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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS\:~~~ .••
FEDERAIS, DEPUTADO EDUARDO CUNHA

"O princípio geral a se observar é que'(...) não se
deve proceder contra a perversidade do tirano
por iniciativa privada, mas sim pela autoridade
pública', dito isto, reitera-se a tese de que,
cabendo à multidão prover-se de um rei, cabe-Lhe
também depô-lo, caso se torne tirano..." (Santo
Tomás de Aquino. Escritos Políticos. Petrópolis:
Vozes, 2001. p. 25).

"Em todo país civilizado, há duas necessidades
fundamentais: que o poder legislativo represente
o povo, isto é que a eleição não seja falsificada, .e
que o povo influa efetivamente sobre os seus
representantes." (Rui Barbosa. Migalhas de Rui

Barbosa, org. Miguel Mutos).

HÉLIO PERE.\.R<\. BICUDO, brasileiro, casado, Procurador de Justiça
Aposentado, p01iador da Cédula

Identidad~

RG n. 5888644, CPF n. 005.121418-00,

Título de Eleitor n. 148.181.900.124, com endereço na Rua José Maria Lisboa, 1356,
apto 31, Jardim Paulista, São Paulo-SP; MIGUEL REALE JÚNIOR, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na OAB, Secção de São Paulo, sob n°. 21.135, CPF n.
020.676.928.87, Título de Eleitor u. 001.645.780.116, com escritório na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1.713, 4° andar, cj. 41, São Paulo (SP); e JANAINA
CONCEIÇÃO P ASCHOAL, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de
1
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Identidade RG n. 24.130.055- I , CPF n. 195.295.878-48, Título de Eleitor
252.385.!80.175, com endereço na Rua Pamplona, 1.119, cj. 41, Jardim Paulista, São
Paulo-SP; todos cidadãos brasileiros, como comprovam as cettidões anexas,
subscrevendo, ainda, esta petição, o advogado FLÁVIO HENRIQUE COST A
PEREIRA, brasileiro, OAB/SP !31.364 e inscrito no CPF sob n° 173.800.188-17, com
escritório na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Aguaçu, 171 , Cond. lpê,
Sala M-5, Alphaville Business, com ftmdamento nos anigos 5 !, inciso l, e 85, incisos
V. V[ e VII, da Constituição Federal; nos artigos 4°.. incisos V e VI; 9°. números 3 e 7;
10, números 6, 7, 8 e 9; e 11 , número 3, da Lei 1.079/50; bem como no artigo 218 do
Regimento Interno desta Egrégia Casa, vêm apresentar DENÚNCIA em face da
Presidente da República, Sra. DILMA VANA ROUSSEFF, haja vista a prática de
crime de responsabilidade, conforme as razões de fato e direito a seguir descritas,
requerendo seja decretada a perda de seu cargo, bem como a inabilitação para
exercer função pública, pelo prazo de oito anos.
Nesta oportunidade, haja vista que a presente denúncia congiega a ofertada em
1°. de setembro do ano corrente e seus aditamentos, desiste-se, expressamente, do
pedido anterior.
1- Dos fatos:
O Brasil está mergulhado em profunda crise. Muito embora o Governo Federal
insista que se trata de crise exclusivamente econômica, na verdade, a crise é política e,
sobretudo, MORAL.
O Governo Federal também tenta fazer crer que tal crise pode se tornar
institucional; sugere que se arrefeçam os ânimos, adm itindo-se o quadro de honor que
se estabeleceu no país; porém, não há que se falar em crise institucional. As instituições
estão funcionando bem e, por conseguinte, possibilitan1 sejam desvendados todos os
crimes perpetrados no coração do Poder.
O Tribunal Superior Eleitoral, em longo e minucioso processo, tem apurado
inúmeras fraudes, verdadeiros estelionatos, encetados para garantir a reeleição da
Presidente da República. tendo o Ministro Gilmar Mendes aduzido que, se soubesse,
anteriormente, do que sabe na atualidade, não estariam aprovadas as contas de
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campanha da Presidente. Também o Ministro João Otávio de Noronha defendeu
abertma de investigação referente à campanha da denunciada.
Foi assim que, no último dia 26 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu
reabrir o julgamento sobre as contas de campanha da Presidente da República.
Em paralelo, o Tribunal de Contas da União (TCU) assinalou flagrantes
violações à Lei de Responsabilidade Fiscal, as quais ensejaram Representação Criminal
à Procuradoria Geral da República, em petição elaborada pelo ora denunciante Miguel
Reale Júnior.
Essa notitia criminis demonstra que a Presidente, que sempre se apresentou
como valorosa economista, pessoalmente responsável pelas finanças públicas, deixou de
contabilizar empréstimos tomados de Instituições Financeiras públicas (Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil), contrariando, a um só tempo, a proibição de
fazer referidos empréstimos e o dever de transparência quanto à situação financeira do
país. Em suma, houve uma maquiagem deliberadamente orientada a passar para a nação
(e também aos investidores internacionais) a sensação de que o Brasil estaria
economicamente saudável e, portanto, teria condições de manter os programas em favor
das classes mais vulneráveis. Diante da legislação penal comum, a Presidente incorrera,
em tese, nos crimes capitulados nos artigos 299, 359-A e 359-C, do Código Penal,
respectivamente, falsidade ideológica e crimes contra as finanças públicas.
Em 26 de agosto do corrente ano, Ministro do TCU noticiou à BBC que alertara
a Presidente acerca das irregularidades em torno das chamadas pedaladas fiscais. E, no
último dia 07, o mesmo Tribunal, em decisão histórica, inegavelmente técnica, rejeitou
as contas do Governo Di Ima, relativamente a 20 14.
Na esteira do histórico processo do Mensalão, Ação Penal Originária 470, em
que restaram expostos os planos de perpetuação no poder por parte do Partido Político
ao qual a Presidente da República é filiada, foi deflagrada a Operação Lava Jato, que em
cada uma de suas várias fases colhe pessoas próximas à Presidente, desconstruindo a
aura de profissional competente e ilibada, criada por marqueteiros muito bem pagos.
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pelos quais se analise, impossível deixar de reconhecer que o negócio, mesmo à época,
se revelava extremamente prejudicial ao Brasil. Segundo consta, as perdas foram
superiores a setecentos milhões de reais.
Na oportunidade, a Presidente da República era presidente do Conselho da
Estatal e deu como desculpa um equívoco relativo a uma cláusula contratual. À época,
muitos indagaram se essa suposta falha não infirmaria a fama de competência e
expertise na seara de energia, porém, ninguém teve a audácia de desconfiar da
probidade da Presidente.
Mas, como se diz popularmente, Pasadena foi apenas a ponta do "iceberg", pois
a Operação Lava Jato realizou verdadeira devassa em todos os negócios feitos pela
Petrobrás, constatando, a partir de colaborações premiadas intentadas por Paulo Roberto
Costa e Alberto Youssef, que as obras e realizações propaladas como grandes
conquistas do Governo Dilma não passavam de meio para sangrar a promissora estatal
que, atualmente, encontra-se completamente descapitalizada e desacreditada, inclusive
internacionalmente. Nas palavras de um dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
comparado à Lava Jato, o Mensalão se transfonnou em feito passível de ser julgado por
Juizado de Pequenas Causas.
Vale destacar que Paulo Roberto Costa era pessoa muito próxima à Presidente
da República, ao lado de quem posou para várias fotografias em t:vt:nlos públi~..:os, lendo
sido convidado para o casan1ento da filha da Presidente, em cerimônia bastante
reservada .
Para a infelicidade do país, os prejuízos havidos com Pasadena ficaram
pequenos diante do quadro de descalabro que se descortinou. Reforça-se, a cada dia, a
convicção de que algumas empresas foram escolhidas para serem promovidas
internacionalmente e, a partir de então, participando de irreais licitações, drenar a
estatal, devolvendo grande parte dos valores por meio de propinas, ou de doações
aparentemente lícitas.
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Alberto
tinha ciência do que acontecia na Petrobrás . Em 25 de agosto do ano corrente, Youssef
reafirmou que Lula e Dilma sabiam do esquema de propinas, na Petrobrás . Em acórdão
da lavra do Ministro Dias Toffoli, exarado no Habeas Corpus de número 127.483/PR, o
Egrégio Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da colaboração premiada
realizada com Youssef.
Por força das constatações da Operação Lava Jato, foram presos o ex- Ministro
José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-dirigente da Petrobrás
Nestor Cerveró, pessoas que a Presidente fazia questão de reverenciar, até que negar os
descalabros ficasse impossível.
Apesar das investigações em andamento e diante de fortes indícios de que
muitas irregularidades haviam sido praticadas, a denunciada seguiu discursando pelo
Brasil, reforçando a confiança nos dirigentes da estatal, como a presidente Graça Foster.

Aliás, durante todo o processo eleitoral, a denunciada negou que a situação da
Petrobrás, seja sob o ponto de vista moral, seja sob o ponto de vista econômico, era
muito grave.
Com efeito, mesmo com todas as notícias veiculadas, a denunciada insistiu na
estapafúrdia tese de que as denúncias seriam uma espécie de golpe, mera tentativa de
fi·agilizar a Petrobrás, sempre destacando sua expetiise na área de economia e de
energia, ou seja, a Presidente dava sua palavra acerca da higidez da empresa! Vale
lembrar que a presidente da Petrobrás deixou o cargo apenas em fevereiro de 20 I 5,

quando a situação já era insustentável, no segundo mandato, portanto.
Mas o quadro é ainda pior. A Operação Lava Jato jogou luz sobre a promíscua
relação havida entre o ex- Presidente Lula e a maior empreiteira envolvida no
escândalo, cujo presidente já está preso, há um bom tempo. Não há mais como negar
que o ex- Presidente se transformou em verdadeiro operador da empreiteira,
intermediando seus negócios junto a órgãos públicos, em troca de pagamentos
milionários por supostas palestras, dentre outras vantagens econômicas.

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

trabalho do Núcleo de Combate à Corrupção, iniciou investigação pela suposta prática
de tráfico de influência, por parte do ex-presidente Lula, a fim de apurar favorecimento
ao grupo Odebrecht, no exterior .
Recentemente, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4". Região, por meio de
acórdão prolatado pelo Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, nos autos do
Habeas Corpus de número 503125866.2015.4.04.0000/PR, impetrado em benefício do
presidente da Odebrecht, denegou a ordem. aduzindo que os fatos envolvendo a
Petrobrás são notórios.
"O histórico do processo é extenso, não sendo possível tal conclusão da
análise crítica e exclusiva do decreto prisional ora impugnado. Há critérios
para a decretação das prisões, os quais se fundam no art. 312 do Código de
Processo Penal, reservadas, como já ressaltado pela g• Turma deste
Tribunal, aos principais atores da empreitada criminosa. Assim, 'em um
grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve
ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o
domínio do fato como os representantes das empresas envolvidas no
esquema de cat1elização ou que exercem papel importante na engrenagem
criminosa'. (HC no 501676317.2015.404.0000). Ademais, a realidade
processual contradiz qualquer assertiva em sentido contrário. Há delatores
presos e não delatores em liberdade. Bom exemplo é o caso do investigado e
réu Ricardo Ribeiro Pessoa, Diretor da UTC, que, mesmo após a obtenção
da liberdade provisória, decidiu, por iniciativa própria, celebrar acordo de
delação premiada. Gerson de Mello Almada, dirigente da Engevix, mesmo
sem reconer ao acordo de colaboração, admitiu a existência de cartel, do
pagamento de propinas e indicou a participação da Odebrecht no esquema.
3.4. Assim, presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva,
seja por força do risco à instrução processual, dada a existência de
indicativos que o paciente pretendeu destruir provas, seja à ordem pública,
ante a reiterada e multiplicidade de condutas ilícitas praticadas por meio de
pessoas jw-ídicas, as quais até hoje mantém contratos com a administração
pública, atuando de modo organizado e cooperado para fraudar licitações,
'""". gruilios oxttao<dinãdos, bom oomo 'isoo ã IoonômiO'.

~
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este último aspecto, desnecessário gastar tinta,

nacional e as severas consequências internacionais que a empresa e o Estado
estão na iminência de sofrer" .
Os contornos de crime de responsabilidade ficam mais salientes, quando se
verifica que Lula é muito mais do que wn ex- Presidente, mas alguém que, segundo a
própria denunciada, lhe é indissociável e NUNCA SAIU DO PODER.
De fato, ames de o candidato do PT para a eleição de 2014 estar definido,
quando perguntada acerca da possibilidade de o ex- Presidente voltar, a atual Presidente
respondeu que ele (Lula) não iria voltar porque nunca havia saído, frisando que ambos
seriam indissociáveis.
Ora, se a Presidente era (e é) indissociável de Lu.Ja, muito provavelmente, sabia
que ele estava viajando o mundo por conta da Construtora Odebrecht, que
coincidentemente sagrou-se vencedora para realizar muitas obras públicas, no Brasil e
no exterior! Aliás, não se podem desconsiderar as fortes acusações feitas peJos
empresários gaúchos, Auro e Caio Gorentzvaig, no sentido de que Dilma teria sido
imposta a Lula por referido grupo empresariaL
Recentemente, houve o vazamento de

lUTI

relatório do COAF, dando conta de

que o ex- Presidente Lula teria recebido quase TRINTA MILHÕES DE REAIS, boa
parte de empresas que contratan1 com o Governo Federal, por supostas palestras. Pois
bem, ao invés de mandar investigar os estranhos recebimentos, a Presidente da
República, por meio de seu Ministro mais próximo, mandou apurar o vazamento da
informação, em mais wn sinal de que está disposta a tudo para proteger seu antecessor .
A esse respeito, cumpre ressaltar a constante defesa que a denunciada faz da
figura do ex-presidente Lula. Mesmo presentemente, objetivando lhe conferir certa
imunidade, estuda elevá-lo à condição de Ministro. Elevar à condição de Ministro quem
pode ter funcionado como operador da empreiteira que desfalcou a Petrobrás?! A
Imprensa nacional, inclusive, noticia que a Presidente Dilma já passou o governo ao ExPresidente Lula, em uma espécie de terceiro mandato! Um acinte!
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assessoria nos contratos firmados e mantidos com o Poder Público, não seria caso, no
mínimo, de a Presidente Dilma Rousseff afastar-se, ao menos institucionalmente, de seu
antecessor?
Necessário apontar que, apesar da edição da Lei de Acesso à Informação, os
montantes enviados para Cuba e Angola receberam a chancela de sigilosos.
Estranhamente, as empresas tão bem representadas pelo ex- Presidente, indissociável da
atual Presidente, segundo consta, conduziram obras nesses países!
Durante muitos anos, todos os brasileiros foram iludidos com o discurso de que
o ex- Presidente Lula seria tmJ verdadeiro promotor do Brasil, no exterior, um
propagandista que estaria prospectando negócios para as empresas nacionais, no
estrangeiro. No entanto, conforme foram se descortinando os achados da Operação Lava
Jato, restou nítido que todo esse cenário serviu, única e exclusivamente, para sangrar os
cofres públicos.
Existe a tese de que nada haveria contra a Presidente da República. No entanto,
os escândalos que se sucedem, de há muito, passam próximos a ela, não sendo possível
falar em mera coincidência, ou falta de sorte. A Presidente da República faz pa1te desse
plano de poder. E os Poderes constituídos precisam, nos termos da Constituição Federal,
agir.
Não é exagero lembrar que, quando ainda era Ministra da Casa Civil, a

Presidente tinha como seu braço forte a ex-ministra Erenice Guerra, que sempre se
encontra em situações questionáveis, sendo certo que, mais recentemente, envolveu-se
na Operação Zelotes, referente à corrupção no Carf.
Como de costume, seja com relação a Erenice Guerra, seja com relação a Graça
Foster, seja com relação a Nestor Cerveró, ou Jorge Zelada, a Presidente agiu como se
nada soubesse, como se nada tivesse ocorrido, mantendo seus assistentes intocáveis e
operantes na máquina de poder instituída, à revelia da lei e da Constituição Federal.
Para espanto de todos, Edinho Silva, tesoureiro da campanha da Presidente,
apontado como receptor de quase quatorze milhões de reais, é mantido no Governo, no
importante cargo de Ministro de Comtmicação Social.
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Dilma Rousseff era Presidente do Conselho da Petrobrás. Todavia, fazer referência a
esses acontecimentos se revela preciso, não com o fm1 de obter responsabilização por
eles, mas com o intuito de evidenciar que a tese do suposto desconhecimento se mostra
insustentável. Fosse um único fato, até se poderia admitir tratar-se de um descuido, ou
coincidência; porém, estando-se diante de uma verdadeira continuidade delitiva,
impossível crer que a Presidente da República não soubesse o que estava passando a sua
volta. E os crimes se estenderam a 2015, ou seja, invadiram o segundo mandato!
Em outras palavras, antes do descortinar dos fatos apurados na Lava Jato, até era
crível que a compra de Pasadena se tivesse dado por um erro relativo a uma cláusula
contratual; entretanto, passado todo esse tempo, com todos os escândalos que vieram à
tona, tem-se que Pasadena foi apenas mais um episódio e a estratégia de "não sei, não
vi" se revela modus operandi.
Renomados juristas proferiram pareceres favoráveis à instalação do Processo de
lmpeachment e à perda do cargo da Presidente da República, sugerindo, no entanto, que
seus crimes de responsabilidade seriam de natureza culposa. Ao ver desses dignos
estudiosos, a governante máxima teria sido apenas negligente ao não responsabilizar
seus subalternos.
Com todo respeito a esses nobres pareceristas, com os quais ora se concorda
acerca do cabimento e procedência do Impeachment, nesta oportunidade, afirma-se que

tudo indica ter a denLU1ciada agido com dolo, pois a reiteração dos fatos, sua magnitude
e o compmtan1ento adotado, mesmo depois de avisada por várias fontes, não são
compatíveis com mera negligência.
Reforça o entendimento de que a Presidente da República agiu com dolo o fato
de ela sempre se mostrar muito consciente de todas as questões afetas ao setor de
energia, bem como aquelas relacionadas à área econômica e financeira. Ademais, além
de ser economista por formação, a dirigente máxima do país ocupou cargos
umbilicalmente relacionados ao setor de energia, não sendo possível negar sua
personalidade centralizadora. Em análise bastante minuciosa, o jornalista, escritor e
político Fernando Gabeira, mostra bem que só pode alegar falta de elementos para o
lmpeachment quem não concatena os fatos.
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Constitucional,

Administrativo e Penal. Golpe será permitir que o estado de coisas vigente se perpetue.

Como bem ensinara o saudoso Ministro Paulo Brossard:
"O sujeito passivo do impeachment é a pessoa investida de autoridade,
como e enquanto tal. Só aquele que pode malfazer ao Estado, como
agente seu, está em condições subjetivas de sofrer a acusação
parlamentar, cujo escopo é afastar do governo a autoridade que o
exerceu mal, de forma negligente, caprichosa, abusiva, ilegal ou
facciosa, de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro
do cargo" (O lmpeachment. 3". ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 134).
Se esta Casa não tomar as providências cabíveis, a tendência é realmente este
terrível quadro se acirrar, pois o Governo Federal já está movendo seus tentáculos com
o fim de mitigar a Lei Anticorrupção, objetivando, novamente, favorecer as empresas
que se encontram no cenlTo dos escândalos que assolam o país, como bem
diagnosticado pelo Eminente Jurista Modesto Carvalhosa, em recentes artigos. Al iás, o
mesmo Professor denunciou a condescendência criminosa da Presidente da República,
já em dezembro de 2014.
Cumpre, ainda, chamar atenção para o grave fato de o governo Federal ter
tentado constranger o TCU, por meio de estranha entrevista coletiva de três Ministros
de Estado, em plena tarde de domingo!
Parte dos fatos objeto do presente feito pode constituir, além de crimes de
responsabilidade, crimes comuns. A Procuradoria Geral da República já está de posse
de representação pelos crimes comuns contrários à fé pública e às finanças públicas. Por
razões desconhecidas dos ora subscritores, a representação ainda não foi avaliada pelo
Procurador Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, recém-reconduzido ao cargo.
Todavia, a possível ocorrência de crime comum não inviabiliza o processo por
crime de responsabilidade. Muito ao contrário, a existência de crimes comuns apenas

reforça a necessidade de se punir a irresponsabilidade. Em primeiro lugar, tem-se que a
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(por infração política e também penal) e, em segtmdo lugar, diante da inércia

autoridade competente para fazer apw·ar o crime comum, ainda mais legítimo rogar a
esta Egrégia Casa que assuma seu papel constitucional. É o que ora se requer!
Centenas de jw"istas rew1idos em tradicional comemoração do dia "XI de
Agôsto" externaram sua indignação ao apoiar manifesto da lavra do Eminente
Jurisconsulto Flávio Flores da Cunha Bierrenbach .
Em 2015, em diversas oportunidades, a população foi maciçamente às ruas, em
números muito superiores ao contingente de pessoas que se mobilizou em 1992. Pouco
antes da manifestação do dia 16 de agosto, ao lado de outros tantos brasileiros, os três
denunciantes gravaram vídeo para o Movimento Vem pra Rua, convidru1do a população
a se mobilizru·.
O vídeo feito com o primeiro signatário, bem como carta de sua autoria, lida por
Rogério Chequer, um dos líderes de tal Movimento, evidencia que, de há muito,
estamos vivendo em uma falsa Democracia, sendo certo que o resgate da verdadeira se
faz necessário.
O processo de Impeachment visa à verdade real, os fatos ora narrados não
limitrun a atuação desta Câmru·a e do Senado Federal, por conseguinte, desde logo,
pleiteia-se que sejam levadas em consideração as revelações que ainda estão por vir. De
todo modo, o que já há apurado resta suficiente para deflagrar este processo, haja vista
que a conduta omissa da denunciada, relativa aos desmandos na Petrobrás, restou mais
do que comprovada, implicando a prática de crime de responsabilidade nos termos do
ru1. 9, itens 3 e 7, que encena as seguintes tipificações criminais:
"Art. 9° São crimes de responsabilidade contra a

probidade na administração:
3 - não tornar efetiva a responsabilidade dos seus
subordinados,

quando

manifesta

em

delitos

funcionais ou na prática de atos contrários à
Constituição;
7 - proceder de modo incompatível com a dignidade,
a homa e o decôro do cru·go."
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No entanto, os crimes de responsabilidade da denunciada não se limitam àquele~~
atentatórios à probidade na administração, pois, como a seguir restará evidenciado,
sérias lesões ao orçamento foram perpetradas, seja pela edição de decretos não
numerados abrindo crédito suplementar, sem autorização do Congresso Nacional; seja
pela prática das chamadas pedaladas fiscais, com inequívoca maquiagem das contas
públicas.
Este cenário é que fez nascer e se consolidar nos brasileiros o desejo de ver sua
presidente impedida de continuar administrando o país. Nada menos que 63% (sessenta
e três por cento) da popu lação brasileira quer o Impeachment de Dilma Rousseff, revela
pesquisa CNTIMDA 1.
A realidade salta aos olhos! Ao contrário do que prega a denw1ciada e aqueles
que lhe são próximos, notadamente o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o único
golpe que se praticou foi a reeleição da Presidente; sem contar a sanha de seu Pattido de
se manter no poder.
Os crimes de responsabilidade de Dilma Vana Rousseff exigem uma resposta
firme do Congresso Nacional, em uma única direção, a do impedimento.
Registre-se, por oportw1o, que, embora os denunciantes já tenham ofertado
anterior pedido de Impeachment contra a denunciada, inclusive aditando-o, é certo que
os fàtos que se sucederam, após aquela oportunidade, exigem nova denúncia para que se
possa consolidru·, com ainda maior clareza, os crimes praticados por Dilma Rousseff.,
com destaque para a rejeição das contas do Governo pelo Tribtmal de Contas da União,
bem como a constatação de que as pedaladas invadiran1 o segundo mandato,
caracterizando inafastável continuidade delitiva.

1

http://noticias.uol.eom.br/ultimaanoticias/agencia-estado/2015/07/2l/6J~(

••o-f•vo<•voi•-•o-impo•ohmono-do-dilmo-di•-p••O'i••-ho~

~
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2.- Dos crimes de responsabilidade:
2.1.- Dos Decretos Ilegais. Crime do art. 10, itens 4 e
6 da Lei 1.079, de 10 de abril de 1950
A denunciada fez editar, nos anos de 20 14 e 2015, w11a série de decretos sem
número que resultaram na abertura de créditos suplementares, de valores muito
elevados, sem autorização do Congresso Nacional.
Como se pode observar da tabela anexa, os valores de créditos suplementares
objeto de decretos não numerados da denunciada foram da ordem de R$
18.448.483.379,00 (dezoito bilhões, quatrocentos e quarenta e oito milhões,
quatTOcentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais).
Esses decretos foram publicados após a constatação, pelo Tesouro Nacional, de
que as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
Anual não haviam sido cumpridas, como revelado pelo Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas Primárias do 5° Bimestre de 2014 do Tesouro Nacional.
No Relatório consta, expressamente, que:
" 11. Assim como o ocorrido com a grande parte dos países, o cenário
internacional teve significativa influência sobre a economia brasileira.
A redução do ritmo de crescimento da economia brasileira afetou as
receitas orçamentárias de forma que se faz necessário garantir espaço
fiscal

para preservar

investimentos prioritários e

garantir a

manutenção da competitividade da economia nacional por meio de
desonerações de tributos. O nível das despesas também foi
influenciado por eventos não-recorrentes, como o baixo nível de
chuvas e secas verificadas em diversas regiões do país.
12. Nesse contexto, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional,
por intermédio da Mensagem 11° 365, de 10 de Novembro de 2014,
Projeto de Lei que altera a LD0-2014 (PLN 11° 36/2014) no sentido de
ampliar a possibilidade de redução da meta de resultado prim<hio no
montante dos gastos relativos às desonerações de tributos e ao PAC.
Ou seja, em caso de aprovação do referido projeto, o valor que for

X

apurado, ao final do exercício, relativo a desonerações e a ~

~ 13
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presente relatório já considera o projeto de lei em questão, indicando
aumento de R$ 70,7 bilhões na projeção do abatimento da meta fiscal.
Isso posto, o abatimento previsto, neste Relatório, é de R$ 106,0
bilhões, o que é compatível com a obtenção de um resultado primário
de R$ 10,1 bilhões. (GRIFAMOS)
A partir destas informações, resta claro que o resultado das metas estabelecidas
pela LDO (resultado primário) não estava sendo cumprido pelo Governo Federal,
tanto que o resultado das metas de supet·ávit primário foi alterado pot· meio do
mencionado PLN 36/2014 (transformado na Lei n° 13.053/2014) - projeto esse
apresentado no Congresso Nacional no dia 11 de novembro de 2014, cuja mensagem ao
Congresso foi redigida em 5 de novembro de 20 L4, como consta da proposição
apresentada - que alterou a LD0/2014 (Lei 12.919/2013) e assim dispõe:
LEI No 13.053, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014
Altera a lei no 12.919, de 24 de dezembro de 20J 3, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
20 14.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. ! 0 A lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 3o A meta de resultado a que se refere o art. 2o poderá ser

reduzida até o montante das desonerações de tributos e dos gastos
relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, cujas
programações serão identificadas no projeto e na Lei Orçamentá1ia de
2014 com o identificador de resultado primário previsto na alínea "c"
do

mciso

II

do

§

4o

do

art.

7o

desta

lei.

~~·.·~~···~~~~·;~;·~~~~--~·~~·~;~~;·~·~·~~~~·~~·s:~ublicação.

~

;J

Brasília, 15 de dezembro de 2014; 193o da Independência e 126o da
.L.

República.
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A partir da aprovação desta lei a meta fiscal foi reduzida em até R$ 67 bilhões,
como se pode verificar da mensagem ao PLN 36/2014, que diz:
EM n" 00206/2014 MP
Brasília, 5 de Novembro de 2014
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
I. Ao longo de 2014, foi revisada para baixo a previsão de

crescimento

da

economia brasileira para este ano quando

comparada à utilizada no início de 2013, para elaboração do Projeto
de Lei de Diretrizes orçamentárias de 2014. Esta revisão para baixo da
previsão de crescimento tem ocorrido em diversos países, levando
instituições e organismos internacionais a revisarem para baixo a
estimativa de crescimento da economia mw1día.J para este ano de
2014.
2.A

redução

do

ritmo

brasileira afetou as
faz

necessário

de

crescimento

da

economia

receitas orçamentárias de form a que se

garantir

investimentos prioritários

espaço
e

fiscal

garantir

a

para

preservar

manutenção

da

competitividade da economia nacional por meio de desonerações
de tributos. As políticas de incentivos fiscais e a manutenção do
investimento tornaram se

imprescindíveis

para

minimizar

os

impactos do cenário externo adverso e garantir a retomada do
crescimento da economia nacional.
3. Neste sentido, a proposta encaminhada consiste em ampliar a
possibilidade de redução do resultado primário no montante dos
gastos relativos às desonerações de tributos e ao Programa de
Aceleração do Crescimento -PAC. Para isto propõe-se a alteração
da Lei n"I2.9J9, de 24 de dezembro de 2013, que "Dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
de 2014 e dá outras providências", que estabelece no caput do art. 3"
que a meta de superávit primário poderá ser reduzida em até
R$ 67.000.000.000,00 (sessenta e sete bilhões de reais}, valores
esses relativos às desonerações de tributos e ao Programa
Aceleração

do Crescimento -PAC,

df

~

7fJ;:
~1

r)
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do § 4°do art. 7°desta Lei.
4.Diante

do

exposto,

submeto

à

consideração

de

Vossa

Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei que altera o caput
do art. 3°da Lei 11°12.919, de 24 de dezembro de 201J, que
"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2014 e dá outras providências". (GRIFAMOS).
Portanto, resta comprovado que a denunciada, desde o dia 5 de novembro de
2014, pelo menos, já tinha conhecimento de que a meta de superávit primário

prevista na LDO não estava sendo cumprida, e que não seria cumprida, pois foi
apresentado projeto de lei para a alteração da meta do resultado primário, o que
efetivamente ocorreu com a aprovação da lei, convertido para a Lei 13.053/2014.
Mesmo conhecendo a impossibilidade de cumprir a meta fiscal, a denunciada, após esta
data, expediu os decretos constantes da tabela anexa.
Em sede de Memorial, cuja cópia segue anexa, o Procurador junto ao Tribunal
de Contas da União, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, claramente evidenciou a prática do
crime em questão:
"Além das omissões intencionais na edição de decretos de
contingenciamento em desacordo com o real comportamento das
receitas c despesas do país, houve ainda edição de decretos para

abertura de créditos orçamentários sem a prévia, adequada e
necessária autorização legislativa, violando a Lei Orçamentária anual,
a LRF e a Constituição da República" (grifas no original).
(GRJFAMOS)
Como deixa claro o parecer do ilustre Procurador, a autorização deveria ser
prévia!
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A ilegalidade da conduta da denw1ciada se revela a partir das proibições

~'I

~

constantes do azt. 167, V da CF2 e art. 4° da Lei Orçamentária Anual- LOA-2014 (Lei
12.952/2014l
O az·t. 167, inciso V, da Constituição Federal, estabelece ser vedada a
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR sem prévia autorização legislativa e
sem indicação dos recursos correspondentes. Esta autorização tem que constar de lei

específica (art. 165, §8° da CF).
Com efeito, para a execução do orçamento em determinado exercício financeiro,
como regra, a lei de diretrizes orçamentárias estabelece as balizas para o manejo de
verbas suplementares. Em 2014, a Lei 12.952/2014, em seu artigo 4°, autorizou a
abertura de créditos suplementares, desde que as alter·ações promovidas "se.iam
compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o
exercício de 2014".
Ou seja, a abertura de crédito suplementar não poderia ocorrer se houvesse
incompatibilidade com a meta estabelecida por lei. Como já demonstrado acima, a
propositw-a do PLN 36/2014 é uma confissão de que a m eta não estava e não seria
cumprida.
Diante deste quadro, cumpria à denunciada atender ao quanto disposto no art. 9°
da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 10112000), que dispõe:
"Art. 9- Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no
Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio
e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e
movimentação fi nanceira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes
orçamentárias".
2Art: . 167, V da CF: "Art. 167. São vedados: I - .. . ... ; ( . . . ); V- a abertura
de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos. correspondentes;"
3
Art. 4o Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos
valores const:antes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos 1
adicionais, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária
sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida
para o exercício de 2014 e sejam observados o disposto no parágrafo único do
art. a• da LRF e os limites e as condições estabelecidos neste artigo, vedado
o cancelamento de quaisquer valores incluídos ou acrescidos em decorrên~ia
da
aprovação de emendas individuais apresentadas por parlamentares, para
atendimento de despesas:

f
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Assim, nos termos da legislação vigente, a denunciada, após
desatendimento à meta de resultado primário, inclusive por arrecadação a menor em
relação às receitas estimadas, como admitido expressamente em projeto de lei
encaminhado ao Congresso Nacional, tinha a obrigação legal de limitar os empenhos e a
movimentação financeira. Nos termos do art. 4° da LOA/2014, à denunciada era defeso
autorizar qualquer valor de verba suplementar.
Porém, a conduta da denunciada foi contrária ao que determina a lei. Editou
decretos com ampla e vultosa movimentação financeira, ampliando os gastos da União
com recursos suplementares, quando estava vedada esta ação.
Não bastasse o ocorrido no ano de 2014, a mesma conduta da denunciada
foi praticada no ano de 2015.
Assim é que a denunciada, no ano de 2015, assinou os seguintes decretos
sem número:

Dccrctm por fonte de fina nti:uncnto
Dat:l

D~crdn

Tipn d~: l·inanciamcntu RS
!\nulaçfio tk
l ·.xl:~:sso

SuperÚ\ 11
Finnn~.:ciru j,\ )

de
;\ rrcc:tda~·;io (13)

tlowçc'lc~

nrçamcnt:inas
(c)

17 07-201 5

s n"

703. 465.(157.I Hl

7.0DII.ll00.00

.\6.0.JS.91- Ao3.0l1

!.7 07•2015

s n"

56.550.100.00

.

1.572.969.395,(lll

27 0712015

Slll''

666.1 Hó..J-10.00

594. 11 .\.666.00

4-II.OSS.922.1JO

s n''

.

365.726,00

29.557.1 06.00

1 .370.~19.00

.

55.236.212.150,()(1

231.412.h85.ll0

262. 173.11-.oo

I 06.6S3.0.JJ.oo

1.6:'~. 91\-1.7() I.IJO

SC,J.652.509.00

1Jl.J35A2H.U79.Uil

27i0712015
200820 15

s•n"

20·08 2015

s tl"

SUBTOT:\1 .
SUBTOT:\1. (A+B)
TOT.\1. (MIHC)

1.522.637.210,1111
95.95H.II6S.289 ,00

Referidos decretos, cuja publicação no Diário Oficial da União encontra-se
comprovada pelos documentos anexos, importam dotação orçamentária concernente a

(\
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suposto Superávit financeiro e excesso de arrecadação, na ordem de R$ 2,5 biU1ões (R~~
,;{{

95,9 bilhões menos R$ 93,4 bilhões).
Todavia, esses superávit e excesso de arrecadação são artificiais, pois, conforme
se pode verificar a partir do PLN n° 5/2015, encaminl1ado ao Congresso Nacional em 22
de j ulho de 2015, o Poder Executivo já reconl1ecera que as metas estabelecidas na Lei
de Diretrizes Orçamentárias, Lei n° 13.080/2015, não seriam cumpridas.
Ora, o art. 4° da Lei 13.11 5/2015, Lei Orçamentária anual de 2015, é expresso
em prever que a abertura de créditos suplementares seja compativel com a obtenção da
meta de resultado primário, tal como previsto na LOA/2014.

Data venia, o PLN 5/2015 é límpido em dizer que a meta fixada não está sendo
atendida, pois seu objeto é, exatamente, reduzir as metas estabelecidas na LDO e LO A.
A confissão deste crime encontra-se na Mensagem ao Congresso deste PLN
05/2015, que diz:
Excelentíssima Senl1ora Presidenta da República,
!. Encaminl1amos para apreciação de Vossa Excelência, proposta de
Pro_jeto de Lei alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2015, particularmente em relação às metas fisca is.
2. A previsão de crescimento da economia brasileira para o ano de
2015 foi revisada para baixo nos meses seguintes à publicação da
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015.
3. A redução do ritmo de crescimento da economia brasileira
afetou as receitas orçamentárias, tornando necessário garanti r
espaço fiscal adicional para a realização das despesas obrigatórias e
preservar investimentos prioritários. De outra parte, não obstante o
contingenciamento de despesas já realizado, houve signifi cativo
crescimento das despesas obrigatórias projetadas.
4. Desse modo, considerando os efeitos de frustação d e t·eceitas e
elevação de despesas obrigatórias, o esforço fiscal já empreendido
não será suficiente, no momento, pa ra a realização da meta de
superávit primário para o setor público não frnanceiro consolidado
estabelecida na Lei de D iretri zes Orçamentária.
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novo contingenciamento de despesas que, tuna vez
implementadas, propiciarão os meios necessários à continuidade do
ajuste fiscal em curso.
6. A esse respeito, merece destaque a ampliação dos esforços dirigidos
ao combate à evasão e à sonegação de tributos, bem como a adoção de
medidas que privilegiem a recuperação de créditos nas instâncias
administrativa e judicial e de outras voltadas ao incremento das
receitas tributárias, contribuições e demais receitas. De outra parte, há
limitado espaço para medidas de limitação de empenho e de
pr~jufzo

movimentação financeira, sem que se ocasione acentuado
continuidade

de

inúmeras

ações

essenciais

em

curso,

à

cujo

sobrestamento, em uma análise de custo-benefício, implicaria maiores
consequências para a sociedade.
7.Por certo, a meta de resultado primário encerra conteúdo de
disciplina fiscal do Estado Brasileiro, consentâneo com os ditames da
LRF. Entretanto, ela não deve ser vista como um fim em si mesmo,
admitindo-se que, uma vez esgotados os mecanismos de ampliação da
receita e os meios de limitação

de

despesas,

se

proponha,

justificadamente, a sua alteração, tendo por base o pressuposto da
transparência que deve orientar a gestão fiscal.

8. Nesse sentido, a sugestão encaminhada consiste em propor
como

meta

um

resultado primário

do

setor

público

consolidado eq uivalente a R$ 8,7 bilhões, sendo R$ 5,8
bilhões a cargo dos Orcamentos Fiscal c da Seguridade.
Ainda

assim,

diante

do

cenário

de

incerteza

quanto

à

efetividade da arrecadação decorrente das referidas medidas
tributárias e concessões e permissões, a proposta define que será
reduzido o resultado proJ)osto, caso os efeitos de arrecadação das
r·eferidas medidas, incluindo algumas em tramjtação no C ongresso
Nacional, se frustrem.
9. Diante do exposto, submetemos à consideração de Vossa
Exoelênci• ' anexo pwpn"' de Pmjeto de Lei

~,., o ~
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Lei n°13 .080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrize - ,~~

para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras
propostas.
Os decretos acima transcritos foram editados e publicados após a data de
propositura do PLN 5/2015 no Congresso Nacional, o que revela o dolo da denunciada!
Idênticas as condutas nos anos de 2014 e 20 15 !
As condutas acima descritas constituem inegável crime de responsabilidade, nos
termos do art. lO da Lei 1.079/50, especificamente nos seguintes itens:

"Art.

10. São crimes

de Responsabilidade contra

a

lei

orçamentária:
4) Infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei
orçamentária;
6) O•·deoar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com
os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na
lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância
de prescrição legal" .
Ora, a denunciada, por meio dos decretos acima mencionados, autorizou, nos
anos de 2014 e 2015, a abertura de crédito com inobservância à LOA e à Constituição
Federal, justamente por permitir a abertura de recursos suplementares quando já se sabia
da inexequibilidade das metas de superávit estabelecidas por lei, como demonstrado
acima.
Sua conduta criminosa é inequívoca, sendo certo que o Colendo TCU já
reconheceu ser ilegal esta prática nos autos do TC-005.335/20 15-9, nos seguintes
termos:
"17.1.2. Abertura de créditos suplementares, entre 5/ 11/2014 e
14/12/2014, por meio de Decretos Não Numerados 14028, 14029,
14041, 14042, 13060, 14062 e 14063, incompatíveis com a obtenção
da meta de resultado primário então vigente, em desacordo com o art.

oom;

4° da Lei Orçamentária Anual de 2014, infringindo por consequência

o mt. 167, ;no. V, da Con<rthu;ção Fodoml, '

,;n~
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dos recursos oriundos do excesso de arrecadação ou de
financeiro, contrariando o parágrafo único do art. 8° da Lei de
Responsabilidade Fiscal."
Esta constatação diz respeito às práticas ilegais intentadas pela denunciada no
ano de 2014. E, ainda assim, ela reiterou em 2015! O caso é grave!
Em resumo, a mensagem do Poder Executivo confirma que a frustração nas
expectativas de arrecadação e o aumento de despesas impediran1 o cumprimento das
metas e a denunciada criou e continua criando despesas suplementares enquanto as
metas vigentes estão comprovadamente desatendidas, o que infringe os artigos 167, V
da CF, art. 4° da LOA/20 14 e LOA/20 15, e art. 9° da Lei Complementar I 0]/2000.
Inegável, portanto, que a infringência às leis orçamentárias é patente, contumaz
e reiterada, o que perfaz o tipo do an. 1O, 4, da Lei 1.079/50.
Ainda, estas mesmas condutas importam crime de responsabilidade nos termos
do item 6, do art. 10, da Lei dos Crimes de Responsabilidade, pois Dilma Vana
Rousseff, no exercício da Presidência da República, autorizou a abertum de crédito sem
fundamento na lei orçamentária e com inobservância de prescrição legal. Nota-se, à toda
evidência, que a publicação destes decretos já seria, isoladan1ente, suficiente para
ensejar o afastan1ento da Presidente da República, mas, as ilegalidades foram além,
conforme restará evidenciado.
2.2.-

Das

Práticas

Ilegais

de Desinformações

Contábeis e Fiscais- As chamadas pedaladas fiscais

Conforme apurado pelo Tribunal de Contas da União, em processo ainda em
andamento (TC 021.643/20 14-8), durante os anos de 2011 e 2014 a contabilidade da
União não espell1a a realidade das contas públicas - o que afronta a necessária
transparência -, em razão da prática de diversas maquiagens contábeis que ficaram
conhecidas como "pedaladas fiscais".

E"' ronduto revela que os pdno;pios inspirodores de Maquiavel estão p•·esentes
no Governo Federal, na medida em que os fins justificaram os meios, pois o objetivo

"P'X

único e exclusivo das "pedaladas" foi, e ainda é, forjar uma situação fiscal do país que

inexi"e, sem o temo c de afront" a lei p"a oheg" ao cesultado

~

/\~

J

v

Q_
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Do incluso parecer do eminente Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
Ministério Público no Tribunal de Contas da União, emitido nos autos do processo n°
TC 021 .643/2014-8, confere-se que foram praticadas as seguintes ilegalidades:
A) Não registro no rol dos passivos da União na Dívida Líquida do
Setor Público valores devidos pela União ao Banco do Brasil relativos
a equalização de juros e taxas de safra agrícola;
B) Não registro no rol dos passivos da União na Dívida Líquida do
Setor Público valores devidos pela União ao Banco do Brasil relativos
a créditos a receber do Tesouro Nacional em razão de títulos de
créditos não contabilizados;
C) Não registro no rol dos passivos da União na Dívida Líquida do
Setor Público valores devidos pela União ao BNDES relativos a
equalização de juros do Programa de Sustentação do Investimento
(PSI);
O) Não registro no rol dos passivos da União na Dívida Líquida do
Setor Público valores devidos pela União ao Banco do Brasil
referentes a passivo da União junto ao FGTS em razão do Programa
Minl1a Casa Minha Vida;
E) Incorreta apresentação dos cálculos do resultado primário das
contas do Governo em decorrência de dispêndios ocorridos no âmbito
do Bolsa Família, do Abono Salarial e do Seguro Desemprego, bem
como os dispêndios relativos a equalização de taxa de jw-os da safra
agrícola e créditos não lançados junto ao Banco do Brasil. Ainda, essa
incorreção também se revelou em razão do não lançamento da
variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS relativos ao
Programa Minha Casa Minha Vida e recursos não repassados pela
União e que estão registrados em referido fundo junto à União, bem
como junto ao BNDES no âmbito do Programa de Sustentação do
Investimento (PSI);
F) Realização de operações ilegais de crédito por meio da utilização
de recw-sos da Caixa Econômica Federal para a realização de
pagamentos de dispêndios de responsabilidade da União no âmbito do
Programa Bolsa FamíJia;

I

L.

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

de recursos da Caixa Econômica Federal para a realização de
pagamentos de dispêndios de responsabilidade da União no âmbito do
Seguro-Desemprego e do Abono Salarial;
H) Realização de operações ilegais de crédito por meio de
adiantamentos concedidos pelo FGTS ao Ministério das Cidades no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, atl'avés da Caixa
Econômica Federal;
[) Realização de operações ilegais de crédito por meio de utilização de
recursos do BNDES no âmbito do Programa de Sustentação do
Investimento (PSl);
J) Pagamentos de dívidas da União no âmbito do Programa Minha

Casa Minha Vida sem a devida autorização em Lei Orçamentária
Anual ou em Lei de Créditos Adicionais;
K) Atrasos nos repasses de recursos aos Estados e Municípios em
decorrência da exploração de gás, petróleo e recursos hídricos (Lei
7.990/89); da contribuição social do salário-educação (art. 212, §5° da
Constituição Federal) e nos repasses de recursos ao Instituto Nacional
de Seguro Social.
Importante esclarecer que a denúncia ofertada pelo Ministério Público no TCU
foi acolhida pelo Tribunal de Contas da União em acórdão datado de 15 de abril de
2015.
Estas operações ilegais caracterizam crime de responsabilidade, nos termos do
artigo 11, itens 2 e 3, da Lei 1.079/ 50.
Com efeito, a União realizou operações de crédito ilegais a partir do não repasse
de recursos a entidades do sistema financeiro nacional controladas pela própria União.
Tal prática se deu a partir de adiantamentos realizados pela Caixa Econômica
Federal e Banco do Brasil, em diversos programas federais de responsabilidade do
Governo Federal.
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responsabilidade fiscal, que assim define o instituto (art. 29, III):
"Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as

seguintes definições:
I - ...... .

IIl- operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão
de mútuo, abertma de crédito, emissão e aceite de título, aquisição
financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros;"
Os adiantamentos foram realizados através da segujnte operação:
A União contratou a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil como
operadores de programas desenvolvidos pelo Governo Federal. Para tanto, deveria
repassar, diretamente da conta do Tesouro, os recursos necessários para a efetivação dos
programas a cada mês, mais precisamente, teria a obrigação de transferir para as
instituições financeiras os valores relativos à equalização de juros, aos dispêndios e às
transferências legais dos já mencionados programas de govemo.
Porém, deixou de operar essas restituições e as entidades do sistema financeiro
contratadas realizaram os pagamentos aos beneficiários com recursos próprios e,
consequentemente, promoveram a constituição de crédito em seu favor, contra a União.
Este procedimento, a toda evidência, constitui modalidade de mútuo, ou
operação assemelhada, a configurar operação de crédito nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Ocorre que o art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a realização de
operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a
controla, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

~
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público e notório, são controladas pela própria União.
Logo, a operação de crédito realizada entre as instituições financeiras e a União
foram ilegais!
Neste ponto, destacamos o seguinte trecho do parecer da Procuradoria do TCU:
"Não há dúvida de que, nos casos em que a instituição financeira
efetua,

com

recursos

próprios,

pagamento

de

despesas

de

responsabilidade da União, esta assume o compromisso financeiro de
repassar àquela os recursos federais correspondentes, acrescidos dos
encargos financeiros eventualmente acordados entre as partes.
Não é à toa, pois, que as instituições financeiras públicas
inspecionadas na fiscalização empreendida pela SecexFazenda
registraram, em seus ativos, os valores a receber do Tesouro Nacional
referentes aos pagan1entos de despesas de responsabilidade do
Governo Federal." (GRIFO NO ORIGINAL)
Importante consignar que as entidades do sistema financeiro estavam autorizadas
a funcionar apenas como operadores do programa, não como agente financiador (Art. 9°
da Lei 11.977/2009- Minha Casa Minha Vida, por exemplo).
Sobre essa operação, ao receber a representação oferecida pelo Mi.nistério
Público junto ao TCU, assim entendeu a Corte de Contas:

23. No caso das despesas referentes ao bolsa família, ao segurodesemprego e ao abono salarial, verificou-se que, ao longo de 2013
e dos sete primeiros meses de 2014 (jan. a jul./2014), abrangidos
na fiscalização, a Caixa Econômica Federal utilizou recursos
próprios para o pagamento dos benefícios de responsabilidade da
União. Na verdade, conforme demonstram as tabelas constantes do
relatório de fiscalização, as contas de suprimento desses programas na
Caixa passaram a disponibilizar um crédito assemelhado ao cheque
especial, porquanto seus saldos, ao longo do período fiscalizado,
foram quase sempre negativos.

~
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24. De acordo com informações fornecidas pelo Departamento de

~

Supervisão Bancária do Bacen, o saldo total desses passivos ao
final do mês de agosto de 2014 era de R$ 1,74 bilhão, assim
composto:
(i) Bolsa Família: R$ 717,3 milhões; (ii) Abono Salarial: R$ 936,2
milhões; e (iii) Seguro Desemprego: R$ 87 milhões.
25. Com relação ao PMCMV, os orçamentos aprovados desde o ano
de 20 10, bem como o projeto para o ano de 2015, previam que as
despesas com as subvenções econômicas desse programa seriam
financiadas com recursos da chamada "fonte 100", que representa
recursos livres e ordinários arrecadados pelo Tesouro ao longo do
respectivo exercício financeiro.
26.

Entretanto,

o

pagamento

dessas

subvenções

de

responsabilidade da União vem ocorrendo por intermédio de
adiantamentos concedidos pelo FGTS, na forma autorizada pelo art.
82-A da Lei 11.977/2009, utilizando-se a fonte de recursos "operação
de crédüo interna".
27. Desse modo, do montante de R$ 7,8 bilhões despendidos com
subsídios concedidos no programa entre 2009 e 201 4, apenas R$ 1,6
bilhão foi repassado pela União ao FGTS, conforme atestam dados
encaminhados pela CAIXA. Ou seja, dos R$ 7,8 bilhões que deveriam
ter sido pagos aos mutuários, apenas R$ I ,6 foi desembolsado pela
União, sendo que o restante, no montante de R$ 6,2 bilhões, foi pago
com recursos do FGTS, a título de adiantamento.
28. Note-se que, nesse caso específico, o pagamento de dívidas pelo
FGTS deu-se sem a devida autorização em Lei Orçamentária Anual ou
em Lei de Créditos Adicionais, requerida no art. 167, inciso ll, da
Constituição da República e o art. 5°, § I 0 , da LRF, caracterizando a
execução de despesa sem dotação orçamentária.
29. Quanto ao pagamento das despesas correspondentes à
subvenção econômica de equalização de taxa de juros no âmbito
do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), que era feito

ln1

semestralmente, os atrasos começaram no 2° semestre de 2010,
sendo qu<, a pacti' d< <ntão, "" o 1'

"m"'" d~ã&r
r
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mais nenhum repasse da União ao BNDES atinente a
dispêndio.
30. Em 10 de abril de 2012, quando o saldo a pagar devido pela União
montava a R$ 6,7 bilhões, foi editada a Portaria 122/2012,
prorrogando por 24 meses o prazo para pagamento das dívidas. A
tabela 15 do relatório precedente mostra que, sem a postergação
estabelecida na mencionada portaria, em junho de 2014, o saldo a
pagar com a equalização da taxa de juros montaria a R$ 19,6 bilhões.
31. Todas essas movimentações financeiras e orçamentárias
acarretaram, evidentemente, o surgimento de passivos do
Governo Fed eral junto à Caixa, ao FGTS e ao BNDES, em cujos
balanços constam devidamente registrados tais haveres, a débito do
Tesouro Nacional. Ou seja, no bojo dessas operações, créditos foram
efetivamente auferidos pela União, à margem da Lei Complementar
101/2000 (LRF).

32. Uma vez caractet·izados como operações de crédito, tais
procedimentos violam r estrições e limitações impostas pela LRF.
33. Primeiro, porque, no que se refere aos recursos disponibilizados
pela Caixa e pelo BNDES, envolvem instituições financeiras públicas
controladas pelo ente beneficiário dos valores, contrariando o art. 36
da LRF, segundo o qual é "proibida a operação de crédito entre uma
instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na
qualidade de beneficiário do empréstimo". Depois, porque não
atendem às formalidades requeridas no art. 32 da referida lei, em
especial a necessidade de prévia e expressa autorização no texto da lei
orçamentária para sua contratação, estabelecida no inciso I do § 1o do
referido artigo. E, ainda, porque, circunstancialmente, infringem a
vedação do art. 38, inciso IV, alínea "b", da Lei, que proíbe a
contratação de crédito por antecipação de receita no último mandato
do Presidente da República.
34. Assim, com relação a esse ponto, devem ser acolhidos os
encaminhamentos da SecexFazenda, apresentados resumidamente a
seguir:" (TC W 021643/2014-8 - Voto Ministro José Múcio GRIFAMOS)

í
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ilegalidades praticadas pelo Govemo Federal, destacando-se que as práticas adotadas
não foram meros atrasos, mas sim expediente reiterado, gerando passivos acumulados,
notadamente junto à Caixa Econômica Federal.
Chegou-se ao ponto de deixar de repassar ao BNDES os valores devidos em
razão do Programa de Sustentação do Investimento- PSI pelo período de 4 (quatro)
anos.
Mais à frente, afirma o ilustre relator do TCU:
56. De fato, ainda não compreendo como é que dezenas de bilhões
de reais em passivos da União tornaram-se imperceptíveis ou
indiferentes aos olhos do Banco Central, não obstante constarem
devidamente registrados nos ativos das instituições credoras e
terem sido rapidamente flagrados pelos auditores do TCU.
57. Afinal, se as dívidas que escaparam ao controle do Banco Central
tivessem sido detectadas desde o seu surgimento, as irregularidades
apontadas neste processo provavelmente não ganhariam grandes
proporções nem se estenderiam por tanto tempo.
58. Observo que a responsabilidade da Autoridade Monetária de
apurar os resultados fiscais da União é derivada das leis de diretrizes
orçamentárias e fixada pelo próprio Govemo Federal, mediante
indicação do Presidente da República, que detém o poder
hierárquico. ' (Grifou-se)
Dentre as operações de crédito ilegais realizadas pela denunciada merece
destaque aquela concernente à equalização de jlU'os do plano safra.
No acórdão 0825/2015 do TCU, nos autos do processo TC 021.643/2014-8,
consta do voto do Ministro José Múcio, aprovado por unarilmidade:
"116. As equalizações, como já evidenciado pelos itens 90 a 95 desta
instrução, são d espesas orçamentárias correntes que devem ser
pagas ao longo do processo de execução do orçamento. Ou seja.
espera-se que o devedor (União) efetue, periodicamente, o pagamento
das equalizações ao respectivo credor (BB).
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juros, não há dúvida de que o credor está concedendo uma espécie
de financiamento ao devedor.
118. Desse modo, como determina a metodologia de apuração "abaixo
da linha", nos parece que estão plenamente atendidos os critérios
estabelecidos pela metodologia "abaixo da linha" para o registro de
tais passivos na DLSP, uma vez que: (i) existe o financiamento
concedido pelo BB à União; (ii) os montantes já são devidos pela
União ao BB - ora, se não são devidos, por que são apropriados juros
aos respectivos estoques; e (iii) os valores estão registrados no ativo
da instituição fmanceira."
No caso deste programa, há prova inquestionável das pedaladas fiscais no
ano de 2015, através das demonstrações contábeis do Banco do Brasil do 1"
Trimestre de 2015, em que consta a evolução dos valores devidos pelo tesouro
nacional a tal instituição financeira em aproximadamente 20% (vinte por cento) do
montante devido em dezembro de 2014. É que no 4° balanço trimestral de 2014 a
dívida sob esta rubrica era de R$ 10,9 bilhões, passando para R$ 12,7 bilhões em
31 de março de 2015.
Aliás, é da própria nota de rodapé da demonstração contábi l, às fls. 87 e 88, que
consta a confissão do crime praticado, nos seguintes termos: "As transações com o
Controlador referem-se às operações de alongamento de crédito rural - Tesouro
Nacional (Nota 11 "), equalização de taxas- safra agrícola, títulos e créditos a receber do
Tesouro Nacional".
Não bastasse, com a divulgação das demonstrações contábeis do Banco do
Brasil do Primeiro Semestre de 2015, chega-se à prova de que as ilegalidades do
Governo Federal em relação ao Plano Safra se estenderam até junho de 2015, pois
o valor devido ao Tesouro Nacional por equalização da taxa de Juros pelo Plano
Safra alcança a cifra de R$ 13,4 bilhões.
Ou seja, apenas com o Banco do Brasil, graças a um único programa, as
pedaladas fiscais no ano de 2015 foram de mais de R$ 3 bilhões.
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ilegalidades. Nem se diga que o processo em questão ainda não foi analisado pela Corte
de Contas, pois esta faz apuração em sua esfera de Competência, não sendo condição
para o reconhecimento de crime de responsabilidade pela denunciada. As provas ora
carreadas, juntamente com aquelas que abaixo se pleiteiam, por não estarem acessíveis
aos denunciantes neste momento, são suficientes para a prova dos fatos alegados.
Constatada essa ilegalidade, a prática de crime de responsabilidade é inequívoca,
porquanto, determina a Constituição Federal, em seu artigo 85:
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da
República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente,
contra:
I- a existência da União;
11 - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da
Federação;
m-o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV- a segurança interna do País;
V- a probidade na administração;

VI- a lei orçamentária;
VII- o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que
estabelecerá as normas de processo e julgamento.

A Lei 1.079/50 dá concretude material e fot·mal a esse dispositivo constitucional/

~1

estatuindo, em seu artigo 4°.:
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Art. 4° São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da
República

que

atentarem

contra

a

Constituição

Federal,

e,

especialmente, contra:
I - A existência da União:
li - O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos

poderes constitucionais dos Estados;
11 I - O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais:
IV - A segurança interna do país:
V- A probidade na administração;
VI - A lei orçamentária;
VIl -A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos;
VII I - O cumprimento das decisões judiciárias (Constituição, artigo

89).

Tanto a Constituição Federal, assim como o artigo 4°. da Lei 1.079/50, dizem
ensejar o impedimento do Presidente da República o fato de este atentar contra a
probidade na Administração e cont.-a a lei orçamentária.

No entanto, por foa·ça de alterações ocasionadas pela Lei 10.028/00, a claa·eza da
ocorrência do crime de responsabilidade resta ainda maior. De fato, a lei em apreço (que
foi editada para melhor proteger os valores tutelados pela Lei de Responsabilidade Fiscal),
alterou o artigo 10 da Lei 1.079, o qual passou a vigoma· com a seguinte redação :

r1

Art. I O. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária:
1- Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do orçamento da

República dentro dos primeiros dois meses de cada sessão legislativa;
2 - Exceder ou transpot1ar, sem autorização legal, as verbas do
orçamento;

~
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3 - Realizar o estorno de verbas;
4 - Infringir , patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei
o rçamentária.
5) de ixar de ordenar a redução do montante da dív ida consolidada, nos
prazo s estabelecidos em lei, quando o mon!ante u ltrapassar o valor
resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federa l;
Clncluído pela Lei n° I 0.028. de 2000)

6) ot·denat· ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com
os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na
lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobsen1ância
de pt·escrição legal; (Incluído pela Lei n • 10.028, de 2000)
7) deixar de promover ou de ordenar na fot·ma da lei, o

cancelamento, a amot·tização ou a constituição de t·eset·va para
anular os efeitos de operação de crédito realizada com
inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei;
(Incluído pela Lei n• 10.028, de 2000)
8) deixar de promove•· ou de ordenar a liquidação integral de
operação de ct·édito por antecipação de receita o rçamentária,
inclusive

os

t·espectivos ,juros

c

demais encargos, até o

encerramento do exercício financeiJ·o; (Incluído pela Lei o•
10.028, de 2000)
9) oa·denar ou autorizar, em desacord() com a lei, a realização de

operação de crédito com qualquet· um dos demais entes da
Fedemção, inclusive suas entidades da administração indireta,
ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação
de dívida contraída antet'ionnente; (Incluído pela Lei n• 10.028,
de 2000)
I O) c aptar recursos a t ítulo de antecipação de receita de tributo ou
contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido; (I nc luído
pela Lei n° I 0.028. de 2000)
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I J) ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da
emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a
autorizou; Oncluido pela Lei

n° 10.028. de 2000)

12) realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com
limite ou condição estabelecida em lei. (Incluído pela Lei n° 10.028,
de 2000)

É impor tante consigna r que o simples fato de ter· a Presidente descumpr·ido os

comandos dos ar·tigos 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal já seria suficiente para
camcterizar· o crime de r·esponsabilidade, mas, como ela descumpriu dispositivos
cla ramente descritos na Lei n; 1.079/50, também está suj eita às consequências do
l mpeachment, segundo pontifica a utorizada doutrina:

"A recentíssima Lei I 0.028, de 19 de outubro de 2000, tipificou os
comportamentos que passam a ser crimes. Já não haverá mera infração
administrativa, no caso de descumprimento das determinações legais.
Passa o comportamento do agente público a ter tal relevância no setor
financeiro que o descumprimento das normas estabelecidas na lei de
responsabi lidade fiscal não só

ens~ja

sanção civil, como passa, agora,

a constituir crime. Em sendo assim, há a infração política, que pode
ensejar o impeachment, mediante julgamento pelo Legislativo, bem
como há a infração civil, que enseja indenizações e cassação e
mandato através do Judiciário, bem como passa a existir o crime de
caráter financeiro" (Regis Fernandes de Oliveira. Responsabilidade

Fiscal. 2• Ed. São Paulo: RT, 2002. p. I 05 e I 06).

" Quando o autor da conduta for o Presidente da República, cometerá

igualmente crime de responsabilidade, conforme dispõe o art. I O da
Lei n. 1.079/50, alterada pela Lei n. I 0.028/2000. Note que os "crimes
de responsabilidade" definidos no Diploma aludido não têm natureza
penal (mas político-administrativa), a despeito de sua term inologia,
motivo por que a imputação ao mandatário da Nação do crime
capitulado no art. 359-A do CP e do ato descrito na Lei n. 1079/50 não
configurará bis in idem" (André Estefam. Direito Penal - Parte

(\
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Especial (arts. 286 a 359-H)- Volume 4, São Paulo: Saraiva. 20 I I. p.
437).

Além de ter violado o artigo 1O da Lei 1.079/50, a Presidente incidiu no art. 11
do mesmo diploma legal, que reza:
''Art. ll. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros
públicos:
I - ................ .

2 - Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades
legais;
3 - Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar
operação de crédito sem autorização legal;"

É clara, portanto, a realização de crime de responsabilidade no presente caso
diante da literalidade dos artigos supracitados, pois houve efetiva realização de abertura
e operação de crédito, além de contração de empréstimo ao arrepio da lei.
Os empréstimos foram concedidos em afronta ao art. 36 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que proíbe a tomada de empréstimo pela União de entidade do
sistema financeiro por ela controlada.
A toda evidênda, as operações de crédito, na forma aqui narrada, não
observaram as fo rmalidades legais, contrariando a legislação vigente. Logo, há crime de
responsabilidade da Presidente da República, nos exatos termos dos artigos acima
transcritos.
Merece destaque, ainda, que os ilegais empréstimos havidos no ano de 2015, em
razão da equalização de juros do Plano Safra, deixam ainda mais patente a conduta
delituosa da denunciada. Caberia à P residente Dilma Rousseff, como superior
hierárquica do Governo Federal, agir para que essa ilegalidade fosse cessada, o que não
fez. V atendo recordar que fora alertada por várias autoridades, ainda no curso de 2014 ~~
também em 2015.
O aumento da dívida do Tesouro Nacional com o Banco do Brasil, referente ~
beneficio cttio pagamento é de responsabilidade da União, consubstancia continuidade

do ilogal fmanoiamonto do Go,<'no Fodoml, não podondxiada

'~Q
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desconhecia a inegularidade diante da notoriedade dos fatos desde o ano de 20 14, com

~~'9

o irúcio do processo TC 02!.643/2014 no TCU.
A conduta da denunciada, Dilma Rousseff, na concretização destes crimes, é de
natureza comissiva, pois se reunia, diariamente, com o Secretário do Tesouro Nacional,
determinando-lhe, agir como agira. A este respeito, cumpre lembrar que a Presidente é
economista e sempre se gabou de acompanhar diretamente as finanças e contas
públicas. Aliás, durante o pleito eleitoral, assegurou que tais contas estavam hígidas.
Ainda que a Presidente não estivesse ativamente envolvida nesta situação,
restaria sua responsabilidade omissiva, pois descumpriu seu dever de gestão da
administração pública federal, conforme art. 84, Il, da Constituição Federal. Abaixo, em
item específico, resta melhor caracterizada a responsabilidade da denunciada no que se
refere a suas condutas omissivas.
2.3.- Do não Registro de Valor es no Rol de Passivos
da Dívida Líquida do Setor P úblico- Crime de
Responsabilidade capitulado no a rtigo 9". da Lei

1.079/50;
Outra ilegalidade constatada foi a falta de registro dos passivos decorrentes das
operações de crédito realizadas, operações essas que se encontram devidamente
detalhadas no item anterior, no rol das dívidas de Passivos da Dívida Líquida do Setor
Público.
Essa operação foi admitida pelo próprio Banco Central do Brasil, conforme
documento datado de 28 de agosto de 2014 juntado no processo do Tribunal de Contas
da União já referido, cuja cópia segue anexa em mídia digital.
Tal ato afronta a Lei Orçamentária Anual- LOA, na medida em que impede o

ri

efetivo acompanhamento das contas de Governo, pois parte expressiva do passivo deixa
de ser registrada, com o que o acompanhamento das metas de superávit primário passa a
ser uma ficção.

O art. 5°, I da Lei de Responsabilidade Fiscal e seu § 1° exigem que os programas

mm?.\(

dos orçamentos sejam compatíveis com as metas previstas no art. 4°, § 1°, dessa mesm
lei, ou sejo, oom • opu,..ção dos cesultodos pdmãc;o o norrún~o
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dívida pública. Ainda, é obrigatório que todas as despesas relativas à dívida

pública ;~)

constem da lei orçamentária anual.
O procedimento adotado pelo Governo Federal impediu o atendimento a tais
normas, de forma voluntária, como reconhece o ilustre Procurador do TCU Júlio
Marcelo de Oliveira:
"O contrário, porém, não vinha sendo feito, ou seja, os passivos da
União oriundos dos referidos atrasos não estavam sendo computados
na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), a qual é calculada
mensalmente pelo Banco Central e serve de base à apuração dos
resultados primário e nominal, para fins de avaliação do cumprimento
das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias (art.
4°, § 1°, da LC 101/2000).
O impacto dessas operações na divida liquida e, consequentemente,
nos resultados fiscais só era captado pelo Bacen no momento do
efetivo desembolso dos recursos federais, isto é, no momento em que
os valores eram sacados da Conta Única do Tesouro Nacional em
favor das instituições financeiras.
No caso das despesas referentes ao bolsa famíl ia, ao segurodesemprego e ao abono salarial, a equipe de auditoria verificou que,
ao longo do exercício de 2013 e dos sete p rimeiros meses do exercício
de 2014 (jan ajul./2014), a Caixa Econômica Federal utilizou recursos
próprios para o pagamento dos benefícios de responsabilidade da
União, uma vez que esta, em regra, só repassava os respectivos
recursos financeiros àquela no início do mês subsequente ao do
pagamento.
Como tais despesas, em razão da metodologia equivocada adotada

1

pelo BACEN, só estavam produzindo impacto sobre a dívida líquida
(=obrigações-haveres) no momento do desembolso dos recursos pela
União (redução dos haveres). o resultado fiscal (variaçã.o da dívida

líquida, segundo o método 'abaixo da linha' ) calculado pelo Bacen ao
fmal de cada mês foi superior ao que efetivamente seria devido."

/
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Ao desrespeitar a lei orçamentária anual de forma deliberada, como consta d; ..
parecer acima, mascarando o orçamento para dele fazer constar informações incorretas,
com apresentação de um resultado fiscal, ao final de cada mês, superior ao qlte
efetivamente seria adequado, mais uma vez, a denunciada incorreu em crime ele
responsabilidade, nos termos do art. 1O, 4 da Lei 1.079/50, que dispõe:
"Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária:

1- ............ .

4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei

orçamentária."
Como se pode verificar dos fatos narrados acima, a lei orçamentária foi
acintosamente infringida desde a sua origem, pois, por ação deliberada do Governo
Federal, os dispositivos da lei orçamentária foram, direta e indiretamente, inobservados.
Diretamente, por meio da obtenção de resultados superiores ao efetivo, através
de manobras que esconderam dívidas da União em relação às quais não havia dúvidas.
Indiretamente, pelo fato de a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária
anual serem elaboradas com base em resultados e metas que não espelham a realidade.
Embora indireta, esta irtfração também é explícita.
Com isso, desde a elaboração das leis orçamentárias, cujas metas e resultados
foram baseados em números que não espelhavam, e ainda não espelham, a realidade, até
a execução da lei orçamentária anual e atendimento às metas constantes da lei de
diretrizes orçamentárias, não há fidedignidade nas informações, por ato do próprio
Governo, o que leva à conclusão inevitável de que "houve patente infração a dispositivo
da lei orçamentária".
Além dessa não contabilização ferir, uma vez mais, o orçamento, cabe lembrar
que essa não contabilização fere a probidade na administração, o que, nos termos do
artigo 9, item 7, da Lei 1.079/50, constitui crime de responsabilidade, haja vista a
afronta à dignidade, honra e decoro do cargo.
Com efeito, como evidenciado em sede de Representação Criminal encaminhada
à Procuradoria Geral da República, ao fazer empréstimos proibidos e

'~

' itt

h~'1
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A situação resta ainda mais grave, quando se constata que todo esse expediente
fora intensificado dtrrante o ano eleitoral, com o fim deliberado de iludir o eleitorado.
Daí ser possível falar em verdadeiro estelionato eleitoral.

3.- Da responsabilidade da denunciada
3.1.-

Da

Natu reza

Jurídica

do

Processo

de

Impeachment
Para a aferição da responsabilidade da denunciada é necessário ter em mente a
natureza jurídica do processo de impeachment, de modo a se saber quais são os
elementos necessários a esse fim.
O Supremo Tribunal Federal já, há muito, definiu esse instituto como de
conteúdo político-administrativo, muito embora tenha inegável vinculação jurídica.
Nesse sentido, vejamos as palavras do Ministro Celso de Mello quando do julgamento
de Mandado de Segurança impetrado por Fernando Collor de Mello, por força do
processo de impeachment, que resultou em sua destituição do cargo e inabilitação para o
munus publico:
"Tal circunstância, no entanto, não desveste o

instituto do

impeachment de sua natureza essencialmente política. Cumpre ter
presente,

neste

ponto,

a

advertência

daqueles

que,

como

THEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, acentuam que esse
instituto caracteriza processo político tanto no direito público
americano como no direito público brasileiro, não assumindo, em
consequência, a conotação de processo penal ou de procedimento de
natureza quase-criminal." (STF - Mandado de Segmança n° 21.623-9,
Rei. Min. Carlos Velloso,j. 17-12-1992, Plenário, DJ 28-5- 1993).
Estt: é, lambéro, o entendimento dt: Alexandre de Moraes, conforme consta de /
sua doutrina, in verbis:

~
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"Crimes de responsabilidade são infrações

político-administrativ~ ~

definidas na legislação federal, cometidas no desempenho da função,

que atentam contra a existência da União, o livre exercício dos
Poderes do Estado, a segurança interna do país, a probidade da
Administração, a lei orçamentária, o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais e o cumprimento das leis e das decisões
judiciais." (Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: 2013,
Atlas, pg. 1263)
Outra não é a lição de Gilmar Ferreira Mendes:
''No caso do Presidente da República, os crimes de responsabilidade
caracterizam-se como infração político-administrativas que dão

ens~jo

à perda do cargo e à inabilitação para o exercício de função pública
pelo prazo de oito anos (CF, art. 52, parágrafo único)," (Curso de
Direito Constitucional. São Paulo: 20 14, Saraiva, p. 942)
O efeito pragmático desta definição é bem delineado por lves Gandra Martins
em recente parecer elaborado por solicitação do advogado José de Oliveira Costa, do
qual se extrai:

" É que o julgamento da Suprema Corte difere do julgamento do
Congresso Nacional, aquele apenas voltado para os aspectos jurídicos
do 'impeachment' e este para os aspectos exclusivamente políticos e
de governabilidade."
No mesmo sentido, ainda, a lição sempre atual do ex-Ministro Paulo Brossard,
cuja perspicácia jurídica e notável saber fará grande falta ao direito pátrio:
"Entre nós, porém, como no d ireito norte-americano e argentino, o
'impeachment' tem feição política, não se origina senão das causas

políticas, objetiva resultados políticos, é instaurado sob considerações
de ordem política e julgado segundo critérios políticos ( ...)."
(Comentários à Constituição de 1967. São Paulo: 6° edição, RT, pg.
75).
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Ainda no pensamento jurídico do Ministro Celso de Mello, observamos este 11f=•n...:~
~

mesmo entendim ento:
"Os aspectos concernentes à natureza marcadamente política do
instituto do impeachment, bem assim o caráter político de sua
motivação e das próprias sanções que enseja, não tornam prescindível
a observância da formas juJídicas, cujo desrespeito pode legitimar a
própria invalidação do procedimento e do ato punitivo dele
emergente".
Não se pode esquecer que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma
oportunidade, reconheceu o caráter penal do crime de responsabilidade, como, por
exemplo, na ADI 834, Rei. Min. Sepúlveda Pertence.
Essa compreensão não se contrapõe à conclusão acima no que se refere à
natureza jurídica do processo de impeachment.

É que neste precedente (ADI 834) se definiu a natureza penal do crime de
responsabilidade no tocante à definição do tipo, que se dá por meio da lei especial a que
se refere o art. 85, parágrafo único, da Constituição Federal.
Assim, compete, exclusivamente, ao Poder Legislativo Federal aprovar as leis
que definam os crimes de responsabilidade, quer seja para as infrações praticadas pelo
Presidente da República, vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Presidentes
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou membros do Supremo Tribunal
Federal; quer dos Governadores e vice-Governadores de Estado; quer dos Prefeitos e
vice-Prefeitos.
Essa definição não altera a natureza política do julgamento a ser realizado pelo
Senado Federal e a aceitação da denúncia pela Câmara dos Deputados, mesmo porque
não há como transformar órgãos essencialmente políticos, como são as assem bleias
legislativas, em órgãos jurisdicionais.
Parlamentares são seres políticos desde a origem. O ingresso na vida política por

px

meio dos partidos políticos- que, aliás, é vedado aos membros do Poder Jucüciário-; a

sujeição de seu nome ao crivo popular; o exercício das atividades como legislador e
fi=liwdo< do PodO< Exooutivo ,;o atividad" ""ocialmoute
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motivação e o conceito de julgamento dos "juizes" no processo de impeachment são ~~.r
exclusivamente políticos, apesar do sólido respaldo jurídico demonstrado nesta
denúncia.
Como evidenciado nos precedentes doutrinários e jurisprudenciais acima, o
caráter jurídico do processo de impedimento está exclusivamente na forma, por meio da
qual se observarão os proced imentos definidos em lei e nos regimentos internos da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com especial destaque paJa as normas
processuais constitucionais, notadamente o direito ao contraditório, ampla defesa e
devido processo legal.
Porém, mesmo que admitida a natureza penal do processo de impeaclunent,
fazemos nossas as palavras do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos
Velloso, que assim se manifestou no MS 21.623-9:
"Posta assim a questão, quer se entenda como de natureza política o
' impeaclunent' do Presidente da República, ou de natureza políticopenal, certo é que o julgamento, que ocorrerá perante o Senado
Federal, assim perante um Tribunal político, há de observar,
entretanto, determinados critérios e princípios, em termos processuais,
jurídicos. Esta afirmativa, quer-me parecer, tem o endosso de Paulo
Brossard".
Portanto, o reconhecimento dos elementos necessários ao impedimento do
Presidente da República é, sempre, um juizo político, não sujeito às garantias inerentes
às decisões de cunho jurisdicional - exceção feita à forma processual -, cabendo ao
parlamentar que se defronta com o processo de impeachmentjulgar segundo sua própria
consciência.
Tanto é certo que, fosse a admissão do processo, a ser realizada pela Câmara dos
Deputados, e o julgamento do processo de impeachment, de competência do Senado
Federal, de natureza jurisdicional, cada voto de parlamentar deveria ser fundamentado,
nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal, o que não se exige, justamente, por
ser político e não jmídico o seu voto.
A natureza preponderantemente política do processo de impeachment permite
que os parlamentares, inclusive, .levem em consideração ilícitos que venham~
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desvendados, após a apresentação da denúncia, sem necessidade de aditamento. No

caso ~:~~.):~

da denunciada, infelizmente, a cada dia, as ilicitudes aumentam, seja no que tange às
afrontas ao orçamento, seja no que concerne à condescendência para com práticas
corruptas, seja relativamente à tentativa reiterada de desqualificar seus críticos e aqueles
que se valem dos instrumentos legais para bem defender o país. Uma vez mais, cumpre
lembrar que a Presidente entrega seu governo a um ex-Presidente, que precisa explicar à
nação sua riqueza acumulada.
3.2.- Da Omissão Dolosa.
O mandatário é, antes de mais nada, um gestor. Como gestor tem o dever
jurídico de envidar todos os seus esforços para bem gerir. No caso do gestor público,
esses esforços devem direcionar-se à perseguição do interesse público.
No limite de sua discricionariedade, o gestor público opta pelos valores e rumos
do Governo, porém, suas ações devem ser pautadas, entre outros. pelo princípio da
legalidade, sempre fazendo aquilo, e somente aquilo, que a lei exige; e o princípio da
moralidade, qualidade inerente somente a quem age de forma proba.
O preâmbulo da Constituição Federal explícita que os representantes do povo
brasileiro se destinam a "assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos(... )".
Ora, se assim o é, o agente público ocupante de cargo eletivo, ao representar o
povo brasileiro, tem um dever, tuna obrigação, que é assegurar o exercício de direitos. A
ideia de garantir os direitos revela que antes de um direito conquistado nas urnas, a
denunciada tem para com o titular da soberania nacional uma responsabilidade, a qual
deveria assumir e exercer com diligência.
Ainda, a Carta Magna de 1988, com a Emenda Constitucional n° 19/98, exige
dos agentes públicos eficiência. É o que consta do art. 37, caput, que dispõe:
"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte:"

"~..:~
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Logo, sempre que um mandatário toma posse de seu cargo, tem o dever de ser ~....;~
eficiente, o que lhe exige diligência e perícia no trato com a coisa pública.
E mais, confonne dispõe o art. 78 da Constituição Federal, ao tomar posse, o
Presidente da República assume o compromisso, dentre outros, de "promover o bem
geral do povo brasileiro".
Ora, somente poderá fazê-lo se agir de forma responsável em seu cargo,
assumindo, inclusive, a responsabilidade por suas omissões.
Como já demonstrado nesta explanação, são diversas as condutas da Presidente
Dilma Rousseff que evidenciam sua in·esponsabilidade.
Em relação aos fatos narrados acima, há elementos mais do que suficientes para
se reconhecer que a denunciada praticou crime de responsabilidade.
Com efeito, constituem crime de responsabilidade a ação e a omissão da
Presidente da República no tocante ao que se chama de "pedaladas fiscais".
Diz o Procurador no TCU Júlio Marcelo de Oliveira em seu parecer no processo
TC 11° 021.643/2014-8:
"Cumpre salientar que as dívidas da União que deixaram de ser
devidamente captadas pelo Bacen, identificadas durante a inspeção,
alcançaran1mais de R$ 40 bilhões( ...)"
Nobres Parlamentares, inacreditavelmente, a denunciada deixou de perceber que
mais de R$ 40 bilhões de reais não foram lançados na dívida da União, comprometendo
os dados oficiais do Governo Federal, o estabelecimento de metas, o cumprimento das
metas fiscais e, via de consequência, o atendimento à lei de diretrizes orçamentária e à
lei orçamentária anual.
Não se pode olvidar que é da responsabilidade da Presidente da República enviar
ao Congresso Nacional a LDO e a LOA, conforme art. 84, XXIII da Constituição
Federal. Ao assinar essas leis, a Presidente assume como reais os n(uneros e estimativas
ali constantes, explicitando todo seu conhecimento sobre a matéria.
Porém, dois elementos tornam incontroverso seu conhecimento dos fatos.
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Primeiro, há mais de dois anos que a imprensa nacional alerta o Governo de que ·~
a contabilidade pública está sendo maquiada. Aliás, foi este o motivo que levou o MP
do TCU a agir para fiscalizar este fato, como consta do parecer do Procurador Júlio
Marcelo de Oliveira:
"Trata-se de representação formulada por este Procurador do
Ministério Público de Contas (peça 1) em razão de indícios de
irregularidades, noticiados em jornais e revistas de grande circulação
no país (peça 3), relacionados ao atraso no repasse às instituições
financeiros dos valores destinados ao pagamento de despesas de
responsabilidade da União, tais como o bolsa família, o abono salarial,
o seguro-desemprego, os subsídios de fmanciamento agrícola e os
benefícios previdenciários,"
O conhecimento do fato é inegável, pois as informações foram fartas sobre o
tema.
Em segundo lugar, no final do ano de 2014 a Presidente da República
encaminhou para o Congresso Nacional o PLN n° 36, de 2014, para alterar a LDO
visando modificar as regras do superávit primário.
Ao fazê-lo, a Presidente Dilma Rousseff demonstrou ter conhecimento dos
resultados das contas públicas e que tomou as providências necessárias para regularizálas. Porém, o fez apenas para atender a seu interesse, pois, como é sabido, visou evitar
que fosse acusada de crime de responsabilidade por não cumprir as metas fiscais
estabelecidas em lei.
Não é preciso grandes elucubrações para sabermos que a denunciada sabia
destes fatos. Quem já foi prefeito ou governador, quem já participou diretamente da
administração pública, sabe que o alcaide de um Município, o governador de um
Estado, acompanha diariamente o resultado das contas públicas. O mesmo se dá com o
Presidente da República.
Registre-se, pur upurluno, yut: o principal autor das pedaladas fiscais, o então
Secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, sempre manteve uma relação de
estreita proximidade com a denunciada, o que, inclusive,

I!
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equipe de governo de Dilma Rousseff.
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Esta proximidade foi destacada pelo jornal Folha de São Paulo em matéria de 03 ~~
de novembro de 2014, nos seguintes termos:
EQUIPE DE DlLMA TEME AUMENTO DE PODER DE ARNO
AUGUSTIN EM 2015
Atual secretário do Tesouro Nacional deve assumir cargo de assessor
especial da Presidência
Arno Augustin deve ler novo endereço em 2015. A possível mudança

tem deixado integrantes do próprio governo Dilma preocupados.
O atual secretário do Tesouro Nacional deve assumir, a partir do
próximo ano, o cargo de assessor especial da Presidência, com direito
a sala ao lado do gabinete presidencial no Planalto.
Funcionários do alto escalão dizem achar que, caso assuma a nova
função, Arno será uma espécie de "grilo falante", dando ideias à
presidente não só na agenda macroeconômica, mas também na micro.
Ou seja: sua influência aumentará em 2015.
Tirando a presidente, Arno Augustin tornou-se uma unanimidade no
primeiro mandato: é, ao mesmo tempo, desaprovado pelo mercado
financeiro e pelo próprio PT, partido ao qual é filiado.
Nos últimos anos, Arno ganhou lugar cativo no time dos mais fieis
auxiliares de Dilma. Agora, se confirmada a remoção, pode virar
conselheiro de tudo, do prometido projeto que unifica alguns impostos
às discussões sobre cortes no Orçamento.
Na avaliação interna, Arno simboliza a imagem negativa do governo
na gestão fiscal, marcada pelas manobras adotadas a partir de 2012
para "garantir" o cumprimento das metas. Mas não é só.
Exageros à parte, muitos afirmam que vêm dele atrasos relevantes na
agenda do programa de concessões públicas, lançado em 2012.
De fato, Arno influenciou quase tudo o que se produziu no Executivo
nos últimos anos: renovação das concessões de energia; leilões de

~
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em Congonhas; 11ovo modelo de ferrovias, rodovias entre outros.
Em muitos desses casos, extrapolou sua atribuição de guardião do
público,

sugerindo

ele

próprio

gastos adicionais

que

comprometeriam a capacidade do governo de econom izru· para pagar
os juros da dívida pública.
Exemplos não faltam. Ele mesmo se ofereceu para bancar parte da
indenização às geradoras de energia que se recusaram a renovru· suas
concessões seguindo as regras impostas pelo Planalto.
Também saiu de seu escaninho a proposta de criar um subsídio para
estirnulru· a aviação regional.
Na ocasião, especialistas do próprio governo ponderaram que a
medida não era a ideal para promover mais voos ao interior. Amo,
então, bateu o pé e conseguiu convencer a presidente.
UNHA E CARNE
Observadores da relação de Arno com a chefe costurnru11 descrevê-los
como semelhantes. O secretário não costuma contradizer Dilma.
Executa a tarefa pedida, com raríssimos questionrunentos.
Quando o Planalto ru1alisava a segunda rodada de licitações de
aeroportos, depois das concessões de Guarulhos, Viracopos e Brasília,
Arno convenceu a presidente a mudar o modelo de leilão, quando
ministros viajaram ao exterior com a missão de "vender" o projeto a
operadores internacionais.
A mala, como era imaginado, voltou vazia. Amo jamais foi cobrado

disso. O Planalto perdeu meses nessa discussão. A segunda rodada de
licitações acabou saindo no mesmo fonnato da primeira. (Grifamos)
A definição da proximidade entre Dilma e o mentor das pedaladas
fiscais fica assim resumida: "Unha e Carne"! Também esta

'\
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aeroportos, redistribuição de slots (janelas para pousos e decolagens) ...(;,~

cofre
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I ~ Iproximidade impede a demmciada de negar o conhecimento do que

Assim, os atos ilícitos praticados na condução das contas públicas, comprovados
à saciedade no item 2.1 acima, são de responsabilidade da denunciada, razão pela qual
responde pelos crimes de responsabilidade previstos no art. 1O da Lei 1.079/50.
Da mesma forma, a responsabilidade da denunciada quanto à corrupção
sistêmica de seu Governo é inegável.

O volume da corrupção, já reconhecido por órgãos de investigação e pelo
Ministério Público como o maior escândalo já descoberto no país, superando, inclusive,
o Mensalão, que levou inúmeros próceres do Partido dos Trabalhadores - PT para a
cadeia, é demasiadamente vultoso para se admitir o simples desconhecimento por parte
da Presidente da República. Como consignado quando da narração dos fatos, causa
espécie a insistência da Presidente em negar o inegável, em defender, por exemplo, o
ex-presidente Lula, conferindo-lhe plenos poderes de gestão.
Só na Petrobrás, os desvios de recmsos superam, até agora, R$ 6 bilhões de
reais, como admitido pela própria estatal em seu balanço recentemente divulgado.
A condição de Presidente do Conselho de Administração da Petrobrás entre os

anos de 2003 e 2010 não permite que a denunciada apenas negue não saber da
con·upção existente, principalmente quando, nos termos do Regimento Interno do
ConseU1o de Administração da Petrobrás, clausula 3.1.3, é responsabilidade dos
conselheiros realizar a fiscalização da gestão dos diretores, lembrando que foram em
duas diretorias que os desvios ocorreram de forma contundente e vultosa.
O volume e a sistemática da corrupção, como revelado por Alberto Yousseff e

Paulo Roberto da Costa em suas delações premiadas, bem como Pedro Barusco e
outros, deixa claro que o desconhecimento destes fatos por membros da diretoria da

Petrobrás ou pela Presidente do Conselho de Administração só pode ser atribuído à
cegueira deliberada, na melhor das hipóteses, está-se diante de omissão dolosa. A
se

verdade

fosse

seu

responsabilidades, e o fez de forma dolosa.

desconhecimento,

omitiu-se

em

; >;

se~ ~.:,~-~

passava, e ainda se passa, com as contas governamentais.

denunciada,

11K

suas

-
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Vale lembrar que grande parte dos desvios foj direcionado a seu Partido Político,•{·--=beneficiando-a diretamente, inclusive em suas eleições presidenciais.
Aliás, o encaminhamento de dinheiro da corrupção para a campanha eleitoral da
denunciada em 2010 e para o Partido dos Trabalhadores- PT, agremiação partidária
esta que sustentou e sustenta politicamente a denunciada, é fato já confirmado na
Operação Lava Jato.
Quanto às eleições de 20 I 4, seu benefício com a doação ao PT e a partidos
aliados de dinheiros oriundos de corrupção, entre os anos de 2011 e 2013, também já
confessados, torna incontroverso que a própria reeleição da denunciada foi
contaminada.
Ora, não saber, a Presidente da República, que vultosas quantias em dinheiro
foram desviadas dos cofres públicos do Governo Federal e que parte significativa desses
recmsos fora diretamente para as contas de seu partido é decorrente de sua omissão em
cumprir com seus deveres mínimos de gestora e de candidata responsável por sua
arrecadação e despesa de campanha. E, ante os fatos que já se encontravam conhecidos
no transcorrer dos últimos anos, sua omissão é, a toda evidência, dolosa.
Data vênia, cada vez que a denunciada diz que não sabia o que estava
acontecendo em seu Governo ela brinca com a boa-fé do cidadão brasileiro!
Aliás, em entrevista concedida no ano de 2009, época em que ainda ocupava o
cargo de Ministra-Chefe da Casa Civil, conforme faz prova inclusa mídia com o
respectivo vídeo. a denunciada comprova conJ1ecer profundan1ente a contabilidade da
Petrobrás, quando afirmou:
"A Petrobrás de hoje é uma empresa com nível de contabilidade dos
mais apurados do mundo"
Ora, se seu conhecimento sobre a Petrobrás era tão profundo, a ponto de poder
afirmar o grau de apuração de sua contabilidade, a toda evidência que não tem como
negar aquilo que se passava em contratos realizados pela Petrobrás, contratos esses que,
aliás, como conselheira da Petrobrás, aprovou, concordando assim com os valores
superfaturados!
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empresa como a da Petrobrás, não saiba avaliar, na qualidade de conselheira, a
existência de superfaturamento em contratos que aprova!
Desde o ano de 2005, quando o Brasil, atônito, assistiu à gravação de corrupção
nos Correios mediante a entrega de R$ 3.000,00 (três mil reais) a Mauricio Marinho,
por um empresário interessado em participar de uma licitação desta empresa pública, as
revelações de atos de corrupção e desvio de recw-sos públicos se amontoam no Governo
do Partido dos Trabalhadores.
O que começou com alguns poucos milhares foi se avolumando passando
rapidamente para dezenas de milhões, centenas de milhões e, hoje, falamos em bilhões.
Após 1O (dez) anos de sucessivos e incansáveis escândalos, perdemos a capacidade de
analisar o efetivo custo da corrupção no Brasil. É preciso entender que os valores
comprovados de conupção no país atingem cifras inimagináveis!
São bilhões de reais que deixaram os cofres públicos apenas na Petrobrás, para
beneficiar poucos.
O montante de recursos envolvidos é estarrecedor, o que, repita-se, impede
admitir o desconhecimento de quem esteve no centro da gestão pública da Petrobrás,
mais uma vez evidenciando-se, no mínimo, a omissão dolosa da denunciada.
Saliente-se que a omissão como hipótese caracterizadora de crime de
responsabilidade e, portanto, fundamento para o impeachment não é nenhuma novidade,
pois foi justamente a grave omissão do ex-Presidente da República Fernando Collor de
Mello um dos fatos que ensejaram seu impedimento. Neste sentido, v~jamos o seguinte
trecho do relatório do então Deputado Federal Nelson Jobim, relator do processo de
cassação de Collor na Câmara dos Deputados, que afirmou:
"V-GRAVE OMISSÃO
Por último, a Denúncia atribui ao Senhor Presidente da República
"diante do recebimento injustificado de vultosas quantias por meio de
correntistas ' fantasmas', e diante do fato notório do tráfico de
influência exercido por Pattlo César Farias (Fls. 15, Io Parágrafo),
grave omissão "permitindo tácita ou expressamente infração à lei/
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117 da Lei n° 8; 112/90, como, também, e leis penais, administrativas e
tributárias (fls. 17, último parágrafo).
Estes são os elementos de fato, carreados do Relatório da Comissão
Parlamentar de Inquérito, que fundamentam a Proposta Acusatória.
Termina a Denúncia por requerer, como pedido, que, admitida nessa
Câmara de Deputados a acusação ... formulada, seja a mesma remetida
ao Senador Federal, onde será julgada, o reconhecimento de sua
procedência, para aplicar ao denw1ciado a pena de perda do cargo,
com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública,
sem prejuízo do procedimento penal competente... (fls. 19).
Instruem a Denúncia o Relatório Final da Comissão Mista
Parlamentar de Inquérito, os pronunciamentos do denunciado dos dia
30 de junho e 30 de agosto deste ano, acompanhado de outros
documentos, requerendo, por fim, a tomada de depoimento de seis
testemunhas e a requisição de cópias de intei.ro teor dos autos da CPI e
de todas as peças do inquérito instaurado pela Policia Federal (fls.
20)."
Aqui, estamos diante, no mínimo, de quadro ainda mais grave de omissão da
Presidente da República!
Se alguns perderam a capacidade de se indignar diante desta afronta à própria
democracia brasileira, a maior parte da sociedade não perdeu, tanto que pesquisa da
Folha de São Paulo revela que 63% (sessenta e tres por cento) dos brasilei.ros quer o
impeachment da denunciada. Isso sem contar as assinaturas colhidas pela plataforma

www. proimpeachment.com.
Caso realmente estivesse inocente, caberia à denunciada, afastar as pessoas
supostamente envolvidas nos atos de corrupção e não as manter e até defender, negando
os fatos. O comportamento da Presidente, infelizmente, não condiz com a
honorabilidade do cargo.
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3.3- Possibilidade de responder por crime praticado

em mandato anterior

"Embora não haja faltado quem alegasse que eleição
popular tem a virtude de apagar as faltas pretéritas, a
verdade é que infrações cometidas antes da investidura
uo cargo, estranhas ao seu exercício ou relacionadas
com

anterior

desempenho,

têm

motivado

o

impeachment, desde que a autoridade seja reinvestida
em função suscetível de acusação parlamentar. Estas
dimensões, atribuídas ao impeachment, pela douh·ina e
expedência americanas, condizentes, aliás, com as
características do instituto, não as ignora a literatura
brasileira. Maximiliano, a propósito, doutrinou: 'só se
processa perante o Senado quem ainda é funcionário,
embon as faltas tenham sido cometidas no exercício de
mandato anterior' ... E nfim, se infrações recentes ou
antigas

podem

motivar

a

apuração

da

responsabilidade, a pena não vai além da destituição do
cargo, com inabilitação para o exercício de outro ... "
(Paulo Brossard. O Impeaclunent. São Paulo: Saraiva,
3". ed. 1992. p. 137).

Merece destaque a possibilidade de a denunciada responder por atos praticados
em mandato anterior. Embora já esteja evidenciado que os fatos que subsidiam este
pedido também ocorreram no inicio deste mandato, a questão jmídica referente ao tema
há de ser enfrentada.
O instituto da reeleição estabelece ao mandatário reeleito a continuidade de
gestão, de modo que os atos praticados no primeiro mandara surtem efeitos diretos à
responsabilidade do Presidente da República ainda ocupando o mesmo cargo público.
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O fundamento desta responsabilidade continuada decone, justamente, do fato de
que a reeleição é, em verdade, uma continuidade administrativa, mantendo-se o vínculo
entre as legislaturas. Nesse sentido;
'·A reelegibilidade, como bem asseverado pelo Ministro Carlos
Velloso, assenta-se em um postulado de continuidade administrativa.
'É dizer - nas palavras do Ministro Carlos Velloso- a permissão da
reeleição do Chefe do Executivo, nos seus diversos graus, assenta-se
na presunção de que a continuidade administrativa, de regra, é
necessária" (ADI-MC 1.805, acima referida)." (MENDES, Gilmar
Ferreira. o. c., pg. 732).
Ora, se a reeleição é uma continuidade, só há que se falar em continuidade
quando há o que se continuar. Portanto, para o candidato reeleito, o segundo mandato é,
nada mais nada menos, que o prolongamento do primeiro mandato, tornando-se, ao final
do período, uma só administração.
Tal assertiva já foi objeto de análise pelo Supremo Tribuna! Federal quando do
julgamento de mandato de segurança impetrado por parlamentar que, objetivando não
responder por processo no Conselho de Ética, por quebra de decoro parlamentar,
sustentou a tese de que práticas realizadas em mandato anterior não poderiam ser objeto
de processo disciplinar no mandato seguinte. Assim se decidiu no caso:
"A cristalizar-se o entendimento de que determinada legislatura não
pode conhecer de fatos ocorridos na anterior, estaremos estabelecendo
período de verdadeiro vale-tudo nos últimos meses de todas as
legislaturas. Se restarem provados os fatos a ele imputados, deverá
esta Casa agir, lançando mão dos pri11cípios constitucionais colocados
à sua disposição (quais sejam, o da razoabilidade e o da máxima

efetividade das normas constitucionais), além de valer-se dos
princípios que lastreiam o sistema jurídico nacional para emitir juízo
político, declarando a perda do cargo de Deputado Federal, por parte
do repres.entado". (STF - Mandado de Segurança n° 23.388 - Rei.
Min. Néri da Silveira- j. 25.11.1999- DJ de 20.4.2001)
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É interessante notar que o trecho em destaque do voto proferido pelo ilustrê,
Ministro do STF Néri da Silveira é a reprodução de texto elo voto proferido pelo relator
do processo de cassação, por quebra de decoro parlamentar, do ex-Deputado Federal
Talvane Albuquerque. Com isto, constata-se que não só o Supremo Tribunal Federal
reconhece a possibilidade de se cassar mandato eletivo por prática ocon·ida em mandato
anterior, como também já é a jurisprudência da Câmara dos Deputados.
Este mesmo entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no
seguinte precedente do ex-Deputado Pinheiro Landim:
"Tenho para mim, ao examinar, em sede de estrita delibação, a
pretensão mandamental deduzida pelo ora impetrante - não obstante as
razões

tão

excelentemente desenvolvidas

Advogados - que tal

por seus eminentes

postulação parece não se revestir de

plausibilidade jurídica, especialmente em face da existência de
decisão plenária, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do MS

23.388/DF, Rei. Min. NÉRI DA SILVEIRA,

ocasião em que esta Suprema Corte, tendo presente situação
virtualmente idêntica à que ora se registra neste processo ("Caso
Talvane Neto"), rejeitou a tese de que a Casa legislativa não pode
decretar a cassação de mandato de qualquer de seus membros, por
falta de decoro parlan1entar, se o fato motivador dessa deliberação
houver ocorrido na legislatura anterior.
Essa decisão, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, acha-se
consubstanciada em acórdão assim ementado:
"Mandado de segurança. 2. Ato da Mesa da Câmara dos Deputados,
confirmado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação da
referida Casa legislativa, sobre a cassação do mandato do impetrante.
por comportamento incompatível com o decoro parlamentar.
3. Pretende-se a extinção do procedimento de perda do mandato.
Sustenta-se que a cassação do mandato, para nova legislatura, fica
restrita à hipótese de, no curso dessa legislatura, se verificarem
condutas, dela contemporâneas, capituláveis como atentatórias
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decoro parlamentar. 4. Não configurada a relevância dos ft.mdamentos--

da impetração. Liminar indeferida. 5. Parecer da Procuradoria-Geral '
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da República pela prejudicialidade do mandado de segurança, em face
da perda de objeto; no mérito, pela denegação da ordem. 6. Tese
invocada, acerca da inexistência de contemporaneidade entre o fato
típico e a competência da atual legislatura, que se rejeita. 7. Não há
reexaminar, em mandado de segurança, fatos e provas ( ...). 9.
Mandado de Segw·ança indeferido."
Cabe destacar, neste ponto, que o princípio da w1idade de legislaturaque faz cessar, a paJtir de cada novo quadriênio, todos os assuntos
iniciados no período imediatamente anterior, dissolvendo-se, desse
modo, todos os vincules com a legislatura precedente (JOSÉ
AFONSO DA SILVA, "Princípios do Processo de Formação das Leis
no Direito Constitucional", p. 38/39, item n. 14, I 964, RT) - rege,
essencialmente, o processo de elaboração legislativa, tanto que,
encerrado o período quadrienal a que se refere o art. 44, parágrafo
único, da Constituição Federal, dar-se-á, na Câmara dos Deputados, o
arquivamento das proposições legislativas, com a só exceção de
alguns projetos taxativamente relacionados na norma regimental
(Regimento Interno da Câmara dos Deputados, art. 105).

É por essa razão que o eminente Professor JOSÉ AFONSO DA
SILVA, ao tratar do postulado da unidade de legislatura, examina-o
dentre os princípios que informam o processo constitucional de
formação das leis.
De outro lado. e ao contrário da limitação de ordem temporal imposta
à atividade investigatória das Comissões Parlamentares de Inquérito cujo ân1bito de atuação não pode ultrapassar a legislatura em que
instauradas (HC 71.193/SP, Rei. Mio. SEPÚLVEDA PERTENCEMS 22.858/DF, Rei. Min. CELSO DE MELLO)-, cumpre rememorar

~

que o Supremo Tribunal Federal, como precedentemente assinalado,
já fu·mou orientação no sentido de que o princípio da unidade de
legislatura não se reveste de efeito preclusivo, em tema de~

x ~55
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de mandato legislativo, por falta de decoro parlamentar, ainda que por
fatos ocorridos em legislatura anterior (MS 23.388/DF, Rei. Min.

NÊRJ DA SILVEIRA, Pleno).
Isso significa, portanto, que o princípio da unidade de legislatura não
representa obstáculo constitucional a que as Casas legislativas
venham, ainda que por fatos anteriores à legislatura em curso, a
instamar - conlra quem já era titular de mandato na legislatura
precedente

-

procedimento

de

caráter

político-administrativo,

destinado a viabilizar a decretação da perda do mandato, por tàto
atentatório ao decoro parlamentar, cometido por quem então se achava
investido na condição de membro de qualquer das Casas do Congresso
Nacional (CF, art. 55, I, "e", §§ 1o e 2°)." (STF

~MS

24.458 - Rei.

Min. Celso de Melo- j. 18.02.2003- DJ de 12.03.2003)
Deste v. acórdão, merece destaque, ainda, a seguinte passagem do brilhante voto

do Ministro Celso de Melo:
·'O sistema democrático e o modelo republicano não admitem, nem
podem tolerar a existência de regimes de

governo sem a

correspondente noção de fiscalização e de responsabilidade.
Nenhum membro de qualquer instituição da República está acima da
Constituição, nem pode pretender-se excluído da crítica social ou do
alcance da fiscalização da coletividade." (STF, MS 24.458, Rei. Min.
Celso de Melo, acima citado.)
Decorre destas razões de decidir que a rejeição à comunicação entre as
ilegalidades praticadas em

w11

mandato e a responsabilidade no mandato ulterior do

reeleito vai de encontro ao princípio republicano, o que se aplica para quaisquer dos
poderes constituídos, pois nenhum deles está aU1eio à noção de fiscalização e de
responsabilidade. Como diz o Ministro Relator, "nenhum membro de qualquer
instituição da República está acima da Constituição".
A verdade é que a tese defendida e amplamente divulgada pelos defensores da
denunciada não possui qualquer embasamento jurídico. Não há como admitir que teses
infundadas se tornem efetivas apenas por serem repetidas.
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Não há no ordenamento jurídico qualquer norma ou decisão que respalde a tes~
de que a quebra de uma legislatura significa um apagar de responsabilidades. Este
entendimento fere o direito, fere a Constituição da República, que tem na
responsabilidade do gestor público um de seus principais alicerces, como já
demonstrado acima.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n°
344.882-0, já decidiu que a criação do instituto da reeleição fez com que a interpretação
da Constituição, nos tópicos que guardem relação com a temática que lhe é própria,

mereça um reexame, de forma a preservar uma unicidade sistemática da Carta Magoa.
Neste caso, por força da reeleição, reinterpretou-se o art. 14, §§ 5° e 7° da CF
pru·a admitir a candidatura de cônjuge e parentes de Chefes do Poder Executivo que
exerceu apenas um mandato.
Mutatis mutandis, com a vigência da reeleição, o crime de responsabilidade
também é afetado para responsabilizar o administrador durante todo o período de seus
mandatos, de forma a preservar a unicidade das normas constitucionais, notadamente o
princípio da moralidade pública.
Assim, quer em razão dos crimes de responsabilidade ocoJTidos no inicio deste
segundo mandato, quer pelo caráter de continuidade do segundo mandato do Chefe do
Executivo reeleito, quer pela continuidade das ilegalidades no início desta legislatura, a
responsabilidade da denunciada pelos tàtos aqui narrados é incontroversa.
Advogados ligados ao Partido dos Trabalhadores têm sustentado que a
Constituição Federal vedaria responsabilizar a Presidente por crimes praticados no
mandato anterior, por prever que o presidente não pode ser responsabilizado por ato
alheio as suas funções. Ora, francamente, não há um dicionário sequer em que a palavra
função possa ser tomada como sinônimo de mandato!
Em parecer apresentado ao Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), o
Eminente Jurista Adilson Abreu Dallari, quando questionado se "na hipótese de
reeleição do Presidente da República para mandato subsequente, pode haver

i

responsabilização por ato praticado no exercício da função em mandato anterior?"

h

respondeu categoricamente: "Sim. No caso de reeleição, o Presidente da República
"'""' no oxenoioio dM funçõ.,, inmnte' oo '"go, pdo pododo do oito

podo
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responsabilizado por atos e omissões que configurem crime de responsabilidade,
ocorridos durante todo esse período. A norma constitucional superveniente,
possibilitando o alargamento do período de exercício das funções inerentes ao cargo,
determina que a interpretação de normas, ameriormente existentes, instituindo a
responsabilidade com regra ampla e geral, seja feita de maneira evolutiva, em
conformidade com os princípios fundamentais da Constituição Federal',.~.
Ainda que indiretamente, também o Eminente Jurista Ives Gandra Martins
respondeu sim a este questionamento, na medida em que foi o primeiro a publicamente
sustentar a possibilidade e até a necessidade de cassar-se o mandato da Presidente da
República. E especificamente sobre o tema, aduziu: "Parece-me, pois, que não se trata,
no que diz respeito ao novo mandato, em que se mantém a mesma direção continuada
da instituição do 1° mandato, se não de um mandato continuado, o que levaria a
possibilidade de considerar crime continuado contra a probidade da administração, por
falta das medidas necessárias de afastamento imediato de quem dirigiu a estatal em
setores estratégicos e agora na presidência da empresa, durante o período de assalto a
estatal (Presidente Lula e Presidente Dilma)"5.
Em maio de 2015, no Jornal do Advogado de São Paulo, Janaina Conceição
Paschoal, subscritora da presente, também respondeu sim, ao participar de debate
referente ao cabimento de impeachment, por crime praticado no mandato anterior6. Mais
recentemente, o professor associado de Direito Processual Penal na USP, Gustavo
Badaró, corroborou este entendimento7• Devendo-se mencionar que há várias
publicações do Professor Dirceo Torrecillas Ramos, no mesmo sentido.
A esta altura, portanto, parece superada a exegese de que a reeleição constituiria
verdadeira anistia aos crimes perpetrados no primeiro mandato, muitos dos quais, há
que se dizer, intentados com o fLm de garantir a reeleição. Importante deixar bem claro
que esta convicção não se deve apenas a uma vontade política, decorrendo da análise
sistemática da ordem jurídica. V~jamos.

4

disponível em: http://s.conjur.eom.br/dl/parecer-iasp-adilson-dallari-possivel.pdf
disponível em:
http://www.gandramanins.adv.br/parecer/detalhe/id/9880 IOd8d9a94a46fb428519a0c3eaa7
6
- disponível em: http://www.hkl.eom.br/oab flip/default novo.asp
7
- ver: http://www l .folha.uol.com.br/opiniao/20 15/08/1672125-presidente-reeleito-pode-sofrerimpeachment-por-ato-realizado-em-mandato-anterior-sim.shtm I
5

-

-
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A Constituição Federal, em seu artigo 85, diz que compete à lei federal
disciplinar os crimes de responsabilidade do Presidente da República, inclusive no que
concerne ao processo de lmpeachmenr e a seu julgamento. Esses crimes são previstos na
Lei 1.079/50, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 88; tanto que sofreu
posteriores alterações por parte da Lei l 0.028/2000.
Em seu artigo 15, a Lei 1.079/50 estatui que ''a denúncia só poderá ser
recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado
definitivamente o cargo".
Em viltude da possibilidade de reeleição, houve manifestações no sentido de que
referido dispositivo impediria a perda do segundo mandato, em decorrência de crime de
responsabilidade praticado durante o primeiro.
No entanto, impossível conferir tamanha amplitude para o miigo I 5 da Lei
I .079/50. Referido dispositivo constitui apenas uma condição de procedibilidade, como
resta cristalino no acórdão prolatado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no
Mandado de Segurança n. 21.689/DF. impetrado em benefício do ex-Presidente Collor.
Com efeito, na medida em que o fim primordial do processo de Impeachment é a
perda do cargo, a ação somente terá legitimidade para se iniciar, na hipótese de o
imputado estar no cargo a ser perdido. Daí a exigência de que não o tenha deixado
definitivamente.
Poder-se-ia pretender objetar, aduzindo que, na verdade, o artigo 15 implicaria
uma condição de punibilidade,

wm vez que está diretamente relacionado à

possibilidade de punição para o cnme de responsabilidade. No entanto, uma vez
recebida a denúncia, se o acusado renunciar, objetivando se eximir do processo, tem-se
que, conforme ocorrera com o ex-Presidente Fernando Collor de Mello, o feito terá
seguimento, para a aplicação da sanção de inabilitação para função pública.
Nota-se, portanto, que a exigência de que o acusado esteja no cargo para a
recepção da denímcia funciona como a representação, nos crimes de ação penal pública
condicionada; ou seja, condição de procedibilidade.
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Cumpre lembrar que, por não estar obrigado a se desi.ncompatibiliza.r para
concorrer à reeleição, a bem da verdade, o Presidente da República, sendo reeleito,
nunca terá deixado definitivamente o cargo. Tanto é assim que, durante a campanha, em
regra, é tratado como Presidente/candidato, participando de eventos de campanha e de
compromissos oficiais. Esse é exatamente o caso da Presidente Dilrna Rousseff, ora
denunciada, que não se licenciou do cargo de Presidente por nenhum dia sequer. Em
outras palavras, desde que eleita para seu primeiro mandato, a denunciada jamais deixou
definitivamente o cargo.
Em suma, desde a posse no primeiro mandato, não houve wn só momento em
que o país tenha ficado sem sua Presidente. Não se pode, portanto, alegar
impossibilidade de Impeachment, por ler a denunciada deixado definitivamente o cargo.
Resta também imperioso que se tenha nítido que, em nenhuma medida,
considerar a possibilidade de Irnpeacbment representa golpe. Muito ao contrário, o que
uma verdadeira República não pode admitir é que o governante lance mão de todo tipo
de desmando, até com o fim de garantir sua reeleição, ficando blindado à devida ação
dos demais poderes.
Ao concorrer à reeleição, o Presidente da República detém a máquina estatal e,
nem sempre, seus crimes de responsabilidade são conhecidos antes do pleito eleitoral.
Não é raro que tais crimes venham a ser desvendados apenas no decorrer do segundo
mandato. [nconstitucional é negar aos representantes de wn povo enganado o
poder/dever de zelar pelo bom exercício do Poder Executivo.
Nesse

sentido,

resta

absolutamente

pertinente

recorrer às

lições

do

Constitucionalista José Afonso da Silva que, em artigo recentemente publicado,
consignou que a perda da legitimidade da atual Presidente da República é inegável,
sendo certo que, independentemente da ideologia adotada, o atual estado de coisas não
pode persistir. Em suas ponderações, o Eminente Jurista até admitiu que as alternativas

di'ponívei' oão 'ão alvi"""''"'' enl"lnnlo, deixac de lomac
necessárias não ajudará a acomodar a situação
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- ver: http://wwwl.folha.uol.com.br/paywall/login]
colunista.shtml?http://www l.folha.uol.com.br/opiniao/20 15/08/ 1671516-renuncia-elegitimidade.shtml
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É bem verdade que vários formadores de opinião têm insistido no pleito de que a •....
Presidente da República, ora denunciada, renuncie, até com o objetivo de não vitimar,
ainda mais, a República. Compreendem-se as razões desses intelectuais; porém, a nação
não pode esperar. O histórico antes narrado e a sucessão de fatos escabrosos que se
desvelam indicam que a denunciada não está disposta a abandonar o poder, para cuja
manutenção disse que faria o que fosse preciso.

É imperioso, portanto, fazer cumprir a Constituição Federal, a lei vigente e os
princípios norteadores de uma verdadeira República. A Presidente está no cargo. Desde
que o assumiu, em 2011, jamais o deixou, ainda que provisoriamente. Não existem
óbices para o recebimento desta denúncia. Em nenhuma norma está escrito que não cabe
Tmpeachment, por crime de responsabilidade perpetrado no mandato anterior.
De todo modo, não resta excessivo lembrar que, muito embora a grande maioria
dos atos criminosos tenha ocorrido no primeiro mandato, já no curso do segundo
mandato, houve desrespeito para com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante a
prática das chamadas pedaladas fiscais; sendo certo que, por um bom tempo, a
denunciada insistiu em defender e manter a diretoria da Petrobrás, apegando-se à tese,
sempre revisitada, de perseguição.
No que tange aos descalabros na Petrobrás, a continuidade delitiva resta muito
evidenciada nas fortes manifestações dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, Celso
de Mello e Carmen Lúcia, quando do julgamento de Habeas Corpus impetrado em
benefício de um dos imputados na Lava Jato. Na oportunidade, os Ministros,
mostrando-se impressionados, apontaram verdadeira "delinquência institucional"! 9 .
Não só não há óbices ao recebimento desta denúncia, como a autorização para
que a Presidente seja processada com o fim de ter seu mandato cassado é de rigor!
O que os denunciantes rogam a esta Casa é que considere toda esta continuidade
delitiva, para autorizar seja a Presidente da República processada por seus crimes de
responsabilidade.

fJ

.L

9

-

htlp:l/opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,delinquenciainstitucional, 1747326
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4. Do Pedido:
Os ora denunciantes, por óbvio. prefeririam que a Presidente da República
tivesse condições de levar seu mandato a termo. No entanto, a situação se revela tão
drástica e o comportan1ento da Chefe da nação se revela tão inadmissível, que
alternativa não resta além de pedir a esta Câmara dos Deputados que autorize seja ela
processada pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 85, incisos V, VI e VII,
da Constituição Federal; nos artigos 4°., incisos V e VI; 9°. números 3 e 7; 10 números
6, 7, 8 e 9; e ll , número 3, da Lei 1.07911950.
Alguns analistas têm advertido que o processo de Impeachment seria muito
custoso à nação. Não há dúvida de que será. No entanto, a sanha de poder que orienta o
grupo da denunciada. a qual se torna mais clara a cada dia, certamente se revela ainda
mais deletéria.
Imperioso, por outro lado, lembrar que o processo de [mpeachment tem previsão
constitucional e os remédios, por mais que tenham efeitos colaterais, devem ser
ministrados, quando necessários e cabíveis. No caso de que ora se trata, esta Egrégia
Casa tem a missão de resgatar a legalidade, como, aliás, já fizera, sem nenhuma
consequência deletéria à nação.
A corrupção, a não observância de promessas, a ideia de que o público, no lugar
de ser de todos, não é de ninguém, infelizmente, sempre permeou a mentalidade
nacional, como ensina a Professora Denise Ramos .
No entanto, nestes últimos anos, o sentimento de que, no Brasil, toda sorte de
desfaçatez é permitida popularizou-se. Tanto é assim que ex-detentores de cargos
públicos, e até mesmo atuais detentores de cargos públicos, não têm nenhum pudor em
dizer que recebem milhões a título de consultoria.
A moralidade precisa ser resgatada para que o cidadão que paga seus impostos,
que luta para educar e alimentar seus filhos, não sinta vergonha de ser brasileiro.
"De pouco valerá falar ao menino em reverência, justiça, probidade,
veracidade, se essas leis se não praticarem diante dele: é unicamente por
atos que lhas ensinaremos a conhecer." (Rui Barbosa. Migalhas de Rui
Barbosa - org. Miguel Matos).
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No teatro sem fim em que vivem engendrados a Presidente da República e seus
consortes, insiste-se que apenas a elite está descontente, supostamente com a elevação
das classes menos favorecidas.
Trata-se de mais uma falácia. A população, cansada, indignada, mas ainda
esperançosa na devida separação dos poderes, tem saído às ruas, para pedir o básico:
observância à lei e à Constituição Federal; como ocorrera, aliás, em 1992, quando
Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavenêre pleiteram o lmpeachment do então
Presidente Fernando Collor de Mello .
Somos negros e brancos, jovens e idosos, homens e mulheres de várias
orientações sexuais, nordestinos e sulistas, somos brasileiros querendo resgatar a honra
que ainda resta para este país. Os tiranos que dele se apoderaram construíram um
discurso de cisão, objetivando nos enfraquecer, para se perpetuarem. A simples adoção
de tal discmso já denotaria a inadmissível imprudência denunciada por Aristóteles, em
sua célebre obra A Política (Bauru: EDIPRO, 1995. p. 94); porém todos os atos,
recentemente trazidos à luz, levam à convicção de que houve crimes de
responsabilidade de várias ordens.

À Câmara dos Deputados Federais rogamos que coloque um lim nesta situação,
autorizando que a Presidente da República seja processada pelos delitos perpetrados,
encaminhando-se, por conseguinte, os autos ao Senado Federal, onde será julgada para,
ao final, ser condenada à perda do mandato, bem como à inabilitação para exercer cargo
público pelo prazo de oito anos. nos termos do artigo 52, parágrafo único, da
Constituição Federal. É o que ora se requer! E não só os denunciantes que assim
solicitam, representantes de 45 (quarenta e cinco) movimentos sociais subscrevem esta
denúncia.
A presente denúncia segue instruída com notícias jornalísticas, pareceres,
representação e acórdãos, antes mencionados. Os fatos são de conhecimento notório, de

A

forma que os denunciantes entendem serem suficientes à deflagração do processo de
lmpeachment.
No entanto, caso V. Exa. pense de modo diverso, em nome da verdade real, que
deve ser buscada em prol do país, desde logo, postula-se sejam notificados o TSE, o
STF, o TRF da 4". Região e a l3a. Vara Federal Criminal de Curitiba-PR, para que

[
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enviem a íntegra dos procedimentos referentes, respectivamente, às contas de campanh~.
da denunciada e à Operação Lava Jato.
Postula-se, ainda que seja expedido ofício ao Tribunal de Contas da União para
que apresente cópia de processos, procedimentos, pareceres, estudos, auditorias ou
qualquer outra informação em que constem elementos que digam respeito a
investigações,

constatações ou qualquer outra prova

referente à

prática de

irregularidades pelo Governo federal , no ano de 2015, que digam respeito às
ilegalidades constatadas por aquele Tribtmal aux.iliar do Poder Legislativo nos autos do
TC 021.643/20 14-8; bem como que sejam oficiados o Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para
que informem os valores adiantados pela própria instituição concernente à execução de
progran1as do Governo Federal no ano de 20 15 e os montantes repassados pelo Tesouro
Nacional para cobertura desses mesmos valores, também no ano de 2015. A informação
deverá conter a evolução dos valores mês a mês, devendo informar, quanto aos valores
recebidos, se os pagamentos são concernentes a adiantamentos havidos no ano de 2015
ou a dívidas consolidadas no ano de 2014; Seja oficiada a União para que informe o
montante executado por instituições financeiras. referentes aos benefícios especificados
nesta denúncia, em seu todo, no ano de 2015, e quais os valores repassados para essas
mesmas instituições pelo Tesow·o Nacional, especificando os valores, mês a mês, e por
benefício.
Por certo, os documentos são suficientes a instruir o feito; porém, na
eventualidade de a Câmara e o Senado entenderem pela necessidade de ouvir
testemunhas, desde logo, arrolam-se aquelas cuja colaboração fora essencial para o
desvendar de toda essa terrível situação, em especial: l) A lberto Youssef; 2) Ricardo
Pessoa; 3) o Representante do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Júlio Marcelo de
Oliveira; 4) o Auditor Fiscal Antônio Carlos Costa D' Ávila Carvalho (Mat. 5715-0); e
5) o Auditor Fiscal Charles Santana de Castro (Mat. 9432-3).
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Por derradeiro, cumpre lembrar frase central em nosso Hino Nacional: VERÁS
QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE A LUTA! Munidos da Constituição Federal, estes
filhos do Brasil vêm pedir ao Congresso Nacional que tenha a CORAGEM necessária
para fazer a devida JUSTIÇA!

Brasil, 15 de outubro de 2015.

~
~~?,~)~
HÉLIO PEREIRA BICUDO

/

M GUEL RE

De Acordo:

ado, por 43 Movimentos Contra a Corrupção
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Certidão
Certifico que, de acordo com os asse ntamentos do Cadastro Eleitoral e
com o que dispõe a Res.-TSE no 21.823/2004, o eleitor abaixo qualificado ESTÁ
QUITE com a Justiça Eleitoral na presente data.
Eleitor: HELIO PEREIRA BICUDO
Inscrição: 148181900124

Zona: 346

Município: 71072 - SÃO PAULO
Data de Nascimento: 05/07/1922

Seção : 39
UF: SP

Domiciliado desde: 18/09/1986

Filiação: ANA ROSA PEREIRA BICUDO
GALDI NO HYBERNON PEREIRA BICUDO

Certidão emitida às 09:08 de 15/10/2015
Res.-TSE no 21.823/2004:
"O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto,
salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitora I para auxiliar os trabalhos relativos
ao pleito, a Inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas,
excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de
candidatos.•
A plenitude do gozo de direitos politicos decorre da Inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de
naturalização por sentença tl"ilnsitada em julgado; intendição por incapacidade civil absoluta; condenação
criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos Imposta
ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; inelegibilidade; e opção, em
Portugal, pelo estatuto da igualdade.

Esta

certidão

de

ouitacão

eleitoral

é

expedida

gratuitamente.

Sua

autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na
Internet,

no

endereço:

http://www.tse.jus.br,

por

meio

do

código

APDD.UPAJ.MZZP.6QFV
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Certidão
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e
com o que dispõe a Res.-TSE no 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo
qualificado(a) ESTÁ QUITE com a Justiça Eleitoral na prese nte data.
Eleitor(a): MIGUEL REALE JUNIOR
Inscrição: 001645780116
Zona: 1
Seção: 340
Município: 71072 - SÃO PAULO
UF: SP
Data de Nascimento: 18/04/1944
Domiciliado(a) desde: 18/09/1986
Filiação: FILOMENA PUCCI REALE
MIGUEL REALE

Certidão emitida às 10:06 de 15/10/2015
Res.-TSE no 21.823/2004:
•o conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos polítiCos, o regular exercício do voto,
salvo quando facuitativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos
ao pleito, a Inexistência de nnultas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas,
excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de
candidatos."
A plenitude do gozo de direitos polítiCos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de
naturalização por sentença transitada em julgado; Interdição por Incapacidade civil absoluta; condenação
criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos Imposta
ou prestação alternativa; condenação por Improbidade adminiStrativa; conscriÇão; Inelegibilidade; e opção, em
Portugal, pelo estatuto da igua Idade.

Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente. Sua
autenticidade poderá ser confi rmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na
Internet,
no
endereço:
http://www.tse.jus.br,
por
meio
do código

WPQE.SYEL.VHQ2.8PA0
~ o literal0 no código de validação representa o numero O (zero).
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Certidão
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e
com o que dispõe a Res.-TSE no 21.823/2004, a eleitora abaixo qualificada ESTÁ
QUITE com a Justiça Eleitoral na presente dat a.
Eleitora: JANAINA CONCEICAO PASCHOAL
Inscrição: 252385180175
Município: 71072 -SÃO PAULO
Data de Nascimento: 25/06/1974

Zona: 253

Seção : 81
UF: SP

Domiciliada desde: 08/01/1993

Filiação: REGINA CELIA CAVALLO PASCHOAL
RICARDO JOSE DE GUSMAO PASCHOAL

Certidão emitida às 09:10 de 15/10/2015
Res.-TSE no 21.823/2004:
' O conceito de quitação ele~oral reúne a plen~ude do gozo dos dire~os políticos, o regular exercício do voto,
salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Ele~oral para auxiliar os trabalhos relativos
ao pleito, a Inexistência de multas aplicadas, em caráter defin~ivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas,
excetuadas as aniStias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de
candidatos.'
A plenitude do gozo de direitos politlcos decorre da Inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de
naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação
criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumpnr obrigação a todos imposta
ou prestação alternativa; condenação por Improbidade administrativa; conscrição; Inelegibilidade; e opção, em
Portugal, pelo estatuto da Igualdade.

Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente. Sua
autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na
Internet,
no
endereço:
http:(/www.tse.jus.br,
por
meio
do
código

RHW7.SYLS.YSGR.MMXV
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS

OS CHEFES DE ESTADO NÃO SE PERDEM PELO
TRABALHO DE SEUS INIMIGOS: PERDEM-SE PELOS
PLANOS DA SUA PRÓPRIA AMBIÇÃO, INSUFLADOS
PELA SUBSERVI~NCIA DOS SEUS CORTEJADORES.

RutBARBOSA

DENÚNCIA OFERECIDA EM

15 DE ABRIL DE 2015

CARLA ZAMBELLI SALGADO, HEDUAN PINHEIRO, DANILO
AMARAL, NILTON MASI CACCAOS JÚNIOR, já qualificados no presente pedido e em
pleno gozo de seus direitos politicos, representantes dos movimentos sociais
"NASRUAS CONTRA A CORRUPÇÃO", "BRASIL MELHOR", "ACORDA BRASIL"

e

"AVANÇA BRASIL", com mais de um milhão de apoiadores e seguidores pelas

redes sociais, o Jurista DIRCÊO TORRECILLAS RAMOS, Professor Doutor Livre
Docente pela USP, Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas e Membro
do Conselho Superior de Direito da Fecomercio e os advogados que também
subscrevem a presente, nos autos da denúncia oferecida em 15 de Abril de 2015
em desfavor da Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma
Rousseff, com a imputação da prática de crime de responsabilidade, nos termos
do artigo 14 e seguintes da Lei 1.079/50, juntamente com os artigos 60 e 218 do
Regimento Interno da Câmara Federal, observando o previsto no artigo 51 , I da
Constituição Federal, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa. expor e
requerer o quanto segue.
1.

É de conhecimento público a denúncia com o pedido

de abertura de processo de impeachment da Presidente da República oferecida
1
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pelos Eminentes Juristas DRS. HÉLIO PEREIRA BICUDO, MIGUEL REALE JUNIOR e

á . ~j~

Ilustríssima Advogada e Professora JANAINA CONCEIÇÃO PASCHOAL sobre o qual
os subscritores da presente já ofereceram seu apoio e pedido de pensamento .

2.

Todavia, em que pese a aludida denúnica oferecida

pelos Eminentes subscritores, cuja base legal já apresentava, entre outras,
sérias acusações pelo descumprimento das metas orçamentárias e fiscais
julgadas recentemente pelo Tribunal de Contas da União- TCU, no exercíco de
2014 (Lei Complementar 101/2000), o Governo Federal, de forma ousada e até
mesmo atrevida, continua promovendo irregularidaes com as contas públicas em
2015, criando maquiagens na gestão fiscal, práticas de ato ilegal, ilegítimo e/ou
antieconômico, promovendo danos ao erário e à população.
3. Assim, com o intuito de enfatizar a permanente violação
das leis pelo Governo Federal e aglutinar todos os malfeitos promovidos pela
Presidente da República os subscritores da referida denúncia Drs. Hélio Pereira
Bicudo, Miguel Reale Júnior e a Ilustríssima Advogada e Professora Janaina
Conceição Paschoal, nesta data, promovem nova denúncia com o pedido de
abertura de processo de impeachment da Presidente da República, reforçando
e complementando os argumentos outrora apresentados.
4.

Dessa forma, os requerentes reiteram mais uma vez,

de forma irrestrita seu apoio ao novo pedido a ser apresentado a esta O. Casa,
requerendo a V.Exa. que o presente pedido de cassação da Presidente da
República seja apensado ao novo e contundente requerimento oferecido pelos
Ilustríssimos Doutores Hélio Pereira Bicudo. Miguel Rea le Júnior e Janaina
Conceição Paschoal. e recebido. no que couber, de forma subsidiária aos fartos
argumentos que ensejam no afastamento da representante maior do poder
executivo, justificando. mais uma vez, o pedido de apensamento, não só pela
convergência dos princípios e fatos motivadores do impeachment, mas também
em função dos princípios que norteiam a instrumentalidade das formas, da

conexão das causas, da celeridade e da economia processua~

~

2
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5.

Diante do exposto, reiteram ainda os subscritores que

essa Egrégia Presidência da Câmara, acate a denúncia pelo crime de
responsabilidade previstas no artigo 14 e seguintes da Lei 1.079/50, c/c com os
artigos 60 e 218 do Regimento Interno da Câmara Federal, observando o
previsto no artigo 51 , I da Constituição Federal, com a aplicação da perda do
cargo e o exercício de função pública pelo prazo 8 anos, sem prejuízo das
demais cominações legais aplicáveis à espécie.

8.

Por fim, também em apoio aos requerentes e aos

subscritores do novo pedido, os cidadãos brasileiros de várias partes do país,
representantes de movimentos sociais com milhões de seguidores pelas
redes sociais (abaixo indicados), que indignados, jamais deixarão de crer que

é na DEMOCRACIA e na JUSTIÇA que repousa o derradeiro fio de
confiabilidade, o último rescaldo de esperança.

Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos!!!

Brasil, 15 de outubro 2015.

HEDUAN PINHEIRO
MOVIMENTO "NASRUAS CONTRA A CORRUPÇÃO"

~

MOVIMENTO "BRASIL MELHOR"

cw: ~c,6f.lX -.__ -

NILTON MASI CACCAOS JúNI~~
MOVIMENTO "AVANÇA B RASIL"

DANILO AMARAL
"MOVIMENTO ACORDA BRASIL"

DIRCÊO TORRECILLAS RAMOS

OAB/SP 31 .722
{{Assinaturas nas próximas páginas}}
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OAB/SP 242.352

DE ACORDO:

MOVIMENTOS DAS REDES SOCIAIS APOIADORES
DO PEDIDO DE IMPEACHMENT:

Nome
Movimento
Endereço digital

Fabrícia Salles
Movimento Pátria Livre

Nome
Movimento
Endereço digital

Alessandro Gusmão
Movimento Brasil

4
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Nome
Movimento
Endereço digital

Leandro Serafim
Ordem dos Médicos do Brasil

Nome
Movimento
Endereço digital

Neto Rodrigues
Movimento Brasil Sem Bolivarianismo
Grupo de WhatsApp

Nome
Movimento
Endereço digital

Luciana Massote
Movimento Renova Brasil

Sexta-feira 18

Paulo Angelim
Movimento
IDE - Instituto Democracia e Ética- Fortaleza
Ceara
Endereço digital

Nome
Movimento
Endereço digital

Ely Inês
Movimento Muda Brasil - Cuiabá

Nome
Movimento
Endereço digital

Célia Dino
Eu te Amo Meu Brasil- Maranhão

-!.:.J_

Nome
Movimento
Endereço digital

Neto Rodrigues
PRS - Partido da Rede Social

Nome
Movimento
Endereço digital

Neusa Maria
Eu quero Lula na Cadeia

---

-

Nome
Movimento
Endereço digital

Lauro Shida
DossiêPT

5
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Nome
Movimento
Endereço digital

Solange Souza
UPB- Unidos Pelo Brasil
Grupo de WhatsApp

Nome
Movimento
Endereço digital

Olavo Tarraf
MCB- Movimento Cidadania Brasil

,_,.J _ _ _ _ _ _

9
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Nome
Movimento
Endereço digital

Cynthia Fontes
Brava Gente Brasileira

Nome
Movimento
Endereço digital

Dárcio Bracarense
Aliados da Ética

Nome
Movimento
Endereço digital

Dárcio Bracarense
Fora Dilma Vitória

l_ _ _ _
._

~

--

4f'-·J

Nome
Movimento
Endereço digital
Nome
Movimento
Endereço digital

"'

é:il~-'1

Kelly Cristina
MPD- Movimento Papo de Direita
Ricardo Marchesan
Brasil Limpo - Ribeirão Preto

nrn

Márcio Xavier
Nome
Grupo 2.000.000 - Dois Milhões de Brasileiros
Movimento
Unidos pelo Brasil!
End.: -'-'-'--'-'=-='-'--'-'-'-'-'-'-Nome
Movimento
Endereço digital

Afonso Lembi
BHCC- BH Contra a Corrupção

Nome
Movimento
Endereço digital

Nilton Caccaos
Avança Brasil Maçons.BR

"' "' a

et
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Nome
Movimento
Endereço digital

Heduan Pinheiro
Brasil Melhor

Nome
Movimento
Endereço digital

Maria do Carmo
Xô Corrupção

t

ct# ·-~
......

s

"

J
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Nome
Movimento
Endereço digital

Marcelo Medeiros
Algemas de Ouro

Nome
Movimento
Endereço digital

Marcelo Medeiros
Defesa da Democracia

T1
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Nome
Movimento
Endereço digital

Carla Zambelli
NasRuas

Nome
Movimento
Endereço digital

Henriette Krutman
Queremos Ética na Política

1~~

Nome
Movimento
Endereço digital

Nome
Movimento
lii:!:SIIIil(::..JI Endereço digital

t

Cynthia Fontes
Mulheres da Inconfidência

Marcelo Medeiros
Movimento 31 de Julho

tt· :

o

Nacan Digital

Nome
Movimento
Endereço digital

Robson Machado
Nação Digital

7
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Nome
Movimento
Endereço digital
Acorda-Brasil

Otávio Fakhoury
Movimento Liberal Acorda Brasil
https://www.facebook.com/Movimento-Liberal-

Nome
Movimento
Endereço digital

Cristiano Alves
Movimento Pró Brasil

H

''

Nome
Movimento
Endin:t.BRASIL
Endereço digital

K

Patrícia Bueno
Movimento Endireita Brasil

Nome
Movimento
Endereço digital

Paulo Castro
Somos 51 Milhões

Nome
Movimento
Endereço digital

Carlos Pozzobon
Movimento Pela Ética

~ 'L
~~ .......~

~

-

BJ

Nome
Movimento
Endereço digital

Carlos Pozzobon
Movimento Ética Sempre

Nome
Movimento
Endereço digital

Dennis Heiderich
Movimento Patriotas

Nome
Movimento
Endereço digital
Ação

lzanira dos Santos Oliveira
Movimento Amazonas em ação

Nome
Movimento
Endereço digital

Alex Brum
Movimento XV de Março

8
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Nome
Movimento
Endereço digital

André Antunes
Fora Dilma

Nome
Movimento . .
Endereço d1g1tal

Lauro Shida
Anonymous Ação e Planejamentos

Sexta-feira 18

p

c:;J)))
VemPraRua.net

Nome
Movimento
Endereço digital

Marcello Reis
Revoltados

Nome
Movimento
Endereço digital

Rogério Chequer
Vem Pra Rua

9
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Avenida L2, Quadra 607, Edifício
Fone· (Oxx61) ~"t-':"t-...,;Juw
E-mail: tu
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DRCOR- Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
~
DELEFIN- Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16
TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta PAULO ROBERTO COSTA

•

•

Aocsl 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALIK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n° 10.491 , atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício n° 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876- CREAIRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/201 3, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA. OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o § 15 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
Investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei n°
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade ,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/201 3: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 -a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111- a prevenção de ~
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercu são social do fato
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•
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: 1- usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a ANTONIO PALOCCI
FILHO, o conheceu em 2004, quando o mesmo era membro do Conselho de Administração
da Petrobrás e DILMA ROUSSEF era Presidente do referido conselho e Ministra das Minas
e Energia; QUE esteve em várias reuniões com ANTONIO PALOCCI, pois este era membro
do Conselho de Administração da PETROBRÁS e também Ministro da Fazenda; QUE no
ano de 201 O, acredita que quando ANTONIO PALOCCI já não ocupava nenhum cargo no
Governo Federal, recebeu uma solicitação, por meio de ALBERTO YOUSSEF, para que
fossem liberados R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do caixa do PP, para a campanha·
presidencial de DILMA ROUSSEF; QUE o declarante autorizou referida entrega, sendo que
YOUSSEF operacionalizou o pagamento e confirmou ao declarante posteriormente; QUE
YOUSSEF não esclareceu ao declarante se o pedido deste valor fo'1 feito pessoalmente por
PALOCCI ou se por meio de algum assessor deste, apenas mencionou que era um pedido
vindo de ANTONIO PALOCCI; QUE este valor sairia da cota de um por cento do PP; QUE,
esclarece, como dito anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas na
PETROBRAS para políticos, que todos os grandes contratos desta entidade participavam
empresas (empreiteiras) cartelizadas; QUE tais empresas fixavam em suas propostas uma
margem de sobrepreço de cerca de 3% em média, a fim de gerarem um excedente de
recursos a serem repassados aos políticos, sendo que desse percentual competia ao
declarante fazer o controle dos valores dentro do montante de 1% (um por cento), enquanto
Diretor de Abastecimento direcionando os recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação
aos outros dois por cento (2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o
controle ficava a cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado
da licitação e execução de todos os contratos de grandes investimentos da empresa
(supenores a vinte milhões de reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração
e Produção (maior orçamento da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por
pessoas indicadas pelo PT, sendo que que todos os valores a titulo de sobrepreco eram
destinados ao Partido dos Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de
Serviços, a alocação desse montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do
referido partido; QUE, em relação a Diretoria Internacional, a indicação era do PMDB, não
sabendo o declarante como era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço ~
dos contratos; QUE, dentro do percentual de 3% (três por cento) de uso lítico relativos aos
contratos da PETROBRAS, 1% (um por cento) relativo a autonomia
declarante era
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repassado diretamente pelas empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF o qual controlava o
"caixa" e fazia a destinação de acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e
autorizadas pelo declarante; QUE, perguntado do porque teria uma certa autonomia na
gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos (um por cento), afirma que isso se dava
em vista de sua indicação e permanência no cargo estar relacionada ao Partido dos
Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; QUE se encontrou com ANTONIO
PALOCCl posteriormente ao pagamento acima referido, no âmbito de reuniões do Conselho
de Administração da Petrobrás, mas nunca tocaram no assunto relativo ao recebimento dos
dois milhões de reais entregues por ALBERTO YOUSSEF; QUE não tem notícia de como
este valor teria sido empregado, apenas recebeu de YOUSSEF a confirmação de que este
teria entregue o quanto solicitado por ANTONIO PALOCCI; QUE para liberar o pagamento
deste valor, que sairia da cota do PP, não precisou consultar ninguém do partido, pois tinha
autonomia para decidir tais questões; QUE não tem como precisar de qual contrato com a
Petrobrás sairia este valor, pois saia do "caixa comum" dos recebimentos do PP, e que era
administrado por ALBERTO YOUSEEF. Nada mais havendo a ser consignado, determinouse que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado
e lacrado em envelopes com lacres número 10465 e 10466 padrão Polícia Federal.

AUTORIDADE POLICI

•
A difusão nao autorltada deste conhecimento
caracteriza vlolaçao do sigilo funcional capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

Constitui crime roallzar a Interceptação de comunlcaç6es
telefônicas, de Informática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorlzaçao judicial ou com objetivos não
autorizados em lei. nos termos do art. 10 da Le19.296/96.
Pena: Reclus:lo de dois a quatro anos. e multa.
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TERMO DE DECLARAÇÕES No 04
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Aos onze-dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da
· República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes,
integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela ProcuradorGe~al da República através da Portaria PGR/MPU no 3, de
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo
Tribunal Federal em decisão d~ Ministro Teori Zavascki,
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n.
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n.
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro,
natural ele Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954,
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876- CREA/R.J, o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defenso_r, ao
direito· ao· silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013;
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de
colaboração em núdia digital (HD Samsung 1Tera, Serial
Nwnber E2WJJHDB30E4C), -~ém do registro escrito (duas vias
/
do termo assinadas em papel); no? termos do §13 do art. 4° da \
Lei n° 12.850/2013, os quais serão;~ ·ao final do ato, devidamente
lacrados e custodiados pelos represéntantes do Ministério Público '
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão
apresentados ao Supremo Tribúnal Federal. Indagado sobre os
fatos narrados no :renno de Colaboração n. 16 do próprio
depoente, a!innou o seguinte: QUE. Youseff chamou o depoente ~ ~
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avisou que Palocci estava pedindo R$ 2 rrúlhões para a campanha
de Dilma Roussef à presidência, em 2010; QUE nunca tratou
com Dilma Roussef, o ex-Presidente Lula ou Palocci sobre esse
tema; QUE o pedido foi feito somente por intermédio de Alberto
Youssef; QUE indagado se alguém agradeceu pelo repasse do
dinheiro, afirma que não; QUE afirma que nesses assuntos as
pessoas não costumam agradecer, o que acontece normalmente é
que a pessoa reclama quando o dinheiro não chega; QUE a fonna
pela qual o depoente sabia que o dinheiro chegava ao destino era
quando não havia cobrança ou reclamações; QUE no caso não
houve reclamação. Nada mais havendo sobre esse tema
específico, encerrou-se o presente termo, que, lido e considerado
conforme, foi assinado pelos presentes .

•

,•
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AO(s) 02 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA,
Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matricula n° 8190, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Of.!cio n° 1152/Gab para se proceder à
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.65972, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON e do Procurador Regional
da Republica ANTONIO CARLOS WELTER, com delegação daquele para atuar no caso, e
do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OABIPR
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §1$ do art. 4° da Lei n°
12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária
com investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério
Público Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de sua defensora, ao direito ao
silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da
Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão
cientes do regi stro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD
Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os
quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do
Ministério Público Federal ora presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e~
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o
presente ato de colaboração dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual
verificará a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a
homologação caso não atenda aos requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto,
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: 1 - a
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas
da organiz;ação criminosa; 111 - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades
da organização criminosa; IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das
ínfraçoes penais praticadas pela organização criminosa: bem como a concessão do
benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da
CONFIDENCIAL
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Lei n• 12.850/2013: I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica;
11 -ter nome, qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 -ser conduzido,
em juizo, separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audiências
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos
meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por
escrito; VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou
condenados; QUE, a fim de esclarecer os fatos declara que no ano de 1997 conheceu a
pessoa do Deputado JOSE JANENE, com quem desenvolveu um vinculo de amizade; QUE
no ano de 2001 o mesmo apresentou dificuldades financeiras e solicitou auxilio financeiro
para uma campanha , tendo o declarante repassado ao mesmo cerca de US$ 12 milhoes
oriundos da atividade de cambio do declarante, tanto no Brasil (Londrina e São Paulo)
como no Paraguai; QUE, seguiu fazendo algumas operações financeiras para o mesmo ate
ser preso no ano de 2003 na Operacao BANESTADO; QUE, antes de ser preso,
apresentou a JOSE JANENE os dirigentes da empresa BONUS BANVAL, com a qual ele
passou a operar; QUE, ao sair da prisão o "Mensalao· já havia eclodido e JOSE JANENE
já mantinha contato com a pessoa de PAULO ROBERTO COSTA o qual teria sido
empossado como dirigente da empresa TBG (gasoduto); QUE, recorda-se de ter feito no
ano de 2003 um pagamento a PAULO ROBERTO COSTA em um shopping no valor
aproximado de trezentos mil dotares por conta de um contrato entre a TBG e a
MITSUI/CAMARGO CORREA, a mando de JOSE JANENE; QUE, entre 2003 e 2005 ficou
afastado dos negócios por conta da sua prisão; QUE, ao sair JOSE JANENE estava
atuando junto a empresa CSA de CLAUDIO MENTE e RUBENS ANDRADE a qual de fato
possuía atividade operacional e atuava no ramo de projetos e prospecção de negócios,
sendo feitas todavia algumas emissões de notas a mando de JOSE JANENE; QUE, no
ano de 2005, PAULO 'ROBERTO já atuava junto a Diretoria da PETROBRAS. cabendo ao
declarante realizar coleta de valores e pagamentos a mando de JANENE em troca de
comissões, inclusive a fim de reaver os recursos que havia emprestado a JANENE: QUE,
PAULO ROBERTO foi nomeado como diretor no ano de 2004, acreditando o declarante
que no perlodo em que esteve preso algum outro operador financeiro realizou o trabalho
que posteriormente foi atribuido ao declarante; QUE, esses valores com os quais o
declarante lidava se tratavam de pagamentos feitos por empreiteiras contratadas pela
PETROBRAS; QUE, questionado como se deu o ingresso de PAULO ROBERTO COSTA
na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, afirma que soube por JANENE que esta
seria uma manobra politica engendrada por JOSE JANENE em parceria com os deputados
PEDRO CORREA e PEDRO HENRY do PP, sendo que a fim de pressionar o governo o PP
inclusive promoveu o trancamento da pauta juntamente com outros partidos aliados; QUE,
pelo que sabe a nomeação de PAULO ROBERTO COSTA teve ligação com a competência
técnica co mesmo, juntamente com a disposição deste em promover o esquema de
contratação de empreiteiras dispostas a contribuir para o partido; QUE, em por volta de
2007, JOSE JANENE começou a ficar doente e o declarante passou a ter uma participação
mais ativa no esquema financeiro, inclusive tomando algumas decisões quanto a
pagamentos e transferência de valores, passando a lidar diretamente com algumas
empreiteiras, mormente por conta do temperamento dificil de JOSE JANENE; QUE, diz ter
se reunido por diversas vezes com empreiteiras, PAULO ROBERTO e JANENE em hotéis
no Rio de Janeiro e São Paulo, bem assim na residência de JANENE no bairro ltaim, em
CONFIDENCIAL
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São Paulo; QUE, nessas reuniões recorda-se de ter presenciado alguns diretores de
empreiteiras fazendo comentários acerca de listas de empresas que deveriam ser
contratadas havendo algumas reclamações dirigidas a PAULO ROBERTO de que por
vezes a ordem de contratação não estava sendo respeitada; QUE, essas reunioes eram
periódicas de duas a três vezes ao mês; QUE, segundo teve conhecimento, as grandes
empreiteiras reuniam-se para definir os ganhadores das licitações junto a PETROBRAS,
deliberando também o que seria reservado as empresas menores: QUE, questionado
acerca do envolvimento de dos dirigentes das empresas nesse esquema, diz acreditar que
não apenas os diretores mas os donos tinham ciência do esquema. o mesmo se aplicando
aos acionistas majoritários; QUE, dentre as grandes empreiteiras que participavam do
esquema anteriormente mencionado, cita: OAS, GALVAO ENGENHARIA, ENGEVIX.IESA,
CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT, MENDES JUNIOR, SETAL, MITSUI TOYO,
SKANKAS, QUEIROZ GALVAO, ANDRADE GUTIERREZ, TOME ENGENHARIA; QUE,
dentre as empresas de médio porte, destaca: JARAGUA EQUIPAMENTOS,
CONSTRUCAP, ENGESA, DELTA, TOSHIBA, dentre outras que nao recorda no momento;
QUE, a pauta das reunioes das quais participou era relativa a contratos e comissões a
serem pagas; QUE, deseja esclarecer que as comissoes eram obrigatórias, ou seja, as
empresas que não pagassem sofriam retaliações, podendo citar o caso da empresa
DELTA; QUE, perguntado se havia algum repasse prévio por parte das empresas, afirma
que de regra não, mas soube de empresas em relação as quais teria sido exigido o
pagamento de comissão já na emissao dos convites; QUE, assevera que isso não ocorria
no âmbito da Diretoria de Abastecimento, mas na Diretoria de Serviços; QUE, segundo
soube a relação de empresas a serem convidadas era definida pela Diretoria de Serviços,
competindo a Diretoria de Abastecimento excluir e incluir algum licitante de maneira
fundamentada e a fim de atender os interesses das empreiteiras e do partido; QUE JOAO
VACARI, mesmo antes de assumir como tesoureiro do PT atuava perante a Diretoria de
Servicos dando ordens ao diretor RENATO DUQUE, sendo que alguns pagamentos de
comissoes devidas pelas empreiteiras. pelo que sabe, teriam sido feitos por meio de
doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores; QUE, acerca de quem exercia o papel
desempenhado pelo declarante junto a Diretoria de Serviços, diz não saber; QUE,
questionado como se dava a dinâmica do favorecimento no ãmbito das comissões de
licitação, afirma que, segundo soube, as empreiteiras não tinham conhecimento prévio do
orçamento base da PETROBRAS, fazendo um escalonamento de preços entre si conforme
pactuação em relação a quem deveria ser o vencedor; QUE, segundo sabe, as empresas
que não ganhariam a licitação sequer elaboravam o orçamento detalhado a fim de não ter
custos inúteis; QUE, afirma que a margem aceitável de variação acerca do orçamento-base
seria entre -15 e +20%, sendo que no caso de valores muito exorbitantes do orçamento ou
fora da margem anteriormente referida as empresas eram chamadas para fazer um ajuste;
QUE, recorda-se que em determinada oportunidade a empresa QUEIROZ GALVAO teve
de ajustar uma proposta em cerca de um bilhao de reais a fim de viabilizar a sua
contratação; QUE, questionado se em relação aos contratos celebrados pelas grandes
empreiteiras havia sempre um ajuste prévio para a contratação, afirma que sim, podendo
isso ser aferido pela media dos valores recebidos pelas grandes empreiteiras junto a
PETROBRAS em um determinado perlodo, ou seja, soma dos contratos das grandes
empreiteiras em determinado perfodo tende a ser muito parecida dado ao ajuste mantido
CONFIDENCIAL
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entre elas; QUE .. questionado do porque os valores dos contratos serem sempre muito
proximos do limite de 20% positivo, afirma que as empresas tendiam a oferecer propostas
sempre altas, sendo chamadas posteriormente para renegociação, sendo que a partir do
escalonamento de propostas sempre a empresa previamente definida era aquela chamada
ara renegociar e, ainda, por vezes chamava-se a primeira e a segunda; QUE, segundo
sabe era raro uma empresa oferecer propostas abaixo do limite de +20%; QUE, competia
também ao declarante fazer o assessoramento junto as empreiteiras para a realização de
aditivos, sendo que no caso das refinarias, os mesmos foram uma regra eis que antes da
contratação das empresas para a execução das obras o projeto executivo não estava
concluído; QUE, a PETROBRAS contratou empresas para a realização do projeto
executivo; QUE, não sabe porque não foi esperada a conclusão da projeto executivo a fim
de evitar ou minimizar a necessidade de aditivos contratuais junto as obras das refinarias;
QUE, com relação ao suporte político de PAULO ROBERTO COSTA, aponta que por volta
do ano de 2005/2006 PAULO ROBERTO ficou doente e houve um movimento político,bem
como por parte de alguns funcionários da própria PETROBRAS a fim de destitui-lo do
cargo; QUE. para que isso não ocorresse, entrou em cena a bancada do senado do PMDB,
podendo citar os senadores VALDIR RAUPP, RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCA, bem

como o Ministro EDSON LOBAO, sendo que a partir de então o PMDB passou a receber

•

uma parcela das comissões relativas aos contratos da PETROBRAS, cabendo a
FERNANDO SOARES fazer as transferências financeiras implementadas pelo declarante
no que tange aos valores devidos ao PMDB, limitando-se o declarante aos recursos do PP;
QUE, acerca da distribuição dos valores a serem recebidos pelos partidos, afirma que de
regra era de 1% sobre o valor dos contratos, sendo que em algumas hipóteses as
empreiteiras buscavam negociar esse percentual de acordo com a margem de lucro ou o
valor do contrato; QUE., as empreiteiras negociavam essa redução de valores junto a
JANENE e o próprio declarante, sendo que a palavra final era dada por PAULO ROBERTO
COSTA; QUE, o mesmo se aplicava no caso dos aditivos todavia, via de regra a comissão
dos aditivos era maior do que 1%, podendo chegar ate 5%, sendo tais percentuais
negociados nas reuniões anteriormente mencionadas das quais o declarante participava,
juntamente com JANENE e PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tais valores eram pagos
pelas próprias empreiteiras sendo que inicialmente JANENE indicava ao declarante quem o
mesmo deveria procurar junto as empresas; QUE, esclarece que eventualmente o valor da
comissão sofna uma dedução de impostos, tOdavia a regra era de que o comissionarnento
fosse feito com base no valor bruto; QUE, esses valores eram pagos tanto em espécie
como por meio de emissão de notas com base em contratos fictfcios de prestação de
serviços, existindo empresas que preferiam realizar os depósitos no exterior, como no caso
da ODEBRECHT, por exemplo; QUE, acerca dos controles desses pagamentos, afirma que
era feito inicialmente por JANENE ate o ano de 2010, sendo que dali por diante Isso
passou a ser feito pelo declarante, por JOAO CLAUDIO GENU e PAULO ROBERTO; QUE,
acrescenta que em cada empresa o declarante .mantinha contato com determinados
f uncionários, tendo condições de detalhar tais informações posteriormente; QUE, afirma
que o controle mantido por parte do declarante funcionava através de lançamentos que
eram de responsabilidade de RAFAEL ÂNGULO LOPES; QUE, de posse dessas
informações o declarante diz ter condições de ligar cada lançamento financeiro a sua
finalidade e ao seu destinatário; QUE. assevera que muitos pagamentos eram feitos por
CONFIDENCIAL
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meio de transferências no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE,
NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; QUE, diz já ter
utilizado os serviços de HABBIB CHATER para a realização de pagamentos em Brasília,
sendo que o declarante mandava um emissário ate o mesmo recolher a quantia e fazer a
entrega a quem de direito; QUE, nesses casos as pessoas que acionava eram ADARICO
NEGROMONTE e RAFAEL ANGULO; QUE, assevera que tal modalidade era uma
exceção, vez que na maior parte das vezes o valor era sacado em espécie e entregue em
maos pelo declarante ou pelos emissários anteriormente nominados; QUE, os valores em
espécie eram obtidos junto as contas da MO CONSULTO RIA ou outras empresas de
WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA; QUE, questionado acerca de como
se dava o seu deslocamento afirma que ocorria tanto em aviões comerciais como aviões
fretados, os quais eram pagos em espécie, sem emissao de nota fiscal; QUE, diz nunca ter
tido problemas em aeroportos, tendo o próprio declarante viajando com dinheiro preso ao
corpo; QUE, questionado acerca da distribuição dos valores pagos pelas empreiteiras, ou
seja de 1% sobre os contratos, afirma que inicialmente eram deduzidos os custos de
emissao de nota fiscal e transporte (fretamento de aviões ou voos comerciais), em tomo de
25%; QUE.. após a dedução dos custos, a comissao era rateada da seguinte forma: 30%
para PAULO ROBERTO COSTA, 5% para o declarante, 5% para JOAO CLAUDIO GENU e
60% para JOSE JANENE; QUE, o declarante informa que era responsável pelo controle de
caixa dos valores, sendo que nos casos de recebimento de parcelas de contratos o
declarante retinha os valores em espécie ou os recursos eram buscados junto as
empreiteiras conforme a necessidade; QUE, a divisão dos valores entre os membros do
Partido Progressista (dentro da margem de 60%) era definida por JANENE, sendo que
após a morte deste o próprio declarante se encarregou dessa divisao; QUE, em
determinada oportunidade PAULO ROERTO determinou a entrega de valores, recordando·
se no caso da campanha para o Senado de GLEISI HOFFMAN no ano de 2010, quando o
declarante pessoalmente entregou a quantia de R$ 1000.000,00 (um milhao de reais.) para
um senhor em um shopping de Curitiba; QUE, diz que PAULO ROBERTO em determinada
oportunidade também disse para o declarante "arrumar" dinheiro para a campanha de
VALDIR RAUPP, tendo o declarante procurado a empresa QUEIROZ GALVAO, a qual fez
uma doação oficial para a campanha do citado parlamentar, tendo descontado esse valor
do que era devido ao PP; QUE, acerca desse esquema de financiamento político a partit
de comissões sobre contratos da PETROBRAS. consigna espontaneamente que o governo
federal (PT) tinha certamente conhecimento desse esquema; QUE, questionado acerca de
quais empresas utilizava para emissão de notas, diz que utilizava as empresas de
WALDOMIRO (MO CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de LEONARDO
MEIRELLES (não recordando o nome no momento) sendo que eventualmente a GFD
emitiu notas também ficando o declarante, nesse caso, com a verba destinada a cobertura
de custos de emissão de nota fiscal; QUE, as empresas MO CONSULTORIA, RCI e
RIGIDEZ nao possulam funcionários ou qualquer estrutura operadonal capaz de prestar
qualquer serviço de assessoria, podendo afirmar com segurança que quaisquer contratos
firmados pelas mesmas junto as empreiteiras eram fictícios e apenas manejados a fim de
justificar a transferência de valores; QUE, com relação a empresa LABOGEN, afirma que a
mesma foi reativada e passou a fazer um trabalho serio por iniciativa do declarante a fim de
que pudesse reaver os valores devidos por LEONARDO MEIRELLES. sendo tal
CONFIDENCIAL
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empreitada do ponto de vista jurldico foi acompanhada por MATHEUS OLIVEIRA; QUE,
questionado acerca dos valores a serem pagos a PAULO ROBERTO COSTA, afirma que
inicialmente os valores eram entregues a CLAUDIO GENU e posteriormente a pessoa de
MARCIO, genro de PAULO ROBERTO COSTA; UE, MARCIO possula um comercio
"seria" na visão do declarante. Nada mais havend a ser consignado, determinou-se que
fosse encerrado o presente termB'7que, lido e ac do conforme vai por todos assinado e
lacrado em envelopes com lacreS' úmero 10595
0596 padrao Policia Federal.
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02
TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta ALBERTO YOUSSEF

•

•

Ao(sJ 03 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante MARCIO ADRIANO ANSELMO,
Delegado de Policia Federal, 18 . Classe, matricula n° 9837, atendendo a requisição do
Procurador Geral da República constante do Ofício fl0 11521Gab para se proceder à oitiva
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-72,
filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que
será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença dos
Procuradores da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a JO, inquirido,
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU; QUE o declarante afirma que o advogado TRACY
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor
legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4°
da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e
voluntária com investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o
Ministério Públíco Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do
art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente
e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em midia digital (HD
Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os
quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do
Ministério Público Federal ora presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o
presente ato de colaboração dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual
verificará a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a
homologação caso não atenda aos requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto,
estando ciente,. ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados. dentre outros, conforme· o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a
identificação dos demais coautores e participes da organização criminosa e das infrações
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas
da organização criminosa; 111- a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades
da organização criminosa; IV- a recuperação total oú parcial do produto ou do proveito das
infrações penais praticadas pela organização criminosa; bem como a concessão do
beneficio levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da
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Lei n° 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de proteçao previstas na legislaçao específica;
11- ter nome, qualificaçao, imagem e demais informações preservados; UI- ser conduzido,
em juízo, separadamente dos demais coautores e participes; IV- participar das audiências
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos
meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por
escrito; VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou
condenados; QUE, em complementaçao ao termo de declaraçóes realizado na data de
ontem, o declarante gostaria de ressaltar que tanto a presidência da Petrobras, quando o
Palácio do Planalto tinham conhecimento da estrutura que envolvia a distribuição e repasse
de comissões no âmbito da estatal; QUE indagado quanto a quem se referia em relação ao
termo "Palácio do Planalto", esclarece que tanto a presidência da República, Casa Civil,
Ministro de Minas e Energia, tais como LUIS lNACIO LULA DA SILVA, GILBERTO
CARVALHO, ILDELI SALVATTI, GLEISE HOFFMAN, DILMA ROUSSEFF, ANTONIO
PALOCCI. JOS~ DIRCEU e EDSON LOBÃO, entre outros relacionados; QUE esclarece
ainda que eram comuns as disputas de poder entre partidos relacionadas à distribuição de
cargos no âmbito da Petrobras e que essas discussões eram finalmente levadas ao Palácio
do Planalto para solução; QUE reafirma que o alto escalão do governo tinha conhecimento;
QUE indagado acerca da atuação dos diretores da Petrobras, esclarece que a Presidência
da Estatal tinha conhecimento dos fatos; QUE se recorda de uma situaçao em que havia
uma determinada situaçao em que houve determinado processo relacionado à contratação
de serviços de marketing para a Petrobras e que teria sido interrompido em razão de
irregularidades; QUE numa dessas "atas paralelas• o declarante recebeu a incumbência de
pagar essas despesas das participantes em razão de determinação direta de SERGIO
GABRIEL!, então presidente, que teria repassado a determinação ao então Diretor PAULO
ROBERTO COSTA; QUE como o contrato foi interrompido, o declarante pagou o restante
dos valores devidos, se recordando do pagamento ter sido feito a partir de algumas TEO a
partir da conta da empresa MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS; QUE o
declarante então recebeu os valores de empreiteiras e então repassou os valores para
essas empresas de comunicação; QUE não se recorda do nome das empresas, mas
apenas que uma delas era sediada em sao Paulo e outra no Rio de Janeiro; QUE com
relaçao ao processo que levou à destituição de PAULO ROBERTO COSTA da Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS, o declarante acredita que tenha se dado em razão de
disputas de poder dentro do próprio Partido Progressista, bem como também disputas
pollticas com outros partidos: QUE com o salda de PAULO ROBERTO COSTA, o
declarante afirma que algumas pagamentos continuaram de "obrigações· assumidas
naquela época; QUE vários pagamentos continuaram a ser realizados com a salda de
PAULO ROBERTO COSTA; QUE os pagamentos posteriores foram divididos na proporção
de 70% para PAULO ROBERTO COSTA, 15% para o declarante e 15 % para JOÃO
CLÁUDIO GENU; QUE com a salda de PAULO ROBERTO fizeram um "acerto" das
despesas ainda pendentes em relação a contratos da época em que o mesmo ocupava a
diretoria de abastecimento; QUE os pagamentos via de regra eram feitos por meio de TED
e o declarante repassava os valores por meio de entrega ffsica de numerário para o
PAULO ROBERTO COSTA e JOÃO CLAUDIO GENU; QUE os pagamentos geralmente
eram embasados em serviços que não eram prestados ou alguma fraude na medição de
2
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serviços; QUE esclarece que alguns pagamentos realizados para PAULO ROBERTO
COSTA foram formalizados como contratos de consultoria firmados diretamente com o
mesmo; QUE os pagamentos por meio de consultoria diretamente a PAULO ROBERTO
COSTA , com intermediação do d~larante, foram formalizados com as empreiteiras
CAMARGO CORREIA e ENGEVIX; QUE as outras empreiteiras repassavam os valores
para o declarante, que se responsabilizava pela distribuição dos valores; QUE com relação
ao contrato com a ENGEVIX e a COSTA GLOBAL foi tratado diretamente com GERSON
ALMADA; QUE os contratos de consultoria com a CAMARGO CORREIRA foram
intermediados com EDUARDO LEITE, vice-presidente comercial da empresa; QUE os
contratos foram formalizados, devidamente amparados por emissão de notas fiscais e seus
respectivos pagamentos: QUE acredita que CAMARGO CORREIA e ENGEVIX ainda
possuam pagamentos a realizar, QUE indagado acerca dos valores dos contratos de
consultoria intermediados pelo declarante com a CAMARGO CORREIA e ENGEVIX, sabe
que o contrato com a CAMARGO CORREIA era de três milhões pagos em parcelas
mensais de cem mil reais; QUE o contrato com a ENGEVIX alcançava o valor
aproximadamente de R$ 730.000,00, pagos em parcelas mensais de R$ 30.000,00; QUE
todos os envolvidos (o declarante, PAULO ROBERTO, JOÃO ClAUDIO GENU, Partido
Progressista, mantinham um "controle" desses valores pagos); QUE JOAO CLAUDIO
GENU, mesmo após a salda de PAULO ROBERTO COSTA, continuo recebendo os
valores, que eram distribuldos pelo declarante, mediante entregas flsicas em
BRAS!LIA/DF; QUE os pagamentos eram realizados por meio de TED para pessoas flsicas
ou jurldicas utilizando-se do operador CARLOS HABIB CHATER ou ainda mediante
entregas Hsicas que eram transportadas até BRAS!LIAIDF; QUE o transporte flsico
geralmente era feito pelo declarante, por RAFAEL ÂNGULO LOPEZ ou por ADARICO
MONTENEGRO; QUE indagado acerca da participação de GRAÇA FOSTER, o declarante
esclarece acreditar que a mesma soubesse da estrutura de repasses das construtoras para
partidos, mas não pode afirmar; QUE entretanto a prática da indicação de cargos politicos
visando pagamentos é rotineira e ocorre em todos os casos; QUE o declarante esclarece
· ainda que, quando da salda de PAULO ROBERTO COSTA houve uma reunião entre ele, o
declarante e JOÃO ClAUDIO GENU em que foi realizado o "acerto de contas• dos valores
ainda pendentes a serem pagos para PAULO ROBERTO e os demais envolvidos; QUE
indagado acerca da continuidade do esquema de distribuição de valores com a salda de
PAULO ROBERTO COSTA o declarante esclarece que tal "esquema' não tenha se
encerrado; QUE afirma que o Partido Progressista não possui qualquer influência na atual
diretoria de abastecimento. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que
fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e
lacrado em envelopes com lacres número 10597 e 10598 padrão Policia Federal.
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25
TERMO DE DECLARAÇOES
que presta ALBERTO YOUSSEF

•

Ao(s) 23 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, Primeira Classe. matricula n° 16.027, atendendo a
requisição do Procurador Geral da República constante do Oficio n° 1152/Gab para se
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF. brasileiro, casado, RG 350647D-2/PR, CPF
532.050.659-72, filho de Kallm Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de
colaboração que será levado â ratificação do Procurador Geral da República, e na presença
do Procurador da República ANTONIO CARLOS WELTER, com delegação daquele para
atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS,
OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a r>, inquirido, ALBERTO
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH
REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei no
12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária
com investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério
Público Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao
silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da
Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em midia digital (HO
Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJH02223B7), além do registro escrito (duas vias
do tenno assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais
serao, ao final do ato, <:levidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério
Público Federal ora presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de
colaboração dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua
regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não
atenda aos requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre
outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I- a identificação dos demais coautores e
participes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a
prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a
recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela
organização criminosa; bem como a concessão do beneffcio levará em conta a
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstàncias, a gravidade e a repercussão
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: 1 usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome,
qualificação, imagem e demais informações preservados; \11 - ser conduzido, em juizo,
separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audiências sem
contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de
comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, a
respeito do que consta do Anexo 24, intitulado CELSO DANIEL, afirma que foi apreendido
um documento pela Policia Federal no escritório de MEIRE POZZA, intitulado "ENIVALDO
CONFIDENCIAL" e que se trata de um contrato referente a um proprietário de uma empresa
de ônibus de Santo André/SP; QUE soube da apreensão de tais documentos por intermédio
de seus advogados, os quais tomaram conhecimento dos mesmos pelo e-proc; QUE o
declarante sabia que ENIVALDO QUADRADO linha os documentos guardados no escritório
de contabilidade de MEIRE POZZA, a pedido daquele, por uma questão de resguardo
pessoal; QUE indagado sobre o que ENIVALDO QUADRADO temia, o declarante afirma que
não sabe, mas que ENIVALDO guardava o documento "a sete chaves"; QUE o declarante
recorda que em 2007 ou 2008, ENIVALDO pediu ao declarante que guardasse o documento,
mas o declarante não quis se envolver e não aceitou; QUE afirma que não havia participado
da origem do documento e não gostaria de ficar na posse do mesmo em favor de
ENIVALDO QUADRADO; QUE ENIVALDO QUADRADO disse que preparou a triangulação
de pessoas que figurariam em tal contrato; QUE o contrato foi feito entre a empresa de
MARCOS VALr;:RIO FERNANDES DE SOUZA, Isto é, a 2S PARTICIPAÇOES LTOA., e uma
outra empresa que ENIVALDO QUADRADO indicou; QUE quem pediu para que ENIVALDO
QUADRADO fizesse o documento era uma pessoa ligada ao PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT, chamada BRENO ALTIMAN; QUE por meio de tal operaçao,
ENIVALDO QUADRADO, receberia dinheiro ou algum outro favor; QUE sabe que BRENO
ALTIMAN é ligado ao PT, pois o declarante foi a Cuba duas vezes realizar negócios e o
mesmo estava presente; QUE o pai de BRENO foi um dos fundadores do PT; QUE
conheceu BRENO ALTIMAN por intermédio de ENIVALDO QUADRADO; QUE indagado
sobre o que motivou BRENO a realizar tal operação, foi o fato de que o PT estaria sendo
ameaçado por conta do caso "Celso Daniel", de maneira que a documentação foi preparada
para atender a determinada pessoa, que seria o proprietário de uma empresa de ônibus:
QUE não sabe dizer que tipo de chantagem tal individuo praticava; QUE a chantagem, no
entanto, objetivava que tal pessoa "ficasse quieta" em relação ao Caso Celso Daniel; QUE
apresentado ao declarante cópia de dois contratos de mútuo apreendidos no escritório de
MEIRE POZZA, afirma que toma conhecimento de tais contratos neste momento; QUE
indagado se conhece a pessoa jurldica ou o responsável legal que constam como
"MUTUÁRIO" no mencionado contrato, isto é, REMAR AGENCIAMENTO E ASSESSORIA
LTDA. e OSWALDO RODRIGUES VIEIRA FILHO, afirma que não os conhece; QUE
apresentada fotografia de OSWALDO, afirma que nao a, r.ecO'nnece; QUE apesar disso,
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•

ENIVALDO QUADRADO chegou a comentar com o declarante sobre uma pessoa chamada
OSWALDO que era dono de uma factoring e este às vezes viabilizava recursos por meio de
empréstimo; QUE indagado se o OSWALDO mencionado se trata da mesma pessoa que
consta dos contratos apreendidos, afirma que acredita que sim; QUE ENIVALDO
QUADRADO, no entanto, não detalhou a participação de OSWALDO no que se refere ao
Caso Celso Daniel; QUE indagado sobre o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)
que constam de tal contrato, afirma que não sabe se o mesmo foi pago, como e para quem;
QUE indagado se ENIVALDO comentou qual seria a finalidade dos R$ 6.000.000,00, afirma
que disse que era relacionado ao Caso Celso Daniel, mas não entrou em detalhes; QUE
indagado se ENIVALDO QUADRADO foi o destinatário dos recursos, afirma que não pode
afirmar; QUE são anexados ao presente termo uma cópia das vias de cada contrato de
mútuo apreendido (fls. 1256 a 1258 e 1259 a 1261 , do Apenso do IPL 1041/2013SRJDPF/PR). Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes
ad
leia Fe er
com lacres número 10658

•

ecn-

A difusão não autortzadaearae1orlza vl~çlo do algllo funcional capltlJI;odo no
ort. 326 do Código Ponal Brasileiro.
Pena: reçl~ do 21do1sl a 6(CGI$) anoa e multa.

C<>m;titul crime ""'ltz:ar a ~o d& ccmunlalci!M;

ttlafOnlcas, do lnform811ca ou~ ou quebraf segredo de
Justiça, sem autortzaçllo judicial ou com objetivos l\3o
autoriz;ados em lo~ nos tennos do art. 10 da Lel9.2!161!16.
Pona: Reci\IÃo do dois • quatro anos, o multa.
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CONTRATO DE MÚTUO

MUTUANTE: Empresa 2 S Participações Ltda., localizada na Rua Sergipe n."295- 4•
andar- Belo Horizonte/MG, cep.: 30130-171, inscrita sob o CNPJ n.• 05.221.885/000172. representado por seu sócio Marcos Valéria Fernandes de Souza, RG No. M 1
651.871 e CPF No. 403.760.956-87.
MUTUÁRIO: Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., localizada na Rua Joaquim de
Castro, n."24- sala 02- Centro- Rio Bonito, cep.: 28800-000, inscrita sob o CNPJ n.•
28.259.075/0001-00 representada por seu sócio Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, CPF
n.• 161449617-04.

•

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de
Mútuo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO - Valor do
Empréstimo: R$ 6.000.000.00 (seis milhões de reais).
Fluxo de carência: 6 (seis) meses, com pagamento da seguinte forma:
Parcelas fixas- 54 (Cinqüenta e quatro) parcelas.
Valor de cada parcela fixa -R$ 223.824,12 (Duzentos e vi~te e três mil, oitocentos e
vinte e quatro reais e doze centavos).
Início das Parcelas Fixas: 30/04/2005.
Ténnino das Parcelas Fixas: 30/09/2009.
Forma de liberação do crédito: Depósito em conta corrente.

CLÁUSULA SEGUNDA- CONDIÇOES A QUE AS PARTES SE VINCULAM

•

Parâgrafo Primeiro -Natureza da operação - O mutuante concede em favor do
mutuário um empréstimo cujo valor, prazo, vencimento e forma de pagamento estão
mencionados e caracterizados na cláusula primeira, rr....6 ':'!'e crédito a favor da contaconente do mutuário.
Parágrafo Segundo - Encargos Financeiros - Sobre o valor principal mutuado
incidirão encargos financeiros, previstos na cláusula primeira, calculados no período
compreendido entre a presente data, até a data do vencimento da quantia devida por
força do presente contrato. Os juros serão calculados, sempre e invariavelmente, de
forma mensal, como permitido em lei.
Parágrafo Terceiro -Forma de pagamento- Todos os pagamentos devidos pelo
mutuári·o, na forma e vencimento mencionados na cláusula primeira do presente
contrato, serão realizados mediante depósito em conta corrente ou integralmente se
ocorrer qualquer das hipóteses de pagamento antecipado. Fica assegurado ao mutuário o
direito à liquidação antecipada do débito, mediante redução proporcional dos juros.
Parágrafo Quarto- Garantia - Para garantir o pagamento do principal e acessórios do
seu débito, aléni de eventuais penalidades moratórias, :te~.r.esas de cobrança, custas,
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hono~os advocatíci~s

e tudo. o !Dais que fique a dever por força. do presente contrato
de mutuo, o mutuário conshtu1 a favor do mutuante a segul.llte garantia: (notas
promissórias, etc.).

Parágrafo Quinto - Encargos Moratórios - Qualquer quantia devida pelo mutuário,
por força do presente contrato, vencida e não paga, na época própria, será considerada
automaticamente· em mora, ficando o débito sujeito, do vencimento ao efetivo
pagamento, à atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos
e que reflitam a desvalorização da moeda, a juros de mora de 1,00% a.m , aplicável
sobre o capital devidamente corrigido, além da multa irredutível de 2% sobre o total
apurado, de acordo com as despesas de cobrança na fase extrajudicial e, também, as
custas e honorários de advogado. Se o recebimento do crédito se der através de processo
extrajudicial, os honorários advocatícios serão pagos. r ,' h:tse de 10%, sobre o valor
total devido.

•

Parágrafo Sexto - Para efeitos do presente contrato, entende-se por mora, o
retardamento do mutuário na liquidação da dívida. A configuração da mora independerá
de qualquer aviso, notificação ou interpelação ao mutuário, resultando ela do simples
inadimplemento.
Parágrafo Sétimo - Vencimento Antecipado da Dívida - O mutuante poderá
considerar, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
antecipadamente vencida a dívida, de pleno direito, nas seguintes hipóteses:

•

'

~.t....

001257~~!
~~
I

lff
~

a) se o mutuário deixar de pagar, em seu vencimento, qualquer quantia devida por força
do presente contrdto.
b) se o mutuário deixar de cumprir qualquer obrigaçãq decorrente desta operação de
crédito, no tempo e modo convencionados.
c) se for movida contra o mutuário, medida judicial que possa afetar os direitos
creditórios do credor.
d) se o mutuário falir, impetrar concordata, se tomar insolvente, entrar em estado de
liquidação, suspender em suas atividades por mais de trinta dias, ou sofrer protestos de
qualquer título.
·
e) se houver a dissolução da socieôade, a transferência do controle societário, a
alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa de qualquer
um dos co-obrigados, sem o prévio consentimento do mutuante, por escrito.
f) se o mutuário propuser qualquer medida judicial em face do mutuante configurando
assim, a quebra do relacionamento comercial entre as partes.
g) se por qualquer ato do mutuário for alterada as condições iniciais quer seja com
relação as garantias oferecidas, dados contábeis, societários, dentre outros, que tenham
sido informados e constatados, quando da concessão do crédito decorrente do presente
titulo.
h) ou, ainda. por iniciativa de qualquer das partes sem prejuizo das garantias
constituídas, mediante prévio aviso por escrito com prazo de 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência.
Parágrafo Oitavo - Da Certeza e Liqu.idez do Crédito - Fica expressa e plenamente
assentada, a certeza e liquidez da presente divida, compreendendo o cálculo de juros,
taxa, e demais encargos que, com o principal formarão o débito.

{)J

•
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Parágrafo Nono Fica estipulado que o presente contrato será rescindido de pleno
direito, sem qualquer ônus para as partes, caso seja descumprido qualquer cláusula do
Contrato de Mútuo no qual a Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., figura como
mutuante e a empresa Expresso Nova Santo André Ltda., como mutuário.
Parágrafo Décimo - Declaração - O mutuário declara para os devidos fins que ao

assinar o presente contrato compreendeu o sentido e o alcance de suas disposições após
terem lido e discutido, sob todos os aspectos e conseqüências, as condições que regem a
presente operação de crédito.
Parágrafo Décimo Primeiro -Eleição do Foro - Para dirimir quaisquer controvérsias
oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca da cidade do RIO DE
JANEIRO.

•

As partes aceitando as condições ora estipuladas e declarando ter conhecimento do
contrato de mútuo que segue anexo, firmado entre Remar Agenciamento e Assessoria
Ltda. (mutuante) e Expresso Nova Santo André Ltda.,(mutuário), firmam a presente
em duas vias de igual teor.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2004.

•

MUTUANTE:

2 S Participações Ltda
CNPJ: CNPJ n. 0 05.221.885/0001-72

MUTUÁRIO:

Re
genciamento e Assessoria Ltda
CNPJ n.0 28.259.075/0001-00

Testem~:
~

\
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CONTRATO DE MÚTUO

MUTUANTE: Empresa 2 S Participações Ltda, localizada na Rua Sergipe n."295- 4°
andar- Belo Horizonte/MO, cep.: 30130-171, inscrita sob o CNPJ n. 0 05.221.885/000172. representado por seu sócio Marcos Valéria Fernandes de Souza, RG No. M 1
651.871 e CPF No. 403.760.956-87.
MUTUÁRIO: Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., localizada na Rua Joaquim de
Castro, n."24- sala 02- Centro- Rio Bonito, cep.: 288llU-\JUO, inscrita sob o CNPJ n.u
28.259.075/0001-00 representada por seu sór.io Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, CPF
n.0 161449617-04.
.

•

•

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de
Mútuo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO - Valor do
Empréstimo: R$ 6.000.000.00 (seis milhões de reais).
Fluxo de carência: 6 (seis) meses, com pagamento da seguinte forma:
RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/11/2004;
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/12/2004;
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/01/2005;
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 28/02/2005
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/03/2005;
RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/04/2005
Parcelas fixas- 60(sessenta) parcelas.
Valor de cada parcela fixa -R$ 172.607,79 (et:nto e setenta e dois mil e seiscentos e sete
reais e setenta e nove centavos).
lrucio das Parcelas Fixas: 31/05/2005.
Término das Parcelas Fixas: 30/04/2010.
Fonna de liberação do crédito: Depósito em conta corrente.

CLÁUSULA SEGUNDA- CONDIÇOES A QUE AS PARTES SE VINCULAM
Parágrafo Primeiro -Natureza da operação - O mutuante concede em favor do
mutuário um empréstimo cujo valor, prazo, vencimento e forma de pagamento estão
mencionados e caracterizados na cláusula primeira, mediánte crédito a favor da contacorrente do mutuário.
Parágrafo Segundo - Encargos Financeiros - Sobre o valor principal mutuado
incidirão encargos financeiros, previstos na cláusula primP.ira, calculados no perlodo
compreendido entre a presente data, até a data do wncníJt:nto da quantia devida por
força do presente contrato. Os juros serão r.alculados, sempre e invariavelmente, de
forma mensal, como permitido em lei.
Parágrafo Terceiro -Forma de pagamento- Todos os pagamentos devidos pelo
mutuário, na forma e vencimento mencionados na cláusula primeira do presente
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contrato, serao
- realizados m ed"1ante dep6s1to
. em conta corrente ou m
. 3 "' ente se
ocorrer qualquer das hipóteses de pagamento antecipado. Fica assegurado ao mutuário o
direito à liquidação antecipada do débito, mediante redução proporcional dos juros.

Parágrafo Quarto - Garantia - Para garantir o pagamento do principal e acessórios do
seu débito, além de eventuais penalidades moratórias, despesas de cobrança, custas,
honorários advocatícios e tudo o mais que fique a devt"r por força do presente contrato
de mútuo, o mutuário constitui a favor do mutuante a seguinte garantia: (notas
promissórias, etc.) .

•

Parágrafo Qumto - Encargos Moratórios - Qualquer quantia devida pelo mutuârio,
por força do presente contrato, vencida e não paga, na época própria, será considerada
automaticamente em mora, ficando o débito sujeito,. do vencimento ao efetivo
pagamento, à atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos
e que reflitam a desvalorização da moeda, a juros de mora de 1,00% a.m , aplicável
sobre o capital devidamente corrigido, além da multa irredutível de 2% sobre o total
apurado, de acordo com as despesas de cobrança na fase extrajudicial e, também, as
custas e honorários de advogado. Se o recebimento do crédito se der através de processo
extrajudicial, os honorários advocatícios serão pagos, na base de 10%, sobre o valor
total devido.
Parágrafo Sexto - Para efeitos do presente contrato, entende-se por mora, o
retardamento do mutuário na liquidação da dívida. A configuração da mora independerá
de qualquer aviso, notificação ou interpelação ao mutuário, resultando ela do simples
inadimplemento.
Parágrafo Sétimo - Vencimento Antecipado da Dívida - O mutuante poderá
considerar, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
antecipadamente vencida a dívida, de pleno direito, nas seguintes hlpóteses:

•

a) se o mutuário deixar de pagar, em seu vencimento, qualquer quantia devida por força
do presente contrato.
b) se o mutuário deixar de cumprir qualquer obrigação decorrente desta operação de
crédito, no tempo e modo convencionados.
c) se for movida contra o mutuário, medida judicial que possa afetar os direitos
creditórios do credor.
d) se o mutuário falir, impetrar concordata, se tomar insolvente, entrar em estado de
liquidação, suspender em suas atividades por mais de trinta dias, ou sofrer protestos de
qualquer titulo.
e) se houver a dissolução da sociedade, a transferl}r,...: 1 do controle societário, a
alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa de qualquer
um dos co-obrigados, sem o prévio consentimento do mutuante, por escrito.
f) se o mutuário propuser qualquer medida judicial em face do mutuante configurando
assim, a quebra do relacionamento comercial entre as partes.
g) se por qualquer ato do mutuário for alterada as condições iniciais quer seja com
relação as garantias oferecidas, dados contábeis, societários, dentre outros, que tenham
sido informados e constatados, quando da concessão do crédito decorrente do presente
titulo.
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Parágrafo Oitavo - Da Certeza e Liquidez do Crédito- Fica expressa e plenamente
assentada, a certeza e liquidez da presente dívida, compreendendo o cálculo de juros,
taxa, e demais encargos que, com o principal formarão o débito.
Parágrafo Nono Fica estipulado que o presente contrato serâ rescindido de pleno
direito, sem qualquer ônus para as partes, caso seja descumprido qualquer clâusula do
Contrato de Mútuo no qual a Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., figura como
mutuante e a empresa Expresso Nova Santo André Ltda., como mutuário.

•

Parágrafo Décimo - Declaração - O mutuário declara para os devidos fins que ao
assinar o presente contrato compreendeu o sentido e o alcance de suas disposições após
terem lido e discutido, sob todos os aspectos e conseqüências, as condições que regem a
presente operação de crédito .
Parágrafo Décimo Primeiro -Eleição do Foro - Para dirimir quaisquer controvérsias
oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca da cidade do RIO DE
JANEIRO.
As partes aceitando as condições ora estipuladas e declarando ter conhecimento do
contrato de mútuo que segue anexo, firmado entre Remar Agenciamento e Assessoria
Ltda. (mutuante) e Expresso Nova Santo André Ltda.,(mutuário), firmam a presente
em duas vias de igual teor.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2004.

•

MUTUANTE:

MUTUÁRIO:

Remar Agenciamento e Assessoria Ltda
CNPJ 0.0 28.259.075/0001 -00

Testemunhas:

1.-=-------Rg:

2.~--------------Rg:
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POLICIA FEDERAL
SUPERINTENOE:NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado

OELEFIN- Delegacia de Repressão a Crimes coAtra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 55
TERMO DE DECLARAÇÓES
que presta ALBERTO YOUSSEF

•

•

Aoc•J 25 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIAUK MARENA
Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matricula n° 10.491, atendendo a
requisição do Procurador Geral da República constante do Oficio n° 1152/Gab para se
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na
presença do Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POllOBON, com
delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH
REINALDET DOS SANTOS, OABIPR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.85012013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, é
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o
§15 do art. 4° da Lei n° 12.85012013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de
forma efetiva e voluntária com investigações policiais e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministério Público Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu
defensor, ao direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos
termos do §14 do art. 4° da Lêi n° 12.850/2013; QUE o dedarante e sua defensora
autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7),
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do
art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e
entregues ao representante do Ministério Público Federal ora presente, o qual ficará
responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboraçao dependerá da
homologação do Poder Judiciário, o qual verificará. a sua regularidade, legalidade e
voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos requisitos
legais ou adequá-la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o
art. 4° da Lei no 12.85012013: I - a identificação dos demais coautores e participes da
organização criminosa e das Infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 -a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organizaçao criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
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DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
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criminosa; bem como a concessão do beneficio levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a efiCácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. s• da Lei n• 12.850/2013: I -usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e
demais informações preservados; 111 -ser conduzido, em juizo, separadamente dos demais
coautores e participes; IV - participar das audiências· sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, com relação ao
que consta do ANEXO 56- JOÃO VACCARI (TOSHIBA) afirma que a TOSHIBA participou
de uma licitação para uma obra na COMPERJ, em 2009 ou 2010, obra esta relativa à casa
de força, salvo engano, e que girava em torno de R$ 130 milhões, e, com descontos, ficou
em R$ 117 milhões; QUE o presidente da TOSHIBA no Brasil, que ficava em São Paulo, e
também o diretor comercial, de nome PIVA, trataram diretamente com o declarante de que
iriam dar um por cento do valor da obra para o PP (Partido Progressista) e um por cento
para o PT (Partido dos Trabalhadores) ; QUE sabe que o valor do PT foi negociado com
JOÃO VACCARI, que na época era quem representava o PT nos recebimentos oriundos
dos contratos com a PETROBRAS; QUE o presidente da TOSHIBA à época, cujo nome
não se recorda,. e o diretor comercial da empresa, PIVA. pediram ao declarante se
poderiam usar os repasses à MO CONSULTORIA para fazer o repasse tanto do PP quanto
do PT, sendo que o declarante aquiesceu; QUE após a TOSHIBA ter feito as transferências
para a conta da MO CONSULTORIA. o declarante sacou da conta da MO pouco mais de
R$ 400 mil reais, e entregou a uma emissária de VACCARI, chamada de MARICE; QUE
atendeu referida pessoa no seu escritório em São Pàulo/SP e lhe entregou o dinheiro;
QUE quem passou ao declarante o nome desta MARICE como sendo a pessoa a quem
deveriam ser entregues os valores destinados ao PT foi o Diretor comercial da TOSHIBA,
chamado PIVA; QUE PIVA informou que MARICE chegaria pela garagem e passou o dia e
hora que a mesma iria encontrar o declarante; QUE alguns meses depois, PIVA marcou
em um restaurante em São Paulo/SP o recebimento de mais uma parcela dos valores
destinados ao PT que haviam sido transferidos ao dedarante mediante contrato e repasse
à MO CONSULTO RIA ou CONSTRUTORA RIGIDEZ; QUE PIVA informou que almoçaria
com JOÃO VACCARI e a'li aproveitaria para fazer a entrega da parte restante destinada ao
PT; QUE PIVA havia ido até o escritório do declarante um tempo antes, mas ficou receoso
de sair com uma quantia alta e, por isso, marcou uma segunda oportunidade para receber
os valores e de imediato já entregar a VACCARI; QUE então o declarante pediu para
RAFAEL ÂNGULO LOPES ir até o restaurante indicado por PIVA, que ficava perto da Av.
Paulista, e ali lhe entregar uma sacola lacrada com os valores devidos; QUE este valor
também girava em pouco mais de R$ 400 mil reais; QUE houve contratos da TOSHIBA
com a MO CONSULTORtA, e acredita que possa ter havido contrato com a EMPREITEIRA
RIGIDEZ também, para justificar o repasse dos valores: QUE do valor recebido da
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TOSHIBA, do um por cento repassado pela TOSHIBA como propina, sessenta por cento
era destinado ao PP, trinta por cento foi para PAULO ROBERTO COSTA, cinco por cento
para JOÃO GENU, e cinco por cento para o declarante; sobre o valor liquido, deduzidos os
vinte por cento dos custos de operacionalização, como emissão de notas e impostos; QUE
destes vinte por cento de custos, quatorze e meio eram destinados a WALDOMIRO DE
OLIVEIRA, que cuidava da contabilidade das empresas utilizadas, visto que as empresas
eram deste, de quem o declarante apenas comprava as notas: QUE o restante destes vinte
por cento de custos ficavam com o declarante para fazer frente a despesas do seu
escritório. como passagens aéreas, fretamento de aeronaves, etc: QUE PAULO ROBERTO
COSTA sabia que os valores recebidos eram oriundos da TOSHIBA: QUE se recorda que
houve inclusive uma reunião, salvo engano no Hotel Hyat, com o presidente da TOSHIBA.
e também PIVA, GENU, PAULO ROBERTO e o declarante, justamente para discutir o
repasse dos valores: QUE acredita que o pessoal da TOSHIBA tenha lido reunião
semelhante com emissários do Partido dos Trabalhadores; QUE a TOSHIBA fazia parte do
cartel, contudo, atuava mais como subcontratada de outras empresas, principalmente para
a realização de parte elétrica, por exemplo; QUE, assim, não concorria com as grandes
empreiteiras; QUE especificamente nessa licitação da COMPERJ, recorda-se que havia
alguma razão que levaria a TOSHIBA a ser desclassificada, assim, foi procurado por PIVA,
sabendo que o declarante era o operador do PP; QUE PIVA pediu ao declarante que
fizesse um contato com PAULO ROBERTO COSTA em nome da TOSHIBA, indagando se
poderia fazer algo para que a empresa ganhasse o contrato; QUE após o declarante ter
acertado os valores que deveriam ser pagos peta TOSHIBA caso conseguisse o contrato,
conversou com PAULO ROBERTO, que confirmou que poderia fazer algo pela contratação
da empresa; QUE, após isso, marcou a reunião acima citada; QUE nessa primeira
conversa com PIVA recomendou que o mesmo também procurasse VACCARI, pois o
mesmo tipo de pagamento também deveria ser acertado na Diretoria de Serviços da
PETROBRÁS, ocupada por RENATO DUQUE, indicado do Partido dos Trabalhadores;
QUE mostradas três fotos para o declarante, reconhece a primeira como sendo a senhora
MARICE, consignando que estava com o cabelo mais comprido e com óculos de grau;
QUE referida foto consta dos arquivos de passaporte da PoHcia Federal e se refere a
MARICE CORREA DE UMA. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que
fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e
lacrado em envelopes com lacres número 10829 e 10830, padrão da Polícia Federal.
AUTORIDADE POLICIAL:

u

~ 'fv-1~

~~En1<:a Mlalik Marena .

"""

DECLARANTE: ____~'------=='~~~~
~~,.--~~~~----------------

.

berto Youssef

3

111

112

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CONFIDENCIAL
POLICIA FEDERAL

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ES·T AOO DO PARANA

DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN- Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas

•
A dlfuslo nlio alrtoriz:ada destD c:onh<>c:lrn<mto
carac:1erlz:a ~de sivllo funciono I capib.llado no
art. 325 do Código Pllnol Brasllofto.
Pllna: redus.&o de 2 (dois) a 6 (&ds) a.-o mu11a.

•

Cocl$tllul C<ime ~r 1 lri11Hotptal;Ao d& ccmunlca1;6es
tHrfOOials, de lrlfonmtlca ou~ 0<1 quetlnlr segredo de
Jusdça, sem a~ judicial ou com ol>jotiYoC Rio
aulortrJidos em lo~ . - 18nnos do art. 11 da Lal9.296196.
Pena: Rleclusão de d<Hs a quatro anos, o mu!Q.

Março de 2016

s::

DI

'8a.
(I)

1\,)

o
......
m

cAMARA 005 DEP\ITADOS

ANEXO I· DECRETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES PUBLICADOS E.NmE 05·11·2014 E 14-12·2014
RS

O~;U Ot"trc·ro

~-

Ori:JVS

P.1El:'IJ OCL1

MPS,MS. MTE,MC, ME e MOS
10 · 5eç2ol
' ."-1
JE.JTePE
5-Seçao l
'\.1
PE
20 ·Seção I
; 'I
PE. EFU e Transl Estados e Munic(pfos e OCC 25 . S<!çaol
,
TELEBAAS
30-Seç:aol
'-l
MAPA,MEC. MS, MOA e MIN
109 · Seçao I
-'-!
PR, SAE e SMPE
3 • Séçâo I
--J
MC&T. MS, MC e MPU
4 · Seção I
~
PE
11 ·Seção I
~
JMU. PE, EFU eTrnnsl Esladcse Mumclp;o, 15 · Seçêol
'\
MS
21 ·Seção!
04/12/2014 Jh TJOFT
23 •Seçao I
~ 04/12/2014 PE
3-Seçaol
~ 04/1212014 PEeEFU
8·Seçâol
TOTAL
F""!~ Olâno OI;<W da Unllo
101111201•
10/11/2014
13111/2014
13/11/2014
13111/2014
14/11/2014
26111/2014
26111n014
04112/2014
04112/2014
0411212014

SupNJ\.'il f1r,ul~f'ITO

fl 'r:H••O dr

dr:Nadac.to

104.496.899
405621832
20.336.767

3 ~57 159 047

1239400
189346.096
8 054 443
26.825 241

11 .010.627
7 976 525 871

Ano!~:,do dt' lk~f>lH.."

t::-r..'IVO d ..

ftit.~~~ UN-1(.1~ F'tO~fl.t ."

909.698597
98.386450
67 552216
403150.426
19.404.263
10.96•UOO
4.939.400
51.208.742
2.088302 321
475.887 240

151.636

12414,040

2.614355

72406687

334.075012

1.990386.536

8.Z97.1R2.405

115831571
4.579.400.438

1.499 685000

"'r·t.or"çut-~

d t• crt2-d1to

1,00
Toul

1.01S.4~.8'J6t..--"""

693.354.378t..--"""
9S.90.426 ,V
429.975.667 . / . /
81189000
81.189.0001 / ' .
19.404.163 .......10.964.200 .._.......
4.939.400'-"'
62.U9.369 1./
1S.021.67Z.239 . _ _
475.887.240 ,__...
12.571.676
409.096.054 (....115.831.571
81.189.000 18.448.483.379

o
:;;;,
:::0

o
~
()
)>>

s::

v

1.499.685.000

)>

:::0
)>

o

o(/)

v~

o

m

"'c'
~

o

o(/)
I

(/)

c

"'r '

---

'() .... flit"_.-:-....

' --·'."'i\

f(~illg'
~~~~

(/)
(I)

A.
!.}~

ii'
~i'
......
CD

......
......
w

114

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-te ira 18

Março de 2016

ISSN 16l1-70U

@f;. DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO
República Federativa do Brasil- Imprensa Nacional

Jl

. , "JLp..-~
··~...f·j:

Em circulação de.sde I o de outubro de 1862
Ano CU N ' 217
Brasnia • DF, segunda-feira. 10 de novembro de 2014
Decblo: O Tnbunal, por un.'1n1milbde c nos tem10s do \'Okl

Sumário

do Relator, julgou l_m1.1bn.:ntc p~cntc a ~ç~ din:ta p;:~.~ dc:d;uar

~~~:;~s!oru~;i,~ f ~~.ddae~~:~;t:~d~:~~R;:~~~~~:~:
PAGINA
I

Ju~dno.
AIOS do Po&t E.'l.teUbVO
•••.
"' .•
Presidem:~ da Re'ubhca. __....
-·-··- _
-Muusl:êoo d:a .Agr~::u!wr::., Pl:cowur c AbJ.St\.'<'lmen;o
Mmi1tioo lb Ciên:.il, T.::cnolog•• c lnov~

Atos do Poder

l
- 18
19

21

M1n1sttrto cb Cultlr.t. __ ··-·Ministêrio dl Od~..
~hnist..!-no

cb Edut::~.ç.3o

f.fl!I"~O

ck

)0

. H

....

MuiU O J!m:'!ll.

~~~it~~CtoA~~~~~~o~~T~~8~,3lA~r~16~19&~
~"ifftJf~~Ó~Q8Z~~0~ÍA}~~1~kT~r~tJ-Tl~Ybc~g
~::t:~~~",!:~.s!:~~mE~~ it:~~~~.:,od~s!;&ti~!o:~~ ~1~1SC~~~i~~~z, i ,~~~~~b~IP0iE.s1~~ 8p'fl"Jl~Jg~AÊ
Presidente:, Min1s110
0;llbosa Auscn1.:. neste
o

~~~~~:-:~~r.:~~~=CS:o~~s~~!.:.o~·e;:l·:~o':!tJ~u~::;
Jo:~qu•m

-·· JJ

",."
li
li
71

7l
··· ·······-· 73
73

.u

81
82

Mirusténo do OcscnvoiYinK'nto Agr;mo.
.. ......
.. ·-···
Mm1.stétio do Dcan\·Oh'lrnc:n10, ladUStn:lil" Comc:KlO Extcoor
MtnUiténo do Esporte .........
M1msténo do Meto Amb~en~c: .... ....... ... ~......
Mln1~t10 óo Pl:ucpmcntG, Orç.:•ancnto c Ci<:stão
1\llnÍJt.!M do Tr:1hthG c Emp~,&O Mlms!Cno dos Toosports - ··- ··--..-··-Coo.$1.!1hO Nõ1e1onal do Ministêno Publico

"aa
8)

90

92
93
93

Munstêno Púbhco d.1 Um!lo ~
~
de! Conttt d.1. Undo ...
134
Po&t l.cgislatl\'0, -·- ......
IH
Poder ludiciino..... .... .... ·-- .... .•
-- --- .. ....
Entidades de Fisc:a!Jzaç4o do Excrcic1G d:u Profissões L1ber.1is l)l

....

Tribu~

Atos do Poder Judiciário

julg~~n10.

r.1•n•stto Moul:o Aur.!ho. Pkmflria. 19.02 2014
EME~'TA

24

~1in1su!rio da Fucndl ····- ··
Mmisfirio da ln!Cgr;tljâo N:a.eion::~.l __
Mntisterio d:a Jusoça •.. ·-·- .......,
M•mstêrio &. PI!.$Çil c Aqu~euhun -.
Mimstêrio da Pre\'ldêf)C~a Soc•:Jl..••..
Ministério à. $3útc _ ... "···
Mims:têno d~ Cubdts
.
Min1stl-no cbs COIIIIDic"{~ 
MJn.iStênO cbs Rc:b.ç6c:s E:o:tt:nQn:s

Açlo direi a de incotUiituciou•lid•dr. Arti&o 510, § J•, d•
Constitgi(l.o do E,t,.do da Rio de J • ncira. Disponibilid•de ~
n1unend1 dos wn·ldoru públi(os. Ediçlo d• EC n• l9198. Subs-laarial •ll~nçio do p1râmt.tr'O d~: controle. Artit:Ct .-1. § J". d1
Çoosliluiçlo Fttkfl l. Nlo ocorrinci1 de prejub.o. Fissçlo de pn·
~o p•n • provcilamcnto do str--.idor. h~eonstilutionllidade. In·
tttralidadt da rtltutneraçlo. ~lo rttt'pçio pela EC o• 19/98.
I A Emend~ Consutueonlll n• 1919& 4.lb:rou sulmanct;tl·
mtnlc pane do art 41. § J•, ~ ConsUIUt'"'o Fede~. o qual fi~:ura.
como ~IJl.DI<l &:- contrOle na za;õlo Necesscd:lde de Ddoç;lo de do1s
o ftm de se ;werigu.u 01

cxi&~êncm de Catnp;lt~bili<b:lc cnlrc ambos

Quízo de conJtJllll:lon:tlcd:.dc.) 1ii o SICS,Undo cntn: o dJspoSJÚ\'O que!•
tlonlldo e o p.'llim<:uo :lltcrado (~lmtnl(: crn \'igor), com o cs«:lpo
dcl JÇ :tleJb.r $U<l C\C"nb.L:ll re«-x:.\0 p.!lo ll.:<tO (óltSbiUCIOil:JI S\1•
pcl"o·cnlcntc
1. A Jmpos1çlo do pr.~r.o de um ano p;ir.t 3p(O\'CJt:uncn to do
scnidor em dhponibilid01dc ofer.dc m:at.:ri~nti!nlc 3 Can:~ Fedcrotl,
pou conml<: em obngaç:\o cr•;Wa p;lo Poder Les,,sb ti,·o que n.<\o
dtcom: di,çb ou md!n:UnlÇnll: dos pressupo-Jias essc:nci~s :i :tpli·
C;)Ç50 do tnsuruto cb d~-Sponcbllidndo dcf1n1dQS n01 Cons1ituJç.\o d<l
Rcpúb!iça (art 41 f l "), c. pnnc:~m~n~. poftjuc n;}Q c:ondit eom o
Jl0$1\Jbdo d3 nldepcnd..~ICI:l dos Poderes lllstituídos, :und:~ que ~m
to.'dc do primeiro o:«:rdclcl do pockr c<mstituinrc. ckcom:ntc
3 O an .li, 4 3" d<1 Coostlhuç3o Federal, ll õl sua n:dliÇ;k>
ori81~ a, c111 S1lcnle em fl:l:lç~ 30 quanhwl dó! n;:nmncQÇ.io que
tkvida

~ Sl."l"l'ldor posto 01

duponcbihd:adc Es5e \"ic:-c.IO nor·

m:tll\"O alê cnt.'lo c~•stcncc :11.110~n~ o5 csudos a lcgis!:tt 50b~ a

d::!~fo~:'!~,finc~~ =d~~~~cE~~~~ s~~~~=·~
1

5

ce.:~tid.:l. n:~. Can:s csbdllilll. po•s p.usou :~ cktcnmnnr. e..xprc~cniC, que a n:muneraçlo 4o SCf\ idor em d.spombthd3Cie seria
propcm:•on.:al ao 1empo ~ scn'\ço.

pn::1 is!o

OOCISOES

A~l• Dirrt• tk l nronsliludonRiid adc c
Açlo JkrlantÓfil de Coastitucion•lidadc

~

Ação dueló1 JUl&::.d:l )lQI"Cilllmenl.c procedente.

Acón:llos
ETA DE INCONSTITl!CIONAUDADE 239

(I)

REQ

TABEI.A OE PREÇOS DE JORNAIS AVULSOS
P6otnu

~.:,'!~~
0,30

d• ao .a1!i6
M t 60.a2M>
de 254 •600

~00

00 CEARA
DA SILVA
VA DO ESTADO 00

Muu,uo ~~Ô~~(~=~e X::C~.:.~c:n~~.n:~~~o~\~i~
J«~qu1m 801rbos:l Pn:5idCncu do St:nbor Mmutto Ce:ur Peluso Pl~·
nário, 04.01.2010

PROC.(AISXESl.
JNTDO.IAIS)

do Ol• l't
de 32 • 711

R$-

:t::;.:!~

0.~0

H.S
fU

1.10
,,,o

lU

3,00

3,00

RS

4 . 50

·ACim• de :K10 !H-CII"*• ... p~~- M~l•
p.jogl..,.• ...... r.rpJ-.:to pcor JU 0.0101

~~~~~8Aes~:~~~~E g>J'~,~~ ~i~'t~~~;_o~Rt:J~~~~

~~~M~~·:~~~~ci~'~f~~~8N~V8&J~A'~B~gi· ~t
~tt~~~~~o:~~~~~~~~<õ~~Rrrtc~~~~Sg~·cF~~i?s.0~~~~
AUS~NCJA

DE CONVtNIO 11\'TERESTA.DUAL. AFRONTA

DUAL.. INTERPRETAÇÃO CONFORME A cm.;fTtTUIÇAO
~~, ~J%. ~ ~~ ~~C~DUt~~r~E. EXO.USÃO DO ICMS

1

1 6

1 O Fcdcr:~hsmo bfil.S1lcrro C:do::rionz.:r.-$t, dcnuc- ouD"Q.S eam·

~~o~~~;: :!u~~~ ~..~s~;:~o$(~~r~i'ro!~:~:n':

<:Sta.bclcec• norm:Lli gerais

2. A conccu.\o de bcndi~io:s fi$C3.1S nif;l é m.:até.ri.a. rel:tl.liVll. 1
mria:fi,·a lcgisbti,·:t prinl.iv.-. do Chefe do Poder becutivo, aos rr:nnos
t 1~. inciso 11, alinr.-. D, dll CRFBfll

do ~Jtabck:~tdo no anigo 61,

3. O poder de C)(QIIC!V com:spondc a UD13 dc:m·olÇlo dopo-der de tnbuw, :wim. pre-$cntc este. não h:i imptlhrntncos p3n que llS
cnud:Jdes in\csbdu de ~ompclênCI:l tribur.iri~ to:no o s1o 01 EJtados•
mcml:m.JS.. dt fUiam hlpó~~ de isenç3.o ou d~ nio-incidenci.-. d:11 U•

~~~s ~'i~~:d;i:., ~:~;cJl~~~:J!!: ~ ~:;:':ob: ~~~~
.-. O :art. 146, 111, •c•, d:l CRFBJS8

dccnn~

que lei com·

~!~~~~::.~:C~~:= Jac~c~:~b~~~~~~ :~~:f~ri~~

:no coopc!1làvo prati~o pcl11.5 soc:•cd;w;lo::s coop:tabWJ

S Não h:1

~

aleg:lda cncoMONclonailíbdc. cS.-1

Con5Ut\uç~

~~'t~~co~a:::. !,b:'Ct"U~~~~~í!k~ ::;~~~

Est:tdos-mcmbtOS c o D1suito Ftder.\1 su~lemcnw as l;icun;u tb h:i
fede~ sobfl: normas gerais, afim de :úciÇOi·IIIS is ~rticul:ui@des

(PublicaçSo à:ICtmmad>' pcb L,c,i rf 9.86&. de lO li 1999)

A

MICROPRODUTORES RURAIS; BEM CO~t O PARA AS EM·
PRF..SAS QUE ABSORVAM CONTINGENTFS Of. DEFIOEc~·
TES NO SEU QUADRO FUNCIONAL
ClONE E
COMERCIAL-IZE APARE-LHOS DE F"
ALTER·
NATIVA PARA PORTADORES DE DE
OISPOSIC(:IES PREVISTAS roiA COSSTITUIÇÃO
• VIOLA·
ÇAO AO DISPOSTO NO ARTI~O 146, INCISO 111, ALINEA

0
~~z:!u~~;?otcJ~~I\I!t:.Ua~n.~~s?n~ :C;~Fw,! L~~io~ ~~ ~~~~::.omu~o~R]~~? ~~is·o\ l~J~~ri$ú~'.t~c~~::

s::nil

SUPREMO TRIBUNAL FEDEilAL
PLENÁRJO

LIDAD:_~~.m;tr~~~ ~b~~1s0~~~?s~s:~T~fi~i'rt

TRI_BUTARIO. ICMS. CONSTITUIÇÁO DO ESTADO DO

1.ao
2.00

O«.islo: O Tnbun.nl. por Uflammtcbdc c no$ fért:n05 do vo10
do ~1011.01, Julgou lmpioocd.:ntc: o p~:d1do c1n rcl3ç4o :ao ~ 1• Oo :3rt.
192 d;t Constitui~ do Est01dodc.Cur.i Por m;uon;) c nos t.:.rmosdo
\'010 do Rela10r. o Tnbunll JUlsou p3teillm(:nrt: pro«:<lc:n.tc: 11 açlo
dU'I:~ pm dar mto:rpNtaç50 corifonnc d CF co t r do art. 192 d:~
Coi\.JIÍIUIÇ3o do Escox!o do Çc:01~, t~.•m dccla~5o de nulid*. cem·
c~rndo o pr.tzo de sobrc\id3 do beneficio
11 (doze) mes..·s ~

f:

~:o~~~~~~~ddc~b!~!~,:c~l;l~~en~ pr~=~ ~~n~:
1

m••• • lll.,.d•nle <l•

julg.1r mconsotucron;'\1 o drspos1•,-o, por '"i(;tO fonnt~l Au~nte, JUS•
uficad:mu:ntc::, o Mrn•Sill) Cc-00 de: Me:! lo . Prcs•dru o julg:~mcniO o
Mmistro RJc.;r.rdo l..c,,·;y!dow$1-;i, Vicc·Pn:~dcn~ no j::,'.:rdeio d:a Pre·
sidCncia. Pil:n:\r•o. 2:0 01!2014

Enc documento~ ser \'cnfic:x:lo no cnd~ clctr6mco IUtp;/IW\H\ u) p.b:~u.róhthtnl.
pelo código 0001"2014111000001

~!af:~a~s:::i;;:;'<•~n:i~ ~~~c~~u:~~i~'!is.E:J:
podem C::oôcrccr a compctênc\3 legislativa plena(§ J•, elo a.tt. z.- d;~.

CRFB/88)

6 Coruccwinmcnlc, o

t 1• do ru-Ugo 192 tb Consol\uçSo

~=:?~o~ucsu~,=~ti~~ ~ ;:p1~e:~~ti~:%c~o~
n5o é

inconstia.etcm~

7

t

que a SupA:n13 Cone, :t.o '3pretDJ' s1tu3Çio :t.Miogll.

::::u: :~~·~~~~~.~~:~~t~~~. an.~ !:'~m:~~~~u::.
com base n3 ltgill:tçlo loc:d. nlo pona o Esbdo-mcmbro, que folml

lticre;c;, %"C=~t:notl. r~~~~~~~::="~~

JU1S:IIl adcquodo, att porque tr.ltvncnto t)dcqu.,.-lo nlo SiJ nÍfica nc·
«Ssari:uncnle tratamento pnv•le&í:)do, 1-trbls: '"lnc:Dst#, no ctu,u.
ufonsa oo artigo 1-16. 111, 'c: da CIJIUtillllfik', fXJffillúiiiO rssr di1·
ptnllfWJ ~Qilltllllclonbl nao amcrdtJt à.r cooperalfwn imumdodr rributtirin, m:::r}Q por q11r, mqJltVIIO 11i10 for f"JI'ItJgnda Q l#l cm!t·
pümtn/4'/r o qut t-lr alude. nlW n podt prtkl'f(liCr (/lle. com lw1r na
ltgulaçi!o loroltMtiCwt«lda oo o~Jto Ncom'd(l. ,.ao fWJ(I G EJIOd~

';',;b~~Moq(:,};e; ümr,tf'f!."tt:r::z:~%;::,rrk':':s~!'::!

confonm:

Documento -:us•oado d!111túmcntc:
MP n' 2.200-2 de 2410112001, que: mstitu1 l1
lnfr:acstrutur.t de: Clu\·es PUblcc::II.'S BCLSih::im • ICP-Bmil
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Diário Oficial da União - Seção

N• 217. segunda·feira. lO de novembro de 2014
A~Jo

direta de

i~rO.. JUtllciqnalid.dc

jalcada

Sexta-feira 18

procC"d~nle,

tem mocllllll(.lo de rJt.itos..

~~!..:r=.:;i~ ~: n~~ucme"ic ~~~~"'~~n!:e~~

ptso Oc- oiiO c o tc-10 de SC:II:nt:l ~iras por ~:~~.te federõldo. Tal
prt«ilo do comportl. o tn(e"nc:i:a de ~ur.: J\lliC'Ient~: à es:p..\:ac nor·

mu~~ eJ~Ji'en~~~~ !J"~~; fi~~ :::p~~!;

~lados c dobcstniO FC<lcnal A dckpçlo tmpllcua de tal n:spon·
Ji!bihdldç poliliça iiO Tnbumd S1.1pçno' Elmor~ uadlll. ~sc:wnpn
OLI"UTAOOS

J~í\o

ErfORAL
Drcislo: Apbs o rel:uóno eu slllk.nu;6c"s or.us do Marustm
Luis lnicaa Lute~ Ad.3ms, pela Ad\'OC:acia-Geral d.1 Uo1So, c do Dr

mcnto do ccmõV\do

oonstituct~ t:m

su:a tnlo:ll'CU

stbJiub~~ ~~=:,0~:.:::- :mJ!~=i~d~m~.:.,~:: 'õ!:

puc.:wiot dos Esbdos c do D1Stnl0 Fcdtr.ll, propomon~rnente à popc.ri!IÇ$9, ob5e~05 01 demõlls p3riruc:tros constittteKm<aJS, De todo
lnYcâ\'C:I t:r.:uul'cnr a cscolh:a do W cn~rio, qw: ncccU2fl~~w cn·
\'Oh"~:: JUizo di! \~f. o\0 TnbWUtl Supc:Mf Ekclonsl ou 111 QUitO 6JS!o

dJScnao!~!t'!d:O~TSirn!':fin~lo'd:~n°~~~uJ!c~pJ:
~:f"'~~~.!u~~~:r~c~an:-~~==r::"'~"'
.uru::.,~. dastnbuc
çlo ~<KQI d::c. leP'fCSCnt.lç!o dot: Esbdos. ma1éna
Pruídencn do M•n•stm J~.

J~ur.cadame.nll:!. o Mmísero Lu•~ fu."

R>-

qu•m B;ubop_ PlciW.O. 11 06 21)14

Drdsio: Apas os \'O~ dos Mm•scros Gdnuar
l:alor). Robc.no B.:arro$C c Dw Toffoh,

=

...

~:;::;tWo~h:kti:r;,~;J ~~~.~:;::.·~!7:

qualquer ofcnn :co ICXIO d;~~ Conslltuiç;\o. prc:uuposto ~
de AdmtJSJbihdadc. do arg:uacJo de de-scumpnmcnto de pr«.ctiO fun·
d:uncnW pois tondiciooou, ltgftimcllllt'ltft, o a.iut.umcniO dessa U·
ptc.ial :I,Ç!o de lndolt' constitucconal à obRrvliana dc um iul.ul&W
wquif/1(1 th {Jf'O«IIibtlldadc, ~ u a.&Ui.cc.d.a de qunlqutr
oulro meto proccuuõll rnarido de ~pud5o p.1r.1; úzcr casar, fJIOff•
tn-ltlt, a 11lWt~ de k.U\cdade (Wt dt pott:oeilhcbdc cbnos.J) ck·
corrc:n~ do AID trnpuanacSo
:l'tn\

~kndcs
~lgllltdo tm~roc:edcntc: 11

<Re·
AÇicl

:~~ t~~~=::..~::~~::~:~~~!r~~ cJ:'~ ~,t~~~

Rk3J'do Lclil-=uu!owôa, JU!pndo•2o pmccdrnu; o JVIg:unento fo1 SUll•
~ A.~ascn1e 2 Mmistn Cãrmen lücí:~.,. rop~ntando o Tnbun.).l
no
&tcu~nrro dt I'JTtld.mtn )• J.{(IgmmduJ Jt 1'rtbtmilii'S. SnTo,,
y CtJ.rt't Ct~nilltucltHIOftS tk Amtrlro lAtino, em BucnoJ Am:s. Ar·
ambn:t_ c no PrinNr 1-:nC'/It/11/"'J lllftmtJd!JM/ ..obrw ...Juxttnn Cw/1•
JltucllHRfl «!n l'#rspuiJt.oo dt GiNM" em QuilO, Equ:ldor Plenirio,
18.06 201~

.rx

OttlsJo: Colhtdo o \OIO d~ Mmu:tr.a Cvrncn Lua~ o Tn·

sen·ltd3o á le1 complementAr A. renUncia do leaislador complcmentv
:w cxerclao d.:a sua compttlntlil oxclum'llt Rio kgmma o preen·
ehtnlalto d;c

l~~euna

~t.:m~Judceain~

JOÃO BOSCO MARCIAL DE CASTRO

lcg15l.lll\':t por ó~o dt\'erso

'""""""

1. lncon.slltuaon.:a.hd:cdc do p;uia~o ün.co do Art. 1• d.1 Ll.:!
Complcmçnw n' 7!JI~l por omiuJo do kgul~r wmplcmcnr..v

1,~%n::~ C:~~~~:~! ~-~a ~~se~~~~ ~r~~~~~

dcrado, e d1l Reso!uç.3o

r('

Atos do Poder Executivo

2Jj89!201l do TSE, p<:tt l'lOI:~çJo do

r~~~n:~OK~~~~ :d~: J:~~:'"~~=u~r ~~:
kiiJI~th2

DECRF.TO DE 7 DE NOVEMBRO DE ZOI..I

eomplc.mcnw

stm mJu'!~~~irJ:'e-~j,~~~oaslilueloulldadt jlll&ada 11roctdt111e,

~J:=~~ou ~Z:nl~~ :~~~.P: fcl'Com~

r

pl~mtnut n• 711, de: 30 dezmbm de 1993, ~ cb Ruoluç5o n•
2l.JS9nOIJ., do Tribunal Supenor Ekcll)fiSI, \'t'I1Cid05 os ~hrusuos

~~~i;~~:~~~~~~~:T~~1a;~jjJ;~/=~::~

~~.~ d~tê~;fe:=~~:1r~J'": :c:r::!!'~(ir:~C:
~~:7~1dM'!!o~R~uç~cb:r.~.i~:.~~!~ ~~~~~ff~~

berlo fbM'MO. CMmt"'l I •\(-i" ('<'-!_.,. 1k MeU(! e

Ri<':~~rd(.

I

DE CR ETA l

~1111·

Art. 1• Fcm 1Dc:no ao Orç:amcniD t-cK:LI Q

~'if;n~u:~~:[cs;~:r~~~"~~t~·~,:::~~~ ~

l/nJjQ \~l n~

l; V~b.~!0cd~c~!c~ J~· ~':':":r~~~~~~ cEJedi':j~u~

ckcç.Oe1 de 201..1, c e» votos dos Mcn1wos M:atta AuC'I.-!io. Tton
Z:c,•ucki o Luct Fux. que n!o cnodul~\~ O'li t(cuos ela dccuo\o. o

plem.:nt:lr bO \·alor do.: RS 69l.JS-U7~.00 ~~~tos c nO\"Cllt:l c.lli.s

~~::~c~~: :~:~;:.~ac':s~ic,~A':!'f!l:l\~ t' 0110

t'.~:"::!!!ur~p:J~r.o).:!;.:'~:tc=~:O~

Arl. "l' OJ n.'CUBOS nett.u inos à abertura do ctedJto de que

si&rn:c1 do Mcni.$trO Ric:udct lt\\~'$kc, V!«•Prt~Jcd~noo no &tXCI'o.
dcto d:a Pn:scdCntc:c Pkn~cio, 2S 06 2014

tr3t:l o~ l~'dec:onm~ de.

OttiJio: Colhido o \10:0 do ~hnnuo J~ 11t1 B:.rbo$1 (Ptc·
aldcnlle), o Tn'bun.1l dccxou de modubr o5 dl:nos d:a dcd:uuç.SO de 1n·

1 1
excrcJc.o
de 2mt~~~.:í'o':C~ ffi~.6f1 ~2-:of~~"=~~~
çjpçg milhlk-1, .KlK<niOJ ç nnlt: ~: um Rui. 01~101 ç lnn\a o dois

:-~.u;~~ru~:.~~~c:r:~~~~~.~~·~s:~~,!~~

rc.'is),,..nclo

lo. com l'OIO pcof.:ndo wuscnbd:t ~nh:nor Pkrdno, OI 072:01.-

a} RS

~!:J<bfl>~~~&~?~t~Lfó~?P't'ti,~M;.r~~~~;,f

RESOLUÇÃO N" ll.J8912013 00 TRIBUNA L SUPERIOR
ELEITORAL. DEFINIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DOS ES·
0

;~~2~~. ~R~~SJt'~-~~~Ero~~~T~1~!ê~'D~OSt:~B:

BLICA. PROPORCIO~ALIDADE REI..ATIVA\~ENTE
P()PULAç..\0. OBSERVÂNCIA DE NCIMt}lOS MIN IMO E MA·

f

bl R$ 21.587,000,00 (vm1c t' oito mdhõc:t. IJl!lnbcnloJ c
oueoat sc.r: m1IN.:us) c&cl'a.w c Mult;t.s pelo E..oruckco do Podr:rde
Pohcl# c Mulcu Pro,~atalcJ de PfOt'ÇSIOS ludJci:'lis,

DJ.:CISOF.S
Artlii{io de Dueumprime-nto 4t' Pl'l'cdto Fuadame-n1al
(Piabhc.lÇio de!ennuud;s pda Lca n' CJI &&2, de 3 121999)

0

~'ó?r.~\f:,~R~J~~~~Ó~A i~lrfg~?PL~,1~J,!l~B~~:

DEUGABILIDADE. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

~~-~~?,_.\1~~'::ET~~.,fP'Mmf,:.DMISISTRAT1VA.

1n..us 521,00 (tento e sctcnl:l eo docJ m1lb&J, ccnact

b:J•~':t~ ouo mcl qumMm.o.: c ''mfe ~: Klc rc:A~s) de ~

EME!'Io'TA
ACÁO DIRETA DE INCQ~STITUCION.ALIDADE. DI·

l..l\11·

1. Segundo s JUru:prud~cKt:t dcst:l Suprent:t Cone, \ilwel o

contrOle 3bstr.tao dll conJ:titucio113.hcbdc dc: ~ro do TriOOnlll Su~rior
Ekhoral do cotcii:Udo JUrKhco-nomtlltuo cS~CncclllmCntc pnn1&no A
Rc$01u.ç5o n• 23 3l91201l elo TSE. ;ao ln11ugur:~r conlcUdo I'IOrnuc.two

J:"tO:pk::~';!;":~';~f~j~~~~~d:~:O.k;';~ d:;!d!~c':

Atórdlot

lr:«JJIOS ~lliRJ J,1~t;! t.t'~!i~ccsciCnQ

c

JCIS

mcl c te·

d} RS 10.&369 60S,OO (dlllC'.ntos c ~tro mclh6c.J, trcz:cn~ c
N's:-~~~;!.mcl, sciJ«:nCOS c. tcnco rc:til) de Rteunas Própnos

11 • exc:cuo de ~~Jo. no v;Uor ck RS I 89.3~6 096.00
(ccniO ~ oucnta c noHI milhões, tnttc:ntos c quarenl4 c: seU: mil,
ftO\'C"DI.tC SCIJ Tt.1!i), sc.ndo
c:.) RS 17 42:0.141,00 (dutruelc mllh&s,

qu;~.trocen!Ofc \'In~
1

:r~1P~~nd~~í!~~!~1~1': ~~!~~~~~~~ ~~~ fu~i~~!~tO

\"mlt c: ~,.:Sm~.1 !!!~~~c':,~~~t2'c':\~;~den~~r:o~~

Afroata *> k:\:10 c:onsurucion.11 a que n:m~"" ·o :ut ~~, MPJII e f 1".
da Conmtuiçjo FcdcnaJ •• c.~pk-$C 110 control,:, de oorulituci~ltd..)ÔC:

Con\êltiOJ;

C'QI\Centrado. Pr=:cknli:.f

~C:~·~=~~a:Nbft~~ ~~·~ac~~~~ de Pc:ssou

dccdiar~~;e;{~,:'~::;=~!rukc=
1Cn'l os SCU~Imcc.:s m~-.:rl»Jcond~ :30$ =trosdo~;dcw

:;r:.:c~8o'tlcC.:~.~~=o~~1~~ ~~r~
k;~==!:~~~=~=~~.;:;:~o::_
=-~~~f:n::~~o"=~::n~~~tm~=-oc
J. 0.1. Lcc Complcnu:nur n" 1&/1991, :t; lu.t da Moan:t Cart:t
c do Código Elcuor~. não se mfc~ dclc"3Ç5o lc:S.ibm:'ldqr.l d:c Rt·
soluç.lo n• 233&91201) do Tribunal Svpcnor EJeitQI';I.I

c) RS

95 713.991,00

dnc:o ttuth~ JCIC'~IOs c

d) RS 4.131111.00 (qu.1tro mllh6c:l, duu:n10sc cn~I.Jc um
~: K".nFoJ e Ym fiai) lk &çmo1 PJ9pn01 ~ F1·

rn1l, OIJIX!m!OJ
~Unee•ros.

e

1

RS
9&JJ!'úrcf61n:v~ti ~ !~~"C:~~~~~'IIlcOI~d~~
mal. qu;uroc:cnlal c anqucnta
conforme Jodtcado no Arle.'U) 11
rn~s),

An. l" Es~ Ot::cn:to c:nlr.lcm \igOI'" 11:1 d:ab de siJ3 pubJ~
116•

d~

Bruflaa, 7 de novembro de 1014; 19)• d:t lndepc:odi\nc1a c
RcpUblrc:t

<4. O lrt. O , ~ t•, da. Constttutç3o d~ R.cpU'bhc:a comaruta ;t
d!:fin~, por k:a complcnwnbr (1) do nWm:ro toi.:IJ di: Dc:tllil:ldoa e
E$11: documc:n!O pode Kl \"CtÚIC<Ido no cndçn:ço dctrõntco http)/\\'\\"\\Jn.p·trl1J~lttti
pelo c6dlgo 0001201411100000~

(00\~nta c

Oli..MA R.OVSSEFf

Mtn(lm&ldu!N
Doainll)ltiO asstn:tdo dlg!l.:lln~en~ conforme MP
fnrQt:5tr\IIUD de

n• 2.200·2 de 2410S./2001. que Jnstlrut a
Cb:a'"C'l PUbf1c:.u. Srnslkcr.~ • ICP·Br.ud

115

116
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Culwnt, do Esporte e do Otscn\'OIHn'H:ntD Soc1:1l e Con1b:uc à

fum~.

cr.:d•to

supkmcnLvno ulor de RS I 015 434196.00, p:lf:l rcrorço ck douções cons·
btlt....., d~ l..c1 Orç:uncnuna \·Lgento

A PRESIDENTA DA Rtf>ÚBLICA. no uso d.1 õttnbuLÇ\10 que lhe c:onfçre o an. S.l, up1u.
:u 11utonuç~s contubs no :ll'l 4e. c1pu1. inciso I. nlinc;u
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D«ido Ap6! o \ 'e:o tb Senhor Min1stro G•lm:tr Mendes

~~~~;~~~a::~~~~~~~~~~~ !~ceti}11;::~:,1Jd~~~:!
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LcwM<towski.
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03~ .201~
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de Jancif\'1)- 3. O E$bdo do RtO ck J.tneiro di~epllnou a homologaçlo
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Dtcido: O Tnbun:t!. por UIUninud!ldu e nos ro:rrnos do voto
do Relator, JUlgou pnxcdcnt.e :a aç!o d1fl:ta p.:tr.~. dccl:uar ti íncons·
u~iona..hd:tck d~ cxpn;ilio " nos cnmcs :1pcnõ1dos cont !'ctlu$So,
atentatórios ao dm>ro p;ul:unc:nt.lr"', «MMticb no art. 16, inciso VI. da
Conruwu;io do Estldo de S:!o P;.ulo, inuoduzido pch1 Emendm Consutu:eiona.l n• 11, de 30 de motrÇo de 200-'. VotOU o Presidente Au·
$entes. neSte julgOJnc:nto, os Muutros Jo:r.quun B.1rbo~ {Pre.sidcntc),
D1as Toffoli c T.:on Z:tv:lSCki. Prc~1diu o julgrum:nto o MmisD"'
Riardo l~wM\Cio\\S~ (Vu:c-Pte stdcn"lc) Plcnárw, 22 05-. 201~
MANDATO • DEPUTADO ESTADUAL - CONDENAÇÃO
CRIMINAL • PERDA. Contr.uia :a Constnuiç.ão Ff:dcrnl jungLr o.
aruaç&> cb. Asscmblci3 Lc!!LsltiUI.~ qUtlntO à perd11 de m:~~~d:~rto de
deput:t.do csudu.:al, tiO r.aJO de CMdcnaÇ'ão criminal, aos c:nmn ape•
n.ldos (01'11 rcclosSo c atcnt:nórics oo dccoro parluncnlar
PARLAMENTAR· !JERDA DE NA~'DATO ·CONDENAÇ.i.O CRIMINAL -CONSTITUIÇÃO ESTADUAL- RESTRIÇÃO
Conl11t.1 eoot o d1Jp0Jio no artigo 27, ~ J•, do Diploma M:üor norma
loc:al, amda qate de en\'C:rJ-1dw.a niii.Íor · contida na. C:trta a;udua! -.que
implique limibç!o à perd:1 do IIIUid:eto :a c:crtu i'itu.!lç&s crimin:&is.
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~~fn~t!!ci-';,: ~~~~~ ~~r:~~f:O~~~~~~jul~
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r::~~C: !t~~:nn~~i:s~nrst!r ~J:u~~h~~~~~ti:O: ~~

nisll'O Jo3qu1m Ba.sbosa Plal.&rio, J6.0S.l01J.
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Jo;aquim Bart:.Qsa (P~si dcnte), que_\"0100 em :as~ent:Jd:t intenor. Pn::·
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do Rcl.:ltor,lulg1;11.l i~roc«<cntc 3 aç!o duet:a. Auscrne, JUStifk3•
1 1

11

3

g~~~~t0ral, ~ h~ ~~od~~ M~~:mck IS~~~p::C::

~d~ ~ ~ca':~i!s ~ b~s:'~~ AB~r~~~ g;p= ~~

Silvo\ DimllllAI'\;0

PJUide~o~

o

j~o~l&~ç nto

o Minãtro

dowski. Vece-~sidc:ntc no cxr-n::i<:10 cb
20.03 201:l

Rl~o

P~sidênel:t

Lo:wan·

Plenário.

CRIVOP~~C~~~~~~b~t~gv~~~=O~L~~.{f~:

ATUAÇÃO A ~eordo disposto no outigo 103, f V, da Catu Fcdel<ll,

!:J;N:~cd: ::~~''1c i

!uea: ~::a~~o~P:Mv~=-Õ:!Jc~

Uni!o atuA romo cuD~t, c:tbcndo-lhc defender o .ato 0\1 ie:<lO im·
~!:=· :~~h~própna a cmiss:5o de entendimento ~abre .1 pro·

COI'fTROl.E CONCE,...'TRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - OBJETO. O oontrolc tOnccnlr.ldo de tonstitucionalidade C:
fo.::uo a p.vtir do coh:jo <to pronunci:uncnto õlbi;':J:do tom o Diploma
Maior, mostr.mdo·sc dcsinn\ICnle o fa:o de ha\'U norm:a ~·vem. de
indole fcdctllL, 11 U':al4r de ceno tema- p~C<d~:no::: .AçJo Di~t.1 de lnconsawcton:alidõldc n• 3.64SIPR, Pleno. rcbtQri!. n e.mstn Ellcn GBcic.
Dotumenlo tu1nado degttllmentc cooformc MP n' 2.200·2 de 24/0I!lOOI, que instlti.Ú a
lnfl"3C.Strutma tk1 ~voes Púbhus Br:asileit:l - ICP·Bmil.
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t~:c.bn de uulid:ldc: pübh~ p;tn fins de:
de~ropn;lÇOO. rm (;~,·or d;,. c;onOtuJonina
AUIOJ?ÍSU llltlr:.il 51.11 S.A. os llf\Õl'çÍS que

126' ~

Bn.sllta. 12 de novembro de 2014, 193" d~ lndcpc:ndinm e
RI.,Ubiica.
MICHEL TEMER

n1cnt1011ôl loc~hz....dos no MUllldpto de
lbr~ Velha, Esbdo de S.111ta C:.tánna

O vtC&PRESIDE~TE DA, R E:PÚBLICI\., na exercíciO
do urso de PRf.SJDENTE DA REPUBl.ICA. r'lo uso d:t ;unbulçlo
3

1

An. 4~ ES1i: Dareto c:ntr.ac:m vtgor na cbt3 de sua publiQÇ3o

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 201-4

que lhe confc"" o an. &4. uput. mciso TV, d.1 Consunn~,

~tndo

l 1mdo SbgüJ Ofl~oelm

Ekdu.:a de ublid!idc: pública. pa.ra liiU' de
cn1 fô\\'Or d:t conceJSio~ri;a

em

fc,·erdro de 19'95, e ckl llCOrdo com o que consta do Pro«sso Al'nT
rt 50500.13897512013-71.
DECRETA:

Pas~

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014
desapry:~,niloÇlo.

~~:·~!~
--~' ;25 d·~~~k\~:r:!ka',~f :~: ~:_·~~ :~.~~~
incito VIII, e iltt. 31, caput, inc•so VI, d:1. l..ct n• 3.987, de 13 de

~~':~:\~=~ ~cf~t:ià~~·~r: §3:

Jooquim oo Bíc.u, EstJdo de Minas

Gcn~s

O VICC.PRESIDENTE DA. REPÚBLICA. no acn:icio
do cargo de PRESIDENTE DA REPVBLIC \, no uso da :ttnbuiç3o
que lhe c:onfç~ o :tn. 84. raput, índso IV. d3 Conslitluçllol.lc:ndo em

dt

~~~r~~~;oJJ:s,~ Wl'·J~~C~~cillt'~f ~: :,:i29~ ::-u~~

~i'![~~ ~K~~ t~k'I:ir~!.~!doao~~':!rd~~~~~~i~:\.:süb!B~

(C:\"trtli'Q de 199S. c: de acordo «mo que:. cotUU do Pmcc:sso ANTT
n• S0500 !64í)NI2U13-81

At\ 1• Ft::am dc:ew..dos de utlltd:ade pUbhca.

Sexta-feira 18

P"""' fil\5

dcupropn~o. 10D.l ou JW'Ci.tl, em fil\'Or d;~ eoncenioniiia Au~ísta
t.ito~ Sul S.A.. os im õ,~is dclmmo\dos pclllS coortknadu IO_po-

101/SC. locaht~s no Mun1cip•o de Barn Velha. Est.1do de S:me;.
Cat.vma. n«"~ros 4 e:"ÇCuç5o das obras de. 1mplanbÇõ\o de: pU'
sartb de P«Jcstm no k:m OSI}+SJOm

lnci50 VIII, c an 31. upul, indsq VI, da U:r lf 8 987, de 1f de

D ECRE.TA :

Art ze Fica 11 c.oncession;im Aútqp1sb Fc:rn!o Dias S A.
ubhd:~dc püb1ic:a. par.1 fins de
~~ri~n!:~t';."tc=a.s~r:~ !':8n0os:ir.a ~~~ri:.çio da
11
730.042,~16m": N~ i048~N8.~75m):":':r~ K":u~~: ~~~t:m~ =~~l~'f..wos~!x;~~~· ~~~~;~~:: ~~J!aj~LO~;:
P;:u;Sg.r.úo rlnieo. A ~:xpropriante fiC::L. a1110nuda 1 invoear o
~~ade:s ~c~c~sc/&ul~~~~·'i~í~~r3o~~~.do8~?Jllí~8~b~:
h%.3dos no Município de S!o J~u1m de B•cas. Esbdo de Mm.u
~:d~:,~~~·!:~:::~
t t'C:tt f.~.J~~::1: 2T~
Ckr.:Us, n«eu.li.rios ii. exccuçJo da Obms de implartt.'IÇ~ de ll'C\'0 em JUI'Ibo
IY-~L

Att. 1• Fkam decl:ar.tdoi de

8°42'41" e diSW.C10. de -'4•• 1m, a~ o pon10 P03 (E 7l0049.1"'.Sm c
N· 7,048 792.l88n) deste. II:SUC' com AZPiano- 1Un4'0J" c d1s·
tincta ck 6.S7m, ;alo! o poniO P04 (E;. 73Q.OS.S,M6m c N:

~~G-Ia.1~~~.1mJ~:tc~w. ;:~ 'PCMfP;E:KJ·MJ.~~;~3~~dis~~~

lk:snh'cl nokm 506-+600m

7.041.747,120m), (lest~:. s:gue eom AZPI:mo- :nr 8'.S7'" c dist.\ncia
de6,79m. atl! o pcr110 P02A (E. 7300-Sl•.S I6m c N 70-'$ 74S,075m),
fccb:ando o JM=rimctro com 102.24m e a ârea eon. 29.S,9.Sm';

E-577.3JiJSi
cr·i-~~~i~fJ.fo6.1::_,~z':!Ts':~~~~=T:
Fem!o DiM, BR-381/MG, dcsU:,.uguc:. rom a.:nmutc de S7'·U'OO" c

11 • aru 2 •

IDICI01-5e

o penmctrO no ponto POI (E

~~~·tr.j!~ :'d~~ ?;",:,~~~. !~)0
2

8

t!t:; ~~u(e0~o~~f.~9':

e N. 7.041D17,.SOhn), desse. segue com AZPbno- os•42'd" c dis·
W!ei:t de l0,95 11.lt: o ponto P02A (E. 73U.042,Sl6m c N
70-'3.748,
2'08'57" c d1Slln..:•a
de 6,79m,
N~ 7.0-IS7·H.820nl):
deste,
c dislànci3 de:. ll.67m, 3té o
ponro
4,742m c N: 7Q-.It1,716,411m), rcchnndo o pe·
<'IV'ft 76 ~me a ;'lrt':lll M~n 217 48m*.

1

1

dist&ncia de 23,5Sm, cenfmnbr'l(o oom :a in:.a mn;ancscctue do C'I:•

~~1rt~9u1s7~ d~.tosc:U? ~. =~~1~6,·1~~1!-~:;;~c.~

de IOJ,66rn.
:~té o ponto

·

,

~:~s"J,.ç~~u{l~~
:eç~~~~:~ ~~=ls
rdcrid:u nollfl. 1•
Art.~· Es~

Abre

f~\Or

constant.es d.1 Lei Orç.liTicnt.irul v1gtmZ.

0 VICE-PRESIDENTE DA REPÚBUCA, r.o exc:rcieao do
Q~B<>do PRESIDENTE DA REPÜBLICA,nousocb:wi~que lhe

conkn:: o~ 84, upul, 1nCLSO IV, d.::l Con.slillliç3o,c: ~em \'ÍStl.a au·
IOrização oontida no 1111. 4", ~put, inciso L a/incas "A" c "c",lnciso 11 c
inciso XXII, a/Inca "b~. c:~ 1'. dll.ea n• 12.952, de 20dcjm:irodc 2014,

Art. 1• Fica aberto ao Orço1mento Fi":tl dl UruiO {Lei a•
12.952. de 20 de: janeiro de 2014), em f.wor ch di\·cnos 6rglos do
Poder Exc:-cuti\."0, crédito suplemenur no \·alor de RS 95.94) .426,00
(no\-çnt:& c C:Uie<> mi!Mcs. ftO\'tcentos e quaru~t:& e uis mil. quatrocc:ntos c vLntc:. c seis re.;us), p3fôt awndcr 1 p!(lgt:L1113Ç1o oonstMte
do Ane."OI

o pcdrm.-uo no ponto PIA (E

An 2• O$ recursos neccn:inos ~ abcrnro do crédito cic que
lr1U:t o art. 1• dcoom:m de

com

AlPI:v~o=

0.12m1;c

~rct

.S •

mLC:I:lofO

~i~i~?!i!~dis~ia ~~~l:J6t, i;;;)Ô !:~ P7lu(e~i9~~Ó. iW7m
3

7

1

e N; 7,04UOI,794m); dcs~. segue con1 AZP1 ~ 98 '"'33'16~ ç d•stãnei:a de 10.75m, a.C o ponLO PJD (E 729 990.734tn c N
7,048 ll07,196m). dcst.c:. xg\IC çom AZPI:ul()S lliS'JJ'22" e dt:stinm
de IJ.SOm, ali: o ('Oftto ~E 729 983,725m c N 7 048.793.U6m).

~':;

DECRET A .

9&0 )3'12" c dis-

SltJUC:

tlnc:IA de l0,81n, ;u.! o ponro PJA (E 729.992,66lm c N'·
7.0<13.820.
·
o'"' 118' 33'2r c d•stlncta
de ll,OOm,
J~ m c N 7 04U07,196m).
" c d istfulci3 de 10, 75m.. Mê o
c»U01,794m). fcchMda a pe-

V •

s:rr (ê";~;:~s.J64~s·;-;~~;~~s~4a3t!,~ f~h~ ~

de icfíf'r!:, ~~:c~roR.S~W~:6 ~7~(~n:~~~~~!

1 5
cx1;rcicro
:t:eniOs c trin~ e sets ruil, ~c~tca~tos c sesscna e sc:to reais), sendo:

0

pcr:i.rncb'o com 4&,4lm e

~~

Orç.;u-ncnto F1~ d3 Urolo, em
de dh·trsos ôrgl.o:s do Poder E~u·

;'10

tn·o, crcdrto supknaenbr no \'aior de R!
Ç~.94H26,00 par;t. ~eforço de dosaçôe!

9

N· 1.C).&S.I21,M9hl}, ck:st.;

2014: l9l' d.a lndependêooa c

OECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014

~ij!j~!fi!0:dis~i:t ~~fj~:~ !~)~ =~ P~~u(E~)29.~ir.97::
ç

~

MICHEL TE1!.fER
1'<1111(1 SJrg10 lJ/i1-r/m f<mas

m • iUCI 3 • Lnl(~lô\•Se o pc-nmeuo rto poruo PIC (E

IV • ãre1 4 • IniciA« o p:rímctm no ponto PIB (E..

~~11~

Decreto entra. c111 vrgor na dtt.:l de sua publ~.

Broui'J,~. 12 de non:mbro
126" d3 Rcpiibliu.

ri.,,.,,..,

729.!>31,978m c N 7 ~U21,659m), dcs~. kguc com AZPIMO-'
oa•i6'Jr c d1st.inc~a de 12J5m, a~ o ponto P2 (E: 129933.71'411! t
N: 7.043.&J4.0SOrq), deite. sc~;ue com AZPiano,._ 9&' 16'Jr C' d•s·
t.inc:ta d.: IO.S7tl, attl o ponto Pl (E 729.994,539m e N
7.04U32.515tn). :lcslc. tc!lUC com AZPbnO'"' 18&033'22~ c d•Stàncl3
de 12,60m,:..lto p.10"=' P3A (E. 729992.668m e N 7 0<18820,0.Sim},
deste, scsue com AZPI:tno•27&~J'2r c drscinaa de IO,IIIm, :a1.: o
ponto PIC (E. n9.931 ,918m c N 7~3 8JI.6S9nl); f.:-eh:mdo o pc·
rimc:uo com ~6.8lnl e a 'rem com 136,35m1,

='e

Art. 3' A dccbnçlo de \ttilidade Jllibh~ nio exime a conprêvia obtcnç5o dos hccnci:uncnlol e do c-umprirTl(niO

~.SSLon:tri:. da

con1 14-'.63tn'.

bt~~"OS

;~,) RS I 600.000,00 (um
Rc-eu~ de Concessões

2

milh!o e ~diCCrttos m1l
c PermiJSÕC1. e

~.ais) te•

único As ooorden;xbs descntu AO r1pu1 cst:1io

b) RS 18 736.761,00 (dczorco milbõc!, sç~«:ÇJ~to.s c trinL1 c
seis mil, se~eccnto.s e sencnta e sele reais}, :a R•xursos Prôpnos Nio

como o D:.tum o SIRGAS2000. e os .UmluiCS v.:rd~etros e M <In·
W.du, .irc:u t prnm~itos c:tlculados no pl~o de ptOJtç!a UTM

JCIIOS d<:llü,!·":s~::~'!iJ:!s~~:c:~:sdedcrá'U~.~)~

P:amgr.~fo

!i:~~W1~r~~~~~': ~~~X':CII\ê~~i~i W~,O~~~
wn~

Art. 2" Fu:. concc:suonãrb Autopt!tl Lnoml Sul S.A au•
a prom01-'C'r, com recursos pt6pnos.. a dcsaptopnaç~ d;u

:ireu de ICITt::IOS C bl:nfcLtoi1;1S de: que lr.ltl O ~ 1~

~o Unx:o. A c:.:qm>pn;miC fie:. 3Uton~ a tft\.úeaf o
c;u4tcr de u~ênea1 no pt\)(t:sso de des.~ropnlle· paf\1 fins de •mis·
~b~aJ:j9.ajOSICrmos doart 15 do cn:IO- 'In~ 3.36~. de 11 dr

FiNir\~itoS,

{ortc milhões, c:inquc:nt.l c qu;tlro mil. qu'lllO«lttos c qu.lrCnl.1 c tJês
reais); c

111 . ;mubç5a part101l de docaç&s orç31'1':-mtiri;u:, no nlor R:S
67.552.2 16,00 (sessenta c sete nulhões, qu1nhcn!.Q$ c: cinq~nU: e doiS
m1l, duuntos c dct.esKIS l't"a.iS). çonformc mdtcaclo no AncJCD 11
Art. 3" Es1e Dt-c:.rcto mtn em '"~aor n:a cbu ck Ju.a publk:aç!o.
8r:ullia, t2 de novembro de 2014, \9J" d-\ lndtpcndCrteia e
126' da RepUblic:l

AI\. 3• A dcdamçlo dC' uulld3dc pubhc.:~ 1\tlo .:'ltnc fi oon·
«:sstonária d:t pmu obtcn~o dOJ li~nCHlrncniQs do cmnpnn1cnto
das obngl~Ç&s jwiO is enr.u.bde:s Qn1bicn1011s c dcm.:~~s Orglos d.a
admLoistrõlçiQ puUic:a, ne-ccssirios ii. cf~uvl(!ão du obr.u c ;t,UHd>\dcs
n:fcnd.u: no :ut. tt

c

Ene docunk:n!O podu SJCr \'Ctlflc.1dO no cnde~ c!ciJÕn•co hlcp//,,wwtn.p~h~lll,
pelo código 0001i0141 11)00020

MICHEL TE.\tER

Mlrurm BtkAliH
Ooculrt.;nto as.$rnlldo

dl&Jt.a!m~-nte

confotmc MP nt 2.200.2 ele 2.wt/2001, qLIC institui ~
lnfnatnltur.l de Ch"\'CS
8.-uL\Ctr:a • ICP·Brutl.

Pilblieu
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DOU de 12 ck: novembro de 2014. Seção I. pbgÍM J, o"de se lê: • •. R.çsoJuç!o Jf' 3.190-A
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14 tk k\'Crwo de 2014 •, lti•·~: ·.-RC$0luç5o n' 3.290-ANTAQ. de 13 de (t\'U\!11'0 ck '201 :':'b'à',;-~ 'cf ' ;'
~ECRETARIA DE AVIAÇÃO ÇI\'IL
AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇAO CIVIL

~~~~~~UL''~"MOL__________________________ ~Mê
_____:rmg,_r.t:~''·- ~

RETIFICAÇÃO
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lnt~5o sobtc 11. CobrMÇ3 d:I..S Tariru Aeroporruâriu de Embvquo. de Pouse c de Permanência.
;tprovada p<la Port:uia n• ]06/GC-~. de 2~ de março de 2(!1Jl"

PORTARIAS DE 1Z DE NOVEMBRO OE 2014
O CERENTE Of; CERT IFICAÇÃO DE ORCANIZAÇ0ES DE INSTRUÇÃO, no uso das
õltnbUJções que Ih.': confere o ;ut_ 1•. InciSO V. d:l Porwia n• 1494/SPO, de 2 de julho de 201-4,
te10h'C.

Rc''Og;ll' a suspen-são c.lull:brda bomo~aç!o do Cu!W dé COllllUánO de Voa d1 FLORIPA
FtiGHT TRAINING ESCOLA DE AVIAÇÃO CJVIL. loc~u·.:lllh á. Rua Prores.sor Amcnco Vcspúcio
Prn~s., n• -15. Bo2>tro Carianos, CEP 38047-710, n:s c:id;uic de flonanôpolis - SC ProcçJSo n•

N' 2 661 •

00065 Ol-136712014..j,6

..IU!J.a<t
J~)JC,JI!

N~

2 662 · Renovar D Au10n~ de funcionarll('nlo da ElAC· Escola lnl~m3Cioaa\ de Avi.JÇlo Civil,
aros.. situ:ad.:r a A~·en1da Alc:mdo C1ccla n.. 411, Ba~rro Umari~:al, e111 Jklbn · PA, CEP·
reno\'M a Homolog.o.çSo dos cursos &córiÇOJ de Piloto Priv.ado · A'i So. Piloto Pri,~o P1roto Comc-n;:iai!IFR • Alli!o, Pl!o10 Comercli~I-Hcllobptc:ro, Voa pX' lnstnmlcnlOS, doi·
cursos ICórico c priitko d~ ComiWno de Voo c Mcdmeo de M111utcnçlo Acron~IJ<:a na.$ H:abilib*$
por S (diKO)

66 06Q..OOO.c
l-khcôp~ero.

çt

~~~;bGÉUC ~~E~~:Jn:C~~nJ~Avf.. Õ~l PP=~eJ=!.ô7"715s~~~-fó s (ctnc:.o)
En.3!: Ponanas cntr.am em vigor n.J. d~to\ de su:s pub11C3Ç3o
O lnleittt l.;:or d:u Poruri.u ~~ma cnc:.ontr:t.sc di5poolvd no sitio d:1. ANAC lU rede mundial de
comput:ldora • endc~ço www :stl;\1; gQv bttlCJi$1:1.(:.:110
AliDlR MENDES DE ASSLNÇÃO FILHO

GERÊKCIA DE OPERAÇÕES DA AVIAÇÃO GERAL

Presidência da República

O GERENTE DE 0PERAC0ES DA AVIAÇÃO GERAL, no 100 dou :~.tnb\uç&s que lhé
confen: o :.rt 1•. Inciso I, da Port:ltl:l n• 3J7~/SPO, de 20 de ckzç-mbro rk 2013 ~do em Vista o
dLSposto no Regulamcnro Brnstldro da Avlaç.5o Civíl n• 119 (R8AC n• 119) c na lei n• 7.565. de 19 de
dezembro de 1986, qu~.: d1$p00 o Cód•ao Br.utleuo de Acronáutiu,. resolve

DESPACHOS DO VICE-PRESffiENTE
DA REPÚBLICA, NO EXERCiCIQ DO CARGO
DE PRESIDENTE DA REPUBLICA
MENSAGEM
N' 167. ele 12 de ,o,·cmbro de 2014 Encanunh:unc1•to :lO Congr.::~o ~~t10'Dó11 do Rel~lhno Anu3! c~m
infonnaçõ(;:s n:fcrtnli:$ i Unplancmaç!o d2 L:t n• 12 ~27/2()11
N' 361, de 12 d<: b0\cn1bro de 2014 Enc:un1nha:ncnto oo ~n:tdo Ft'dc:r.ll da Progr3maçSo
l C<tm i~ de Anuntos Econôn1lco d:~qucl~ CaG

!-.lot.ebn~

de.$l.in:~d;l.

N" 369,dc 12 de 10n:mbro de 201-i En~•nhou11cnw 010 Cv:llBil:S$0 !'l'acJonal do ICXttl dGAcordo Cilltl.:
o Governo da Rt:púbhca FcdcrJUI'a do Br:as•t c o Go'-cmo da RcpUbha do Scnegl11 sobre CooP"'rn~!o
Cicnllf~<:a -: T('cndógica., t'Cicbrado Cin Brasília, em 21 de m:uo de 2010
N~ 370. dQ 12 de •O,·cmbro de 2014. E11Canllnh:u'IIC-tlto ao Congn:uo NliCIOnal do tC."'õlo d.J Tmbdo cntn:
a R.epúbhe:l. F.:dctltl.\"a do Btu1l c o Jap3o )Obre n Tr:Ln$f~d'nc1.:1 M Pesso.u Condcu;sd:a, assmado ç-m
Tóquio. em 24 de ):1.1\'eiro de 2014

N' 371, de 12 de noq:mbl'o de 2014, En.c:umnhamCJIIO :)() Coflg·n:-sSó N:!.CÍOfl~ do IC;(ID do Protocolo de
Emend:1. ao Con\i:nta de: lntcgraçio Cmt'm:.toal:ifka. cclebrndo <:m CótdoN. Elp:Ulb:ll. ~m 2& ck:
JIO''Qllbro de 2001
W 372. de 12 de no,~n\bfo do.: 201oi Encunmh:l.lllcnto ;JO Congresso N3Ciónal do 1tx10 tio Est:lt~to do
Comi li! lnll;môl(,,onaJ de Mcdic11U ~1ll11ar (CIMM), un1.Jiiu.do em S de ou1u1?ro de 2009
N' .373, de 12 de K)\>çmbro d"' 2014 Ezlcwnmh.:~mcnlo 30 ConJn:Uo N:u:ioo:!.l do tc\to do Acordo ~n:
Tr:uukrincia d~: P<SSO:I.S Cooden:ld:u entre: a Ropúbhca Fcder::llhõl do Or:uíl c a !Wpübtu;:r da Turqm:a.
ukbr:sdo crn An,::an, em 1 de outubro de 2011

W 2.663 • Tomar pública a suspens:io, a pedido. do Ccrtif•c:ldo de Homolog~Ç!o ck. Emprtsa de
Tran~ Aén:o (CHETA) n"' 2003.0S.OCCN·OI·OI, emiodo em 04 de junbo d: 2014, em f:1vor da
iOCI~cbdl! cmpres:i.ria BERTOL AEROTÁXI LTOA.. çom base no documento proiQCO!ndo ncsb Agência
e-m 17 de oulubro de 201.& sob o n~ 0006S.00610-In014·57. a partir da comunica;.lo b. in!Creuad:s por
meio do FOP 121 na 45/2014JGOAÚ/SPO, :1. eoour de 1 de 00\'embro de 2014 ProccJSo ff
00068.00S802fl014-J5
N' 2.664. Tom:1r pUbhe:~. ao cnusW do Certificado de ()pc.r::Jdor ACreo (COA) n• 2014-11-00AB-01-00,
í:mtndo em 07 de non~mbro do; 2014, em f-lvor d:1. socied.lde empresifia SOLAR TA.Xl AtREO LTOA,
em Virtude do attndtmcnto :.o C-!tlbelc.ddo no RA:gul;uncnto Bmsiltiro de Aviaç5o Civil n' \19 (R8AC

~;.}~~~aR~~~~~::o 9;6~~·~ ~~~~:~~o~GiM;o~ 1~~~~~~n~~ ~ ~ód:~:~::~"~i~;l~
3

5

PrQt'e.sw n• 00067 00397012013·15

Estas Porutlas cnUólln en1

1/lj.Or

na datll de sua

pubh~~~

O 1nt.~1TO t~-or d:ls Porutus 2e1ma CM:onua-se dupon1v'cl no sitio da. ANAC na rede mu11di.11l de
con1put:1dor~s • endcr.:::ço wwwanac.gov.btl1e;islac:ao

ANTONIO ALESSANORO MELLO DIAS

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACO~IPANHAMENTO
DE MERCADO
PORTARIAS DE 11 DE NOVEMORO DE 2014

""'Ae

O SUPERINTENDENTE DE RECULAÇÀO ECONÔMICA E ACOMPANI-IAMENTO
DE MERCADO. no uso d~ att'ltKii~ que lhe eonfcn: o an. }9, inciso XXXVII, do Regimento
l uwouu ...,ruu(lo pela fl..cJ.ol11çlo d' 110. do 15 d~ .Kt.;m\ml. <k> 2009, CQm ,u,u r.l k~ ~~<; nCif'C~.
lendo em \'isU\ o dispru:lo na Pona.n.:~ n• 190KJC·5. de 20 t:k mar90 de 2001, rçs.)l\-e'

Nt 375, de 12 de nowmbro (Iço 20IJ Sohc/1.3 DO Congn.-sso N~eton:al que SCJ;l :unbuldo o reg1mc de
urgên.cia. ao Proje10 de L<-1 n• 36, de 20I~.CN. que:. "Alttr.l lll.cl n• 12 919. c.lc 24 de dtu.mbro dç_ 20 11.

N' 2.659 • Auton.nr. por 12 (doze) maes, o func•onatnl-nlo Jllndico d.l soc.edlde cmpn:sina t.L\1BERGER 4.:. REUS TAX1 AEREO LTDA. com sedi! social em Toledo (SC), como emprcg dQ se.tviço
:,:;~I::.J~b~:C:::o~f'IJOOf:.Õs~~~~agf ~"l' Xrw c scl\·iço aêrco espccialiudo n;~.ltivld~c de:

N~ )74, d4

Ll de !I.OYI!!mbro dl!' 20IJ IÕnc=-n!lnh;mlento IKl Conan:no N::tc1on.·d do ti'Xt., <k1 A~rdG

:1. RepUbhea fcdmtiv-1 do Br.uil c o R..!Jno da Bélgica sobro.:. Transfn~nci:a ck: Ptssoa5 Ccmdcnltdas.
wi!Udo em Bru.\ICLu. no dia .a de ~tubro de 2:009

:et~=:UNx~c!~~~~~~~~s~~~~~~~~~~cd!o':=~nS,~d~n:;! de 2014-, ~nC>Jmmhldo
SECRETARIA DE PORTOS
,
AGftNCIA KACIONAL DI; TRANSPORTES AQUAVIARIOS
SUPERINTENDENCIA DE OUTORGAS
RE11 F ICAÇ0~

No Tcnn~ dç Ltbo;raç&l de: Op;:~!o n• 1Jnlll4, de li de novembro 6.: 201..1, pubheado no

?4o~ ~,~~:! :'~Õ~4ro -~~,;,~!~:s·~~~~t~~~~.33 ;~.A~e..:~o: &:~j~;::\~~~;~;A2ti:«t de
E:Jr;eóoc:umtntO poik ser \-enfie:xio no crwkrcço clwônko http~/lwwwm.p~.-nl
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N' 2 660- Autonw, por 12 (dou) meses., o fune1on:~mento JUrfdiCO da sociedade em]ms.ina CAMEJO
TAXI AÊREO LTDA, com sede :IOCJal em Osorio {RS). como ~mpn:sa d~ serviço de tta.nsportc públtco
n.1o n::gul:vn.1 modalid:lde Li.xi õlé~ Proci.:Uó n'"OOO.S8.0921JOI201444

Esll! Pon:anõiS L'nlmm em v1gor na data de s u.l publiC'i\ÇSo
O 1niC1rQ u:or das Porunu aeun:1. cnc:onlr.l.-sc dupomve! no SIIIO d11 ANAC 1\:1. red~ mundlolt de
eomputlldon;:s • 1:n<kn:ço '~- :ll'lllc.g.ovbrlles•slacao

RICARDO biSINOnO CATANANT
Oocumnuo IISSinado di.gtl;llmcntc confonnc MP 11' 2 200-2 de 2410!1200l que: iMonu a
lnfr.te.Sttullml de Chaves Nbheas Bm:silcua • ICP-Br.uil.
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Art. t• Fi~ decl:..rndos de ull1id:~dc púbhc~ pJt:\ fins de
cksaptOpriiiÇ5o. tot!l ou ~·al. e:u ro\\'Of cb eooo::s.sionana Autopista
Flunnnmsc S.A.. o,s lmó\'cis lkhmnados pelas roord1.~ IC?.PO·

!i~~ 'tsCJC~~e~sscJ~ur~~~doGo:m~~~ d~~:~~~~:,.:S~btB~~

101/RJ, loc:~hudos r'() Mll11•dpio dt: C:unpos dos Goy~. Estado
do Rio de JMCíro, ncccssânos ã cxecuç!o d;u obms de 1mplmução
ck tre\'O no \..m ll.l•l20m

·N~73~8i8.~~cÍ~ ~&J"~-1~J'f1.~f!~~ ~n~

com Gelson Alcantml L:lh.ln. deslc, $CgUC c.om ~zi n111k: de
14~59'59~ c dislinci~ de 37.~:m, confronbndo C0111 G:IJOn AI·
unwa Wan. tué o '~111~ P2. de coordenadas N(Y)7S66837,84 c
E{X)225.SI6.179, dc:5te, ~~:pc ~ az1mute de 117'"0&'20• c: di)~eia
de 19,30m, confrOn ~do eom Gdson Akó1nt'112 UhM~, ali- o vértice
Pl, de cor,ndcna(b.s N(Y)75661!18,686 c E(X)ZZ5~1l,78; deue, seguecom m rnutc de 223.,45'13" o d1sdnc•~ de- 19.93m, oonftont:lndo eoru
Gel.son Ale.\ntlt:l Lahan, :ué o \'eftl« N . de coordenadas:
N(Y)7.S66804,293 e E(X)2.2BOO, dest.:, segue com wnw.~ de
277-Q.S'Ol" c distd.nc1:~. de lO.Oim, confrontando eom Gclson Alt:.anb~ L=sh;!.ll, a.~ o ~rtJce P.S, de eoorderwbs l"(Y)7.S66!107,994 c
E(X)225470.217, deste>. segue cem .u:•mulc de 215"24'23"" c disllnei3
de 3!,63n\. conrronl3ndo con~ Odson Ale:uu,;~rn LM:xn. atê o vêrticc
~.de coonkn.:Kiu N(Y)756677.J,511 c E(X)22S447,3Ji, M~. se~
li.UC com arimutc ck 162•]9'27" e distinei3 de. 6.45m, confrontando
C(lm Ckbon AleMtl.fa Uh:ln, 1t6 o \'éruoe P7, de coordcn:M:Iou

~'R')27M~Z 7~·~;ti~JJXJ;z~~~~~~~;:!~~, :::: <kl:C.te~:

~tl.r.l l..1113n, Jlê o \'C.rtlte P3, ik coordcn3d.1S N(Y)756612~.196 c
E(X)225409,74l, deste. segue co11 .uimule de 285"29'01" c d1stânci:1.
de 11,71m, confrontando oom Gdson Akanbm Uhan. a~ o vC:rtioe
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~ :~c:t~~~~ ~i~:i~! !·~~ci~~ i1.~~~~~1=~d;
2

c:ootdetl<ld.u N(Y)7567069.128 c E{X)22.SSI0,924; deste. SCi'JC ÇQtn
,;imulc de 35°39'36" e dist.inci:l de 49.65m, c:confroota.ndo c~ Bfn;vn - Agropecuim., ComC:rcio. Empreenduncncos Imobiliirio5 c
Consuhoria Lida.. 1Ué o ''ênict- P9, de roordcl'l.ldu N(Y)7.S67109,466
c E(X}225519,867; deste, seg~te com azimute de 74•20'lr c dirt!N:i.a
de: 4.S)4m, c:onfn;mt:&ndo com Bina.m • Ag.~t~peeuiria, ComCreio, Em·
proendimcniO'J lmobiliinos c Cotuui!Qria lub.., l~ o ,·~rtic.: PIO, de
ooon:krn.das NM7S67l2t,75S c E{X)225$1l,7i1; deste:. segue com
o.t.imuk! de gz•lJ'$4~ c distãncb de lG,04m, a:.nfroo undo c.om Bí·
nam - Asropetllirill, Cométtío, Empreendí~ntos lmobillirios e
Conwltori:. Lub., ;liê o \'énicc Pl, dr: c:oonien.ld.u N(Y)7567120,431
4l F:(X),.2S613 73J: f~ando o perirnetro Cóln ~~2.61m c a "":~. com
8.197.Jim 1•

r Fica a c.oneessioaana Au10p1rta Fluminense S.A. a11·
promo"'er, eom ree:ursos própnos. a des:~propnoçlo d.1.11

Art.

IOnlad:.

~

ire:u: de t.:ntnot e benfcuonM de que tri.U

o art.

1•

P:ui§r:l!o \mico A cx.propn&lltc fl(.l. autorizada a ltl\'l:IC:Ill o
Côlr.\lt.r d~ UrtSncil riO proceSSO de duapn;!priaçlo, p:U"3 finS de Lmis·
s.3o na posse. aos ~r:rmos do a.n. 15 do Or:creto-L:i ri 3.36$, de li de
JUnho de 19J I.

Art. J• A dt:cl:lr;\Ç5Q de uttlidMc pübht:~. n!o exime a eontc~SionW <b pri....!ll ob«:nç:Ao dos licmçiamcnlo$ e do cumprimento
d:u obrig.JA;ÕCS junto às entid.ldes .3mbient3iS : dcrn:us órgk.ls da
administnaç~ públiu, nec.c3Sirios l cfeti\·::~ç.So liu obra e :uwid~s
referidas no m I'
Art. 4• Es\c De-creto en~ em

\'lJOI

n:. d:ta ck sua publie3ÇIO.

Druiúil, ll de t\0\'Cmbro de 1014: 193' da lndepcndênet:. c
126' d;a Ropúbliea
Mlo-IEL TaiER

com Gelson Alc:mtlr.l l..:lhtVJ, atl! o \'értice PIO, de eoo.rden:xlas.

Pa11W Sbgto Ol!w/ra Passos
DECRETO DE 13 OE NOVE~19RO DE 2014

ton~

An..

~

F1:.a

:t COD«:SSJOn:in;~

AU10p1sb Utoml Sul S.A

llU•

a pfOillovcr. corn n:cursoc própnos. :~. d~5:(1.propri:.çâo d;u
ireu de ll:'Tn:nos e bcnfcnonu de que lmtl o .art. t•

~;.-nlr;r d~~r:~ íi~~~:!"~l:~&!~~n~ati~,~~11°

4

~t.':,'\f:,s,s; rs lennosdOm. IS do

·ereto· , n• DM, de 1 1 de

AT\.- ';- A dec~!o de uu!;dl&.: púbhc.1 n3o e:oo:tmc 3 con·

«JstOnUJa d:t priYLI obtcnção dos he<nclitn'lcntos 1l do cumprimento

dou obri!X.&s jli'IIO ÃS c:nudadcs Mnbtcnt:~is t dcmtlis 6rg;30s d;t,
~mnus tnçlo pub 1c:a. ncccs$-inos i tfctiv:açlo du obrn.s e .aLwid.ldcs

rtftndu no an. 1•

Art. .r Esr.:: Dttrc10 mw c.:m VlGQr n:a dau de $113 publ!c:p;So
12e da

Br.u[lia.. .3 de n~mbro de 201<1, 193" d.al11d.:p.:nd>.'lnci"' 1:
~püblic.l

MICHEL TEMER
l'm1fo St'1,tttJ

Ofllt:lrtl

./'tmo,

DECRETO DE IJ DE NOVF.MBRO DE 2014

O VICE-PRESIDENTE OA. REPÚBLICA, no c:<ccrdc•o
do Clli!JO de PREStOENTE 0.-\ REPUBL.ICA. no uso da ambuiç3o
que lhe eoofere o m 84, uput. inciso JV, d:~ Constltuiçlo. lendo em
vistl a disposto MJ an. )•, 31\ j•, npllt., alinc.u ~.. c "•"'. c ai\.. 6~

~:d~~~it~i:;_ j~~~~~~~~ ~~~~"~. ~ 'C:i 'n~ ; 987. :~ cjfd~
1

1

0

ORC.{ó:

nono. Mh..,lfN

•

2

Proccs~

c:r.n~

WM. ""''o ~·Ortle. Pl<l.docoordcnad;u N(V)7S(í66J l,!' l'

Ah'TT

Abre 3G! Orçamentos f"l5a.l e da Scg-unp
d* Soeí21 da Uniio, em Ú!\"ot doJ M1·
nisténo1 d:!. A.griculrur~, Peeuiri.t e Ab.ts~
~ee~mcnto, d.t Eduçaçb, da Sa.Udc, da Culrura, do lksetWolvimwto Agrino, cb De.·
li:u e d.t lntegr.llç:Soo }.l~i~l. ertd11D su~
p1emen12r no Hlor de tU 19.404.ZC.J,OO:

>='

E(X)22.s2110,402~ d~sto:, SCi::IIC com a.zimutt de 256.57'19~ c d1sdncia
de -I, 12m, oonfronUJ1do com Gdson Alc:uU:ull lahM, até a v~tUee
Pl5, de eoo~en:.d~ N(Y}7566642,53J e E{X)Z25276.J&8; desk:, se·
auc (Om uimu{c do .J4~onr cdist.i.'K1:l de 317.40m, eon(rontlndo
eom Rodo\1:1. Go~;:rnador Mirio Co\ as, BR· IOIIRJ, ali o vérbc;: Pl,
de C"OOlden.adas N(Y)7566870,-41i e E(X)22.S4Sl7,371. f.;ehando o pcrimctro com 102,32m c 3 Mta com 3.556,95m 1• e

ordt-n:M:~a.1•1 N<~$l7i20.4J~-s; ~~rll6'ti.7n3~.'~~~p~ tt;imC,Ok

R.od0\13 Govcnl3dot Mino CovM. BR·I OIIRJ; destc. scg;11e com
u imutc de 1211.20'511• e d1stir,da de &1,5Km, coufronwldo com
R000\'1:1. GovemOOor M3no Covu. BR·IOIIRJ. a1Ç o vtrtl« Pl. de
coordcn~:u N(Y)7567066.212 c E(X}2.H552.774; dcs1e. So;gue com
uimute ele 1%.47'31~ c d•stirci:~. lk 27,8hn, «>nftl)fll.vido com
RoJO\'Iõl Covem3dor Mino Co'o'JS, BR-101, ~ué o \'érticc P3. de

pJr.a rdbrço de doi.1Çlcs coru:t:lntes d.;. l.c.1
Or~cntiriavigente_

O VIC&.PRESIOE!\'TE DA. REPÚBLICA, ao uertlttO
do eatgo de PRESIDENTE DA FtE.PUBUCA,noUJO ~ Ainbu1ç3o
que IM confere o a.n.. 841 caput, inciso IV, cb Constitutç3o. o tendo
em \Ís~ a :lutoriuç:lo contid.J. no art. 4•, uput, ineuos XXIX e
XXX. e § 6•. da Lci n• 12,952, de 20 de j.:~ne•ro de 2014,

DE C RETA :

c:om

coordenada.~

D~o.ochu:a de uuhd~c púbiJCôl. pm. fins de
desapropriaçSo. m f:wor da concc:uiooán~
Autop1su Flul\uncnse S.A , os un6l-·e•s que
m~;nCJOn2. loc.\liz:w:los no M1,1n1dplo de
(":.m,PQS dos Goyue1z.es., Est;ldo do Rio de
J;mcuo

rt;vcreiro de 1995, c ele acordo c:om o qm: cons.ta elo
n• .S0500. 1l79701.!013· 2.1,

de 35,0611\, confrontando com Gdson Alamura l3hlln, até o vén.cc
P\ 2, de coordcnldu N(Y)H66665.:SI2 e E{X)ll5323,0?6, dcsto:, ie-guc com u•mu~e de l9J•.w54• ( dit.tinc1a de l4,73m. confron&ando
com Gclson AlCMtu~ LMM, atl: o \'Çrticc: PU, de eoordenadJ.$
N(Y)7566671,-I~ c E(X)225J09,6U, ~csle, sçg:uc oon1 u.arnutc" de
226' 1-4'32~ c duk•a de õ~0,4$m, eo11front:lnda com ~ 1$01\ AI·

N(Y)7567039,.S92 c E(X}2H5-14,741~ desu::, $o.."guc com
uimuk: de 22:10~6'49" ~ dislin.;í.\ de 175.73m. eonfronbndo C()lll
Rodovi.- GG\'l:rn;Jdor Mino ConJ. BR·IOJIRJ, ate o vCniee P4. de
eoordcnadas N(V)75669li,SOl o E(~')22S4 1 4,597, deste, sca:ue com
uimu!t de 3~8·28'42" j:: di$l4tei:t de 22,97n~, conrronWJdo com
OinMI - Agropccu:in3, ComCrcJO, Empruendírncn1os lmob1hátios e
Consuhon.:~ Ltd:~. õlcé o "étt!ce P5. de eoordcnad:ls N(Y)75669JJ,467
e E(X)2254 13.~87: do:.st<.>, scguc.com uimutj: de 3J'I4'39" c distâncu1
de 27, 19m, confro11~ndo com Bmam - Agropccu;in.:l, Com.én:ío, Em·
prcendimeniOS lmObiiWios c Cmwltona Lcd.l • aW o \'êrtlce P6, de
coordcfl:M:!n N(Y)7S66%6,943.:: E(X)22:5429.187, do;;SlC'. segue com
:~.zitnmc. 6c -1 1*01'21" e discind:1. de 120,05m. conrronundo com

An.. I' Fic.1abcn.o aos Orçamentos FiK:3.1 c tb Se.gunc.bdc
Soer3.1 d3 Uni30 (Lei n• 12.952, ck 10 de
de 1014), em b1'0r
dos MinistCtios da Agncullllra. Pe<:uàna e Abastcc:unc:nlo, da Edu·
cação, d:~ 5300>:, d~ Cultura., do Dcsenvoh1mcntJ Agrario, da Dc.fc.s.t
e da lntcgra.ç.\o N:a:i(Nlal, crédito suple~nor no valor de RS
194(}.4.263.00 (dcv:novc: mllh&s, qu:liiOCeniO$ e q1J.;l}:f'Q mal, dllldt·
tos c sesscnt:l! e- três rt;us). par.t atcode1 i projli'lm:I.ÇJQ coruWite do
Anc::<o I

janeiro

Art. 2" Os rccursor ncceuirios .i .lbertm. do crêd1to de que
trau o :111. t• decorrem de anulaçM 00 dotAÇ&s orçamcnWias, reto.tins • erncndu individuais. cooforme lndiuca no Ane"o U

~=~~rei~~~~~ ~~·~n=P7~ !:rd~~:~~O!)~S:~b~t:ss

Art l" Este De..:reto tfltra em

e E(X)22550S.l67: dule., sçg.uc com u1mut.: de 12•.Jl'(W e d!$1&lei.1
de 12,07rn, confronL1odo com Bin:un- Agropecuária. Comêrc10, Em·
prc<nd1mcntos lmobllí~nos e (:(n.s;ultori.:~ Lub, até a \irtiec P3. de

At:J'I<..llw.., r<.nr•rt. • ,\-krlmotl~tt

~~t~IU(l,:..~t\~~-··~nt<>-------====:c

\igor na dllol de: sua publie:I.ÇSo.

Br:I.Slli:~.,. 13 de novcrnbra d.: 2014: 191' d.1. lndepmddncíl e
126' d:t Repúblka._

MICHEL TE\1ER
Mu"ftlm&lciM#"
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RETIFICAÇÃO
DECR&TO Of! 11 DE i'OVEMBRO DE 2014
Otcl.l.~ de uu!ld;xko pubhto\, pDD fiu de
dc5;lpropnaç:So, em fan1r d;J conceni<nán2
OR-040 S A • o 1mb\d qu~ menciona,. lo·
t.1hudo no Mwuclpto de fdixlândi.1, EJ...

Clldo
(P\Ibllc:.WO no Dlino

Qfi(:l~

d~

Mm:u

O~r.~.ls

da UnJAo de ll do 1'10\Ymblo de 1014,
Scçdo I)

NY 380, de 13 de no\Cmbrg de: 201"" EncamlnhlllllmlO 1110
3

1

Cong~550

~~~~d;c!f::u:': ~coB!fe~ ~~~<:s:'rc! ~fA:-c;
o.ulrt.3dO em Lnn3, em 11 ck: M\'Cnbto de 2013

TdctQmun~J.,

N' 381, de IJ de UO\cmbra d~ 201~ Ellearrunh:;mcnto i\0 Cat1grcno
Nõ11Cion;al do ti:XIO !;lo Acorúo lntç:m:u;I(Jia;d tk C3t3U de 2010, 3$suudo pelo Br:lSII. cm 7 de junho d.: 2012

!"!' 312. de 13 d~ ttCtVembro de 2014 Encam•n.lummuo 10 COf\itC$50

Nac1onal do ~~to do Acordo $0bfC Scn·1ços A~I\:OS ~:nut o Cio\ e mo
d.1 R.l:pUbl!ca Fcdcr:Un-a do Orasi I c o 00\'l:"mo d.1: Rrpúbh<:a de
Cuba, .usin.ado nn t-13\'UI.a. em 31 6c JMCaro de 2012.
N' 313, de IJ de 110\"Cmbto de: 101-'

Propo~tl

2006, li 47l, de 29 de m110 ck 2001, 12 97l. de ll dt maio de 201<1.
11031, de 21 de dezembro de 2004, 9 782. ck 26 de j3.nc1ro de 1999.
11.9n, de 6 de julho de 2009. S.'99l, de 17 de dC:zcmbn:~ de 1973,

10.406, de lO de JUICiro de 2001, 9.SI4, de 20 de 110\'mbro de 1997,
ll.71S, de 17 dc.s<:tembrod<: 2003, IO.UO. de 21 de deumbfodo
2000, o lO i6.S, de 30 de abnl tkl20().1, o o Occrclo-Lel n' 911, de 1•

de oucubro do 1%9-. tcl"OJõ1 disposili\'OS do Dtcn:to-Lc• n• U69, de
I~ ;t&OJio de 1917. du Ltts ~ .!.010, de 30 de maio de 1966, c
8 666, de 21 de juaho de 1993, d2 Medi<b Prtlvisótb .,a 2.1Sa.3S, de

~ ~71o!~~~·P~Jt;;{!~Lei n- U98. de 26 de deumbro
Ou\1CJo. o Minisléno lia Fazendo~ rmniftstou-sc pelo vtto aos
sc~~ank':s

dtspottU\"OS

XI Scn:ado f't:dcn.J

=~q:C~~!:fp~o":=J:.::i~~~~.le ~'<I{;':~~;:;
Presidência da República

n:cu110:s

Artdll\ll de Fomento • CAF, Clljos
dcsiJAIIln-IC :.o 6run·
c1m~<:.n~ põlllciol do "Progr:vna de Rcqu,,hficô\ç.!o U~a. AmbiCtl.ll
c Promoc;.!o Socilll do Municip1o de Alô\g.01nh:ts""

N1

DESPACHOS 1)0 VICE-PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. NO EXERCÍCIO 00 CARGO
DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
Nt 376, de ll de IM)';tmbiV tk 201.; Sohe1t2 SO Congrtno ~:xtonal
"Rllln.da de nmitaçSo d.l Mcns::.ae-m n' J7.S, do !l do no\·embm de
2014, referente ao pedido de ursêne•:l 30 Pro]CI(I de Lei n* 3S, de
2.014-CN. que: •Ahc:ra 11 lz1 o• 12 919, do: 2-* de d~zembro de 2013,
qoe dlspõe ~rt: u dlfttrucs p:w 2 elmom.ç&o c c.>:«.uç5o d1 Le1
Orç:ament.iria de 20W

N' Jl1. de 13 de no'-.:mbro de ~l.:l Em:amtnlumcniO ao Congresso
N.xaorW do biO do Aeordo Con5DWmh: dç Ccnw pan1 os Sen-1~"01
de lnfonnaçlo e Asscssor:11nm10 sobre o Comcn:1ohuç~ dos P~
dul(ls Puquctros n3 An"H!nc2 Uun:. " 1\0 Cõllnbc (INFOPE!CA).
cdcb!XIo em S5o J~, CO'Jb Rlc.2. cnl 18 d<.l fnçmro de I~

38~,

ck ll de roo\-,;.mbro de 201J
Scnbor P~U<kntc: do Scn.o~to Fcôci'Al.

Comuruc-Q

a \'0Uõ11 E-.:cdfncb que.. nostctmot do 4 I• do art.
66 <b Con1titui~. ~ld1 \'t'l.lr p-w.:l:!lmtncr:, por cootnmccbde ao

~~tr6nilf)~b!:•·b~~to.:n:~~J~u~~~c:r~~d~~~~c!J: ~':!

.10brc a fCSJ)Onsatt•ltdõ\dc tnbut4n:. nlltniC_g.R~hnçlo de cotou de fun·
d01: ll'l clubes de mwsumcn10 por mt:IO dl s:ntr;:J&;t de. :ltivo!l fi.
n;u~cciros. sobre llnbut:lç!o d:u opcraç&t doe emprilitunosde :.ll\'OS
fin;mttiros c sobn: a l.s;.·n('lio lk rmpos:10 sobre: ~ rmda nll õllic:nAÇ~
de ~ de entptCJilt p;.-queMS c mêdb.li; prorroga o pr.uo de. que
1nua a LA• n' 12J31. de: 24 de .)llftho ik 2011, llltcr.~o u l.c•s n..

~~:~·:2~ ~ ~::'brodc~~i9~~~~ 6~7~~\t/c'~~t!~
2
1
~::~ '1~~~:t !ldc~!~~=- ii.~~rd~.:"t't::::

N• 379, do 13 de nov~n1br0 de 2014 EnC.11T1.Jnh:an1~10 ao Co11grc-uo
Nacional do 1e.~1.0 do Acordo IObn: Conslitu1ç&) d.1 Rede lntem:t·
eiol1;aldo 8Arnbu e do lbl.\,celebr:.docm Ptqtum, ~ 6 deoo\cnbro
de 1991,

de roat"erdo

2010, lO S22, de 19 de JUlho ck '200l. 12~6, de I-" de d~n:mbrtl ck
201 I. 11 714, de: 17 de tclc:mbi'O de 2001, 12150. de 20 de dcn:ntbiV

"An. 7• Contnbult"So iOb~ o \'llior da ~tttitl bNU. ex·
duld:u u V"Cndal uncctadti c os descontai moonchcion:us toa•

t~:~.~t·:;:s~~~:L~~~·msr;~~::~~:i~,~

i allquota de 2"• (dots por oo:nto)

de 10!0, Y.4301 de l1 de dli;l.(mbro de 199<i, 11 .9771 d~; 1 de JUihodr:
2009. )21C09. de 2$ ck maiO de 2011, 5.195. de 19 de JUnho de 1913.

n·~~:: 11~ '!i/~~!mt:~·l~.~·~~cl~. te JÕ~rtl d~JoO~

XII • as cniJir"C:~ dt mscnh3not c
ao Grupo 711 do CNA.E 2.0.

~~!~,d~ ~0. ~~~~:: 1'g:JeU:.:~b~ J~~7. ~·,:t_ ~:i

XIII • :t1 t'mprtS.U d.c lr.lnspoRc rodovt1no de p.m;tgc:tros
s.obrtslmedc hct.\mrnto

1012,

12.~. dt 24 de
1

IKWCmbro de 2009, )1.0, de

1

11

:f dt: de•

de no\'CtrlbiV de 200S. lO )..J7. de: li do: dczcombro de 2000, 12860,
de 11 de scb:mbro ck: lOI'l. 9 393, de 19 de dezembro M 1996, 9.2SO.
de 26 dedcu:mbro de 199.S. J2_j91, de 21 de n~dl:l2.012, 12.715,
de 17 ~ sc~tmbro dll' 1012, 11.371, ck lS de 1\0\"cmbfo de 1006,
4

3

1

atqut~hltra enq~••

• (NR)"

1

~2 1~·~.~ i1 ~ !~~~~~ Z'i~~ ~~ 43t (~* 2~cfc ~:n~b;: ~
1

Es~e doo.nncmo pode ttr vmf1Cõldo no endereçO clctr&uco bt(p·l/v.'l\\\ tn p~•nl

pelo cód.Jgo 0001201.&1\1400112

do dm!;;'};'J/JA.fl:j;;,';t!';' g;J:~.rá".':!;'~
, •• lcj

1

0

N' 37&, de 13 de DO\'tmbro dt 201-1 Enc::vnmlumcnro ao ConiJI"USO
~1on.tl do b!lUtt dG Trnbdo entrt: a Rc:pUbiiQ F"~dcnllv:; do Br:wl
e a Rc:public:õll d3 Co1ta P-ica sobre Cooper.l.ç5o Jurid1c.1 lntcmancwgJ
em t.b!Cn1 Cl\·tl, usinl\odo em 8r.~.Stll:l. em J de ilbnl dr: 2011

,.0 d1sposni\'V lcnrill .a dupla inridhla• de tmposCo 10~ a
n:nd.a em rd~ oo n1csm0 ~pmeniO de: JutOS tobn:: capital
própriO. Adcm:u~>, :I.S enti"doldcs outonudas a pn:sbl sc:n;ço.s de
tett~pe:n~Jo e liqu•d~o de operaç&s oom \'lllo~s mobaiitias
n5o .:!m tn(onnçõcs suficientes pan a rcahtaÇio cb n:tençio e
do recolhimento"

Ootumct\10 iWt~ digh:dmcnl(l c:onfonne MP n' 2.2:1)0...2 de Z~S/2001, q110 trutiu.u a
llltracstrutvr.~ de C~~c-s Pilbltcu Br.utlcml • ICP-Br.uil
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99
99

Mtnlllllêno do úpol'lc
Mmisténo do PUn..!pmcnto, Orç.w~to o Ges&

Mmb"rio do Tr.lbllho c. Emprt,go
~lm11~119

Ar'l 2- ~ a Un!Jo :wJtonu:b \\ :wsour, aos contraiOs de
rdinanc:•:amento dc dh·1d:u ttlc.br.ldu cnlR. a Uo15G, os Estados,. o
D1stnt0 Federal ~ os MW\ldp•os. com buo, rtsp:ttiv;uncn~ tU le-•
n• 9.496. de 11 ~ tr:ICmbru eSc 1997, c: na M.:dlda Pro\l$Õna nl'
l.I8~·H. ~ 24 do .Jt.&QSIO de 2001. c nos c:o11tr.1tos de: anpresbmos
lirmJdOS c:om os E!bdoJ e o OiJtnto Foderalao ampm~ da Mcdui:a
Prov1t6ria n•lt02-70. de 24 de :rtgoM de: 2001, u te'g\ltn~ con·
d!QOcs. <~plicad.u a pottu de 11 de J"OCiro de 2013·
I • JUf\'1' akulldos c dc:b1t11Jos men~lmcn~e. Atl"rtt nomtoal
d.: ""' :u. (quatro por un10 ,., ano) ~ o Aldo dewdor p~
vlamct~tc >LI!J3It.Qdo; e

11 -

.a~•a.:lo

tnonctblll cakubd:a mcD$31rnwiC com b.ue

na van;~Ç5o do iP.dice N:.ctofW de Pn:-ços #O ConwmicSor Amplo
(IPCA}, :~punwlo pela Fwwbç3o lnsuruto Br.~J1k 1 ro de ~l';lli~ e
Esbt!Jtltll (lOGE), ou Oü&ra indu:c: que \'cnltll 1 wbs&llui·lo

p.1J'& óS

102

§ 3" O IPCA o: 11 b.>;.:J Schc uur&o
mê.s antc:nor ao de sua o.pllc:.\\ç:Jo

com~

®1: TAns~ ,

DE~OVI:'..\1BRO

Ol-:2014

Al1.1a :1 l..c• CornpZ.:.~II tiU' n" lO I, de 4 do
mlllo de 2000. que .:sbbclocc RCrm.l.i do
fm.anç.u pUbhcas \"Oibd.u pam :a mpon-

cntênos

n.a

&tJt.\o riJcal. di~ iOb~
de i~uç.SO dos contr.uos Ce 1\:·

f;lb ihd:ado

fin~õll'tl~niD ds dl\1d:a cdcbt3dos c;tRla
\lniio. Est:ldos. o Oi~tnttJ Fede~ c M~
nK:•pU»-. e di outr.ts prvvidlnci:q

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
F.\ÇQ ubc:t que o Congn:»> Nu10n:d tke~tta c c:u sanciono
a scgu1n11: Lei COI!Ipie.mentr

.....

TABELA DE PRE OS DE JORNAIS AVULSOS
P • olnu.
de :U a71
CNo

,.o. 2$0

de 25" . $00

F'.!t ~r~~

...

..
••

1

0.>0

0.50
1 .~0

3,00

.... ....'.,

:ln'lp~(l.

•An.i•--·

+I'

An. ?e

Ea

UnliO au10nuda

1

(omWIZM adlu•·o aos eon·

::~d!o"'~b:':d:M~d!: ~~~::ó~~,:.\ll.l8~ ~ 241p~~:~~
00
~l ~t~ ~:i·~~:=:.n2~1eJ~s~; 24 :·~;;~~42~:0 *ft.
Art. 1'1 O f

.s- do :ut l• d:t. l..c1 n• 9.496, de li dt $1:l~mbto
il scauintc ~

b) somente pl?deli contn. r nQ\'U di'l<ldli.S desde ~uo ~t~tlul~
no Programa de Rec:stNN~So e de AJIUIA! F1seal;
fin~mot1ros dcc:OITt'tiiO:s d.u cond1ç6cs. pn:-

nos llt.l 2• c 3° se~ ophados :)()$\Ido d~c:dor. n:~t:dl.lntc

adl.wnen10 contr.atual
Art. S• E: • UaJ5o :wcootad::~1 fimw Progmn.u de Ac:omp.u.h:un.eniO Fisut. sob :. s~o do M1msl!no d:. F~U~:nd;t, com os
,\tumeiptos d11 a.plbiS c com OJ ESl3dos que n.\o estão obnpdos ;a
m.ltlll.!l Progr.una do: RI:~Jtrutur3Ç:Aoc de Aj\IS1C Fiscal nus termos do
f l • do an I' d.a ~~ n" 9 li%, &, TI de scll:'mbro do: 1997

f 1• O.t Proat:wnu de Acomp;anhanMt"' f"ISCIII contc:rlo.
obn~ton~n;,.-. i~Wm de Ob)I!'ÔVO.s ~•e•flt.O$ p:at~ e:ad~ un•dad.: da
Fed.:r.açio, mt::W OU

COCIIpfQJTliSSO;J

qtUntO

1- a dl\1d:t ru~:~nCI:.tll C'm rcbçlo6 Rt.'CC'IQ Uquld:a Rdl (IU.R).
11 • 10 resulbdo pnnúno. ~n~.:lldtdo como :a d1r~n:11ça entre
u r..u'1W e u <ks~w nJo fin~~utt
111- b dC:.f?CI::I.t c.om func1on:t.hsmo p.lblrco.
IV • .U Jeccll..u de amacbçJo própn:a;s

··-

•tNlQ

Art 9' E o. Uni lo autonnda a formlllll2f aditiVO aos COO·
tntos de refLnanciamen1o de dl..,clas dos Esbdos e do OIJ1Jlto FedeT:ll
drtuados no imbuo d:a Lc1 a- 9 4%, de li de setembro de 1997,
::r:on::j;7quetnlAo§$1 do:ut J• 1bl.dn•9C96,del de

r'd:

Art. 10. O Minütério da Fucnd~ mcdt:w~k 1.10 DOrmati...a.,
cntt!riO$
:1 \'CriliQÇ:5o prtvis:L:I no on. 32 da Lc1
nde 4 de m;uo de 2000. di~tamente pelu
de: que tratJ o lllt. 33 d:~. e•~ Ui Cem·
pltmcn~r, !CVõV~do em considc:r;ç.Ao o \'õdor d1 opc:rw;lo de etH110 c
o 'i~ ccoo&n,eo-fin ~M:tir:. do enlc da Fede~. de m:lnl:u"a a
e~Jc:cer.\

r.m

Co~plcmenw
10 ,
lnst~tulç&s finane;::u;u

llt!ndcr aos prindptos do. ditt~ncn c d.11

«ODomlCid.xk

Na blpó~e~e dl wificaç-Jo ~i.su. no c•·
p11, dc.vu:i o Poder E.'lCCiló\-o elo eniO d1 F«k:r;aç.!o forrn:al1:.;u- o
P:uiar;úo

l.lnlto,

f~~~~"r:,::'d~~~~~=~m~tc";d::i~~:;

c de ecn~d~ do TriburW de Conw de .su::r. junsd1çSo sobte. o

ewn·

pnmenlO du condl\4tt nos ll:nnos dcfimdOJ pdo Saudo fcdc:r\\1

Art.. 11 E ,-oda.:IA AQI E.Jtxlos. ao Oistriso fedcr.U c aos
Mu.n!C1p101 .1 c:mis~!o de tírulos d~a dlnd::r. pQblic:ol moblhina

1.•o

•.se

seu

di: I!WJ, p>WI a V1&01'2f ClOf'!\

Art. 12. fub LA-s Compltmc:nW entn an vtgof

l .OO

R$

110

Art 3• Ê a Un1So autonu4:la concetkr descontos .sobn: os
saldos de\ cdon:.s dos eonu:uos n::fcridos no lll1. 2-, em ..,Alo r cor~1\dc:nk:" i d,rcm~Ç';\ c:n~ o mon tln~ do s:tldo dt.'-edot c.'làsCCt~eç

rg;

d.nt de:

SU3 pubhe3Çlo
§ 2• A vntd.'Nk da Ftdcraçlo ck\Cr.l obter au10nuç:So lc·

S•$latn'<1 cspo.."Cifica
p.anham~.-nto Fiscal
~

JO O

p.1nl

o csubckrimcnt.J do Prov,~m~ de Aeçm-

Progr.sm:~

Esc d«urnen.to pode:~« ''<'rir!Coldo noc.nc:krew clc:trõwco bttp:J/ww,...mp~IOCd.-d:hm
pc:lo códiao 00012014112600001

:ao usundo

Est.do:..

- Aciroo • oi. t100 pão!"•,. "' p-o• d. t.b • l• onai• ••,_.,._.,. d •
p.tgl... ..............u....,., pO~ fl$ 0 ,10"107

de crédito

Art. 61 0 f I• do iUt. &• da Mc:d.Jda Provtsón:a rr' 2 IU·JS, de
24 ck a,a~tll de 2001, pousa ll \' 18Qrllr acn:seN!o do $tllii1JIL! imiso VI

t.nl 11 de jM\Ciro de 201] c ~~~~:Jc 1p\1Qdo uhhZMdD-# 11 \am.ç:lo
ac:wnu.J:.da dl L\.U Sehc d.:Jdc. a uwuwr.~ dos n:!p«t!\'OS CQntr.lbs.
obJCJV3d>Ls IOd:as u ocomnciou que lffip;K'W<Im o Aldo dcl'tdor no

Art.. 4-1 Os c:f.:icos

I
LEI COMPLEMENTAR N"' 148, DE H

f!.:(cn:~t:ados

período.

S<"" I. 91&

o~craçlo

I"' (VETADO)

\ ÍSt.u

N. d:a CocJO: Toma :sem cfc110 • n.-pubi~CaÇ5o da. La n• 12.04].4c 13
ck novembro de 2014, ocomd:l no DOU o• ll7·A. de 14·11·1014,

:=::.!

11 - no c.:uo dos En.ados, dur.u~le, no mitumo, 5 (c1nco)
c:"~Crcie•os finaneciros a pJ~t~r lh,quelc an que hou\-c.r oonu;uaç.lo ck

htulos rcdc:JSJJ

102
IQ.I

Atos do Poder legislativo

~~~:S::::~ h'o:~,tm~~~~~Jee:=

scu amJ»ro;

§ 11 Os Cnta/iOS de que: 113tt o c:ap111 fit:u:io ltmtudos tt
L\.u f'l!krencial do Siu~·nu Espcd:d de Llquid.1çJo o de Cus1b<h:a

(Schc)

§ 2" P;ua fins de apllc.açlo- d.lllm•~çlo n:J\:n4::a no ~ 1•. scr2
mÇ'JIJ.:Ihnenkl a \""~ .acumul:lda do lPCA • 4% u
(qul!.tro por centO ~ ano) oom 11 \-:an:tçlo ~~Lwnulod.:t ""' ta..;o Sc.Uc.

11)4
Conxlho N:r.cl011.11 do M•nm.:no Púbhco
lOS
Mlllisli!no Públieo d~ llniSo _
lOS
111
Triburul ck Conw da UniJo
111
Poder J~icrino_.
Enbd:uk1 de FiJC;))•);BÇJcl do c.'<t:«kJO d:IS Profisscks Liberai$ 112

I • no c.ooo dos MwuciplOI, enquan10 houver obri&atlo fi·
decorrtnc de gontr.UO de rtfill:lnti;»neni.O firmado com a
U11ilo no lmb110 da Medida Provisón;~ n• 2.115-35. ck 2C de agof10
nM«ttl

dr: Acorup;ll\lQmo:niO F1Kóll s-.:r:i mllltido·

Brulha , 2.5 de novt111bro de 1014, 193' dA lndcpend!naa e
126' d:!. R.c:publiu

Oll•.MA ROUSSEFF
GttTdu Manlt!J.'O

Ooeumen10 usm:ado clan:almetttc eonformc MP o' 2.200-l de 14Jl)ln.OOI, que insutui a
lnfr3C:tlnlt\ITI de Cba\ts Pubhc:u Br»ilcil"ll- ICP-Brui1
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r - O modelo de CtrufaG!kto ck Onsem 11 s~r ubhudo p:tr:t a ur~~tic:açjo do onxcm dcn;

produtos ampan,OO, pelo pl'l:S(:nlc: Pro!ocolo K~ o do Rcg1mo de Ongcrrl do MERCOSUL No tôll'l'lpo
•Ob:~o:o~~~~;lka• dc~-.:ri

Art.

conalar <1 IK"SIIIM.r

a• - Os produtos

rm:n~

"ACC·l • 11 • rro!O<oolo

Ad!c.to~ual

llll3do5 no Artigo 1• e u qooi.U prcv,sw; no Arugo J' poderio

JO:J"

reviu.dor no segundo scmestn:: de c:tda ano de \tgêrw:u ckslc Protocolo
ArL 9' - O pn::JCJ\to: Protocolo Ad•emlll cnlnJ'i em \IJOl simullaDC2me'ntc no tern!Ono de
amb.u il$ p211c:s rQ dab em que:~ ~na Ge:r.d d~ ALAOl CQmunlqUc: h:ll:\'l.'r rec.cb1do doJ do•s p;:ei51e:J
• notifiQ(Ao ck qr.~c: fonun c:umpncbs u form~rdld.e.J nca:»âna.s pM;I wa aphQÇ-Jo
C'ÓpiU

Art. lO· A Soc.rewla CXI'Ili d.:& Al.ADI scri dcpcmtina do presente Pro!OCOio. do q.W tf\VIó\fõl
tfc\•immenlr: IUII.mllt.\dll:li GOl Go\trRM dos p.lÍSI:S JIJ,IUwiOI
Art. li ·As POUli!S

1ip:uinu 1rutnnr.Jo suas Oclcx:tÇOes na ALADI a prooxolu o pR'itcnll:

Prouxok) anrudo dll 31 O! dottmhro dt' 2013. no ltnblto do Acordo de ComplentCtl.l'lÇ~ Econ6miC3

... 2
EM fE DO QUE, 01 respcCUl'OS Pk:mpotrnc•~nos i\$$En~ O p~stntr: P!OIQC:Oio IJ3 C:lcbde de:
Mont.::~'tdt\1., :aos vm~ c sete d1:í.S do mês de dczt"n\bro de dois m1l e tn:u. em um on,gm;~.l nos ichomu
up:mhol e ponlliui!.s, sendo :sm.bos os II:XIDJ lgu~m.:Jttcc \-.ibdos

(a) Pdo Governo cb Repubha

Ftd~\·a

M:m:~

-do Bnml

Pelo Qo\~mo da Rcpubl!ca Onental do Urusu::u

Ju:~n

da GfõlÇ.J Nunes Camon,

AIC:Jindro Mem1es Fai~

DECREiO OE l! DE 1\0VE.MBRO OE

I

201 ~

Abri: l'O O~çnto FtK~ cb Un1lio. em foi\"'r da Pm!dlneut cb Repóbht:a c
du Sc:c"'tvw; d~ Assun1os Estr.~ICJ•an c d:a. M.1cro c ~U~:M Emprc.u.
cn!d•to supkrncnur no val.ct dt: RS 10964.200.00, p;u:l n..-forço de douçõc$
consantu: da lc:i 0tÇ;1ti'ICn1Ãn:l \ •gente

1.1n000

o ...

.........
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OfÇ3m~nlinas. confonn~

JndtC3do no Ane:'IO 11

2014
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ISS/I' 1671-?012
DECRETO DE: 25 Df NOYE.MBRO DE. 201>1

~i'%i:Jo?rci~~:~;.::~:.~~~&):~~O:Ila~s~~·~~ Cu1:;:rcdct;
\i1nisttno PUblu::o da Um5o,

,::5,w tuplen'lctu.v
no '-...toe de RS 4 939 400,00,
Lt:t On;õ!.mentiri.2

jW2 ~fcuço de do~&:$ cQntuntcs dllo

\Jgen~t._

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA. no uso dJI :t.tributçJo ~uc lhe oonf~t~: o 2ft.. t4, caput,
IM:ISO IV, d.1 Coru:ut!Jiçio, c ll:ndo em \IISI:J a ;&uiOnuçSQ ~ntió.3 no :tn. 4 *, nput. inciso I. alínc.~ ..,~
Inciso XXIX e im:uo XXX. c ~ 6", ~" l.e1 n~ 12.9.52. de 20 de Janeiro de 2014,

DE C RETA :
Art t• F"ta obeno :1101 Orç.vnen101 F1scõll c da Sc.aurid.xle Soctal d:r. União (l..c• n'" 12.952. d.:
20 de p.nclro de 20J4l, em fa,ot dos ~hnlnlnOl d:L OCn~ll.. T«n~;~lo&•a e lno\'ilç.\o, m ~ c d.t
Cultur.t c do M~nisltno P'Ubhoo da Un1!o. ç:rêd1to :~Uplcm4:ntlr no '~or de: RS 4 939.400,00 (q~liO
mtlhbcl. DOH~ttniOr c Enntll c no\c m1l e q~uoccntOt ~au:), p.1n. ::uo:ode.t ;\ pros.r:uN~ç5o cansw11: do
Anexo I
da do~'; ~':=.s: ;;::Sc~~~J~=~~o :!f~"f~ I:C,~"::If

IQL\J.._·.!&.G.I!.8.tll.W
lllT.)J,,:..l!tP.,\1.

;snuiAÇao

An.. l " Es:IIC! Occ:tcto tntr.l. em \1gl)r u data dt sua pubhc~lo
Br.mh.a.. 25 de oo\·cmbi'O de 2014; 193'" da ln<kpc'lldêna:t c lZ6" cb República
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Presidência da República
DESPACHOS OA PRf.SIOENTA OA REPÚBLICA
MENSAGEM
N' 400, de 2S do:: ti>Q'...:mbte de: 201-' Enc3mlnlunu:mo 30 S...'t1:'1do
Federal, p3r3 ap~•3Ç.kl. do nome do Senhor CLAUDIO RAJA GA·
BAGLIA UNS, M1nistto de Scaund.;~ OawJ d:. Co.m:H2 de 0•plom:.tt do ~hn 1s1Cno dou Rd~s E:~teniHC'J, JhU'll e.-.erccr o e:~rg_o
de Ernb:uxador ~o Bruaj n;t RepUbh~ lslfunaca do PM:jlult?lo e.
eumu\:uwamcncc. 112 Rep.!bhe2 do T3djtqwstão

N' -'OI, de 2.S de rnn~mbro d.: 201-1 Eocamwhmu:nto :to &nado
Fcd~:~l. p.uu "3pw:a~. do nome do Ss:nhor CA!tl.OS RICARDO
MARllNS CEOLIA, MinistrO de Pnmdra Oanc d11 Cam:tn de
Oíplornatn do M•mstüio du Rd;'IÇ~ Extcrion.:s, p:u:t C'(trtcr o
cara,o de Ernbai:o:~dor do Br.uil na Malási:t c, eumulath'311lt:Jl{e, no
SuiWU.Ul de Brurc1 O;u-u$$3lnm
N' 402. d~ 15 de no~oembro de 2014 En<:o\nunh;um:mo ao s~n·
F'cdcr.U, p.1n -apn:ci;J,ç5o. do nome do Stnhor MANOEL ANTONIO
DA FONSECA COUTO GOMES PEREIRA, Minastro de Pnrqcint
Classe do Qu:adn:~ E$pCC131 d:a Camu-a de Ojplom:tt:a do Mm1s1êno
d;u Relações E:~1eriorea, JUn exuur o C3J!O de: En1bai.\:oxlor do
Br.LSil n:t B6sn1.:1 ~ Henegovin.:~
N' 403, de 25 de nQ\"Çmbro de 2014 EnCôlnunh:u'lltnlo llO Scn:tdo
Fedctl11, pm apm:1.1çlo, do nome do $1..-nhor MANUEL. INNOCENCIO DE LACERDA SANTOS JUNIOR. Mmistro de Pnn1eu·-a O:ltit.
da Carretr.~ <k D1plom;~t1 do Minis!Cnt~ ®.1 R.el:tç&s ExtcnoA:s, p3f;1
exercer o C:trgO
Embnudor do Bras1l n:t Comun1d:tde d"' All!tr.1li:t
ç_ cwnul:ttl\'-ame~, rw: ll11u S3lom!o, 1\0 Es~O lndcpendenlt: d!l
Papu11 No"a Guine, na RcpUbhe.1 de VMuaru, ""' Rcpubltc:a de FU1 c
lU R..:plibliea de N:tunl

«

"'"""

.

N' 4()-1. de 2S de n~m:mbrQ de: 2.014. Enc.1nnnh:unenw ~ Scn:r.do
Fcdcr:tl. p:u-a apr«:13Çfi0, do nome do Sc-nhOJ RUBEM A.,"'TONIO
CORREA BARBOSA. MinísllO de Pnn1eml Classe da Carrtir.l de
Díplomru:a do Mimstêno d.u Rcbç&s E.xll:ru)l'\lS, p:r.1-a e.xcrc:c:r o
cVgO d~ Emb.11:ador do Bras1l n.1 República d:t lndonCJía
N' 40S, de 25 de no\·~mbm de 2014. Enc;uninbarm:nto 110 Senado
FcdcraJ, para apreciação, do I'Cil1C do Senhor NORTO~ DE AN·
ORA DE MELLO RAPESTA. Milistro de Pnmcu-;s Cf:tsse da Cam:ma
de Diplomata do ~hrunério cbs Relações Ext.:rion.-s, para exercer o
e:ugo óc Embai:ud« do B~s1\ rm República de Angola.
N1 406, do 2S de no,·cmbro de 2014 Rc.soru1çâo ao Congrçsso
N:te1on:tl d-: ;~~I.Osnú~ do pro,l(to de 1.-:l que., s:lne10n:ldo, stl tr.IM(om' l n~ Lc::i n• l l 045, &.! 2S ée nO\'t'mbro de 2014

111- ter seu 1mp.1eto orçarru:ntirio•finan:cJro considerado n~
rc:nal~$ bi.mestr.\ls, n;;, funn;;, do art. 90, de modo a n!o :r.fc1:1r
o alcance d:u me-tu de rcsultldos fiscais pA"mw no mciso 11 do
§25 doart.4•.
1• A

rcnlinç\;~.

tomprcende anisu:r.., n::t usdo, subsidio, e«:-

di!o presumickl, ooncessio de isen~. alter:r.çlo de aliquou. ou
modific.:~çJD de base de càleulo que impl iq~e rcduç6o de aíbutos

Comumco a Vo.su Exc:cêncta que, noli termos do f !• do an..
66 da CotuUwldo. decidi \"Çtar p:vci:llmcmc POr rontr.mtd."MJço ~
m~reue pUbheo. a PmJI!to do.\ LC'III1 99, de 20 13 • CQmplcmrntu" (n"
23811} • ConlplrnK!tlW D Cãnwa dos Ocptu:ldos)_ que -Altera a l..c:1
Cornptemcnw n" 10 1, de .J de mAIO de :!000, que: cstlbc:lçocço flOm~
de fin:ançu pUblica$ volwlas pm a m:~bilid.:~ck 11.1 gcsrlo fiseal;
dispõe sobN cri~río1õ de 11\dc~;lio dos tontt:IIQS de rdinand:uncnlO
d;;, d1\·íd.1 celebrados cntn.: :1. Ulll:\o, Escwlo!. o Ois1n10 fçodcnJ c
Munieip10s; e di oott:tS piO\'Id.:~s"
nunife.stou·~ pelo \-.:to

aos

Ad...J.'
• An 11 0 llll. 14 cb ler Compk:JJtCnur ~ IOI, dt -1 denll\10
de 2000 (l..e1 de RcspooSõlblfidack F11K".ll), p;ll$!1 ;J ,.,gor.u camas
Jcg.uln&cs altcraç&s

Es1e 6ocumcnto pode xr verilie."do nç ~ndcn:ço çoklfÔflico htrp:/'"'\\ w.in p tólll:nllcilbi:.hml,
pdo códiJO 0001201J II260000S

11• cst.u :M:ompanh;~tb de medid.u de compengçSQ por melo
do aumcnro de receita, proveniente da clew;5o de allquow, da
ampli:tç;\0 da base d~ dlculo ou d.:1 trt:tJOmçlo ou eri~o de
trlburo ou eonlnbuaç1o, no e:<creic;io em q.c: for 1nslitukb. c DO
cxcrckio seguinte, QSO não seja possh·el 11 dcmonstDÇ!o n:ferida no inciso I do c:tpul;

~

W 407, dllo 2S de racwembro de Z014

Otn1do. o ~l1nut~.:rio d11 Fucnd:l
segumtcs d1sposith•os

'An. IJ .

e outros beneficios q~tt: corR.sponda.m a tr.1".lmçonW d1fço~m:1ado.
§

2• Se o :tiO de ooncessio ou de ampl:açio do incenti\'O ou

bcndic1o de que tntõl o c:aput csti\'ct coJUiçoionado .a disposlo
no.s ~us incil(MI li ou 111, o b:ncftcio sô cnrruicm ,;,or quando
implcmçonbdas I!$ medubs referi~ no! m~eion~s inciSO!.

I is llte~ dou aliquow dos nbu!M p~Jtos nos
mCISOS I, 11, IV c V do upu1 do an.. 153, na fomu ck: seu f 1•,
no § 4• do :trt. 177, II;)CiQs d"' COnstJIUIÇ.b Fcden11,
4

c:

111 - aos mcena\"OS fisc::us rdx1011:1dos :l bens o scMços que
n3o $1Cpm produz:1dOS ou pres~s no tem•.ono n"'CJonal nA d"'l!l
$U!I concc.ss3o c cujo objetivo seja a ;,tc:m:l!Wçlo de ~tt
nologla m pcriodo ddinnlo,

de

Oowmcntc. au!ll3do <hgi~:~lmcnte conformõ MP n 1 1.200·2 de 2410!12001. que 1n1t1tu1 a
lnfrxstrutur-~ de Ch.:~xe.s PUbhe.u Bt:t51leir.a • ICP·B~LI
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DECRETO DE J DE DU.I::.\IRRO Dl:: 201.-

..,....

Abr.: a.o Orç:uncnto f'1seal d3 Un1ão. em r.wor ele d'""rsos 6rg3os do Poder
Exccuti'o c d.: Enc.ouso~o Fin31'1ecnos d:t Uni!o, cn:'-d11D wplc.mc:nur no v:di:lf
do: RS 115 83 1 S1UIO. PJI>\ rdorço de douções tonSL1Jl«:$ d::~ Lei 0rç3·
m.::nt:ina "ISento:.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uw d:t ;ltribui95Q qu~: lhe. oonfo::~ o ;.rt. l.f, upul,
enciso IV, rl:a COnflli\J1çio, ~:: li!ndo 1.'11\ ~·~~u ~ autonz:lçio conUd:1 no :~n_ ~. c•IHII, mciso I. a.linca "a",
tnciso 11 c Jllclso XIX, .õlllnta •b", 11~-ns •1• t ·z~. c ~ t•, d:. 1....'1 n• 12 9SZ. de 20 ck J:lnmo d.:
20l4.

D ECRETA:

t• F~;:. liberto ao Orç.mltniO F1sta.l d.:1 Un16o (Lei n• 12.952, de 20 de JMI:Lro de 201-4). em
f..n·or de di,~rsos 6JBioS do Poder E:•;:ccutl\0 c de EnQI.I'gO$ Finmcc:uos d:ro Uru:lo, crédu.o tilplcn~<:nur
no ,.aJor de RS 115 UU71,00 (ccniO c quLnM mJihõcs, ouoocnt05 c trmt.1 c u1n m•l. quin~nlós e
scll::ntl. c um rc;'l.u), p;u:t aknder i pi'CJSI';'I.II'I~!o caMWitc do Anexo I
Art.

Art.
eSc

do~ç&.t:

r Oi
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Presidência da República
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Art.
O organismo dc1·cr;\ cumprir o dispo.$to u Ui n"
8 069, de ll de !ulho 199(), a! dispo:w;&:s do o~crcto n• }.491. de: 18

rJ~~.1~o~~d~ 3~ m~n7d:Sz~~sr,~la~~s::s:n~~õ\se~

CASA C IVl L

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFO&VIAÇÃO

crcdcrK:ia.mcnr.o

Art )• O ctedenci~eniO ttm \'abdM: por 2 (de1s) anos,

O&SP.ACHOS 00 DIRETOR-PRESIDEr-/TI:::

Em l de

dcn:mb~

RENAiO DA SILVEIRA MARTII\1

dt> 2014

Enucbdc; AR CERTIFICADO OIQITAL, vincul:~d:1. à AC CERTISICN MUL11PLA c AC CERTISIGN RFB
Pro«:nos o"'; 00100.00027112014-41 c OOIOD.OOQ275f20I~-"29
Nos \enn:)S do PM~cr COAF/OAFN!lTI • 9.\1201-1 c tõn·
soan!Al P.u-cccn:s ICP I 71/2014 c Hl5120\4 -PFE/ITl/PGF/ AGU, DE·

~~~~t...~,fc~,=ãd~CêrR~SiGNtoMt)Lfi~J~~l~~1~~~8~

RFB, (.0111 i.nsul~~o lhcnica suu:W:1 "" R\101 P.tr;m;úbót. ..:squnta com
a Ru01 Com:lnd.a.nlc, n• J 156, ula 02. BJ.irr'O José Pmto. Cul.lbâ·MT,
p.v.t u Potitku 4e Ccmficadol: J3 cn:dcnci~t.

EntiWc· AR VEJ.TlCE c AR HS ARCANGELETI, \'mtul:ld:l.S 6. AC
SINCOR RFB
Processo n4 00100.00030612007·11
Ac:olht·sc llll Not.u n• 36012014/APGIPFE-ITl/PGF/AGU c

RETIFICAÇÃO

~~-~c''l~i~~th!"d~~ d1sposto no~ r~ llrl. 52 cá Lei n•

Ofiei!d d~ou!:.:.:~:od~u~i~~o'N. Sçç;'lo 1. p;.1grn;~ 3. do Oi:íno

!DEU SALVATn

U.i..se: como PSS <bAR CNDL vincul.'l<l.:t i SERASA CO,
AC SERASA RFB c AC SER.ASA JUS

SECRETARIA DE PORTOS

SECRETARIA DE DIREITOS

de

Ccrufic~os

PORTARIA N' 415, OE 3 DE DEZEMBRO DE 2014

IIUMA~OS

~r~vde0u':~:f~ ~J.C~;~~~dcdoB~Íj
· VIla do Conde S.A •

PORTARIA N, 70-', DEl DE DEZl-:MtlRO DE 201-'

~:~~~~::'L'~:::~~llq~s~~~.fu~e:,.:;}.e;~3R.,
Polit:fc~

Art. 4° E$b Portana cnLra. em Ylgcr Mo dttll de su:. pubhcaçJo.

Onde s.r U: subonJm:.da " SER.ASA CD, AC SERASA
RFB o AC SERA$A JUS vuiCU :Idas ~ AC RAIZ

DE roR<f~~~~~:~?;t~~DJ>A~~i~~e~~~~~g.'~~
iÕ.6:J,
~~2&tr:U~~d:\~)~u~ :n~~ta~~~~-~: ~
§ 3"' do Dccrc10 6
de 03 de julho de lC07, c coruidc!VIdo o

'rlCE c AR HS ARCAK(iJ;:LETI. \' lnt.u13dl.S O. AC SlNCOR. FU'8,

lisQdos ab.\ixo, p.w as

conbdos d;1 d.tt:J d;1 public.aç3o lksu Pon.ma, dc,'cndo o org;vusmo
11
~~:~. n~uattC::~~ta1~! à~~:~~~ ~::n~c~'!:";;:;=~:

1

crtdcnciad:tS.

1

; .:

n~

DE
OIR~I~~~~~"L~A~tf~r:~~~~btt~c~~ g~c::1s:~t
CA, no u$0 dou atribu1ç&s que lhe confere o
11 do p.uãgr.úo

\~4.

~Qitl11bc~d~o~C:~~~ p~~. ~.r-1~j~~h~do~~ ~
50)00 OOIOOI/201J·9&, re!Oh·c

InC ISO

ünieo <lo M 87 da Consmutç!o. _c to::ndo cnt mu o di~10 no .ut.
U do Dccn:to n• 5.4!111, deIS de JUlho de 2005, c no meuo V do an.
~do Occn::to n• 3 17-1, do 16 d::l Jetc-l'{lbro de 1999, t'C'IOh•c

Enudlldc: AR CERTA. v1ncubdo il AC CER11SIGN JUS. AC CER·
TISION MULnPL.A e AC CEitTISIGN RFB
Processos n• 00100.00020312006.()2, 0010\1 OQOO.I0/2001-34 e
00100.000133/2003·%
Acolhl:·se ~ NoL'IS n-' 1134, 83ll/20 141APGIPF~
m/P(jf/AGU e &6812014/DSBIPft>ITlJNFIAGU qu~ opin:un pçlo

PANI A~Szi~~lclNTÉR.\lAZ'Iô~i:i~'~O::: :t~~:~al ~~cQ~;l:

dlc, 3/C :59100 • Pra.to, ltih:l, encam::pdo de uuermedi:u po;didos de
habilu.lÇSo • adoç;!o intcm:LCton~. de acordo com a Convenção Relauu o\ Protcç3o das Criõ~n~;ou c i Coopcraçlo em Matéria de A~
lnh:maci«UU, concluld:~ em H:uJ·Holanda. em 29 de maio de 1991,

Es1c documento pode ser \'Cnfscado no endereço cl.;vón1'0 http11w\\wtn p •.bt.uuvrlbthlltd,

pelo côdJ,&O 0001~01~12CM000l..t
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Et~

lO 142, de 20 de fcvcrcitO de 2004, I (1,111"1:3.) funç5o cominiONd. de
I, nf\cl FC-1, .ndic.ada c qwnllf~ no Anc-:w 111
Art. 4• O Tnbunal Supcnor Eleuor.tl Nt:uri as lru:Q"\\If&:s

DA REPÚBL I CA

lc::i

FtcgJotWJ Ekiklr.ut, os cargos de pro' tm!!f\10
comtsSIOtla<bs qU3tltlficados no Anexo I

ef~1l\'t'

e llS (unç&s

I • 2 (deus) <=oltJOS cktn·e~, Jl:ndo I (um) de Anahslll Ju·
d1t:id.no o I (um} dt: TCcnlco Jud~tt:ino, p:u>~ c:ad11 Zon;,. Elcitor:r.l,
(un~o

CAplo.l

Asst~nr.c

Art. t• Fte::un «-lõldoJ.. nos quWos de pessoal dos TnbunaJ.t

11 • I (uma)

Art. 3• Fica cn~~

e: da

runç:&t de Chefe

F:tço saber que o Congresso N:w:Jon:rl dccn:lll c cu s.vrcJOOo
lo (II:SUUik

tnd!QCiu c qUMtdlC2du no AM.'CO 11

ncwsirw 1 apliaçSo dcs:U Ltl
Art. S" As d«pesas dcoortenle5 da apbCIIIç!o dcsQ l.c1 corn:r.IO 11 con~ d;u dobWcs O~Çm~cntAmu: ÇOQJJglloldu :aot: Tn"bun:us

Ftcg1orws Ek:•Wrw.
Art. 61 A cflcâ'"la dcsu Lei c do ~~ cfca.os f'mancctros liu
oondicton:ada lK.lt hm1tes orç~~mcntirios auaonzadot r.a 1d de duc•
tn:es orç;llt)Cntina: c em Mtexo pr6pno cb k• otÇ31't\Cntána ~~1.
nos termos do~ I"' do

art. 169

d:a Con.stHwç!o

Fed~

comaswn:ld:a de Cllc(c do Can6no

Ek•tol'llJ. ah·cl fC-6. p;uu ~ Z<ln:u Ek•tor.us locahWu no O.stnto

F'edef1ll c na QJ~Jbl c= m&cnor dos Estldos.
111 • I (u~) ~ comiss1orud., de Assn&crue

I, pou01 ns Zonu Elc:110f'Utl l«.1.ht.:ld3s no OJJtrtto
c tn~nor dos Esudos

Br:asih:a.. 27 de JUibo de '2015, 1941 d.a lndepcndêncâ c 127"
d.'t Rcpübhc:.a

F~

l

"h·cl fC·

Dll.MA ROUSSEFF

c n;a; c:aprtal

J(»i &INwJo Cctrtkl:o
IMsOn &ubosó

ANEXO I

'

(An I• d:a l.c•.,. 13.150, de 27 de: JUlho ck lOIS)

'

CARGOS EfETlVOS 1;: FVNCOES COMISSIONADAS

DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS

ANEXO 11
(Art. 2• dJ. Lo n• 13 ISO, de 27 de Julho de: 2GI.S)

TABELA DE PREÇOS DE .JORNAIS AVULSOS
Pôglnn•
~!!t'or:.-~C:
~:':'~~
do 02 a 2 8
d• 32. 7 6
do 80 a '1!58
dv '1:6 0 • õe!SO

RS

RS
RS

''""

0 ,30
O,!SO

FtS
R $

'1 0 0
2 , 00

RS

2 GO

'1.5 0

TRANS~~~~~sDfsFi'~~~fSJ~~~~{ADAS

I

Quadro de PcstOal

T~;~bu.lul Rcvon.ll EJ:cL»tôll.d.o....t..ce
i!nbun:al P.~lOI'!Al..Ekt.kUilldCAiill

3 .00
R $
p .-.-ooo d • ""b • l • rn• l • _ ,.__d•n'-- d •
R $

- AalrTO• d • !SOO
p•gln••

p•gln••-

rnu.lt lpllu.do

p or RS 0,01 0 7

Este doc.urftl:nto pode ser vcnf~o Mcndcn:ço dcttõatco httpJ/\•o\~"'""P ·~hml.
pelo o6cbgo 000120IS0723GOOOI

Documcnco

win~

d•a•Cllmente conrorme MP n 1 2.2~2 de: 2410&12001, quo LnJ6tul a
lnfracswtur.a ck Chlvcs Pilblicu Bm1k1ra • ICP·Btutl
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1

D ECR ET A :

G~t1..2;

€.

- 1 l '-" J f
~/~~"!

1

Art.. I• Fiu IIUtorizacb llllniCJfõlhuç:Jo de cow pcl.l Unt&l do Fundo de
de Opc
de Cn:duo EduaU\"0 • FGEOUC. ele que ttD~ a Lei nl 12.0ln, de 11 de noVC'Mbto de 2009, mcd~l~-

2 tr.lnsf.:t.!nct3 de

Bnml R..E

ordmM~ ck sUl btuland~e c de oruulo do IRB-Br.uil Rtsseg\Jros SA-I~

õiÇÔ(S
cx~~nteJ .10

nec.:uârio A manutençlo d2 Uni5o no grupo dc eonttDJe po1 iltOfdo de:

§ 1• A w•ll:jr.tliuç.,),;, de

..o~

do FOtDUC

~~~ o:f..-1~.:.

m<õ>ll•.ulk •

lrOII~(cctll~;~• ~ p;aT·

tlt•p>~Çôcs 0(101\ÍnN de que~,.. o upv.t c cfcCI\'~~ apôs: a pubh~ de poruna edibd.ll pelo Mmisuo
de En,, do <b f:aunda, que d~<er.i eon~o:r o \-alor da ;~ubKnç3o c a q\&lnrlbtt de ações 11 serem
tr11Mferidu
~l"'Para fmJde..ltcl.dunçn1Qaodispos10no§ t•dout.t•cblri nlll.380.de JOck:pneiro
'~or da.s ltÇ6cs deverá so:r o ulor p:atnmon1.lll altubdo :a p;~rtir do Ultimo b.abnço
p;atnmOI'IJAl publicado c :IUdltldO

de: 2011, o

An 2• A Sccret:~na do Tesouro N:actonal do M1nutirlo da F'ueDda adotm :lS prnvidê~1as para
11 lllUltfn~nti:~ das aç6cs ~ pm usquru que: 11 ope-101Ç.1o nSo c:xchu a pMt!Cl~ao da Uni.SO no arupo
de concro~ do IR8 Or.lSII RE.

Art )r f1c::un c'CcluJW do Fundo }Qc:1on~ de Ouest4ll~3o • F'ND u
IRB 8fUII REde Clrul.:arid:ade da Unlln

ANEXO 111

açau de emlUio do

Art 4~ &~ Doere~e cnlr.l em usor ""' dab de sua. public~

(Art. l • d2 Ut,.,. 11.150, de 2.1 de JUibo de; 2015}

~~~~~~rsc2õ~~~i~m~?t5

Bm!l.a, 27 de ;ulha de 20IS, 19-1" d:a lndcpcrldencla c 121' cb

~p{lbhe~

OILMA ROUSSEFF
~wi,UI'IroFn~Yirlfi~V}'

DECRJ;TO DE l7 DE JULIIO DE 2015
Abre aos Orça.rm:n101 Fiscal c da Scaurid:l.dc $oc1J.I da Unilo, em f.ll,•or de
d1veJJ01 Ó'JSoS dos Pockra Leg•slabvu.lud.J.c•ãno c E-<ecuovo, da Odcnsori:a
PUbha d\1 Un~. do Mmislêno PU~ tco da Urulo t de TtM.sfer&Kw a
E.sbdo1, Dlstnto Feder:~.! c Munidpios. c~di10 wplcmcnbr no \<tlot de R.S
I 629.519,495,00, ~~reforço de dotações çon,sUS~~ da Let ~Mnenliria
\llctUC

1\ PRESI DENTA DA RE-PÚ'DLIC\, ltY 11W U.t auiiN•~ '411!: Uac: t;uufo;:oç v ao-1. 14, n pul,

Lnc1so IV, da ConstJt1uç.So. c tendo 1:11\ \Ut:L a AUtoriuçJo conoda no •n. <t•. upul, l~iso 1, allnta ~.·.
todso JV lll.Jneas •bwc •c• mdso VI., ahncu •a• o •b• mciw XVI alinca •c• ~ LnclSO XXl alinea.t •a~
o •c", e t•, d• Lei n• ti.IIS, ck 20 d~ llml de 1o1's,
'
'
'

f

DECRETA :
Art. 1• f•ca abo.no 1»S Orçamc.n.tos Fiscal c d;,; Sc&uridade Soctlll dA Unrlo (Lc• n• 13 I !S. de
20 de 1bril di:: lO I 5), em favor de dwcrsos órpos d01 Podcru Lcpslowvo. Judlciârio e E:'<ccuth"', d:~.
Dcfcn"ona Públi~.a d.1 União, do Mim~no PUbhc:o da Uru.SO c do Trarufcrí!nciu :11 fuUI4os. Distri10
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DECRETO DE 27 DE: JULIIO DE 2015
Ab~

óP:CÁQ,liiOOO · Mw.trn..•Trobollwo tnorn"IO

~~fM:!oi.J..~"'l""'-'"lb""Jllo•'tt----------=c.""'·=-··-=--:--.,,..
~'
~JlMJlU.(CA.'J%L\\lt:~T0~';:::====-r;----::-~~'f:'[l'!'·rlJJiatu.Hi..l.IQ.
~~ rtOGIUM..\nC.o\r{)OKJ,).IAAÇÀOo'~Al.P-AOOJt'Pit(){)U.:!

ao Orçamcn10 Fiscal d3 Uni3o, ~ rnor ~ dive1$05 õrsii» do Poder
de En.c:argos fin.u~ec:iros d.a Uni1o c doe RefilllnCiamemo d.a DIVld.l

E.x~ub\'0,
PUbli~

Mobi!Liria Ftck:nl, cróclno ruplementar no \'2lor de RS
36.7.S9.382.S20.00, p:ora rdorço de dotaQÕCs oonstlntcs da Lc1 Orçamcntin.1
'~'Lgcnr.c

A PRE'.SIDENTA DA REPÚBLICA, no w;o d3 :clnbv.lç!o q~e lho <::Q!J;ret~ o •n. &4, upu1,
mcLSO IV. cb Constltl..uç3o. c tendo em \'lSt:l a ~u»n.uç5o conlld.l no art. 41• uput, LOCLSO I, :lllnea "•".

inmo 11, ínciso V, alinc;u

~a·

e "b", itens I c 2. inciso Vlll e inclso X1X, :slinca "b", 11ens I e 2,

~

I"

c f -l", cb Let n• ll.ll.5, de 20 de abril de 201S,

Este doxwnnli.O pode: li!:t\t:rifk• no ~•Ide~ clctrôruco llllp:/(wwv. Ln gov~.hml,
pelo código 000110150728000M
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DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2015

Abre ao Orç311lenw Fiscal da Untllo. em favor de dh·crsos 6f&.los do Podc:r
ÓAG.\0: 1.1000.
I!~II)AJ)l.:

MI~I'W . .

lll.JJ •

Exct\ltl\'0, cridito S\lplrnu:nt:lr no ,-~or de R$ 29 922 13.2,00. p~ ~forço&:.
dobÇõc:s çonstln!Cs da l,çi ÜfÇ3meobria \'isente.

Ottfm'OI\Iflotnto,.lltiii"UtiA 1 Coml'nt• T,uorie r

~ri.,.ol'ldl_..... oh

;r.- f"nno

""~lo_,., • Sll~k.\.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso d.a atnb!,ução q~ lhe confc~ o art. 14, uput,
mc•w (V, & Consurui~lo. c tendo em vista u autonr.açlles çonJWJtt.s do &rt. 4•, upul, •nciso I, aiJnc:a
-a·, mciso 11, ineiso V, alint:-!1 •b", item I, c •nc:íso VUI, e t 1•, dJ. Ld ~t• ll.IIS. de 20 de abril de 2015,
c do Mt. 3&. t 2". d.ll Lc1 n• 13.080, de 2 de .Pne•ro de 20\S,

DE CRETA:

'""

Art. 1• F1ca :abcno 10 O~cnto F11c:al d:s U~t~ (kl n• 13,1 \S, de: 20 4c :abril de: 2015), em
f:wor de dl\-cnos ô/lb do Poder E:tccudvo, cnld1~ ruplcmcnw no valor de lU 29.922.132.00 (vinw
c now mi\hõc.s, OO\CCC:nk)J c \!ÍOic c do11 mi~ oiiOCCntOs e lrinta e doU rtais), pm arndcr i
program:.ç.SO constantt do Anexo I
Art..

SEE····
Estedocun\cn10 pode ser \"Cnfic..1o no cndc"*' clctr&ueo hup /Mw\>'-lA-P .~.
pelo c:ódigo OOOHOIS072800068

~

Os recunos nec::.cssinos. i :abertUra do clidito de que uat:a o :an. 1• derorrem de:

11 • c.-:ccuo de

;mçead~So de

Reçuf101 de ConYêniO$. no \'a lorde RS 365,726,00 (tre:rcntol c

Ooet.tmcniO winado dlgllõllmcnte conforme MP n' 2200.2 dc 24/tUnOOt, que •nsbt\Ú •
lnrrxstNwra ck Ch:a\'cS Pübhcas B:asilci~ • ICP·Bmil.
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Presidência da Repúblic.a

do :lrti&O 15. da Anexo da. D..-cn::ro n•. 1109, M 17 de setembro de
2013, IUOI\'C

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Art. I* lnsnn.ur o Clt&utrn de Pn.>Sldtn~~:s.. Mcmbrot, As'liJ·
tl.1tte:! TCcntcos e P~ntos pm Ptoc)C'ssos Admltustr.Ul\'OS DiscrplinMC.s
no hbno do Sistcm:a de Com:rç!o dQ Poder &;c;çuuvo Ftdcr.LI

MENSAOEM
(•)W 273, de 24 dç JUlho de 2015. Encl!nmh;vn;."nto ;x:. SCI\3do Fcdcr;U,

11='1'~• do 110111< do li<ni\Qr LUIZANTO~IO EHI\IITGARCJA

=;N:~~r!u;:~tn~~~~~~~not do 1Xp;vu-

::0~13t::kr!J: t}~~~~~.3~n:::;~~J':.!u~~~cbA!;;
Olrctlo de lnc.onsbtuci0001lid.1de n• SJ4J

N' 114, de 27 de jUlho de 1DIS. RcsuD.uçio 110 Consrouo Nx1onal

Art. 1• O Cad~1ro se~ gcndo pe~ Com:-s,edon:.~r.ll d:a
Umilo que pnnt11i tu.\ m:mu~nç!G, Orpt~rl;ç.\o c:: publicidade aos
61J5oS c cn.Ddadcs da. adnMt.stn»ç:So pUbhca
An. )• A pedido dos 6fiSoS c en11d.:sdcs de lo~ dos
ttrmdore.s, sedo rearstr.ldos no Caduuo mql,l("kS serndon::s :anhAdcu.
como :spw a particip;u de conussõcs do processos ducrphnarcs

f t• O fti!Stn:t no Cadutto conlcd u scgu.ntc.J 111formaçlles
do servidor;

~ j)~~ t':~fbode~~315' ~ion:ldo. se IIW!,fcrma n2 L:l

I-

f•) Republ~a pot' ~~ said., c.om incorn.'(.lo no DOU de 27 07.201~.

IJ

S<çJo l

No~

compkro:

DECISÃO OE 21 DE JULIIO DE ZOlS

Processo n• OUI90009S3V2012..a)

C'r:i, :;t~ :;_s~\q~: 57í2015rAs;uR:C:~ü'iCõU,JGtr7!

Al!ft$SON Jurídrc:~ Sutp:ndo. 116 uhcnot dcc.lda Jud•o~. os cJc:~tDJ cb
ck.c.l~ de: itudoneicbde apli~ a Dclu CoaW\I$'t SIA

VALDIR MOYS~ SIMÁO

:O.iwi:rroó:E".sc:JOOOaeftd:1CCI1~tb1Jnd;)

CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO
PORTARIA 1\' t.91S. DE 21 DE JUlHO OE 201.5
lnstJ1lu o Cad:litro ck Prcsldetlccs., 1\fcm-

brot.

AUuiCnlct TCcnrto$ f. Pti'IICIJ p1m

Pl'o«ssos Adn'llnlllr.lll\oS Or$tlphn:un no
àmbrk> do Sin:ma do C'"orn1(&) do Poikr
E.xcculrvo

Feder.~!

O CORR[:GEDOR-CERAl DA CONTROlADOR IA-

CER.AL DA UNIAO, no uso da compcttncra que lhe con(cro o
litigo 4•. do Occn:co a• 5 480, de lO d~ JU:nho de 2005. c o mtl$0 I

Gcrõ1!

V.

~Utncub

Art. 6• Os
Un1lo.

~

omluos .scr5o resoh·idot pelo Comac:dor·

d~

\VALDrR JOÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAV"EGABILIDADE
PORTARJA N" 1.985, DE 17 DE J ULHO DE 2015

IV • Cnbdc de

Louç~a.

S1:ap:,

""'""

VIl - Áre:a de fonn.:aç!o;

VIII • E-nuúl lnltiNc:ionill,
IX - Tckfonc. c:
X ~ Função a ser dcscmp;:nbadl noJ pnxcssos dtKiphnarcs.
~ r o Cada.wo dc\'Wo rtJistl'4r 11.1mb a at.llond.ldc Ç()IJlpctcntc p.1r.1 3l&tottw ::t. dt:ligtuÇlo dtJ Scn·i!krr p:t-111 !IJI.llll ern to•
míssõcs de outros orgJof c cnud:xks

§Y' tnlq):ISUQUit\-mt;,~toi!Ctadotpeloe•n\o'IIICIJ!?,cp.;o'o'br
Art. ) • OJ OsgJos c ennda&.s do S!Jiema de

Corr~:rçiQ

Art. t• Oc:fcnr, conronnc peticionado pcb EmbT,IÇr S.A.. o
pedido de: Nlvd Eqwvakntc dc:-Sc:surMÇa p.lnllll seç&o 2H07(a)(3) do
RBAC n• 2S.cmc:nda 25·127, ~o ::wilo Emb~r Modelo EM8·54S
n:fcn:n~t- ao 6cc.QU de descida d.a salda de mer:gêl'l(l1 do tipo 111
Art. 2" Est:a. Portana cncr.a em viaor no d1a na d.l.tll de sua
publit.:IÇio

OINO JSHIKURA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRtJTURA
AEROPORTUÁRIA

da

Poder E:<ttutiVO Ftdrr.tol. ~m r:~« de lti(''(J~~ de! k'f\1dO~S ~lOS
p:an.wv em oom1u6cs ducrpUrwes em loc::ahdldc- cspcc:ifi~;~.., ou de

outrO (:ator que: dificulte 2 uPIJ..t:tÇio de seus prôpnos stn"M!orcs,
poderio sollclw i Com."gedom-Gc:r:ll da União lndJcaç5o de. ser·
vidorcs consWltu do <Àdli.Stro
Art. 4" A Co~s«!On-l.(i.l!r.lll d:t. Untio vc rifieana rc-gt$tt0 de
scn·rdor no C3dutro ~m IOC".lhcbdc: corrcsponckn.ce t 2pur~ dos
r_~ucs e ~c~~mlnh'-li su:u \nfol'tft.1Ç&:s cao órgJo sohtit:t.n1C

Eu.c d«u'mcnto pode: $tt \'C:nfi~o nomdc:rtço ~:ktf6tu((l httO·/JW\\Win.p·~
pelo c:ódiao 0001201SOni00071

A1t. 5• Urna ~L ln&C'õ1do tervidot, o õrpo ou entidade
aohe1t:lnte dcvcri conti.\t:.t ;a au10mbdt. d:t. unidade de: lobÇ.!o do
pMa au10riur sua dcllgncaçlo pan atlllÇio Junlo
com1ulo d!Klplinõll

servidor eompe~nll:

0 SUPERINTENDENTE DE AERONAVECAOILIOA·
DE. no uao d.;a atnb\lrçJo q~,~c;: Jhç c;:onfc:re o att. Sl do Rearm"ntO
lruc:mo llpfVvado pda Raoluç!o n' tiO, de 15 do .:tembfo de 2009,
c constdeiWido o qUC! oonsu do processo rt~ 00051.071074120IS-50.

VI • Nl''tl de. csco\;mdade,

t::

10.6&3, ~~~':'::~ ~OO~.~~s
n~~aO~c ~~e~::;
de 200S, -=ndo em nna a <k<is3o llmin:ll' profcnd~ pelo Mm1stro G1\·
nw Mendes Ml :t.IJios do Rctuno OtdlAm a~1 M.ll~xlo dt ~-

P3riarafo Ürueo. órslos c tntlcbdcs que l«<ham prevb·
men.lc: kadic:.do JtMdo~s p.IB compo1 o Cadasllo R:rio priarid.adc
no n:ndlmmto de fvwru .olro~&:s de scrvldarcs

·Catao.

111 - UnldW de louç5o;

CONTROlADOR.IA-GERA L DA UN IÃO

..

,..
"'"'

............. "" L......,., PVWin

POKTARJAS DE 27 DE J ULHO DE 2DIS

O SUPE.AJNTENDENTE DE 11\'FRA.ESTRlJTURA A&
ROPORTUÁRIA, no UfO 11nblii~ que lhe eonfcn: o an. -41. In·
C'ISOS VIII c x. do Rel!mc-nco lniC:rno aprovado pela Resoluçlo n•
110, de 15 de: ~tm~bro de 2009, nos: 11:nnos do dispos10 na R.eso\uçlo
n' 158. de: ll de JUlho de- 20 10, com ti.md:unmiO n:a l..c:1 rf 7.S6S. de
19 de d«cmbro de 1916, que d1$p& 5obrc o C6di.;o BnlS11dro de
Acrgnianica,rosol~.

Dorum\.'niD usin:ado d1git:alml'fl1C c:onfo~mc: MP nt 2.200-2 de 24/0IJlOOI, que IDJllllou •
lnrrxstNtu~ de. Ch.11'' " Públic:as Br.lS1ku:a • ICP·Brun
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2015
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor de diversos órgi!los dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria
Pública da União, do Ministério Público da União e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municfpios, crédito suplementar no valor de R$
1.629.519.495,00, para
reforço
de
dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. ~. caput, inciso I, alfnea "a". inciso IV, alfneas "b"
e "c", inciso VI, alfneas "a" e "b", inciso XVI , alfnea "c", e inciso XXI, alfneas "a" e "c", e§ 1~. da Lei n!! 13.115,
de 20 de abril de 2015,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n'!.13.115, de 20 de
abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria
Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municfpios,
crédito suplementar no valor de R$ 1.629.519.495,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e nove milhões,
quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), para atender às programações constantes
do Anexo I.
Art. 22 Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 12 decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2014, no valor de R$ 56.550.100,00
(cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil e cem reais), relativo à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e
11 - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 1.572.969.395,00 (um bilhão,
quinhentos e setenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais),
conforme indicado no Anexo 11.
Art. 3.<! Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflla, 27 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF

Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.7.2015
Download para anexo
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2015
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios da Educação, da
Previdência Soci.al, do Trabalho e Emprego e da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$
1.701 .389.028,00,
para
reforço
de
dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista a autorização contida art. 4'!, caput, inciso I, allneas "a", "c" e •·e·, inciso 11,
inciso VIII, inciso XII, allnea "a", itens "1", "2" e "3", inciso XIV, alínea "a", e inciso XIX, allnea ·b", item 2, e §
1!!, da Lei n!! 13.115, de 20 de abril de 2015,
DECRETA:
Art. 12 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n!! 13.115. de 20 de
abril de 2015), em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 1. 701 .389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos
e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), para atender á programação constante do Anexo I.
Art. 2!! Os recursos necessários á abertura do crédito de que trata o art. 12 decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercfcio de 2014, no valor de R$
666.186.440,00 (seiscentos e sessenta e seis milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta
reais), sendo:
a) R$ 344.880.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil reais) de
Contribuição do Salário-Educação;
b) R$ 3.359.418,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito mil reais) de
Contribuições para os Prograrras PIS/Pasep;
c) R$ 262 .320.233,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, trezentos e vinte mil, duzentos e trinta e
três reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;
d) R$ 34.962.200,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil e duzentos reais) de
Recursos Próprios Financeiros;
e) R$ 20.571 .589,00 (vinte milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais)
de Recursos de Convênios; e
f) R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e
Privadas Nacionais;

11 -excesso de arrecadação, no valor de R$ 594.113.666,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões,
cento e treze mil, seiscentos e sessenta e seis reais), sendo:
a) R$ 12.909.477,00 (doze milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais) de
Recursos Próprios Não Financeiros;
b) R$ 7.037.311 ,00 (sete milhões, trinta e sete mil, trezentos e onze reais) de Recursos Próprios
Financeiros;
c) R$ 12.394.170,00 (doze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e setenta reais) de

I

.to 1

13/10/20 15 14:2·
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Recursos de Convênios; e
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:-r
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.d.

d) R$ 561.772.708,00 (quinhentos e sessenta e um milhões, setecentos e setenta e dois
setecentos e oito reais) de Doações de Pessoas Fisicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e

-

111 - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 441 .088.922,00 (quatrocentos e
quarenta e um milhões, oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais), conforme indicado no Anexo 11.
Art.

~

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasllia, 27 de julho de 2015; 194!!. da Independência e 127!!. da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.7.2015
Download para anexo

*
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2015
Abre ao Orçamento F1scal da Uniâo 1 em ravor de diversos órgãos do Poder
Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Divida

Púbhca Mobillâría Federal, crédito suplementar no valor de RS
36.759 382.520,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atrtbulçâo que lhe confere o art. 84, caput, Inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no
arl4'. caput, Inciso I. allnea ' a', Inciso 11. Inciso V, alíneas 'a' e 'b', Itens 1 e 2, Inciso VIII o inciso XIX. allnea "b', nens 1 e 2, § 1R e§ 40, da Lei n' 13.115. do 20 de
abril de 2015,

DECRETA:
Art. 1SI Fica aberto ao Orçamento Físcal da União CLel nt 13. ]15 de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos
Financeiros da União e de Refinanciamento da Divida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar, no valor de RS 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões,
setecentos e clnquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois ma. quinhentos e vinte reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art 211 Os recursos necessàrios à abertura do crédito de que trata o art

~ ~~decorrem de:

I • superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, no valor de RS 703.465.057,00 (setecentos e três milhões, qua trocentos e
sessenta e cinco mil, cinquenta e sete reais), sendo~
a) RS 2.766.626,00 (dois milhões. setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reals) de Titules de Responsabilidade do Tesouro Nacional •
Refinanciamento da Dívida Pública Federal; e

b) R$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) de Titules de ResponsabHidade do Tesouro
Nacional ·Outras Aplicações;

11 • excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Pnvadas Nacionais. no valor de RS 7.000.000,00 (sete milhões de
reais); e
111 ·anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 36.048.917.463.00 (tnnta e seis bilhões, quarenta e oito milhões, novecentos e dezessete mfl,
quatrocentos e sessenta e três reais, conforme Indicado no Anexo 11.
Art. 3i Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 27 de julho de 2015: 194' da Independência e 1271 da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Este texto não substitui o pub!rcado no DOU de 28.7 2015
ÓRGÃO: 25000. Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25101 ·Ministério da Fazenda
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTA_ç_ÃOl_
FUNCIONAL

04122
04122

I

~

PROGRAMÁTICA

I

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

I ~ I ~ I I g I u' I ~
R
p

2110

Programa de Gestão e Manutençao do Ministério da Fazenda

~10 2000

r;dministraçào da
dm~nlstração da Un1dade. Nac1onal

110 2000 0001

u::~~~OAOES

M

F

100.000

I I I I I

I

VALOR

F

2

90

O

100

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

ÓRGÃO: 25000 ·Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25104. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ANEXO I
PROGRAMADETRABALHO!SUPLEMENTACÃO)

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00

E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

2110
04 092

~110 2244

04 092

~110 2244 0001

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

I Ao Q

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

s

G
N

o

F
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda
ATIVIDADES
Recuperação
de
Créditos,
Consultoria
Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda
Nacional
Recuperação de Créditos, Consultoria, Representaçãc
udicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional· Nacional
F
3

R
p

M

o

o

I

u

F
T
E

VALOR

727.101
727.101

727.101
2

90

o

181

727.101
727.101

o
727.101
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~~~
FUNCIONAL
0910
28 846

910 OOOL

28 846

910 OOOL 0001

2039
04122
04122

039 20ZA
039 20ZA 0001

OparaÇOtni E5ptrcials; Ge:stao da

Parth:;:lpe~çao

em

Organl::~mos

e Entldade5 Nacionais e

OPERAÇÕES ESPECIAIS
ontrlbulçOes e Anuidades a Organismos
Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigêncl
~e Programaçao Especifica
F ontrlbuiçOes e Anuidades a Organismos e Entidade
Nacionais e Internacionais sem Exigência
de
Programação Especifica . Nacional

3.000

'

3.000

F
3
2
50
Gestão da Polltlca EconOm1ca e Estabilidade doS lstema Anancelro Nacional
ATIVIDADES
Fortalecimento das AçOes de Autoridade Monetária
Fortalecimento das AçOes de Autoridade Monetãrta
Nacional
F
90
3
2

o

250

7.000.000
7.000.000
o

296

o

VALOR
2121

~121 2000

~121 2000 0001

Programa de Gestao e Manutençao
Comércio Exterior
ATIVIDADES
~~ministraçao da Unidade
rdministraçêo da Unidade · Nacional

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

6.000.000

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, lndüstria e Comércio Exterior
UNIDADE: 28233- Superintendência d a Zona Franca de Manaus- SUFRAMA
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E

PROGRAMÁTICA

G
R
N
p
D
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária
ATIVIDADES
Promoçao do Desenvolvimento Econômico Regiona
da AmazOnia Ocidental e Municlplos de Macapá •
Santana (AP)
Promoção do Desenvolvimento Econ6mico Regional d a
~mazõnia Ocidental e Municipios de Macapé: e Santana
AP) - Na Regilo Norte
F
3
2
PROGRAMIVAÇÁO/LOCALIZADORIPRODUTO

s

F

2029

zz ee1

~029 210L

22 661

po29 210L 0010

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
M
I
o
T
VALOR

o

u

E
3.195.000
3.195.000

3.195.000

90

o

174

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

o

E

PROGRAMÁTICA
0906

28 844
28 844

906 0284
0906 0284 0001

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE

3.195.000
3.195.000
3.195.000

ÓRGÃO: 47000 - Mi nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão
UNIDADE: 47101 -Ministério do Planejamento, Orçamento e GestAo
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO !SUPLEMENTACÃOI
FUNCIONAL

7.000.000
7.003.000
7.003.000

FUNCIONAL

FUNCIONAL

3.000
7 000 000

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

22122
22122

3.000

Internacionais

G
R
s
N
PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
p
F
D
Operações Especiais: Serviço da Divida Externa {Juros e AmortlzaçOes
OPERAÇÕES ESPECIAIS
fAmortlzaçào e Encargos de Financiamento da Dhdd
jcontratual Externa
~mortlzaçâo e Encargos de Financiamento da Olvld
Contratoal Externa • Nacional
F
2
o
F
6
o

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00
M
F
I
o
VALOR
u ET
D
3.465.057
3.465.057
3.465.057
90
90

o
o

344

343

698.431
2.766.626
3.465.057

o
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~TO~T~A~L-·~G~ERA~L~--------------------------------------------------------------~------~3.~46~5~;~51~ ~~

--

~/

~Ó~
R~G7
Ã~0: 5~8~00~0~-~M~in~ls~t~ér~lo-d~a~P~es-ca_e_A~q-u~l-cu~lt-ur-a----------------------------------------------------------~~
UNIDADE: 58101 ·Ministério da Pesca e Aqulcultura
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2052

20125

~052 20Y2

20125

~052 20Y2 0001

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00

E

G
N

F

o

s

PROGRAMNAÇÃOILOCALIZAOORIPROOUTO

M

R

o
o

p

I

u

F
T

VALOR

E
3.903.486

Pesca e Aaulcultura

ATIVIDADES
e Monitoramento para a Sustentabllldad

3.903.486

dos Recursos Pesqueiros e Aqufcolas
Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabi!ldad

3.903.486

iscalizaç~o

dos Recursos Pesqueiros e Aquicolas- Nacional
F
F

3
3

90
90

2
2

o
o

100
174

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

o
3.903.486

ÓRGÃO: 71000. Encargos Financeiros da Unlao
UNIDADE: 71101. Recursos sob SupervisAo do Ministério da Fazenda
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

I

PROGRAMÁTICA
0905

28 843
28843

~~05

0455
905 0455 0001

2.000.000
1.903.486
3.903.486

I

I~ I~

PROGRAMAIAÇÃOILOCALIZADORIPROOUTO

R
p

I

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
F
I
M
T
VALOR
o
o u E
700.000.000

Operaçoes Especiais: Serviço da D ivida Interna (Juros e Amortiza Oes)
OPERA 0ES ESPECIAIS
f~rviços da Divida Pública Federal Interna
erviços da Divida Pública Federal Interna· Nacional
2
o 1 90
F

I I

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

o

344

700.000.000
700.000.000
700.000.000
700.000.000

o
700.000.000

ÓRGÃO: 71000 ·Encargos Financeiros da União
UNIDADE: 71102. Recursos sob Supervlsao do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO
VALOR

FUNCIONAL
0910

OperaçOes Especiais: Gestao da
Internacionais

20.212.338

OPERA OES ESPECIAIS
28 846
28 846

1>910 0004

~910 0004 0002

~Contrlbulçao

62.255

à Organizaçao Internacional do Açúcar

p1A(MAPA}
82.255

ontribuição à Organização Internacional do Açúcar
DIA (MAPA) - No Exterior

F
28 846

~910 0017

Contrlbulçao à Organlzaçao Internacional do Café

28 846

p910 0017 0002

OIC(MAPA)
Contribuição à Organização Internacional do Café • OIC
MAPA) • No Exterior

28846

~9100074

28 846

p910 0074 0002

28 846

p910 0085

28 846

091 o 0085 0002

3

2

60

o

100

62.255
104.385
104.385

F

3

2

80

o

100

F

3

2

80

o

100

F

3

2

80

o

100

164.729
270.772
270.772

F

3

2

80

o

100

ontribulçào à Organização das NaçOes Unidas par
a Alimentação e Agricultura· FAO (MRE)
Contribuição ã Organizaçao das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura- FAO (MRE}- No Extenor

104.385
17.590.345
17.590.345

Contrlbulçao ã Organlzaçao Latino-Americana d
Energia - OLADE (MME}
ontribUiçáo à Organização Latino-Amelicana de Energia

17.590.345
164.729
164.729

OLADE (MME) • No Exterior
28 846
28 846

~910 0087
91 o 00 87 0002

28 846

910 OOAQ

28 846

910 OOAQ 0002

28 846

910 OOBK

Conlribulçao à Unlao Postal Universal- UPU (MC)
Contribuição à Uniao Postal Universal . UPU (MC) • Nc
Exterior
ontrlbulçao ã Organização I beroamericana
Juventude - OIJ (PR)
ContribuiÇ<'io à Organlzaçao lberoamericana
uventude • OIJ (PR) - No Exterior

de

270.772
72.150

de

72.150

Contrlbuiçao à Faculdade Latino-Americana
Ciências Sociais • FLACSO (MRE)

de

F

28 846

0910 OOBK 0002

~ontribuição

à Faculdade Latmo-Americana de Ciência

3

2

80

o

100

72.150
71.000
71.000

Sociais· FLACSO (MRE) • No Exterior
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28 846

F

ao

F

ao

100

91.428
165.538

F

80

100

165.53a
8!-218

o

100

ontrlbulção à Organlzaçao para a Proscrlçao d
r mas Nucleares na América Latina -OPA NAL (MRE)
ontribulçêo â Organizaçao para a Proscrição de Arma
Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE) - N

28 846

28 846

ontrlbuiçao
ao
Sistema EconOmlco
Latino
merlcano - SELA (MRE)
ontríbulção ao Sistema Econômico Latino-Americano
ELA (MRE) - No Exterior

28 846

28 846

28 846

91 o ooco 0002

28 846

910 OODZ

28 a46

910 OODZ 0002

165.538

à Convençao sobre o Comérci
de Espécies da Flora e da Faun
Perigo de Extinção - CITES (MMA)
à Convençao sobre o Comérci
nternacional de Espécies da Flora e da =auna Selvagen
m Pertgo de Extinção - CITES (MMA) -No Exterior

ontributção
nternacional
elvagens em
Contrlbulçao

87.218

F

28 846

2

80

100

ontríbuiçao ao Protocolo de Cartagena sobr
Blossegurança - Protocolo de Cartagena (MRE)
ontribuiçao ao Protocolo de C::.rtagena sobr
8iossegurança
Protocolo de Cartagena (MRE) Exterior

171.338

F

80

F

80

100

Contribuição ao Fundo para a Salvaguarda d
PatrlmOnlo Cultural imaterial - FPCI (MINC)
ontribulçao ao Fundo para a Salvaguarda do PatrlmOni
ulturallmaterial- FPCI (MINC) - No Exterior

28 a46

28 846
91 o 0148 0002

28 846

910 0188

2a a46

910 0188 0002

28 846

910 01a9

28 846

910 01a9 0001

28 846

910 0196

2a a46

910 0196 0002

171.33a
142.711
142.711

o

100

ontribuição ao Centro Internacional de Estudos par
onservaça:o e Restauração de Bens Culturais

2a 846

87.218
171.338

ICCROM (MINC)
Contribuiçao ao Centro Internacional de Estudos par
Conservação e Restauração de Bens Culturais
ICCROM (MINC) - No Extenor

142.711
180.222

180.222

F

ao

o

100

F

80

o

100

ontribulçao ao Centro lnternaclonal de Engenharl

Genética e Biotecnologia - CIEG8 (MCTI)
Contnbuição ao Centro lntemaclonal de Engenhari
enética e Biotecoologia - CIEGB (MCTI)- No Exterior

1a0.222
102.666
102.668

ontribulção à Faculdade Latino-Americana d
lências Sociais- FLACSO (MCTI)
ontribulçao à Faculdade Latino-Americana de Ciência
ociais - FLACSO (MCTI)- Nacional

102.666
71.000
71.000

ao

o

100

ontribuiçAo ao Centro Latino-Americano de Ffslca
LAF (MCTI)
ontribulçêo ao Centro Latino-Americano de Flsica

71.000
42.600
42.600

LAF (MCTI) - No Exterior

80

F

28 846

910 0348

28a4a

910 034a 0002

28 846

910 0370

28a46

910 0370 0002

100

ontribuição ao Centro Latino-Americano d
dmlnlstraçao para o Desenvolvimento - CLAD (MP)
Contribul<;ao
ao
Centro
Latino-Americano
d
dmmistraçao para o Desenvolvimento- CLAD (MP) - N
Exterior

72.912

80

910 0979

28 846

91 o 0979 0033

28 846

910 098C

28 a46

91 O 09BC 0002

100

ontrlbulçAo
ao
Centro
lnteramericano
d
dmlnistração Tributária - CIAT (MF)
Contribulçêo ao Centro lnterarnericano de Administraçã
ributâria- CIAT (MF)- No Exterior

72.912
36.a46
36.846

F
28 846

42.600
72.912

80

o

100

ontrlbulç3o ao Centro Regional para Fomento d

36.a46
76.950

Livro na América Latina e Carlbe- CERLALC (MINC)
ontrlbuição ao Centro Regional para Fomento do Livr
na América Latina e Carlbe - CERLALC (MINC) - N
Estado do Rio de Janeiro

76.950

F

2

80

o

100

ontrlbulçAo â Convenção Internacional das NaçOe
Unidas de Combate ã Desertificaçao nos Paise
fetados por Seca Grave e/ou OesertJficaçao
UNCCD(MMA)
ontribul<;ao à Convençao Internacional das NaçOe
Unidas de Combate â Oesertificação nos Países Afetado
r Seca Grave e/ou Desert1flcaçao- UNCCD (MMA)- N

76.950
72.672

72.672

Exterior
F

28 846

910 0869

28 846

A

..,J,.

O

910 0872

2

ao

o

100

ontribulçAo à Organlzaçao Mundial de Propriedad
Intelectual -O MPI (MRE)

72.672
54.516
54.515

F

28 846

3

ontrlbulçao à Comissão lntergovernamental do
Palses da Bacia do Prata- CIC (MRE)
Contribuiçao â Comissão lntergovernamental dos Paise
a Bacia do Prata- CIC (MRE)- No Exterior

2

ao

100

54.515
62.634
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28 846

0910 0872 0002

62~~'t-~

v

Fontribuição â Organização Mundial de Propriedade
Intelectual· OMPI (MRE) • No Exterior

,

3
28 846

0910 OC38

ontribulção ã Convenção sobre o Procedimento dE

2

80

0

100

F

no o<

1 ~~::;3, ~ -~~
~

onsentlmento Prévio Informado para o Comérclc::

nternaclonal de Certas Substâncias Qulmicas E
~grotóxlcos Perigosos ·Convenção de Roterdã (MRE)
28 84G

0910 OC38 0002

ontnbuiç3o ó Convonçâo Gobro o Procedimento d

onsentimento Prévio Informado

para

17 1.673

o Comé rci

nternaclonal de Certas Substâncias Oulmicas e
!'lgrotóxicos Perigosos ·Convenção de Roterdã (MRE)
No Exterior
171.673
273.779
273.779
273.779
20.212.338
20.212.338

ÓRGÃO: 71000 ·Encargos Financeiros da União
UNIDADE: 71104 · Remuneração de Agentes Financeiros· Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda

ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO}
FUNCIONAL

28 846
28 846

I

PROGRAMÁTICA

~

I

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

I ~ I ~ I I ~ I u' I ~
R
p

0911

Operações Especiais . Remuneração de A~entes Financeiros

:11 OOM4

1:Remuneraçao

911 OOM4 0001

~:::~:~~~:::e~r~~IS

Remuneração a Agentes Financeiros ·Nacional

M

F

31.000.000

I II II

I
F

3

2

90

O

100

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL . GERAL

Crédito Suplementar

E

PROGRAMÁTICA

G
N
D

s

PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

F
0907

31.000.000
31.000.000
31.000.000
31.000.000
31 .000.000

ÓRGÃO: 75000 · Refinanciamento da Olvida Pública Mobiliária Federal
UNIDADE: 75101 • Rec ursos sob Supervisão do Mini stério da Fazenda
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

VALOR

R

p

Operacões Especiais: Refinanciamento da Olvida Interna

Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
VALOR
u ET
D
35.983.776.538

o

OPERA ÔES ESPECIAIS
28 841

~907 0365

28 841

fl907 0365 0001

35.983.776.538

Refinanciamento da Olvida Pública Mobiliária Federa
Interna
Refinanciamento da Divida Pública Mobiliârla Federa
!ntema - Nacional

35.983,776.538
F

6

o

90

o

143

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

o
35.983.776.538

ÓRGÃO: 25000 • Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25101 • Ministério da Fazenda
ANEXO li
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO!
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2110

04122
04 122

110 2000
110 2000 0001

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL·GERAL

35.983,776.538
35.983.776.538

I

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00

PROGRAMAIAÇÀO/LOCALIZADORIPRODUTO

I ~ I ~ I I D I' I E
p
R

O
M

U

T
F

Prourama de Gestão e Manutencao do Ministério da Fazenda
:mlnistração da

r

un::~~~DADES

dministraçâo da Unidade • Nacional

II II I

I
F

2

90

O

100

VALOR
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
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f?-~.,.
-\i.

2110

Programa de Gestão e Manutençao do M inistério d a Fazenda

31.0011.000

ATIVIDADES
04126

~110 20VG

31.oÓÓ:ooà

jGestâo dos Sistemas Informatizados da Secretaria da

Receita Federal e do Conselho Administrativo de
04126

Recursos Fiscais
Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretarta da

~110 20VG 0001

Receita Federal

e

n;At~v •'

~'13-.

~
~~

31.000.000

do Conselho Administrativo de

Recursos Fiscais · Nacionel

F

3

E

G
N
D

2

90

R
p

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
VALOR
T
u
D
E
727.101

o

100

TOTAL FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

31.000.000
31.000.000
o
31.000.000

ÓRGÃO: 25000- Ministéri o da Fazenda
UNIDADE: 25104 ·Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

ANEXO li
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

s

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZAOOR/PROOUTO

F
2110

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda

o

ATIVIDADES
04092

~110 2244

Recuperaçao
de
Créditos,
Consultoria
Representaçao Judici al e Extrajudicial da Fazenda
Nacional

727.101

04 092

~110 2244 0001

Recuperação de Créditos, Consultoria, Representaçâc
udicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional· Nacional

727.101
F

3
4

F

2
2

90
90

o
o

181
181

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25201 - Banco Central do B rasil
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FU NCIONAL

I

PROGRAMÁTICA

I

2110
04 122
04122

;2110 2000
2110 2000 0001

317.741
409.360
727.101
o
727.101

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

I li I
I I I I I

M
I ~ I ~ I Rp g

u

~

F

VALOR

Programa de Gostao e Manutenção do Ministério da Fazenda
p

u:;~~~DADES

mlnlstraçao da
dmlnistração da Unidade- Nacional

I
F

1

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

2900250

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

o
3.000

VALOR

FUNCIONAL
2121
22122
22122

~~21

2000
121 2000 0001

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério

6.000.000

Comércio Ex terior

ATIVIDADES
Adminlstraçao da Unidade
Administração da Unidade- Nacional
F

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

3

2

90

o

250

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
o
6.000.000
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ondusão da Infraestrutura Fistca e Laboratonal d
entro de Biotecnologia da AmazOnta • CBA • Na Regiã
Norte
174

TOTAL. GERAL
ÓRGÃO: 58000 ·Ministério da Pesca e Aqulcultura
UNIDADE: 58101 · Ministério da Pesca e Aquicultura
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
E
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

s

F
2028
20 609

028 20XZ

G
N
D

R

p

Defesa Agropecuária
ATIVIDADES
Promoção da Sanidade e da Qualidade da Produçac

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
T
VALOR
u
D
E
2.000.000

o

2.000.000

Pesqueira e Aqufcola

20 609

028 20XZ 0001

2.000.000

Promoção da Sanidade e da Qualidade da ProdUçã<
Pesqueira e Aqulcola • Nacional
F

2052
20 125
20125

052 20Y2
2052 20Y2 0001

3

2

90

o

100

Pesca e Aaulcultura
ATIVIDADES
Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabllldade
~os Recursos Pesqueiros e Aqurcolas
Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade
~os Recursos Pesqueiros e Aquicolas. Nadonal

1.903.486
1.903.486
F

4

2

90

o

174

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

o

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1 ,00

E

PROGRAMÁTICA
0905

28 843
28 843

0905 0455
0905 0455 0001

1.903.486
3.903.486
3.903.486

ÓRGAO: 71000 ·Encargos Financeiros da União
UNIDADE: 71101- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FU NCIONAL

2.000.000
1.903.486

G
R
N
p
F
D
Operacoes Especiais: Serviço da Divida Interna (Juros e Amortiza Oes)
OPERA 0 ES ESPECIAIS
PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

s

M

o

D

I

u

F
T
E

35.983.776.538

Serviços da Dfvlda Pública Federal Interna

Serviços da Dívida Pública Federallntema - Nacional
F

6

o

VALOR

90

o

143

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

35.983.776.538
35.983.776.538
35.983.776.538
35.983.776.538

o
35.983.776.538

ÓRGÃO: 71000 · Encargos Fi nanceiros da União
UNIDADE: 71102 ·Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL

VALOR
0910

28 846

~910 0077

28 846

p910 0077 0002

28846

~910 OOBB

28 846

0910 OOBB 0001

Operações Especiais: Gestão da Particlpaçao em Organismos e Entidades Nacionais e
Internacionais

OPERAÇÕES ESPECIAIS
ontrlbulção
Aliança dos Palses Produtores de
acau • APPC (MAPA)
vontrlbuiçêo à Aliança dos Paises Produtores de Cacau
APPC (MAPA) • No Exterior

a

a

394.338
394.338
F

910 OOLL

28 846

910 OOLL 0002

28 846

910 0123

28 846

910 0123 0002

3

2

80

o

100

ontrlbuição
Rede de Informação Tec nológic a
Latino-Americana • RITLA (MEC)
ontribuição â Rede de Informação Tecnológica LatinoAmericana· RITLA (MEC) ·Nacional
3

2

80

o

100

Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da
omuntdade dos Países de Llngua Portuguesa- CAE
PLP (MO)
Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da
omunidade dos Pafses de Llngua Portuguesa - CAE
PLP (MO) • No Exterior

700.000
9.618.000

9.618.000

F
Contribuição à Organização MarHi ma Internacional
IMO(MD)
ontribulção à Organização Marltlma Internacional • IMC
MO) - No Exterior

394.338
700.000
700.000

F
28 846

20.212.338

3

2

80

o

100

9.618.000
700.000
700.000
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F

28 846

~910 0218

28 846

~910 0218 0002

2

80

o

100

7,P_ o
8.8 ,.90

{....

8.800.
F

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

3

Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde
- OPAS (MS)
ontrlbuição à Organização Pan-Americana de Saúde
OPAS (MS) - Na Extenor

3

2

80

o

100

8.800.000
ZO.Z12.338

o
20.212.338

13110/20 15 14:2•
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Presidência da República

,

Casa Civil
Subchefía para Assuntos Jurídicos
DECRETO DE 27 DE JULHO PE 2016
Abre ao Orçamento F1scal da Llnião, em favor de diversos ór,aos do Poder

Executivo. crédito suplementar no valor de R$ 29.922.832,00. para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribu~o que lhe confere o art. 84. caput. inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações
constantes do art. ~. caput, Inciso I, allnea •a•. inciso 11 , Inciso V, allnea ' b', Item 1, e Inciso VIII, e§ 1•, da Lei n• 13.115, de 20 de abril de 201 5, e do art. 38, §
2'. da Lei n• 13.080, de 2 de janeiro de 2015,
DECRETA:
Art 1i Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União lle! n2 13.115 de 20 :fe abnl de 2015), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo. crédito

suplementar no vak>r de RS 29.922.832,00 (vinte e nove milhões, novecentos e v1nte e doJs mil, oitocentos e trinta e dois reais), para atender â programação
constante do Anexo I.
Art. 22 Os recursos necessânos à abertura do crédlto de que trata o art. 1i decorrem de:
11 · excesso de arrecadação de Recursos de Convênios, no valor de RS 365.726,00 (trezentos e sessenta e cinco mil. setecentos e vinte e seis reais); e

111- anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de RS 29.557.136,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e seis
reais), conforme Indicado no Anexo ll.
Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasllla, 27 oe julho de 2015; 194' da Independência e

127~da

República

DILMA ROUSSEFF

Nelson Barbosa
Este texto não substllul o publicado no DOU de 28,7,2015
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes
UNIDADE: 39101 ·Ministério dos Transportes
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2075

26125

~075 2907

26125

~075 2907 0001

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADORJPRODUTO

E
5
F

G

N

o

R

p

Transporte Rodoviário
Fiscalização
Rodoviária

da

ATIVIDADES
Exploração da

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
o uI
T
VALOR
o
E
296.000

lnfraestrutur

296.000

Flscallzaçao da Exploração da Infraestrutura Rodoviària
Nacional

296.000
F

3

2

ao

o

100

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

o
296.000

ÓRGÃO: 39000- Ministério dos Transportes
UNIDADE: 39252- Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. DNIT
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

I

PROGRAMÁTICA
2126

26 783
26 783

~126

869V
126 869V 0001

296.000
296.000

I

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

I i ~ I I g I' I ~
R
p

Programa de Gestao e Manutençao do Ministério dos Trans ortes
ATIVIDADES
. fanutenção e Gestão dos Ativos Ferrovlãrlos
Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários - Nacional

J

F
31 2

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

M

u

LJ

F

J100

VALOR
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000

o
700.000

FUNCIONAL

VALOR
2.100.000

18 541

ATIVIDADES
poio à conservação Ambiental e à Erradicação d

2.100.000

xtromn Pobroz.o - BOLSA VERDE

t

_,_...,
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18 541

~045 8499 0001
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:r,_

ATIVIDADES
~poio a Projetos de Gostao

Integrada do Mele

1.500.00

~mblente (PNMA 11)
f,polo a Projetos de Gestao Integrada do Melo Ambiente
PNMA 11) - Nacional

1.500.000
F

4

2

90

o

148

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

o
3.600.000

ÓRGÃO: 44000 ·Ministério do Meio Ambiente
UNIDADE: 44102- Serviço Florestal Brasileiro- SFB
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2036

18 541
18 541

036 20WO
036 20WO 0001

2124
18122
18 122

124 2000
124 2000 0001

G
N

R
p
F
Florestas, Prevençao e Controle do Desmatamento e dos Incêndios
ATIVIDADES
Inventário Florestal Nacional
Inventário Florestal Nacional • Nacional
2
F
3
2
4
F
PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZAOOR/PROOUTO

s

o

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
o
VALOR
u ET
4.699.932

o

90
90

·~~· ~ GKOOATIVIDADES
o Moooj<o~o 0o "'""'""' 0o rr.-~
dmlnistração da Unidade

dmlnistração da Unidade· Nacional
F

4

2

90

5

o

100
196

0[-

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

0906
28 844

0906 0284

28 844

0906 0284 0001

G
N

R
p
F
Operacoes Especi ais: Serviço da Dfvfda Externa Juros e Amortiza Oes
OPERA 0ES ESPECIAIS
Amortlzaçao e Encargos de Financiamento da Divida
ontratual Externa
Amortização e Encargos de Financiamento da Olvid
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZAOORIPROOUTO

ontratual

Externa~

s

o

Nacional

F

2

o

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00
F
M
I
VALOR
T

o
o

u

E
120.000
120.000
120.000

90

o

344

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

FUNCIONAL

18 541
18 541

400.000
400.000
400.000
5.099.932

o

E

PROGRAMÁTICA

4.699.932
4.699.932
1.951.000
2.748.932
400.000

5.099.932

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Melo Ambiente
UNIDADE: 44205- Agência Nacional de Águas- ANA
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACÃO)
FUNCIONAL

1.500.000
3.600.000

120.000
120.000

o
120.000

PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZAOOR/PRODUTO

2018 20WM
018 20WM 0001

ATIVIDADES
Apoio à Criação, Gestao e lmptementaçao das
Unidades de Conservaçao Federais
Apoio à Criação, Gestão e lmplementaçêo das Unidade
de Conservação Federais - Nadonal

6.750.000
6,750.000
F

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional
UNIDADE: 53201 -Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnalba - COOEVASF
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

4

2

90

o

195

8.750.000
6.750.000

o
6.750.000

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
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20 608
20005

AAOGAA•AnOA

~052 2819
0~2

2519 0031

~~M~S
Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa
m Aqulcultura
Funcionamento Oe EstaçOes e Centros de Pesquisa em
Aqu,cultura • No Estado de Minas Gerais

~~
36õ.726'

v

365.726

2

90

o

281

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

365.726
365.726
365.726

ÓRGÃO: 53000 • Ministério da lntegraçao Nacional

UNIDADE: 53204 • OépartàméntO Naciot'lal dê Obras Contra as SéCas • DNOCS
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÃTICA
2111

04122

~1111M49

04 122

~111 1M49 0020

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00

E
G
M
R
o
N
p
F
o
o
Pro~ rama de Gastao e Manutençao do Ministério da Integra ao Nacional
PROJETOS
Modernlzaçao dos Recursos de Tecnologia da
nformaçao e Comunlcaçao
Recursos de Tecnologia da
~odernizaçâo dos
nformaçao e Comunlcaçao • Na Região Nordeste
90
F
3
2

s

PROGRAMA/AÇÃOILOCALIZAOORIPROOUTO

F
T
E

I

u

1.650.000
1.650.000
1.650.000

o

250

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL · GERAL

o

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00
F
M

E

PROGRAMÁTICA
2111
1112000
111 2000 0001

04122
041 22

G
R
N
o
p
o
o
F
Programa de Gestão e Manutençao do Mi nistério da Integra ao Nacional
ATIVIDADES
f'.dmlnlstraçao da Unidade
~dministração da Unidade - Nacional
F
3
2
90

s

PROGRAMA/AÇÁOILOCALIZADORIPROOUTO

I

T
E

u

o

100

PROGRAMÁTICA
2116

15122
15122

12116 2000
F116 2000 0001

TOTAL -FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

o

I

Crédito StJplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZAOORIPROOUTO

I~

~

I

PROGRAMÁTICA
2116

15 122
15122

~~16

2000
116 2000 0001

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

~

~

EI G I R I M I ' I F

p

u

Programa do Gestao e Manutenção do Ministério das Cidades

t:

Un~;~~~OAOES

dmlnlstraçao da
dministraçao da Unidade • Nacional

I I I I I

li
F

3

2

90

O

100

VALOR
5.401.174
5.401.174
5.401.174
5.401.174
5.401.174
5.401.174

ÓRGÃO: 56000 · Ministério das Cidades
UNIDADE: 56202 · Companhia Brasileira de Trens Urbanos· CBTU
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO!
FUNCIONAL

5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

ÓRGÃO: 56000 ·Ministério das Cidades
UNIDADE: 56101 • Ministério das Ci dades
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

I

VAlOR
5.000.000

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

FUNCIONAL

1.650.000
1.650.000
1.650.000

ÓRGÃO: 53000 ·Ministério da lntegraçao Nacional
UNIDADE: 53207 ·Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste· SUOECO
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

VALOR

I

E

PROGRAMA/AÇÃOilOCALIZAOORIPROOUTO

s

G

N

F
o
Progrâma de Gestão ê Mânuteriçilo do Ministério d as Cidades
ATIVIDADES
~:mlnlstraçao da Unidade
dministraçao da Unidade - Nadonal
F
3

R

p

2

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00
F
M
T
o uI
VALOR
o
E
940.000

90

o

100

940.000
940.000
940.000
940.000

o
940.000
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~~~~~~~~~--------------------------------------~(~~~u~r.~

0.\,

ÓRGAO: 39000 -Ministério dos Transportes
~ ""
UNIDADE: 39101 -Ministério dos Transportes
.;J,r
7
A~N=Ex~o~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------~C~r7
éd~i~to~S~u-p,-lemen~ ---~

Recurso de Todas as Fontes~ $.•t.,QO

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO!

E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/AÇÂOILOCALIZADOR/PRODUTO

s

F
2126
28 846

28846

~1 26 0713

~126 0713 0001

G
N

o

R
p

M

o

o

I

u

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Trans ortes
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinçao

296.000

296.000

3

2

90

o

100

o

E
PROGRAMAIAÇÀO/LOCALIZADORJPRODUTO

s
F

26 783

07214TL

26 783

072 14TL 2762

G
N

o

R
p

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
T
VALOR

o
o

u

E

Transporte Ferroviário
PROJETOS
1'\dequaçao de Linha Férrea em Juiz de Fora

700.000

~dequação de Linha Férrea em Juiz de Fora
EF-040/MG - No Munlclpío de Juiz de Fora· MG

700.000

700.000

~F-040/MG

F

4

2

90

o

100

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

o

E

PROGRAMÁTICA
0906

28 844
28 844

906 0284
0906 0284 oco1

2018
18 541

018 20VP

18541

018 20VP 0001

2045
18 541

2045 8499

18 541

2045 8499 0001

2124
18 541
18 541

124 2834
2124 2834 0001

700.000
700.000
700.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente
UNIDADE: 44101- Ministério do Melo Ambiente
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

296.000
296.000
296.000

ÓRGÃO: 39000 -Ministério dos Transportes
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - ONIT
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

2072

VALOR
296.000

do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
ONER
umprimento de Obrigações decorrentes da extinção de
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNER - Nacional

F

PROGRAMÁTICA

'4'

F
T
E

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

FUNCIONAL

rpl'll

G
R
N
p
F
o
OperaçOes Especiais: Serviço da Olvida Externa (Juros e Amortiza Oes)
OPERAÇÕES ESPECIAIS
fAmortizaçao e Encargos de Financiamento da Olvida
ontratual Externa
~mortização e Encargos de Finandamento da Dfvld
~ontratual Externa - Nacional
6
o
F
81odlversldade
ATIVIDADES
!Apolo é conservaçao Ambiental e ã Erradlcaçao da
Extrema Pobreza • BOLSA VERDE
!Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da
Extrema Pobreza - BOLSA VERDE - Nacional
3
2
F
Llcenceamento e Qualidade Ambiental
ATIVIDADES
!Apolo a Projetos de Gestao Integrada do Meio
!Ambiente (PNMA 11)
jApo10 a Projetos de Gestão Integrada do MeiO Ambiente
(PNMA 11) • Nacional
F
3
2
Programa de Gastao e Manutençao do Ministério do Melo Ambiente
ATIVIDADES
l
PROGRAMAIAÇÀO/LOCALIZADOR/PROOUTO

s

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00
M
F
I
VALOR
T
o
o u E
120.000
120.000
120.000
90

o

143

2.100.000
2.100.000
90

o

100

1.500.000
90

o

148

90

o

100

estao de Políticas de Meio Ambiente • Nacional

TOTA~- FISCAL
TOTAL -SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Melo Ambiente
UNIDADE: 44102- Serviço Florestal Brasileiro· SFB
ANEXO 11

3

2

2.100.000
1 500 000
1.500.000

estio de Polfticas de Melo Ambiente

F

120.000
2100 000

1.500.000
1.492.198
1.492.198
1.492.198
1.492.198
5.212.198

o
5.212.198

Crédito Suplementar
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FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2036

18 541

~036 ZOWA

18 541

~036 20WA 0001

<2~~.
'rr7

Recurso de Todas as Fontes,

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
E

M

s

o

G
R
PROGRAMNAÇÃOILOCALIZADOR/PRODUTO
N
p
F
D
Florestas, Prevencao e Controle do Desmatamento e dos Incêndio$
ATIVIDADES
Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manej
Florestal Comunitário Familiar
Desenvolvimente Florestal Sustentavel e Maneje

D

I

u

F
T
E

~

00

Uo.., ..0

'

_Q55
~...'t
3.607173

VALpR

~::!

"'--{.

400.000
400.000

Florestal C<>munitârlo Familiar- Nacional
18 573
18 573

2036 ZOWB
lz036 20WB 0001

!Pesquisa e Informações Florestais • Nacional

18 541

~03620WC

Planejamento, Gestão e Controle das Concessõe

18 541

izo36 20WC 0001

!Florestais
Planejamento, Gestão e
!Florestais- Naclonal

18 541
18 541

~036 20WD
~036 20WD 0001

F

4

2

90

o

100

F

3

2

90

o

100

Pesquisa e lnfonnações Florestais

Controle

das ConcessOe

143.802

F

3

2

90

o

100

F

3

2

90

o

196

Inventário Florestal Nacional

nventárlo Florestal Nacional . Nacional

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

18 541

018 20WM

18 541

018 20WM 0001

400.000
315.000
315.000
315.000
143.802

143.802
2.748.932
2.748.932
2.748.932
3.607.734

o
3.607.734

ATIVIDADES
Apolo à Crlaça.o, Gestão e Implementação das
Unidades de Conservação Federais
Apoio ã Criação, Gestão e Implementação das Unidade

1.390.000
1.390.000

de Conservação Federais. Nacional
18 541

018 6381

onsolidaçào
Territorial
fconservaçao Federais

18 541

018 6381 0001

onsolldação Territorial das Unidades de Conservaçãc
federais- Nacional

das

Unidades

F

3

2

90

o

195

1.390.000
5.360.000

F

3

2

90

o

195

5.360.000
6.750.000

dE

5.360.000

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL. GERAL

o
6.750.000

ÓRGÃO: 53000- Ministério da Integração Nacional
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
R
VALOR
PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZAOOR/PRODUTO
N
T
p
u
D
D
E
F
1.650.000
Programa de Gestao e Manutenção do Ministério da lnteora ao Nacional
ATIVIDADES
1.050.000
Administração da Unidade
Administração da Unidade - Nacional
1.050.000
F
1.050.000
90
o 250
2
PROJETOS
600.000
Refonna dos Edif!cios-Sedes do DNOCS
Administração Central e Coordenadorias Estaduais
600.000
Reforma dos Ediflcios-Sedes do ONOCS - Administraçã
E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2111

04122
04122

111 2000
2111 2000 0001

04122

,21111M51

04122

111 1M51 0001

G

s

o

•

entra! e Coordenadorias Estaduais- Nacional

F
TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

2

90

o

250

600.000
1.650.000

o
1.650.000

VALOR

FUNCIONAL
rama de Gestão e Manuten ao do Ministério da lnte

04122

4

5.000.000
5.000.000
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"~

04 1

f'

rt;AC' '~")

~~2u2--~~~.·1-11__2_oo_o_o_o_o_1----~~-'d_m_i_ni-st_~_ça_·o_d_a_u_n_id_a_d_•_-_N_•c-io_n_•_I__________~I~F~~~4~~~~2-~~9~0~~
~ ~0 -~
~ 1~0~0 ------~~~.~~~~Eo~~);;
I

~TO~T~A~L~-~F~IS~C~A~L~~~--------------------------------------------------------------4-----~5~.0~0~
~00~0 f#/~
~TO~T~A7L_-~S~
EG
~U
~R~I~DA~D~E~----------------------------------------------------------~------~~~
g~~
·
TOTAL - GERAL

5.000.000"', :10

~~

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades
ANEXO li
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2048

15451
15451

~048 2D47
~048 2047 0001

Mobilidade Urbana e Trânsito
ATIVIDADES
Apolo a Medidas de Moderação de Tráfego
Apo•o a Medidas de Moderação de Tráfego- Nacional

15453

~048 2D49

Apolo ao Desenvolvimento lns1itucional
Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana

15453

~048 2D49 0001

Apo o ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão
dos Sistemas de Mobilidade Urbana • Nadonal

15453

~04810SR

15453

~048 10SR 0001

F

4

2

40

o

100

F

3

2

90

o

100

para a

32.000
32.000
32.000
760.000
760.000

PROJETOS
Apolo à Elaboração de Planos e Projetos de Sistemas
de Transporte Público Coletivo Urbano
Apo o à Elaboração de Planos e Projetos de Sistemas de

760.000
32.000
32.000

ransporte Público Coletivo Urbano- Nacional
15451
15 451

~04810ST
!2048 10ST 0001

2054
15126

~054 20NP

15126

12054 20NP 0001

15451

~054 20NR
~054 20NR 0001

4

2

40

o

100

32.000
32.000
32.000

F

4

2

40

o

100

32.000
3.830.918

Planejamento Urbano
ATIVIDADES
Aprtmoram ento do Sistema Nacional de Informações
das Cidades

260.000
260.000

Aprimoramento do Sistema Nacional de Informações das
idades - Nacional

F

3

2

90

o

100

Apoio é Elabo ração e Implementação de Planos e
Projetos Urbanos Integrados d e
Requallficaçao de Áreas Urbanas

15 451

F
Apoio a Sistemas de Transporte Naio-Motorlzados
Apo o a S istemas de Transporte Não-Motorizados
NaconaJ

Reabilitação

260.000
50.000

e

(lpo:o à Elabo~ção e Implementação de Planos e
Projetos Urbenos Integrados de Reabilitação e

50.000

Requallficação de Áreas Urbanas- Nacional

15 452

~054 4055

15 452

~054 4055 0001

F

3

2

90

o

100

ortaleclmento
Polltica
Nacional
de
da
foesenvolvimento Urbano
Fortalecime nto da Politica Nac1onal de Desenvolvlmentc

50.000
85.000
85.000

Urbano- Nacional
15 452
15 452

15 452

~054 8866
054 8866 0001

~poio i Regularização Fundiária em Áreas Urbanas
(Papel Passado)
f"poio à R egufarizaçào Fundiária em Áreas Urbana
(Papel Passado)- Nacional

054 8872

~poio à Capacítaçao de Gestores e Agentes Social

054 8872 0001

Programa Nacional de Capacitação das Cidades
~po1o à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para

para

15 452

fo

o

Desenvolvimento

Urbano

po r

meio

F

3

2

90

o

100

F
F

3

2
2

40
90

o
o

100
100

85.000
1.525.503
1.525.503

3

525.503
1.000.000
101.920

de

101.920

Desenvolvimento Urbano por meio do Programa

Naoonal de Capacitação das Cidades - Nacional
F
15121

054 8874

15121

054 8874 0001

15 451

054 10T2

15 451

054 10T2 0001

~polo ao Planejamento Territorial e Gestao Urban<~
Municipal e lnterfederatlva
ft'poio ao Planejamento Territorial e Gestão Urban•
!Muriclpal e lnterfederativa - Nacional

3

2

90

o

100

101.920
254.235
254.235

F
PROJETOS
f'\polo a Projetos de Acessibilidade para Pessoas corr
~estrição d e Mobilidade e Deficiência
~poio a P rojetos de Acessibilidade para Pessoas COIT

•

2

40

o

100

254.235
1.554.260
1.554.260

!Restrição de Mobilidade e Deficiência · Nacional

F
2064
15 422
15422

06420NU
2064 20NU 0001

2

30

o

100

Promoçao e Defesa dos Direitos Humanos

ATIVIDADES
~polo à Prevençao da Violação dos Direitos Humano
[em AçOes de Desenvolvimento Urbano
~paio à Prevenção da Violação dos Direitos Humanos erT
~ções de Desenvolvimento Urbano- Nacional
Saneamento Bás1co

1.554.260
96.000
96.000
96.000

F
2068

<

3

2

90

o

100

96.000
58.256
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17 512
17 512

058 20Z5
2068 20Z5 0001

2116
15131
15131

1164641
116 4641 0001

ATIVIDADES
f'lpolo à Gestao e à Capacitação aplicados ao
~aneamento
1'\polo a Gestao e é Capacitação aplicados ao
Saneamento· Nacional

,.. ·' ,....

"""V"•V

""

15 453

2048 14TT
046 14IT 0001

2116
15122
15 122

2116 2000
116 2000 0001

TOTAL FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

... _ ,.,

.
~

(

...&__;

~

~

58~5

s

3
Programa de Gestao e Manutencao do Ministério das Cidades
ATIVIDADES
I
Publicidade de Utilidade Pública
Publicidade de Utilidade Pública • Nacional
F
3

2

2

90

90

o

o

100

100

58.256
560.000

560.000
560.000
560.000
5.342.918
58.256
5.401.174

FUNCIONAL

15453

rJ•

5tt-,2~~

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

...,

261

Mobilidade Urbana e Transito
PROJETOS
r-'fodernlzaçao e Recuperaçao do Sistema de Trens
~ rbanos
~odernização e Recuperação do Sistema de Trens
Urbanos· Nacional

F
4
Programa de Gostao e Manutençao do Ministério das Cidades
ATIVIDADES
JA.dmlnistraçao da Unidade
jAdmlnlstração da Unidade· Nacional
F
4

400.000
400.000
2

2

90

90

o

o

100

100

400.000
540.000
540.000
540.000
540.000
940.000

o
940.000
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Scn:ldo Fc:6crnl, cn1 22 de nuto de 2009
Scnndof" JOSE SAR.'IIEY

RESOLUÇÃO

~m:;!:Z,m~= ~ro~:~,!~fS'. l~~) c:. $C bou\,;r.

Aios do Senado Federal
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........
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lnl:mo, promui.Jo ot St:IJUiftlll-
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pluMnte di\'\llpdos pelos mc1os de oomuni~io d9 Scudo Fc:~t:ll c
ClT sesdo plenim. {~ d.a:l.3. pela Rc.$oluçlo n• I, do lOU)
f 4" {Rcvog:uio pcb. Resoluç5Q n• l . de 201S)
An. 3" Esta Resoluçio cnu:. em vigor 11.1. ~b de sua pu~

RctoluçAo n• t, de 201S)
f 1• A e.otnp~n.ç!o do Conselho a qUt>" tt(cn: o uputscn
~\'ada :~.cad11 2 (dois) anos. Cfltn:t os meses de ft\C:I\.'11"0 e de. matÇO
da pnmctr; e d3 tcroetD sus&s loegisl:lti\'3.1 orchn:irw... pc:muod01 !1.
n:conduçSo de sçu1 membJW. (Incluído pt:l.:t R.t:soluç~ n• 8, de 101S)
~ l" O COilKiho dclimnl 1 e:~da 1no llS dac.u p<\12 rccc-
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M~ntO

~rl.s.:j.:~f ~~::iJo~SO::i~mo Jomahsb Roberco Mannho de
Jomõlllsuco,
§ t• O pr.C.m10 ser:\ c:onfo:ndo, IU\u:tlmcot.:. o profiUlonld de

JOmJ.llsmo q_..: tenh;t contnbuldo 1W3 o ~'~IJ!õlndcclmcnto do pr·
tuhsmo bmilc:lro
t 2" A cnwg~ tlo Pn!mto se d:ril ~:m Sl.'lsão do Senado
Fcdcrõll, upcd:almc:tllo: ~on\·OCid;J pua r:ssc: fim (Rcdaçlo dõ:ld.:t. pcla
Rrsoluçkl n• a. de 2015)
t 3~ A •nd,c:açlo d~; c:and!da.W. :.contp.:LIIhõ\d.2i dJ: currlc-ulu.m
\llac- c de j~J~tifl(":l.tl\11. do [.ndu::o11.l0, xri. rc:1l1udA pot qua:lquct Se·
IUdol'" ou Senó2dota. (Recbç.SO d:lda. pcb Ruol~o n• I, de lOIS)
f oi" (Re\'OS!ado pela Rc~uç!o n• I , de 20U)
I • (Rcl"Op(IO pcl~ Rrsoluç51) 11• I. de 2()U),
11 • (Re\oa.2ido ~l:a Resoluç.Jo n• a. de 2015).
III·(Rcvoal\dopc:l.:tRcsoluÇ'!on•a,ck:201S).

rv · (Rc.\·ogado pelJ. Resoh~àõ n' I. de 2GJS)
Art. r' P:u01 J)tOCl:dct l

I .Pfl:C:I:I.Ç.iQ

dos norncJ dos conc:or-

mlb:J. será c:onsut\lklo Conselho 2 so:r in11:1r.1do por I (um) Senador
01.1 I (unua) Senlldor.l de od.:~ JW!ido poliw:o com repre.st:nt;)Ç.5o na

n:'k:o~~~t,

~o ~c~~r;.' !~~~::r~::~~~:

JCJ1

tmOl-.b a cada l(dois):lnOS.cntn:os~s&: fc.,ctt"noe dcmorçoda
primcu;a e d.:t li:ra:n" scullcs lcg.tShll\"iU ord1n.iri.u. pcmund.2i ll rttOO·
duç.So de seus membros. (fttc:bt;Jo cbd.a p:la Rcsotuçto fito 8, de 20U)
f l" O Consdbo ddimr:i ~ e;wb "no u d:li:IS p3r.1 ~cc·
btmc:t!IO d:u Jn.dt~(6U e p01t:l pn.:m~aÇSo dO$ II&IXIN!Ot. (RediiÇio
d.2;d:a pel.:t Resoluç!o n~ 3. de: 2015)
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pelo código 000 120 I50121 0000 I

Docum~n&O

I" 14, DE 2010(")

Ccmc:IMit

lnsunà

O Se~ Fder.aJ rnolw.
Art. 1~ Ê insatukta a Comc:ncb de 0 1re11os HWN.nOS Dom
Htlder Cim2n, dc.ltin:ub ;a •rxii.\1' peDOn:ahdAdc..s que 11:nham ofcrectdo conU1btnç3D rc:le\':miC i dc:fe~ dos d.Jrc:itOi hum;an01 no BruB.

An 2• A Comtncb. scri conferid~ :a ' (etnco) peuo.u nsiw
ou JUnditu. amWmc:ntc.. dl.tr.lnW acsQQ do Scn~ Fc:dcf":ll! upç·
et:.lmence corw~:11 p.1r.1 esse lim (Red.\çkl ~ peb Resol~ilo n•
l,dc:20U)
Art. T A lndic~ de candid.:t.los, IC<Im~ de: jw;~
tlf-.catlv.t c. de c:urriculum vltu do iadiodo ou doJ rcspons.ivc:JJ pela

lnJillllt(Jo indic:alb, scd ~ltt&W por qualqlk"r Senador ou Sen.adon.
do1d:1. pc:l:l Resol~!a n~ I. de lOU)
P.uigr.úo Cunco (Re\·opdo pc:l:1. Rdoluç;\o n' 11. de lOIS):
I ·{Revogado pel :~. Resoluçlo n• I, de: 2015),
11 • (Rcvopdo pc-l.2i Rcwlu~ n• I, de 2015);
111 • (Re,·og~ peta R.:soluç&o n•a. do lOU)
A11. ~· hr.2i proceder i Apr«i~ du tnd1uç&:J i escolh:a
dai ll&rKaados, seR corulttuído o Consc.lho da Comc.ncb. de 0\n:itos
HtmMOS Dom HCider Càm;w. oompos10 por wn ~nWlte de
c:a:l.2i um dos p.MDdos polluco1 com usc:n\0 no Senado f"e.kr:ll
§ I" A compos1ç;\o do Coastlho a que x: rercltl o uput teri
~ttOVad"' .2i Qda 2 (dotsJ IIJIOJ, c:ntre: 01 meses ck fn·creiro c de: nwço lb
(RodaçJo

pr.mein. <e (b ~ruil"il sessõe:s legul:wvu otduWias,. pcm111icb 1 ~teon·
dur;5o de a:us membrw {Rcdaç&l dld.1 p;:b ~50luçlo n• I, de 2015)
§ }'I O ConKibo dcfin•r.i a ud-1 100 u d.n:u: p:11~ ~
b•~IO das lnd t~ c !>Ma prcmí:I.ÇSo dos !l.grxlados (Relbçlo
d~ pela Resoluç5o n• &, de: 10 1 ~)
Art. 5• Uma \'C% e:scolbidot OJ Ol31"0t1.2idos, R:us nome$ m.SO
;npiMJCflle" dí"lllgados. pelO$ meios: de comun.u;~ do S<nóldo Feclcnl c em JC.Sslo plcninL (Rcd.2;.ÇAo cbd3 pda Ruol~io n• l, de
2QIS)

Art. 6• Estll
blc:açSO.

~uçJo cn U'll

tm V'I&Of

(1:11

lbu de

Jllól

pu·

Sç~ FC<kl"ill. 26 ck ma~o de 2010
Sct~:adO>r MARCOI\'1 PERILLO

Pnmcno

Vir~·Prcstdcn~ do Sen:kto Federal.
no e...cn:I~IO da Pfi:J.dênc.Jl

( " t Rq)ubhacb p:ar.a cons;olub.r :u ahcnçõcs pn:lmO\Id» pelt RcIOiu~lodo Scn:ado Fcdual d' I. di!' 20U, pUblicadA no Dd.no
da Un1iO. S.:ç.SO I, pág. I c l , de J• de Julho de 201S

Ofie~l

f~ s*r (lllC o

Sen:ldo Fcdtr.tl lpi"O\'OU., c"" Jl»é Svncy.
Pn:s1d~~:n\c. nos 11:nnos do art. .S1, incuo XXVUI. do Rqtmcnlo
ln:.:mo, promulgo :1 scgwnle

lsstn:ado d.J.íta.lmcntc c:oa(orme MP fl1 2.200-Z de 2410&fl001, que 1nsntú.i 1.
ln(1111C.JtnJtura. de Ch:aH:.J Public::u Bns1lcir.:a ~ ICP· Br<l,lll
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RESOLU('ÀO

W I S. DE 2012( 0 )
Lnsun.n o Pn!nuo

M~nk:l

AmbienW. 1 ser

conl'cr1do anr:dm~cc pçl(l

Sem* FAcr:U

O Se:rudo Fcd«al rcsoh'r

An. 1• t tMblllído a Plim1o Mé-ntO Arnbicnul. dcsurudo o.
:rsrx111 peuoH n.a!Uf'tllS ou JUrldu::~ que, oo P111$, tcnh:un d!scn•
\'oh·ido lllÍCI:Iti\'U ~lc\'3111i:J na dcfeS<t do n1c!o am~cntc c n:~ pf'Oo
moção dO ckscn,·ol"•mtr\10 SU.lill:'htil'\:1
Ar~- r O pdn\10 oorwstni n01 oon~nlO de diriOillll de men·
iJo hanroa. aos ~rx•ados c OUiol}ta do plx:a.. m~U ou uof!:u.
Art. A ccnmõ•ua de cnutp elo prém•o scra rtõlhutb em
#5~ do Sc:n~o Ftdc:r.d r;:Jp«:l~mallc C(lti\QC.lda p.llõ\ CS$0 fim
Art. .&• A utD AnO. o PA.~IO Me:niD AmbtenW Kr.i con•

r

o:dióo em ) (tres) ult:gori;u
I • RtspoAUbrlidalk Ambu:nul tnJC!:t.ti\'U de

prot~CÇ\kl am·

btcnW quo promovam c~sc,m cnco cconômtc:o c mclus.io soca! ~
comunidade,
11 • Ocsr!o Susc.:ntfwe:l Jmctatwas d11 p~·mção ou nutt·
g&QSo dos unpuiOt llftbltnt:ul du o1U\·k!Md hum~.u;

p21'tidopollticooom~prcSlen~~n.oSc:n:adaft'Ckr.tJ (~d~

rf 8, de 101.5)
• 1• A campos~ do Conselho D que .se n:rcN o tlput .:r;t;
faiO\·ad:l:. cada 2 (doi.s) MOS. tnr.n: 05 meses de rC\c~H'O c de n.:trÇO
d:a pnmeía c da krce1r:a. sessões \eg1sl~liVM ordm.Sn;u:, ~nnllcb a
n:conduçSo de lot:W: ~m.bros. (lnduido pela Raoluç.\o n• 8, de 201jJ
t z- O Conklho dtfiniril " ~:l MO ;u daus pan rce.:·
b1.mc.n10 das ut.dicaçllcs c p.:~r.t. pn:nu:lÇJo cios ~ados._ (lnduldo
pet.:a Resoluçla tt S, do 201.5)
pela

Re~l~

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPRENSA NACIONAL
OllMAVANA ROtl.lo'>U I
l'•~oha tl.t R~·púhhc-,o~

N.OiliO MlR\AOAN I l OliVA
M~11~ro 1lco I •t.-ll.ln CIWh• tio~ C.l-.. C:MI
rti(NMilltl UJttNn~tl VI

"10ll~VUIWA

1

f :J'" Urna \'tt. c~hickts os :.s;rx•:ados. ~a~s nomet srr&o
1Unplarnc:nw dl\'ulJildos pelos n'K'Í"' ó: wmuniQçlo d<l Senõldo f'c:·
der:&l ~ nn t~::s-são p~ (lndu1do ~1.1 R<soluç5o n~ 1,. de 20lS)
Art. 1" Ê \ed!Wb os conc:cldo do Pfimio • qüem n:kl prccnch:l u e.'tiaêno.u pMintntes A ck&~biluia~ no$ termos lb lc1
Compkrucnmr n~ 64. ck li de m:tJo de: 1990
An. g- Est.l ~soluç!o entra 1:1!1 ~IJOr lU d.m de JU3 pU·
bhenç.3o
~ruado

Federal. em IJ de junbo de 2012
Scn:ldor JOSE SARNEY
Pn:$1denlc do Senado Fcxk•:LI

(") ~pubhc.l& pa.ra consol«b:r .u alt:J;JÇÔOJ promov1!W pel3 Re·
soluç6o do Senado Ft<kral rf a, de 20l:ii, PJbhc::ld:~ no D•~n onc:J.aJ
d:a Vni5Q. Seçlo I. p!s I c 1, de I" de JUlho de lOIS

Faço s:~;ber q~~~: o Scn:ldo Fcrltral afi'I'O''OU. o at, Rcn:an C:tlhcu'OS.. PI\'Sidcnte, nos ttnnos do llrl 48, fnc:i.so XXVnt. do Rc·
11m.::nto ln•rmo. promul&o 1 tc&ulntc

R6SOLUCÀO

~o

"'1<. DE l0131' 1

IH • fno\'"IÇ"So Ambtcnl4l -mcuti\U IU~t:l$ pano apn•
moramtniD •1$fUiit.J.b\O de SIJI~ proc.:sJO!J ou produtos. com

vistas a promoç!o do tk11:n\-olwncnto JUJú:n~\.:1
Art. 5" As indJCOÇÕU dos <.lltu:hdat:Js lO PrCm1o "do n.-:t•
hz.:ldu por q~lqlkr ScnO'IdQr ou Sm~or.a. :1(0111pMh.ld:u de ,iJJttlfleac\·ll e de currlrulum ,;,u do utd1c.1do ou do.s respons,o.,·el! pe.l:l.
msuunçla lnd1eW. al-em dt docunwnl:lçlo compRJbatonll d;u :lU·
vidowles n:a)lud:u r111 :\rr::.a.<~mbient:EI e de 1dc.nbfieaçSQ da cntt.:s;ori~ :l
q,.e COI'IOOlT'tm (Rtdaçlo dM:. pcl~t Ruoluçac n• I, de: lOU)
Pan\ar.úo llniCO. (Rc''OI:da pd:t Rt:JOiuç5o n• &, d< 1015)
Art.({' Pm proc:edcr ã 4pf'rt~ d:u uwile2çb e a ~zo!M
dos o.gr:x:i:tdot Jtri consutuido o ("(lfi.Uiba do PN:m1o Ménk) Am·
bu~nW, composta pôr I (um) Sen:dor ou I (wn:a.) Sen:ldor.~. de CAdJ

lnsaiUI no Scn....SO Fcdcrill 0\ Conw:nda Oonn:~ de. Goo\ia N<MJII c di ouuu pro,~,

O Se~ Ftdm:l rcsoh~
Art. I~ t 1nllln..lld3 no Scfl.3do Federa.! I Co~m."Tlda Donn:1 de
Qou\oê3 ~O'o\lll duun:~da 3 il&;fõiC13r peuoo.s ns:ku ou Jllridiau que
~ham ofer«:ido con111buiçJo rele\·.anll: li defe$1 du penou com
d~6ciene+a no Br.t.sil (R~So cb.U pd3 Rcsoluçto n• 1., de 1015}
~rt 2" A C~O\ Jed eOnfcnd:a~t S (cmco) pcmas, li~Jc:u
ou Jurid•c:». llllu~mcnce, dur.mtc tt'ulo c» Sc~o Fcdcllll C$pc-

d31nwncc convocllod~ p3n ess.: fim. (Rcd~3o d.:l.\ pda Rc:soluçJo n•
t, lk 201~)
Art. J' A ln<h~ de C:llrld1\btos, IC'Omp31'1had.\ de JUS•
tlflcaa...-.l c de rurricuturo \itac do melado ou dos R:tpOnsil\CU pd;a
lnJOI\IIçSo uw:lic:a.da, scd tU.I1md~ por qu:liqucr Scn:xfor ou Scnadon.
(Rcdaç5o d:ld:t pc:b Rl:soluçAo n• 8, de 2015)
P;uigrúo U.tuoo (Rc\'oJ3dO pt:l:t Rtsollt(.lo n• 8, de 2015):
I • (Rovopdo peb Ruoh..ç.lo n'" 8, ~ 2015),
11 · (Rc'"'Oado pcb Rual\lç-lo n' i, de lOlSt
111 - (Re\·oa!N}o pclt~o RelOiuçio fiA I, de l()U)
Att. J• Pan proceder oll :lp~ cbs indiaç:Oet e à esc»!M
dos .l8fX!.aWu scra Conltlb.IIÔO o Conselho d.1 Comend.J Donn:1. de
Gouvl!:1 NOI\·111, composiQ por wn rcpn:SI.-nOIIIC di: (:;Ida um dM
p:utidos pollucos com UKntO no Senado Federal
§ 1• ,_ c:ompo.s1çlo do Comdho :a que so rden: o C'tpul sc:D
rcno\'n'l:leadll 1 (do..$) anos, ~-n~ çs mdesdc: rc\~1\:: , rocde m;uçoda
pMIOI:IIU c«!.. ""~lfil ~S5&S kg;sli!U\'U Ofdw;\nu, pcm11Ud11 ~ m:on·
clu:çto dç Klll m;mbws, (~~~~li Rçw)~.» n• $, clç lQU)
~ 2" O CCirllWiho d.:fan1na 11 gd,a OU'ICt u d.:&ll$ ~~ NCC:·
bunc:n0 d;u indJCô\Ç&s c p;w pn:n·u~ cSos =lltxl:ldos (R~'daçlo
d.\d4 ~b RcsnltrÇJo n" 8, de 201))
An. s~ UMA \ 'n C.iC'Olh1cbs os !lgf'XIlldos, seus Mmell setio
amplamc:ntc: dl\'lll.pdos ptll>$ metOJ de c:omu!llC":II;!o do Sc:n:dQ F.xkral
c m IC$ÃopiCNm (R.rd:l(:5odada pcb RC$Diuç-U~ n"' ~.dc201S)
An. 6* Ü1.1 Rtsoluç:lo cnU'il m v1gor n;, data do sum pu~
bhe~.

l..)ilt'IVI·C"... r,)l tl.llll~flh"II'M N,\('l\M~I I
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FO\ÇO Solb:r que o Senado Fe&r.tl l\ptO~"tlU, e ru, J0$6 Sarney,
Prcudcmtc. nos li.'rmDS dQ Alt, 48, 1nt150 XXVIII do Rt.'&lmcnto
pron1uJso a .tcguln~

ln~crno.

SEÇÁO l

flublle.aÇ"IIodf!contraw•,
edll.lls-. ~vlsot t: lnec:htorl.1l'

RESOLUÇÃO
"-• 3~. DE 2009C")

,te)ttCl. U/ll1\ltN<"~ CUlRR:\

lnst11U1 o 01pl~ Jos;. Em11no de f't1orxJ
e di OUlJ'U ptO\ ldênti3S

CoonJelló'tlru.("~raf I!c Plihllf"A(ÀQ C' nl\'11~,u;'.)(.l

;\l[Xt\N()R(AIIR.'\NOA,._'\-,01.\0CI

Coordc.•rwlnr dr [(IIIQr,l{,lo r
Oivtllg..c;-okJ [lt-tJÓWCol dt.. 10111.11'0 Oflti.uo
lllJtc:".Mt'\NN ROD~ICUIS Tll[S

Courd•.•n.w;lvr ,lt• PuxiiJ\"''J
S\ll~rtUIO
A.,..,_... ~.ai 1\iopo. .v lo.-pt•oenlMII-

CQf!JOIKb,r-.,

aolu~ do~ f«kfal J( S.~ 2015, pubbc~b. no D&hlo Ofic-bl
da UJU3o, ~~ I, p41 I c 2, de t• de Jlllbo de. 2015

SEÇÃO 2
P\ibltcaç-lc.Jdiii .COS

O Scn:1do Fcdcr.d n:soh·c
An 1• É lhlhl\lido o Diploma Jo~~: Emuoo de MorDt"S,
dcsnnMo a :l3fõ'CI:lr peuon:tlid=-ic.s d.:! destaque no 11:10r mduslnal
que trohmt orcruCido conlnbulçlo n:IO\·:anil ~ ttc!OOmu1 mscional, ;10
docnvo!VImcnto sustcnÜ\'\"I ~ :.Q p~reuó do Pab
~r.~fo õnico Podcr.to ~r mrhados 110 Otploma tmpn:w
ou cmpn:sãnos do ICtor 11tdustti.IIJ que se dcsuu.rarn n.:a promoç-ão do
Ctc.JCimcntO cc:onõrmco. mc:dranle a 8'-"f~ de tmP.f'CIO c mMh c
NJPOO.s.lb!hd..let c Vl)lon·
pela conlnbwç:5o com os prD$ram:lS
uçiO l!.mb!ct~W. rulwr.il. wa:ll c c:cooôm~C.:~o do Pal•
Art. 2" O D1plonu ~ri c~nkndo., CltiU:.Iml"'i~ durante S«-do do Senado Fcdér.s.l c~~lm"-nte COQ\~a p.v.~ eUC- fim., s
ft.Al•:car-sc n:~. s.:!li4M do O•:t N~oml d.:J lndliJtrlll. comemor.xlo no
d1a 2.S ck n1.11o, c ag.rnçtarà 3 (tris} empruinos que: rn:us se d~,.

de

a onuri.....SO.

,..-•• -w~&HuoJftat_l,,,..._....,.._.n'oftk:a.•
http~..............
Nt<Akwt.o.....PP'b<
'WC.Q.Ndtal., lac• I$0U.cn> 7061G-oltoU,.ti•~·Of
l.'M';I. 0419U-ISIOD01.00
~ 01100 :1llli707

me~no..:tor

Este docurnt'nto polk s.:t \llfific:;.xto no md~ tictr&nco hllp./t-iwwJngcw.b:~.hrnl.
peio cõcbgo 00012015081100002

Felkr.&l. JO de Olltbbro de 2009

Sen~or JOS~ SARNEY
do Scn11ÔI) Fcdtr.d

P~t.ldcnlc

(•I Rtpubhcada ~ wruobd.lr as &ltem~s ptomovtd.u pçl:.

Rt·

toluç5o do SenadO Fcdcr.al rf' I. ck: 201S,pWliada no Dlirio Oficial
d~ Un1So. Sc:ç5o I. ~. I c 2, de I~ do JU!bo de 2015.

f3ÇO ubc:r que o Senado Fcdel't! 11provou. c cu, JDK S:tmcy,
Presidente, nos termos do an. .&8, IPOJO XXVIII, do Rea•m~nto
ln~emo. promulgo a sc-guínk:

Cn2 o Pros,mma Senado Jo,·em 81Ullccto
no àmbno do Scrudo Fc<kr.al

O Scn.Jdo Fe<krW rewh"C

DISPOSIÇOW ~~EliMIN,_RES
1

Art. a•

Ecriado. no ~bho do Scn.1do. Fede~, et P::!..,lll'fta

a: Pockr ~

~i,:;:omx'!;:'d~lll~!~:~olf! ~i:=:'to

1

aidac\'o Bt.Uileuo. bem como :. cstunal:r.r wn rebcie)fWne.niO pc-r·

ss=/r::

mmmte:::. ~1n':-;~,:U~
Bras,kJro.
I • o Cor.curso de Rcd~ do Scn2do F'edenl
11 • o Pro,elO Jo\-cm S4:nQdor

DO CONCURSO DE ie"ól'Pi~O SENADO FEDERAL
Art. 3" Pode.r.lo pmie1p.u elo Concurso de &daçln do Se·
.~er rt:du:~do anuAlmente no mês de no\'al'lbro, ev
tu::bnli:l com id2dc de :ttb dt-b:'DO\C ~~nos n:&ul.vmc:nla m:lllnculados

rib

n;do Federal, •

:O~~~: f!i~t~! ~~~C:,:S~uafÂ~Ü\~r!': ~:
a~ ano.! P:l'"""" c:;om o Senado Fede~ p.~ra n::l·

mllmeniC.

huç~ct ~ ~=·~~ d:~u~~cd~t!·:~o~~~

ncjacbs. ooonkn.\tf:ls. C:\tcol3d.u c 1\' all;wl.u pela Sccn:Wia do ReI~ Púbhc.u do Senado FeJc:ral {Renumendo pcl:~. RdoiU(,\o n•

4f.. de 2012J
Senado F.::dc:r:al. 1.-nt 7 de :ljOS.O de 2013
Sc:n:w:klr RENAN CALHEIROS
Pr(SJdt:n~ do Srtudo f«kr:lf
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Publiaç.IP de atM ~~1lvo$

Sexta-feira 18

BrMIIcl~ J:ç~~~\~c~~i~r:X:~1:=!~~~::~

eM~ ll:nha rido JO\"CCTT Scn»or, ncn \cmlOS do llt. IS ckstt ft.csoluç;lo
(14Chdda pc1b Rc:Joluç;So tf' 41, de 2012)
Art.. 4• Aos finalisw do Concurso de ~cbç.SO JCd ofe·
n:ewfo, "'mo~ da pr~:nuaçSo , p~rodpaçlo na cd1çto :u~ual do
P10~10 Jo\·c:m Scn:ldor
Art. .s• Cabtri 2 Sccr~t:a.su.Qcnl cb Jloks:a t i Setrct:a.n31 IX
~131Ç1k.s Pübl~ a c:scolh:~t do lema de CIUb. cd.Lçlo do Concu!W de
Rnbçlo, qiiC lc:rill como obje:to UJun0 n:l:w;ionisdo :1.01 cOplcos CÍ·
\'lJmD c p:atnot.lsmo c que convide 2 relkdo JObtc o c~rc1do d:1
d:llldMia
6~ ~spc1t:\das u n:gru prcnltu no n::gutamento do
c:u~cuno, :.u inscriçOçr; scrSo fc1tlJ com a p;utlc•p.:~ç!l;l milnifc:Jiil das

,_n.

=n~~~

tos:;::.: ~~utode~d:':~:

oeolhul:a no lmb110 de c:ad.\ ~seob
,_rt. 7' O Scn.do Federal çonstJtuui conmslo Jt.tl&ador:t fo,-.
rrad.:~o por .S (CintO) Knidon::s cfctl~'OS da Casa, com a acgwniC
t:«npoSIÇSo

I -2 (dcxs) "nidon:::s d:a. ConsultorU LcgisbüV:t (CONlEG),

:f ,-~ f~u~~r=~=: ~~:r~:.';;A~:!r:~r:;:(sd~~a>.

1~ A cnlino do Senado Fc:ckr:tl, o Conselho~ Sccn:Wios
~ &f~ (Conscd) pode ri. partlei~ cb oornisdo JUigadon~ dt que;
tnu o upu1 mcdwsu: 2 tndn~.açJ.o de I (181:1) membro.
~ r A cntirio do Serllldo Fcdcr.aJ. mcmbrot de outn.J lfll•
tliUiçOeJ que K; IOmCtt1 p:lt'l:~nv na Of1:1:11r.:a.ç.\o do coneurso t:amWm

plldcr.lo 1n~~o:gr;v a com1ss$o Julpdo1'2.

Art. s• Só sctSo \':llidadu :~.~ rc~ c.n\·lad;u 1 conussSo
o;aniudoa do Concurso que tlvcn::m
ksitmwnc:nle cscol"idas
e c:nc:atmnhlld:t~ pelas Secn:W1u ck Ed~ das urudadc.s d~ Feo.

••do

de~ ~;9fS: seri \ alu!.1d.t redaç4o que SCJil comprond~Vncntc
J».n.W~

no prazo dispotto no

I'C'gubm~nto

do ConcutJO

Documento anmado dlglt:ll~n~:nto conforme MP n1 2200-2 ele 2.V08!2001, q11e 1ns1JIUI a
lnfrxl[tutil~

de Cla\·es PUbh~ Bruilcu'a • ICP·Bru1l
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N' 160, se>m~-feira. 21 de agosto de 201l
Art 10. Nlo scd '~ld.1dA rc:d~ que possu:a qu.iqllllr
de~. r.uuro ou m;a1co lcknriliG3dcu;~ do
d.l f~ de O~t'nl
An. li A ccnm6ru.a de pn.'ft'lut(lo, d.l quó2l os lluoos fin;ahstas paltidp.u-So. tcri ~11rzad;a n;a sede: do Se~ Federnl, em

mua:uura. ps:wd6nuno,

IUtlf OU de tUil Ul'114adci

m,uso OirtiOr:l
Art. 26 Esu Relotuç3o enb11 em VISOr no dca I" de
do .mo .t.ulucqu.."ntc 10 cú d& dt ~ publiaÇ!o

P~R3r:afo UI'IIC'O A pn:nn~ a que se rcfcn: o t11pu r $eril
e:m regu!Mne:nro
Arl 12 o Stn ~o Fcodc~ JCI'J. responsáH·.l pda amvb da·
1Ddas ;u cbpu de ~1iuç1o do ç,crumc, fi~;uado a seu
,;ri!ério i1 ckfuui;lo das mclba~ c:sua~sr:u- de dwulg3Ç~
An. 13 Os proc:cditru:ntn~ :ldnnmtlnlivas que tnvrubttm
pan mluliur ;a ~IU(:'-o do Concuoo de R.cd~ ckvcr.lo J:11MIH

Pm4dcnll: do Senado

dctll~

0

cumpri:~o~dosc!n~,fn~S,: %' =~~or~ c<nm6nta

dt

ocol~

Fede~

~~u~:i~~d~~~~~rd~2~~~~:d0a":'b.~~t~f~

da. Un1So, &ç3o I, pâg I c 2. de I* de Julho de 201S

F~ s;~bcr quo o $(nado Fcd.:.-nú ~Jmnou, r- a., .Rcn1111 C~
lhcuvs. ftn:sídcnlt, nos lermos do U1 -11. 1ncuo XXVIII, do R.c·
~11ncn10 Jntt-mo, promulgo s ~um&e

prenuaçJo. (Otttrto h c:.xpcnsu do Scn3do FidcBI u despesas re~
l.:t.ri\-u _, u:uupone ll!rco p.u2 Br:uiha dos enud;li'IIC1 íinolluw de
C0Daltt01 l e:u:eçkJ do lllUM prg\--cnrcnte do DutnlO Fcdeal, t'
tambmt ~ucbs n:fcrcnt;;:s. em Br.u.lln., Â hosp«ha;c:m. á alunc:n~5o
e ao crubdo dos 27 (\'lfl~ e sete) finAiuus. •ndiUa\'c: o do Dutnca
fcdc:flll
l 1• O Scn.ulo Federal :trt:lltll com u deJpcw de Lr.lnsporte
l!!n:o pu.~. Bru.Uia. hosp<da.gem, alunenbtSo c crulado. em Bruch.:~,

do dirck:>r da

fi:o.clt'lfO

Scn"oo "~n~!i/JO~i fAR~E~ « zo1o

Br.ualil- DF
vul~ de

1

Art. 2.S Os casos omcssos .scdo rtsohidos por a\0 dlll Co-

~-~~ gEL1~1~~ O

õlS dcspt$01.S de tr.tnspon.:

:;ru:,no !~!:t~lafC:
~~~ç:scJc:;~op~::=~~~
Concurso de~W~ç3o, oxe<:CO s~ o
do Ou:·
loc.ados
tnco f c:dcr.tl

ln1111w no ~n ado Fcder:r.l a Comcl\d3 Sen.OOr Abdw ~inM:niO c cü oult'll:!l pro, .•dCI'Iel:u:

39 ..,(\

11 • J utdinç.\o de ~ orchn.mos do M•msiCno ~ Melo
AllbtmiC e de su;u cnad.\ck-;1 ,,ncul:adu, c de recursos rt"ccb&dol ~r
Co:ç.r~. de mstnnncniOS GCicbrndos com ouiiOS 6-x.ios d:t adminunçlo
plliiiGII fedcr.al dJre1:1. ou lnd•reta;
111 • a capta.ç5o de recursos de doa.ç.\o n:JGIONI c- lllter•

nactonal.c-

pLbiiQS ~ im~·=m de bm.i Cl Sc."I'IÇ.OJ por

::t:n!n:
1::!~~":n="tíc~~~=
t
na dccuf1.0 elo prazo
raput
Pr:J~r.un&,

dur.II'IIC
p;ara cne fim
Art.. J • A 1nchcaç!o de c:.mchd:ltos, acompanhAda. de JUl·
1ndic;tdo ou dos te$pon.$t~i:J:'~
:u:~ua mcn~e.

i:óll:%'i;}woeJ/dJ

de 2015''

Scnaior.~ ~~~o~~~o,~':·~:!rocfe~~

~m\0

VIl • do1s rcpn:stntmtes dJ. soc!Cibde Q\'11 com rc:lovSnm.
c a~nbKnW n:a ~s-iJo ~uôruc.&.. ~:
VIU • bis Nprt.Senbntcs dos doadon:s de rc:cu11os pnva.dos

des~~lo cstud&lll: Lefc:ccro cbs$1fi~a na n::s/icb\'a

ComicC

Scn.Wo Fodcral, r:m l2 de rKMnlbro de 2013

.2:om(dotS)
•~~a:~d:i(~o~l
~t~$~a.t::~:ll~:~~~cf,t~
d.l Dm:'t;'n:li-Genl. 2
d.1. Coa·

S<llldor Rlii'IAN

no orç;um:nto do Sffl:sdo

IJldu:~Ol

btul~

f. :r Os rtpreJo!llWtes rc(cndos no mwc VU da u put sede
cstelhidõs ~ poroces10 S1mllu 1110 uulindo par.~. a cltiçSa dos re-pr!Jc."l'\taniCJ de Ca.duuo N3c•onil d~ Enudxtes Ambtcnci.Hsw Junto
~ t~~N'-~i~~~~::~o Amb1cn~e e desisn:.dM pelo M1n11ttO

CAI.II~I ROS

Ptcsidc:n&c do Scn:Mlo Fcdcrtll

(doiJ) s.:n~dorc.s

çons~JnDd:ts

1

~~ml~~~J?~o~~do; ~í= ~~: ~J!t;:~

de lOU)

An 24. As despcs:u. de«~mnl(s dtom fk'101u~ comf4o i

Jo ;~~:~~
~~~~;:~E;:-u~o~=:e:: :
Ambien-to
pelo
da Puu

~~ruscCno do ~1t10

:r:=e =~~={=,~~:~f!i=:Jooj~

conta de dotaç3cs ptÍ)pflu
Fod<»>

IV - um n:pn:Kablnet do Mtnnltno do PlaneJaiTu:nlo., Qr.
c Gc~Ulo;

V • um rqre5CIItm1C do M1nislêno ch Fau-nd1;

~

Unidade !tFit'O?;~\!!J~~= t:~~~çr~~l~~:;i~~ ;?u~ ~ra
~.lliudo no m~s de- no~~hfo. cocn~LI1do. obn_piOn~m"'ntc, com ;c
&1.1 de p-Kmcaçto do Concurso de Rcd~ do Sm:ldo f'C'<kral
Art. 17 No iníc:co cb pnmccr;~ c d.1 ICR\."Ir.a senões ~IJ·
latmu orchninu de- c~ k.&:llll:r.tU~ o Pt~:ltdtnlt' do Scn3do Federal
dc.s1gnad Conselho eomposto por I (uml Sc:nlldor ou I (um~ Se·
a.\dora de cads parudo pohuco com reprc"Stn13Ç3o no Scrmdo Fcdcfõli

~:~~S:s:"!/:~~~'ã~~;;';:cnto d:n ilU\'Idadct uncu~du 10

M~ÍQ Amlxmk.

PÇIIÃYCI~~~b~e~:s:~~~:~~o ro.!:,:~ :~r~r:~~n::

~rol=r~~~~ht~~~ ~:Ole:~:;~~~=';!'~~~do~;;:~S:

la

docs n:pm:c"JIWI!a do 1'-t.in.uttrio do

UI -o Pf\":.Sidcncc do ln511tUIO Cluco Mc:ndts dr:: Conset\'3Çlo

cb B!Odc\"t"n!Cbde - IMlltultl Ol.lca Mt-ndcs,

Pmgru1a.. em cuac.::r routn'O,

~ Fedcr..ç5o c:onforme pru' csto no :ut. .3• des.tt
Resoluçio (~lo dad.1 p.:b R.ewlu~ n* 4J, de 2012)
P.uigr.afo ünlco, Em c:uo de unpcd1mm1Dd:a p:uue~p;,çlb, no

em ada Unid*

An. 20 A lcg•sl:atulll teri A dur3Ç5Q de J lt•O:s) 1htu.. IIH·
ciando·sc: com a pouc dos Jon:ns Sro:w:lores c Scnadow e i:l dc•ç.\o
d:~ Mcs;c. c findando·$C com ;11 rcd~\o dtn Auc.ósr:~Jos dos ptO)'ito•
'lpf"Ol-ws n:1 Oróen1 do o~ c sua consoqucnlo' pubhc.açáo no 01.\nó
do Sensdo Fcdcr.al
Pm.arafo uru<o Terá o tr:u~nc-old d.: •u&cn-5o k:s;1slw~
prçscnto no cnciso I do art. 102·E do llcgcmcnlo lnlctnO do Scn~
Fcdcncl. a proposiçlo ksisbt.!n ck:Hdammlt ~~ c public.alb
nos *t'nnos dot lUU
c 20 dcs\llo R.tsoluç5o
Art. 21 As propouçlic:t kSISI:liOl<:lll :tpJO\-adiU c ~ubh:DdM
no Diirio do Sen-ado Fcdcml sede dil·ulgadas no Porul do Sc113do
Fcdernl
CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRJ,\S
An... 22 As ati,KI3dcs llllq.IUD~S do PI'Ql~ S~ lowm Br,uilciro tedo tt:g:ul:tn1Cn~ por CIIO d;a Conusdo Dcretcra do
Senmo Federal ao pru.o ck !JO Cnal·..:.na.) d1:a a oon:ur d.l ~ de
pubi~CaÇJo dcsu. ~soluçjo
Art 23 O plcnh•o do ~nndo Fcdcf:ll podct:a ser abcm aoa;

prc~.Uto hO

An. 3" O ARPA ,cri. dlnpclo pelo Connté do PtoS.I'ilJN, que
k'li como membros·

11 -

ou JWkhcas.

CAPtruLO 111

setvidort.s

do cnlld.xkt

1 • o SocNUno•ExettJuvo do MlncJ:te:no do Meio Ambtente.

çstudantc ro,

1uhoria Leauobtc\S c 2 (dou:) se.... •dGrot cb S«retlll.t ck Comu·
mcaçlo SoCW, dc\~ndo. nçstc. uhm1o CASO, I (um) ddc:s JJR:I'if nc·
cc:swWncn..: cb Sçcn:braa de: Rc:l:sçlks PUbhcu CR.cd:IÇ!o d:ld; pda
Rc:soluç.kJ r( 8, dç 201$)
Art. 11 No ilmbno dD ProJCIO Jo,cm Scn,.;ior, u.bcn aos
alu1101, dc.\•ubmcnlc oncnudot. ~t cbbor.cçjo d1l proposcçõcs e&IS·
lati~ c de pronunccamçmos Cf\JC s.;r5o ;l,fln:scnbdos em so:s$6ui s•·
mubdu, pref~rcntl.tlmcnlc. no pk:nino do S.:n:.do FCfkr:tl
Plli11;r2fa Wl•eo Observ~t~·se·So _ no ch:com:r do~ cnb:tlhos
do fttojelo JO\"C'n) Scc~r. t\1\ID (\bUIU posrhcl, Oi proc~o-cilff\!AIOI
n::gamcnt~~is rtl:ati~·os XI trànutt- d;!.S propos1ç0\:S. inch.I"\''C' qu:ulo oi
11.1:1. IIUI:I;tÓv&, p11bl1c<tÇio. d•JCUU.1o o \'0~ c:m plm>itto c U.'t·
pcdiçio de aul6flrafcu. hOl qu:us estlr.j conS!Jn:do a noJM do 1\Uk:tf
da projc10 de kí ~JO\~, conforme n:gubmccuc cnllm\0 :t J~:r lpro\. . por \1Ut cb Comi~ Du~tor.r..
An. 19 Os uab.3lhos do ProJCID Jo,~m Scn;ulor -K!fiD di·
ng•doJ por uma 1\ku cle1~ pelO$ Jov.:ns Sc:n~tl!t ~ Scn:ldor.u.
::'l:"~~~:.-sidcnlo!, V~«·Pn;sad~·nli:'. Pnml·cro Sccm:mo .; Sc-

p1rt.c

que o prtsJdu'i.

00 PROJE.TO JOVEM SENADOR.

lmpedcmtntO

~; • .'2.{,()

3
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( ·~ ~bhcad:c p.Jr.J COIIiOIId.u- :u Alcen~oÇlk:-s p«~ll'IO\ &dai pela ~jfn?5o~~~4. F:~ ~·l·tc:c ~!>~·/.:(:~~~&fsDiArlo Oficcal

:!

tcdo

5

uJ.e~ pc~~~~:'.:~n:~~~~=-~~d~~e":~

co:hmcnto a

~~:r c-s~c"do

pelo "lm•sttno do Meio Ambicnll:.

t S* O Muustto do EsUdo da Me1o Ambtcntc

podcri de·
rql:resc:ntAntes d:a SOC:Icd:do c.cvil c do Go\'('tno fede~
~~~~':,' :.nt:i;~alpd~\~~ modo .1 usegurv a tnns-

Slpu.f outros

Atos do Poder Executivo
DECRETO

r.• S.SO~ D E 20 n & ACOSTO D f-! 1.015
Dltpflc- JQbn: o Ptognun~ Arcas Ptaqwlu
cb Am:ctônl.\, IM•bNkJo DO imb110 do Ml·
nlllo!no do Mc10 Amb1cnrc

A PRf..SIDENT.A DA RE PÍfBWCA,

no uso da :atnbmç~

~:}:.=.r~~.u;m~:s~~~~~~;;:,~:.o~~c~.;~~;~c1~:~· :~

m~ocrnd! ~;:r~~os": ~~~~~;:n_.:n~~~~~
~ac:o~':e~ci~d~~~n=~':a30~~~05n::;==.,~srcr::

~~~~ ~~ ~~~= ~~=:apul, que pockti camr a conta do Mi·
An. 4' Ao CDmclê do

11 •
P')blk:l.

rnsbwl~~ ~~~~roL~~n~s::a~lc~:~ ~m~=~,; ~~'::
iUifttí:J. ObJCI.i\"01'

Progr.~ma

~panh..u-

a J.\"õi.l hu 11:1 atl\"ld.ldeS do

IV •

$Ct!pcnho

:u:~:ahur t ~ • tn ~recen:.J

tkn!OO-fift~ltlJ ~a

~ar;vna.c

pr.un.ir o

Ali
O ~hrusuo de Es~o
;.~r:, comp!~'fl1C'ntarcs par.a plõlnbr ;a
de

út: 6ocwncnto pode S<:r \"t"trf!Udo oo o.:ndcreçt~ c:k"lróruco lmpJJ'to'W\\Jn._plr.3u1::1'111C:dl&hii1Ü.
pdo cãchgo 0001201.5082100003

admcn1snçia

sobre os n:l:uônos de de·
ai~

d.u nw:tas da

V· unah1.11 c apm.,.:&J"O pl;mcJamcnto pluru111uaJ do ARPA.

R· :IU:\lhllf~ manutt;:nç.ló d2SU!lld3.dcsdc: COIISC:rva.çt:J fedcr::us
~ c."lt4du:lis de. prn~tç1o lntt-gnl e de usa susk.'nó\d 11:1 ~·lkl ama·
ZÕ!ua que- utkJr.all\ o Ptogr.w:t.. confonue JeUS manuau c narmu..

IV· ptonta\'Cf :1. COIUCt'l:tÇ3o da btodi\.:f1:td:ade nA rtgl:lo e
contnbl,ur par.a o K\1 ducnroh·1mcnr.o susiCntawl dt form:a dcs·
ccntntlitada c JW1idp.;r.tiv;,.

A RPA~

/!1;,_1~ro',~,:\.J:c~JeaJ~o:w_,o~A;da

I · :tpcu~f o\ crca(:Jo 1: a consoh.:bç!o di.• un.dAdes de con·
$Crvaç5a JMctilis e c-sudu:a1s de proh..-ç3o mscgral e de uso Alltcnti,1ll
11a rtgilo :cmuón1C11 que 1nt.::_s.mm o Prosmma,

Jll • propor m«-:.nttmos ~oc pr.tnam ;r. !WmttLl(Jo financcln d.u un1cbdes ck COJU(I' :»çio de p:~~çlo mto:,gr.~ l c de uso
sultcnti~-cl em lotlgo pr<U<Y, e

compele

I • dclrbcrar JObrc o ~:liiC)1mCn to c:str.~lc.giCO do ARPA c
C$Ubclcoet ptoccduncniM, ductnz:es c cri~n01 p:an • (OI'm:ll~
dt oonvi!ntos c conlr.IIOI nele p~u:los,

da Lc1 rr 9915, do 111 de jylho de 2000,

D EC R E T A:

?-c'

An. -r' 0 ARfA ltti dumçto de vln~ c ~111:0 ~<Je,i._
':'-f
c.-uc:uwkln~IC
~1 • o ~nc do recuBOS fitw1cciros. matcn~ o humatiOÍ
~ a mllllUICnÇ<'Io cr a consohda~ de urudadcs de «M\SCI'\"atiG,

do profwor dm:wntnll: tn\Oh'cdo. do co--

mciro colocado for do OllitnOO Fcdcr.al
f r O Scrodo Fcdcl"ll :uan\ c:om

.~. . ~
-:::\t·
:fJ~

Plt:ier.úo ÚIUc."O A Uru5o dcit:n•·Oh<tra mcCMI$mOS c pb·

~~: ~~~~~rr!: d~~~5o~ ;,:~IJ:;: :.~::af~~

dcraçio de on.aem do cstudaniC que for daucficado em pnmc:cro
I\Jgcu DO ConcurJO de ked3çlo do Scrudo f<dcfal c.\O:to J11: Opn·

Março de 2016

.s•

IU:l

2002

de Mc-10 Ambkn\c ed1wi
cxccuç!o do disposto ncsl(

An 6• Euc 0...--cn:tO cntr.l em \'liot nol'i:nta dc:u çós •
pu.blie3Çio

da~.:~

An 7" f•ca tcl"Og:ado o l:kcre\0 ri U26, de I de asosco de

9!"3Siha, 20 dc-1140$10 IX "1015, 19-1• da lndcpc~u e 127d• Rcpubhu

Dlt.MA ROUSSEfF
l:okftn M6mco 11.-Jm 7t.Julro

Documano wra.a..do dcJ.Ib.lmcnt.: conforme MP n' 2.20().2 de 24/0812001, que mJtltul J
lnfraestrutwa ele CbJ.,-es Pü~hc~ Bruilelt.~ • ICP-Br.utl

Março de 2016
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DECRETO Ut: lU OE ACOSTO DE 1015
Ab~ ~s Orç;wcnm flscQI c d11. SCiundad~ S~ da Un1W, em f.avor ck
d1\'\':tsOS brglos dos Poden:s Juchclino c Executwo, crtdho .suplemc:nw no
valor de. RS 600 26S.U.5,00, pm1 R~forço de dot.19ÕCJ constult:s da Lei Or·
Ç:.'lmcnt!na vaaen1e

A PRESIDtNTA DA REPVBLICA. no uso dllalnbu1ç!o que lhe conftrt: o 111. 14, U)tUI,
lfi(JSO IV. da Constmuç1o, c tendo tm vista a autonz;aç30 contida no IUt. 4• , r-pul, tnetiO 1., aJlnea.s "a",
alinc;~; "b.., ítem • 1•, c f J•, da Lei n• 13 115, de 20 de abril
de 2015,

•c:• e •c•,tncaso 11, ÚlCISO VIII, lncrso XII

DECRETA:
An. a• ftea ~aos 0f'Ç31Tlctuos Fta:e<Ú c da Scaundadc Soa=ü da UniJo (le~ n• IJ IIS, de
20 de abnl de 201S). em ~\'Or de diversos Org:los dos Podcru JudHmirio c Excc:ullvo. Cfid110 supltmentar no Yo~lor de RS 600.l68.84S,OO (seisoeniOs md~. duttntos e se.ssmta e Ollo mil, 01.\0C:Cntos
c quarenta e ctnco n:a11). P'IJõ' alrnder ~ protram~ constante do Anexo I
Art.

r

Os m-unos nccns.inos 1 .nur11 do ~1to de qi.IC trata o ar\ 1• dccom:m k

~r.ldo no b.ilinço p:thlmonuJ do ~ctdclo ck 2014, nO valoc de RS
231 412.61!,00 (du~niOJ e tnn~ e um mdh&t., quol\I'Oa'tltot e doz.e mil, .KuceniOS e oitenta e ttneo
n:Us), kndo

I • supe:ráY1t fUWK:Cuo

#) RS 6 20.. 000,00 (st:•l milhll<:s dur..ento! e qu3tro mil tells) de Recursos Própnos Nlo
Fin.\tlce"lml;

b) RS 111.595 001,00 teento e onze mtlhõcs, qulnhcmos e no,·cnts e cmco mil c um n::.ts) de
lla.us c Muhu pc.lo Exercido do P\lckt de Pollel2 c: Multu Pr~)\1!n1CI1tcs de Procc.uoJ Judic~ts.
c) R$ 9S.49S 112.00 (novmt:t c OltD mtlhOcs.. qu:ai11X'Cntos c oovcnLl c çmco mil,
doze n:ais) de. Rc"-unoJ de Co,wbllor, c

du~ntos:

c

d) RS I! 111 412,00 (qui.IUCI malh&J, cento c dttoiiO mtl, quauoeentos e sclentl c dois n::us)
de DoiÇ'~U dt Pcsso.u F'uieu «: lnstttlnç&s Püblit..u e Pn.. ~:ll N:sciOn1is;

n

·e~ de a~.

no valor de RS 262.173 117,00 (dum~ros c scsscnbccklis mllhôc'.$..
e. três mil, cento e dezessete reru.s)• .endo

CClltO

c

IULJ)

:-> RS 14A06.6.!7,00 (oatcnt.t e quatro milhcks, quotroccntos c sc11 mtl, scaxe.na;)s c nn11e c sele
de RccurJOS Pr6pnos NSo Fin.mcc •~Vft

se~tnta.

b) RS 20.000.000,00 (,·mce. mtlhOO d<: rc-:ws} de R«uuos Pr6pnos

Fm~uuos:

c) RS 139 n6.490,00 (cento c tontl e no'-e mtlhOc.s, ktcec.ntOs c ,,rue c .sets mil, qu:nrocetiiOS
c nO\·rnta ~:us) de Rççuf110S de ConvlntOJ. c

d) RS 11.().10 000,00 (dt:wttO mtlhõcs c qu::atttll2 m•l reJJJ) ck- Oo:.ç6es de
tru.no.ll~

PUbUQs c PnY~as

P~s~

Fls.c:as e

r-.':K!OniliS: e;

111 • Ataul:.çio pm12l de dou.~.s orça~nt:Nárias, no vtlor de RS 106.6aJ 043.00 (ccmo c: J<lis
nulh&e, sciJCCntos c ouentl c três mil, qu;trtnta c tds re:ais), confomte tndu:~ no Anexo 11
An J• E1tt Dec:tciO mm. an '1-lJtDf n2 d~tit de
Bru!ha, 20 de:

a,g~lD de 201!,

tu:~

publlcaçJo
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DECRE'ro DI:! 20 DE AGOSTO DE 1015

Abn=

TOTAl. · fiSCAl.

~ac~ Or~cnla

Fiu•l dll Unilo, .:m

(o~·or do3

Mirúllêrias ela Aviçula.ua,

Pe-cuiria c Abastccirnenlo, d3 h.l:end3 e d:u Cidades e de Encargos financeiros d.1 UniSo, cdd1to suplcmentllf no nlor de R$ 5S.2l7,.582.~69,00,
p;n ~forço de dot.::lç&$ <:on,blltct da Lei Orç.uu«~tiril vig~ntc:.

TOTAL· StCVIllPAIIl

A PRESIOEI\lA DA REPÚBLICA, no us.o d.1 1Uribu1ç5o que lhe confere o art 84, caput,

ÓJI.GÀU: S.IH·~UIIbdrlodft C'Wool:n

incitO IV, d4 ConstiiW~». e tmdo em vi~ ll au~rí"QÇ"Ao contida no an <l•, up11t., inc1so I, aJlnc::a •a•,
c 1neiso V, 2Uneu •a- e ~o~, ítem I, da Lei n• I3.115, de 20 de ahnl de lO I$, c DO art. 38, § 2'. da Lei

li.SIDADB: Ulfl • ...1'-iuhC. ~~~ CW. .o

n• 1].(180, de 2 de jlTICl.tO de 2015,

DECRETA :

u.m•
Esce documçnto pcodc $Ct"\-t:nfic.xlo no cndereçod.:u-&!nco hnp.//wWWJnp•~hanl,
~lo código 00012015082100014

An. t• Fica :llx:rto ~ Orçamcmo F1K-al da Unilto (lc1 n• 13 115. de 20 4e abril de 21)1$), em
fa.\'Or doJ MuusWnot do Agncultulll. Pcc.u;iria e Aban:dmento, d:~. Fazenda e das Cidades e de E.nc~os
Fí~n«u"Os da Un15Q, eddno suple:nw:nbl, no vaJor de RS 5.S.2l7..S325tí9,00 (c.i~Mpentl ecinc.o bilb&:s,
duzentos c lrin~ e se~~: nulhões, quinhentos e oilcnQ. c dois mil. qumhc.n.IO! c ses:s«U; e nove reais), paR
111endcr á Pro&r.urt~llo contbl:ltc do Anc'iO L

Doannen!D win.2do dtgits.!mcntc mnformc MP n1 2.200.2 ck 2410112001. que tnsutul a
lnf~strutu~ de Ctu\l:S Públtcu Br.uileinl • ICP·Brud.

275

276

Sexta-te ira 18

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Diá rio Oficial da União - Seção

N° 160, sexta-feira, 21 de agosto de 2015

!SSN 1677-7042

1

I - supen\nt fuWieeiro apur:ldo no b.1JAHço patrimonill do ex:ercicio de 2014, n:lath·o :t Tltulrn
de Rcsponu.bilidade do Tesou_ro Nlcion:d - Outr.lli Aplic~s., oo Y.llor de RS I .370.419,00 (um milhlo.
ttezentm e .e&enta m1l, qul!.trocc1110s e dl:ZCM\'C" 1nis); e

U -1111ul~ de dooç6c:s orçarnentiri;u;. no '~or de RS S!i 2.36.211.150,00 (dnquentA e euw:o
bílh&s:, duzentOs e tnnta c seis milhõet,. duzcniOI «!. do.z:e mil, c.cnto e cinquc:nla 11:11is), tw~fomte
indic.ldo no AneXC' 11

BrasU~oa.

20 de agos'O de 2(}15, 194" da Independência o 127 da RepUbliu.
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2016

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Sociar da União, em favor de
diversos 6rgãos dos Poderes Judiciário e Executivo. crédito suplementar no valor
de R$ 600.268.845,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentália
vigente.

A PRESIOENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art 84, caput. inciso IV, da Constituição. e tendo em vista a autorização contida
no art. 4t, caput, inciso I, alineas ·a•, •c• e "e\ inciso 11, inciso VIII, inciso XII, alinea ~b·, Item •1•, e§ 12, da Lei nt 13.115, de 20 de abril de 2015.
DECRETA:
Art. 1'- Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União <Lej oi 13 115 de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos
Poderes Judiciário e Executivo, erêdito .suplementar no valor de R$ 600.268.845,00 (seiscentos milhões, duzentos e sessenta e oito mn, oitocentos e quarenta e
cinco reais), para atender à programação constante do~.
Art. 2t Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 111: decorrem de:
1·superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, no valor de RS 231 .412.685,00 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e

doze

mn. seiscentos e oitenta e cinco reais), sendo:

a) R$ 6.204.000,00 (seis milhões, duzentos e quatro mil reais) de Recursos Próprios Não Financeiros:
b) RS 111.595.001,00 (cento e onze milhões. quinhentos e noventa e cinco mn e um reais) de Taxas e Multas pelo Exercicío do Poder d'e Policia e Multas
Provenientes de ProcesSO$ Judiciais,

e) R$ 98.495.212,00 (noventa e oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil. duzentos e doze reais) de Recursos de Convênios; e
d) R$ 15.118.472,00 (quinze milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) de Doações de Pessoas Fisicas e Instituições Públicas e
Privadas Nacionais;

li ·excesso de arrecadação, no valor de R$ 262.173.117,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, cento e setenta e três mil, cento e dezessete reais),
sendo:
a) RS 84.406.627,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e seis· mil, seiscentos e vinte e sete reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;
b) RS 20.000.000.00 (vinte milhões de reais) de Recursos Próplios Financeiros:
c) R$ 139.726.490,00 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa reais) de Recursos de Convênios: e
d) RS 18.040.000,00 (dezoito mllhões e quarenta mil reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições PUblicas e Privadas Nacionais; ar
111 -anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 106.683.043,00 (cento e seis mHhões, seiscentos e oitenta e três mU, quarenta e três reais),
conforme Indicado no Anexo 11.
Art. 311: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 2015; 194i da Independência e 1272 da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.8.2015
ÓRGÃO: 12000. Justlça Federal
UNIDADE: 12101 • Justiça Federal de Primeiro Grau
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

02 061
02 061

I

~

PROGRAMÁTICA

PROGRAMAIAÇÃOiLOCALIZAOORIPROOUTO

0569

Prestaçao Jurisdicional na Jus~ Federal

91.476

;
569 4257
569 4257 0001

ATIVIDADES
P,,ulgamento de Causas na Justiça Federal
rulgamento de Causas na Justiça Federal • Nacional

91.476

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

1 de 19

I

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00

91.476
91.476

91.476
91.476
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02 061

569 4257 6012

ulgamento de Causas na Justiça Federal - Na 1' Regia
a Justiça Federal - AC, I'WI, AP, BA. DF, GO, MA, MG,
T, PA, Pl, RO, RR, TO

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 12000- Justiça Federal
UNIDADE: 12104- Tribunal Regional Federal da 3a. Região
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGR!'>MAIAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

s

F
0569
02 061
02 061

~569 4257
p5es 4257 6014

G
N
D

R

p

Prestaçao Jurfsdlclonal na Justiça Federal
ATIVIDADES
~ulgamento de Causas na Justiça Federal
pulgamento de Causas na Justiça Federal - Na 3' Regiãc
~a Justiça Fede,l- MS, SP

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
T
VALOR
u
D
E
220.000

o

220.000
220.000
F

3

2

90

o

150

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

220.000
220.000

o
220.000

FUNCIONAL

02 122

~570 20GP

02 122

p570 20GP 0032

Gestao do Processo Eleitoral
ATIVIDADES
~ulgamento de Causas e Gestão Administrativa n•
~ustlça Eleitoral
~ulgamento de Causas e Gestão Adm>nistratlva n<
pustlça Eleitoral - No Estado do Esplrito Santo

234.800
234.800
F

3

2

90

o

150

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

234.800
234.800

o
234.800

FUNCIONAL

02122

p570 20GP

02122

p570 20GP 0051

Gestao do Processo Eleitoral
ATIVIDADES
~ulgamento de Causas e Gestao Administrativa na
pusti ça Eleitoral
puigamento de Causas e Ges!Ao Administrativa n
~ustiça Eleitoral - No Estado de Mato Grosso

1.813.377
1.813.377
F

3

2

90

o

150

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

1.813.377
1.813.377

o
1.813.377

FUNCIONAL

02122

p570 20GP

02122

~570 20GP 0026

Gestao do Processo Eleitoral
ATIVIDADES
~ulgamento de Causas e Gestão Administrativa n
~ustlça Eleitoral
~ulgamento de Causas e Gestão Administrativa n<
pustiça Eleitoral - No Estado de Pernambuco

187.500
187.500
F

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

2 de 19

3

2

90

o

150

187.500
187.500

o
187.500
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FUNCIONAL

02122

570 20GP

02122

570 20GP 0042

Gostao do Processo Eleitoral
ATIVIDADES
ulgamento de Causas e Gestão Adm1nistrativa n
Justiça Eleitoral
ulgamento de Causas e Gestão Administrativa n
ustlça Eleitoral • No Estado de Santa Catarina

80000
80.000
80.000
F

3

2

90

o

150

TOTAb- FISCAb
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

o
80.000

ÓRGÃO: 15000 .Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15102. Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Regia o. Rio de Janei ro
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMJlJAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

s
F

0571
02122
02122

0571 4256
0571 4256 0033

G
N

o

R

p

Prestacao Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
Apreciaçao de Causas na Justiça do Trabalho
Apreclaçao de Causas na Justiça do Trabalho • No
Estado do Rio de Janeiro

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
o u E
1.497.022

M

o

1.497.022
1.497.022
F
F
F

3
4
4

2
2
2

90
90
90

o
o
o

150
150
381

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

PROGRAMÁTICA
0571

02131
02131

~571 2549
p571 2549 0035

02122
02122

~5714256
p571 4256 0035

o

PROGRAMAIAÇÃOILOCALIZADORIPRODUTO

E

G
N

F

o

s

R

p

Prestação Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
~omunicaçao e Divulgaç~o Institucional
omunicaçao e Oivulgaçao Institucional • No Estado dE
~ão Paulo

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
o uI T
VALOR
o
E
65.720.616
71.000
71.000

F

3

2

90

o

181

71.000
65.649.616
65.649.616

F
F
F

3
4
4

2
2
2

90
90
90

o
o
o

381
181
381

41.933.519
4.749.616
18.966.481
65.720.616

f<'.preclaçao de Causas na Justiça do Trabalho
f<'.preciaçao de Causas na Justiça do Trabalho • Nc
Estado de São Paulo

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

o
65.720.616

ÓRGÃO: 15000 ·Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15104 · Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Regl ao ·Minas Gerais
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁnCA
0571

02122
02122

571 4256
571 4256 0031

PROGRAMAJAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

E

G
N

F

o

s

3 de 19

PROJETOS
Ampllaçao do Edlflclo·Sede da Vara do Trabalho de
Pedro Leopoldo • MG

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
T
VALOR
o u E
7.552.415

o

7.502.415
7.502.'115

F

5711330

R
p

Prestaçao Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
Apreclaçao de Causas na Justiça do Trabalho
Apreclaçao de Causas na Justiça do Trabalho • N
Estado de Minas Gerais
F

02122

511.500
44.614
940.908
1.497.022
1.497.022

ÓRGÃO: 15000. Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15103 ·Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Reglao • Sao Paulo
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

80.000
80.000

3
3

2
2

90
90

o
o

181
381

2.743.819
4.758.596
50.000
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...
02122

571 1330 2918

-.

pllação do Edificlo-Sede da Vara do Trabalho d
Pedro Leopoldo - MG - No Munlclpio de Pedro Leopold
MG

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 151 OS- Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Regiao- Rio Grande do Sul
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAM/lJAÇÃO/LOCALIZAOOR/PROOUTO

s

F
0571
02122
02122

~571 4256

~571 4256 0043

G
N

o

R
p

Prestaçao Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
jApreclaçAo de Causas na Justiça do Trabalho
!APreciaçao de Causas na Justiça do Trabalho · Nc

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
M
F
o uI T
VALOR
D
E
8.151.450
8.151.450
8.151.450

Estado do Rio Grande do Sul

F
F

3
3

2
2

90
90

o

o

150
181

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

o
8.151.450

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15107 - Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Reglao- Pernambuco
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAM/lJAÇÃOILOCALIZAOORIPROOUTO

s
F

0571
02122
02122

~571 4256

~571 4256 0026

G
N

o

R

p

Prestacao Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
Apreclaçao de Causas na Justiça do Trabalho
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - N
Estado de Pernambuco

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
M
F
I
T
VALOR
u
D
E
849.000

o

849.000
849.000
F

3

2

90

o

381

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

o

E

PROGRAMÁTICA

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

s
F

0571
02122
02122

571 4256
571 4256 0023

G
N

o

R

p

Prestação Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
M
I
T
VALOR
u
o
E
4.338.811

o

4.338.811
4.338.811

Apreclaçao de Causas na Justiça do Trabalho

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho • No
Estado do Ceará
F
F

3
3

2
2

90
90

o
o

181
381

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

PROGRAMÁTICA
0571

02122
02122

571 4256
0571 42560041

o

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZAOORIPROOUTO

s

E

G
N

F

D

4 de 19

R

p

Prestacao Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
Apreciaçao de Causas na Justiça do Trabalho
)\preclação de Causas na Justiça do Trabalho • Nc
Estado do Paraná

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
T
VALOR
u
D
E
30.221.281

o

30.221.281
30.221.281
F
F
F
F

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE

921.828
3.416.983
4.338.811
4.338.811

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15110. Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Reglao- Paraml
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

849.000
849.000
849.000

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 151 08 - Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Reglao - Ceará
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

3.609.000
4.542.450
8.151.450

3
3

3
4

2
2
2
2

90
90
90
90

o
o
o

o

150
181
381
181

5.336.495
20.000.000
1.800.000
3.084.786
30.221.281

o
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TOTAL· GERAL

ORGÃO: 15000 ·Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15111 -Tribunal Re lonal do Trabalho da 10a. Re lâo- Distrito Federal/Tocantins
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMNAÇÃOILOCALIZADORIPRODUTO

s
F

0571
02122
02122

~5714256
~571 4256 6018

G
N

o

R

p

Prestação Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho
Aprecaçao de Causas na Justiça do Trabalho - Na 1o
Regiao da Justiça do Trabalho- DF, TO

Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
o uI T
VALOR
o
E
10.449.000
10.449.000
10.449.000

F

3

2

90

o

381

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

o
10.449.000

ORGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15112- Tribunal Regional do Trabalho da 11a. Reglao- Amazonas/Roraima
ANEXO!
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMNAÇÀO/LOCALIZADORIPRODUTO

s
F

0571
02122
02122

~571 4256
p571 4256 6019

G
N

o

R

p

Prestação Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho
Apreciaçlo de Causas na Justiça do Trabalho • Na 11
Regiao da Justiça do Trabalho - AM, RR

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00
F
I
T
VALOR
o u E
2.678.713

M

o

2.678.713
2.678.713
F
F

3
3

2

2

90
90

o

o

181
381

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

PROGRAMÁTICA
0571

02122
02122

571 4256
571 4256 0042

o

PROGRAMNAÇÃOILOCALIZADORIPRODUTO

E

G
N

F

o

s

R

p

Prestacao Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
Aprectaçao de Causas na Justiça do Trabalho
1\preciaçao de Causas na Justiça do Trabalho - Nc
Estado de Santa Catarina

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
o uI T
VALOR
E
8.536.622

o

8.536.622
8.536.622
F

3

F

3

2
2

90
90

o
o

181
381

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

o

E
PROGRAMÁTICA

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

s
F

0571
02122
02122

0571 4256
0571 4256 0025

G
N

o

R

p

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1 00
M
F
I
T
VALOR

o

D

Prestaçlo Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
fb-preclaçlo de Causas na Justiça do Trabalho
~preciaçao de Causas na Justiça do Trabalho - Nc
Estado da Paralba

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15115- Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Regilo- RondOnia/Acre
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

u

E
1.906.000
1.906.000
1.906.000

F
TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL-GERAL

5 de 19

5,714,967
2.821.655
8.536.622
8.536.622

ORGÃO: 15000 -Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15114- Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Reglao- Paralba
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

506.917
2.171.796
2.678.713
2.678.713

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15113- Tribunal Regional do Trabalho da 12a. Região- Santa Catarina
ANEXO t
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

10.449,000
10.449.000

3

2

90

o

381

1.906.000
1.906.000

o
1.906.000

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00
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02122
02 122

571 4256
571 4256 6020

'/:>-;i;

ATIVIDADES
f".preclaçao de Causas na Justiça do Trabalho
!Aprecíaçao de Causas na Justiça do Trabalho- Na 14
Reglao da Justiça do Trabalho- AC, RO

3.305.995
F

2

90

o

181

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

PROGRAMÁTICA
0571

02122
02122

5714256
571 4256 3474

o

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADORJPRODUTO

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1
M
F
I
T
VALOR

oo

E

s

G
N

F

D

R

p

o

D

u

E

Pres~çao

Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
f'\preclaçao de Causas na Justiça do Trabalho
~precíaçao de Causas na Justiça do Trabalho - Nc
~unicipio de Campinas - SP

6.000.000
6.000.000
6.000.000
F

3

2

90

o

350

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL-GERAL

o

E

PROGRAMÁTICA

PROGRAMNAÇÀO/LOCALIZADORIPRODUTO

s
F

0571
02122
02122

5714256
571 4256 0021

G
N
D

R

p

Pres~çao

Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
f".preclaçao de Causas na Justiça do Trabalho
!Apreciaçao de Causas na Justiça do Trabalho - Nc
Estado do Maranhao

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
F
M
I
VALOR
u TE
D
842.504

o

842.504
842.504
F
F

3
3

2
2

90
90

o
o

181
:381

TOTAL -FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

PROGRAMÁTICA
0571

02122
02122

~5714256
~571 4256 0052

o

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

E

s

G
N

F

D

R

p

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1 00
M
F
I
T
VALOR

o

o

u

E

Prestaçao Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
f'\preclaçao de Causas na Justiça do Trabalho
!Apreciaçao da Causas na Justiça do Trabalho - Nc
Estado de Goiás

345.874
345.874
345.874

F
F

3
3

2
2

90
90

o
o

350
381

TOTAL- FISCAL
TOTAL -SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

PROGRAMÁTICA
0571

02122
02122

571 4256
571 4256 0028

o

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

G

F

N
D

s

R
p

Prestaçao Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
f'\preclaçao de Causas na Justiça do Trabalho
~;eclaçao de Causas na Justiça do Trabalho - Nc
Estado de Sergipe

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
VALOR
T
o u E
3.964.000

o

3.964.000
3.964.000
F

6 de 19

204.000
141.874
345.874
345.874

ÓRGÃO: 15000 -Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15121 -Tribunal Regional do Trabalho da 20a. Região- Serglpa
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO_(SUPLEMENTACÃOI
FUNCIONAL

138.504
704.000
842.504
842.504

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15119- Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Regláo- Goiás
ANEXO I
PROGRAMADETRABALHO(SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

6.000.000
6.000.000
6.000.000

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Tmbalho
UNIDADE: 15117 - Tribunal Regional do Trabalho da 16a. Região- Maranhão
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

3.305.995
3.305.995
3.305.995

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15116- Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Regláo- Camplnas/SP
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

'\

3.30~~~

3

2

90

o

381

2.644.000
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I

I

I

F

I

4

I

2

I

90

I

o

1381

1~2~.o~~~~

=TO~T~A~L~-~F~IS~C~A~L~~~--------------------------------------------------------------~----~3~1.~~·4.~00~·~;v)(
;TO~T~A~L~-~S~E~G~U~R~IO~A~O~E~--------------------------------------------------------------4-----~~~
~~
~
TOTAL - GERAL

3.964.000

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15122- Tribunal Regional do Trabalho da 21a. Regiao- Rio Grande do Norte
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

s

PROGRAMAJAÇÃO/LOCALIZAOORIPRODUTO

F
0571
02 122
02122

571 4256
571 4256 0024

G
N

o

R

p

Prestaçao Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
Apreciaçao de Causas na Justiça do Trabalho
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - N
Estado do Rio Grande do Norte

Crédito Suplementar
Recun>o de Todas as Fontes R$ 1 00
M
F
o uI T
VALOR
D
E
10.898.670
10.898.670
10.898.670

F
F
F

3
3
4

2
2
2

90
90
90

o
o
o

181
381
181

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

o

E

PROGRAMÁTICA

s

PROGRAMAJAÇÃOILOCALIZADOR/PRODUTO

F
0571
02122
02122

571 4256
571 4256 0051

Prestação Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
1'\preclaçao de Causas na Justiça do Trabalho
~préciação de Causas na Justiça do Trabalho Estado de Mato Grosso

G
N

o

R
p

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
VALOR
u TE
3.177.394

M

o
c

3.177.394
3.177.394

Nc
F
F
F

3
3
3

2
2
2

90
90
90

o
o

o

150
181
381

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

o

E

PROGRAMÁTICA

PROGRAMAJAÇÃOILOCALIZAOORIPRODUTO

s

F
0571
02122
02122

571 4256
571 4256 0054

G
N

o

R

p

Prestacão Jurisdicional Trabalhista
ATIVIDADES
1'\preclação de Causas na Justiça do Trabalho
~preciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nc
Estado de Maio Grosso do Sul

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
T
VALOR
o u E
501.465

o

501.465
501,465
F

3

2

90

o

161

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

o

E

PROGRAMÁTICA

PROGRAMAJAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

s
F

0567
02061
02061

567 4234
0567 4234 0053

7 de 19

G
N

o

R
p

Prestaçao Jurisdicional no Distrito Federal
ATIVIDADES
jA.preclaçao e Julgamento de Causas no Dlstritc
Federal
~preciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal
No Distrito Federal

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00
M
F
I
VALOR
T
o u E
8.918.731

o

8.918.731
8.818.731
F

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

501.465
501.465
501.465

ÓRGÃO: 16000- Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
UNIDADE: 16101- Tribunal de Justiça do Distrito Federal
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACÃO)
FUNCIONAL

2.351.000
171.830
654.564
3.177.394
3.177.394

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15125- Tribunal Regional do Trabalho da 24a. Reglao -Mato Grosso do Sul
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

6.308.432
3.016.836
1.573.402
10.898.670
10.898.670

ÓRGÃO: 15000- Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15124- Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região- Mato Grosso
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

á?r

4

2

90

o

181

8.918.731
8.918.731

o
8.918.731

13/ 1012015 15:10
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1

ORGÃO: 20000 · Presidência da República

cJ

~

~U~N~ID~A~D~E~:~2~02~0~4~·~1n~s~tl~tu~to~N~ac~l~o n~a~l~de~Te~c~n~o~lo~g~ia~d~a~l~nf~o~rrn~a~ç~a~o~-~IT~I------------------------------------~~7.7~~~'~(-~~
~·~·
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMAIAÇÃOILOCALIZADOR/PRODUTO

s

F
2038
04126

04125

R

p

Democracia e Aperfeiçoamento da Gesta o Pública
ATIVIDADES
jOpcracionallzaçOo, Manutcnçllo o Modomlzaç:io do

500.000

038 4917 0001

!Autoridade Certlficadora Raiz da Infraestrutura da
ICP·Brasll
pperacionallzaçao, Manutençao e Modernizaçao da
~~toridade Certificadora Raiz da Infraestrutura da
ICP-Brasil • Nacional

500.000

101 2000
101 2000 0001

F
3
Programa de Gestao e Manutencao da Presidênc ia da Repúblic a
ATIVIDADES
jAdminlstraçao da Unidade
~dministraçao da Unidade. Nacional
F
3

2

2

90

90

o

o

100

100

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

PROGRAMÁTICA
2021

19 571
19 571

021 OOLV
2021 OOLV 0001

500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
1.000.000

o
1.000.000

ÓRGÃO: 24000 ·Mini stério da Ciência, Tecnologia e lnovaçao
UNIDADE: 24201 ·Conselho Nacional de Desenvolvimento Clentffico e Tecnológico
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

()

o

038 4917

2101
04122
041 22

G
N
D

Crédito Suplimenta~~
Recurso da Todas as Fontes R$ 1:0
M
F
I
T
VALOR
u
D
E
500.000

PROGRAMAIAÇÃOILOCALIZADORIPRODUTO

E

G
N

F

o

s

R

p

Ciência, Tecnologia e lnovacao
OPERA 0ES ESPECIAIS
Formação, Capacltaçao e Flxaçao de Recurso•
Humanos Qualificados para c ,T&l
Formaçao, Capacitaçao e Fixaçao de Recurso
Humanos Qualificados para C,T&I · Nacional

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1 ,00
M
F
o uI T
VALOR
o
E
39.241.014
39.241.014
39.241.014

F
F

3
3

2
2

90
90

o
o

281
296

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL · GERAL

21.201.014
18.040.000
39.241.014

o
39.241.014

19 662

059 2478

ATIVIDADES
Fornecimento de Radioisótopos e Radlofãrmacos nc

7.544.061

19662

059 2478 0001

País
Fornecimento de Radioisólopos e Radiofármacos nc

7.544.061

Pais • Nacional
F

3

2

90

o

250

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

7.544.061
7.544.061

o
7.544.061

FUNCIONAL
Desenvolvimento Produtivo

19 572

055 20V1

ATIVIDADES
Desenvolvimento e Fabrtcaçao de Equi pamento
para as Indústrias Nuclear e Pesada de AI!

15.900.000

~acnoiogla
19 572

055 20V1 0001

15.900.000

Desenvolvimento e Fabricaçao de Equipamentos para a
Indústrias Nuclear e Pesada de Alia Tecnologia
Nacional
F

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE

8 de 19

4

2

90

o

250

15.900.000
15.900.000

o
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()

i#

ÓRGÃO: 24000 ·Ministério da Ciência, Tecnologi a elnovaçao
(' '1.. ~.; •
UNIDADE: 24901 • Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
~~~
A~NE
~X~O~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~C
~m
p~le~me~n~~
~ ~~
7
7d~l~to~S~u~
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

s

F
2021
19 571

~0214947

19 571

~021 4947 0001

G
N
D

R

p

Ciência Tecnologia e Inovação
ATIVIDADES
Fomento a Projetos Institucionais de Ciência
ecnologla
Fomento a Projetos InstituCionais de CiênCia
ecnologia • Nacional

Recurso de Todas as Fontes R$ 1 ÓO
F
I
VALOR
u TE
D
1.800.000

M

o

1.800.000
1.800.000
F

4

2

50

o

180

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

o
1.800.000

ÓRGÃO: 30000 ·Ministério da Justiça
UNIDADE: 30101 • Ministério da Justiça
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO CSUPLEMENTACÃO)

E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PROOUTO

s
F

2020
14 422

~020 8946

14 422

~020 8946 0001

G
N

o

R

p

Cidadania e Justiça

Cmdlto Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1 00
F
M
I
T
VALOR
u
o
E
595.515

o

ATIVIDADES
romoçao da Justiça de Transiç3o e da Anistia
Polltica
Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Polltica
Nacional

595.515
595.515
F

3

2

90

o

100

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

28 846

910 OOOL

28 846

91 O OOOL 0002

o

OPERA OES ESPECIAIS
e Anuidades a Organismos o
Entfdades Nacionais e Internacionais sem Exigência
~e Programação Especifica
ontribuiçóes e Anuidades a Organismos e Entidade
Nacionais e Internacionais sem Exigência de
Programação Especif!C3 • No Exterior
~ontribulç6es

12.952

12.952

F

3

2

80

o

100

o

E

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZAOORIPRODUTO

s
F

2070
06 181
06181

06181
06181

f2070 2723
070 2723 0001

~070 86A1
070 86A1 0001

9 de 19

G
N

o

R

p

Sequranca Pública com Cidadania
ATIVIDADES

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
F
M
I
T
VALOR
o u E
12.221.011

o

9.221.011

olic:iamento Ostonsivo nas Rodovia& o Estrada

Federais
Policiamento Ostensivo nas Rodovias
Federais· Nacional

e

Estrada

9.221.011
F

4

2

90

Processamento e Arrecadaçao de Multas Aplicada
pela Po licia Rodovhlrla Federal
Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pel
Polícia Rodoviária Federal • Nacional

o

174

9.221.011
3.000.000
3.000.000

F
211 2

12.952
12.952
12.952

ÓRGÃO: 30000 • Ministério da Justiça
UNIDADE: 30107 ·Departamento d'e Policia Rodoviária Federal
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPlEMENTAÇÃO)
PROGRAMÁTICA

595.515
595.515
595.515

TOTAL - FISCAL
TOTAL -SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

FUNCIONAL

1.800.000
1.800.000

Programa de Gestao e Manutenção do Ministério da Justiça

3

2

90

o

374

3.000.000
29.560.306
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-co.,

06122
06122

~11 2 2000

~112 2000 0001

/·r~~~
4 i.Jl

ATIVIDADES
Adminlstraçao da Unidade
AdmlnlstraçAo da Unidade. Nacional

29.560,~06 ~62

F
F
F

3
3
3

2

90
90
90

2
2

o
o
o

100
174
374

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

PROGRAMÁnCA
2070

06183

po1o 2ov2

06183

~070 20V2 0001

06181

~070 2586

06181

po1o

2586 ooo1

070 2726

08181

070 2726 0001

2112
06122
06122

112 2000
112 2000 0001

2.301,'8 9§
24.308.000
41.781.317

o

PROGRAMAIAÇAO/LOCALIZADORIPRODUTO

E

G

F

D

s

N

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
M
F
I
T
VALOR

R

o

p

D

u

E

Segurança Pública com Cidadania
ATIVIDADES
mplantaçao, Manutençao e Atuallzaçao do Centro
Integrado de Inteligência Policial e AnAlise
Estratégica • CINTEPOL
lmpla1taçAo, ManutençAo e Atualizaçao do Centro
Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica
CINTEPOL · Nacional

44.500.000
1.000.000

1.000.000

3

F

2

90

o

174

Manutençao do Sistema de Emlssao de Passaporte
Controle do Tráfego Internacional e de Registros de
Estrangeiros
Manulençao do Sistema de Emissêo de Passaporte
ontrole do Tráfego Internacional e de Registros de
strangeiros • Nacional

1.000.000
4.500.000

4.500.000

3

F
F
06 181

~~~~p2'-)'<ly/
41.781.317

ÓRGÃO: 30000 • Ministério da JusUça
UNIDADE: 30108 . Departamento de Policia Federal
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

'?J
os-:·
·.-I·~'J
~ -·.-4~

4

2
2

90
90

Prevençao e Repressao ao Triflco lllclto de Drogas e
a Crimes. PraUcados contra Bens, Serviços e
Interesses da Unlao
Prevençao e Repressao ao Tráfico lllclto de Drogas e a
rimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da
Uniaa. Nacional

o
o

374
374

4.000.000
500.000
39.000.000

39.000.000

F
F
Programa de Gastao e Manutençao do Ministério da Justiça
ATIVIDADES
f'ldmlnlstraçao da Unidade
f.dmlnistraçAo da Unidade • Nacional
F
F

4

2
2

90
90

o
o

374
374

3
4

2
2

90
90

o

374
374

3

o

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

21.000.000
18.000.000
40.787.001
40.787.001
40.787.001
24.600.000
16.187.001
85.287.001

o
85.287.001

FUNCIONAL

05151
05151

058 156K
058 156K 0001

Polltlca Nacional de Defesa
PROJETOS
!Aqulslçao de Aeronaves
f,quisiçAo de Aeronaves • Nacional

I

I
F

4

2

90

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL · GERAL

05153
05153

058 20PY
~058 20PY 0001

100

o
5.387.872

ATIVIDADES
Adequaçao de OrganlzaçOes Militares do Exército
Adequaç3o de OrganizaçOes Militares do Exército
Nacional

12.000.000
12.000.000
F

LO de 19

Io

5.387.872
5.387.872
5.387.872
5.387.872

4

2

90

o

100

12.000.000
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05 244
05 244

~058 20XH

05153
05153

~058 156M
~058 156M 0001

~058 20XH 0001

!"-çoes de Cooperaçao do Exército
~ções de Cooperação do Exército - Nacional
F

4

2

90

o

181

05122
05122

108 2000
108 2000 0001

~odemlzação Operacional do Exército Brasileiro

~odernização Operacional do Exército Brasileiro
Nacional
F
Programa de Gestao e Manutenção do Ministério da Defesa
ATIVIDADES
dmlnlstraçao da Unidade
dmlnistraçâo da Unidade- Nacional
F

4

2

90

o

100

058 20SE

05152

058 20SE 0001

05152
05152

058 20XN
058 20XN 0001

05152

058157N

05152

058 157N 0001

2108
05122
05122

108 2000
1os 2000 0001

3

2

90

o

100

05152

058 211D
2058 211D 0001

o

ATIVIDADES
li!.dequaçao de Instalações de Organizações Militares
~a Marinha
~dequaçâo de Instalações de Organizações Militares da
~arinha - Nacional

424.062
424.062
F

3

2

90

o

100

F

4

2

90

o

100

f'lprestamento da Marinha
f'lprestamento da Marinha - Nacional
PROJETOS
f<ldequaçao da Brigada Anfibia de Fuzileiros Navais
PROBANF
f'ldequaçâo da Brigada Anfibia de Fuzileiros Navais
PROBANF - Nacional

180.000

F
Programa de Gestao e Manutenção do Ministério da Defesa
ATIVIDADES
dminlstraçao da Unidade
dministração da Unidade - Nacional
F

4

2

90

o

100

4

2

90

o

100

ATIVIDADES
[Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de

259.287

!Atividades Nucleares
~ecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de

259.287
4

2

90

o

100

o

E

05122
05122

11 de 19

259.287
259.287
259.287

ÓRGÃO: SZOOO - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52911 -Fundo Aeronautlco
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

108 2000
~108 2000 0001

1.468.059
1.468.059
1.468.059
11.264.733

o

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

2108

180.000
1.468.059

11.264.733

F

PROGRAMÁTICA

424.062
9.192.612
9.192.612
9.192.612
180.000

!Atividades Nucleares- Nacional

FUNCIONAL

20.000.000
20.000.000
20.000.000
95.660.787
95.660.787

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

05152

8.4~

20.000.000

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

05152

..

.~
M39.05
~43.9. 3

PROJETOS

2108

'

55.221::V

55.221~34

·5d21.1 ~.,

PROGRAMAJAÇÃOILOCALIZADORIPRODUTO

s

F
Proqrama de Gestao e Manutenção do Ministério da Defesa
ATIVIDADES
f<ldmlnlstraçao da Unidade
f'ldministraçâo da Unidade - Nacional
F
F

G
N
D

R

p

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
T
VALOR

o
o

u

E
6.500.000

3
3

2
2

90
90

o
o

250
280

6.500.000
6.500.000
4.500.000
2.000.000
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TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

FUNCIONAL

05153
05 153

~058 4450

~058 4450 0001

Polltica Nacional de Defesa
ATIVIDADES
Aprestamento do Exército
Aprestamen1o do Exército - Nacional
F
F

3
4

2
2

90
90

o
o

250
250

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

55.000.000
55.000.000
10.000.000
45.000.000
55.000.000

o

55.000.000

FUNCIONAL
Polltlca Nacional de Defesa
ATIVIDADES
05152
05152

~058 20XN
~058 20XN 0001

Aprestamento da Marinha

Aprestamento da Marinha - Naclof'1al

05128
05128

058 20XR
~058 20XR 0001

apacltação Profissional da Marinha
Capacitação Profissional da Marinha - Nacional

05125

~058 20XX

05 125

~058 20XX 0001

Auxilias à Navegação e Fiscalização da Navegaçac
Aquaviãria
Auxflios à Navegação e Fiscalização da Navegaçã
Aquaviária - Nacional

F

3

2

90

o

250

F

3

2

90

o

250

331.694
331.694
331.694
37.085
37.085
37.085
5.656.397
5.656.397

F

3

2

90

o

250

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

5.656.397
6.025.176

o
6.025.176

FUNCIONAL

05 363
05 363

~058 2510
~058 2510 0001

Polltlca Nacional de Defesa
ATIVIDADES
Ensino Profissional Marltlmo

Ensino Profissional Marítimo - Nacional
F
F

3
4

2
2

90
90

o
o

280
176

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

o
20.255.708

ÓRGÃO: 61000 -Secretaria de Assuntos Estratégicos
UNIDADE: 61201 -Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2038

04 571

~038 4727

04 571

~038 4727 0001

20.255.708
20.255.708
20.000.000
255.708
20.255.708

PROGRMIAIAÇÃOILOCALIZADORIPRODUTO

E

G

F

N
D

s

R

p

Democracia e Aoerfelcoamento da Gestão Pübllca
ATIVIDADES
Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do
Desenvolvimento Brasileiro
Diagnósticos,
ProspecçOes
Estratégias
de
e

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00
F
M
I
VALOR
T
o u E
800.000

o

800.000
800.000

Desenvolvimento Brasileiro- Nacional
F
TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

12 de 19

4

2

90

o

100

800.000
800.000

o
800.000
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ANEXO I
Crédito Supleme~
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

s

PROGRAMA!AÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

F
2062
14243

~062 210M

14 243

~062 210M 0001

G
N

o

R

p

Promocao dos Direitos de Crianças e Adolescentes

ATIVIDADES
Promoçao, Defesa e Proteçao dos Direitos da Criança
~ do Adolescente
Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e
~o Adolescente - Nacional

Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
T
o uI
VALOR
o
E
11.781.172
11.781.172
11,781,172

s

3

2

30

o

396

11.781.172
11.781.172

ÓRGÃO: 64000 • Secretaria de Direitos Humanos
UNIDADE: 64902. Fundo Nacional do Idoso · FNI
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E
FUNCIONAL

s

PROGRAMA/AÇÁO/LOCAUZADORIPRODUTO

PROGRAMÁTICA

F
2064
14241
14 241

064 8819
064 ~~w ooo1

G
N
o

R

p

Promoçao e Defesa dos Direitos Humanos
ATIVIDADES
Promoçao e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
M
F
I
T
VALOR
o u E
3.337.300

o

3.337.300
3.337.300

Promoçao e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Nacional

s

3

2

30

o

396

3.337.300
3.337.300

ÓRGÃO: 65000. Secretaria de Pollticas para as Mulheres
UNIDADE: 65101 -Secretaria de Polltlcas para as Mulheres
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

I

PROGRAMÁTICA
2016

14422
14422

~~16

8831
016 8831 0001
2104

14122
14122

~~04
2000
104 2000 0001

I

PROGRAMA/AÇÁO/LOCALIZADORIPROOUTO

Cnldlto Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00

Ii

G
N

I I'I

p
O
U
R
M
o
O
Polltica para as Mulheres: Promoçao da Autonomia e Enfrentamento à Violência
ATIVIDADES

f7ntral de Atendimento à Mulher· Ligue 180
entrai de Atendimento à Mulher· Ligue 180 • Nacional

I

3
2 1 9J o
Programa de Gestao e Manutençao da Secretaria de Pollticas para as Mulheres
ATIVIDADES
~~mlnlstraçao da Unidade
dminlstração da Unidade - Nacional

I

F

4

2190

2101
04124
04 124

101 2058
p101 2058 0001

2.794.449

1100

1 100

2.794.449
2.794.449
2.794.449
250.000
250.000
250.000
250.000
3.044.449

o

E
G
s N
F
o
Programa de Gestao e Manutençao da Presidência da República
ATIVIDADES
Controle Interno, Prevenção a Corrupçao, Ouvldoria
orrelçao
Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria
orrelção - Nacional
3
F
PROGRAMA/AÇÁO/LOCALIZAOORIPRODUTO

TOTAL- FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL · GERAL

ÓRGAO: 20000 ·Presidência da República
UNIDADE: 20204. Instituto Nacional de Tecnologia da lnfonnaçao -ITI
ANEXO li

13 de 19

Io

VALOR

3.044.449

ÓRGÃO: 66000 - Controladorla-Gerat da Unlao
UNIDADE: 66101 • Controladoria-Geral da Unlao
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
PROGRAMÁTICA

T
F
E

F

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

FUNCIONAL

3.337.300

o

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

FUNCIONAL

11.781.172

o

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

R
p

Cnldlto Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
F
M
I
T
VALOR

o
o

u

E
4.156.675
4.156.675
4.156.675

2

90

o

100

4.156.675
4.156.675

o
4.156.675

Crédito Suplementar

13/10/2015 15;](
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PROGRAMADETRABALHO{CANCELAMENTO)
E
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

s

PROGRAMA/AÇÂO/LOCALIZADORIPRODUTO

F
2038
04125

04 125

~038 4917
po38 4917 ooo1

2101
04122
04 122

~101 2000
101 2000 0001

Democracia e Aoerfelcoamento da Gestllo Pú blica
ATIVIDADES
Operaclonallzaçao, Manutençao e Modemlzaçao
~utoridada C9rtlficadora Raiz da Infraestrutura
!CP-Brasil
pperacionallzaçao, Manutençao e Modemlzaçao
f.utoridade Certificadora Raiz da Infraestrutura
!CP-Brasil - Nacional

G
N
D

R

p

Recurso de Todas as FontOJ $1,0
M
F
I

o
D

u

T

E

500. da

500.000

di!

da
da

500.000

F
4
ProQrama de Gestao e Manutencao da Presidência da República
ATIVIDADES
f'.dmlnlstraçao da Unidade
!Admlnislraçao da Unidade - Nacional
F
4

2

90

o

100

2

90

o

100

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

ÓRGÃO: 24000- Ministério da Ciência, Tecnologia e lnovaçao
UNIDADE: 24901 -Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
ANEXO li
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
E
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMN AÇAo/LOCALIZADORIPRODUTO

s
F

2021
19 571

~021 4947

19 571

~021 4947 0001

G
N

o

R

p

o
o

u

1.800.000
1.800.000
1.800.000

3

2

ÓRGÁO: 30000- Ministério da Justiça
UNIDADE: 30101 -Ministério da J ustiça
ANEXO li
PROGRAMA DE TRABALHO {CANCELAMENTO)

50

o

180

s
F

2020
14422
14422

~020 13FC
~020 13FC 0001

G
N
D

R

p

M

o
D

I

u

F
T

Cidadania e Justiça

595.515

PROJETOS
mplantaçao do Memorial da Anistia Polftlca do Brasil
lmplantaçao do Memorial da Anistia Polltica do Brasil
!Nacional

595.515
595.515
F

4

2

90

R

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
F
M
I
VALOR
u TE
D
12.952

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça
UNIDADE: 30103- Arquivo Nacional
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
PROGRAMÁTICA
2020
04391
04 391

020 2810
020 2810 0001

PROGRAMNAÇÁOILOCALIZAOORIPROOUTO

E

G

$

N

F

D

p

Cidadania e J usti ça

o

100

12.952
12.952

~acionai

F

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça
UNIDADE: 30107- Departamento de Polfcla Rodoviária Federal
ANEXO li
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

595.515
595.515
o
595.515

o

ATIVIDADES
Preservaçao do PatrlmOnlo Arqulvfstlco Nacional
Preservaçao do Patrimônio Arquivlstico Nadonal

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

14 de 19

VALOR

E

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

FUNCIONAL

1.800.000
1.800.000
o
1.800.000

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

E
PROGRAMN AÇÃOILOCALIZADORIPRODUTO

500.000
500.000
500.000
1.000.000
o
1.000.000

E

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

PROGRAMÁTICA

500.000
500.000

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1 00
M
F
I
T
VALOR

Ciência Tecnologia e lnov açao
ATIVIDADES
omento a Projetos Institucionai s de Ciênci a •
tt'ecnologla
Fomenlo a Projetos Institucionais de Ciência E
~ecnologla - Nadonal

F

FUNCIONAL

__

i!
v~M:iO>n -4~
,.

3

2

90

o

100

12.952
12.952

o
1Z.95Z

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
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FUNCIONAL

I

PROGRAMÁTICA
2070

06181

~070 2723

06181

~070 2723 0001

2112
06122
06122

~112 2000
~112 2000 0001

I

PROGRAMNAÇAo/LOCALIZADORIPRODUTO

Seguranc<~

I ! I ~ I ~ I gI ~ I ~ I

Pública com Cidadania
ATIVIDADES
ollciamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas
federais
Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas
Federais - Nacional

9.221.011

F
Programa de Gostao e Manutençao do Ministério da Justiça
ATIVIDADES
f'\dmlnlstraçao da Unidade
~dminlstraçao da Unidade - Nacional
F
F

3

2

90

o

174

4
4

2
2

90
90

o
o

100
174

~070 20V2

06183

~070 20V2 0001

o

PROGRAMNAÇAOILOCALIZADORIPRODUTO

E

G

s

N

F

D

R

p

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1 00
M
F
I
o
T
VALOR

o

u

E

SeQuranca Pública com Cidadania
ATIVIDADES
mplantaçao, Manutençao o Atuallzaçao do Centro
ntegrado de Inteligência Policial e Anãllse
Estratégica - CINTEPOL
lmpiantaçao, Manutençao e Atualizaçao do Centre
tegrado de Inteligência PoliCial e Análise Estratégica
1NTEPOL • Nacional

1.000.000
1.000.000

f

1.000.000

F

4

2

90

o

174

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

PROGRAMÁTICA
2035

27 811

03514TQ

27 811

035 14TO 0001

o

PROGRAMNAÇAOILOCALIZADORIPRODUTO

E

G
N

F

o

s

R

p

Esporte e Grandes Eventos Esportivos
PROJETOS
mplantaçao de Infraestrutura para os Jogos
l<>llmplcos e Paraollmplcos Rio 2016
mpiantaçao de Infraestrutura para os Jogos Ollmpicos •
Paraolimpicos Rio 2016- Nacional

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00
M
F
I
T
VALOR
u
D
E
20.439.053

o

20.439.053
20.439.053

F

4

3

90

o

100

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

o

E
PROGRAMÁTICA
2108
05122
05122

108 2000
108 2000 0001

05482

108 1308

05 482

108 1308 0001

20.439.053
20.439.053
20.439.053

ÓRGÃO: 52000 -Ministério da Defesa
UNIDADE: 52111 -Comando da Aeronáutica
ANEXO li
PROGRAMA DE TRABALH01CANCELAMENTOJ
FUNCIONAL

1.000.000
1.000.000

1.000.000

ÓRGÃO: 51000- Ministério do Esporte
UNIDADE: 51101 -Ministério do Esporte
ANEXO li
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

5.252.306
5.252.306
2.947.410
2.304.896

14.473.317

PROGRAMÁTICA

06183

9.221.011
5.252.306

14.473.317

ÓRGÃO: 30000 • Minlst~rlo da Justiça
UNIDADE: 30108- Departamento de Policia Federal
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

2070

,!(-

9.221.0'f1
9.221.011

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE.
TOTAL- GERAL

FUNCIONAL

.. '- .n

VALQR

PROGRAMNAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

s

F
Programa do Gestao e Manutencao do Ministério da Defesa
ATIVIDADES
Admlnlstraçao da Unidade
Administraçao da Unidade- Nacional
F
PROJETOS
Obtençao de Próprios Nacionais Residenciais para
Aeronáutica
Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para

G
N

R

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00
M
F
I
o
T
VALOR
u
D
E
5.387.87'2

4

2

90

o

p

o

100

637.036
637.036
637.038
4.750.836
4.750.836

Aeronáutica - Nacional
F
TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

15 de 19

4

2

90

o

100

4.750.836
5.387.872

o
5.387.872
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UNIDADE: 52121- Comando do Exército
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

05122
05122

I

~

PROGRAMÁTICA

I

PROGRAMAIAÇÃOILOCALIZADORIPRODUTO

-. .;
Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

I ~ I ~ I : I gI ~ I ~

2108

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa

:108

~:dmlnlstraçao
da Un~;~~~ADES
dministraçao da Unidade· Nacional

2000
108 2000 0001

F

VALOR
20.000.000

I I I I I

I

/

4

2

90

O

100

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000

FUNCIONAL

Polltlca Nacional de Defesa
ATIVIDADES
fAdequaçllo de lnstalaçoes de Organlzaçoes Militares

05152

058 20SE

05152

058 20SE 0001

"" Ma~nha
!Adequaçao de lnstalaçOes de OrganizaçOes Militares da
~arinha • Nacional

05152
05152

058 20XN
058 20XN 0001

!Aprestamento da Marinha
!Aprestamento da Marinha • Nacional

05152

058157N

05152

058 157N 0001

2108
05122
05122

108 2000
108 2000 0001

424.062
424.062
F

4

2

90

o

100

F

3

2

90

o

100

PROJETOS
JAdequaçao da Brigada Anflbla de Fuzileiros Navais
PROBANF
!Adequaçao da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais
lPROBANF • Nacional

424.062
9.192.612
9.192.612
9.192.612
180.000
180.000

F
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa
ATIVIDADES
Administração da Unidade
Administraçao da Unidade· Nacional

F

3

2

90

o

100

3

2

90

o

100

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

180.000
1.468.059
1.468.059
1.468.059
1.468.059
11.264.733

o
11.264.733

FUNCIONAL

05152
05152

058 211D
~058 2110 0001

Polltica Nacional de Defesa
ATIVIDADES
ecnologlas e Produtos para o Desenvolvimento de
Atividades Nucleares
ecnologlas e Produtos para o Desenvolvimento de
Atividades Nucleares. Nacional

259.287
259.287
F

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

FUNCIONAL

3

2

90

o

100

259.287
259.287

o
259.287

VALOR
6.500.000

05122
05122

16 de 19

6.500.000
6.500.000
4.500.000

13/1012015 15:10

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

293

http://www.planalto.gov.br/CCIVJL_03/_A to2015-20 l !li2Q 15/Dsn/...

Dsn14250

6 ~~

I

I

I F I 4 I 2

I se 1

o

I 280 1

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

l

FUNCIONAL

05153
05153

S..$:00!000

VALOR

~058 4450

~058 4450 0001

Polltlca Nacional de Defesa
ATIVIDADES
~~~estamento do Exército
rrestamento do Exército- Nacional

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

05128
05128

ri!Q~.tJoo n<;f-J
'~*.OOOo(.
... , Ot/'f

058 20XR
058 20XR 0001

05125

058 20XX

os 125

058 20XX 0001

o
10.000.000

ATIVIDADES
Profissional da Marinha
apacltação Profissional da Marinha - Nacional

~apacitaçao

~uxlllos à Navegaçao e Flscallzaçao da Navegaçac

F

4

2

90

o

250

F

4

2

90

o

250

~quavlária
!Aux1lios â Navegação e Fiscalização da Navegaçãc
~quavlária - Nacional

37.085
37.085
37.085
5.656.397
5.656.397

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

5.656.397
5.693.482

o
5.693.482

ATIVIDADES
05 363

os 363

058 2510
058 251o0001

Ensino Profissional Marittmo

Ens no Profissional Marltimo - Nacional
F

3

2

90

o

176

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

o
255.708

ÓRGÃO: 61000- Secretaria de Assuntos Estratégicos
UNIDADE: 61 201 -Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

s

PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

F
2038
04571

038 4727

255.708
255.708
255.708
255.708

G
N

o

R
p

Democracia e Aperfelcoamento da Gestao Pública
ATIVIDADES
Diagnósticos, ProspecçOes e Estratégias d

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00
M
F
I
T
VALOR
o u E
800.000

o

800.000

Desenvolvimento Brasileiro

04 571

~038 4727 0001

Diagnósticos,

Prospecções

e

Estratégias

d

800.000

Desenvolvimento Brasileiro· Nacional
F
TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL- GERAL

3

2

90

o

100

800.01)0
800.000

o
800.000

ÓRGÃO: 65000- Secretaria de Potlticas para as Mulheres
UNIDADE: 65101 -Secretaria de Polltlcas para as Mulheres
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ANEXO 11
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Supleweolll"""- 1$'
Recurso de Todas as Fontes.R$ 1,QO r ~
M
F
...,~" ' " \ ' '

E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2016

14 422
14 422

016 2108
016 2108 0001

14422
14 422

016 8831
016 8831 0001
2104

14122
14122

104 2000
2104 2000 0001

G
R
N
O
~
p
F
D
D
PoiHica para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento a VIolência
ATIVIDADES
V'tondlmonto às Mulhoro& om Situaçlo do VioiAncla
!Atendimento as Mulheres em Situação de Violência
Nacional
F
4
2
30
o
Fentral de Atendimento â Mulher· Ligue 180
entrai de Atendimento à Mulher· Ligue 180- Nacional
4
F
2
90
o
Programa de Gostao e Manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres
ATIVIDADES
~dminlstraçao da Unidade
!Administração da Unidade. Nacional
F
3
2
90
o
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZAOORIPRODUTO

s

~-1,..,

T
E

04124
04124

04122

101 2D58

~101 2D58 0001

~10114UP

04122

101 14UP 1695

04122

10114UQ

2.236.600
2.235.500
100

100

100

11

...,. '

2.235.500
558.949
558.949
558.949
250.000
250.000
250.000
250.000
3.044.449

G
N
F
o
Programa de Gestao e Manutençao da Presidência da República
ATIVIDADES
Controle Interno, Prevenção à Cornupçao, Ouvldorta
Corre içao
Controle Interno, Prevenção â Corrupçao, Ouvldoria
orrelção- Nacional
F
4
PROJETOS
onstruçao do Edlflclo-Sede da Controla dona
Regional da União no Estado de Pernambuco
onstrução do Edificio-Sede da Controladoria-Reglona
da União no Estado de Pernambuco - No Munlciplo d
Recife- PE
F
4
onstruçao do Editlclo-Sede da Controladoria
~egional da União no Estado do MaranhAo
onstrução do Edifício-Sede da Controladoria-Regiona
~a União no Estado do Maranhão - No Munlclpio de São
Luis- MA
F
4
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

04122

l2101 14UQ 0734

04122

~10114UR

ponstruçao do Edlflclo-Sede da Controlador1a
~egional da Unlao no Estado do Amazonas

04122

l2101 14UR 0211

onstrução do Edifício-Sede da Controladoria-Regiona
~a União no Estado do Amazonas - No Munlclpio de

04122

i210114US

04122

~101 14US 1436

Fonstrução do Edificio-Sede da Controladoria-Regiona
~a União no Estado da Paralba - No Munlclpio de Joàc
Pessoa- PB

04122

~1011 4UT

04122

~101 14UT 1262

onstruçao do Edltlcio-Sede da Controladoria
Regional da Unlao no Estado do Rio Grande do Norte
Fonstrução do Editício-Sede da Controladoria-Regiona
~a Uniao no Estado do Rio Grande do Norte - Nc
~uniclpio de Natal - RN

s

R
p

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
M
F
o uI
T
VALOR
D
E
4.158.675
2.585.389
2.565.389

2

90

do

Edifício-Sede

da

100

240,000

2

90

o

100

2

90

o

100

4

2

90

o

100

Controladoria

4

2

90

F

101 14UU 0981

04122

101156S

04122

101 156S 0542

!construção do Edifício-Sede da Controladorla-Regiona
~a União no Estado de Tocantins - No Munlclpio dE
Palmas- TO

04122

101156T

fOnstruçao do Edltlclo-Sede da Controladoria
!Regional da União no Estado do Esplrito Santo

do

Edlflclo-Sede

da

o

100

60.000
676.306

4

2

90

o

100

676.306
240.000
240.000

F

onstruçao

60.000
60.000

676.306

onstruçao do Edlftclo-Sede da Controladorta
~eglonal da Unlao no Estado do Plaul
Fonstrução do Editlcio-Sede da Controladoria-Regiona
~a União no Estado do Piaul - No Município de Teresina
Pl

04122

240.000
60.000

60.000

F

10114UU

240.000
240.000
240.000

~eglonal da Unlao no Estado da Paralba

04122

2.565.369

60.000

F
onstruçao

o

240.000

~anaus -AM

4

2

90

o

100

Controladoria

~eglonal da Unlao no Estado de Tocantins

240.000
15.000
15.000

F

18 de 19

2.7~4'.44§

)~

o

E

2101

~

3.044.449

ÓRGÃO: 88000- Controladorla-Geral da Unlao
UNIDADE: 88101 - Controladorla-Geral da União
ANEXO li
PROGRAMADETRABALHO(CANCELAMENTO)
PROGRAMÁTICA

.!2...::0.
,.

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

FUNCIONAL

VALÔR "

4

2

90

o

100

15.000
60.000

13/ 10/2015 15:1(
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04 122

101 156T 3273

c

•

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

19 de 19

4.156.675
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
PECREIO DE 20 DE AGOSTO DE 2015
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Agricultura.
Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e das Cidades e de Encargos
Finance~ros da União, crédito su~ementar no valor de RS 55.237 .582.569,00,
para reforço de dotações constantes da lei Orçamentária vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV1 da Constituição. e tendo em vista a autorização contida
no art. 4.2, caput, 1nciso I, allnea •a•, e Inciso V1 atineas ·a· e •b·, item 1, da Lei n.2 13.115, de 20 de abríl de 2015, e no art. 38, § 2i, da Lei ni 13.080, de 2 de janeiro
de 2015.
DECRETA:

Art. 11 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União Clel oi 131]5. de 20 de abril de 2015), em favor dos Mlnist6rios da Agricultura, Pecuária .a
Abastecimento, da Fazenda e das Cidades e de Encargos Financeiros da União, crédito sUplementar, no valor de RS 55.237.582.569,00 (cfnquenta e cinco
bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais), para atender à programação constante do~Art.2i Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. Jf. decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Titulas de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras
Apflcações, no valor de R$ 1.370.419.00 (um mflh~o. trezentos e setenta míl. quatrocentos e dezenove real:s); e
11- anulação de do'tações orçamentárias, no valor de R$ 55.236.212.150,00 (cinquenta e cinco bílhões, duzentos e trinta e seis mnhóes, duzentos e doze mil,
cento e cinquenta rea!s), conforme Indicado no~-

Art. 31 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília. 20 de agosto de 2015; 194• da Independência e 127' da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.8.2015
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22101 · Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2014

20 608
20608

014 20ZV
014 20ZV 0001

E
G
N
F
o
Agropecuária Sustentável Abastecimento e Comerclallzaçllo
ATIVIDADES
omento ao Setor Agropecuário
Fomento ao Selor Agropecuário • Nacional
3
F
4
F
PROGRAMAIAÇÃOILOCALIZAOORIPRODUTO

s

R

p

2
2

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
M
F
I
T
VALOR
o u E
19.000.000

o

40
40

o
o

100
100

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

o
19.000.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25914 ·Fundo de Garantia à Exportaçao- FGE
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
E

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

s
F

0909
28 846

909 OOSG

28 846

909 008G ooo 1

I de 3

G
N
D

R

p

OperacOes E~clals: Outros Enca!l!O• E~clals
OPERA OES ESPECIAIS
pevoluçáo de Prêmio de Seguro de Crédito

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$1,00
M
F
I
T
VALOR
u
D
E
18.000.000

o

18.000.000

~xportaçao

Devoluçao de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportaçac
Nacional

18.000.000
F

TOTAL - FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

19.000.000
19.000.000
9.500.0()0
9.500.000
19.000.000

3

2

90

o

100

18.000.000
18.000.000

o
18.000.000
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..

/( ~

f~~I.Í'

28 843

~905 0283

28843

~905 0283 0001

'J

OPERACOES ESPECIAIS
f11mortlzaç3o e Encargos de Financiamento da Divida
Fontratual Interna
~rtizaçllo e Encargos de Financiamento da Divida
ontratual Interna - Nacional

\~
F

o

2

o

90

344

1.370.41~

o

E

0905
28 843
28 843

~905 0455

p9o5 0455 ooo1

0906
28844
28844

~906 0425
~906 0425 0001

s

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

G
N

R

p

F
D
OperaçOes Especiais: Serviço da Divida Interna Juros e Amortiza Oes
OPERAÇ0ES ESPECIAIS
~ervlços da Olvida Pública Federal interna
Serviços d a Divida Pública Federal interna. Nacional
F
2
o
F
6
o
F
6
o
F
6
o
F
6
o
Operações Especiais: Serviço da Divida Externa Juros e Amortiza cOes
OPERAÇ0ES ESPECIAIS
Serviços da Olvida Pública Federal Externa
Serviços da Olvida Pública Federal Externa - Nacional
F
2
o

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1 00
M
F
I
T
VALOR
u
D
E

o

53.199.212.150

90
90
90
90
90

o
o
o
o
o

344
329
359
371
397

90

o

144

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

2014
20 605

014 1510

20 605

014 15100001

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes RS 1,00

s

PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

G

R

N

p

F
D
Agropecuária Sustentável Abastecimento e Comercializacao
PROJETOS
fllmplfaçlo e Melhoria da Capacidade Armazenadora
~a CONAB
!Ampliaçllo e Melhoria da Capacidade Armazenadora da
CONAB - Nacional
F
4

M

I

o

u

o

F
T
E

19.000.000
19.000.000
2

o

90

100

2110
04122
04122

110 2000
110 2000 0001

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL. GERAL

2 de 3

19.000.000
19.000.000

o
19.000.000

ÓRGÃO: 25000 • Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25101 ·Ministério da Fazenda
ANEXO !f
PROGRAMADETRABALHO(CANCELAMENTO)
PROGRAMÁTICA

VALOR

19.000.000

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL • GERAL

FUNCIONAL

2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
55.199.212.150

o

E

PROGRAMÁTICA

53.199.212.150
53.199.212.150
51.396.096.150
600.238.000
166.097.000
92.137.000
944.644.000
2.000.000.000

55.199.212.150

ÓRGÃO: 22000- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22211 • Companhia Nacional de Abastecimento. CONAB
ANEXO !f
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

1.3.70.419

1 .370.41~

ÓRGÃO: 71000. Encargos Financeiros da Unl3o
UNIDADE: 71101 • Recursos sob Supervlslo do Ministério da Fazenda
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
PROGRAMÁTICA

~ ··
~
.:

1.3?. ---

TOTAL- FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL· GERAL

FUNCIONAL

rn:..ç. .v\-~

1.37~

PROGRAMAIAÇÃOILOCALIZADOR/PRODUTO

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

l i l ~ l :Jgl0l~

Proqrama de Gestao e Manutençao do Ministério da Fazenda
ATIVIDADES
Admlnlstraçao da Unidade
Adminlstraçao da Unidade- Nacional
F 1 3

I

I

2 1 90

I

o 1100

VALOR

15.000.000
15.000.000
15.000.0()0
15.000.0()0
15.000.000
o
15.000.000

13/ 1012015 15: IC
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28 846

~909 0669

28 846

~909 0669 0001

~~
'\r~'~

2.o'~~o.o

Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco
Central do Brasil (Lei Co mpl ementar n• 101, de 2000)
Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Bancc
Central do Brasil (Lei Complementar n• 101, de 2000)
Nac'onal
F

2

o

90

o

144

TOTAL -FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

ORGÃO: 71000 · Encargos Financeiros da Uni ao
UNIDADE: 71104 . Rem uneraçao de Agentes Fi nanceiros - Recursos sob Supervlsao d o
Ministério da Fazenda
ANEXO 11
PROGRAMADETRABALHO ICANCELAMENTOI
FUNCIONAL

28 846

28 846

I

~

PROGRAMÁTICA

I

PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZADOR/PROOUTO

I ! I ~ I I O I' I E
p
R

Operações Especiais • Remuneraç ao de Agentes Financeiros

~11

r =muneraçao
emuneraçao a Agentes Financeiros- Naclonal

~:~:te~~~n;~:e~~:IS

O
M

U

T
F

I I I I I

I
F

3

2

28 841

~907 0365

28 841

fl907 0365 0001

90

PROGRAMAIAÇÃO/LOCALIZADORIPRODUTO

s

F
Operaç6es Especiais: Refinanciamento da Divida Interna
OPERA OES ESPECIAIS
Refinanci amento da Olvida Pública Mobiliária Federa
Interna
Rernanciamento da Divida Pública Mobiliária Federa
F

3 de 3

VALOR

O

100

3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000

G
N

o

R
p

Crédito Suplementar
Rec urso d e Todas as Fontes R$ 1,00
M
F
I
T
VALOR

o
o

u

E
53.199.212.150
53.199.212.150
53.199.212.150

lnte'na · Nacional
TOTAL -FISCAL
TOTAL- SEGURIDADE
TOTAL ·GERAL

J'

o

E

0907

..

3.000.000

ORGÃO: 75000- Refinanciamento da Divida Pública Mobiliária Federal
UNIDADE: 75101 -Recu rsos sob Supervlslo d o Ministério da Fazenda
ANEXO li
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
PROGRAMÁTICA

2.ooo.oóà:oaá;
2.000.000.000
o
2.000.000.000

3.000.000

TOTAL - FISCAL
TOTAL -SEGURIDADE
TOTAL -GERAL

FUNC IONAL

.. ~j."
' -

Crédito Suplementar
Recurso d e Todas as Fontes R$ 1 00

0911
OOM4
911 OOM4 0001

d(.!h ;;;·;
'il

2.000.~0(Cll

6

o

90

o

143

53.199.212.150
53.199.212.150
o
53.199.212.150

13/10/2015 15:1(
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 1

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dois dias dois do mês de dezembro, do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, certifico, para os
devidos fins, que este volume de número 1 (um), com folhas
numeradas de 1 a 294-A, pertencente à Denúncia por Crime de
Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira

Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal , em

Excel.eotí.ssima Senhora Presidente da República,
f ·

cer do nesta data. E, para constar, eu,
Sílvio

Avelino

da

Silva,

299

300
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 2

AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, autuo os documentos
que

se

seguem ,

referentes

à

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,

Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em desfavor da
Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Vana
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TESOURONACIONAL

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE
RECEITAS E DESPESAS PRIMÁRIAS

Sº Bimestre de 2014

Brasília-DF
Novembro/ 2014

301

302

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias - 5º Bimestre de 2014

O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS PRIMÁRIAS é uma publicação
em cumprimento ao disposto no art. 92 da Lei Complementar n2 101, de 4 de maio de
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no art. 51 da Lei nº-12.919, de 24 de dezembro de
2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. O cont eúdo presente neste documento
foi produzido pelas seguintes instituições:

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal (*)
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria do Tesouro Nacional
Secretaria de Receita Federal do Brasil
Secretaria de Política Econômica
(•) Coordenação Técnica

Distribuição Eletrônica

http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento2014/orcamentos anuais view?ano0rc=2014

É permitida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta publicação, desde que
mencionada a fonte.

BRASI L. Relatório de avaliação de receitas e despesas primárias: 52 Bimestre de 2014.
Secretaria de Orçamento Federal. Brasília. Novembro de 2014.
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Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias- 5º Bimestre de 2014

MENSAGEM AOS MINISTROS
Brasília, 21 de novembro de 2014.
1.
O art. 92 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal, LRF, determina que, se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério
Público promovam limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
2.
O art. 51 da Lei nº- 12.919, de 24 de dezembro de 2013, Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2014, LD0-2014 estabelece os critérios requeridos pela LRF,
determinando que o Poder Executivo apure o montante da limitação necessário e
informe aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público da União - MPU e à
Defensoria Pública da União- OPU até o vigésimo segundo dia após o encerramento do
bimestre.
3.
Este documento foi preparado em cumprimento ao § 4º do art. 51 da LD02014, que determina que o Poder Executivo encaminhe ao Congresso Nacional, aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao MPU e à OPU, relatório que será apreciado pela
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, contendo, dentre outras
informações, as memórias de cálculo e justificativas das alterações das projeções.
4.
Importa ressaltar que as estimativas constantes deste relatório já
consideram os efeitos da proposta encaminhada pelo Poder Executivo (PLN nº 36/2014)
ao Congresso Nacional, de alteração da Lei nº- 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que
"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014",
no sentido de ampliar a possibilidade de redução da meta de resultado primário no
montante dos gastos relativos às desonerações de tributos e ao Programa de Aceleração
do Crescimento- PAC.
S.
Em obediência aos normativos supracitados, neste relatório são
apresentados os parâmetros macroeconômicos que serviram de base para as projeções e
a memória de cálculo das estimativas de receitas e despesas primárias de execução
obrigatória. Essas projeções indicam a possibilidade de reduzir o nível de limitação de
empenho e pagamento fixado no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas
Primárias doSº Bimestre de 2014.

Respeitosamente,

George Alberto de Aguiar Soares
Secretário-Adjunto de Orçamento Federal
Assuntos Fiscais

Arno Hugo Augustin Filho
Secretário do Tesouro Nacional
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1. DISPOSIÇÕES LEGAIS
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1.
O art. 92 da LRF dispõe que, se verificado ao final de um bimestre que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LOO, os Poderes, o MPU e a OPU promoverão, por
ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os critérios fixados naquela lei.
2.
A LD0-2014, por sua vez, estabelece em seu art. 51, que, caso seja necessano
efetuar limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 92 da LRF, o Poder
Executivo apurará o montante necessário e informará a cada órgão orçamentário dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do MPU e da OPU até o vigésimo segundo dia após o encerramento do
bimestre.
Adicionalmente, o § 4!! do citado art. 51 determina que o Poder Executivo divulgue
3.
na internet e encaminhe ao Congresso Nacional relatório que será apreciado pela Comissão
Mista de que trata o art. 166, § 1!!, da Constituição, contendo:
a) a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas primárias e
a demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos
percentuais e montantes estabelecidos por órgão;
b) a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o inciso
XXI do Anexo 11 e o Anexo de Metas Fiscais, ambos da LD0-2014;
c) a justificativa das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as
providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária, bem
como os efeitos dos créditos extraordinários abertos;
d) os cálculos relativos à frustração das receitas primárias, que terão por base
demonstrativos atualizados de que trata o inciso XI do Anexo 11 da L00-2014, e demonstrativos
equivalentes, no caso das demais receitas, justificando os desvios em relação à sazonalidade
originalmente prevista; e
e) a estimativa atualizada do superávit pnmano das empresas estat ais,
acompanhada da memória dos cálculos para as empresas que responderem pela variação.
4.
Cumpre ainda ressaltar que, apesar de o art. 92 da LRF exigir avaliação da receita
orçamentária, torna-se também necessário proceder, para fins de uma completa avaliação para
cumprimento das metas, à análise do comportamento das despesas primárias de execução
obrigatória, uma vez que suas reestimativas em relação às dotações constantes da LOA podem
afetar a obtenção do referido resultado.
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5.
Em fevereiro de 2014, por ocasião do estabelecimento da programação finan 1ra
e do cronograma de execução mensal de desembolso, por intermédio do Decreto nº 8.197, de
20 de fevereiro de 2014, conforme mandamento do art. 8!! da LRF, foi também publicado
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias. Os efeitos de tal avaliação, que
consistiram na redução de R$ 30,5 bilhões nos limites de empenho e movimentação financeira,
se aplicaram apenas ao Poder Executivo, como det ermina o art. 9º da LRF combinado com o
§52 do art. 51 da LD0-2014.
6.
Ao fim do primeiro bimestre de 2014, em cumprimento ao art. 9º LRF, procedeuse à reavaliação das receitas e despesas primárias, considerando-se dados realizados até o mês
de fevereiro e parâmetros macroeconômicos atualizados. O resu ltado dessa avaliação consistiu
na ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira estabelecida no relatório
anterior no montante de R$ 261,8 milhões, totalizando uma redução de R$ 30,8 bilhões nas
despesas passíveis de cont ingenciamento, para todos os Poderes, em relação aos valores
autorizados na LOA 2014. Tal avaliação fora operaciona lizada pelo Decreto nº 8.216, de 28 de
março de 2014.
7.
As reavaliações dos itens de receitas e despesas primárias do Governo Federal, dos
últimos três bimestres, mostra ram a possibi lidade de manutenção dos limites de empenho e
movimentação f inanceira em relação àqueles estabelecidos no Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas Primárias do 1º Bimestre de 2014. Em decorrência dessas avaliações, do
segundo ao quarto bimestre, foram publicados os Decretos nº 8.261, de 30 de maio de 2014, nº
8.290, de 30 de julho de 2014 e nº 8.320, de 30 de setembro de 2014, respectivamente.

3. RESULTADO DESTA AVALIAÇÃO
8.
No decorrer de 2014, a previsão de crescimento da economia brasileira foi
revisada para baixo, quando comparada à utilizada no início de 2013, para elaboração do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 - PLDO - 2014. Essa revisão tem ocorrido
em diversos países, influenciando negativamente a estimativa de crescimento da economia
mundial para 2014 por parte de instituições e organismos internacionais.

9.
A economia mundial vem crescendo menos do que o esperado, apesar dos
significativos esforços dos países em retomar o crescimento. A desaceleração global reduz os
fluxos de comércio e investimentos, bem como afeta o volume das exportações. Além disso,
traz uma deterioração das expectativas dos investidores, com efeitos sob re as taxas de
crescimento.
10.
As projeções internacionais para o resultado fiscal das economias projetam déficit
primário para a maior parte dos países. Segundo dados do World Economic Outlook, FMI, de
outubro de 2014, as economias avançadas deverão apresentar um déficit primário médio de
2,2% do PIB, sendo que nos Estados Unidos o número deve chegar a 3,4% e no Japão, 6,3%. Já
as Economias emergentes deverão apresentar um déficit primário de 0,3% do PIB, em média.
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Com relação aos BRICS, a China projeta um déficit de 0,5% do PIB, a Índia, de 2,6%, a "'f'""'J~t.,w::.;.r,
0,4%, e a África do Sul de 1,6%.
11.
Assim como o ocorrido com a grande parte dos países, o cenário internacional
teve significativa influência sobre a economia brasileira. A redução do ritmo de crescimento da
economia brasileira afetou as receitas orçamentárias de forma que se faz necessário garantir
espaço fiscal para preservar investimentos prioritários e garantir a manut enção da
competitividade da economia nacional por meio de desonerações de tributos. O nível das
despesas também foi influenciado por eventos não-recorrentes, como o baixo nível de chuvas e
secas verificadas em diversas regiões do país.
12.
Nesse contexto, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional, por intermédio
da Mensagem nº 365, de 10 de Novembro de 2014, Projeto de Lei que altera a LD0-2014
(PLN nº 36/2014) no sentido de ampliar a possibilidade de redução da meta de resultado
primário no montante dos gastos relativos às desonerações de tributos e ao PAC. Ou seja, em
caso de aprovação do referido projeto, o valor que for apurado, ao final do exercício, relativo a
desonerações e a despesas com o PAC, poderá ser utilizado para abatimento da meta f iscal. O
presente relatório já considera o projeto de lei em questão, indicando aumento de
R$ 70,7 bilhões na projeção do abatimento da meta fiscal. Isso posto, o abatimento previsto,
neste Relatório, é de R$ 106,0 bilhões, o que é compatível com a obtenção de um resultado
primário de R$ 10,1 bilhões.
13.
A ampliação do abatimento da meta de resultado primário, ora em tramitação no
Congresso Nacional, possibilitará a preservação dos investimentos prioritários, além de garantir
a manutenção da competitividade da economia nacional e reduzir a desigualdade social por
meio das desonerações de tributos. Sem as desonerações tributárias e os gastos públicos com
investimento, poderá haver comprometimento das conquistas nos campos social e econômico
alcançadas pela sociedade brasileira nos últimos anos.
14.

Do ponto de vista das políticcs públ icas, cabe destacar as ações relacionadas às

desonerações que decorrem de necessidade de apoio à economia, de forma a incrementar a
competitividade de setores específicos (desoneração de folhas, setor de infraestrutura logística,
produção de veículos).
15.
Por outro lado, as políticas públicas ora em execução garantiram a manutenção
dos menores níveis de desemprego já registrados, quando as taxas de desemprego mundiais
estão elevadas, especialmente em economias desenvolvidas (Espanha, Portugal, etc.}.
16.
Cabe lembrar que o PLD0-2014 foi enviado ao Congresso Nacional em abril de
2013 e, a LD0-2014 aprovada em dezembro desse mesmo ano, sem alterações no que se refere
à meta fiscal. Naquele momento, não foi possível antever que, no exercício seguinte, 2014,
seria requerida maior atuação do Governo Federal na economia, a fim de combater sua
desaceleração diante do cenário de crise da economia internacional, como já comentado.
17.
Dessa forma, em cumprimento ao art. 9º da LRF, foram reavaliadas as receitas e as
despesas primárias do Governo Federal, observando a arrecadação das rece itas federais e a
realização das despesas primárias até o mês de outubro de 2014, em sua maioria, bem como
parâmetros macroeconômicos atualizados, compatíveis com a política econômica vigente .
9
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18.
Em relação aos parâmetros macroeconômicos, a previsão do crescimenta..r~~);..o"
PIB para 2014, assim como a da taxa de inflação, medida pelo IGP-DI acumulado, TOfoim:l:..,....
reduzidas para 0,5% e 3,0%, respectivamente. Convém ressaltar que a estimativa da taxa de
inflação medida pelo IPCA acumulado sofreu pequena alteração, sendo revista para 6,45%,
nível compatível com a meta estipulada para fins de política monetária. As demais projeções
constam da seção "Parâmetros" deste Relatório.
19.
A revisão das estimativas de receita líquida de Transferências a Estados e
Municípios apontaram um decréscimo de R$ 38,4 bilhões em relação à mesma estimativa
constante do Relatório anterior.
20.
Quanto às projeções de despesas primárias de execução obrigatória, houve um
acréscimo líquido de R$ 22,2 bilhões, resultado do aumento verificado em algumas projeções,
parcialmente compensado pela redução observada em outras. Dentre as estimativas que
apresentaram majoração, destacam-se as relativas a: Abono e Seguro-Desemprego, Benefícios
da Previdência, Compensação ao RGPS pelas desonerações da folha, Auxílio à CDE, Benefícios
de Prestação Continuada - LOAS/RMV. Dentre as estimativas que mostraram redução,
destacam-se as estimativas de Pessoal e Encargos Sociais e Transferências Multas ANEEL
(Acórdão TCU nº 3.389/2012).
Em relação ao RGPS, observou-se redução na projeçao de suas receitas e
21.
incremento em suas despesas, de, respectivamente, R$ 0,5 bilhão e R$ 8,1 bilhão, o que
redundou no aumento de R$ 8,6 bilhões na estimativa do déficit.
22.
No que se refere à meta de resultado fiscal, dado o cenário econômico já descrito,
e, ainda, o disposto no PLN nº 36/2014, optou-se por considerar o abatimento da meta de
resultado
fiscal,
para
esse
Relatório,
em
R$
106,0
bilhões,
valor
R$ 70,7 bilhões superior ao constante da última Avaliação Bimestral.
23.
Diante da combinação dos fatores citados, mostra-se possível a ampliação dos
limites de empenho e pagamento das despesas discricionárias em relação aos limites
constantes da Avaliação do 4º Bimestre, conforme demonstrado a seguir:
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Tabela 1: Demonstrativo da variação das despesas discricionárias
Variações em
relação à Avaliação
do 4!! Bimestre

Discriminação

1. Receita Primária Total

(48.383,9)

2. Transferências Constitucionais e Legais a Entes Subnacionais

(10.012,0)

3. Receita líq uida ( 1 - 2)

(38.371,9)

4. Despesas Obrigatórias

22.163,9

S. Abatimento da Meta

70.672,1

6. Despesas discricionárias (3 - 4 + 5)

10.136,4

Foote/ Eiaboração: SOF/MP.

24.
Convém ressaltar que os valores dessa expansão que cabem ao Poder Executivo
serão alocados nos M inistérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome para ap licação nas suas políticas finalísticas.

4 . PARÂMETROS (LD0-2014, art. 51, § 42, inciso 11}
25.
Nessa seção apresentamos o comparativo
macroeconômicos em relação à Avaliação anterior.

dos

principais

parâmetros

Tabela 2: Parâmetros 2014

Parâmetros
PIB real (%)

Avaliação
4!! Bimestre
(b)
0,90

0,50

-44,5%

5.206,3

5.185,2

-0,4%

IPCA acum (%)

6, 20

6,45

4,0%

IGP-DI acum (%)

4, 60

3,00

-34,8%

10,86

10,88

0,2%

2,29

2,32

1,3%

106,26

104,78

-1,4%

PIB Nominal (R$ bilhões)

Taxa Over - SELIC Aum. Ano (%)
Taxa de Câmbio Média (R$ I US$)
Preço Médio do Petróleo (US$/barril)
Fontes: SPE/ MF.
Elaboração: SOF/MP.
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26.
As pnnc1pais alterações observadas nas estimativas dos
macroeconômicos são a redução, tanto na taxa de crescimento real do PIB, para 0,5%, como no
IGP-DI, para 3,0%. A projeção da variação acumulada do IPCA, embora tenha apresentado
aumento, se mostra ainda abaixo do teto da meta de inflação, que é de 6,5%. As variações na
projeção SELIC refletem decisão do COPOM, de 29 de outubro de 2014. Por fim, as alterações
observadas nas estimativas de câmbio e do preço médio do Petróleo, incorporam a realização
de dados recentes.

S. ANÁLISE DAS RECEITAS PRIMÁRIAS (LD0-2014, art. 51, § 4!!, incisos I e IV)
27.
A projeção das receitas da União segue, de modo geral, um modelo incrementai,
em que se utilizam os principais parâmetros de projeção das contas públicas sobre uma base de
cálculo composta pela arrecadação realizada no ano imediatamente anterior, excluídas da base
de projeção as receitas extraordinárias. Aplicam-se a essa base também os efeit os decorrentes
das alterações na legislação tributária.

28.
A estimativa atual das receitas pnmanas do Governo Central, líquida de
transferências, apresentou diminuição de R$ 38.371,9 milhões em relação à mesma estimativa
constante do Relatório do quarto bimestre. Houve queda em praticamente todas projeções dos
tributos que compõem esse grupo de receitas. Os decréscimos mais acentuados ocorreram nas
estimativas IR, COFINS, CSLL e Outras Administradas pela RFB. O quadro abaixo demonstra
essas variações:
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, g_.

Ta bela 3: Comparativo das receitas primá rias

Discriminação

I. RECEITA TOTA L

Avaliação

Avaliação

42 Bimestre

52 Bimestre

(a)

(b)

Diferença
(c=b-a)

1.293.708,4

1.245.324,5

(48.383,9)

765.628,1
37.482,1
49.531,0
297.457,9
30.468,1
199.973,2
52.729,2
67.674,7
24,1
30.287,8

747.898,2
37.768,4
50.250,7
288.010,4
30.263,6
197.474,8
52.228,8
63.916,2
23,8
27.961,5

(17.729,9)
286,3
719,7
(9.447,4)
(204,6)
(2.498,4)
(500,4)
(3.758,5)
(0,4)
(2.326,3)

346.839,4
181.240,9

346.339,4
151.086,9

(500,0)
(30.154,0)

209.742,8

199.730,8

(10.012,0)

1.083.965,5

1.045.593,6

(38.371,9)

Receita Administr ada pela RFB/MF, liquida de Incentivos
Fiscais, excet o RGPS
Imposto de Importação
IPI
Imposto sobre a Renda, líquido de incentivos fiscais
IOF
COFINS
PIS/PASEP
CSLL
CIDE • Combustíveis
Outras Administradas pela RFB/MF
Ar recadação Liquida par a o RGPS
Receitas Não-Administ radas pela RFB/M F

11. TRANSF. A ESTADOS E MUNicfPIOS
111. RECEITA LIQUIDA (I- 11)
Fontes: RFB/MF; SOF/MP; STN/MF
Elaboração: SOF/MP

5.1.

Receitas Administradas pela RFB/MF, e xceto Contribuição pa ra o RGPS

29.
A memória de cálculo de todas as receitas administradas pela RFB/MF encontra-se
no Anexo deste relatório.

5.2.

Receitas Não- Administradas pela RFB/MF

30.
A variação negativa na projeção desse grupo de receitas, no valor de
R$ 30,2 bi lhões, concentrou-se basicamente nas estimativas de Concessões, Cota-Parte das
Compensações Financeiras, Operações com Ativos e Demais receitas. Tal variação se deve à
incorporação de dados realizados até outubro e atualização de parâmetros.

5.3.

Transferências a Estados e Municípios por Repartição de Receita

31.
O decréscimo na projeção das transferências constitucionais e legais, no valor de
R$ 10,0 bilhões, decorreu das alterações verificadas nas projeções das receitas administradas
pela RFB e da revisão do cronograma de arrecadação.
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.L

6. ANÁLISE DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS (LD0-2014,
incisos I e 111}
32.
seguintes:

art. 51,:-.g.x~~

As variações observadas nas est imativas das despesas obrigatórias são as

Tabela 4 : Variações nas despesas primárias obrigatórias
'

Descrição

AI Acréscimos
Abono e Seguro-Desemprego
Beneficios da Previdência
Compensação ao RGP5 pel as desonerações da folha
Auxilio à COE
Benefícios de Prestação Continuada - LOAS I RMV
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
Complementação FUNDEB
Créditos Extraordinários
Complemento do FGTS
Fabricação de Cédulas e Moedas
Demais Poderes, MPU e OPU
Transferência ANA- Receitas Uso Recursos Hídricos
Bl Reducões

Avaliação

Avaliação

42 Bimestre

52 Bimestre

(a)

(b)

519.093,3

544.551,9

25.458,6

42.992,5

51.744,8

387.440,6

395.532,0

8.752,2
8.091,4

11.000,0

14.586,8

3.586,8

9.000,0

10.540,0

1.540,0

37.008,4

38.399,2

1.390,8

5.208,0

5.986,2

778,2

10.355,4

10.859,5

504,1

3.085,2

3.534,6

449,4

400,0

600,0

200,0

Diferença

(c= b- a I

454,0

554,0

100,0

11.865,2

11.927,9

62,6

284,1

287,1

222.541!4

219.246.6

(3.294.7IJ

3,0

219.819,3

218.020,3

(1.798,9)

Transferência Multas ANEEL (Acórdão TCU n2 3.389/2012)

961,3

45,3

(916,0)

Despesas Custeadas com Convênios e Doações do Poder Executivo

932,8

596,8

(336,0)

Indenizações e Benefícios de Legi slação Especial

594,5

385,6

(208,9)

Anistiados

233,5

198,6

Pessoal e Encargos Sociais

C} Total = (AI + (BI

(34,9)
22.163,9

rontel: sor/MP; 5TN/MF

Elaboração: SOF/MP

33.
As estimativas das despesas com Abono e Seguro-Desemprego, Benefícios de
Prestação Continuada - LOAS I RMV e Complementação FUNDES foram revistas com base na
execução financeira até outubro.
34.
A majoração observada na projeção de gastos com benefícios previdenciários
considera o pagamento dessas despesas até o mês de outubro, cujos valores desembolsados
ficaram acima das projeções feitas por ocasião da Lei Orçamentária. Essa revisão incorpora
também a necessidade de ajuste nas dotações das sentenças de pequeno valor.
35.
Em relação à Compensação ao RGPS pelas desonerações da folha, sua estimativa
foi ampliada em R$ 3,6 bilhões de forma a adequar ao valor da renúncia previdenciária
decorrente de desonerações, com base na arrecadação verificada até o momento.
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36.
Sobre a previsão de dispêndio com o Auxílio à COE, foram somados R$ 1,~"\t~i\j:\;Çto::~
que se destinam a complementar os recursos destinados a essa Conta, conforme as finali a
previstas na Lei n2 10.438, de 26 de abril de 2002.
37.
A variação observada em créditos extraordinários diz respeito aos pagamentos
realizados até outubro do presente exercício.
38.
Em relação ao Complemento do FGTS, o incremento nessa projeção se refere aos
pagamentos para o Ministério do Traba lho e Emprego, conforme a programação financeira da
STN.
39.
A maior estimativa com fabricação de cédulas e moedas justifica-se pela
reprogramação do dispêndio da autoridade monetária neste ano, conforme decisão tomada em
Reunião do Conselho Monetário Nacional, de 16 de outubro de 2014.
40.
No que se refere aos Demais Poderes, MPU e DPU, a projeção a maior dessas
despesas se explica por créditos adicionais em tramitação. Desses créditos, R$ 15,1 milhões, se
referem a despesas à conta de excesso de arrecadação de receitas próprias, que são acrescidas
ao limite dos Demais Poderes por força do §13º, do art. 51 da LDO - 2014. O restante da
variação observada, no montante R$ 47,5 milhões, é relativo a benefícios aos servidores.
41.
O acréscimo nas estimativas das transferências à ANA reflete o crédito
suplementar a ser abert o, à conta de excesso de arrecadação da fonte 116 - Recursos de
Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos.
42.
No que diz respeito às projeções de Pessoal e Encargos Sociais, a redução
observada se j ustifica pela confirmação da tendência de realização dessa despesa abaixo do
estimado, desde agosto de 2014.
43.
Acerca das Transferências ANEEL, como se trata simplesmente de repasse de
valores arrecadados em natureza de receita específica, a frustração dessa arrecadação até o
momento se refletiu na diminuição da expectat iva de repasse até o final do exercício.
Por fim, os decréscimos observados nas estimativas das Despesas Custeadas com
44.
Doações e Convênios; Anistiados, Indenizações e Benefícios de Legislação Especial se explicam
pela incorporação de valores realizados até outubro a tais estimativas.

7.

DÉFICIT DO RGPS (LD0-2014, art. 51, § 42, incisos I, 111 e IV)
45.
A previsão das receitas do RGPS foi reduzida em R$ 500 milhões, enquanto a
estimativa das despesas da previdência foi majorada em R$ 8,1 bilhões. O que redundou no
aumento de R$ 8,6 bilhões no déficit do RGPS. Esses movimentos ocorreram em consequência
da atualização, tanto dos parâmetros macroeconômicos, como dos dados rea lizados até
outubro de 2014. As tabelas a seguir demonstram as novas projeções.
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Tabela 5: Projeção da Receita Previdenciária

Parcelamentos
25.302,2
jan/14
2.759,2
295,9
24.601,8
2.263,9
306,7
fev/14
24.347,8
2.269,2
287,8
mar/14
24.889,8
2.250,4
293,8
abr/14
25.338,2
2.486,1
293,4
mai/14
jun/14
25.230,8
2.475,8
334,7
jul/14
25.492,7
2.381,5
284,2
ago/14
25.714,0
2.516,7
1.028,2
25.683,8
2.595,1
501,3
set/14
out/14
25.803,3
2.637,8
532,6
2.759,4
687,3
nov/14
30.031,8
50.584,4
2.803,6
687,3
dez/14
Subtotal
333.020,6
30.198,9
5.533,4
Compensação ao RGPS pelas desonerações da folha
TOTAL

Transferências
a Terceiros
(4.795,9)
(2.838,6)
(2.878,2)
(2.856,5)
(2.835,6)
(2.880,6)
(2.900,0)
(2.919,1)
(2.975,7)
(2.938,5)
(3.081,9)
(3.099,7)
{37.000,2)

Arrecadação
líquida
23.561,5
24.333,9
24.026,7
24.577,5
25.282,1
25.160,7
25.258,5
26.339,8
25.804,5
26.035,2
30.396,8
50.975,6

331.752,6
14.586,8
346.339,4

Tabela 6: Projeção dos Benefícios Previdenciários
R$ milhões

jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
TOTAL

27.707,4
27.730,7
29.047,0
29.216,0
29.853,0
30.741,1
31.128,5
33.022,6
40.458,4
29.744,8
34.615,3
40.920,0
384.184,8

1.280,9
16,6
345,0
497,8
455,8
495,7
539,8
550,4
551,1
565,7
1.935,3
1.935,3
9.169,5

136,7
151,3
166,9
156,6
174,9
149,9
144,2
163,9
159,3
170,8
301,6
301,6
2.177,7

29.125,1
27.898,6
29.558,9
29.870,5
30.483,8
31.386,7
31.812,5
33.736,8
41.168,8
30.481,3
36.852,2
43.157,0
395.532,0
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Tabela 7: Déficit Previdenciário
R$ milhões

Descrição
Arrecadação Líquida para o RGPS
Benefícios Previdenciários

Déficit

•

.
.

Avaliação 5~
Bimestre
(b)

346.839,4
387.440,6

346.339,4
395.532,0

40.601,2

49.192,6

•

.
-500,0
8.091,4

8.591,4

Fonte/Elaboração: SOF/MP

8.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (LD0-2014,
51, § 4º, inciso V)

art.

46.
Ficam mantidas as projeções constantes do Anexo 11 do Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas Primárias do 12 Bimestre de 2014.

9.

BASE CONTINGENCIÁVEL (LD0-2013, a rt. 51, §§ 1!! e 2!!)
47.
O art. 92 da LRF estabelece que a limitação de empenho e movimentação
financeira deve ser efetivada mediante ato próprio de cada um dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e do MPU, nos montantes necessários e segundo critérios fixados na lei
de diretrizes orçamentárias.

48.
A LD0-2014, por sua vez, determina no § 12 do art. 51 que a limitação ocorra
proporcionalmente à participação de cada órgão orçamentário dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do MPU e da DPU na base contingenciável, definida nos§§ 12 e 22 do mesmo artigo.
A composição dessa base depende ainda do montante reestimado da receita primária líquida
de transferências constitucionais e legais, uma vez que a exclusão das atividades dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do MPU e da DPU dessa base será feita na proporção da frustração
dessa receita em relação a mesma receita do PLOA 2014.
49.
Conforme demonstrado na tabela 8, a reavaliação das receitas primárias líquidas
de transferências constitucionais e legais está inferior à estimativa contida no PLOA-2014, o que
implica considerar a regra da exclusão proporcional, constante no § 22 do art. 51 da LD0-2014.
Portanto, as atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MPU e da OPU constantes no
PLOA-2014 serão reduzidas em 4, 74%, proporcionalmente à frustração da receita líquida.

17

317

318

Sexta-feira18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias- S!l Bimestre de 2014

Avaliação e a do PLOA 2014

I. RECEITA TOTAL

1.315.353,7

1.245.324,5

(70.029,2)

·5,3%

Receita Administrada pela RFB/MF, exceto RGPS,
liquida de incentivos fiscais

791.495,4

747.898,2

(43.597,3)

-5,5%

Arrecadação Lfquida para o RGPS

356.839,4

346.339,4

(10.500,0)

·2,9%

Receitas Não-Administradas pela RFB/MF

167.018,9

151.086,9

(15.932,0)

·9,5%

217.741,0

199.730,8

(18.010,1)

-8,3%

1.097.612,8

1.045.593,6

(52.019,1)

·4,74%

11. TRANSF. A ESTADOS E MUNICÍPIOS
111. RECEITA LfQUIDA (I· 11)
Fontes: RFB/MF; SOF/MP; STN/MF
Elaboração: SOF/MP

50.
A tabela seguinte demonstra a base contingenciável total, considerando a redução
proporcional das atividades dos Demais Poderes.
Tabela 9: Demonstrativo da Base Contingenciável (art. 51, §§ 1!l e 2!! da LD0-2014)
R$ 1,00

DESCRIÇÃO

VALORES

A. Total de Despesas Aprovadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2.383.177.997.310

B. Total de Despesas Financeiras

1.111.961.267.751

C. Total de Despesas Obrigatórias e Discricionárias decorrentes de Emendas Individuais

1.094.890.137.106

D. Total de Despesas Primárias Discricionárias (A· B · C)

176.326.592.453

E. Atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário e do MPU- Posição PLOA • 2014 111

6.492.947.948

121

1.278.332.943

F. Despesas custeadas com recursos de doações e convênios- Posição LOA 2014
G. Base Contingenciável (D -E -F)

168.555.311.562

Fonte/Eiaboraç3o: SOF/MP.
{1) Exclusive Doações e Convênios, considerados na linha imeciatamente inferior.

(2) Considera Doações e Convênios referentes às atividades do Poder legislativo, Judiciário, MPU e DPU.

10. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
51.
Conforme demonstrado neste relatório, a revisão das estimativas das receitas
primárias, das despesas obrigatórias e do abatimento da meta fiscal indica a possibilidade de
ampliação dos limites de empenho e de movimentação financeira em R$ 10,1 bilhões, em
relação aos limites constantes da Avaliação do 42 bimestre.
52.
De acordo com § 1º do art. 51 da LD0-2014, a ampliação nos limites que cabe aos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e ao MPU é de, respectivamente, R$ 10.032,7
milhões, R$ 17,4 milhões, R$ 68,2 milhões e R$ 18,1 milhões, conforme a tabela a seguir:
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Tabela 10: Distribuição da ampliação dos limites entre os Poderes

Poderes e MPU

Poder Executivo
Poderes Legislativo, Judiciário e MPU
Câmara dos Deputados
Senado Federal
Tribunal de Contas da União
Supremo Tribunal Federa l
Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal
Justiça Militar da União
Justiça Eleitoral
Justiça do Trabalho
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Conselho Nacional de Justiça
Defensoria Pública da União
Ministério Público da União
Conselho Nacional do Ministério Público
Total

Base Contingenciável

166.831.562.827

98,98 10.032.697.201

1.723.748.735

1,02

103.660.535

191.685.579
30.734.482
66.532.766
16.396.6S1
14.660.499
333.719.964
13.033.443

0,11
0,02
0,04
0,01
0,01
0,20
0,01
0,18
0,21
0,01
0,05

11.527.335
1.848.270
4.001.060
986.040
881.634
20.068.812

0,18
0,00

18.122.557

302.766.793
350.329.896
12.866.741
85.692.946
301.356.100
3.972.875
168.555.311.562

783.788
18.207.391
21.067.679
773.763
5.153.290

238.916

100,0 10.136.357.736

Fonte/Elaboração: SOF/MP.

11. EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (LD0-2014, art. 52, caput e§ Sº)

53.

Como já explanado no Relatório de Avaliação de Fevereiro, as Emendas

P<:~rl<:~mentares Individuais estão sujeitas a dois tipos de ajuste ao longo do exercício. O primeiro

tipo se dá tão logo se tenha conhecimento da RCL realizada no exercício anterior, 2013, uma
vez que o montante de execução obrigatória dessas emendas é de 1,2% dessa RCL, de acordo
com caput do art. 52 da LD0-2014. O segundo tipo de ajuste ocorre em função da alteração do
limite estabelecido em cada avaliação bimestral, conforme determina o §5!! do referido art. 52.
54.
Na LOA-2014, o valor dessas emendas para o Poder Executivo é de R$ 8.607,3
milhões. Com o primeiro tipo de ajuste citado, que ocorreu em função do conhecimento da RCL
de 2013, o montante de execução obrigatória em 2014 passou a ser R$ 7.814,7 milhões. Em
decorrência do resultado da presente Avaliação, que indica possibilidade de ampliação dos
limites de empenho e movimentação financeira, para o Poder Executivo, em R$ 10.032,7
milhões, podemos calcular o segundo tipo de ajuste mencionado, conforme tabela abaixo:
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Descrição

R$1,00

A. Ampliação Geral do Poder Executivo
B. Despesas Discricionárias do Poder Executivo (RPs 2, 3 e 6)

10.032.697.201
176.279.631.511

C. Proporção Ampliação sobre as Despesas Discricionárias do
Poder Executivo (A/8)
O. Total de Emendas Parlamentares Individuais do Poder
Executivo de execução obrigatória em 2014
E. Liberação das Emendas Parlamentares Individuais do Poder
Executivo (C * O)

5,7%
7.814.687.982

444.761.528

55.
O montante de emendas disponíveis até o momento, no entanto, deve levar em
consideração todos os ajustes feitos ao longo do ano, em cumprimento ao caput do art. 52 e
seu § 5º, quais sejam, conforme demonstra tabela abaixo:
Tabela 12: Posição Atual das Emendas Parlamentares Individuais do Poder Executivo

Descrição
Valor de Emendas Parlamentares Individuais do Poder Executi\Q na LOA-2014
Redução com base em 1,2% da RCL de 2013
Valor de Emendas Parlamentares Individuais do Poder Executivo ajustado
Redução com base no§ 5° do art. 52 da LD0-2014 - Avaliação Fe\€reiro
Valor das Emendas a partir da Avaliação de Fevereiro
Ampliação com base no§ 5° do art. 52 da LD0-2014
Valor atualizado das Emendas Parlamentares Individuais do Poder
Executivo de execução obrigatória

R$1,00
8.607.269.000
792.581 .018

7.814.687.982
- 1.352.073.808

6.462.614.174

I

444.761.528

6.907.375.701

56.
Por fim, no que se refere aos Demais Poderes, MPU e DPU, os mesmos, no âmbito
de suas competências, e, considerando o disposto no art. 52 da LD0-2014, poderão promover,
por ato próprio, os ajustes permitidos nesse artigo em decorrência do resultado da presente
Avaliação.
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{LD0 -2014, art. 51, § 4º, incisos I e IV)
CONSIDERAÇÕES GERAIS
A presente estimativa de arrecadação dos impostos e contribuições federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB (exceto receitas previdenciárias
e CPSSS} foi elaborada tomando-se como base a arrecadação efetivamente realizada de janeiro
a dezembro de 2013, os parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Política Econômica - SPE
em 11/11/14 e as modificações na legislação tributária .
Os parâmetros básicos principais de 11/11/14 e respectivas variações médias,
projetadas para o ano de 2014 em relação a 2013, foram os seguintes:
Índice Ponderado (55% IPCA e 45% IGP): ............................................... 5,84%
PIB: ........... ............................................................................................... 0,50%
Taxa Média de Câmbio: ........................................................................... 7,38%
Taxa de Juros (Over): ............................................................................. 32,48%
Massa Salarial: ......................................................... ..............................10,00%
A arrecadação-base 2013 foi ajustada em função de atipicidades em relação ao ano de

2012.
À base ajustada foram aplicados, mês a mês e por tributo, os indicadores específicos
relativos a preço, quantidade e efeitos decorrentes de alterações da legislação tributária. Nos
tributos para os quais não se dispõe de indicadores específicos e naqueles que se ajustam
melhor aos indicadores gerais, utilizou-se, como indicador de preço, um índice ponderado (55%
IPCA e 45% IGP-01} e, como indicador de quantidade, o PIB.
O valor da previsão de arrecadação bruta, exceto receitas previdenciárias, para o
período de novembro a dezembro de 2014, em consonância com as premissas citadas
anteriormente, resultou em R$ 136.561 milhões. A esse valor foi acrescido o montante de R$
3.381 milhões referente a receitas extraordinárias. Com isso, o valor da previsão para o período
totaliza R$ 139.942 milhões. Adicionada a arrecadação bruta efetiva dos meses de janeiro a
outubro de 2014 (R$ 628.187 milhões), a arrecadação bruta para o ano de 2014 resultou em R$
768.129 milhões. Excluídas as restituições (R$ 20.084 milhões), a arrecadação líquida
correspondente é de R$ 748.045 milhões.
A seguir, o detalhamento da planilha básica que consolida as planilhas mensais por
tributo.
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. Receita Federal
PREVIs.lO DI! ARRECADAÇAO DAS RECEITAS ADMINISTRADAS f'!l.A RFB • 2014 (EXCETO CPSSSJ

f'arlmetrn SPI! • V•n lol 1 1 lnov/14
CONSOLIOAçAO DAS PLANILHAt MDiiAIS
(A PREÇOS CORAENTESJ
PEAIODOJ NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS

PRf.ÇO
(4)

t.IPOSTO SOBRE A f.APORTAÇÃO

IMPOSTO SOBRE A E>PORTAçA.O

>2

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS lt<..'OUSTR!AUlAOOS

&002

"'

'"
502
507

t.P.I.-FUMO

I PI·BEBIOAS
I.P.I.- AUTOM()\fEIS
t1" L· VINO..U.OO A tMPORTAÇ#,O

2.7~

!.P.L · OOTROS

• . 011

ltoiPOSTO SOBRE A RENDA.
I.R.. PESSOA FlSICA

"'""'

(Utlj

30.729
15.3&5

(1901

3.736
'2.331

!.R.· PESSOA JURl:liCA
t.ft • REllOO NA FONTE
LR.R.F - RENONEI'flOS 00 TRABALHO
LR.R.F • RfNOfoAENTOS 00 CA.PrTAl
I.R.R.F • RENONEHTOS DE RESIDENTES NO EXI"E
UUU. • 0\JTROS RfNOMENTOS
tO.F -IMPOSTO SI OPERAç.0ES FINI'J.ICEiRAS

1.1 R,. · NPOSTO TERRITOR~l RURAL
COMIENIAOO

..

""

1,4228

1,01&8

1,0082

1.0000

>.0000
>.0000

0 ,3201

1, \!500

1,0558

1,0097
1.4252

UHI

"'

2..772
4.011

1,02)0
0,9976

......
1,0616

(7.921)

95A4

(61111)

3 .54i
2.251

1,0877
1.2558
1,0 11H

(1001

1,0511

SA5S

...

,,.

'",.

N.\0 CONVEN\A-00

"

...
,,,

1.0511

3,337

1,0S11

CSLL - CONlRIBUICA.O SOC~l SI !.UCRO I,JOVDO

'""

7.516

'·""'

DEM«IS

678
l89
4.505

1. 1004
1,0176

1,0012

1.0062

33.83.8

(1 7«)

CIOS~M~SSAS 1\0~IOR

·>.0000
>.0000
>.0000

111737)

"

>.0002

M1615

1,0615

45.570

5.572

......

1.081$

"'"

10.581

OU'TRA.S RECErTAS AOMNISTRAOAS
REC.:ITAS OE lOTERIAS

Ul5S2

>.0002

CON'ReiJIÇAO PARA0 PJSlP-'SEP

"

1,0359

>.<>502

COFINS • CONlRBUJÇÃO SEGURIDADE SOCIM.

CIO€- COMBUSltY'EiS

OUANT.
(5)

1,(1221

1.0000

1,0 105

>.0000

"

9.067

125

t!2!l
520

.,.
'"

0>2
3.487

3.487
4.222

<222

.......,...

'"'"'
4.031
15.268
:JS.455

15.268

35.455

1,0320

17.269

>.0000
1.0000

··--

12.234
3.672

"',.

."'..

0,996'2

>.0000
>.0000
>.0000

·-

.......

1,00&2

>.0000

l.O<J()()

1.0375

1.0000

"

1,0W5

1.0042

>.0000

(m)

5351

(222)

678
389
4.283

1,05()(
1.0211
1.0455

1,0000
1,0082
1,007-5

0,9929
1,0000
1,0000

"""
un

..

12.2)11

,~

2.280

5.71EI

...

5.776

35.722

35.722

"

9.335
7.U4

5.620

• •lkliiiHI

TOTAL

......
......

0,15829

"

9.087

707
400
4..512

3.3St

"

9.0Cll
707
•DO

3.381

7.8~

fi&!!-

'IBi?
Discriminação, por tributo, dos efeitos que influenciaram a estimativa de arrecadação
para o período de novembro a dezembro de 2014.

A)

CORREÇÃO DE BASE:

Foi efetuada correção de base em função, principalmente, de fatores atípicos como as
receitas pontuais ou extraordinárias.
Cabe destacar que o ajuste da base foi utilizado para fins de compatibilização entre as
estimativas das receitas da dívida ativa, elaboradas pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional- PGFN, e as da arrecadação da RFB.
1)

2)

I. Importação: (-R$ 1.379 milhões); IPI-Vinculado: (+R$ 64 milhões)

•

Ajuste de dias úteis;

•

Arrecadação atípica de Imposto de Importação em dezembro de 2013.

IPI-Automóveis: (+R$ 253 milhões)
•

3)

4)

Normalização de base.

IRPJ : {-R$ 7.921 milhões); CSLL: (-R$ 3.700 mílhões)
•

Recomposição de base em função de términos de compensação;

•

Arrecadação atípica, em dezembro de 2013, em virtude de lançamentos de
ofícios, juros de mora e da classificação de recolhimentos do parcelamento
instituído pela Lei 12.865/13 para o IRPJ/CSLL.

IRRF-Rendimentos de Capital: (-R$ 690 milhões)
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•
5)

IRRF-Outros Rendiment os: (-R$ 100 milhões)
•

6)

7)

Arrecadações atípicas, em especial, nos meses de outubro e novembro de
2013.

COFINS: (-R$ 11.732 milhões); PIS/PASEP (-R$ 1.744 milhões)
•

Recomposição de base de Cofins/PIS de instituições financeiras em
decorrência da adesão ao parcelamento instituído pela Lei 12.865/13;

•

Arrecadações atípicas de depósitos judiciais e de Cofins/PIS de instituições
financeiras;

•

Arrecadação atípica decorrente da classificação, em dezembro de 2013, de
recolhi mentos da Lei 12.865/13.

CIDE-Combustíveis: (-R$ 24 milhões)
•

8)

Arrecadação atípica referente ao item Juros sobre o Capital Próprio.

Normalização da base.

Outras Rece itas Administradas-Dema is {-R$ 222 milhões )
•

Arrecadações atípicas em decorrência da Lei 12.865/13;

•

Arrecadações atípicas de depósitos judiciais;

•

Recomposição de base para refletir o ganho de arrecadação em decorrência
dos recolhimentos esperados para as parcelas do parcelamento instituído
pela Lei 12.865/13;

•

Normalização da base, no período de setembro a dezembro de 2014, para
refletir a expectativa de recolhimentos constantes no valor de R$ 1.700
milhões, em decorrência do parcelamento instituído pela lei 12.966/14.

B)

EFEITO PREÇO (ponderado de acordo com a participação mensal na
arrecadação-base).

1)

Imposto de Importação: 1,0221; Imposto de Exportação: 1,0196; IPI-Vina.dado à Importação:
1,0230; Outras ReceitasAdministradas-CIDE-Remessas ao Exterior: 1,0211
•

2)

IPI-Fumo; IPI-Bebidas e Cide-Combustíveis: 1,0000
•

3)

Índice de preço específico do setor.

IPI-Outros: 0,9976
•

5)

O imposto é f ixo por unidade de medida do produto. Portanto, o preço não
interfere no valor do imposto.

IPI-Automóveis: 1,0588
•

4)

Variação da taxa média de câmbio.

Índice de preço da indústria de transformação.

IRPF: 1,0616
•

Cotas (Declaração de Ajuste): crescimento da massa salarial em 2011.
Incorpora variação de preço e de quantidade;
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6)

7)

8)

9)

10)

•

Ganhos em Bolsa: sem variação;

•

Demais: Índice Ponderado (lER) de 2012.

IRPJ: 1,0509 e CSLL: 1,0509
•

Declaração de Ajuste: Índice Ponderado (lER) de 2011;

•

Demais: Índice Ponderado (lER) de 2012.

IRRF-Rendimentos do Trabalho: 1,0877
•

Setor privado: crescimento da massa salarial;

•

Setor público: variação da folha de pagamento dos servidores públicos.
Incorpora variação de preço e de quantidade.

IRRF-Rendimentos do Capital: 1,2558
•

Fundos e Títulos de Renda Fixa: variação da taxa de juros "over";

•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: variação da taxa de juros de longo
prazo - TJLP;

•

Fundos de Renda variável: sem variação;

•

SWAP: Câmbio;

•

Demais: Índice Ponderado (lER).

IRRF-Rendimentos de Residentes no Exterior: 1,0167
•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: variação da taxa de juros de longo
prazo- TJLP;

•

Demais: Câmbio.

IRRF-Outros Rendimentos: 1,0511; IOF: 1,0502; ITR: 1,0615; COFINS: 1,0511;
PIS/PASEP: 1,0511; FUNDAF: 1,0505; Outras Receitas Administradas-Receitas
de Loterias: 1,0504 e Outras Receitas Administradas-Demais: 1,0456
•

Índice Ponderado (lER).

C)

EFEITO QUANTIDADE (ponderado de acordo com a participação mensal na
arrecadação-base).

1)

I. Importação: 1,4228 e IPI-Vinculado à Importação: 1,4252
•

2)

IPI-Fumo: 0,8207
•

3)

Produção física de bebidas.

IPI-Automóveis: 1,0097
•

5)

Vendas de cigarros ao mercado interno.

IPI-Bebidas: 1,0359
•

4}

Variação, em dólar, das importações.

Vendas de automóveis nacionais ao mercado interno.

IPI-Outros: 1,0552
•

Produção física da indústria de transformação.
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6)

7)

8)

IRPF: 1,0058
•

Cotas (Declaração de Ajuste): crescimento da massa salarial em
considerado no efeito-preço;

•

Ganhos em Bolsa: Sem variação;

•

Demais: PIB de 2012.

IRPJ: 1,0082 e CSLL: 1,0082
•

Declaração de ajuste: PIB de 2011;

•

Demais: PIB de 2012.

IRRF- Rendimentos do Trabalho: 1,0000
•

9)

10)

11)

IRRF-Rendimentos do Capital: 1,1004
•

Fundos e Títulos de Renda Fixa: variação das aplicações financeiras;

•

Fundos de Renda variável: sem variação;

•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: lER e PIB;

•

Demais: PIB.

IRRF-Rendimentos de Residentes no Exterior: 1,0176
•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: lER e PIB;

•

Demais: PIB.

I. Exportação: 1,0082; IRRF-Outros Rendimentos: 1,0082; IOF: 1,0082; COFINS:
1,0082; PIS/PASEP: 1,0082; CIDE-Combustíveis: 1,0375; FUNDAF: 1,0082;
Outras Receitas Administradas-CIDE-Remessas ao Exterior: 1,0082 e Outras
Receitas Administradas- Demais: 1,0075
•

D)

Crescimento da massa salarial já considerado no efeito-preço.

PIB.

EFEITO LEGISLAÇÃO (ponderado de acordo com a participação mensal na
arrecadação-base).

Na presente estimativa foi considerada a legislação em vigor, até o dia 14/08/2013,
além de legislações ainda não editadas, constantes dos Memorandos 372 e 379 /SE/MF,
encaminhados à RFB para fins de que seus efeitos fossem incorporados nas estimativas de
receita.
1)

I. Importação: 0,9610

•
2)

IPI-Fumo: 1,1500
•

3)

Variação da alíquota média.

Regime especial de apuração e recolhimento do IPI (regulamentado por meio
do Decreto 7.555/11).

IPI-Automóveis: 1,0000
•

Prorrogação, até 31/12/2014, dos efeitos da desoneração do IPI de
automóveis (Decreto 8.279/14).
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4)

IPI-Vinculado: 0,8629
Variação da alíquota média.

•
5)

IPI-Outros: 1,0000
Prorrogação da redução de IPI sobre Laminados, Luminárias, Móveis e
painéis {Decreto 8.280/14);

•
6)

IRPF: 1,0105 e IRRF-Rendimentos do Trabalho: 1,0320
•

7)

8)

9)

10}

Efeito tabela {Lei 12.469/11);

IRPJ : 1,0000
•

Depreciação acelerada de caminhões e vagões {3x normal)- Lei 12.788/13;

•

Depreciação acelerada para aquisição de bens de capital {2x normal);

•

Alteração dos limites do Lucro Presumido {MP 612/13- Lei 12.844/13);

•

Prorrogação da depreciação acelerada incentivada para geração de energia
elétrica {Lei 12.865/13);

•

Prorrogação da aplicação de parcela do IR devido no FINOR e FINAM {MP
634/13).

COFINS: 0,9962 e PIS/PASEP: 0,9969
•

Regime especial de apuração e recolhimento de IPI Cigarros {Decreto
7.555/11- o efeito no PIS/Cofins é indireto);

•

Desoneração da Cesta básica e prorrogação da alíquota reduzida de PIS/Cofins de
massas {MP fiE/13-l.ei 12.839/13);

•

Instituição de crédito presumido na venda de álcool, inclusive para fins
carburantes e redução de alíquotas em operações de venda {MP 613/13 e
Decreto 7.997/13);

•

Redução das alíquotas com elevação escalonada para o importador e
produtos petroquímicos {MP 613/13);

•

Alteração dos limites do Lucro Presumido {Lei 12.814/13);

•

Redução a zero das alíquotas sobre serviços de transporte coletivo municipal
rodoviário, metroviário e ferroviário de passageiros {MP 617/13);

•

Reintegra - Regime especial de reintegração de Valores Tributários para
empresas exportadoras {MP 651/14).

CSLL: 1,0000
•

Alteração dos limites do Lucro Presumido {MP 612/13- Lei 12.844/13);

•

Prorrogação da depreciação acelerada incentivada para geração de energia
elétrica {Lei 12.865/13).

CIDE-Combustíveis: 1,0000
•

Redução, a zero, das alíquotas incidentes na importação e comercialização
de gasolina e diesel.
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Outras Receitas Administradas-Receitas de Loterias: 0,9929

•
E) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
Trata-se de receitas não constantes do fluxo normal de arrecadação do ano em curso.
Em geral, referem-se a períodos de apuração anteriores e decorrem de ações fiscais efetuadas
tanto pela RFB quanto pela PGFN.
Para o período considerado, foram incorporadas nas estimativas de receita a título de
receitas extraordinárias o valor de R$ 3.381 milhões.
Nesse va lor estão incluídos R$ 3.000 milhões referentes aos parcelamentos especiais,
decorrentes da MP 651/14, art. 33.
Cabe ressaltar que essas receitas não guardam nenhuma relação com qualquer
parâmetro nem se processam em períodos regulares.
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PLN 36/2014 CN
Projeto de Lei (CN) de Alteração da LDO
Situaçã o:

Transformado na Lei Ordinária 13053/2014

Identificação da Proposição
Autor
Presidência da República

Apresentaç ão
11/11/2014

Ementa
Altera a Lei n2 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2014.

Informações de Tramitação
Forma de apreciação

Regime de tramitaçã o
Ordinária

Última Ação Legislativa
Data
11/11/2014

24/11/2014

15/12/2014

Ação
CONGRESSO NACIONAL ( CN)
Apresentação do Projeto de Lei (CN) de Alteração da LDO n. 36/2014, pela Presidência da
1
República. que: "Altera a Lei n2 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014".
Comissão Mista de Pl anos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
Aprovado o Parecer da Comissão. A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO, na Sexta Reunião Extraordinária. realizada em 24 de1
novembro de 2014, APROVOU, contra os votos dos Deputados Nilson Leitão, lzalci,
Sandra Rosado, Felipe Mala. Professora Dorinha Seabra Rezende e Penna, o Relatório do
Senador ROMERO JUCÁ, favorável ao Projeto de Lei n2 36/2014-CN, nos termos do
Substitutivo apresentado. Quanto às 80 (oitenta) emendas apresentadas, foram
REJEITADAS. Dos 39 (trinta e nove) destaques apresentados, todos foram REJEITADOS. A
Contestação de autoria do Deputado lzalci com apoiamento dos Deputados, Felipe Maia,
Professora Dorinha Seabra Rezende, Nilson leitão, Sandra Rosado e Penna foi REJEITADA.
IMesa Di retora da Cãmara dos Deputados (MESA)
Transformado na Lei Ordinária 13053/2014. DOU 15/12/14 PÁG 01 COL 01. EDIÇÃO
J
EXTRA.

l

Documentos Anexos e Referenciados
Avulsos

Legislação Citada

Destaques (0)
Emendas (1)

Histórico de Pareceres,
Substitutivos e Votos (3)
Recursos (0)

Histórico de despachos (O)

Redação Final

Mensagens, Offcios e
Requerimentos (0)
Relatório de conferência de
assinaturas

Tramitação
Data ...-

Andamento

11/ 11/20l 4

CONGRESSO NA CiõNAL (CN )
• Apresentação do Projeto de Lei (CN) de Alteração da LDO n. 36/2014, pela Presidência
da República. que: "Altera a Lei n2 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014".
comissão Mista de Planos, Orçame ntos Públicos e Fiscalização (CMO)
• CRONOGRAMA

11111/2014

?

flp ~

12/11/2014

Comissão Mista de Planos, Orçame ntos Públ icos e Fisc a lização (CMO)
· Designado Relator o Senador Romero Jucá, conforme Of. Pres. n. 185/2014/CMO, de
12.11.2014.

13/ 11/2014

Comis são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisc alização (CMO)
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·Prazo para Emendas ao Projeto (13 a 17/11/2014. às 17 horas)
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~

·
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AUTUAÇÃO
fll.

cS'

1,

?>.{~ ;;:

• (SSCLCN) - A Presidência recebeu do Excelentfssimo Senhor Vice-Presidente
~.....,
República, no exercfcio da Presidência, a Mensagem no 375, de 2014, solicitando q )p.o!i:3~:r'<l'~
seja atribufdo regime de urgência ao Projeto de Lei no 36, de 2014 - CN. (Juntõda ao
processado do presente projeto)
A Presidência recebeu o Offcio no 186 de 2014. do Senhor Presidente da Comissão
Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização. Deputado Devanir Ribeiro. que
encaminha solicitação do Senador Romero jucá, quanto à alteração do cronograma do
Projet o de Lei no 36 de 2014-CN.
Cumpra-se na forma solicitada pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Cronograma alterado do PLN n• 36/2014 - CN:
12/11 - publicação e distribuição de avulsos;
Até 17/11, às 17h- apresentação de emendas;
Até 17/11, às 21h - publicação e distribuição de avulsos das emendas;
18/11- apresentação, publicação e distribuição do relatório;
Até 19/11 - votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do
Congresso Nacional.
• CRONOGRAMA ALTERADO
14/11/ 2014

17/11/ 2014

18/11/ 2014

19/11/ 2014

20/11/ 2014

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
• (SSCLCN) -Ao Plenário.

************* Retificado em 14/11/2014*************
juntada Mensagem n• 376 de 2014, do Excelentfsslmo senhor VIce-Presidente da
República, no exerdcio da Presidência, solicitando a retirada da Mensagem no 375 de
2014, que requereu urgência para o presente projeto.
Comiss ão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
· Encerrado o prazo. em 17.11.2014, às 17h, ao Projeto foram apresentadas 80
(oitenta) emendas.
• Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Foi apresentada uma emenda.
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
·Apresentação do Relatório do Relator, RRL1 CMO, pelo Sen. Romero jucá

·Voto pela aprovação do Projeto de Lei, nos termos do Substitutivo apresentado. O
Relator, quanto às 80 (oitenta) emendas apresentadas, ofereceu voto pela REJEIÇÃO.
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
· A SSCLCN .
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
• Em 19/11/2014, o Presidente Informou que houve um acordo polft ico com o Presidente
da Câmara dos Deputados. Dep~tado Henrique Eduardo Alves. o Presidente do Senado
Federal, Senador Renan Calheiros. e com os Lfderes Partidários da Oposição e do
Governo. que entraram em consenso com o Presidente desta Comissão, no sentido de
que a 52 Reunião Extraordinária da CMO, encerrada ontem, dia 18 de novembro, fosse
reaberta na data de hoje, dia 19 de novembro, às 15h30min, e fossem refeitas as
votações referentes ao Projeto de Lei no 36/2014-CN. A reunião seria retomada na fase
de apreciação do Requerimento para Inclusão na pauta do Relatório apresentado ao
Projeto de Lei no 36/2014-CN.
Após este pronunciamento. o Presidente deu curso aos trabalhos, e fizeram o uso da
palavra. manifestando apoio ao acordo polftico, os Senadores Romero jucá (PMDB/RR)
e josé Pimentel (PT/CE), Lfder do Governo no Congresso Nacional. os Deputados
Mendonça Filho (DEM/PE), Uder do DEM, Antonio lmbassahy (PSDB/BA), Lfder do PSDB,
Domingos Sávio (PSDB/MG). Uder da Minoria, Claudio Puty (PT/PA). Vice-Líder do
Governo no Congresso Nacional, Pauderney Avelino (DEM/AM). João Leão (PP/BA), lzalci
(PSDB/DF), Professora Dorinha Seabra Rezende (DEMITO), Arnaldo jardim (PPS/SP),
Vice-Lfder do PPS, Felipe Mala (DEM/RN), Marcus Pestana (PSDB/MG), Daniel Almeida
(PCdoB/BA) e Glvaldo Carimbão (PROS/Al).
• - Anexado à folha no 122. Requerimento para inclusão na pauta do Relatório
apresentado ao Projeto de Lei no 36/2014-CN, de autoria do Senador Romero jucá
aprovado na Câmara dos Deputados com votos contrários dos Deputados lzalci
(PSDB/DF), Professora Dorinha Seabra Rezende (DEMITO), Arnaldo jardim (PPS/SP) e
Rodrigo de Castro (PSDB/MG). Em votação no Senado Federal, aprovado com votos
contrários dos Senadores Flexa Ribeiro (PSDB/PA) e Cyro Miranda (PSDB/GO).

- Anexado à folha no 123. Requerimento solicitando dispensa do prazo regimental de 2
(dois) dias úteis, de autoria do Senador Romero jucá. para apreciação do Relatório
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apresentado ao Projeto de Lei n2 36/2014-CN.
- Anexado às folhas de n2s 124 a 127. Folha de votação nominal, solicitada
Deputado Mendonça Filho (DEMIPE). Líder do DEM, sendo concedida pelo President

24/11/2014

24/11/ 2014

15/12/ 2014

26/12/2014

-Anexado às folhas 128 a 146, Resultado de Reunião 25-A e 25-B, referentes à
continuação da 5í! Reunião Extraordinária, convocada para 18/11/2014 e 19/11/2014.
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
• Na Sexta Reunião Extraordinária, em 24.11.2014, foram apresentados 39 destaques.
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalizaçã o (CMO) - 20:00
Reunião
· Aprovado o Parecer da Comissão. A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO- CMO, na Sexta Reunião Extraordinária, reali zada em 24 de
novembro de 2014, APROVOU, contra os votos dos Deputados Nilson Leitão, lzalci,
Sandra Rosado, Felipe Maia, Professora Dorinha Seabra Rezende e Penna, o Relatório
do Senador ROMERO JUCÁ, favorável ao Projeto de Lei n2 36/2014-CN, nos termos do
Substitutivo apresentado. Quanto às 80 (oitenta) emendas apresentadas, foram
REjEITADAS. Dos 39 (trint a e nove) destaques apresentados, todos foram REJEITADOS.
A Contestação de autoria do Deputado lzalcl com apoiamento dos Deputados, Felipe
Maia, ,Professora Dorinha Seabra Rezende, Nilson leitão, Sandra Rosado e Penna foi
REJEITADA.
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
· Transformado na Lei Ordinária l30S3/2014. DOU 15/12/14 PÁG 01 COL 01. EDIÇÃO
EXTRA.
Comissão Mista d e Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
• Processo arquivado no Senado Federal.

Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados

PLN 36/ 2014 CN

Emendas apresentadas

PLN 36/ 2014 CN
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RRL 1 CMO => Relatório do
PLN 36/2014
Relator
CN

Data de
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• CMO, na Sexta Reunião Extraordinária,
realizada em 24 de novembro de 2014,
APROVOU,
contra
os
votos
dos
Deputados Nilson Leitão, lzalci, Sandra
Rosado, Felipe Maia, Professora Dorinha
Seabra Rezende e Penna, o Relatório do
Senador ROMERO JUCÁ, favorável ao
Projeto de Lei n2 36/2014-CN, nos termos
do Substitutivo apresentado. Quanto às
80 (oitenta) emendas apresentadas,
foram REJEITADAS. Dos 39 {trinta e nove)
destaques apresentados, todos foram
REJEITADOS. A Contestação de autoria
do Deputado lzalcl com apoiamento dos
Deputados, Felipe Maia, Professora
Dorinha Seabra Rezende, Nilson leitão,
Sandra Rosado e Penna foi REJEITADA.
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PROJETO DE LEI N° 36, DE 2014
Altera a Lei n~ 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2014.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.

I~

A Lei n2 12.9 19, de 24 de dezembro de 2013, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

"Art. 3~ A meta de superávit a que se refere o art. 2~ poderá ser reduzida no montante das
desonerações de tributos e dos gastos relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento - P AC,
cujas programações serão identificadas no Projeto e na Lei Orçamentária de 2014 com identificador
de Resultado Primário previsto na alínea "c" do inciso TI do § 4~ do art. 7~ desta Lei .
............................................................................................................................."(NR)
Art.

2~

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

PL-EM 206 MPALT. LEI12.919-13 LOA (L3)
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EM nº 00206/2014 MP
Brasil ia, 5 de Novanbro de2014

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1.
Ao longo de 2014, foi revisada para baixo a previsão de crescimento da eronomia
brasileira para este ano quando comparada à utilizada no início de 2013, para elaboração do Projao
de Lei de Dirarizes Orçamentáriasde2014. Esta revisão para baixo da previsão de crescimento tan
ocorrido an diversos países, levando instituições e organismos internacionais a revisarem para
baixo a estimativa de crescimento da economia mundial para este ano de 2014.
2.
A reduçã:> do ritmo de crescimento da economia brasileira afaou as receitas
orçcrnentárias de forma que se faz necessário garantir espaço fiscal para preservar investimentos
prioritários e garantir a manutençã:> da competitividade da economia nacional por meio de
desonerações de tributos. As políticas de incentivos fiscais e a manutençã:> do investimento
tornaram-se imprescindíveis para minimizar os impactos do cenário externo adverso e garantir a
raomada do cresci menta da economia naci anal .
3.
Neste sentido, a proposta encaminhéda consiste an ampliar a possibilidade de reduçã:>
do resultado primário no montante dos gastos relativos às desonerações de tributos e ao Programa
de Aceleração do Crescimento- PAC. Para isto propõe-se a alteração da Lei nº 12.919, de 24 de
dezembro de 2013, que " Dispõe sobre as dirarizes para a elaboração e exe::uçã:> da Lei
Orçamentária de 2014 e dá outras providências'' , que estabele::e no caput do art. 3º que a meta de
superávit primário poderá ser reduzida an até R$ 67.000.000.000,00 (sessenta e sae bilhões de
reais) , valores esses relativos às desoneréÇâes de tributos e ao Programa de Acelera;:ã:> do
Crescimento- PAC, cujas programações serão identificadas no Projao e na Lei Orçamentária de
2014 com identificador de Resultado Primário previsto na alínea "c' do inciso li do§ 42 do art. 72
desta Lei.
4.
Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência a anexa proposta de
Projeto de Lei que altera o caput do art. 3º da Lei nº 12.919, de 24 de dezanbro de 2013, que
" Di $>e sobre as diretrizes para a elaboração e execuçã:> da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras
providências'' .
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Miriam Aparocida Belchior
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Mensagem nl1 365

Senhores Membros do Congresso Nacional ,

Nos termos do art. 61 da Constituiç:OO, submeto à elevcda deli bercçã::> de Voss;;s
Excelências o texto do projeto de lei que " Altera a Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre as diretrizes para a el aborcçã::> e execuç:OO da Lei Orçanentári a de 2014".

Brasília, 10 de novembro de2014.
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Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Presidente da República, ao Supremo Tribunal
Procurador-Geral da República e aos cidadãos,
Constituição.

Março de 2016

ordinárias cabe a qualquer membro ou
Federal ou do Congresso Nacional, ao
Federal, aos Tribunais Superiores, ao
na forma e nos casos previstos nesta

§ 1°- São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos
e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 18, de I 998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto
no ar1. 84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 200 I)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda
Constitucional no 18, de 1998)

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo
menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um
deles.
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DlsptJe sobre as direLrlzes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras
providências.

Art. 3° A meta de superávit a que se refere o art. 2° pode ser reduzida em até R$
67.000.000.000,00 (sessenta e sete bilhões de reais), relativos ao Programa de Aceleração do
Crescimento- PAC, cujas programações serão identificadas no Projeto e na Lei Orçamentária
de 2014 com identificador de Resultado Primário previsto na alínea "c" do inciso n do § 4° do
at1. 7° desta Lei, e a desonerações de tributos.

§ l 0 O montante de que trata o caput abrange, na execução da Lei Orçamentária de 2014, o
valor dos respectivos restos a pagar.

§ 2° A Lei Orçamentária de 2014 observará, como redutor da meta primária, o montante
constante do respectivo Projeto.
Art. 4° As prioridades e metas da administração pública federal para o exercício de 2014,
atendidas as despesas contidas no Anexo IH, as de funcionamento dos órgãos e das entidades
que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas
ao PAC, ao Plano Brasil Sem Miséria - PBSM, às decorrentes de emendas individuais e ao
Anexo de Metas e Prioridades, as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto
e na Lei Orçamentária de 2014, não se constituindo, todavia, em limite à programação da
despesa.

Art. 7° Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento discriminarão a
despesa por unidade orçamentária, com suas categorias de programação detalhadas no menor
nível, com as respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, o grupo de natureza
de despesa, o identificador de resultado primário, a modalidade de aplicação, o identificador
de uso e a fonte de recursos.

§ 4° O identificador de Resultado Primário (RP) tem como finalidade auxiliar a apuração do
superávit primário previsto no art. 2°, devendo constar no Projeto de Lei Orçamentária de
2014 e na respectiva Lei em todos os grupos de natureza de despesa, identificando, de acordo
com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento, cujo demonstrativo
constará em anexo à Lei Orçamentária de 2014, nos termos do inciso IX do Anexo I, se a
despesa é:
I - financeira (RP O);

1J - primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta,
sendo:
a) obrigatória quando constar do Anexo llJ (RP 1);
b) discricionária e não abrangida pelo PAC (RP 2);
c) discricionária e abrangida pelo PAC (RP 3); ou

d) discricionária e decorrente de emendas individuais (RP 6);
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LEI N• 12.952, DE 20 JANEIRO DE 2014
Estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2014.

FONTES
http://www2.planalto.gov.br/presidencia!legislacao
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI N° 13.053, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
Altera a lei n~ 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2014.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1~ A lei n° 12.919. de 24 de dezembro de 2013 passa a vigorar com as seguintes alterações:
~

A meta de resultado a que se refere o art. 2~ poderá ser reduzida até o
montante das desonerações de tributos e dos gastos relativos ao Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC, cujas programações serão identificadas no
projeto e na Lei Orçamentária de 2014 com o identificador de resultado primário
previsto na alínea "c" do inciso 11 do§ 4~ do art. 7': desta lei.
..................................................................................."(NR)

Art.

2~

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília , 15 de dezembro de 2014;

193~ da

Independência e

126~ da

República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.1 2.2014 - Edição extra

I rle I

16/09/20 l.'i I 'i· 'i?
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PLN 5/2015 CN
Projeto de Lei (CN) de Alteração da LDO
Situação:

Aguardando Parecer do Relator na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
(CMO)

Identificação da Proposição
Autor
Presidente da República

A presentação
23/07/2015

Ementa
Altera os dispositivos que menciona da Lei no 13.080, de 2 de janeiro de 2015. que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015.

Informações de Tramitação
Regime de tramitação
Ordinária

Forma de apreciação

Última Ação Legislativa
Data
23/07/2015

12/08/2015

l

Ação

CONGRESSO NACIONAL (CN)
Apresentação do Projeto de Lei (CN) de Alteração da LDO n. 5/2015, pela Presidência da
República, que: "Altera os dispositivos que menciona da Lei n° 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que·
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015".
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
Designado Relator o Deputado Hugo Leal.

_j

Documentos Anexos e Referenciados
Avulsos

Legislação Citada

Emendas (1)

Mensagens, Oficios e Requerimentos
(O)
Histórico de Pareceres, Substitutivos e Relatório de conferência de assinaturas
Votos(O)
Recursos (O)

Histórico de despachos (O)

Redação Final

Destaques (O)

Tramitação
Data..,..

Andamento

l

23/07/2015

CONGRESSO NACIONAL (CN)
· Apresentação do Projeto de Lei (CN) de Alteração da LDO n. 5/2015, pela Presidência da
República, que: "Altera os dispositivos que menciona da Lei n° 13.080, de 2 de janeiro de 2015,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015".

03/08/2015

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
"CRONOGRAMA

04/08/2015

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
· Prazo para Emendas ao Projeto (de 04/08/2015 a 11/08/2015)

06/08/2015

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
·Anexado à folha de n° 16, Ofício n° 316 (CN). de 5.8.2015, do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, Senador Renan Calheiros, comunicando ao Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Eduardo Cunha que recebeu a Mensagem n° 269, de 2015, na origem, referente ao
PLN 05/2015-CN.
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)

11/08/2015

· Encerrado o prazo regimental, ao Projeto foram apresentadas 2 (duas) emendas.

htto:llwww2.camara.lea.br/orooosicoesWebloroo imp;Jsessionid=DCA382465A1035CA9A0861C020FAF928.proposicoesWeb2?idProposicao=1594497&...
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12/08/2015

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
· Designado Relator o Deputado Hugo Leal.
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PLN &12015 CN - Projetos de Lei e Outras Proposiçóes- Câmara dos Deputados

PLN 5/2015 CN
Projeto de Lei (CN) de Alteração da LDO

Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO)

Identificação da Proposição
Apresentação

Autor
Presidente da República

23/07/2015

Ementa
Altera os dispositivos que menciona da Lei n ° 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015.

Informações de Tramitação
Regime de
Tramitação
Ordinária

Forma de Apreciação

Última Ação Legislativa
Ação

Data
23/07/2015 CONGRESSO NACIONAL CCN)

Apresentação do Projeto de Lei (CN) de Alteração da LDO n. 5(2015, pela Presidência
da República, que: "Altera os dispositivos que menciona da Lei n ° 13.080, de 2 de
janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2015".

12/08/2015 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização CCMO)

Designado Relator o Deputado Hugo Leal.

Documentos Anexos e Referenciados
•
•
•
•

Avulsos
Destaques ( o )
Emendas ao Projeto ( 1 )
Emendas ao Substitutivo C
o)

• Legislação citada
• Histórico de Pareceres,
Substitutivos e Votos ( o )
• Recursos ( o )
• Redação Final

• Mensagens, Oficios e
Requerimentos ( o )
• Relatório de conferência
de assinaturas
• Dossiê digitalizado

• Histórico de despachos (
o)

Tramitação
Obs.: o andamento da proposição fora desta Casa Legislativa não é tratado pelo sistema, devendo
ser consultado nos órgãos respectivos.
http://www2.cam ara.leQ.br/proposicoesW eblfichadetramitacao?idProposlcao=1594497
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PLN 5/2015 CN ·Projetos de Lei e Outras Proposições· Câmara dos Deputados

Andamento
23/ 07/ 2015 CONGRESSO NACIONAL ( CN)

03/ 08/ 2015 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ( CMO)
• CRONOGRAMA
04/08/2015 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ( CMO)
• Prazo para Emendas ao Projeto (de 04/08/2015 a n/o8j2015)
o6jo8j 2015 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ( CMO)

• Anexado à folha de n° 16, Ofício n° 316 (CN), de 5.8.2015, do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, comtmicando ao
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Eduardo Cunha que recebeu a
Mensagem 11° 269, de 2015, na origem, referente ao PLN 05/ 2015-CN.
n / 08/2015 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ( CMO)
• Encerrado o prazo regimental, ao Projeto foram apresentadas 2 (duas) emendas.
12/08/ 2015 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ( CMO)
• Designado Relator o Deputado Hugo Leal.

htto:/lwww2.camara.leQ.br/orOPOsicoesWe!)'fichadetramitacao?idProposicao=1594497
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Mensagem n2 269

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tem1os do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que "Altera os dispositivos que menciona da Lei n~ 13.080,
de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2015".

Brasília, 22 de julho de 2015.
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PROJETO DE LEI

Altera os dispositivos que menciona da Lei n2
13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as
direh·izes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2015.

O CONGRESSO NACTONAL decreta:
Art. 1!2 A Lei n!! 13.080, de 2 de janeiro de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 22 A aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2015 e a execução da referida Lei
deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, para o setor público
consolidado não financeiro, de R$ 8.747.000.000,00 (oito bilhões, setecentos e quarenta e sete
milhões de reais), sendo a meta de superávit primário de R$ 5.831.000.000,00 (cinco bilhões,
oitocentos e trinta e um milhões de reais) para os Orçamentos Fiscal e da Segtu·idade Social e de R$
0,00 (zero real) para o Programa de Dispêndios Globais, conforme demonstrado no Anexo de Metas
Fiscais constante do Anexo IV.

§ 12 As empresas dos Grupos Petrobras e Eletrobras não serão consideradas na meta de
superávit primário de que trata o ca put, relativa ao Programa de Dispêndios Globais.
§ 22 A meta de superávit primário estimada para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios é de R$ 2.9 16.000.000,00 (dois bilhões, novecentos e dezesseis milhões de reais).
§ 32 Poderá haver, durante a execução orçamentária de 20 15, compensação entre as metas

estabelecidas para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o Programa de Dispêndios
Globais de que trata o inciso VI do caput do art. 11 e para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.

§ 4 2 A meta de superávit primário mencionada no caput considera:
1 - as seguintes medidas legislativas em tramitação no Congresso Nacional, com as
cotTespondentes estimativas de valores de arrecadação:
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a) Medida Provisória n!! 685, de 21 de julho de 2015, que institui o Programa de Re
de
Litígios Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração tributária federal as
operações e atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente o valor das taxas que indica, com
receita estimada de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais); e
b) Projeto de Lei do Senado n!! 298, de 2015, que dispõe sobre o Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária - RERCT de bens não declarados, de origem licita, mantidos no
exterior por residentes e domiciliados no País e dá outras providências, cuja receita, para fins do §
5!!, está estimada em R$ 11.400.000.000,00 (onze bilhões e quatrocentos milhões de reais); e
li - receita de concessões e pennissões estimada em R$ 18.251.600.000,00 (dezoito bilhões,
duzentos e cinquenta e um milhões e seiscentos mil reais).

§ 52 Se as receitas estimadas nos incisos I e li do § 42 apresentarem frustração, a meta de
superávit primário prevista no caput será reduzida nos montantes correspondentes, até os valores de
R$ 21.400.000.000,00 (vinte e um bill!ões e quatrocentos milhões de reais) para as medidas
legislativas constantes do inciso I e de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) para a
estimativa constante do inciso II." (NR)
Art. 2º O Anexo N.l da Lei n!! 13.080, de 2015, passa a vigorar na f01ma do Anexo a esta
Lei.
Art. 3!! Fica revogado o§ 6º- do art. 2!! da Lei n!! 13.080, de 2 de janeiro de 2015.
Art. 4!! Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

PL - ALTERAÇÃO METAS LEI i 3.080-2015(L6)
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00105/2015 MP MF
Brasília, 22 de Julho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

I.
Encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência, proposta de Projeto de Lei
alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2015, particularmente em relação às metas
fiscais.
2.
A previsão de crescimento da economia brasileira para o ano de 2015 foi revisada para
baixo nos meses seguintes à publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015.
3.
A redução do ritmo de crescimento da economia brasileira afetou as receitas
orçamentárias. tomando necessário garantir espaço fisca l adicional para a realização das despesas
obrigatórias e preservar investimentos prioritários. De outra parte, não obstante o
contingenciamento de despesas já realizado, houve significativo crescimento das despesas
obrigatótias projetadas.
4.
Desse modo, considerando os efeitos de frustação de receitas e elevação de despesas
obrigatórias, o esforço fiscal já empreendido não será suficiente, no momento, para a realização da
meta de superávit primário para o setor público não financeiro consolidado estabelecida na Lei de
Diretrizes Orçamentária.
Nesse sentido, propomos a revisão da meta fiscal originalmente definida, associada à
5.
adoção de medidas de natureza tributária e de novo contingenciamento de despesas que, uma vez
implementadas, propiciarão os meios necessários à continuidade do ajttste fiscal em curso.
6.
A esse respeito, merece destaque a ampliação dos esforços dirigidos ao combate à
evasão e à sonegação de tributos, bem como a adoção de medidas que privilegiem a recuperação de
créditos nas instâncias administrativa e judicial e de outras voltadas ao incremento das receitas
tributárias, contribuições e demais receitas. De outra patte, há limitado espaço para medidas de
Limitação de empenho e de movimentação financeira, sem que se ocasione acentuado prejuízo à
continuidade de inúmeras ações essenciais em cw-so, cujo sobrestamento, em uma análise de custobeneficio, implicaria maiores consequências para a sociedade.
7.
Por certo, a meta de resultado primário encena conteúdo de disciplina fiscal do Estado
Brasileiro, consentâneo com os ditames da LRF. Entretanto, ela não deve ser vista como um fim em
si mesmo, admitindo-se que, uma vez esgotados os mecanismos de ampliação da receita e os meios
de Limitação de despesas, se proponha, justificadamente, a sua alteração, tendo por base o
pressuposto da transparência que deve orientar a gestão fiscal.
8.
Nesse sentido, a sugestão encaminhada consiste em propor como meta um resultado
primário do setor público consolidado equivalente a R$ 8,7 bilhões, sendo R$ 5,8 bilhões a cargo
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade. Ainda assim, diante do cenário de incerteza quanto à
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9.
Diante do exposto, submetemos à consideração de Vossa Excelência a anexa proposta
de Projeto de Lei que altera o art. 22 da Lei n2 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências.

Respeitosamente,

Assinado efetrollicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho, Joaquim Vieira Feneira Levy
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Aviso nº- 317- C. Civil.
Em 22 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VJCENTlNHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Projeto de lei.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República relativa ao projeto de lei que "Altera os dispositivos que menciona da Lei n2 13.080, de
2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2015".
Atenciosamente,

ALOIZJO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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ANEXO
(Anexo IV à Lei n° 13.080, de 2 de janeiro de 20 I 5)
ANEXO IV
Metas Fiscais

IV.l Anexo d e Metas Fiscais Anuais
(Art. 4 2 , § 22 , inciso ill, da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000)
Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, o Anexo de Metas Anuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015 LD0-201 5, estabelece a meta de resultado primário do setor público consolidado para o exercício de
2015 e indica as metas para 2016 e 2017. A cada exercício. havendo mudanças no cenário
macroeconômico interno e externo, as metas são revistas no sentido de manter a sustentabilidade da
política fiscal.

O objetivo primordial da política fiscal do Governo é promover a gestão equilibrada dos recursos
públicos, de forma a assegurar a manutenção da estabilidade econôm ica, o crescimento sustentado, a
distribuição da renda e a prover adequadamente o acesso aos serviços públicos universais. Para isso,
atuando em linha com as políticas monetária, creditícia e cambial, o Govemo procura criar as condições
necessárias para a queda gradual do endividamento público líquido e bruto em relação ao PIB, a redução
da estrutnra a termo da taxa de juros, a melhora do perfil da dívida pública e o fortalecimento dos
programas sociais.
Nesse sentido, anualmente, são estabelecidas metas de resultado primário no intento de garantir as
condições econômicas necessárias para a manutenção do crescimento sustentado, o que inclui a
sustentabilidade intertemporal da divida pública. Ressalte-se que o resultado fiscal nominal e o estoque da
dívida do setor público apresentados são indicativos, pois são impactados por fatores fora do controle
direto do Governo como, por exemplo, a taxa de câmbio.
Também é compromisso da política fiscal promover a melhoria da gestão fiscal, com vistas a
implementar políticas sociais redistributivas e a financiar investimentos em infraestrutura que ampliem a
capacidade de produção do País, por meio da eliminação de gargalos logísticos. O Governo também vem
atuando na melhoria da qualidade e na simplificação da tributação, no combate à sonegação, à evasão e à
elisão fiscal, na redução da informalidade, no aprimoramento dos mecanismos de arrecadação e de
fiscalização. Tem também procurado aprimorar a eficiência da alocação dos recursos, com medidas de
racionalização dos gastos públicos e de tarifas públicas adequadas, com melhora nas técnicas de gestão e
de controle, com maior transparência, de fonna a ampliar a prestação de serviços públicos de qualidade.
O alinhamento de estruturas de governança pública às melhores práticas internacionais também fortalece
a política fiscal.

A meta de superávit primário do setor público para 2015 foi fixada inicialmente em R$ 66,3 bilhões,
equivalente a 1,2% do PIB estimado à época para o ano, quando da revisão da LDO em dezembro de
2014. Naquele momento, o mercado trabalhava com expectativa de obtenção de um superávit primário de
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Para garantir que essa meta fosse atingida, o Governo adotou um amplo conjunto de medidas para reduzir
despesas e para recuperar a arrecadação.

No âmbito do controle dos gastos, destacam-se: (i) aumento das taxas de juros em diversas linhas de
crédito para reduzir os subsídios pagos pelo Tesouro Nacional; (ii) racionalização dos gastos de diversos
programas de Governo, com revisão das metas; (iii) fim do subsídio à CDE no valor de R$ 9,0 bilhões;
(iv) revisão das regras de pensão por morte e auxílio doença; e (v) revisão do seguro defeso, do seguro
desemprego e do abono salarial.
Adicionalmente, deve-se considerar o contingenciamento de gastos no valor de R$ 69,9 bilhões. O
governo reviu até mesmo as regras do Fundo de Fina11ciamento Estudantil (FIES), anunciando novos
limites de comprometimento, prazos e taxas de juros, de fonna a assegurar a sustentabilidade econômica
do programa.
Em relação à receita, destacam-se as seguintes med idas já tomadas com o objetivo de elevar a
anecadação: (i) IPl para automóveis, móveis, laminados e painéis de madeira e cosméticos; (ii)
PlS/Cofius sobre importação; (iii) IOF-Crédito para pessoa fisica; (iv) P IS/Cofins e CIDE sobre
combustíveis; (v) PIS/Cofins sobre receitas financeiras das empresas; e (vi) coneção de taxas e preços
públicos.
Além disso, foram enviadas propostas legislativas que visam ao aumento da arrecadação: ( i) o Projeto de
Lei n2 863, de 2015, que reverte parte da desoneração da folha de pagamento e; (ii) a Medida Provisória
n!! 675, de 21 de maio de 2015, que aumenta a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
cobrada das instituições financeiras de 15% para 20%.
Todavia, em função de vários choques que ocorreram desde o final de 2014, o cenário macroeconômico
mostrou-se desafiador, gerando grande frustração da estimativa de receitas. O primeiro choque, que se
deu ainda em 2014, foi a acentuação da queda do preço das commodities. Pelo lado doméstico, a crise
hídrica mais grave da história do País combinada com a crise do setor de construção civil produziu forte
incerteza sobre o cenário macroeconômico e os indicadores de confiança continuaram a apresentar
deterioração. Com base neste cenário, a economia se deteriorou ainda mais de forma que o mercado
projeta retração de 1,7% do PIB em 2015, elevação da taxa Selic para 14,50% e elevação da taxa de
inflação para 9, 15%, coufonne apontado pelo Relatório Focus de 17/07/2015.

Assim, apesar de todas as medidas adotadas, tomou-se imperiosa a redução da meta de resultado primário
a ser realizado em 2015. Em te1mos nominais, a meta de superávit p1imário do setor público não
financeiro consolidado para 2015 fica, portanto, fixada em R$ 8.747 milhões, equivalente a 0,15% do
PIB. Para 2016 e 2017, define-se um cenário de elevação gradual do resultado primário para R$ 0,7% do
PIB e 1,3% do PIB. respectivamente.
Para a consecução dos resultados fiscais propostos, o cenário macroeconômico de referência (Tabela 1)
pressupõe recuperação moderada da atividade econômica, atingindo crescimento de 0,5% em 2016 e
I,8% em 2017. O cenário de inflação, por sua vez, prevê elevação temporária da inflação em 2015, por
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conta da política de realinhamento tru:ifário, mas com desaceleração nos anos
consonância com os objetivos da política macroeconômica. Assim, tenninado o aj uste nos preços
monitorados, há convergência da inflação para o centro da meta.
Em relação à política monetária, em junho de 2015, a taxa Selic atingiu 13,75% com elevação de 6,5 p.p.
desde o início do atual ciclo monetário em abril de 2013, quando a taxa Selic estava em 7,25%.
O regime de câmbio flutuante garante o equilíbrio externo e, somado à elevada quantidade de reservas
internacionais, permite que a economia se ajuste de maneira suave às condições externas. Diante deste
arcabouço, o cenário de referência prevê que a taxa de câmbio se situe na faixa entre R$/US$ 3,20 e
R$/US$ 3,40.
As perspectivas de melhora do cenário internacional para o ano de 2015 ainda não se materializaram, pois
algwnas incertezas permanecem, tais como a intensidade da desaceleração da China, o desfecho da crise
grega e a velocidade na qual se dará a recuperação norte-americana.
Tabela I - Cenário macroeconômico de referência
2015
2016
PIB (crescimento real% a.a.)
-1,5
0,5
9,0
5,5
Inflação (IPCA acumulado - var.
%)
Selic (fim de período-% a.a.)
14,00
11,00
3,20
3,37
Câmbio (fim de período R$/US$)
Fonte: Ministério da Fazenda, com base em projeções de mercado.

2017
1,8
4,5
10,00
3,40

A meta de superávit primário fixada em R$ 8.747 milhões para o setor público não financeiro em 2015
está dividida em R$ 5.831 milhões para o Governo central, R$ 2.916 milhões para os Estados e os
Municípios e R$ 0,00 pru·a as estatais federais.
Tabela 2 -Trajetória estimada para a dívida do setor público
2015
2016
2017
Variáveis (em % do PIB)
Superávit primário do setor público não
0,15
0,70
1,30
financeiro
0,28
0,24
0,22
Previsão para o reconhecimento de passivos
Dívida líquida com o reconhecimento de
38,0
36,6
38,6
passivos
66,3
64,7
66,4
Dívida bruta do Govemo geral
-6,47
-4,58
-3,23
Resultado Nominal
Fonte: Projeção do Banco Central do Brasil para dívida bruta e líquida, com base nas metas fiscais e nos
parâmeh·os macroeconômicos.
O cenário macroeconômico projetado, juntamente com a elevação gradual do resultado pnmano,
permitirá a sustentabilidade da política fiscal, já que a dívida bruta do Govemo geral como proporção do
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Anexo de Metas Fiscais
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015
(Art. 4", § t•, da Lei Complementar n• 101, de 4 de maio de 2000)
Anexo IV.l.a- Anexo de Metas Anuais 2015 a 2017
Preços Correntes
2015
Discriminação

R$ milhões

2016

I %PIB

2017

I %PfB

R$ milhões

I% PIB

R$ milhões

1. Receita Primária

1.325.311

22,73

1.423.185

22,73

1.531.906

22,73

n. Despesa Primária

1.319.480

22,63

1.388. 744

22, 18

1.457.762

21 ,63

5.83 1

0,10

34.441

0,55

74.144

1,10

o

0,00

o

0,00

o

0,00

5.831

0,10

34.441

0,55

74.144

1, 10

VI. Resultado Nominal

-296.925

-5,09

-217.297

-3,47

-148.689

-2,21

Governo Federal
VIl. Dívida Líquida
Governo Federal

1.333. 169

22,86

1.506.933

24,06

1.660.649

24,64

m. Resultado Primário
Governo Central (I - li}
IV. Resultado P r imário
Empresas Estatais Federais
V. Resultado Primário
Governo Federa l (lll + IV}

Preços Médios de 2015- IGP-DI
2015

2016

2017

R$ milhões

R$ milhões

R$ milhões

Discriminação

I. Receita Primá ria

1.251.102

1.265.456

1.294.522

U. Despesa Primária

1.245.597

1.234.831

1.231.867

5.504

30.624

62.655

5.504

o

o

30.624

62.655

-280.299

-193.214

-125.648

1.241 .659

1.330.383

1.396.335

111. Resultado P1·imário
Governo Central (I - 11)
IV. Resultado Pl"imário
Empresas Estatais Federais
V. Resultado Pl"imário
Governo Federal (ITI + fV)
VI. Resultado Nominal
Governo Federal
Vll. Dívida Líquida
Governo Federal

o
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Processo TC 021.643/2014-8 (com 121 peças)
Apensos: TC Ol 5.891/2014- 3 eTC 029.938/2014-7
Representação

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator,

Trata-se de representação formulada por este Procurador do Ministério Público de Contas
(peça J) em razão de indícios de in·egularidades, noticiados em jornais e revistas de grande circulação
no país (peça 3), relacionados ao atraso no repasse às instituições financeiras dos valores destinados ao
pagamento de despesas de responsabilidade da União, tais como o bolsa família, o abono salar ial, o
seguro-desemprego, os subsídios de fmanciamento agrícola e os beneficios previdenciários.
Após a e>:posição sucinta dos fatos noticiados pela imprensa e a menção a dispositivos da
Lei de Responsabilidade Fisca l (Lei Complementar 101/2000) que regem as operações de crédito dos
entes públicos, o Ministério Público de Contas requereu a realização de inspeção no Banco Central do
Brasil e no Tesouro Nacional, e, se fosse o caso, em outros órgãos e entidades, com o objetivo de (peça
J, pp. 6/7):
"(i) identificar a natureza, os montantes, as datas e demais dados relativos a cada uma das
antecipações e repasses realizados desde o ano de 2012 entre o Tesouro Naciona l e as
instituições fma nce iras corre lac ionada s;
( ii) acaso confirmadas as operações de crédito, promover a identificação e a audiência dos
responsáveis para sua adequada responsabilização;
( iii) verificar se o Departamento Econômico do Banco Central do Brasil capta, apura e
registra, quando do cálculo do resultado fiscal e do endividamento do setor público, os
passivos gerados para o Tesouro Naciona l em razão da antecipação de valores realizada
pelas instituições fmanceiras. Em caso contrário, promover a identificação e a audiência dos
responsáveis para sua adequada responsabilização;
(iv) verificar como o Banco Central do Brasil, especificamente por intermédio de seus
departamentos de supervisão bancária, acompanha, orienta e normatiza o registro de tais
operações no balanço das instituições fmanceiras; e determinar as medidas cmTetivas
necessárias."
No despacho de peça 2, Vossa Excelência det~rminou a autuação da representação pela
Secexfazenda e a manifestação da referida unidade técnica quanto à proposta de inspeção formulada
pelo representante.
A SecexFazenda autuou a representação e pronunciou-se fuvoravelmente à realização da
inspeção solicitada (peças 7 a 9), a qual foi autorizada por Vossa Excelência, nos termos do despacho de
peça 14.
Destaque-se que, por determinação do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, foi
apensado a estes autos o TC 015.891/2014-3, que trata de representação da Secexfazenda acerca de
supostas irregularidades relacionadas ao atraso na transferê ncia, pela União, dos rectrrsos devidos a
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estados e municípios referentes aos royalties do petróleo, às compensações financeiras pelo uso de
recursos hídricos e à cota-parte do salário-educação.
A inspeção foi realizada no período de 6 a 31. 10.2014 (peça 109, p. I) e abrangeu os
seguintes órgãos e entidades: Banco Central do Brasil (Bacen), Ministério da Fazenda (MFAZ),
Secretaria do Tesouro Nacional (S1N), Caixa Econômica Federa l (Caixa), Banco do Brasil S.A. (BB),
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), M inistér io do Trabalho e Emprego
(MTE), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério das Cidades
(CIDADES) e Instituto Nacional do Segw·o Social (INSS). O volume de recw·sos fiscalizados foi da
ordem de R$ 1,17 trilhão, correspondente ao montante da dívida interna líquida do Governo Federal no
final de outubro de 2014, mas as análises realizadas pela equipe de auditoria não compreenderam todas
as situações existentes de repasses de recw·sos da União às instituições fmanceiras e aos entes federados,
o que significa que as irregular idades encontradas não são exaustivas, podendo ser ainda maiores.
O objetivo da inspeção fui identificar eventuais ÍITegularidades em repasses do Governo
Federal às instituições financeiras e aos demais entes federados, de modo a responder às seguintes
questões de auditoria (peça 109, p . 4):
"Questão 1 - os eventuais atrasos na cobertura, pela União, dos montantes devidos às
instituições fmanceiras e m decorrência das operações relacionadas à equalização de taxas de
juros e ao pagamento de dispêndios de responsab ilidade da União representam uma
operação de crédito?
Questão 2- qual a natureza e as demais características dos R$ 4 bilhões de que trata a Nota
de Esclarecimento publicada pe lo Bacen em 15/07/2014?
Questão 3- os repasses, aos demais entes federados, dos recursos referentes aos royalties do
petróleo, da compensação fmanceira pelo uso de recursos hídricos e da cota-parte do salário
educação estão sendo efetuados nos prazos devidos?
Questão 4 - qual o impacto fiscal (resultado e endividamento) decotTente de atrasos na
cobertura de valores devidos às instituições fmanceiras, na transferência de recw·sos aos
demais entes federados, bem como dos R$ 4 b iU1ões de que trata a Nota de Esclarecimento
publicada pela Bacen em 15/07120 14?"
Como resultado dos trabalhos de inspeção, a equ ipe de auditoria da SecexFazenda elaborou
relató rio de fiscalização (peça 109), em cuja conclusão foram assim resumidas as irregularidades
identificadas (peça 109, p. 74):
"428.
Foram listados achados em relação aos seguintes aspectos : (i) dívidas não
registradas nas estatísticas fiscais; (ii) despesas primárias não registradas nas estatísticas
fiscais; (iii) realização de operação de crédito com inobservância de condição estabelecida
em lei; (iv) execução de despesa sem dotação orçamentária; e (v) atrasos no repasse de
recursos a estados e municípios e ao INSS.
429.
Com relação às dívidas não registradas nas estatísticas fisca is, têm-se: (i) passivos
junto à CAJXA- Bolsa Família, Abono Salarial e SegLrro Desemprego; (ii) passivos junto
ao BB- Equalização da Safra Agrícola e Títulos e Créditos a Receber junto ao Tesouro
Nacional; (iii) passivos junto ao BNDES- Programa de Sustentação do Investimento (PSI);
e (iv) passivos junto ao FGTS no âmbito do PMCMV.
430.
Com re lação às despesas primárias não registradas nas estatísticas fiscais , têm-se
aquelas relacionadas ao:
Bolsa Família, Abono Salarial e Seguro Desemprego; (ii)
Equalização da Safra Agrícola; (iii) Títulos e Créditos a Receber do Tesow·o Naciona l; ( iv)

m
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Programa de Sustentação do Investimento (PSJ); (v) FGTS- Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMY); e (vi) FGTS - Lei Complementár n° 110, de 2001.
43l.
Quanto à realização de operação de crédito com inobservância de condição
estabelecida em le~ têm-se: CO ad iantamentos concedidos pela CAJXA no âmbito do
Programa Bolsa Família; ( ii) adiantamentos concedidos pela CAIXA no âmbito do SeguroDesemprego e do Abono Salarial; ( iii) adiantamentos concedidos pelo FGTS/CAIXA no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (iv) Tesouro Nacional e BNDES - no
âmb ito do Progra ma de Sustentação do Lnvestimento (PSI).
432.
No que ta nge à execução de despesa sem dotação orçamentária, tem-se o
pagamento de dívidas junto ao FGTS no âmbito do PMCMV.
433.
Por fim, quanto aos achados associados a atrasos no repasse de recursos a estados
e municípios e ao INSS, têm-se: ( i) atraso no repasse de recursos referentes aos royalties do
petróleo e à compensação financeira pelo uso de recursos hídricos; ( ii) atraso no repasse de
recursos referentes à cota-parte do salário educação; e ( iii) atraso no repasse de recursos ao
JNSS para pagamento de beneficios previdenciários."
Em fuce dos referidos achados, a eq uipe de auditoria, com a anuência do dirigente da
Secexfazenda, formulou a segu inte proposta de encaminhamento ao Tribunal (peça I 09, pp. 75/80, e
peça 111):
"a) em razão de o Exmo. Procurador Júlio Marcelo de Oliveira ter requerido a oportunidade
de ofiCiar nos autos após a instrução promovida por esta Secretaria de Contro le Externo da
Fazenda Naciona ~ determinar que os presentes autos lhe sejam encaminhados com a maior
brevidade possível;
b) em razão do princípio da transparência fiscal positivado pelo art 1° da Lei Complementar
n° 101 , de 2000, e em nome dos objetivos e critérios exp lic itados pelo Manual de
Estatísticas Fiscais publicado pelo Banco Central do Brasil em seu sítio na rede mundial de
computadores:
b.l) determinar ao Departamento Econômico do Banco Central do Brasil que:
b.l.l) publique quadro específico na Nota de Imprensa de Política Fiscal em que fiquem
evidenciados os montantes da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e dos resultados
nominal e primário que deveriam ter sido apurados para o exercício financeiro de 2014 caso
os passivos referentes aos ad iantamentos concedidos pela Ca ixa Econômica Federal à União
no âmbito do Programa Bo lsa Familia, do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial
estivessem sendo captados pelas estatísticas fiscais; ( itens 98 a 1OS)
b. 1.2) registre no ro I de passivos da União na Dívida Líquida do Setor P úb lico (DLSP):
b.l.2.1) os valores devidos pela União ao Banco do Brasil relativos ao item 'Tesouro
Nacional- equalização de taxas- safra agríco la'; ( itens 106 a 120)
b.l.2.2) os va lores devidos pela União ao Banco do Brasil relativos ao item ' Título e
créditos a receber- Tesouro Nac ional'; ( itens 121 a 123)
b.l.2.3) os va lores referentes ao montante da equalização de taxa de jw·os devido pela União
ao BND ES no âmb ito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI); e (itens 124 a
143)
b.l.2.4) os va lores referentes ao passivo da União junto ao FGTS, registrado em razão do
que estabe Ieee a Lei Complementar n° l i O, de 2001. (itens 144 a 180)
b.1.3) em· relação ao exercício financeiro de 2014, refaça o cálculo do resultado primário
decoiTente:
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b. l.3.1) dos dispêndios ocorridos no âmbito do Bolsa Família, do Abono Salarial e do
Seguro Desemprego, utilizando, para tanto, os saldos corretos de endividamento líquido;
·
(itens 187 a 207)
b.1.3.2) dos dispêndios ocorridos no âmbito da equalização de taxa de juros a que se referem
a Lei no 8.427, de 1992, e a Portaria do Ministério da Fazenda n° 315, de 2014, utilizando,
para tanto, os saldos corretos de endividamento líquido; (itens 208 a 236)
b.l.3.3) dos dispêndios ocon·idos no âmbito da legislação abrangida pelo ativo 'Título e
Créditos a Receber- Tesouro Nacional', utilizando, para tanto, os saldos corretos de
endividamento líquido; (itens 237 a 243)
b.J .3.4) da variação dos saldos da dívida da União junto ao BNDES no âmbito do PST de
que trata a Lei no 12.096, de 2009, utilizando, para tanto, os saldos corretos de
endividamento líquido; (itens 244 a 248)
b.l.3.5) da variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS relativas aos
adiantamentos concedidos no âmbito do PMCMY de que trata a Le i n° 11.977, de 2009,
utilizando, para tanto, os saldos corretos de referido endividamento; e (itens 249 a 256)
b.l.3.6) da variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS relativas aos recursos não
repassados pela União e que, em razão do disposto pelo art. 3°, § 1°, da Lei Complementar
n° 11 O, de 2001, estão registrados como direitos de referido Fundo junto à União. (itens 257
a 266)
c) em re lação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na
utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento
de dispêndios de responsabilidade da União no âmb ito do Programa Bolsa Família:
c. I) determinar:
c.l.l) à Caixa Econômica Federal, em razão do disposto pelo art. 33, § 1°, da Lei
Complementar n° I Ol, de 2000, que efetue, no prazo estabelecido pelo art. 33, § 2°, da
referida Lei Complementar, a devolução, à União, de todas as receitas obtidas com a
apropriação de juros e com a cobrança de demais encargos financeiros relacionados à
realização da operação de crédito de que trata o presente item; (itens 269 a 286)
c.l.2) ao Ministério do Desenvo lvimento Social e Combate à Fome (MDS) que efetue, de
imediato, a cobe1tura de saldo negativo porventura existente na conta de suprimento de
fundos do Programa Bo lsa Família mantida junto à Caixa Econômica Federal; (itens 269 a
286)
c.2) encaminhar os presentes autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que
julgar oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata
o presente item, com inobservância de condição estabelecida em lei; e ( itens 269 a 286)
c.3) chamar em audiência os gesto res listados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito,
consubstanc iada na concessão e na utilização de recLu·sos próprios da Caixa Econômica
Federal para o pagamento de beneficios de responsabilidade da União no âmbito do
Programa Bolsa Família de que trata a Lei n° J 0.836, de 2004, contrariando o que
estabelecem o§ 1°, I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, IV, 'b', todos da Lei Complementar n°
I 01, de 2000 : (itens 269 a 286)
c.3. 1) Arno Hugo Augustin Filho- CPF 389.327.680-72- Secretário do Tesouro Nacional;
c.3.2) Marcus Pereira Aucélio- CPF 393.486.601-87- Subsecretário de Po lítica Fiscal da
Secretaria do Tesow·o Nacional;
c.3.3) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191 - 72 - Coordenador-Gera l de
Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional;

Para verificar as assinaturas, acesse w.-.w.lcu.gov.br/aulenticidade, lnrormando o Código 52491288.

359

360

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

5
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS JUNTO AO TCU
Gabinete do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira

c.3.4) Jorge Fontes Rereda - CPF 095.048.855-00 - Presidente da Caixa Econômica
Federal; e
c.3.5) Tereza Helena Gabriel! i Barreto Campello - CPF 491.467.346-00 - Ministra de
Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
d) em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na
utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento
de dispêndios de responsabilidade da U nião no âmbito do Seguro- Desemprego e do Abono
Salarial:
d.l) deter!flinar:
d.l.l) à Caixa Econômica Federal (CAIXA), em razão do disposto pelo art. 33, § 1°, da Lei
Complementar n° 101, de 2000, que efetue, no prazo estabelecido pelo art. 33, § 2°, da
referida Lei Complementar, a devolução, à União, de todas as receitas obtidas com a
apropriação de juros e com a cobrança de de.mais encargos financeiros relacionados à
realização da operação de crédito de que trata o presente item; (itens 287 a 312)
d.1.2) ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que efetue, de imediato, a cobertura de
saldo negativo porventtu·a existente nas contas de suprimento de fundos do SeguroDesemprego e do Abono Salarial mantidas junto à Caixa Econômica Federal; (itens 287 a
3 12)
d.2) encaminhar os presentes autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que
julgar oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata
o presente item, com inobservância de condição estabelecida em lei; e (itens 287 a 3 12)
d.3) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, no prazo de 15 (qu inze)
dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito,
consubstanciada na concessão e na utilização de recursos próprios da Caixa Econômica
Federal para o pagamento de benefícios de responsabilidade da União no âmbito do SeguroDesempn;go e do Abono-Salaria~ contrariando o que estabelecem o§ I0 , I, do att. 32, o art.
36 e o att. 38, IV, 'b', todos da Le i Complementar n° I OI, de 2000: (itens 287 a 3 12)
d.3.1) Arno Hugo Augustin Filho- CPF 389.327.680-72- Secretário do Tesouro Nacional;
d.3.2) Marcus Pereira Aucélio- CPF 393.486.601 -87- Subsecretário de P olítica Fiscal da
Secretaria do Tesotu·o Nacional;
d.3.3) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191-72 - Coordenador-Gera l de
Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional;
d.3.4) Jorge Fontes Hereda- CPF 095.048.855-00- Presidente da CAIXA; e
d.3.5) Manoel Dias- CPF 007.829.719-20 -Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
e) em relação aos adiantamentos concedidos pe lo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) ao Ministério das Cidades ao amparo do que dispõe o art. 82-A da Lei n° 11.977, de
2009:
e. I) determinar ao Ministério das C idades que, quando da elaboração de sua proposta
orçamentária, fuça consignar no orçamento, como fonte de recursos refe rente à contratação
de operações de crédito interna, montante correspondente aos adiantamentos a que se refure
o presente item, em v irtude do que determinam o art. 3° da Lei n° 4.320, de 1964, e o art. 32,
§ 1°, I a V, da Lei Complementa r n° I OI, de 2000; (itens 313 a 324)
e.2) encaminhar os presentes autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que
julgar oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito com
inobservância de condição estabelecida em lei; e (itens 313 a 324)
e.3) chamar em audiência os gestores identificados a seguir, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de
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crédito com inobservância de cond ição estabelecida pelo ati. 32, § 1°, I, da Lei
Complementar n° 101, de 2000, e pelo art. 3° da Le i n° 4.320, de 1964: (itens 313 a 324)
e.3. l ) Gilberto Magalhães Occhi- CPF 518.478.847-68 - Ministro de Estado das Cidades;
e.3.2) Carlos Antonio Vieira Fernandes - CPF 274.608.784-72 - Secretário Executivo do
Ministério das C idades; e
e.3.3) Laércio Roberto Lemos de Souza - CPF 124.085.224-04 - Subsecretário de
Planejamento, Orçamento~ Administração do Ministério das Cidades.
f) em relação às operações de créd ito realizadas junto à União, consubstanciadas pela edição
das Portarias n° 122, de 1O de abril de 2012, n° 357, de 15 de outubro de 2012, e n° 29, de 23
de janeiro de 2014, as quais representaram a assunção de compromisso financeiro de que
trata o art. 29, III, da Lei Complementar n• I OI, de 2000:
f 1) determinar:
fl.l) ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Socia l (BNDES), em razão do
disposto pelo art. 33, § ] 0 , da Lei Complementar n° 101 , de 2000, que efetue, no praw
estabelecido pelo art. 33, § 2°, da Lei Complementar n° 101 , de 2000, a devolução, à União,
de todas as receitas obtidas com a apropriação de juros e com a cobrança de demais
encargos financeiros relacionados à realização da operação de c rédito de que trata o presente
item; (itens 325 a 338)
f. l.2) ao Ministério da Fazenda que efetue, de imediato, o pagamento dos valores dev idos ao
BNDES a título de equalização de taxa de juros de que trata a Lei n° I 2.096, de 2009; ( itens
325 a 338)
f.2) encaminl1ar os presentes autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que
julgar oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata
o presente item, com inobservância de condição estabelecida em lei; e (itens 325 a 338)
f3) chamar em aud iência os gestores listados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de c réd ito,
consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal
[sic] para o pagamento de beneficios de responsabil idade da União no âmbito do SeguroDesemprego e do Abono Salarial [sic], contrariando o que estabelecem o§ 1°, l , do art. 32, o
rui. 36 e o art. 38, I V, 'b', todos da Lei Complementar n° 1OI, de 2000: (itens 325 a 338)
f3.l) Guido Mantega - CPF 676.840.768-68- Ministro de Estado da Fazenda, em razão da
edição da Portaria n° 122, de LOde abril de 20 I 2;
f.3 .2) Nelson Henriq ue Barbosa Filho - CPF 009.073.727-08 - Ministro de Estado da
Fazenda interino, em razão da edição da Portaria n° 357, de 15 de outubro de 20 I2 ;
f.3 .3) Dyogo Henrique de Oliveira- CPF 768.643 .671 - 34, Ministro de Estado da Fazenda
interino, pela edição da Portaria n°29, de 23 de janeiro de 2014;
f.3.4) Arno Hugo Augustin Filho - C PF 389.327.680-72- Secretário do Tesouro Nacional;
f.3.5) Marcus Pereira Aucélio- CPF 393.486.601-87- Subsecretário de Política Fisca l da
Secretaria do Tesow·o Nacional;
f.3.6) Adriano Pereira de Paula - CPF 743.481.327-04- Coordenador-Geral de Operações
de C rédito do Tesouro Nacional; e
E3.7) Luciano Coutinho- CPF 095.048.855-00- Presidente do BNDES.
g) em relação ao pagamento de dívidas da União no âmbito da Le i n° 11 .977, de 2009, j unto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei
Orçamentária Anua l ou em Lei de Créd itos Adicionais, contrariando o que estabelecem o
art. 167, H, da Constituição da República e o art. 5°,§ 1°, da Lei Complementar n° 101, de
2000:
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g. l ) em razlío do d isposto pelo art. 59,§ 1°, I [sic], da Lei Complementar n° 10 1, de 2000,
alertar o Poder Executivo a respeito da execução de despesa com pagamento de dívida
contratual junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida
autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Le i de Créditos Adicionais; (itens 339 a 354)
g.2) chamar em audiênc ia os gestores identificados a seguir, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentem razões de justificativa em relação à rea lização de pagamento de
dívidas da União no âmbito da Lei n° 11.977, de 2009, junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei
de Créditos Ad icionais, contrariando o que estabelecem o art. 167, ll, da Constituição da
República e o art. 5°,§ ] 0 , da Lei Complementar n° I 01, de 2000: (itens 339 a 354)
g.2.1) Gilberto Magalhães Occh[- CPF 518.478.847-68- Ministro de Estado das Cidades;
g.2.2) Carlos Antonio Vieira Fernandes- CPF 274.608.784-72- Secretário Executivo do
Ministério das Cidades; e
g.2.3) Laércio Roberto Lemos de Souza - CPF 124.085.224-04 - Subsecretário de
Planejamento, O rçamento e Administração do Ministério das Cidades.
h) em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata a Lei n° 7.990, de 1989, aos
Estados, Distrito Federal e Municfpios:
h. I) determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que adote providências para que os
recw·sos a que se refere a Lei n° 7.990, de 1989, sejam sacados da Conta Unica pelos
respectivos beneficiários até o prazo estabelecido pelo art. 8° de referida Lei; e (itens 356 a
370)
h.2) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de recursos de que
trata a Lei no 7.990, de 1989, aos estados, Distrito Federal e municípios: (itens 356 a 370)
h.2.1) Arno Hugo Augustin Filho- CPF 389.327:680-72- Secretár io do Tesouro Nacional;
h.2.2) Marcus Pereira Aucélio- CPF 393.486.601 -87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesotrro Nacional; e
h.2.3) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191-72 - Coordenador-Geral de
Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional.
i) em re lação aos atrasos no repasse de recursos de que tratam o art. 212, §§ 5° e 6°, da
Constituição da República e o Decreto n° 6.003, de 2006:
i.1) determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que adote providências para que os
recursos a que se refure o art. 212, §§ 5° e 6°, da Constitu ição da República sejam sacados da
Conta Única pelos respectivos beneficiários até o prazo estabelecido pe lo art. 9°, § 2°, do
Decreto n° 6.003, de 2006; e (itens 371 a 390)
i.2) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de reclU·sos de que
tratam o art. 2 12, §§5° e 6°, da Constituição da República e o Decreto no 6.003, de 2006:
(itens 371 a 390)
i.2.1 ) Arno Hugo Augustin Filho - CPF 389.327.680-72 - Secretário do Tesouro Nacional;
i.2.2) Marcus Pereira Aucélio- CPF 393.486.601-87- Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional; e
i.2.3) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191-72 - Coordenador-Geral de
Programação Financell"a da Secretaria do Tesouro Nacional.
j) em relação aos atrasos no repasse de recursos ao lnstituto Nacional do Seguro Social
(INSS):
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j.l) recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que adote providências para que os
recursos necessários ao pagamento dos beneficios previdenciá r ios sejam repassados
tempestivamente ao INSS, para que este possa transferi-los às instituições financeiras
responsáveis pelo pagamento de respectivos valores aos seus respectivos beneficiários.
(itens 391 a 397)
k) em relação às movimentações de recursos (pagamentos de beneficios e repasses) no
âmbito de pagamento de beneficios do INSS:
k.l) recomendar ao Banco Central do Brasil que adote providências no sentido de aprimorar
a rotina contábil a ser utilizada pelas instituições ~inanceiras para o registro de refer idas
movimentações. ( itens 398 a 411 )"

11
O Ministério Público de Contas, pelos sólidos fundamentos expressos no relatório de
fiscalização, aquiesce à proposta de encaminhamento ofertada pela SecexFazenda, com pequenos
ajustes.
Os achados identificados pela equipe de auditoria confirmaram os indícios de
itTegularidades relatados na representação, ou seja, o Tesouro Nacional atrasou de forma sistemática o
repasse às instituições financeiras de recursos destinados ao pagamento de beneficios sociais (bo lsa
família, abono salarial e seguro-desemprego), previdenciár ios (INSS) e econômicos (subve nções em
financiamentos bancários).
Referidos atrasos, à exceção dos relativos aos repasses ao INSS, apresentam nítidas
características de operação de créd ito (de natureza orçamentária ou extraorçamentária, conforme o caso)
entre a União e a instituição financeira, uma vez que esta, ao efetuar, no prazo devido, o pagamento dos
benefic ios aos destinatários fmais, torna-se credora da União pelo montante dos va lores pagos.
Com efeito, nos termos do art. 29, ITl, da Lei Complementar I 01/2000, operação de crédito é
definida como o "compromisso financeiro assumido em razão de mútuo. abertura de crédito, emissão e
aceite de título, aquisição financiada d_e bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda
a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o
uso de derivativos financeiros".
Não bá dúvida de que, nos casos em que a instituição financeira efetua, com recursos
próprios, pagamento de despesas de responsabilidade da União, esta assume o compromisso
financeiro de repassar àquela os recursos federais correspondentes, acrescidos dos encargos
fina nceiros eventualmente acordados entre as partes.
Não é à toa, pois, que as instituições fmanceiras públicas inspecionadas na fiscalização
empreendida pela Secex:Fazenda registraram, e m seus ativos, os va lores a receber do Tesouro
Nacional referentes aos pagamentos de despesas de responsab iI idade do Governo Federal.
O contrário, porém, não vinha sendo feito, ou seja, os passivos da União oriundos dos
refe1idos atrasos não estavam sendo computados na Dív ida Líquida do Setor Público (DLSP), a
qual é calculada mensalmente pelo Banco Central e serve de base à aplU"ação dos resultados primário e
nomina~ para fms de avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias (art. 4°, § 1°, da LC 101 /2000).
O impacto dessas operações na dívida líquida e, consequentemente, nos resultados fiscais, só
era captado pelo Bacen no momento do efetivo desembolso dos recursos federais, isto é, no momento
em que os valores eram sacados da· Conta Única do Tesouro Nacional em favor das instituições
fma nceiras.
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No caso das despesas referentes ao bolsa família, ao seguro-desemprego e ao abono salarial,
a equipe de auditoria verificou que, ao longo do exercício de 2013 e dos sete primeiros meses do
exercício de 2014 Uan. a jul/2014), a Caixa Econômica Federal utilizou recw·sos próprios para o
pagamento dos beneficios de responsabilidade da União, uma vez que esta, em regra, só repassava os
respectivos recursos financeiros àquela no início do mês subsequente ao do pagamento.
Como tais despesas, em razão da metodologia equivocada adotada pelo BACEN, só estavam
produzindo impacto sobre a dívida líquida(= obrigações - haveres) no momento do desembolso dos
recursos pela União (redução dos haveres), o resultado fiscal (variação da dívida líquida, segundo o
método "abaixo da linha") calc ulado pelo Bacen ao final de cada mês foi s uperior ao que
efetivamente seria devido.
Registre-se que o Departamento Econômico do Banco Central - Depec, em documento
encaminhado a esta Corte, datado de 28.8.2014 (peça 92, pp. 20/2), reconheceu que os valores a
receber pela Caixa relativos aos pagamentos dos beneficios sociais citados (registrados na subconta
Cosif de uso interno da CEF 1.8.8.65.99.48- Outros Créd itos/ Diversos/Pagamentos a Ressarcir/Outros
PagamentosNalores a Receber - Programas Sociais) não estavam a bmngidos "na coleta
automatizada de dados da apuração fiscal" e sugeriu que, a partir de agosto de 2014, tais valores
fossem incorporados aos passivos financeiros do Governo Federa4 "com o consequente impacto no
resultado fiscal primádo do período". Foi informa do, também, que o saldo dos valores a receber
pela Caixa ao final de agosto de 2014, relativos ao bolsa fa JTIJlia, ao abono sala ria l e ao seguiUdesemprego, era de R$ 1.740,5 milhões (peça 92, p. 21). Ademais, ficou consignado em ta l documento
o seguinte entendimento (peça 92, pp. 20/1, grifou-se):
"8. Entre os serviços prestados ao governo pelas instituições financeiras, destaca-se o
pagamento de despesas primárias mediante transferência de recursos públicos.
Tradicionalmente, o montante dessas transferências cobre as despesas a serem pagas,
podendo ocorrer eventuais diferenças oriundas do jloating entre a transferência dos recursos
e o pagamento, que, no caso de ser negativo (transferências menores que pagamentos), é
coberto momentaneamente pela instituição financeira. Ressalte-se que, regra geral, o
impacto do pagamento de despesas, mediante transferências de recursos para as instituições
financeiras, é captado nas estatísticas fiscais por meio da redução de d isponib iIidade do
governo (exemp lo, Conta Única do Governo Federal).
9. Por outro lado, o crescimento da diferença negativa entre os recursos repassados pelo
governo e o pagamento de despesas pelas instituições financeiras realça a s ignificância
econômica do passivo para o setor público junto ao sistema fmanceiro, devendo. portanto.
ser captada na apuracão do endividamento líquido. com impacto no resultado fiscal do
período, na forma da metodologia utilizada. Destaque-se, inclusive, que outras operações de
natmeza similar já recebem esse tratamento na metodologia de apuração fiscal, a exemplo de
adiantamentos para pagamentos do lNSS.
10. A metodologia de apuração das estatísticas fiscais estabelece, como regra geral que
as obrigações do governo registradas na contabilidade do sistema bancário devem ser
incluídas na Dívida Líquída do Setor Público (DLSP). Nesse sentido, as obrigações acima
mencionadas. decorrentes da insuficiência de transferências do Governo Federal para o
pagamento de suas despesas. enquadram-se nos critérios estabelecidos na metodologia de
aptu·ação fiscal. Do ponto de vista econômico. g ue baliza a apuração da estatística. trata-se
de recursos efetivamente desembolsados pelas instituições fmanceiras em favor do setor
público para pagamento de despesas não financeiras (primárias), embora existam aspectos
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de o rdem jw·ídica ainda · não pacificados, notadamente quanto à caracterização como
concessão de crédito e/ou e nquadramento nos ditames da LRF.
ll. A metodo logia adotada a linha-se com o padrão internacional sobre o assunto. O FMI,
em seu Government F inance Statistics Manual 2001 (GFSM), estabelece que 'most

confracts, also referred to as instruments or financiai instruments, that underlie a financiai
claim are created when one uni/ agrees to repay the funds in the future. In many cases,
financiai claims are explicitly identified by formal documents expressing the debtor-creditor
relationship. In some cases, however, a financiai claim is created by an implicit provision of
funds by the creditar to the debtor' . Entend imento seme lhante também é ind icado pe lo
mesmo Ma nua~ em s ua versão de 2014 : 'a liability is established when one unit (the debtor)
is obliged, under specific circumstances, to providefunds or other resources to another unit
(the credito1). Normally, a liability is established through a legally binding contract that
specifies the terms and conditions of lhe payment(s) to be made, and payment according to
the contract is unconditional. Whenever a liability exists, lhe creditar has a corresponding
financia! claim on the debtor. A financiai claim is an assei that typically entilles lhe owner
of the assei (the creditar) to receive fimds or other resources jrom another unit, under terms
of a liability".
Verifica-se, portanto, que o próprio Ba nco Central reconhe ce u que as obrigações da
União junto à Caixa Econômica Federa l oriundas da difere nça negativa entre os recursos repassados
pela primeira e os recursos despend idos pela segunda para o pagamento das despesas dos programas
sociais do governo devem s er incluídas na Dívida Líquida do Setor Público - DLSP e impactar,
portanto, o res ulta do fiscal do res pectivo perio do de apuração (peça I 08, p. 40).
Além desses passivos j unto à Caixa, a equipe de inspeç ão ide ntifico u pass ivos da U nião
junto ao Banco do Bras il, ao BND ES e a o FGTS, os quais, igualmente, não es tavam sendo
computados na D ívida Líquida do Seto r P úblico.
Em relação ao Banco do Brasil, foram verificados pass ivos não captados nas estatísticas
fiscais alusivos à equalização de taxas de juros de créd ito rural (Lei 8.427/ 1992 e Portar ia MF 3I5/2014)
e a outras subvenções (Leis 10.696/20 lO, l i. li 0/2005, 11.322/2006 e 11.775/2008, Reso luções do
Conselho Monetário Nacional, etc.).
Ao fma l de junho de 2014, os saldos a pagar referentes às subvenções agríco las e às demais
subvenções alcançavam, respectivame nte, as expressivas montas de R$ 7.943.736 mil (peça I 09, p. 33)
e R$ 1.796.223 .859,66 (peça 109, p. 35). Com base nas tabelas contidas à peça 109, pp. 34/7, a equipe
de inspeção ap urou q ue, no período de 2012 a 2014, o B a cen deixou de computa r no cálculo do
resulta do primá rio dis pêndios nos valores to tais de R $ 3.736.865.089,23 e de R $ 558.692.238,87,
relativos, respectiva me nte, às s ubvenções agtíco las e a outras subvençõe s devidas e nã o pagas ao
Banco do B ras il.
No tocante ao BNDES, fo i ident ificado um pass ivo da União, relacionado a equa lizações de
taxa de juros (Lei 12.096/2009 e Portarias do Ministério da Fazenda) não pagas ao referido banco, no
âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), q ue, embora integre o rol de obrigações
que compõe a DL SP, não es tava sendo reg istrado pelo seu valor co rreto nas e s tatísticas fiscais .
De fato, a equipe de fisca lização identificou uma discrepância enorme entre o saldo
registrado na DLSP e o apontado pela S1N. Consta do re latório de fiSca lização que, "de acordo com
dados encaminhados pelo Bacen (peça 100, fi. 4), o saldo registrado na DLSP, em junho de 2014, é de

R$ 7.485.881.416. Mas, de acordo com a STN (peça 99), o saldo de referido passivo seria de R$
J9.643.867.337,18"(peça 109, p. 37).
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A tabela constante à peça 109, p. 38, demonstra que, "desde o ano de 2009, ano de
implementação do PSI, cerca de R$ 13,2 bilflões deixaram de ser registrados como despesas primárias
no âmbito de referido programa. Em 2013 foram R$ 4,7 bilhões e, até o JO semestre de 2014,foram R$
2,8 bilhões" (grifou-se)
Quanto ao FGTS, que tem como agente operador a Caixa Econômica Federal (a1t. 4° da Lei
8.036/ 1990), foram identificados três tipos de crédito junto à União.
O primeiro, cujo sa Ido ao fina I de setembro de 20 14 era de R$ 63 8,4 milhões (peça 71, p. 4 ),
representa valores relacionados à Resolução do Conselho Curador do FGTS 574/2004 (Lei 6.024/1974,
Medida Provisória 2.196/2001 e Acórdãos 2.66 1/2005 e 2.425/2008, da 1" Câmara do TCU).
O segundo, cttio saldo ao final de setembro de 2014 era de R$ 7.666,3 milhões (peça 94, p.
4), refere-se a adiantamentos efetuados pelo FGTS à lJnião no âmbito do Programa Nacional de
Hab itação Urbana do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV- Le i 11.977/2009).
Por fim, o terceiro, cujo saldo ao fina l de setembro de 2014 era de R$ 10.049,1 bilhões (peça
95), é decorrente da arrecadação da contribuição social de que trata a Lei Complementar 11012001
(Portaria S TN 278/2012).
Tais ativos do FGTS, todavia, não estavam inseridos em nenhum item da DLSP (peça
109, p. 23), muito embora atendessem aos critérios estabelec idos pela metodologia "aba ixo da linha"
(adotada pelo Banco Central, a teor do seu Manual de Estatísticas Fiscais) para integrarem a dívida do
setor público, assim descritos no relatório de fiscalização (peça 109, p. 24):
"(i) as obrigações devem, em princípio, estar registradas no ativo das instituições credoras
ou registradas no passivo das instituições devedoras; e
(ii) as obrigações e os haveres devem ter se originado de operações que tenham s ido
intermediadas ou sancionadas por instituições do sistema financeiro ou que tenham
transitado ou envo lveram instituições do sistema fmanceiro. "
Segundo~ unidade técnica, os três citados passivos da União junto ao FGTS originaram-se
"de operações que, de uma forma ou nutra, foram intermediadas, sancionadas ou transitadas por
instituições do sistema financeiro" (peça I 09, p. 24), de modo que deve liam estar sendo captados nas
estatísticas fiScais produzidas pelo Bacen.
Espec ificamente em relação ao Programa Minh;l Casa Minha Vida, o Bacen só capta as
variações prin1árias deficitárias que ocorrem no saldo da Conta Única. Porén\ como grande parte das
subvenções concedidas no ato da contratação do financiamento habitacional tem sido paga com
recursos próprios do FGTS, ao amparo do art. 82- A da Lei 11.977/2009, para posterior
ressarcimento pela União, vultosos dispê ndios primários do governo federa l deixaram de ser
registrados nas estatísticas fiscais desde o ano de implementação do programa (2009). O montante de
variações ptimárias de ficitárias que se deixou de registrar entre 2009 e setembro de 2014 foi de
quase R$ 6,3 bilhões, a teor da tabela à peça I 09, p. 39.
Também deixaram de ser adequadamente registradas as dívidas da União referentes às
contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar li 0/200 I, as quais, embora consubstanciem
receitas da União, devem ser integralmente repassadas à Caixa Econômica Federal, para serem
incorporadas ao FGTS (art. 3°, § L0 , da LC li 0/200 L).
De acordo com a unidade técnica, o montante arrecadado com tais contr ibuições, desde 2001
até março de 2012, era automaticamente repassado ao FGTS, sem trânsito pela Conta Única. Porém,
com a edição da Pottaria STN 278/2012, as contribuições arrecadadas passaram a ser recolhidas à Conta
Única do Tesouro, sendo que o repasse ao FGTS passou a depender da programação financeira junto ao
Tesouro Nacional.
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Na prática, a parti r de abril de 2012, apenas parte dos recursos foi repassada ao FGTS,
o que, de acordo com a SecexFazenda, "fez com que o saldo da dívida da União junto ao FGTS
alcançasse o montante de cerca de R$10 bilhões" (peça I 09, p. 40, grifou-se)
Tendo em vista que o Bacen não considera tal dívida como um passivo para fins de apwação
do resultado fiscaL desde abril de 2012 a setembro de 2014, cerca de ''R$ 6,8 bilhões deixaram de ser

registrados como despesas primárias no relacionamento 'União x FGTS' no âmbito da Lei
Complementar n• 110, de 2001" (vide tabela à peça 109, pp. 40/1, grifou-se).
No que tange aos recursos referentes aos royalties do petróleo, à compensação financeira
pelo uso de recursos hídricos, à cota-parte do salário educação e aos beneficios do INSS, também foram
identificados atrasos sistemáticos nos repasses efetuados pelo Tesouro ·Nacional aos estados e
municípios ou às instituições bancárias, conforme o caso.
De acordo com o att. 8° da Lei 7.990/1989, as compensações financeiras a estados, Distrito
Federal e municípios pelo aproveitamento de recursos hídricos e pela exploração do petróleo devem ser
pagas pela União até o último dia útil do segundo mês subsequente ao do fato gerador.
Todavia, dados compilados pela equipe de auditoria demonstram que, a partir de feve reiro
de 2014, referidos pagamentos passaram a ocorrer além do referido prazo legal (peça 109, pp.
63/4). Transcreve-se, a seguir, por elucidativo, parte do relatório de fiscalização que tratou da questão
(peça I 09, pp. 65/6):
"(...)
A partir de fevereiro de 20 14, entretanto, os pagamentos passaram a ocorrer além
do prazo previsto pelo art. 8° da Lei n° 7.990, de 1989. Como se pode verificar, os recw-sos
somente saíam da Conta Única do Tesouro no Bacen para os demais entes federados no
primeiro dia útil do mês subseque nte ao da emissão da ordem bancária. E essa situação
somente ocotTia porque, embora as ordens bancárias tenham sido emitidas até o último dia
do mês, o horário de suas emissões - sempre ap6s as 17:1 O - fàzia com que os recursos
somente fossem sacados da Conta Única no dia útil subsequente. Perceba-se que tal
sistemática só não era adotada quando o valor a transferir era, em relação aos transferidos
normalmente, irrisório, como é o caso da transferência do dia 29/07/2014 (tabela 20) e do
dia 05/03/2014 (tabela 21).
362.
Refurida sistemática de transferência realizou-se, ao que parece, com o objetivo de
postergar variações primárias deficitárias para o mês subsequente. isso porque, de acordo
com os c ritérios adotados pelo Departamento Econômico do Bacen para o cálculo do
endividamento líquido, como referidos atrasos não são registrados como passivos
integrantes da DLSP, as variações primárias deficitárias relacionadas às transferências de
aue trata a Lei n° 7.990. de 1989, somente são captadas quando o recurso é sacado da Conta
Única do Tesouro no Bacen.
363.
Embora o Tesouro Nacional, dadas as características e critérios adotados pela
metodologia oficial de apl.Jração de resultado fiscal, tenha obtido êxito na postergação das
variações primárias para os meses subsequentes ao que deveriam ter ocorrido, há que se
frisar que a adoção de ta l procedimento acabou por fazer que, no entendimento da equipe de
auditoria, a de terminação contida no att . 8° da Lei n° 7.990, de 1989, não fosse observada.
364.
Ora, como determina referido dispositivo, o pagamento dos recw-sos deve ser
efetuado até o último dia do mês. No entanto, o que se observa é que o que estava ocorrendo
até o último dia do mês era a 'emissão da ordem bancária' e não o pagamento/transferên<;ia
dos recw-sos.
365.
A equipe considera, portanto, que a União, por intermédio da STN, descumpriu a
legislação pertinente às transferências de que trata a Lei n° 7.990, de 1989.
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366.
Vale dizer, a conduta de atrasar a realização de referidas transferências provoca
efeitos perversos sobre as finanças dos entes federados que devem receber os recursos e
benefícios para a própria União. Explica-se.
367.
A Receita Corrente Líquida (RCL) é um dos parâmetros mais importantes das
finanças públicas de cada ente federado. De acordo com o art. 2°, IV, da LRF, a RCL deve
ser assim calculada, in verbis:
'Art. 2° Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
(...)
N - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências
correntes e outras receitas também CO ITentes, deduzidos:
a) na União, os valores transfetidos aos Estados e Municípios por
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea
a do inciso I e no inciso II do art 195, e no art. 239 da Constituição;
(...)
§ 3° A rece ita cotTente líquida será apurada somando-se as receitas
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as
duplicidades.' (Grifou-se)
368.
Como se vê, ao final de cada quadrimestre, apura-se a RCL, somando-se as
receitas correntes efetivamente realizadas- que tenham entrado nos cofres do ente federado
-nos últimos doze meses. Significa dizer que, se o recurso não sai dos cofres da União para
o dos entes federados, então não hã que se falar em arrecadação de recursos para os entes
beneficiários das respectivas transferências. Ou seja, se a União posterga a transferência dos
recursos para o mês subsequente, então o impacto sobre o montante da RCL também só
ocorrerá no mês subsequente.
369.
De outro lado, haja vista o teor da alínea 'a' do att. 2°, IV, da LRF, transcrito
acima, ao não transferir os recw·sos dentro do próprio mês. abre-se espaço para que a União
não deduza respectivo montante no cálculo de sua própria RCL."
Situação semelhante de au·aso de repasses a estados e municípios ocorreu em relação à cotaparte da contribuição socia I do salário- educação, prevista no art. 212, § 6°, da Constituição Federal.
Segundo o art. 8°, § 1°, do Decreto 6.003/2006, os valores arrecadados pela União a título de salárioeducação devem ser disponiJilizados ao FNDE até o dia lO do mês subsequente. Já o FNDE deve
repassar as cotas estaduais e municipais até o vigésimo dia do mês do recebimento (art. 9°, ll e§ 2°, do
Decreto 6.003/2006).
Contudo, dados coletados pela equipe de inspeção demonstram que, a partir de dezembro de
2013, as liberações de recursos pela STN ao Ministério da Educação ocorreram sempre após a data
limite (dia 20) para o FNDE efetua r os repasses aos estados e municípios (cf. tabela à peça I09, p.
67). Diante desses atrasos, os repasses ao estado de São Paulo, por exemplo (cf. tabela à peça I 09, p.
68), passaram a ocmTer apenas no mês subsequente ao que seria devido (com exceção do mês de janeiro
de 2014, em que o repasse ocorreu dia 24.1.2014).
Importante salientar que, a lém de os citados atrasos nos repasses de recursos federais
estarem contribuindo pam "maquiar" as contas públicas, no meca11ismo conhecido corno "pedaladas
fiscais", em muitos dos casos analisados também está ocotrendo patente violação a dispositivos da Lei
de Responsabilidade Fiscal- LRF (LC 101 /2000), conforme bem regisu·ado pela equipe de auditoria.
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Foram apontadas, por exemplo, violações aos arts. 32, § I0 , I e li, 33, caput, 36, captil, e 38, IV, ''b", da
referida lei, que dispõem:
"Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições
relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Pede ração, inclusive das
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.
§ Jl!. O ente interessado fOrmalizará seu pleito fundamentando -o em parecer de seus órgãos
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefteio, o interesse econômico e social
da operação e o atend imento das seguintes condições:
r - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei
orçamentária, em créditos adicionais o u lei específica;
rr- inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação,
exceto no caso de operações por antecipação de receita;
(...)
Art. 33. A instituição fma nceira que contratar operação de crédito com ente da Federação,
exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a
operação atende às condições e limites estabe lecidos.
( ...)
Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição finance ira estatal e o
ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
(...)
Art. 38. A operação de créd ito por antecipação de receita destina- se a atender insufteiência
de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e
mais as seguintes:
(...)
rv - estará proibida:
(...)
b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal." (grifou-se)
Desse modo, mostram-se acertadas e necessárias as propostas de determinação feitas pela

unidade técnica (com alguns ajustes), com vistas a corrigir as irregularidades apuradas, bem como de
realização de aud iências dos responsáveis por tais irregularidades graves, para que tragam aos autos suas
razões de justificativa, a fim de que esta Co1te de Contas possa aquilatar a culpabilidade de cada agente
público envolvido com vistas à apLicação das sanções legalmente previstas.
Em relação aos beneficios previdenciários, a S1N também vem atrasando, desde pelo menos
fevere iro de 2014, as transferências devidas ao rNSS, para que esta autarquia fàça os repasses às
instituições financeiras públicas e privadas que efetuam o pagamento aos segurados. A tabela à peça
109, pp. 70/1, informa que as liberações de recursos pela S1N têm ocorrido no mês seguinte ao do
respectivo pedido feito pelo INSS.
Diferentemente dos demais atrasos, contudo, o atraso no repasse dos recursos ao INSS "não

produziu qualquer impacto sobre o resultado fiscal, uma vez que os passivos gerados em razão de
referidos atrasos são registrados nas estatísticas fiscais pelo Departamento Econômico do Bacen "
(peça 109, p. 71). Segundo a unidade técnica, tal atraso não teria sido s uficiente para caracterizar
operação de crédito entre a União e as instituições financeiras (peça I 09, p. 7 1), motivo pelo q ual apenas
propôs recomendação à S1N para que repassasse ao INSS, de forma tempestiva, os recursos necessários
ao pagamento dos benefícios previdenciários. Todavia, adverte que nada impede q ue tal caracterização
possa ocorrer futw·a mente se ftearem evidenciadas a recorrência dos atrasos , em descumprimento aos
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cronogramas de desembolsos estabelecidos e a e levada magnitude dos valores e nvolvidos , como se
verificou nas demais despesas objeto da presente aud itoria.
Ainda em· relação aos benefícios do INSS, a equipe de inspeção co letou informações acerca
da Nota de Esclarec imento publicada pelo Bacen em 15.7.2014, que tratou de uma variação re levante
em grupamento contábil referente a ativo financeiro do Governo Fede ra~ relacionado a co nvênio
celebrado entre o INSS e uma determinada instituição financeira.
De acordo com informações prestadas pelo 8 acen, a instituição financeira havia alterado, a
partir de fevereiro de 2014, os critérios contábeis adotados para o registro dos direitos e obrigações
perante o INSS, tendo retornado, em junho de 20 L4, para os critérios anteriormente adotados. O Bacen
info rmou que, "segundo a instituição financeira, a mudança de critério teve como objetivo espelhar
adequadamente passivos que, seja pelo texto contratual do convênio, seja por outros riscos tais como o
de reputação, são considerados indeclináveis", e que, apesar da "existência de motivação justificável
para alterar o momento do reconhecimento contábil, a conta escolhida para refletir a operação não foi
a mais apropriada" (peça I 06, pp. 94/5).
Por esses motivos, afigura-se muito importante a proposta de recome ndação ao Bacen para
que adote providências no sentido de aprimorar a rotina contábil a ser utilizada pelas instituições
fmanceiras para o registro das movimentações de recursos relacionadas ao pagamento de benefícios do
INSS.
Cumpre salientar que as dívidas da União que deixaram de ser devidame nte captadas
pelo Bacen, ide ntificadas durante a inspeção, alcançaram mais de R$ 40 bilhões , a teor do resumo
constante do quadro abaixo, e laborado a partir das informações contidas nos itens I 08, 109, 124, 141 ,
160, 164 e 179 do relató rio de fiscalização (peça I 09, pp. 19/27):
Dívidas da União não captadas
pelo Bace o
Subvenções Agrícolas 8B
Outras Subvenções 88
PSI- BNDES
Passivos relativos à Resolução
CCFGTS 574/2008
PMCMV- FGTS
Passivos j unto ao FGTS ref à Lei
Complementar I 10/2001
TOTAL

Valor a proximado Mês de apumção
(R$)
do saldo da dívida
7.943.736.000,00
Junho/20 14
i. 796.224.000,00
Junho/2014
12. 157.979.000,00
Junho/2014
638.400.000,00
Setembro/2014
7.666.300.000,00
I 0.049. I 00.000,00

Setembro/2014
Setembro/2014

40.251.739.000,00

-

Considerando-se a magnitude dessas dividas, é de fundamental importância que o Bacen,
caso ainda não o tenha fe~o, passe a registrá-las no ro l de passivos da União na Dív ida Lfquida do Setor
Público e refàça os cálculos mensais do resultado primário referentes ao exercício de 2014, a fim de que
se possa verif icar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO (art. 59, l, da Lei
Complementar I OI /2000).
Por fim, o Ministério Público de Contas ente nde necessário fazer a lguns ajustes e
acréscimos à proposta de encaminhamento elaborada pela unidade técnica, para sua me lhor adequação
ao próprio conteúdo do relatório de fiscalização e para incluir determinações consideradas pertinentes.
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1II
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com a proposta de
encaminhamento elaborada pela SecexFazenda, com os seguintes ajustes/acréscimos:
a) no item ''b.l.2" da p roposta, incluir os valores referentes aos passivos da União junto ao
FGTS referentes à Resolução CCFGTS 547/2008 e ao Programa Minha Casa Minha Vida;
b) nos itens 'c. I. I ", "d.l.l" e "f.I.l" da proposta, substituir a expressão "no prazo
estabelecido pelo art. 33, § 2°," da Lei Comp lementar I O1/2000 pela expressão "nos mo Ides previstos no
art. 33, § 2°," da referida lei;
c) no item "c.l" da proposta, incluir determinação à Secretaria do Tesouro Naciona~ para

que repasse tempestivamente ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) os
recursos mensais necessários ao pagamento do bolsa família, de modo a evitar que a Caixa Econômica
F ederal proceda a esse pagamento com recmsos próprios;
d) no item "d.1" da propo~a, incluir determinação à Secretaria do Tesouro Nacional, para
que repasse tempestivamente ao Ministério do Trabalho e Emp rego (MTE) os recursos mensais
necessários ao pagamento do seguro-desemprego e do abono salar ial, de modo a evitar que a Caixa
Econômica Federa l proceda a esse pagamento com recursos próprios;
e) no item "f.3" da proposta, substituir a Caixa Econômica Federal pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Soc ial, bem como substituir a menção ao Seguro-Desemprego e ao
Abono Salarial pela menção ao Programa de Sustentação do Investimento - PS I;
f) no item "g.1 " da proposta, s ubstituir a menção ao art. 59, § l 0 , I, da Lei Complementar
10112000 pe la menção ao art. 59,§ 1°, V, da referida lei;
g) no item "i.1" da proposta, substituir a expressão "sejam sacados da Conta Única pelos
respectivos beneficiários até o prazo estabelecido pelo a1t. 9°, § 2°, do Decreto n° 6.003, de 2006" pela
expressão "sejam transferidos ao FNDE até o prazo estabelecido pelo art. 8°, § 1°, do Decreto
6.003/2006"; e
h) no item " i" da proposta, incluir determinação ao FNDE, para que adote providências para
que os recursos a que se refere o art. 212, §§ 5° e 6°, da Constituição sejam sacados da Conta Única em
tàvor dos respectivos beneficiários até o prazo estabehido pelo art. 9°, § 2°, do Decreto 6.003/2006.

Brasília-DF, em 6 de abril de 2015.

Júlio Mal"celo de Oliveira
Procurador
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Excelentíssimo Senhor Ministro RAIMUNDO CARREIRO
Relator da LUJ-5 para o biênio 2015-2016.

O Ministério Público desta Corte, no desempenho de sua missão institucional de
defender a ordem jurídica, o regime democrático e a guarda da Lei e de fiscalizar sua execução, vem,
por meio do Procurador que esta subscreve, oferecer a presente REPRESENTAÇÃO, para expor os
seguintes fatos e, ao final, requerer o que segue.
A Lei 12.096/2009 autoriza a União a conceder subvenção econômica, sob a
modalidade de equalizaçã(! de taxas de juros, nas operações de financiamento contratadas até
31 de dezembro de 2015 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, com a seguinte confih>uração:
O art. I 0 , § 6°, de referida norma determina que o Conselho Monetário Nacional
estabelecerá a distribuição entre o BNDES e a FINEP do limite de financiamentos
subvencionados de que trata o§ J!l e definirá os grupos de beneficiários e as condições necessárias
à contratação dos financiamentos, cabendo ao Ministério da Fazenda a regulamentação das
demais condições para a concessão da subvenção econômica de que trata este artigo, entre elas, a
definição da metodologia para o pagamento da equalização de taxas de juros.
Com base no citado dispositivo, o Ministério da Fazenda editou, em 2014, a
Portaria 2912014, que estabeleceu, entre outros aspectos, sistemática para pagamento, pela União
ao BNDES, das equalizações de taxas de juros, como segue (grifou-se):
Art. 7° Os valores de equalização serão apurados em 30 de junho e 31 de
de cada ano, conforme metodologia de cálculo constante do Anexo I,
e devidos em 1° de julho e em 1° de janeiro de cada ano, observado que:

d~zembro

( ... )

11 - os valores apurados das equalizações a partir de 16 de abril de 2012,
(elativos às operações contratadas pelo BNDES, serão devidos nos dias I o de
julho e ] de janeiro de cada ano, após decorridos 24 meses do término de cada
semestre de apuração e atualizados pelo Tesouro Nacional desde a data de
apuração até a data do efetivo pagamento.
0

Como se pode ver, referida sistemática de pagamento prevê que, ao final de cada
semestre, sejam calculadas 3S equalizações devidas ao BNDES e somente após transcorridos 24
meses do encerramento de referido período de equalização (6 meses), sejam efetuados os
respectivos pagamentos à instituição financeira.
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No âmbito do TC 021.643/2014-8, por meio do Acórdão 825!fCU-Pienário, de
15 de abril de 2015, o ato de postergar em 24 meses o pagamento das equalizações devidas à
referi.da instituição financeira foi considerado por esta Corte de Contas como uma operação de
crédito de que trata o art. 29, 111, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por se tratar de
instituição financeira federal, referida operação de crédito é expressamente vedada pelo art.
36 da LRF, que prolbe a realização de operação de crédito entre uma instituição fmanceira
estatal e o seu ente controlador.
Posteriormente, ainda em 2014, a Portaria 2912014 foi revogada pela Portaria
193/2014, a qual manteve a mesma sistemática de pagamento trazida pela portaria revogada, ou
seja, os valores das equalizações continuariam a ser apurados ao fmal de cada semestre e
somente seriam pagos ao BNDES após 24 meses.
Não obstante a forma clara e categórica com que este TCU reprovou essa conduta,
o Governo Federal, em 2015, não promoveu qualquer alteração na forma como os valores das
equalizações são apurados e pagos ao BNDES, a não ser de forma muito restrita, quanto a
refinanciamentos no âmbito dos subprogramas Ônibus e Caminhões e Procarninhoneiro (Portaria
414/2015). Ou seja, não foi editado ato pelo Ministério da Fazenda tendente a corrigir a
sistemática de pagamento estabelecida pela Portaria 193/2014.
Quanto às equalizações em atraso, a União promoveu a liquidação dos valores
referentes apenas até o exercício de 2011. Vale dizer, todos os valores devidos pela União ao
BNDES a título de equalização de taxas de juros desde o primeiro semestre de 2012 continuam
pendentes de pagamento, a revelar a continuidade da prática de diferimento ilegal desses
pagamentos, que não só tem extrapolado o prazo anterior e coerente com as boas práticas
bancárias, de seis meses, como até mesmo o prazo, já considerado abusivo pelo TCU, de 24
meses.
Assim, valores devidos que deveriam ter sido liquidados no segundo semestre de
2012, continuam pendentes de pagamento ainda neste segundo semestre de 2015. São três anos,
portanto, de atraso no pagamento desta específica parcela. Todos os demais valores apurados
desde 2012 continuam pendentes de pagamento pelo Tesouro Nacional, mantida, pois, a violação
à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cumpre destacar que o fato de o Acórdão 825/2015 ter sido objeto de recurso da
União, com efeito suspensivo no que toca às determinações nele exaradas, não concede ao
Governo Federal nenhuma forma de autorização desta Corte de Contas para a continuidade de
práticas ilegais, uma vez que a proibição deriva diretamente da lei.
Com efeito, age com imprudência o gestor que, fiado em eventual provimento de
um recurso, continua a praticar conduta já reprovada pela Corte de Contas. Se o recurso
interposto for indeferido, como acredita o Ministério Público que será, e for promovida a
adequada responsabilização dos agentes públicos responsáveis pela conduta ilícita, terá o gestor
que deu continuidade a essa conduta de ser igualmente responsabilizado, uma vez que a violação
à legislação permaneceu por sua conta e risco.
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O gestor prudente, ante tão clara e categórica indicaç~o da ilegalidade de uma
conduta pela Corte de Contas, deve promover de imediato todas as medidas a seu alcance para
restauração da legalidade no âmbito da Administração, para o exato cumprimento da lei
A não ser assim, estar-se-ia conferindo a todos os gestores o direito de cometer
ilegalidades até que o TCU decida em grau de recurso que uma prática é ilegal! Não bastará a lei,
será necessária uma decisão que condene uma conduta e que essa decisão ainda seja mantida em
grau de recurso para só então a lei começar a ser respeitada, o que evidentemente seria um
absurdo.

Verifica-se, pois, que, encerrado o primeiro semestre do presente exercício
fmanceiro, a União continuou a realizar os mesmos atos que foram considera(los ilegais pelo
TCU em seu Acórdão 825/2015-TCU-Picnário, por configurarem operação de crédito
vedada por lei.
Tampouco, pelo que se pôde verificar das Notas de Imprensa de Política Fiscal
editadas pelo Departamento Econômico do Banco Central do Brasil ao longo do ano de 2015, as
estatísticas fiscais apuradas e publicadas por referido departamento passaram a incorporar todos
os valores devidos pela União ao BNDES nos Sl!ldos da Dívida Liquida do Setor Público e nos
resultados fiscais primário e nominal considerados oficiais para fins de cumprimento das metas
fiscais estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Vale frisar que em junho de 2015, de acordo com dados infonnados pelas
Demonstrações Financeiras do BNDES, o montante devido pela União à referida instituição
fmancelra em decorrência do que dispõe a Lei 12.096/2009 é de aproximadamente R$ 24,5
bilhões, dos quais apenas R$ 5,8 bilhões estavam efetivamente registrados pelas estatísticas
fiscais no Banco Central do Brasil. Ressalte-se, ainda, que, em decorrência do não registro de
referido estoque de endividamento nas estatísticas fiscais publicadas pelo Banco Central do
Brasil, cerca de RS 3,5 bilhões de despesas primárias referentes às equalizações de taxa de
juros apuradas no âmbito do Programa de Sustentação de Investimentos (PSI) deixaram de
ser apuradas pela autorida.d e monetária no primeiro semestre de 2015.

11
Ainda no bojo do TC-021.643/20 14-8, foi verificado se os pagamentos referentes
às equalizações de taxas de juros a que se refere a Lei 8.42711992- a qual autoriza a concessão de
subvenções a produtores rurais - estariam sendo efetuados tempestivamente.
Verificou-se naquela auditoria a ocorrência de atrasos sistemáticos no pagamento
dos valores devidos pela União ao Banco do Brasil, e que tal proceder também configura
operação de crédito descrita no art. 29, 111, da LRF, c vedada pelo art. 36 de referido
diploma legal.
As demonstrações contábeis do Banco do Brasil mostram que, em junho de 2015, o
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montante a receber da União em referida operação de equalização de taxa de juros era de R$ 13,5
bilhões, valor muito superior àquele registrado em 31 de dezembro de 2014, que era de I 0,9
bilhões, que por sua vez supeqwa substancialmente o valor de 30 de junho de 2014, que era de
R$ 7,9 bilhões de reais, a demonstrar um quadro de agravamento na situação de endividamento
ilegal da União perante o Banco do Brasil.
Tais montantes continuam não sendo registrados pelas estatísticas fiscais
publicadas pelo Banco Central do Brasil. Em razão do não registro de referido estoque de
endividamento nas estatísticas fiscais citadas, aproximadamente R$ 3,6 bilhões de despesas
primárias deixaram de ser apuradas pela autoridade monetária no âmbito do Programa de
Equalização de Taxas - Safra Agrícola- Lei 8.427/1992 no primeiro semestre de 2015.
Verifica-se, portanto, que continuam a ser praticados pela União no presente
exerclclo financeiro de 2015, atos de mesma natureza daqueles já examinados no TC021.643/2014-8 e reprovados pelo Acórdão 825/2015-TCU-Pienário, ou seja, operações de
crédito vedadas pelo art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III
Pesquisas realizadas por este Ministério Público no âmbito das demonstrações
financeiras da Caixa Econômica Federal (CAIXA) relativas ao primeiro trimestre de 2015
revelaram que existem diversos montantes devidos pela União à referida instituição financeira.
Por intermédio do Oficio 16/2015 GAB/JMO, foram solicitados à CAIXA dados referentes a
determinados montantes publicados em referido demonstrativo.
Em resposta a referido expediente, por meio do Oficio 0007/2015-DIJURJGEATS,
a CAlXA encaminhou ao Ministério Público de Contas as informações solicitadas, dentre as
quais merecem ser destacadas as seguintes:
(i) Tarifas a receber do Ministério do Trabalho e Emprego pela prestação de
serviços, nos exercícios de 201 O a 2015, no âmbito dos Programas Seguro
Desemprego e Abono Salarial.
ldentificacão
Tarifas a receber
PIS/FAT
Tarifas a receber
Seguro
Desemprego

Saldo iunho/2015
R$ 196,5 milhões

Saldo dezembro/2014
R$ 202,6 milhões

RS 208,4 milhões

R$ 168,7 milhões

(ii) Taxa de administração a receber da União pela prestação de serviços no
âmbito do Programa-FIES.
Identificação

4
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Saldo dezembro/2014
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Taxa a receberFIES

R$ 707,5 milhões

R$ 438,9 milhões

(iii) Tarifas a receber do Ministério do Desenvolvimento Soçial e Combate à
Fome (MDS) pela prestação de serviços, nos exercícios de 2010 a 2014, no
âmbito das Ações de Transferência de Renda e Cadastro Único.
lden tificação
Tarifas a receber Bolsa Família

Saldo .iunho/2015
R$ 644,2 milhões

Saldo dezcmbro/2014
R$ 450,4 milhões

(i v) Tarifas a receber do Fundo de Arrendamento Residencial (F AR) referente às
atividades exercidas pela CAIXA no âmbito do Programa Nacional de
Habitação Urbana (PNHU), subprogra.ma do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV).
Identificação
Tarifas a receber FAR

Saldo junbo/2015
R$ 113,2 milhões

Saldo dczembro/2014
R$ 83, I milhões

(v) Tarifas a receber do Orçamento Geral da União (OGU), referente a diversos
contratos de prestação de serviços firmados com Ministérios da administração
federal.
Identificação
Tarifas a receber·
OGU

Saldo junho/2015
R$ 353,3 milhões

Saldo dczembro/2014
R$ 191 ,5 milhões

Os dados listados acima mostram que, em junho/2015, os montantes devidos pela
União à CAIXA ultrapassavam R$ 2,2 bilhões.

É preciso que esta Corte de Contas verifique se referidas dividas estão sendo
adequada e tempestivamente registradas nas estatísticas fiscais de dívida e de resultado fiscal
publicadas pelo Departamento Econômico do Banco Central do Brasil e, por conseguinte, se
estão sendo levadas ou não em consideração para o cálculo do resultado primário da União
referente ao exercício de 2015.
IV
Também foram objeto do TC-021.643/2014-8 as despesas de que trata a Lei
11.977/2009, que autoriza a União, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) a
conceder subvenção econômica ao beneficiário pessoa fisica no ato da contratação de
financiamento habitacional.
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De acordo com referido processo, ficou demonstrado que as despesas com
subvenção de responsabilidade da União estavam sendo financiadas com a realização de operação
de crédito de natureza orçamentária junto ao FGTS, conforme autorização concedida pelo art. 82A da Lei 11.97712009.
Muito embora as subvenções devidas pela União aos respectivos beneficiários
pessoas fisicas estivessem sendo pagas com os recursos obtidos junto ao FGTS, o Ministério das
Cidades - responsável pela execução de referida política pública - não estava registrando o
estágio do pagamento da respectiva despesa, inscrevendo o montante respectivo - de forma
indevida - em restos a pagar.
A reaüzação de tal procedimento possibilitava ao Ministério das Cidades
efetuar o pagamento das dividas junto ao FGTS à margem da Lei Orçamentária Anual,
uma vez que os montantes ~evidos a referido Fundo, em vez de serem pagos por intcrm.édio de
dotações especificamente inseridas no orçamento, como determina o art. 5°,§ 1°, da LRF, eram
transferidos mediante o pagamento dos citados restos a pagar, o que, de acordo com o Acôrdão
825/2015-TCU-Plenário, constitui a execução de despesa não autorizada no orçamento.
Dados obtidos junto ao Conselho Curador do FGTS por intermédio do Oficio
18/2015 GAB-JMO, mostram que, em 2015, a União transferiu 8 parcelas de R$ 150 milhões
mensais ao FGTS, totalizando 1.2 bilhões de reais. Tais transferências têm ocorrido também
por intermédio do pagamento de restos a pagar, e não por meio de dotação consignada no
orçamento.
· V

Em face do exposto, o Ministério Público de Contas oferece a presente
REPRESENTAÇÃO e requer:
a) conhecimento do feito como Representação, uma vez atendidos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 237 ele art. 235, caput do Rl/TCU;
b) realização de inspeção e outras medidas consideradas pertinentes junto ao
Banco Central do Brasil, ao Tesouro Nacional, ao Ministério das Cidades, às instituições
financeiras federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES etc), podendo se
estender a outros ôrgãos ou entidades, se for o caso, com o objetivo de:
(i) promover a identificação e a audiência dos responsáveis pelas operações

ilegais relatadas nesta representação para sua adequada responsabilização;
(ii) verificar se o Departamento Econômico do Banco Central do Brasil capta,
apura e registra, quando do cálculo do resultado fiscal e do endividamento do setor público, os
créditos de que a Caixa Econômica é titular em face da União em decorrência do atraso no
pagamento de tarifas devidas àquela instituição financeira federal em razão de prestação de
serviços;
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Por fim, requer este representante do Ministério Público a oportunidade de oficiar
nos autos após a instrução promovida pela unidade técnica competente.

"oMarce:~
Procurador
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Excclentíssimo Senhor Ministro-Presidente,

11 ! '

JÍ •I II III II III JJI 11 111 11 11 1111

o ooo!> ~ G ·.; n ..,. n

O Ministério Público desta Cotte, no desempenho de sua mis$ão institucicmal de
defender a ordem jurídica, o regime democrático c a guarda cltt Lei c de fiscalizar gua execução. vem.
por meio do ProCllrador que esta subscreve. olcrcccr a pre~cmc REPRESE:\TAÇt\0. para expor os
segu intes fatos c, ao final, requerer o que segue.
Notícia publicada no jornal Valor Econômico, ed ição de 9. 10.2015 dú conta de graves
in·cgularidadc.~ no âmbito da administração orçmncntârio-financeira d\) Governo Federal (grilamos):
Dilrna repete pnítica con den ada por T r ib unal
Pnr Ribr~•u:lrOihUr.l

A p residen te Dil ma Ro usscff repe tiu neste a no urn a pnítica condenada

pelo Tribuna l de C ontas da Un hio (TC U) no j ulga men to em que
•·ccomendou ao Con gr esso a rej ciç:io das con tas d o governo fed er al d e
2014. Dilm a edi tou seis d ecr etos a utod zan do créd itos su p lcmenta res ao
Orçamen to d a Un ião, m esm o a ntes de o Co ng resso Nacional ter
a provado a t·cdução da meta d e s u p erávit primário para 2015, d efi nida
p eln Lei de Diret rizes O rçam en túr ias (LDO). Com os decretos. Dilrn•1
am plio u os gastos tc dcmis em R$ 2,5 bilhões, que scriio .bancados pelo
superúvit financeiro apurado no balanço patri monia l do exercício de 2014 c
do excesso de arrccadayiio.
Ao ana lisar as contas do ano passa d o, o T CU cons id e rou que Dilma
ed itou es te mesmo tipo de decreto d e ct·éditos s u plementar cs sem
com p t·ovnr q ue eles en1m compatíveis com a obtcnç:io d a meta de
resultado primário csta b clcciuo na LDO, feri n do assim, no
entendimen to d o T ribu na l, o artigo 4° da lei orça m cn türia c o disposto
no artigo 167, inciso V, da Constituição. Para o TCU, os crédi tos não
poderiam ter s ido abertos porque teriam q ue ser compatíveis com o superávit
primário prev isto na LDO daquele ano q ue ai nda estava em vigor. Qualqu ct·
nmpliação do gasto, d isse o T CU, só pod eria te r oconido depois d e
a provada a m udança d a metn fi scal.

Em 22 de julho deste ano, o governo encaminhou ao Congresso um projet o
ele lei pr op ondo rcd uzit· a meta ele resu lt ad o primário d e 2015 de R S 55,3
bilhões para RS S,R bil h ões. Depois que o projeto roi Cll\"iaclo ao Congrcssu.
.a pres idente Dilma Re>usscff a ssinou seis d ecr etos ahrind o ct·édit os
s upleme ntares ao O r çamen to da Un ião d este an o, com recu rsos
decorren tes d e s uperávit fi nanceir o apu rado n o ba la n ço patrimo nial d e
2014 c do excesso de a r r ecadação. Os decretos são de 27/7120 15 (quat ro
decret<.'s niio numcrllclos) c de 20/ 8/ 20 15 (dois decretos não numerados). Os
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créditos suplementares dt)s seis deerdos tolalizam RS 95.9 bilhões. Mas.
Jcssc total. R$ 93,4 bilhões resultam de anulação pnrcial de dotações
orçamentárias já existentes, ou seja, são simples rcmancjamcmos.

Os outros R$ 2,5 bilhões (RS 95,9 bilhões menos R $ 93,4 bilhões)
rcprcsentmn efetiva ampliação d e d espesa, que serão custeadas, de acordo
com os decretos, pelo superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
elo exercício de 20 14 c pelo excesso de arrecadação ckste uno. O pt·oblema é
que a a mpliação de des pesa foi feita sem a comprovação de que isso é
compatível com a mct:1 fiscal a inda em vigm·, de acordo com as fontes
ouvidas pelo Valor.
O governo discorda do entendimento do TCU. pois considern que n abct1ura
de créditos suplementares não afeta a m eta fiscal.
que int~o:ressa é o limite
tlc empenho, fi xado no decreto de cuntingenciamcnto', explicou uma fonte
credenciada da área econômica. 'É o limi te de.contingcneiamcnto que afeta a
meta e e le não foi alterado pelos decreto:;'. disse.

·o

/\ reedição este ano de prática condenada pelo TCU pode dificultar a
estratégia dt) govcmo de ba1Tar os pedidos de impeaclunent da presidente.
Um dos argumentos jurídicos da defesa do governo é que Dilma não pode s<.:r
condenada por atos cometidos no mandato anterior. Se o entendimento do
TCU sobre as contas de 2014 for confi rmad o pelo Congn!sso, a
presidente ten1 repetido no atual mandato uma operação considerada
irregular. "
li
A matéria do jornalista especializado acima reproduzida l: absolutamcmtc precisa. ,.\
Constituição F"'dcral de 1988, que também é nortcadora da disciplina liscal, assim pontificou:

·'Ar1. 167. Siio vedados:
( ...)
V - a abertura de crédito suplementar o u especial sem prévia autorização
legislativa c sem indicação dos recursos correspondentes;"
No bojo da apreciação das Conws do Governo Fcdcral/20 14 (TC-005.335/20 15-9). o
Ministro-Relator Augl!Sto Nardes. cuja anúlisc foi acolhida. na integra c por unanimidade. pelo
Tribunal Pleno do TCU. assim se pronunciou sobre o tema no voto que precedeu o Parcl:Cr Prévio
(gtiHtmos):
"9.:!.1 O Indício de irregularidade 17.1.2 do Despacho encamin hado :i
Presidente d a República pelo Aviso-895-GP-TCU-20 15

.17.1.2. Abertura de crédi10s suplementares, entre 5/ 1J/2014 c 14/12/20 14, por
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meio dos Decretos Não Numerados I-W28, 14029, 14041, 14042, 14060, 14062
e 14063. incompatíveis com a ohtcnç<io da meta tlc resultado primario então
vigente, em desacordo com o art. 4'' da Lei Orçamentária 1\nual de 20 1-l,
infringindo por consequência. o art. 167. inc. V. da Constituição Federal. c com a
estrita l'inculação dos recursos oriundos de cxct:sso de arrecadação ou de
superávit financeiro. contrariando o punígralo único do art. 8" da Lei de
Rcsptmsabilidade Fiscal.
Quanto a esse ponto, as contrarrazõcs defendem a tese de que os dispositivos
legais mencionntlos l(>r::un exatamente o fundamento para a edição dos
questionados decretos de abertura de créditos suplementares. manejando. ainda.
os seguintes argumentos:
n) n~o há que se r.1lar em violação ao art. 4u da LO;\ 2014 c ao inciso V do art.
167 da CF/ 1988. pois a abertura d!.! créditos supkmentarcs. por si só. não
impacta a meta de resultado primário c porque:
a. I) no que tange às despesas discricionúrias, essas estão sujciws nos limites de
empenho c movimcntaçiio financeira. confom1c previ: o § 13 do art. 50 da Lei
12.91 9/20 13 (LDO 2014);
.
n.2) no tocante its despesas obrigat<irias, os créditt'S devem ser uhcrlos c seu
impacto considerado nas avaliaçôi.!S bimestrais, prévia ou postcriomKntc, porque
tais despesas são de execução obrigatória c não se submetem ú :tvnliaçffo de
conveniência e oportunidade;
a.3) a necessidade de obscrvància da meta de resultado primário c dos limites do
d!.!creto de programação orçamcntúria foi ratificada nas exposições de motivos
que acompanharam os decretos;
a.4) quase todos OS créditOS suplementares d!.! despesaS obrigatórias !oram ["eit()S
após a incorporaviiu de ampliação de sua estimativa ao Rclatótio Bimestral.
Defende, ninda. a tese de que a ubcrtura de créditos suplcmcnt<trcs. na pendência
de apreciação pelo Congresso Nacional de projetos de lei alterando a meta de
resultado primãrio, também ocorreu no exercício de 2009 e o pnreccr pré,·io
clobormlo pelo TCU não fez qualquer ressalva a essa qucstiio. Por essa razão, em
observância aos ptincipios da segurança jurídica. da boa-IC objclivo c ela
conliança legítima. impõe-se a compreensão prospectiva do tema. uma vez qui.!
se refere a prátil.!a j:'t consolidada t: não ressalvada nas Contas do Governo de
2009.

Alega, ademais, que a Lei 4.320/ 196-1 pcm1itc a util ização de n;sultado de
c."ercicios anteriores para custear despesas instituídas mediante crédito adicional:
c que o importante, para auxiliar o acompanhamento do cumprimento das metas
fiscais estabelecidas na LDO, não é o exame das lbntes de recursos utilizadas
para abertura dos créditos adicionais, mas sim a natureza · das despesas
com:spondcntes.
Por run, aduz que o an. 2" da "Medida Provisória n" 661 / 2014 autorizou a
utilização dos recursos de supcrúvit linanceiro vinculados para cobertura de
despesas primárias obrigatórias, exceto nos casos d!.! vinculação constitucional c
de repartição de receitas destinadas a estados. Distrito Federal c municípios.
Acolh o o exame da Scmag que r a tifica o en tendimento ace rca da
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irregula r idade consubst:mciada na abertut·a de créditos suplementares
incompatíveis com a obtenção d a meta de resultado primário, com
infringência ao art. J67, inciso V, da Constituição Federal, c ao art. ·t'' da Lei

n• 12.952/20 14 (LOA-2014).
Acompanho, igualmente, a unidade técnica no que tange ao indício de
i1Tegularidode relativo :i dcS\'inculação dos recursos oriundos de excesso de
arrecadação ou de superávit financeiro, que estaria contrariando o parúgrafo
único do art. 8° da Lei Complementar n° I (J 1/2000 (LRF). quando pwpõe que
essa mat6ria seja examinnda em outra oportunidade, em proces$o cspecilico
destinado a esse fim. uma vez que tal aspecto não prejudica a anúli~e acerca da
ilegalidade dos decretos em discussão.
Com efeito, conforme dctalhadamente d emonstrado no exame da Semag, as
teses defendidas, bem como os argu m entos manejados nas contrnrnn.ões,
não se most rnm suficientes para elidir a iiTegulnridade apontada, senão
para excluir d o exame a questão relativa ao p ossível d cscumprime.nto do nrt.
8" da LRF.
A seguir, explicito os fundamcnlOs ([liC embasmn cssu meu juizo..

Preliminunnentc, registro, u titulo do esclarecimento requerido nas contrarrnzõcs,
que o indício de irreg11laridadc de que se trata encontro-se adequadamente
caracterizado. não restando dos seus tennos qualquer óbice ao contraditório c à
ampla defesa.
Com efeito, a irregularidade caracteriza-se pela emissão, ent re 5/11/2014 c
14/12/20!4, de dec retos de abertura de et·éditos s uple menta res em
descumprimento ao comando do a rt. 4" da LOA-20 14, que a a utorizava sob
a estrita condição de serem compatíveis com a obtcnç;io da meta de
r esultado primário estabelecida na LOO para o excrcícjo dé 2014 c desde
·que observado o disposto no parágrafo único do art. 8° da LRF. Vide o texto
da norma:

Art. 4c Fica nutorizadn a abcnuru de créditos suplementares. rustritns aos
valores constantes desta Lei, excluídas as altcra<,:õcs decorrentes de créd itos
adicionais, desde que as nllcracõe:. promovidas na prouramaciio orcamcntúria
sejam compntiveis com a obtenção da meta de resultado primário cstabdccida
para o cxcrcicio de 2014 c sejam observados o disposto no pnrágrafb único do
art. 8° da LRF c os limites e as condições estabelecidos neste artigo. vedado o
cancclnmento de quaisquer valores incluídos ou acrescidos em decorrência da
aprovação de emendas individuais apresentadas por parlamentares. para o
atendimento de despesas. (gri !ou-se)
Tal ação, ademais, conforme apontado pela unidade técnica, infringiu, por
eonsequêncin, o art. 167. inciso V, d<1 Constituiçiio federal que. ao dispor suhre
os orçamentos públicos. veda expressamente a abertura de créditos
suplementares sem prévia autorização legislativa. situação que se verificou nesse
caso, uma vez que a condição sine qua non constanw da autorização legislativa
não foi observada:
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Art. 167. São vedados:

...

( )

V - u abertura de crédito !luplemcntar Oll especial sem préYiu uutori.1.açiio
lcr:;islativa c sem indicação dos recursos correspondentes.
Por opommo, rcmcmoro a situação de flno. umplumcnte discutido nos autos. par:-~
demonstrar a sua correta subsunção i:u; nornu1s mencionadas: referidos dc~.:rctos
foram emitidos em I 0/11, 13111 c 4/1212014, momentos em que a meta de
resultado primário estabelecida para o exercício de 20 I4 jú se encontrava
irremediavelmente comprometida, havendo o Poder Executivo federal. parn
evitar o seu descumprimento, enviado, em 511 I/20 I 4, o Projeto de Lei (PLN) no
36/20 I4 con~ o objetivo de r!:duzir a meta de resultado prim<irio para o cxcrcicio.
Eis o teor do referido PLN:
Art. 3" A meta de superávit a que se relere o art. 2" poderá ser redu'l.ida no
montante das desonerações de tribut\)S c dos gastos relativos ao Programa de
Aceleração do Crescimento- PAC, cuja:; programações serão identiticadas no
Projeto c na Lei Orçamentária de 201-1 com identilicatlor de Resultado
Primário previsto na nlinea ·c' do inciso 11 do§ 4° do art. 7'' desta Lei.
Portanto, por oensião da edição dos decretos a p1incipul condição cstabelecicla na
norma autorizativa - compatibilidade com a obtenção da meta de resultado
priniário -, não Joru observada, eis que inexistia lei lbrmal nltcrando a referida
·meta. pelo que concluo que não pode prosperar a tese da defesa de que os
dispositivos legais apontados (art. 167. inciso V. da Constituição Federal c art. 4''
da LOA-20 I4) são exatamente os fi.mdamcntos legais para a questionada edição
dos decretos.
No mesmo sentido, c tendo em vista essa !lituação de fato, não podem prosperar
os argumentos expressos nas contran-azões c ndcquadamente refutados no exame
da Scmag, cujos elemento:; ineoqJoro its r<.lt\ks de minha decisão, procedendo
apenas breves comentários sobre os principais deles.
Em primeiro lugar, não merece acolhida, como bem o demonstrou a Scmag, o
argumento de que o tratamemo fiscal a :;cr dado à abc11ura de cr~ditos adicit,nais.
segregando-a em despesas discricíonúrias c obrigatórias, c a conclusão de que a
abertura de créditos suplementares relativos a essas úhinws não gera qualquer
impacto no cumprimento da meta fiscal, uma vez que a cxccuçii0 desses ~.:réditos
fica restrita aos limites de empenho c movimentação linanceira, simplesmente
porque. no caso, não houve limitação de empenho c como se disse alhures. a
meta de resultado llscal jú csta vr~ comprometida por ocasião da emissão dos
decretos de abertura de crédito.
Igualmente, nilo pôde prosperar o argumcnw de que nãv se afigura plausível a
tese de inaclcquaçiio de suplementação de despesa obrigatúria com a obtcnçiio da
meta de rcsultndo porque, conforme abordagem da Semag. ambas as naturezas
de despesas têm rencxo na meta de resultado, uma vez que os normati\'OS
detcnninam o éontingcnciamcnto das despesas discricionárias para que os
recursos sejam destinados à cobertura daquelas de nature'l.a obrigatória.

i
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O que se deprccnde, portnnto, é que. para fins de alcance da meta de superavil primúrio,
o Govemo federal conta com o êxito das medidas legislativas acima delineada:;.
Enlretanto, a edição dos decretos mencionados n ão foi precedida da ncccssúria
obscn-ância n lei, que rcquet: responsahilicladc na gestão fiscal. Os decretos editados ampliam
despesas que deverão ser custeadas pelo superávit financeiro apurado no balanço patlimonial tio
exercício de 2015 c pelo excesso de arreeadaçiio.
Decretos pot· fonte de fi na nc ia mento
Data

Decreto

Tipo de f-inanciamento

RS

f3xccsso de

Superávit
f-inanceiro(!\}

An·ecada<;iio (B)

Anulação de
dotações
orçamentárias
(c)

2710712015

s/n"

703.465.057.00

7.000.000,00

36.048.9 17.463.00

27/0712015

s/n"

56.550.100,00

.

1.572.969.395.00

27/07/2015

s/n"

666.186.440,00

594.1 13.666,00

441.088.922.00

27/07/2015

s/n"

-

365.726,00

29.557.106.00
55.2.36.212.150.00

20/0S/2015

sln"

1.370.419.00

.

20iOS/2015

sin"

131.412.@5,00

262.173.117.00

I 06.683.043.00

1.658.9S.J ..70 I ,00

863.652.509.00

93.435...128.079,00

SUI3TOTAL
SUUTOTAL (A+B)
TOT AL (A+H+C)

2.522.637.2 10,00
95.95!UJ65.289,00

Assim. como se observa acim<1. os citados RS 2.5 bilhões de reais (RS 95.9 bilhões
menos RS 93,4 bilhões) representam efetiva ampliação de <kspesa sem a comprovação de que
baja compatibilidade com a meta li scal.
A materialização da lei que disciplina c exige responsabilidade fiscal do agente
público c.': determinante no sentido de exigir a verilicnçiío da condução orçamcntãritt c.: li~cal
rcalizudu pelo governo na oportunidade de efetivação das despesas. exigindo observância aos
pressupostos de responsabi lidade na gestão fiscal, que incluem ação planejada e transparente.
em que se previnem riscos e corrigem desvios cap<l%CS ele afetar o equilíbrio das contas
públicas, nos tem1os do art. I", § 1°, da LRf:

*transpnn.:ntc.
Jl! A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a açiio planejada c
em que se previnem rist:o:; c corrigem desvios cupazcs de afcl<lr
o equilíbrio das contas públicas. mediante o cumprimento de metas tk
rcsultndos entre receitas c despesas e a ohcdiência a limites c condições n()
que tange a renúncia de receita. geração de dcspt:sas com pessoal. da
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seguridade social c outras. dívidas ctmsolidada c mobiliaria. operações de
~.:rédito, inclusive por antecipação de receita. concessão de garantia c
inscrição em Restos a Pagar.
A Nota Técnica 139/2015 da Consultoria Legislativa de Orçamentos, r:iscalizaçiio c
Controle, do Senado Federal, de 15 de r~gosto de 2015, c que trata do "Rclatól"io de Avaliaçiio das
Rcccitos c Dc~pcsas do 3" Bimestre de 2015" jó menciona ..: alerta acerca dos graves problemas
fiscais que o pais atravessa:
10. Rc.lativamentc à receita. a Avaliaç1i.o do J" Bimestre, confonm: clctcnnina a Lei

de Rcsponsabilidac.Jc fiscal - LRF revisou para baixo a an·ccadação da Receita
Primária Liquida para 2015, estimando-a em RS I .li I ,6 bilhõe~ contra umu
expectativa de RS 1.223,4 bilhões na LO;\ 2015. com uma queda bruta de R$ 111.8
bilhões, assim distribuídos: RS 45,7 bilhões na Receitu Tmdicionalmcntc
.1\dlilinistradn pela Secretaria da Receita rcdcral do Brasil (SRFB); RS 42,7 bilhões
nu AITeendnção Líquida elo RGPS: c RS 33.7 bilhões nas Receitas não
t-\dministrndas pela SRFI3. onde se d..:stacam as reduções previstas de RS 19.3
bilhôcs nas Receitas de Compensações Financeiras (roydltics) e de RS 8.0 bilhões
nas Receitas com Dividendos.
11. A queda na arrecadação esperada só niio loi maior porque 0 Poder Executivo
aumentou pard RS 51,6 bilhões a previsão de arrecadação de Receitas
Extraordinárias, para o período de julho a clczcmbro, após terem sido elcvadns para
RS 46,4 bilhões na Avaliaçíio do 2" bimcslr<.:. contra RS 27,5 bilhões que havia sido
estabelecido na LO/\ 2015.
12. /\nos atrás. o Projeto de Lei de Orçamento vinha com receitas sub.:stimndas. o
que possibilitavn que o Congresso as cstima~se com mais realisnw. Nos últimos seis
anos. purém, a inclusão excessiva de receitas atípicas nas estimativas de receita do
Orçamento 1cm sido uma prática do Pod..:r Executivo, o que levou a uma
superestimaçào. Em 2012, por exemplo. foram incluídos pelo Executivo RS 31 ,O
bilhões de receitas atípicas na estimativa de receitas administradas pela Secn.:tm·ia da
Receita Federal- SRr: c para 2013, RS 25 bilhões. Porém, o total de atípicas
executadas pela SR F em 2012 tài de RS IO bilhões. As receitas atípicas previstas no
Orçamento de 20 14 foram da ordem de RS 27 bi lhõc.-;. enquunto o valor
efetivamente aiTccadado ficou em apenas RS tl.l bilhões. Já o Orçumcnto de 2015.
prevê RS 27.5 bilhões de receita::; atip.i..:as, valores muito acima da mêdia histórica de
RS 11.6 bilhões.
13.
.
14. Assim, o excesso de receitas atípica~ estimado ne:>scs anos situa-se em R$ 17.6
bilhões, acima da média.
15. Mesmo com o corte na previsão de receita pra 2015 c o contingcnciamcnto das
despesas, na Avaliação do 3v bimestre do Orçamento de 2015. u previsão de receitas
administradas atípicas uumentou de RS 27.5 bilhões na Lei para RS 51,6 bilhões.
depois tlc já ter sido ;mmcnlada para RS 46.-1 bilhões na Avaliação dn 2" bimestre.
Ou seja, hoje. na 3". i\ vai ia~o=iio. o Poder Executivo espera ruTc~.:aJnr RS 51 .6 bi lhõcs,
num período menor. de julho a dezembro, o que, difidlmentc ocorrcní. Isso significa
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que <l Congresso pode espernr mais cortes de despesa pilblicu, nas diversas ilrens
como saúdo, educação c emendas.
16. Desta forma, não é sem motivo que tem aumentado frustração de r..:ceitns nos
pctiodos recentes. A estimativa de receita administrada.. contida nos projetos de lei
orçmncnt:íria., t..:m apresentado li·ustraçõcs da ordem de R$ 13 bilhõc.~ em 20 IO, R$
3.2 bilhões em 2011. RS 60.2 em20 12, RS 60.2 bilhões em 2013 . ..: 52,5 bilhõc.~, em
2014, quando comparados com os valores realizados. Grande pane dessas
frustrações pode ser atribuída ús fiustraçõcs de receitas atípicas.
17. Além disso. contribuiu para evitar maior queda nas receitas cspcrudas no 3°
bimestre de 2015 o aumento em RS 3,0 bilhões na estimativa da Receita com
Concessões.
18. Essas receitas também têm um históric() de alto risco de não se matel'ializar, pelo
menos não na magnitude integralmente prevista, o que pode prejudicar <t cxecuçâtl
orçmncntúria programada ao longo do exercício, constituindo-se em li.ltor adicional
de dificuldade ao cumprimento da meta de Resultado Primário.
19. Cabe registrar que. caso essas receitas não se realizem, o alcance da Meta do
Resultado Primário ficará por conllt de uma redução ninda maior na programaçàv de
gastos discricionários. notadamcmc os investimentos.

...

( )

26. /\ meta de Resultado Primário do Setor PilbUco Consolidado, para o exercício
dc20 15, foi inicialmente fixada na Lei n" 13.080, de:: 02.01.2015 (LD0-2015) em RS
95, I bilhões, sem o abatimento pcnnitido das despesas com o PAC, c em RS 66,3
bilhões, com o rcfctido ubotimento. corr~.:spondcria a 1.20% elo PIB. Desse total, RS
55.3 bilhões, equivalentes I,00% do PIB, se relerem ao Orçamento Fi~cal c da
Seguridade Social, denominado Govcmo Central (Tesouro Nacional, Previdência
Social c Banco Centr<~l), e RS 11,0 bilhões, ou 0.20% do PIB. aos Governos locuis.
A meta Resultado para as Empresa~ Estatais rcderais continua sendo nula. como
tem ocorTido nos anos anteriores (Anexo IV da LDO 20 15).
27. Nesse cenário inicial. o montante de investimentos destinado ao abatimento da
met<l, eon·cspondcnte ao Programa de Aceleração do Crescimento- PAC. somava
RS 28,7 bilhões. Na hipótese · de cxceu~tfto zero desse Programa, o Resultado
Consolidado alingirin RS 95,0 bilhões.
28. Com a persistente quedn na expectativa de arrecadação, somada ao crescimento
da estimativa com gastos obrigatórios, o Poder Executivo optou por meio de
proposta d~.: ;tltcmçào da Lei n" 13.080. 02.01.2015 (LDO 20 15), o PLN n" 5. de
2015, por reduzir pam RS 8,7 bilhões (0.15% do PIB) a meta antes lixada para o
setor públíc~1 consolidado. de fonna a não l.cr que conlíngcnciur além dos RS 8.6
bilhões apontados os desembolsos discricionários, notadamente os investimentos.
All Govcmo Central a meta foi propostn pam ser reduzida pam RS 5,8 bilhões c :tos
entes subnacionais ele RS 11.0 bilhões para RS 2.9 bilhões.
29. Nesse novo cenário, a meta do setor público consolidado de RS 8,7 bilhõi.!S c.: do
Govcmo Ccnl!Tll, de RS 5,8 bilhões, podedt ser ubatida em RS 26.4 bilhões. relativos
à lrustraçtio de recei tas decorrentes da Medida Provisória n" 685, de 2 I de julho de
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2015, que trata do Programa d1.: Redução de Litígios Tributàlios PRORELIT. do
Projeto de Lei do Senado nu 298, de 2015. que dispõe sobre o Regime Especial de
Re~larização Cambiul c Tribut:Íiia - RERCT e das receitas de com.:c.ssõcs c
pcnnissõcs estimadas. Não hú previsão de abatimento pelas dcsp..:sas do I'AC. Isto
significa que, se essas receitas não se matcliali<:arem, o Poder Executivo admill:
clêficit primúlio l:lll 20 15.
( ... )

56. Em comparação com a receita realizada na primeira metade de 2014, a receita de
20 15 mostra crescimento nominal de apenas 5.6% no período. bastante infi:1i<1r i1
inflaç.'io observadn nos tiltimos meses medidos em junho de 8.9%,, dcnotnndo
decréscimo real.
57. Esse quadro dc mrccadação insulicicnte em rclaçãn il LOA20 15 pode piurnr.
ainda que a previsão de dc..:réscimo do PIB se mantenha como prcvist<l na re\'isão
deste 3° bimestre. caso não se matc.:ri;tli%C a estimativa de ingressos de Receitas
Extraordinária:; c com Operações com Ativos previstas para o p~.:riodo dt.: julho a
dezembro de 2015 em RS 51 ,6 bilhões.
Port<mto, a ecliçiío dos mencionados decretos contraria dirctmnentc o conceito basi lar de
nossa nonna disciplinadora dos gastos públicos c atl·o1ita especificamente o m1. 4" da LO/\ 2015 - Lei
13. 115/20 15:
Art. 4n Fica autmizada a ab~.:rtura de créditos suplementares. restritos aos
valores constantes desta Lei. excluídas as alterações decorrentes de créditos
adicionais, desde que as alterações promovidas na programação orçamcntúria
sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida
para o exercício ele 2015 c sejam observados o disposto no parúgrafo único do
art. 8° da LRF c os limites c as cond ições estabelecidos neste artigo. vedado o
cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decon·éncia da apro\'ação de
emendas individuais. para o atend imento de despesas ...
Devido ao baixo crescimento econômico c à tendência de queda da arrecadação
tributtiria vislumbra-se que as receitas cxtraordin{lri<ts previstas para o segundo :;cmcstrc de 2015
cmTcm sério 1isco ele não se realizarem. Sempre ê oportuno relembrar que o objetivo do contmle da
evolução das contas públicas é contribuir para um:1 trajetória administrada do endividamento do
Estado, de lonna a indicar solvabilidado.: de suas contas fiscais. Nesse sentido. a ação rigorosa ~.:
tempestiva desta Corte de Contas para coibir as ilegalidades supramencionadas c rundam~.:ntal para a
credibilidndc das contas publicas brasileiras.
Portanto, por ocusião da cdiçiio dos mencionados dccrctos. a principal condição
estal)elecida na norma autoriiativa- compatíhílidade com a obtenção da meta de r·esultado
pdmi1rio- não foi observada, pois inexiste lei formai alterando a 1·cfcrida meta.
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IIJ
Em · face do exposto, o Ministério Público de Contas olcrccc a
representação c requer ao Tribunal de Cont:l~ ela União:

prcscnt~.:

a) conhecer o feito como RcprcscnWção, uma vez atendidos os rt'quisitos de aelmissibilidmlc
previstos no an. 237 de rut 235, caplll, elo RlnCU;
b) realização de inspeção c ele outras medidas consideradas pert.in<.:ntcs junto it Presidência
da Rcplihlica c ao Ministério do Plrulcjamcnto. Orçamento c Gestão. podendo se estender a outros órgãos,
se for o caso, com o objetivo de promover a idcntillcnção c a audiência dos responsáveis pclm;
operações ilegais relatadas nesta representação, para sua adequada rcsponsabilizaçiio.
Por lim, requer este reprcscntnntc do Ministé1io Público de Contas a oportunidade de
oficiar nos autos após a instrução promovida pela unidade técnica competente.
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GRUPO I- CLASSE VII-PLENÁRIO
TC 021.643/2014-8 [Apensos: TCs 015.891-20 14-3 e 029.9382014-7)
Natureza: Representação
Representante: Ministér io Público junto ao TCU
Unidades: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), Banco Central do Brasil (Bacen), Caixa Econômica Federal
(CAIXA), Banco do Brasil S.A. (BB), Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministé rio do
Traba lho e Emprego (MTE), Ministérios do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MOS), Ministério das Cidades e
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Responsáveis: Guido Mantega (Ministro de Estado da Fazenda),
Nelso n Henrique Barbosa F ilho (Ministro de Estado da Fazenda
interino); Dyogo Henrique de Oliveira (Ministro de Estado da
Fazenda interino), Arno H ugo Augustin Filho (Secretário do
Tesouro Nacional), Marcus Pere ira Aucélio (Subsecretário de
Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional), Marcelo Pereira
de Arnorim (Coordenador-Geral de Programação financeira da
Secretaria do Tesow·o Nacional), Adriano Pereira de Paula
(Coordenador-Geral de Operações de Crédito do Tesouro
Nacional), Alexandre Antônio Tombini (Pres idente do Banco
Central do Brasil), Tulio José Lenti Maciel (Chefe do
Departan1ento Econômico do Banco Central do B rasil), Jorge
Fontes H.ereda (Presidente da Caixa Econômica Federal), Aldemir
Bendine (Pres idente do Banco do Brasil), Luciano Galvão
Coutinho (Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social), Manoe l Dias (M inistro do Trabalho e
Emprego), Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello (Ministra de
Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Gilberto
Magalhães Occhi (M inistro de Estado das Cidades), Carlos
Antonio Vieira Fernandes (Secretário Executivo do M inistério das
Cidades), Laérc io Roberto Lemos de Soum (Subsecretário de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das
Cidades), Lindolfo Neto de Olive ira Sales (Presidente do Instituto
Nacional do Seguro Social) e Laércio Roberto Lemos de Souza
(Subsecretário de Planejamento, Orçan1ento e Administração do
Ministério das Cidades)
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. iNDÍCIOS DE ATRASOS E OUTRAS
rRREGULARIDADES NOS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL A
INSTIT UIÇÕES FINANCEIRAS E AOS DFMAIS ENTES FEDERADOS.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DÍVIDAS E DESPESAS PRIMÁRIAS NAS
ESTATÍSTICAS
FISCAIS.
OBTENÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
DESCONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
DETERMINAÇÕES. AUDIÊNCIAS. ENCAMrNHAMENTO DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL.

RELATÓRIO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade. lnformando o códlaa 52749900
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Trata-se de representação formulada pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério
Público junto ao TCU - M'PjTCU, acerca de indícios de irregularidades, noticiados em jornais e
revistas de grande circulação no país, relacionados ao atraso no repasse às instituições financeiras dos
valores destinados ao pagamento de despesas de responsabilidade da União, tais como o bolsa família,
o abono salarial, o seguro-desemprego, os subsídios de financiamento agrícola e os benefícios
previdenciários (peça I ).
2.
Após a exposição dos fatos noticiados pela imprensa e a menção a dispos itivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 10112000) que regem as operações de créd ito dos entes
públicos, o Ministério Público de Contas requereu o conhecimento da representação e a realização de
inspeção no Banco Central do Brasil e no Tesouro Nacional, e, se fosse o caso, em outros órgãos e
entidades, com o objetivo de (peça I, pp. 6/7):
"(i) identificar a natureza, os montantes, as datas e demais dados relativos a cada uma das
antecipações e repasses realizados desde o ano de 2012 entre o Tesouro Nacional e as instituições
financeiras corre/acionadas;
(ii) acaso confirmadas as operações de crédito, seja promovida a identificação e a audiência
dos responsáveis para sua adequada responsabilização;
(iii) verificar se o Departamento Econômico do Banco Central do Brasil capta, apura e
registra, quando do cálculo do resultado fiscal e do endividamento do setor público, os passivos
gerados para o Tesouro Nacional em razão da antecipação de valores realizada pelas instituições
financeiras. Em caso contrário, seja promovida a identificação e a audiência dos responsáveis para
sua adequada responsabilização;
(iv) verificar como o Banco Central do Brasil, especificamente por intermédio âe seus
departamentos de supervisão bancária, acompanha, orienta e normaliza o registro de tais operações
no balanço das instituições financeiras; e determinar as medidas corretivas necessárias."
3.
Mediante despacho (peca 2), determinei a autuação da representação pela SecexFazenda e a
manifestação daquela unidade técnica quanto à proposta de inspeção apresentada pelo representante,
"inclusive quanto à possível extensão dos trabalhos a outros órgãos, além da Caixa Econômica
Federal e Banco Central do Brasil".
4.
Autuada a representação, a SecexFazenda pronunciou-se fàvo ravelmente à inspeção soücitada
(peças 7 a 9), cuja realização autorizei, nos termos do despacho à peça 14.
5.
Destaque-se que, no curso dessa t ramitação, em face de indícios de que a União, com vistas à
elevação dos seus resultados primários, estaria postergando a transferência, aos Estados e aos
Municípios, dos recursos referentes aos royalties do petróleo devidos a referidos entes federados, à
compensação financeira pelo uso de recursos hídricos e à cota-parte do sa lário educação, a
SecexFazenda apresentou representação para que se avaliasse a legalidade dos procedimentos que
estavam sendo adotados pela STN nesses repasses.
O processo originado da referida representação (TC 015.89 1/20 14-3) encontra-se apenso a este,
6.
tendo as questões a li levantadas sido inseridas no escopo das apurações feitas dos presentes autos.
Os resultados da inspeção autorizada, conduzida pela SecexFazenda no período de 22/9/2014 a
7.
21/11/2014, encontram-se no relatório à peça 109, que reproduze a seguir, com ajustes de forma:
"2. INTRODUCÃO
2.1. Deliberação
15.
A presente inspeção, realizada no Banco Central do Brasil (Bacen), Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), Caixa Econômica Federal (CAIXA), Banco do Brasil S.A. (BB), Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministério do Trabalho e Emprego (MIE),
Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério das Cidades
(CIDADES) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decorreu de Despacho (peça 14) de
15/9/2014 exarado pelo Exmo. Ministro José Múcio Monte iro.
2.2. Objetivo e questões de auditoria
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16.
O objetivo da inspeção foi analisar repasses do Governo Federal às instituições financeiras,
com vistas a identificar eventuais irregularidades. Para tanto, foram formuladas as seguintes
questões.
Questão 1 - os eventuais atrasos na cobertura, pela União, dos montantes devidos às
instituições financeiras em decorrência das operações relacionadas à equalização de taxas de jw·os e
ao pagamento de di:,pêndios de responsabilidade da União representam uma operação de crédito?
Questão 2 - qual a natureza e demais características dos R$ 4 bilhões de que trata a Nota de
Esclarecimento publicada pelo Bacen em 15/0712014?
Questão 3 .:.. os repasses, aos demais entes federados, dos recursos referentes aos royalties do
petróleo, da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos e da cota-parte do salário
educação estão sendo efetuados nos prazos devidos?
Questão 4 - qual o impacto fiscal (l·esultado e endividamento) decorrente de atrasos na
cobertura de valores devidos às instituições financeiras, na transferência de recursos aos demais entes
federados, bem como dos R$ 4 bilhões de que trata a nota de esclarecimento publicada pelo Bacen em
15/0712014?
2.3. Metodologia utilizada
17.
Para realização desta auditoria, foram observados os Padrões de Auditoria de Conformidade
estabelecidos pela Portaria Segecex 26/2009.
18.
Durante o período de planejamento foram levantadas informações sobre a metodologia de
apuração do resultado fiscal utilizada pelo Departamento Econômico do Bacen e sobre trabalhos
realizados anteriormente por esta Corte de Contas que tivessem relação com o tema desta inspeção,
bem como solicitadas e obtidas informações sobre legislação, contratos, saldos, fluxos, pareceres,
atas de reuniões, correspondências trocadas entre as entidades abrangidas pela presente inspeção etc.
Também foram realizadas reuniões com as entidades auditadas, para explicar o objetivo e o escopo
da inspeção.
19.
Diante das informações colhidas, foi elaborada matriz de planejamento, com o intuito de
definir as questões a serem abordadas, as informações requeridas, os procedimentos de auditoria a
serem utilizados e os possíveis achados oriundos das questões levantadas. Ao longo da execução
foram analisadas a legislação pertinente e toda a documentação enviada à equipe, bem corno as
informações obtidas pela equipe de auditoria. Destarte, o procedimento básico foi a análise
documental.
20.
A equipe não encontrou limitações para a execução de seus trabalhos, exceto no que tange ao
agendamento de algumas reuniões, prejudicado pelo fato de a inspeção ter sido realizada em período
eleitoral, o que acabou dificultando a conciliação da agenda de alguns gestores. No entanto, tal
limitação não impediu a realização dos trabalhos, visto que todas as reuniões necessárias à execução
da inspeção puderam ser realizadas em tempo hábil.
21.
Frise-se, por oportuno, que as análises realizadas pela equipe de auditoria não foram
efetuadas em relação a todas as situações existentes de repasses de recursos da União às instituições
financeiras. Significa dizer que os achados listados neste relatório não são exaustivos.
2.4. Volume de recursos fiscalizados
22.
O volume de recursos fiscalizados foi da ordem de R$ 1,17 trilhão, correspondente ao
montante da dívida interna líquida do Governo Federal ao final de outubro de 2014, conforme
divulgado na Nota para a Imprensa de Política Fiscal de 28/11120142, elaborada pelo Departamento
Econ6mico do Bacen.
2.5. Beneficios estimados
23.
Como beneficios decorrentes da auditoria, destaca-se, como será evidenciado nesta instrução,
o aumento na transparência da gestão fiscal, o aumento da confiança da sociedade nas instituições, a
correção de impropriedades e a correção de irregularidades.
2.6. Visão geral do objeto
3
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24.
Entre outros objetivos, metas de resultado fiscal são estabelecidas com o propósito de se
controlar a variação do endividamento do respectivo ente federado. Resultados superavitários
contribuem para a redução do endividamento e resultados deficitários caminham em sentido oposto,
contribuindo para o aumento do endividamento.
25.
Determina o art. 4°, § 1•, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) conterá Anexo de Metas Fiscais no qual devem ser estabelecidas metas para o
resultado fiscal primário e nominal e para a dívida pública.
26.
Determinou também a LRF que:
'Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da
República submeterá ao:
I- Senado Federal: proposta de Limites globais para o montante da dívida consolidada da
União(..);
§ 1° As propostas referidas nos incisos I e 11 do caput e suas alterações conterão:
(..)
IV- metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.
§ 2" As propostas mencionadas nos incisos l e U do captll também poderão ser apresentadas
em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração.' (Grifou~

.

27.
Até o momento, como já evidenciado em diversos trabalhos realizados por esta Corte de
Contas, o Senado Federal ainda não aprovou os limites para a dívida consolidada da União,
tampouco aprovou a proposta de metodologia de cálculo do resultado primário e nominal a que se
refere o art. 30, § 1~ inciso IV, da LRF.
28.
Em razão disso, para fins de verificação do cumprimento da meta fiscal estabelecida pelo
Anexo de Metas Fiscais, as LDOs da União têm determinado que a Mensagem que encaminha o
projeto da Lei Orçamentária Anual da União ao Congresso Nacional estabeleça qual será o órgão e o

método utilizado para tal finalidade. A LDO referente ao exercício financeiro de 2014 assim
estabeleceu, in verbis:
'Art. 11. A Mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária de 2014 conterá:
(. ..)
IV- indicação do órgão que apurará os resultados primário e nominal, para fins de avaliação
do cumprimento das metas;'
29.
A Mensagem que encaminhou o Projeto da LOA ao Congresso Nacional assim dispôs:
'Em observância ao art. 11, inciso IV, do Projeto de Lei de Diretri7es Orçamentárias de 2014
(PLD0-2014), cumpre ressaltar que o Banco Central do Brasil (Bacen) é o responsável, ao
final do exercício, pela apuração dos resultados fiscais para Ons de verificação do
cumprimento da meta fixada no Anexo de Metas Fiscais do PLD0-2014. '(Grifou-se)
30.
Para a apuração do resultado fiscal, o Bacen utiliza o método conhecido como 'abaixo da
linha', que calcula o resultado fiscal-ou as Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP)

-a partir da variação da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP}, in verbis:
'A Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) refere-se a uma metodologia
consagrada internacionalmente para a avaliação de políticas fiscais, consistindo na soma
entre o resultado primário do setor público não financeiro e a apropriação de juros nominais
por competência. O resultado primário de um determinado ente, por sua vez, diz respeito à
diferença entre receitas e despesas primárias, em um período de tempo, e pode ser apurado
por dois critérios:
a) variação do nível de endividamento líquido do ente durante o período considerado; ou
b) soma dos itens de receita e despesa.
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O primeiro critério, chamado 'abaixo da linha', é calculado pelo Bacen e considerado o
resultado oficial por fornecer também o nível de endividamento final obtido com a geração do
superávit/déficit primário. ' (Grifou-se)

31.
Nessa seara, os Tribunais de Contas assumem papel relevante, como pode ser visto da leitura
do teor do art. 59, inciso 1, da LRF, in verbis:
'Art. 59. O Poder Legislativo, di'retamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o
sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumpl'imento
das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
1- atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;' (Grifou-se)
32.
Ocorre que o método abaixo da linha utilizado pelo Bacen utiliza conceitos, critérios e
abrangência distintos daqueles idealizados pela LRF para o controle do endividamento e para o
cálculo do resultado fiscal. Em relação ao tema, vale frisar passagem contida no voto do Exmo.
Ministro Walton Alencar Rodrigues, orientador do Acórdão 1776/2012-TCU-Plenário no âmbito do
TC 021.465/2010-0:
'Nessa linha, o es10que de endividamento que se controla é o da Dívida Líquida do Setor
Público (DLSP), apurado e publicado mensalmente pelo Bacen, com base no critério 'abaixo
da linha', ou seja, a partir da variação do saldo da DLSP. O método do Bacen é compatível
com a lógica de controle de endividamento por ele estabelecida, ou seja, o resultado fiscal
representa a variação da DLSP. Ademais, não há qualquer conceito definido com base na LRF
para o controle do endividamento da União, dado que a Resolução 40/2001 do Senado Federal
estabeleceu os limites para o endividamento apenas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. ' (Grifou-se)
33.
Sendo assim, para que pudesse cumprir as atribuições que lhe foram trazidas pelo art. 59 da
LRF, esta Corte de Contas, por intermédio do Acórdão 032412006-TCU-Plenário (I'C 014.263/20054), determinou ao Bacen que editasse .Manual que evidenciasse os conceitos, as formas de cálculo e os
procedimentos utilizados para a apuração do resultado com base no método 'abaixo da linha ', in
verbis:
'Determinar ao Banco Central do Brasil a fim de que o Tribunal de Contas da União possa
desempenhar, em sua plenitude, as funções que lhe foram atribuídas pela Constituição Federal
e pelo artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que em até 90 dias, elabore e publique,
inclusive em meios eletrônicos de divulgação, Manual que evidencie os conceitos. as formas de
cálculo e os procedimentos utilizados pela metodologia 'Abaixo da Linha' para a apuração
das Necessidades de Financiamento do Setor Público e da Dívida Líquida do Setor Público. '
(Grifou-se)
34.
Referido Manual foi publicado pela autoridade monetária e está disponível no seguinte link:
'http://www. bcb. gov. brl.ftplinfecon/Estatist icasfiscais. pdf'
35.
Ainda nessa esteira, vale frisar que, posteriormente, no âmbito do TC 014.263/2005-4, em
razão de indícios de irregularidade identificados na contabilização de aumento de capital da Empresa
Gestora de Ativos (EMGEA) ocorrido em 2004, no valor de R$ 8,4 bilhões, a equipe de auditoria
responsável pela execução dos trabalhos representou ao Relator dos autos, para que, entre outros
temas, fosse analisado o impacto de referida operação sobre o resultado fiscal e a dívida líquida do
setor público.
Os trabalhos determinados pelo Ministro-Relator transcorreram no âmbito do TC
36.
004.81712006-9, sob a relataria do Exmo Ministro Augusto Nardes, e resultaram no Acórdão
3427/2007-TCU-r Câmara, que, entre outros pontos, trouxe a seguinte determinação ao Bacen, à
STN e à Secretaria de Orçamento Federal (SOF):
'1.1.c - Determinar ao Banco Central do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional-STN e à
Secretaria de Orçamento Federal-SOF para que, em até 90 dias da data de publicação do
presente acórdão, providenciem a edição de portaria conjunta, ou instrumento normativo
assemelhado conjunto, na qual estejam definidas as bases conceituais e metodológicas
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relativas aos·critérios de apuração do reStlltado fiscal conhecido como 'abaixo da linha ', de
forma a que o Tribunal de Contas da União possa exercer em sua plenitude asfunç{Jes que lhe
foram atribuídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal; que esteja também determinado pela
portaria que, quando não sejam utilizados de maneira rígida os conceitos e procedimentos
gerais adotados na metodologia, os procedimentos alternativos sejam exaustivamente
motivados;'
37.
No ano de 2011, em razão de pedido de reconsideração apresentadQ pelo Bacen em relação ao
Acórdão 3427/2007-TCU-1" Câmara, foi exarado o Acórdão 2190/2011-TCU-1" Câmara, nos
seguintes termos:
'9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 ele os arts. 285, caput, e art. 286,
parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, conhecer do pedido de reexame interposto
pelo Bacen para, no mérito, dar-lhe provimento parcial;
9.2. em consequência, dar nova redação ao item '1.1 a ', do Acórdão 3.424/2007-J " Câmara,
que passará a vigorar nos seguintes termos:
'I. I . Determinar:
a) ao Banco Central do Brasil que proceda às baixas do saldo remanescente dn ativo
financeiro Emgea - Cessão de Créditos - Processo 17944.000481/2004-32, com base no
montante dos descontos concedidos nas liquidações!repactuações dos contratos da EMGEA; '
9.3. manter inalteradas as demais determinações constantes do Acórdão 3.42412007-1"
Câmara;' (Grifou-se)
38.
Como visto, a determinação para a edição de portaria conjunta foi mantida pela Corte de
Contas. No entanto, em 2012, em razão de embargos de declaração com efeitos infringentes
apresentados pelo Bacen, foi exarado o Acórdão 7469/2012-TC U-1 " Câmara, in verbis:
'9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443, de 1992, conhecer dos presentes embargos de
declaração para, no mérito, acolhê-los. com efeito inkingente, tornando insubsistente o
subitem 'J.J.c ' do Acórdão 3.424/2007-TCU-1"Câmara;
9.2. com fundamento no art. 250, inciso UI. do Regimento Interno do TCU, recomendar ao
Senado Federal que, na qualidade de responsável pela edição de normas e parâmetros de
apuração do resultado fiscal da União, conforme estabelecido no art. 52, incisos Vl e Vli, da
Constituição Federal ele o art. 30, incisos 1 e fl, § I ~ inciso IV, da Lei Complementar
101/2000, adote providências visando suprir tal omissão, propiciando condições para que o
Tribunal de Contas da União possa exercer com plenitude as atribuições previstas no art. 59
daLRF;
9.3. com fundamento no art. 250, inciso lll, do Regimento Interno do TCU, recomendar à Casa
Civil da Presidência da República que avalie a conveniência e a oportunidade da escolha
anual do Banco Central do Brasil como órgão encarregado de apurar o resultado {isca! da
União, por ocasião do envio da mensagem do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA),
tendo em vista que a metodologia 'abaixo da linha ' não segue os parâmetros estabelecidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal;' (Grifou-se)
39.
Assim sendo, como ainda não foi aprovada Resolução do Senado Federal que estabelecerá a
metodologia de cálculo do resultado primário e nominal da União e como a determinação para que o
Bacen, a STN e a SOF editem ato normativo conjunto que estabeleça as bases da metodologia 'abaixo
da linha' tornou-se insubsistente, então os parâmetros, conceitos e práticas que norteiam a apuração
do resultado fiscal 'abaixo da linha ' levado a cabo pelo Departamento Econômico do Bacen somente
podem ser encunlrados: (i) no Manual de Estatísticas Fiscais publicado pelo Bacen na internet; e (ii)
em documentos encaminhados por referida autarquia em resposta a expedientes que lhe foram
enviados no âmbito dos processos citados acima.
2.6.2. Método 'abai.x.o da linha'- critérios e parâmetros adotados pelo Bacen
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40.
O Bacen informa que o principal objetivo da mensuração do resultado fiscal é medir, pela
ótica do financiamento e de forma tempestiva, o impacto das operações do setor público sobre a
demanda agregada.
41.
Apura-se o resultado fiscal a partir da variação do endividamento líquido no período
considerado. O endividamento liquido é a diferença entre o total dos deveres e o total dos créditos do
setor público junto ao setor privado financeiro, ao setor público financeiro, ao setor privado não

financeiro e ao resto do mundo.
DÍVIDA LÍQUIDA = OBRIGAÇÓES -HAVERES
42.
Os critérios adotados pelo Departamento Econômico do Bacen para que uma dívida ou um
haver componha a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) são os seguintes: (i) as obrigações devem ,
em princípio, estar registradas no ativo das instituições credoras ou registradas no passivo das
instituições devedoras; (ii) os haveres devem, em princípio, estar registradas no passivo das
instituições devedoras ou no ativo das instituições credoras; ou (iii) as obrigações e os haveres devem
ter se originado de operações que tenham sido intermediadas ou sancionadas por instituições do
sistema financeiro ou que tenham transitado ou envolveram instituições do sistema financeiro.
43.
Desse modo, não integram o rol de obrigações ou de haveres que compõem o endividamento
líquido os estoques oriundos de operações realizadas diretamente entre as pa1tes e sem a
intermediação, sanção, trânsito ou envolvimento de instituições do sistema financeiro. É por esse
motivo que obrigações do tipo 'salários a pagar ', fornecedores a pagar ' e 'restos a pagar ' não são
consideradas pelo Bacen no cômputo da DLSP, exceto, por evidente, se tais obrigações tenham se
originado de operação intermediado ou sancionada por uma instituição do sistema financeiro, como
seria o caso de 'restos a pagar ' cujo credor seja uma instituição financeira.
44.
Se, ao final de um período, o saldo do endividamento líquido diminui em relação ao saldo do
final do período anterior, considera-se que o resultado fiscal foi superavitário; mas se o saldo do
endividamento líquido aumenta, então é porque o resultado fiscal do período foi deficitário. Se não há
variação do endividamento líquido, o resultado fiscal é neutro.
45.
Vale atentar para o fato de que a variação (!:J.) total do endividamento líquido é a soma da
variação (ó.) de cada uma das obrigações e de cada um dos haveres que integram a DLSP.
!:J.DÍV!DA LÍQUIDA = !:J.OBRIGAÇÓES - !:J.HA VERES

46.
Também importa observar que cada uma das obrigações e cada um dos haveres apresenta, em
regra, dois tipos de variação: (i) a ocorrida em Junção da apropriação de juros (por competência e
pro rata) ao estoque já existente; e (ii) a variação que não está associada à apropriação de juros. A
esta última dá-se o nome de variação primária.
t:.OBRIGAÇÕES = MUROSob + t:.PRIMÁRIASob
ó.IIAVERES = ó.JUROSHav + ó.PRIMÁRlASHav
47.
O resultado fiscal 'primário ' é a soma de todas as variações primárias ocorridas em cada uma
das obrigações e em cada um dos ativos financeiros. Calcular o resultado primário pelo método
'abaixo da linha ' significa, portanto, somar todas as variações primárias ocorridas em cada um dos
haveres e em cada uma das obrigações que compõem a DLSP.
RESULTADO PRIMÁRIO = !:J.PRIMÁRIASob + ó.PRi.MARIASHav
48.
Detalhando um pouco mais, é possível dividir as variações primárias em superavitárias ou
deficitárias. Variações primárias superavitárias são aquelas variações primárias que provocam a
redução da DLSP, seja pelo aumento do saldo de um haver ou pela redução do saldo de uma
obrigação. Variações primárias deficitárias são aquelas variações primárias que provocam o
aumento da DLSP, seja pelo aumento do saldo de uma obrigação ou pela redução do saldo de um
haver.
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óPR!MARIAsup = (i)Haver ou (L)Obrigação
ó.PRIMÁRIAoet = (i)Haver ou (!)Obrigação
49.
Ainda nessa esteira, pode-se afirmar que, em relação ao impacto que provocam no resultado
primário, as operações realizadas pelo setor público podem ser classificadas em: (lj permutativas; e
(ii) modificativas. Permutativas são aquelas operações cujas variações primárias se anulam, ou seja,
são operações compostas por uma variação primária superavitária e uma variação primária
deficitária de mesmo montante.
.
PERMUTATIVApr;, = M'JUMARIAsup + t:..PRfMARIAoef
É o caso, por exemplo, do pagamento de uma dívida e da contratação de uma operação de
50.
crédito. O pagamento de uma dívida é operação primária permutativa porque apresenta uma variação
primária superavitária (redução do saldo de uma obrigação} e uma variação primária deficitária
(redução do saldo de um haver) de igual montante. A contratação de 11ma operação de crédito, por
seu turno, é uma operação primária permutativa porque apresenta uma variação primária
superavitária (aumento do saldo de um haver) e uma variação primária deficitária (aumento do saldo
de uma obrigação) de igual montante.
51.
Quanto às operações primárias modificativas, podem ser divididas em operações
modificativas: (i) superavitárias; e (il) deficitárias. Modificativas superavitárias são aquelas
operações em que o montante das variações primárias superavitárias supera o das variações
primárias deficitárias. De outro lado, as modificativas deficitárias são aquelas em que o valor das
variações primárias deficitárias supera o das variaçõe~ primárias deficit,árias.
MODJF-SUPERPrim = ó.PRJMARIAsup > óPRIMARlAoef
MODIF-DEFJCPrlm = t:..PRIMÁRIAsup < ó.PRIMÁRIAoef
52.
São exemplos de variações primárias modificativas superavitárias: arrecadação de um tributo,
recebimento de um aluguel, recebimento de dividendos de empresas estatais e perdão de uma dívida.
Todas essas operações provocam variações primárias superavitárias mas não provocam variações
primárias deficitárias. Exemplos: a arrecadação de um tributo provoca o aumento do saldo de uma
haver e não provoca a redução do saldo de nenhum outro haver ou o aumento de qualquer obrigação;
o perdão de uma dívida provoca a redução do saldo de uma obrigação e não provoca o aumento do
saldo de nenhuma outra obrigação ou a redução do saldo de qualquer haver.
53.
São exemplos de variações primárias modificativas deficitárias: pagamento de despesas de
pessoal, pagamento de beneficios do Bolsa Família com recursos da União, pagamento de Benefícios
do Bolsa Família com recursos próprios da Caixa Econômica Federal. O pagamento da despesa de
pessoal é uma operaçcio primária modificativa deficitária porque provoca a redução de um haver e
não provoca o aumento de outros haveres ou a redução de qualquer obrigação (lembrando que
obrigações do tipo 'salários a pagar ' não integra o rol de obrigações da DLSP). O pagamento de
beneficios do Bolsa Família com recursos da própria União tem a mesma lógica do pagamento de
despesas de pessoal, Por seu turno, o pagamento de beneficios do Bolsa Família com recursos
próprios da Caixa Econômica Federal é uma variação primária modificativa deficitária porque
provoca o aumento do saldo de uma obrigação Ounto à CAIXA} e não provoca a redução do saldo de
nenhuma outra obrigação ou o aumento de qualquer outro haver.
54.
Isso posto, para se analisar o impacto que cada operação realizada pelo setor público provoca
sobre o resultado primário calculado pelo Departamento Econômico do Bacen, é preciso verificar as
variações primárias apresentadas pelas mesmas. É o que será feito mqis adiante nesta instrução,
quando da apresentação dos respectivos achados.
2.6.3. Operação de crédito - conceito, condições e vedações
O conceito de operação de crédito está positivado pelo art. 29, inciso IJJ, da LRF, in verbis:
55.
'Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:
(..)
8
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ll1- operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de
valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;' (Grifou-se)
56.
Existem, basicamenLe, dois tipos de operação de crédito: as de natureza orçamentária e as de
natureza extra orçamentária. As operações de natureza orçamentária são aquelas cuja realização tem
por objetivo obter ou gerar fonte de recursos para a realização de despesas orçamentárias.
57.
As operações de crédito de natureza extra orçamentária são aquelas realizadas quando se fizer
presente uma situação de insuficiência de caixa, ou seja, tais operações não são contratadas com o
objetivo de se autorizar novos dispêndios orçamentários, mas para cobrir uma insuficiência de caixa.
Também são conhecidas como Antecipações de Receita Orçamentária (ARO), e estão positivadas pelo
art. 38 da LRF, in wrbis:
'Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e
mais as seguintes: ' (Grifou-se)
58.
Ou seja, a ARO não é apenas uma antecipação de uma receita que ainda não se arrecadou,
mas a obtenção de recursos temporários para cobrir insuficiências momentâneas de caixa, seja qual
for o motivo ou a característica de referida insuficiência de recursos.
59.
A conn·atação de operações de crédito por parte de um ente federado deve obedecer a wna
série de condições, grande parte delas positivadas pela LRF, por intermédio de seu art. 32, in verbis:
'Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles
controladas, direta ou indiretamente.
§ I o O ente interessado formalizará seu pie ito fundamentando-o em parecer de seus órgãos
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-beneficio, o interesse econômico e social da
operação e o atendimento das seguintes condições:
I - existência de prévia e expressa au/orização para a contratação, no texto da lei
orçamentária, em créditos adicionais ou lei especifica;
/1- inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação,
exceto no caso de operações por antecipação de receita;
m- observância dos limites e condições fiXados pelo Senado Federal;
W - autorização especifica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito
externo;
V- atendimento do disposto no inciso I/1 do art. 167 da Constituição;
VI- observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. ' (Grifou-se)
60.
Das condições listadas acima, vale tecer comentários a respeito daquelas positivadas pelos
incisos L /1 e V.
61.
Toda e qualquer operação de crédito deve ser precedida de aworização legislativa para sua
contratação. Em regra, referida autorização é concedida no âmbito do processo legislativo ordinário.
No entanto, por uma questão de economia processual-já que, quase sempre, as operações de crédito
são contratadas para financiar despesas orçamentárias - permite a Constituição da República, em
exceção ao princípio constitucional da exclusividade orçamentária, que tais autorizações estejam
presentes na própria Lei Orçamentária Anual (LOA) ou, se for o caso, na lei de crédito adicional que
autoriza a realização de delerm.inada despesa orçamentária.
62.
Vale frisar que, ainda que a operação de crédito seja do tipo não orçamentária, ou seja, ainda
que seja uma ARO, é possível inserir a autorização para contratá-la na LOA ou em leis de crédito
adicional.
63.
A segunda condição é que os recursos a serem obtidos com a contratação da operação de
crédito sejam consignados no orçamenlo. Significa dizer que o crédito orçamentário que autoriza a
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realização da despesa deve informar, de maneira clara, que aquela despesa está sendo financiada, em
determinado montante, pela realização de uma operação de crédito.
64.
Por evidente, em razão de sua natureza, não é preciso consignar no orçamento os recursos
advindos de operações de crédito de natureza extra orçamentária, posto que estas não têm por
objetivo financiar qualquer dispêndio orçamentário. Aliás, consigná-las no orçamento seria
contrariar o princípio constitucional da exclusividade orçamentária.
65.
A terceira condição está relacionada a uma regra de natureza constitucional: a regra de ouro.
Assim determina o art. 167, inciso 111, da Constituição da República:
'Art. 167. São vedados:
(..)
m-a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital.
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade
precisa, aprovados pelo Poder Legislai ivo por maioria absoluta;' (Grifou-se)
66.
A regra de ouro estabelece que, ao final de um exercício financeiro, o total das receitas com
operações de crédito (de natureza orçamentária) não pode ser superior ao total das despesas de
capital, pois, se assim ocorrer, o ente federado estará evidenciando que, para o financiamento de
parcela de seus dispêndios correntes, depende de recursos de terceiros.
67.
Frise-se, por oportuno, que a regra de ouro não impede que uma despesa corrente seja
financiada com recursos de operação de crédito. Ou seja, a verificação do atendimento da regra de
ouro não deve ser feita operação por operação, mas para um período (o exercício financeiro). Se a
intenção do legislador constituinte fosse impedir o financiamento de despesa corrente com base em
operação de crédito, provavelmente teria positil'ado o texto constitucional de forma muito mais clara
e direta, qual seja: 'é vedado o financiamento de despesa corrente por intermédio de operações de
crédito '.
68.
Fato é que uma das condições estabelecidas pelo art. 32 da LRF para que o ente federado
contrate operações de crédito é que este comprove - ex-ante, p01tanto - que a contratação da
respectiva operação de crédito não afetará o cumprimento da regra de ouro, ou seja, que a realização
da operação de crédito não fará com que o total das operações de crédito do exercício tenha montante
superior ao das despesas de capital do mesmo exercício financeiro.
Vale ressaltar que, para que seja possivel verificar o atendimento da regra de ouro, mais
69.
necessário ainda se torna cumprir o que está estabelecido pelo art. 32, § 1°, indso 11, da LRF. Ou
seja, a consignação, no orçamento ou em créditos adicionais, de todas às receitas de operações de
crédito de natureza orçamentária é fundamental para a verificação da regra de ouro. Deixar de
inserir no respectivo crédito orçamentário o montante da operação de crédito pode constituir atitude
tendente a burlar referida vedação constitucional, pois não será possível verificar, ex-ante, o total das
receitas de operação de crédito que se pretende auferir ao longo do exercício financeiro.
70.
Ainda no âmbito das operações de crédito contratadas pelo setor público, é importante
ressaltar algumas das vedações trazidas pelo texto da LRF. A primeira delas está positivada pelo art.
36, e proíbe que uma instituição financeira pública financie o seu ente controlador. In verbis:
'Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. ' (Grifou-se)
71.
Frise-se que referida vedação somente não se aplica quando a instituição financeira adquire,
em mercado, títulos públicos emitidos pelo ente federado controlador. In verbis:
'Art. 36. Omissis...
Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir,
no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da
dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. ' (Grifou-se)
72.
O segundo conjunto de vedações está positivado pelo art. 38 da LRF e refere-se às operações
de antecipação de receita orçamentária, como segue, in verbis:
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'Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e
mais as seguintes:
1- realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;
li- deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de
cada ano;
llJ - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da
operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a
esta substituir;
IV - estará proibida:
a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;
b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. '
73.
As AROs somente podem ocorrer ao longo de uma determina lacuna temporal: entre o I o• dia
do exercício financeiro e o dia 10 de dezembro do mesmo exercício. Significa dizer que todos os
recursos obtidos com as AROs devem ser ressarcidos ao agente financiador no próprio exercício
financeiro. Além disso, frise-se, não é possível contratar outra ARO se os recursos advindos de
operação anterior não tiverem sido devolvidos ao agente financiador. Por fim , atente-se para o fato
de que é terminantemente proibido contratar operações ARO ao longo do último ano de mandato. Ou
seja, o Presidente da República (União) não pode contratar operações de crédito de natureza extra
orçamentária no seu último ano de mandato.
2.6.4. Orçamento público- princípios e vedações
74.
A Constituição da República de 1988 instituiu dois tipos de processo legislativo: o ordinário e
o orçamentário. Cada qual possui/oro e procedimentos próprios. As normas geradas pelo processo
legislativo ordinário possuem, em regra, caráter genérico e validade indefinida, enquanto as normas
do processo legislativo orçamentário são, em regra, de natureza concreta e de caráter periódico.
75.
Existem, ainda, outras diferenças entre tais processos. Nas palavras de Eber Zoehler Santa
Helena (em Conflitos Temporais entre os Processos Legislativos Ordinário e Orçamentário, E-Legis,
Câmara dos Deputados, 2011, p. 12):
'O processo legislativo ordinário é bicameral. A proposição é apreciada por comissões
permanentes ou temporárias e posteriormente, ou mesmo sem apreciação dessas comissões,
pelos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e vice -versa, em etapas
distimas e separadas. Já o processo orçamentário é unicameral, a proposição é apreciada
primeiramente por uma comissão mista, única com previscio expressa no texto constitucional, e
após pelo Plenário do Congresso Nacional, ambos os foros em reunião conjunta dos membros
das duas Casas, ainda que em votação separada. ' (Gr{(ou-se)
76.
Ainda de acordo com Eber Zoehler Santa Helena:
'O processo legislativo ordinário é permanente e conta com procedimentos distintos em ambas
as Casas, com prazos impróprios, hipótese em que a omissão tem caráter comissivo, a exemplo
do mecanismo da obstrução parlamentar. O processo orçamentário é expedito em razão da
necessidade da Administração Pública ter seus instrumentos de gestão a tempo, tem prazos
pré-fixados constitucionalmente, inclusive com sanção para o caso de sua não observância,
como o não encerramento do 1 • período da sessão legislativa se não aprovada a LDO,
conforme o art. 57, § 2~ da Const ituição. ' (Grifou-se)
77.
Uma lei no âmbito do processo legislativo ordinário não pode jazer as vezes de uma lei que
deve ser aprovada no âmbito do processo legislativo orçamentário, o qual se reveste de
características e procedimentos próprios, todos eles devidamente listados pela Seção D - Dos
Orçamentos, Capítulo 11 - Das Finanças Públicas, Título VI - Da Tributação e do Orçamento, da
Constituição da República de 1988, como claramente determinado pelo art. 166, § 7•, da Carta
Magna de 1988, in verbis:

11

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Sexta-feira 18

TC 021.643/2014-8

'Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao
orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso
Nacional, na forma do regimento comum.
( ..)
Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto
§
nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. ' (Grifou-se)
78.
No que tange especificamente ao papel do orçamento público nas finanças de um ente
federado, é preciso atentar para o fato de que, há muito, deixou o mesmo de ser apenas documento
financeiro e contábil. Tal visão seria compatível com o conceito de orçamento clássico, muito
empregado na parte final do século X1X e na parte inicial do século XX José Afonso da Silva (em
Orçamento Programa no Brasil, 1" Edição, 1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, pg. 2),
assim comenta sobre o chamado orçamento clássico ou tradicional:
'Informado pelos princípios do liberalismo, o orçamento tradicional refletia a ideia de que a
atividade financeira do Estado deveria restringir-se ao indispensável à satisfação das
necessidades primárias do Estado (segurança interna e externa, justiça etc), vedada qualquer
ingerência na ordem econômica e social.
(..)
A função fundamental do orçamento clássico, historicamente, foi sempre o de assegurar o
controle político das atividades governamentais; controle que se fazia através dos órgãos
legislativos sobre as atividades financeiras dos órgãos executivos. 'Era um orçamento político,
contábil e financeiro, apenas.' (Grifou-se)
79.
Ocorre que o papel do orçamento público foi sofrendo modificações, passando a agregar
novas funções, como assinala José Afonso da Silva, citando Carlos M Giuliani Fonrouge, ao
comentar a respeito da evolução do orçamento público na primeira metade do século XX:
'De fato, deixando sua posição de neutralidade em face da economia, as finanças públicas se
transformaram em elementos ativos de inte1jerência nas relações de ordem econômica e
social. O orçamento, então, como instrumento básico da atividade financeira do Estado, teria
que assumir novas (unções. para exercer tina/idades de política fiscal de relevo nos momentos
de depressão ou de prosperidade econômica. A crise de 1929 e depois a guerra de 1939
demonstraram a ínfima relação existente entre o orçamento público e a economia nacional.'
(Grifou-se)
80.
Se ao orçamento passou a ser atribuído o papel de influenciar a economia nacional, nada mais
correto inferir, portanto, que o mesmo deva contemplar a estimativa de todas as fontes de recurso
utilizadas para o financiamento das políticas públicas, bem como a autorização de todos os
dispêndios necessários à execução da política econômico-financeira do ente federado respectivo,
como determina, entre outros, o princípio da universalidade orçamentária e o art. 2" da Lei 4.320, de
1964, in verbis:
'Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de (arma a
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos
os princípios de unidade, universalidade e anualidade. ' (Gr[fou-se)
81.
Deixar de inserir no orçamento as autorizações de gasto de natureza orçamentária e as
respectivas fontes de financiamento é, no mínimo, omitir parcela importante da política econômico financeira do estado, configurando atitude incompatível com o ordenamento jurídico vigente.
82.
O artigo 3° da Lei 4.320, de 1964, por exemplo, determina que o orçamento deve contemplar
todas as receitas de natureza orçamentária, inclusive as receitas que forem provenientes da realização
de operações de crédito, in verbis:
'Art. 3° A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de
crédito autorizadas em lei. ' (Grifou-se)

r-

12

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, Informando o código 52749900.

401

402

Sexta-feira 18

-

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

83.
Por seu turno, o art. 4° determina que todas as despesas de natureza orçamentária devem estar
presentes no orçamento, in verbis:
'Art. 4° A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo
e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o
disposto no artigo 2°'
84.
Especificamente em relação à dívida pública, contempla a LRF dispositivo que determina que
todas as despesas relacionadas ao pagamento da dívida, tenha ela natureza contratual ou mobiliária,
devem ser obrigatoriamente incluídas no orçamento do respectivo ente federado. Frise-se que referido
dispositivo também determina que os créditos orçamentários que autorizam o pagamento do
endividamento público devem consignar a receita que será utilizada para financiar referido
pagamento. In verbis:
'Art. 5° O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
(..)
§ l 0 Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que
as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.' (Grifou-se)
85.
Atente-se para o teor do art. 6° da Lei 4320, de 1964, conhecido como o 'princípio do
orçamento bruto'. Por certo, todas as despesas e as receitas que estarão positivadas no orçamento
não podem estar consignadas em valores 'líquidos', ou seja, as receitas e despesas devem espelhar, o
máximo possível, ás relações entre cada dispêndio e cada fonte de recurso. In verbis:
'Art. 6• Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.' (Grifou-se)
86.
Ainda em relação ao orçamento público, vale destacar dois dos mais importantes dispositivos
constitucionais relacionados ao referido tema: art. 167, incisos!e 11 In verbis:
'Art. 167. São vedados:
! -o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
I1 - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais; ' (Grifou-se)
87.
O teor de transcritas vedações mostra que nenhum gestor público pode realizar dispêndios ou
assumir qualquer obrigação (constituir dívida, por exemplo) sem que a lei orçamentária ou lei de
créditos adicionais contemplem dotações orçamentárias para tanto. Em outras palavras, não há como
realizar despesas sem que a mesma tenha sido previamente autorizada v ia processo legislativo
orçamentário.
88.
Por fim, ressalte-se que a LRF também traz dispositivos que vão ao encontro dos incisos I e 11
do art. 167 da Carta Magna de 1988, in verbis:
'Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de:
! -estimativa do impacto orçamentáriojlnance1ro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes;
I1- declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias.
§ 1" Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I- adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente,
ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
(. ..)
§ 4° As normas do caput constituem condição prévia para:
I- empenho e licitação de serviços,fornecimento de bens ou execução de obras;' (Grifou-se)
13

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

-c .....

Sexta-feira 18

.,

r

~r--· .r\
/ "l AlJ l()tÇÃO)

~

TC- u

TRIBUNAL- DE coNTAs DA U NIAo

r.,,

t~ '~ 397_1 1/,Jt

·,-zs-~le7-"~..,
:').-

rc 021 .643/2014-8

~),-~-"\r
~~

89.
O atendimento das condições estabelecidas pelo art. 16 da Lei Complementar 101, de 2000, é
de tal importância que o art. 15 da própria LRF assim estabelece, in verbis:
'Art. 15. Serão consideradas não aulorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a
geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposlo nos arts. 16 e 17. '
(Grifou-se)
2.6.5. Concessão de subvenções e despesas obrigalórias de caráter continuado
90.
A concessão de subvenções (subsídios, equalizações etc) eslá disciplinada pelo art. 26 da LRF.
De acordo com o caput de referido dispositivo, as condições para a concessão de subvenções são as
seguintes: (i) lei específica deve autorizar a concessão; (ii) o orçamento, de forma original ou
adicional, deve conter crédito orçamentário que contemple dotaçêío suficiente para a transferência do
recurso; e (iii) a concessão da subvenção não deve contrariar dispositivo constante da LDO. In
verbis:
'Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de
pessoas fzsicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei especifica,
atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no
orçamento ou em seus créditos adicionais. ' (Grifou-se)
É bom que se observe que a lei que autoriza a concessão da subvenção não se confunde com a
91.
lei que contempla a dolação para a execução da despesa. Ou seja, a lei que autoriza a concessão é
aprovada no âmbilo do processo Legisla/ivo ordinário e a lei que contempla a dotação - LOA ou lei de
créditos adicionais - é aprovada no âmbito do processo legislativo orçamentário. Frise-se, lambém,
que a autorização concedida no âmbilo do processo legislativo ordinário é uma só, ou seja, não
precisa ser renovada a cada exercício financeiro, ao passo que a autorização concedida na LOA ou
em créditos adicionais precisa, caso a subvenção ocorra em mais de uma .oportunidade, ser renovada
a cada exercício, em razão do princípio da anualidade orçamentária.
92.
As subvenções podem ser concedidas em caráler continuado ou em parcela única. As
subvenções de parcela única são aquelas em que o valor da subvenção é transferido em uma única
opm·tunidade, não havendo obrigação de serem transferidos outros val01·es em exercícios
subsequentes. Subvenções de caráter conlinuado são aquelas em que os valores precisarão ser
transferidos ao respecNvo beneficiário em diversos exercícios financeiros.
93.
Quando as subvenções são despesas de caráter obrigatório e precisam ocorrer em diversos
exercícios financeiros, então as mesmas acabam se enquadrando no conceito eslabelecido pelo art. 17
da LRF, in verbis:
'Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei,
medida provisória ou ato administrativo normativo que ftxem para o ente a obrigação legal de
sua execução por um período superior a dois exercícios. ' (Grifou-se)
94.
Nesse caso, a aprovação da lei específica a que se refere o art. 26, caput, da LRF, precisa
atender às diversas condicionantes estahelecidas pelo,ç parágrafos do art. 17 do LRF, a saber, in
verbis:
'Art. 17. Omissis...
§ Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos
com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a ori'gem dos recursos para seu
custeio.
§ 2• Para efeito do atendimento do § 1", o ato será acompanhado de comprovação de que a
despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
referido no § 1• do arl. 4~ devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 3• Para efeito do § 2~ considera-se aumento permanente de receita o proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
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§ 4° A comprovação referida no § 2", apresentada pelo proponente, conterá as premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com
as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5° A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das
medidas referidas no§ 2~ as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.'
95.
Como se pode ve1~ em razão dos efeitos que as despesas obrigatórias de caráter continuado
provocam sobre os orçamentos dos exercícios financeiros subsequentes - vale lembrar, enquanto
durar a obrigatoriedade de sua execução, será necessário consignar nos orçamentos do ente federado
dotações orçamentárias necessárias à transferência dos recursos aos respectivos beneficiários - a
instituição de despesas desse tipo deve ser precedida de detalhado planejamento. Não à toa, o próprio
ato - projeto de lei ou medida provisória- que pretende ver autorizada/ instituída a subvenção deve
demonstrar, de forma clara e transparente, o atendimento das seguintes condicionantes:
(i) qual será o custo das respectivas subvenções ao longo dos três primeiros anos de vigência?

(§ 1");
(ii) de onde sairão os recursos para o financiamento das subvenções? Do aumento permanente
de receitas e/ou da redução permanente de despesas? (§ 1°);
(iii) os dispositivos legais que aumentam a receita ou reduzem permanentemente as despesas já
estão presentes no próprio projeto de lei ou na medida provisória que institui a subvenção? (§ 2" e §
5 ~ infine);
(iv) ficou demonstrado que a instituição das subvenções não afetará as metas fiscais
estabelecidas pela LDO para os próximos três exercícios financeiros?(§ 2"); e
(v) a comprovação de que a meta fiscal não será afetada está alicerçado em premissas e
metodologia de cálculo compatíveis/razoáveis? (§ 4°).
96.
Jsso posto, deve ser ressaltado o que estabelece a parte inicial do § 5" do art. 17, a qual
estabelece que os atos que dão azo às subvenções de caráter continuado não podem ser colocados em
prática sem que se tenha implementado as medidas que produzirão o aumento permanente de receita
e/ou a redução permanente de despesas. Ainda nessa esteira, voltando afazer referência ao teor do
art. 15 da LRF, citado pelo item '89 ', acima, 'serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não atendam o
disposr o nos arts. 16 e 17 '.

3. ACHADOS DE AUDITORIA
3. 1. Dívidas não registradas nas estatísticas fiscais apuradas pelo Banco Central do Brasil
Os achados listados nesta seção estão associados à Questão de Auditoria de n° 4.
3.1.1. Passivos junto à Caixa Econômica Federal - Bolsa Família, Abono Salarial e Seguro
Desemprego
98.
Documentos obtidos pela equipe de auditoria junto à Caixa Econômica Federal (CAIXA)
(peças 84, 97 e 103), ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (peça 79, fls. 67/69) e ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) (peça 89) comprovam que, ao longo
dos exerclcios financeiros de 2013 e de 2014, recursos próprios da CAIXA foram utilizados para o
pagamento de dispêndios de responsabilidade da União no âmbito dos seguintes programas de
governo: Bolsa Família, Seguro Desemprego e Abono Salarial.
99.
De acordo com o teor de documento encaminhado pelo Departamento Econômico do Bacen à
equipe de auditoria (peça 92, fls. 19122), restou demonstrado que os passivos gerados em razão da
realização de referidos adiantamentos não eram registrados pelo Bacen no rol de obrigações da
DLSP, como bem informa o item 13 do referido documento, i11 verbis:
'13. O Departamento de Supervisão Bancária (Desup) informou a este Depec (fi. 18) que ao
final de agosto último a Caixa Econômica Federal (CEF) registrou em seu ativo R$ 1. 740,5
milhões em valores a receber do Governo Federal, referentes a pagamentos relativos a
programas sociais (Bolsa Família, Abono Salarial e Seguro Desemprego). Esses valores foram
97.
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registrados na subconta Cosif de uso interno da CEF 1.8.8.65.99.48 -Programas Sociais,
conta não abrangida na coleta automática de dados da apuracão do resultado [isca!. '(Grifouse)
100. No entanto, ao final do mês de agosto de 2014, uma semana após a apresentação da
representação que deu origem aos presentes autos, o DepartamenJo Econômico do Bacen decidiu
(peça 92, fls. 21 /22) que tais passivos deveriam passar a ser registrados nas estatísticas fiscais de
endividamento, poslo que o registro de referidos adiantamentos seria compatível (peça 92,fl. 20) com
o que determina a metodologia de apuração da DLSP.
101. De acordo com informações fornecidas pelo Departamento de Supervisão Bancária do Bacen
(peça 92, jl. 21), o saldo total de referidos passivos ao final do mês de agosto de 2014 era de R$
1. 740,5 milhões, assim divididos: (i) Bolsa Família: R$ 717,3 milhões; (i i) Abono Salarial: R$ 936,2
milhões; e {iilj Seguro Desemprego: R$ 87 milhões.
102. Como a apuração do resultado fiscal pelo método 'abaixo da linha' é efetuado a partir da
variação do endividamento líquido, então é possível concluir que, a partir do mês de agosto de 2014,
as variações primárias deficitárias- o registro das despesas primárias pelo método 'abaixo da linha'
- passaram a ser captadas pelas estatísticas fiscais no exato momento em que a CAIXA efetua o
adiantamento à União, ou seja, no momento em que a instituição financeira efetua, em nome da
União, o pagamento dos dispêndios relativos aos citados programas sociais.
103. No entanto, até o mês de julho de 2014, como tais passivos não eram registrados pelo
Departamento Econômico do Bacen, as variações primárias deficitárias somente eram captadas
quando a União repassava os recursos financeiros à CAIXA. E como, a uma, as estat{sticas fiscais
apuradas pelo Bacen consideram, para o cálculo da variação do endividamento líquido, os saldos de
endividamento existentes no último dia de cada mês e, a duas, os recursos financeiras somente eram
repassados à CAIXA no início do mês subsequente, então, ao longo dos sete primeiros meses do ano,
as despesas com pagamento de beneficios de referidos programas sociais eram captadas apenas no
mês subsequente ao que efetivamente tinham sido realizadas.
104. Vale dizer, a postergação do registro de tais dispêndios de natureza primária somente foi
possível porque os adiantamentos não eram registrados pelo Departamento Econômico do Bacen.
Também vale frisar que, como tais passivos passaram a ser registrados pelas estatísticas fiscais, as
despesas primárias com o pagamento dos dispêndios do Bolsa Família, do Seguro Desemprego e do
Abono Salarial passaram a ser captadas pelo Departamento Econômico do Bacen no mesmo mês em
que efetivamente ocorrem. Por fim, como já explicitado pelo item 40 desta instrução, as estatísticas
fiscais produzidas pelo Bacen têm como principal objetivo evidenciar, de forma tempestiva, o impacto
das operações do setor público sobre a demanda agregada.
105. Desse modo, diante do exposto acima, em razão do princípio da transparência fiscal
positivado pelo art. i" da LRF e em nome dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de
Estatísticas Fiscais publicado pelo Bacen em seu sítio na rede mundial de computadores, propõe-se
determinação ao Departamento Econômico do Bacen para que publique na Nota de Imprensa de
Política Fiscal, imediatamente, quadro específico em que fiquem evidenciados os montantes da Dívida
Líquida do Setor Público e dos resultados nominal e primário que deveriam ter sido apurados caso os
passivos referentes aos adiantamento concedidos pela CAIXA estivessem sendo captados pelas
estatísticas fiscais.
3.1.2. Passivos itmto ao Banco do Brasil-Equalização da Safra Agrícola e Títulos e Créditos
a Receber junto ao Tesouro Nacional
106. A análise das demonstrações financeiras publicadas pelo BB permitiu identificar a existência
de três haveres do BB jun/o à União registrados no ativo de referida instituição financeira.
107. O primeiro desses ativos está identificado como 'Alongamemo de crédito rural - Tesouro
Nacional' e está evidenciado pelo item 'll.a - Outros Créditos - Créditos Específicos' das Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas referentes ao ] Semesrre/2014 publicadas
pelo BB na rede mundial de compu/adores e Cl(jos saldos relativos aos meses de junho/201 3,
0
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dezembro/2013 e junho/2014 eram, respectivamente,
1.468. 760 mil.
108. O segundo desses ativos está identificado como 'Tesouro Nacional - equalização de taxas safra agrícola' e está evidenciado pelo item 'IJ.b - Outros Créditos - Diversos' das Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas referentes ao JO Semestre/2014 publicadas
pelo BB na rede mundial de computadores e cujos saldos relativos aos meses de junho/2013,
dezembro/2013 e junho/2014 eram, respectivamente, R$ 4.158.015 mil, R$ 6.333.283 mil e R$
7.943.736 mil.
109. O terceiro desses ativos está identificado como 'Título e créditos a receber - Tesouro
Nacional ' e está evidenciado pelo item '11.b - Outros Créditos- Diversos' das Notas Explicativas às
Demonstrações C~ntábeis Consolidadas referentes ao 1° Semestre/2014 publicadas pelo BB na rede
mundial de computadores e cujos saldos relativos aos meses de junho/2013, dezembro/2013 e
junho/2014 eram, respectivamente, R$ 1.043.628 mil, R$ 1.373. 702 mil e R$ 1. 796.224 mil.
110. Foi solicitado (peça 45, jl. 3) ao Departamento Econômico do Bacen que informasse à equipe
de auditoria o item da DLSP no qual porventura estivessem registrados os passivos da União junto ao
BB e as razões de ordem metodológica para a inserção ou, se for o caso, para a não inserção de
referidos passivos no rol de obrigações da União na DLSP.
111. Por intermédio do Oficio 97112014-BCB/Depec (peça 93), de 17 de outubro de 2014, o Bacen
informou que o passivo referente ao item 'Alongamento de crédito rural - Tesouro Nacional ' é
computado no item Dívida Bancária Federal, nos quadros estatísticos relativos à composição da
DLSP, divulgados pelo Bacen.
112. Quanto às razões para o registro, o Bacen informou que referido passivo está registrado pelo
BB na conta Cosif '1.8.5.90.00-7 - Tesouro Nacional - Alongamento de Crédito Rural '. Informou
também que, como regra geral, as obrigações do governo registradas no sistema bancário devem ser
incluídas na DLSP e que as obrigações, caracterizadas como direito já efetivamente constituído junto
ao Governo Federal, enquadravam-se nos critérios estabelecidos na metodologia de apuração fiscal.
113. Quanto ao passivo referente ao item 'Tesouro Nacional - equalização de taxas - safra
agrícola ' o Bacen' informou {peça 93, jl. 4} que o mesmo não está inserido no cálculo da DLSP.
Informou também que a conta Cosi/ utilizada pela instituição financeira para o registro de referidos
direitos não está nos grupamentos contábeis abrangidos pela apuração fiscal.
114. Para justificar o não registro de referido passivo, o Departamento Econômico do Bacen
informa que a apuração fiscal considera o critério de caixa para o resultado fiscal primário e que o
impacto das despesas de equalização de taxas sobre a DLSP e o resultado fiscal ocorre, regra geral,
por ocasião de seu efetivo pagamento pelo Tesouro Nacional, ocasionando queda de disponibilidade
(Conta Única) ou aumento de endividamento (no caso de pagamento com títulos públicos).
115. O argumento apresentado pelo Bacen, ao que parece, reforça o entendimento de que referido
passivo deve ser registrado nas estatísticas da DLSP, pelos motivos expostos a seguir.
116. As equalizações, como já evidenciado pelos itens 90 a 95 desta instruçcio, são despesas
orçamentárias correntes que devem ser pagas ao longo do processo de execução do orçamento. Ou
seja, espera-se que o devedor (União) efetue, periodicamente, o pagamento das equalizações ao
respectivo credor (BB).
117. Quando, no entanto, referidos pagamentos não são efetuados e, ao estoque da respectiva
dívida, passam a ser apropriados juros, não há dúvida de que o credor está concedendo uma espécie
de financiamento ao devedor.
118. Desse modo, como determina a metodologia de apuração 'abaixo da linha', nos parece que
estão plenamente atendidos os critérios estabelecidos pela metodologia 'abaixo da linha' para o
registro de tais passivos na DLSP, uma vez que: (i) existe o financiamento concedido pelo BB à
União; (i i) os montantes já são devidos pela União ao BB - ora, se não são devidos, por que são
apropriados juros aos respectivos estoques?; e (iii) os valores estão registrados no ativo da instituição
financeira.
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119. Ainda nessa esteira, informa o Bacen (peça 45, fls. 4/5) que, na hipótese de existirem parcelas
desses direitos das instituições financeiras que se mostrem já exigíveis, poder-se-ia empreender estudo
com o objetivo de avaliar possível inclusão desses montantes na DLSP. Em relação a esse aspecto, os
itens 208 a 222 deste relatório mostram que os valores lançados no ativo do BB já foram
reconhecidos, pela STN, como devidos à referida instituição financeira.
120. Desse modo, ante o exposto acima, em razão do princípio da transparência fiscal positivado
pelo art. JO da LRF e em nome dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de Estatísticas
Fiscais publicado pelo Bacen em seu sítio na rede mundial de computadores, propõe-se determinação
ao Departamento Econômico do Bacen para que registre no rol de passivos da União na Dívida
Líquida do Setor Público os valores devidos pela União ao Banco do Brasil relativos ao item 'Tesouro
Nacional - equalização de taxas - safra agrícola '.
121. Quanto ao passivo referente ao item 'Título e créditos a receber - Tesouro Nacional' o Bacen
informou (peça 45, fi. 4) que o mesmo também não está inserido no cálculo a DLSP. As razões para a
não inclusão seriam as seguintes, in verbis:
'O passivo da União acima referido é oriundo de operações de crédito de interesse do
Governo, incluindo os abatimentos e repasses vinculados às operações destinadas às micro e
pequenas empresas e rebates ou bônus por adimplência nas operações rurais. Essas operações
são contabilizadas em conta Cosif de uso interno da instituição, vinculada ao grupamento
contábill.8.8.80.20-5 - Títulos e Créditos a Receber - Sem Característica de Concessão de
Crédito e que não permite a explicitação das obrigações do Tesouro Nacional, não sendo
abrangida, portanto, pela apuração fiscal. (..), a avaliação desses direitos da instituição
financeira à luz da metodologia de apuração fiscal requer análise mais desagregada da
natureza dos créditos, sobretudo quanto à segregação dos estoques oriundos de operações
financeiras, se for o caso, daquelas de natureza não financeira {impacto primário), avaliação
essa que depende de outras informações, inclusive com a participação de outros órgãos e
entidades do Poder Público Federal, não podendo ser realizada unicamente a partir do atual
registro contábil na instituição financeira. '
122. A equipe de auditoria entende, entretanto, que os montantes registrados em referido item das
demonstrações financeiras devem ser registrados como um passivo no rol das obrigações da União na
DLSP pelas mesmas razões citadas acima para o registro da equalização da safra agrícola, quais
sejam: (i) existe o financiamento concedido pelo BB à União; (ii) os montantes já são devidos pela
União ao BB; e (iii) os valores estão registrados no ativo da instituição financeira.
123. Desse modo, em razão do exposto acima, ante o princípio da 1ransparência fiscal positivado
pelo art. ] 0 da LRF e em nome dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de Estatísticas
Fiscais publicado pelo Bacen em seu sítio na rede mundial de computadores, propõe-se determinação
ao Departamento Econômico do Bacen para que registre no rol de passivos da União na Dívida
Líquida do Setor Público os valores devidos pela União ao Banco do Brasil relativos ao item 'Título e
créditos a receber - Tesouro Nacional '.
3.1.3. Passivos junto ao BNDES- Programa de Sustentação do Investimento (PSJ)
124. A análise das demonstrações financeiras publicadas (peça 85, fls. 4 e 53; peça 86) pelo
BNDES permitiu identificar a existência de haver do BNDES junlo à União registrado no patrimônio
de referida instituiçcio financeira. Referido ativo está registrado como 'Créditos perante o Tesouro
Nacional ' e está evidenciado pelo item '9.2 - Créditos Específicos- Vinculados ao Tesouro Nacional'
das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas referentes ao 1o Semestre/2014
publicadas pelo BNDES na rede mundial de computadores e cujos saldos relativos ao final dos meses
dejunho/2013 ejunho/2014 eram, respectivamente, R$ 5.574.213 mil e R$ 7.485.881 mil:
125. Foi solicitado (peça 45) ao Departamento Econômico do Bacen que informasse à equipe de
auditoria o item da DLSP no qual porventura estivesse registrado referido. passivo da União junto ao
BNDES, bem como as razões de ordem metodológica para a inserção ou, se for o caso, para a não
inserção de referido passivo no rol de obrigações da União na DLSP.
18
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126. Por intermédio do Oficio 971/2014-BCB/Depec (peça 93, fi. 6), de 17 de outubro de 2014, o
Bacen informou que referido passivo é computado no item 'Dívida Bancária Federal', nos quadros
estatísticos relativos à composição da DLSP, divulgados pelo Bacen.
127. Quanto às razões para o registro, o Bacen informou (peça 127, fi. 6) que tal passivo está
registrado pelo BNDES na conta Cosi/ '1.8.5.60.00-6 - Tesouro Nacional - Pagamentos a Ressarcir',
que registra, conforme estabelece o Manual do Cos(f, o montante de pagamento de obrigações
contratuais e de outros encargos efetuados em nome do Tesouro Nacional, e aguardando o reembolso
do mesmo.
128. O Departamento Econômico ainda complementa a informação acima, afirmando que, in
verbis:
'A metodologia de apuração das estatísticas fiscais estabelece, como regra geral, que as
obrigações do governo registradas na contabilidade do sistema bancário devem ser incluídas
nas estatísticas da Divida Líquida do Setor Público (DLSP). Nesse sentido, as obrigações
acima mencionadas, devidamente caracterizadas como direito já efetivamente constituído junto
ao Governo Federal, enquadram-se nos critérios estabelecidos na metodologia de apuração
fiscal. '
129. A análise das demonstrações financeiras publicadas (peça 85,fis. 4 e 53) pelo BNDES também
permitiu identificar a existência de haver da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME)
junto à União registrado no ativo de referida agência. Tal ativo também está registrado como
'Créditos perante o Tesouro Nacional' e também está evidenciado pelo item '9.2 - Créditos
Especificas- Vinculados ao Tesouro Nacional' das Notas Explicalivas às Demonstrações Contábeis
Consolidadas referentes ao 1• Semestre/2014 publicadas pelo BNDES na rede mundial de
computadores e cujos saldos relativos ao final dos meses de junho/2013 e junho/20 14 eram,
respectivamente, R$ 8.320.118 mil e R$ 14.112.386 mil.
130. Foi solicitado (peça 45) ao Departamento Econômico do Bacen que informasse à equipe de
auditoria o item da DLSP no qual porventura estivesse registrado referido passivo da União junto ao
BNDES, bem como as razões de ordem metodológica para a inserção ou, se for o caso, para a não
inserção de referido passivo no rol de obrigações da União na DLSP.
131. Por intermédio do Oficio 971/2014-BCB/Depec (peça 93, fi. 7), de 17 de outubro de 2014, o
Bacen informou que referido passivo não é computado nos quadros estatísticos relativos à
composição da DLSP, divulgados pelo Bacen.
132. Quanto às razões para o não registro, o Bacen informou (peça 93, fi. 7) que a FINAME é
empresa pública federal constituída sob a forma de sociedade anônima, não sendo enquadrada como
instituição .financeira sujeita às disposições regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário
Nacional. Seus balancetes mensais não seguem a abertura das rubricas contábeis previstas no Cosif e
não são enviados ao Banco Central.
133. No entanto, vale ressaltar o contido nas Demonstrações Financeiras de 2013 publicadas pela
FJNAME (peça 87, fi. 13), in verbis:
'Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições da Lei das
Sociedades por Ações (Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976), normas do Banco Central do
Brasil- BACEN, do Conselho Monetário Nacional - ClvfN e, subsidiariamente, as normas da
Comissão de Valores Mobiliários- CVM não conflitantes com as regulamentações do BACEN
e CMN. Essas demonstrações estão sendo apresentadas em conformidade com o Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, apesar da homologação
para tornar-se instituição financeira estar em processo de aprovação. ' (Grifou-se)
134. A equipe de auditoria entende que as informações prestadas pela própria FINAME, transcritas
acima, já seriam suficientes para se desconsiderar as razões apresentadas pelo Departamento
Econômico do Bacen para o não registro do passivo da União junto ao FINAME. No entanto, ainda
existem outros motivos para q·ue se efetue referido registro.
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135. O primeiro deles é que, na realidade, o montante registrado pela FINA.ME não representa,
efetivamente, um crédito junto à União. Isso porque, na prática, a FINAME não opera com recursos
repassados pela Unitio, mas com recursos repassados pelo próprio BNDES Ou seja, na realidade, o
valor registrado no ativo da FINAME representa, isso, s im, um montante que o BNDES tem a receber
da União mas que, por uma questão de evidenciação, está sendo registrado como se fosse um ativo da
FINAME, posto que gerado por operações realizadas pela FINAME com recursos repassados pelo
BNDES.
136. Referida situação pode ser melhor entendida quando se observa o contexto em que referidos
ativos são gerados.
137. Os créditos registrados pelo BNDES e pela FINAME em suas demonstrações contábeis
decorrem de valores a receber em razão do que estabelece a Lei 12.096, de 2009, que autoriza a
concessão de subvenção econômica ao BNDES em operações de financiamento destinadas à aquisição
e produção de bens de capital e demais itens, contratados ao amparo do Programa de Sustentação do
Investimento - PSI.
138. Referidos valores a receber referem-se, portanto, a equalizações de taxas de juros- despesa
corrente com subvenção econômica -, conforme pode ser verificado pelo teor do a1t. 1 • de referida
norma, in verbis:
'Art. 1° Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica, sob a modalidade de
equalização de taxas de juros, nas operações de financiamento contratadas até 31 de dezembro
de 2014:
I- ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, destinadas:' (Grifouse)
139. Vê-se, pois, que, pelo teor do art. 1 ~ inciso I, da Lei 12.096, de 2009, as dívidas da União
relacionadas à equalizaçcio de taxas de juros são devidas ao BNDES, e não à FINAME. Mas como
esta opera com recursos repassados pelo BNDES, as demonstrações contábeis de cada entidade
registram os valores de forma separada.
140. Em razão disso, esta equipe de auditoria, com o intuito de apurar o montante de equalizações
de laxas de juros devido pela União ao BNDES no âmbito do PSI, requisitou (peça 52) à STN o
fornecimento de informação em relação ao montante das equalizações apuradas/geradas desde o
exercício finm?ceiro de 2009, bem como os valores pagos pela União ao BNDES em referido período.
141. De acordo com a STN (peça 73), o saldo da equalização devida ao BNDES ao final do 1°
semestre de 2014, considerando-se os juros apropriados aos respectivos estoques, era de R$
19.643,86 milhões.
142. Desse modo, em razão do exposto acima, a equipe de auditoria entende que existem razões
suficientes para se concluir que o registro do montante devido pela União ao BNDES - e, deforma
indireta, ao F INAME- deve ser registrado como um passivo da União na DLSP apurada pelo Bacen.
143. Por isso, em nome do princípio da transparência fiscal positivado pelo art. I" da LRF e dos
objetivos e critérios explicitados pelo Manual de Eswtísticas Fiscais publicado pelo Bacen em seu
sítio na rede mundial de computadores, propõe-se determinação ao Departamento Econômico do
Bacen para que registre no rol de passivos da União na Dívida Líquida do Setor Público o monlante
da equalização de taxa de juros devido pela União ao BNDES no âmbito do Programa de Sustentação
do Investimento (PSI).
3.1.4. Passivos junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)
144. No início da etapa de execução da presente inspeção, a equipe de auditoria decidiu por bem
analisar o balanço do FGTS. A observação das demonstrações contábeis publicadas (peça 88, fi. 6)
pelo FGTS permitiu identificar a existência de três haveres junto à União.
145. Tais ativos estavam registrados como 'Outros Créditos - Tesouro Nacional - Pagamentos a
Ressarcir ' no item 8.b das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas referentes
ao exercício de 2013 publicadas pelo FGTS na rede mundial de computadores e cujos saldos totais ao
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final dos meses de dezembro/2012 e dezembro/2013 eram, respectivamente, R$ 7.217.384 mil e R$
12.950.787 mil
146. O primeiro· desses ativos representa valores relacionados à Resolução do CCFGTS 574, de
2008, cujo saldo ao final de 2013 era de R$ 606,3 milhões.
147. O segundo desses ativos decorre de adiantamentos efetuados pelo FGTS à União no âmbito do
Programa Nacional de Habitação Urbana do Programa Minha Casa Minha Vida, ainda não cobertos
pela União, cujo saldo ao final de 2013 e1·a de R$ 5, 7 bilhões.
148. O terceiro desses haveres está relacionado à arrecadação da Contribuição Social de que trata
a Lei Complementar 110, de 2001, cujo montante ao final de 2013 era de R$ 6,6 bilhões.
149. Foi solicitado (peça 45) ao Departamento Econõmico do Bacen que informasse à equipe de
auditoria o item da DLSP no qual porventura estivessem registrados os passivos da União junto ao
FGTS e as razões de ordem metodológica para a inserção ou, se for o caso, para a não inserção de
referidos passivos no rol de obrigações da União na DLSP.
150. Por intermédio do Oficio 97112014-BCB/Depec (peça 93). de 17 de outubro de 2014, o Bacen
informou que os passivos da União junto ao FGTS não estão inseridos em nenhum item da DLSP.
151. Quanto às razões para o não registro, o Bacen informou que o FGTS é um fundo cujos
recursos pertencem aos trabalhadores, que nele mantêm contas nominalmente identificadas. Além
disso, informou que o Bacen não tem atribuição fiscalizatória sobre o Fundo e sobre seus
balanços/balancetes contábeis, os quais estão subordinados às disposições do Cosif.
152. A equipe de auditoria, no entanto, entende que os passivos listados acima devem ser
registrados no rol de obrigações da União na DLSP, porquanto atendem perfeitamente os critérios
estabelecidos pela metodologia 'abaixo da linha', os quais, por oportuno, vale reprisar, quais sejam:
(i) as obrigações devem, em princípio, estar registradas no ativo das instituições credoras ou
registradas no passivo das instituições devedoras; e
(ii) as obrigações e os haveres devem ter se originado de operações que tenham sido
intermediadas ou sancionadas por instituições do sistema financeiro ou que tenham transitado ou
envolvemm instituições do sistema financeiro.
153. Salvo melhor juízo, todos os passivos listados acima se originaram de operações que, de uma
forma ou de outra, foram intermediadas, sancionadas ou transitadas por instituições do sistema
financeiro.
154. O passivo referente à Resolução do CCFGTS 574, de 2008, por exemplo, representa
obrigações de responsabilidade da União assumidos em razão do disposto pela Lei 6.024, de 1974 e
pela Medida Provisória 2.196, de 2001.
155. De acordo com a Lei 6.024, de 1974, que dispõe sobre a intervenção e liquidação extrajudicial
de instituições financeiras, um dos efeitos imediatos da liquidação pelo Bacen é a suspensão da
fluência de juros contra a massa, mesmo que estipulados, enquanto não inTegralmente pago o passivo.
Em razão disso, oito agentes financeiros, que contavam com contratos de operações de crédito com
recursos do FGTS firmados com o extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), reivindicaram o
cancelamento dos juros pactuados.
156. Os agentes financeiros Morada, Economisa, Sulbrasileiro/RS, Sulbrasileiro!SP, Urbanizadora
Continental, Minascaixa, Vitória-Minas e Produban foram beneficiados pelo mencionado normativo,
e o montante respectivo foi lançado a débito do FGTS por conta do cancelamento dos juros.
157. Em 2005. esta Corte de Contas, por intermédio do Acórdão 266112005-TCU-1" Câmara,
determinou ao Conselho Curador do FGTS que, in verbis:
'2.1.5 ordene à Caixa Econômica Federal que proceda à reversão da provisão para
cancelamento de juros - Lei 6.024/74, registrada no balanço do Fundo, mantendo
entendimentos para que a Caixa assuma os valores relativos ao período posterior a 1"1612001,
nos termos da MP 2.19612001, bem como mantenha entendimentos com a Secretaria do
Tesouro Nacional para que a União assuma as perdas do FGTS com o cancelamento de juros
previsto na Lei 6.024174, relativas ao período até J0/612001, também nos termos da MP
21
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2.196/2001, aportando os recursos necessários à regularização do balanço do Fundo; '
(Grifou-se)
I 58. Posteriormente, acatando parcialmente, recurso de reconsideração impetrado pelo Ministério
da Fazenda, o Tribunal de Contas da União alterou o teor do item 2.I.5 do acórdão recorrido, o qual
restou positivado nos seguintes termos, in verbis:
'2.I.5 ordene à Caixa Econômica Federal que proceda à reversão da provisão para
cancelamento de juros - Lei 6.024/74, registrada no balanço do Fundo, mantendo
entendimentos para que a Caixa assuma os valores relativos ao periodo posterior a 1°1612001,
nos termos da MP n. o 2.196/2001, bem como mantenha entendimentos com a Secretaria do
Tesouro Nacional para que a União assuma as perdas do FGTS com o cancelamento de juros
previsto na Lei 6.024174, relativas ao período até I 0/6/2001, também nos termos da MP n. o
2.196/2001 - ocorridos após a vigência da Lei n. 0 7.839189 -, aportando os recursos
necessários à regularização do balanço do Fundo; ' (Grifou-se)
159. Na 107" Reunião do Conselho Curador do FGTS, por intermédio da Resolução CCFGTS 574,
de 2008, o Conselho autorizou o Agente Operador do Fundo - Caixa Econômica Federal - a proceder
à baixa da provisão para o cancelamemo de juros.
160. A equipe entende, em razão do exposto acima, que não resta dúvida sobre o passivo da União
junto ao FGTS relacionado à edição da Resolução CCFGTS 574, de 2008, atender os critérios para a
sua inscrição nas estatísticas fiscais, uma vez que referida obrigação está registrada no ativo da
entidade credora e tem sua origem na realização de operações sancionadas, intermediadas,
transitadas por instituições do sistema financeiro. Vale dizer, ao final de setembro de 2014, o saldo de
referido passivo era de R$ 638,4 milhões (peça ?l,jls. I /4).
16I. Quanto aos ativos do FGTS relativos aos adiantamentos efetuados pelo FGTS à União no
âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana do Programa Min~a Casa Minha Vida, ainda
não cobertos pela União, também se enquadram nos critérios estabelecidos pela metodologia 'abaixo
da linha '.
162. A Lei 11.977, de 2009. que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV),
assim estabelece:
'Art. 2° Para a implementação do PMCMV, a União, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira:
I- concederá subvenção econômica ao beneficiário pessoa fisica no ato da contratação de
financiamento habitacional
Art. 82-A. Enquanto não efetivado o aporte de recursos necessários às subvenções econômicas
de que tratam os incisos 1 e 11 do art. 2° e o art. 11 desta Lei, observado o disposto na lei
orçamentária anual, o agente operador do FGTS, do FAR e do FDS, que tenha utilizado as
disponibilidades dos referidos fundos em contratações no âmbito do PMCMV, terá direito ao
ressarcimento das quantias desembolsadas, devidamente atualizadas pela taxa Selic. ' (Grifouse)
163. O agente operador do FGTS é a Caixa Econômica Federal, conforme disposlo pelo art. 4° da
Lei 8.036, de 1990, in verbis:
.
'Art. 4o A gestão da aplicação do FGTS será efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo
à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador. ' (Grifou-se)
164. Ante o exposto acima, porquanto atendam aos critérios do método 'abaixo da linha ', os
passivos da União registrados junto ao FGTS em decorrência dos adiantamentos concedidos no
âmbito do PMCMV de que trata a Lei Jl.977, de 2009, devem ser registrados na DLSP. Ao final do
mês de setembro de 2014 o saldo (peça 94, fi. 4) de referido passivo era de R$ 7.666,3 milhões.
165. No que tange ao haver relacionado à arrecadação das Contribuições Sociais de que trata a Lei
Complementar 110, de 2001, a equipe de auditoria entende que também devem ser registrados, e pelos
mesmos motivos apresentados acima. Explica-se, em apertada síntese.
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166. Referida lei complementar, em seus arts. / 0 e 2°, instituiu duas contribuições sociais, as quais,
de acordo com o Supremo Tribunal Federal - ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6- possuem natureza
própria daquelas regidas pelo art. 149 da Constituição da República. Significa dizer que representam
receitas de titularidade da União.
167. Em seu art. 3°, § 1 ~ a lei complementar determina, i11 verbis:
'Art. 3° Omissis...
§ r As contribuições sociais serão recolhidas na rede arrecadadora e transferidas à Caixa
Econômica Federal, na forma do art. 11 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, e as respectivas
receitas serão incorporadas ao FGTS. '(Grifou-se)
168. Por sua vez, o art. 11 da Lei 8.036, de 1990, determina, i11 verbis:
'Art. 11. Os depósitos feitos na rede bancária, a partir de 1 o de outubro de 1989, relativos ao
FGTS, serão transferidos à Caixa Econômica Federal no segundo dia útil subseqüente à data
em que tenham sido efetuados. '
169. Como destacado pelo item 167, acima, a pmte final do § 1° do art. 3° infonna que 'as
respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS'. Ao que nos parece, referida determinação - até
mesmo em razão do entendimento do STF- não tem por objetivo atribuir ao FGTS a titularidade das
contribuições arrecadadas. O propósito, salvo melhor juízo, é determinar que a cada Real arrecadado
com as contribuições sociais de que trata a Lei Complementar 110, de 2001, seja registrado, para o
FGTS, um ativo, representado por um crédito junto à União.
170. Desse modo, enquanto, de um lado. a União, à medida em que arrecada as contribuições,
registra em sua contabilidade um aumento de disponibilidades, o FGTS, de outro lado, registra em
seu ativo um direito de receber, da União, montante equivalente ao que fora arrecadado pelo referido
ente federado.
171. Por certo, apenas para garantir que o direito/receita seja registrado pelo FGTS de forma
contemporânea e em valor semelhante àquele arrecadado com as contribuições, a Lei Complementar
110, de 2001, determina, conforme destacado acima pelos itens 167 e 168, que as contribuições sejam
recolhidas ao agente operador do FGTS, qual seja, a CAIXA.
172. Isso posto, vale observar o teor do art. 13 de referida Lei Complementar, assim dispõe:
'Art. 13. As leis orçamentárias anuais referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003
assegurarão destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das
contribuições de que tratam os arts. 1 • e 2" desta Lei Complementar. · (Grifou-se)
173. Ou seja, todo o valor arrecadado pela União com as contribuições sociais de que trata a Lei
Complementar 110, de 2001, deveria ser obrigatoriamente repassado ao FGTS no próprio exercício
financeiro em que ingressara. Em outras palavras, ao final de cada um dos exercícios financeiros de
2001, 2002 e 2003, o saldo do direito registrado no ativo do FGTS em razão da determinação contida
no art. 3°, § ] de referida lei complementar, deveria estar zerado.
174. Frise-se que, a par da arrecadação das contribuições sociais ter sido destinada ao FGTS, e
embora a União somente estivesse obrigada a repassá-las integralmente ao Fundo nos próprios
exercícios, durante os anos de 2001 a 2003, essa prerrogativa foi mantida pela União até o exercício
financeiro de 2012, ou seja, todo o montante arrecadado com as contribuições era automaticamente
transferido ao FGTS.
175. Com a edição da Portaria STN 278, de 2012, no entanto, a sistemática mudou. O produto da
arrecadação das contribuições sociais a que se refere a Lei Complementar 110, de 2001, passou a ser
trazido à Conta Única do Tesouro, i11 verbis:
'Art. 2° O produto da arrecadação de que trata os arts. 1° c 2° da Lei Complementar li O, de
29 de junho de 2001, inclusive seus acessórios, serão recolhidos pela Caixa Econômica
Federal. no papel de Agente Operador do FGTS. à Conta Única do Tesouro Nacional, por
meio da Guia de Recolhimento da União, até o terceiro dia útil do segundo mês subseqüente
ao mês de recolhimento pelo empregador.' (Grifou-se)
0
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176. Com iss~, o repasse de tais recursos ao FGTS deixou de ser efetuad'lde forma automática,
passando a eswr condicionada à programação financeira no âmbito da União, como informa o art. 4•
de referida Portaria, in verbis:
'Art. 4° Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego - MJ'E efetuar a programação
financeira junto ao Tesouro Nacional com vistas à disponibilização dos recursos de que trata
esta Portaria, para posterior descentralização à Unidade Gestora 'CEF - Contribuições
Sociais - LC 11 O'.' (Grifou-se)
177. Como fonna de compensar o FGTS pela não remessa dos recursos no próprio exercício em
que arrecadados, o art. 3° da Portaria STN 278, de 2012, estabeleceu que seria devido ao Fundo o
mesmo percentual de remuneração incidente sobre os depósitos do Tesouro na Conta Única mantida
no Bacen. Ou seja, o saldo do ativo do FGTS junto à União seria corrigido pela mesma taxa de juros
(remuneração} utilizada para a correção dos saldos da Conta Única. In verbis:
'Art. 3° A Secretaria do Tesouro Nacional garantirá aos recursos recolhidos a mesma
remuneração incidente sobre as disponibilidades da União depositadas na Conta Única. '
178. Em relação ao teor do transcrito art. 3°, a equipe de auditoria entende que não existe base
legal para que a remuneração a que se refere possa ser atribuída ao FGTS. Referida questão, no
entanto, será discutida em uma outra seção deste relatório.
179. Fato é que, no mês de outubro de 2014, levando-se em consideração as remunerações
apropriadas com base no art. 3° da Portaria STN 278, de 2012, o saldo (peça 95) do ativo do FGTS
junto à União - e da obrigação da União junto ao FGTS, por óbvio - era de R$ I O. 049, I milhões,
sendo R$ 1.123,3 milhão referente à atualização do saldo e R$ 8.925,8 milhões de principal.
180. Desse modo, ante todo o exposto acima, a equipe de auditoria entende que, porquanto atende
aos critérios do método 'abaixo da linha', o passivo da Unicio junto ao FGTS, registrado em razão do
que estabelece a Lei Complementarl10, de 2001, deve ser registrado na DLSP.
3.2. Despesas primárias não registradas nas estatísticas fiscais apuradas pelo Banco Central
do Brasil
181. Como já evidenciado nos itens 24 a 30 e 47 a 54 deste relatório, o Bacen, por intermédio de
seu Departamento Econômico, é o órgão responsável pela apuração do resultado fiscal para fins de
verificação do atendimento da meta de resultado primário estabelecida pelo Anexo de Metas Fiscais
daLDO.
182. Para tanto, o método a ser utilizado pelo Bacen é o 'abaixo da linha'. De acordo com referido
método, o resultado primário do período é o somatório de todas as variações primárias superavitárias e deficitárias - ocorridas ao longo do exercício financeiro.
183. Por sua vez, as variações primárias superavitárias e deficitárias são as ocorridas no saldo de
cada uma das obrigações e dos haveres do setor público que não estejam associadas à apropriação de
juros aos estoques de respectivos haveres e deveres.
184. Significa dizer que, caso determinado haver ou obrigação não esteja sendo captado pelo
Departamento Econômico do Bacen nos saldos da DLSP, então, por conseguinte, também não estarão
sendo captadas as variações primárias que, ao longo do exercício financeiro, ocorreram no saldo do
respectivo haver ou obrigação.
185. A presente seção mostra os efeitos decorrentes do não registro dos passivos listados pela seção
anterior sobre a apuração do resultado primário ao longo do exercício financeiro de 2014. Ou seja,
quanto de resultado primário - deficitário ou superavitário - deixou de ser captado pelo
Departamento Econômico do Bacen em razão de os passivos listados pelos itens 97 a 180 deste
relatório não estarem sendo captados pelas estatísticas fiscais da DLSP.
186. Vale dizer, os achados listados a seguir estão associados à Questão de Auditoria de /1° 4.
3.2.1. Bolsa Família, Abono Salarial e Seguro Desemprego - Caixa Econômica Federal
I87. Conforme ficou evidenciado acima pelo item 99 deste relatório, o Bacen não registrava os
passivos da União surgidos em razão dos adiantamentos concedidos pela CAIXA no âmbito do
24
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Programa Bolsa Família, do Seguro Desemprego e do Abono Salarial. Tais passivos somente
passaram a ser registrados pelo Bacen quando da apuração do resultado fiscal referente ao mês de
agosto de 2014.
188. Com o registro de referido passivo, como será demonstrado por intermédio de situação
hipotética detalhada abaixo, não mais existe, em relação aos programas referidos acima, diferença
entre o valor do resultado primário que está sendo apurado pelo Bacen e aquele efetivamente
ocorrido ao longo de 2014.
189. No entanto, também como será demonstrado abaixo, entre janeiro e julho de 2014, o valor do
déficit primário que foi apurado pelo Bacen para tais programas é um número menor do que aquele
que deveria ter sido captado pelas estatísticas fiscais 'abaixo da linha' em referido período. Em
compensação, com o ajuste efetuado em agosto de 2014, o valor do resultado primário deficitário
apurado para tais programas no mês de agosto de 2014 é um número acima daquele que deveria ter
sido apurado para o respectivo mês. Ou seja, toda a diferença a menor no valor do déficit de janeiro a
julho de 2014 foi deslocada para o mês de agosto de 2014.
190. Imagine-se a seguinte situação hipotética: os dispêndios de responsabilidade da União no
âmbito do 'programa X' são de R$ 1.500 mensais. Tais dispêndios devem ser pagos a seus
beneficiários no último dia de cada mês. A CAIXA é a instituição financeira responsável pelo
pagamento de referidos valores aos seus beneficiários. A União deve repassar à CAIXA, até o último
dia do mês, os recursos necessários ao pagamento dos beneficios. Em caso de atraso, não são devidos
juros a nenhuma das partes.
191. Suponha que, diante desse cenário, tenham ocorrido as seguintes situações:
(i) no primeiro mês do ano (janeiro/2014):
a) a União repassa à CAIXA os recursos no prazo devido; e
b) a Caixa efetua o pagamento dos beneficios do último dia do mês.
(ii) no segundo mês do ano (fevereiro/2014):
a) a União não repassa o recurso para a CAIXA no prazo devido;
b) a CAIXA, então, utiliza recursos próprios para o pagamento dos beneficios; e
c) a União repassa os recursos à CAIXA somente no primeiro dia do mês subsequente.
(iii) no terceiro mês do ano (março/2014):
a) o Bacen passa a registrar os adiantamentos concedidos pela CAIXA como uma obrigação
integrante da DLSP;
b) a União não repassa os recursos no prazo devido; e
c) a Caixa efetua o pagamento do benefício do último dia do mês.
192. A tabela abaixo mostra valores hipotéticos em 31 /dezembro/2013 ; 31/janeiro/2014;
28/fevereiro/2014; 1"/março/2014; 31 /março/2014 e 30/abril/2014 para as seguintes grandezas:
(i) disponibilidades da União (coluna A);
(ii) obrigações da União junto à CAIXA (coluna B);
(iii) obrigações da União registrados pelas estatísticas fiscais do Bacen (coluna C):
(iv) Dívida Líquida real (coluna D = (B) - (A));
(v) Dívida Líquida apurada pelo Bacen (coluna E= (C) - (A));
(v Ovariação da Divida Líquida real (Coluna F);
(vii) variação da Dívida Líquida apurada pelo Bacen (coluna G);
(viii) repasses efetuados pela União à CAIXA (coluna H); e
(ix) pagamentos de beneficios efetuados pela CAIXA (coluna I).
Tabela 1- Dívida Líquida e Variação da Dívida Líquida - Valores Hipotéticos
Estoques
(A)

31 /dez/2013

10.000

(B)

Dívida Líquida
(C)

o

(D)

o

(E)

-10.000 -10.000

Repasses Paglos

Variação da DL
(F)

(G)
-

(1)

(H)

-

o

o
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31/jan/20 14

8.500

o

o

-8.500

28/fev/2014

8.500

1.500

-7.000

-8.500

1°/mar/2014

7.000

o

o
o

-7.000

-7.000

31/mar/2014

7.000

1.500

1.500

-5.500

-5.500

1%br/2014

5.500

o

o

-5.500

-5.500

+1.500

o

1.500

1.500

o

1.500

1.500

o

+1.500

o

1.500

o

o

1.500

o

Até fevereiro

+3.000

+1.500

1.500

3.000

Em março

+1.500

+3.000

1.500

1.500

Até março

+4.500

+4.500

4.500

4.500

TOTAL

+4.500

+4.500

4.500

4.500

+1.500

+1.500

193. A coluna I mostra quando e em que valor, efetivamente, ocorre a despesa primária com o
pagamento dos beneficios do ];rograma X': último dia de cada mês. Perceba-se que todos os
pagamentos estão ocorrendo no prazo devido: último dia do mês.
194. A coluna H mostra os valores que silo repassados pela Uniilo à CAIXA. Os valores que
deveriam ter sido repassados ao fina Lde fevereiro e de março só foram repassados no início do mês
seguinte. Isso fez com que a coluna B, que mostra a dívida realmente existente com a CAIXA, passe a
apresentar saldo ao final de fevereiro e ao final de março.
195. Como na situação hipotética acima as dívidas somente passaram a integrar as estatísticas
fiscais ao final de março de 2014, então o saldo da coluna C, que mostra o saldo das obrigações na
DLSP, estava zerado até então, quando passou a ser igual ao saldo da coluna B, ou seja, a dívida
líquida real e dívida líquida das estatísticas passaram a apresentar o mesmo montante.
196. A coluna D mostra o saldo da dívida líquida real, ou seja, a dívida líquida que existe,
efetivmnente, enquanto a coluna E mostra a dívida líquida que está sendo captada pelo Bacen.
Enquanto os repasses da União estão ocorrendo no prazo devido, os saldos das duas colunas são
iguais. E também são iguais. por evidente, as variações apresentadas pelas respectivas dívidas
líquidas, como mostram as colunas F e G.
197. No entanto, quando a União passa a atrasar o repasse do recurso à CAIXA, os saldos das
colunas D e E tornam-se diferentes. Isso porque o aumento das obrigações do mundo real (coluna B)
aumenta, mas o valor das obrigações nas estatísticas fiscais (coluna C) não sofre qualquer alteração.
Em razão disso, a coluna F evidencia que houve uma variação (aumento de R$ 1.500) na dívida
liquida real, mas a coluna G não evidencia qualquer alteração.
198. Frisando-se que uma das hipóteses apresentadas acima era de que não haveria qualquer
apropriação de juros nas operações aqui apresentadas, é possível concluir o que segue. Ora, se as
estatísticas fiscais 'abaixo da linha ' calculam o resultado primário a partir das variações no saldo do
endividamento líquido, então, enquanto no mundo real, até o final de fevereiro de 2014, está havendo
um déficit primário (a dívida líquida real aumentou R$ 3.000 no período), nas estatísticas fiscais está
havendo um d~fi.cil primário de apenas R$ 1.500, pois este foi o aumento da dívida líquida apurada
pelo Bacen até o final de fevereiro. Ou seja, nesse período, o déficit primário das estatísticas oficiais
foi inferior àquele ocorrido no mundo real.
199. Ocorre que, a partir do final do mês de março, o Bacen passou a registrar em suas estatísticas
o saldo da dívida junto à CAIXA. Com isso, além da variação (aumento de R$ 1.500) no saldo da
dívida líquida do Bacen (coluna G) provocado pela redução do saldo das disponibilidades (coluna A)
ocorrida em 1° de março de 2014 em razão do repasse do recurso à CAIXA, a dívida líquida do Bacen
passou a captar também, em referido mês, a variação (aumento de R$ 1.500) do saldo das obrigações
junto à CAIXA.
200. Desse modo, enquanto a dívida líquida real em março de 2014 apresenta uma variação
(aumento) de apenas R$ 1.500, a dívida líquida apurada pelo Bacen apresenta uma -variação
(aumento de R$ 3.000). Ou seja, todo o déficit primário que deixou de ser captado até o mês de
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fevereiro foi apurado, de uma só vez, no mês de março, quando as obrigações junto à CAIXA
passaram a ser reconhecidas nas estatísticas fiscais.
201. Como, a partir de então, a dívida líquida real e a dívida líquida apurada pelo Bacen passaram
a apresentar o mesmo saldo, posto que integradas pelos mesmos haveres e obrigações, o impacto
fiscal calculado pelo Bacen passa a ser igual ao que efetivamente ocorreu no mundo real.
202. Isso posto, vale extrair mais uma conclusão da situação hipotética acima, qual seja: o fato de
as estatísticas fiscais não estarem registrando as obrigações junto à CAIXA permitiu que os atrasos
na transferência de recursos da União à CAIXA tivessem o efeito de postergar, para o mês em que
ocorreu o repasse do recurso (no caso, o mês subsequente), a variação primária deficitária, ou seja, a
despesa primária.
203. E o que ocorreu, por exemplo, na passagem do mês de fevereiro para o mês de março.
Perceba-se que, como a dívida, até então, não estava sendo registrada pelo Bacen, a variação no
endividamento ocorrida em razão do atraso no repasse dos recursos à CAIXA (o qual deveria ter
ocorrido até 28 de fevereiro) não foi captada em fevereiro, mas apenas no primeiro dia do mês de
março, quando ocorreu a queda do saldo das disponibilidades da União (coluna A). Ou seja, o
mecanismo de postergar o impacto de dispêndios primários - conhecido pelo jargão 'pedalada fiscal '
-somente é possível se as estatísticas fiscais oficiais não estiverem captando adequadamente todos as
obrigações e ou haveres do respectivo ente federado.
204. Feito o estudo da situação hipotética acima, é possível retornar à análise dos efeitos, sobre o
resultado fiscal primário de 2014, decorrentes dos dispêndios efetuados no âmbito do Programa Bolsa
Família, do Seguro Desemprego e do Abono Salarial.
205. Como já assinalado pelos itens 98 a 100 deste relatório, as obrigações surgidas em razão dos
adiantamentos concedidos pela CAIXA à União no âmbito de referidos programas somente passaram
a integrar as estatísticas fiscais a partir de agosto de 2014. O saldo total de referidas obrigações ao
final de referido mês era de R$ 1. 740,5 milhões.
206. Significa dizer que, em razão do que foi demonstrado acima, no período compreendido entre os
meses de janeiro ajulho de 2014, as estatísticas fiscais apuraram, em relação a referidos programas,
um déficit primário inferior em R$ 1. 740,5 milhões ao que deveria ter sido apurado, ao passo que, no
mês de agosto de 2014, em razão do reconhecimento do passivo, o déficit primário apurado foi
superior, em igual monta, ao que deveria ter sido calculado.
207. Ante o exposto, em nome do princípio da transparência na gestão fiscal e em nome do
principal objetivo confessado pelas estatísticas fiscais, que é o de evidenciar, deforma tempestiva, o
efeitos das operações realizadas pelo setor público na demanda agregada, propõe-se determinação ao
Bacen para que, em relação ao exercício financeiro de 2014, refaça o cálculo do resultado primário
decorrente dos dispêndios ocorridos no âmbito do Bolsa Família, do Abono Salarial e do Seguro
Desemprego, utilizando, para tanto, os saldos corretos de endividamento líquido, ou seja, os saldos
que consideram, como uma obrigação integrante da DLSP, os adiantamento concedidos pela CAIXA à
União no bojo de r.eferidos programas governamentais.
3.2.2. Banco do Brasil - Equalização da Safra Agrícola
208. Conforme ficou evidenciado acima pelo item 113 deste relatório, as estatísticas fiscais não
estão registrando um passivo para a União que, nas demonstrações contábeis publicadas pelo BB,
estão registradas como um ativo sob a seguinte denominação: 'Tesouro Nacional - equalização de
raxas - safra agrícola'. Para entender o impacto de referidas operações sobre o cálculo do resultado
fiscal é preciso entender, minimamente, como surgem os valores devidos a título de equalização de
taxas de juros - safra agrícola.
209. A Lei 8.427, de /992, autoriza a concessão de subvenções a produtores rurais, na modalidade
de equalização de taxas de juros, in verbis:
'Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta Lei,
subvenções econômicas a produtores rurais e suas coopera/ivas, sob a forma de:
( ..)
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210. Basicamente, de acordo com o art. 4°da Lei 8.427, de 1992, a equalização de taxas de juros é
uma despesa corrente com subvenção que tem por objetivo pagar ao agente financeiro respectivo
valor que corresponda à diferença, quantificada em termos monetários, entre seu custo de captação
de recursos e os encargos cobrados do tomador do empréstimo. In verbis:
'Art. 4° A subvenção de equalização de taxas de juros ficará limitàda ao diferencial de taxas
entre o custo de captação de recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários a que
estão sujeitas as instituições financeiras oficiais e os bancos cooperativos, nas suas operações
ativas, e os encargos cobrados do tomador final do crédito rural.' (Grifou-se)
211. Em apertada síntese, para se aferir o montante da equalização. é preciso aplicar referido
diferencial de taxas ao saldo médio diário dos financiamentos rurais concedidos.
EQUALIZAÇÃO = DIFERENCIAL x SALDO MÉDIO DIÁRIO
212. Ou seja, a cada dia que passa, o agente finance iro calcula o valor que deixou de cobrar do
produtor rural e que, posteriormente, deverá ser pago/coberto pela União.
213. A definição de como a equalização deve ser apurada e de quando os valores se tornam devidos
é objeto de portaria editada pelo Ministério da Fazenda, em razão do que dispõe o art. 5° da Lei
8.427, de 1992, in verbis:
'Art. 5° A concessão da subvenção de equalização de juros obedecerá aos critérios, limites e
normas operacionais estabelecidos pelo Ministér io da Fazenda , especialmente no que diz
respeito a custos de captação e de aplicação dos recursos, podendo a equalização, se cabível
na dotação orçamentária reservada à finalidade, ser realizada de u.m a só vez, a valor presente
do montante devido ao longo das respectivas operações de crédito.' (Grifou-se)
214. Apenas a título de exemplo, cita-se o caso da Portaria MF 315, de 21 de julho de 2014.
Referida norma foi editada para regular a concessão de subvenções (equalizações de taxas de juros)
no âmbito dos financiamentos n~rais a serem realizados pelo Banco do Brasil a partir do segundo
semestre de 2014. Assim estabelece seu art. 1 ~ in verbis:
'Art. 1" Observados os limites, as normas e as demais condições estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional- CMN e por esta Portaria, (ica autorizado o pagamento de equalização
de taxas de juros sobre a média dos saldos diários - MSD dos financiamentos rurais
concedidos pelo Banco do Brasil S.A. - BB. '(Grifou-se)
215. Conforme estabelece o art. 2~ § 1°, de referida Portaria, o montante devido da equalização
será apurado com base em fórmula estabelecida pelo seu Anexo 1, fórmula essa que, de maneira
resumida e apenas para fins didáticos, foi apresentada pelo item 211 acima. In verbis:
'Art. 2° A equalização ficará limitada ao diferencial de taxas entre o custo de captação de
recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários, e os encargos cobrados do
tomador final do crédito.
§ 1o A equalização devida e sua respectiva atualização serão obtidas conforme metodologias
constantes do anexo I e condições constantes do anexo II desta Portaria.' (Grifou-se)
216. O montante da equalização que será devido pela União ao agente financeiro é calculado a
cada semestre, como determina o art. 2•. § 3 ~ da Portaria 315, de 2014. Referido montante, conforme
estabelece o art. 2 ~ § 2~ da Portaria, torna-se devido a partir do primeiro dia seguinte ao
encerramento de cada semestre (período de apuração). In verbis:
'Art. r Omissis...
§ r A equalização será devida no primeiro dia após o período de equalização e será
atualizada até a data do efetivo pagamento pela STN.
§ 3° O período de equalização é semestral, sendo que a equalização dev;da e a MSD serão
apuradas com base nos períodos de lo de julho a 31 de dezembro e de 1• de janeiro a 30 de
junho de cada ano. ' (Grifou-se)
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217. Frise-se que, além de o art. 2~ § 2", da Portaria 315, de 2014, ter informado de forma clara
que a equalização é devida a partir do primeiro dia após o período de equalização, referido
dispositivo também determinou que o saldo apurado da equalização devida seja atualizado até o
momento em que a STN efetue o pagamento do respectivo montante ao BB.
218. Para que o BB possa receber da União o pagamento do montante referente à equalização
devida, é preciso ocorrer a 'liquidação da despesa', como determina o art. 62 da Lei 4.320, de 1964,
in verbis:
'Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação. '
219. De acordo com a Lei 4.320, de 1964, a liquidação da despesa consiste, in verbis:
'Art. 63. (..) na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
(..)
li- a importância exata a pagar;' (Grifou-se)
220. Parece não ter sido à toa, portanto, a determinação contida no art. 2°, § 2", da Lei 8.427, de
1992, no seguinte sentido, in verbis:
'Art. 2° Omissis...
§ 2" O pagamento das subvenções de que trata esta Lei fica condicionado à apresentação pelo
solicitante de declaração de responsabilidade pela exatidão das informações relativas à
aplicação dos recursos, com vistas no atendimento do disposto no inciso 1! do§ l 0 do art. 63
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. '(Grifou-se)
221. Por certo, em razão do contido em referidas normas, a Portaria 315, de 2014, contempla os
seguintes dispas it ivos, i 11 verbis:
'Art. 4° Para fins de pagamento, o BB deverá fornecer à STN, por meio de correspondência
eletrônica para gecap.copec.dfstn@fazenda.gov.br, as planilhas para cálculo da equalização
na forma do anexo J[] até o vigésimo dia do mês subsequente ao fim dos períodos a que se
refere o art. 2~ § 3~ desta portaria.
Parágrafo único. As solicitações de pagamento de equalização deverão ser apresentadas no
modelo definido pela STN, acompanhadas da declaração de responsabilidade exigida pelo do
art. J•, § 2", da Lei 8.427, de 27 de maio de 1992.' (Grifou-se)
222. Isso posto, vale ressaltar que diversos documentos encaminhados pelo BB em resposta à
solicitação (peça 51. 96 e 98) desta equipe de auditoria, demonstram que os dados exigidos pelo art.
4° da Portaria 315, de 2014, foram apresentados pelo BB à STN. Comprovam, também, a validação
(peça 97, fl. 2), pela STN, dos valores devidos pela União ao BB em relação à equalização de taxas de
juros de que trata a Lei 8.427, de 1992.
223. No que tange especificamente ao impacto sobre as estatísticas fiscais, vale lembrar que este
relatório, por intermédio do item 113 já deixou demonstrado que o saldo a pagar junto ao BB
referente às equalizações de taxas de juros não está sendo considerado pelo Bacen como um passivo
da União integrante do rol das obrigações da DLSP. O saldo, ao final de junho de 2014, era de R$
7.943. 736 mil. Por intermédio do item 120 deste relatório, a equipe já informou que proporá a esta
Corte de Contas que seja determinado ao Bacen a inclusão de referido passivo nas estatísticas fiscais.
224. Ocorre que, como a apuração do resultado fiscal 'abaixo da linha' se faz a partir da variação
do saldo do endividamento líquido, então as estatísticas fiscais de resultado primário não estão
captando as variações ocorridas no saldo de referido passivo. Explica-se.
225. Como visto por intermédio dos itens 182 a 184, o resultado primário 'abaixo da linha' é o
somatório das variações primárias (superavitárias e/ou deficitárias) ocorridas no sa ldo de cada haver
ou obrigação que integram a DLSP.
226. Nesse sentido, do ponto de vista do impacto potencial sobre o resultado fiscal primário que
poderia ser gerado pelo ato de 'registrar valores devidos a título de equalização de taxa de juros',
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poder-se-ia afirmar o seguinte: referido registro p1·ovocaria uma ;~riação primária deficitária, uma
vez que representaria o aumento do saldo de uma obrigação e, ao mesmo tempo, não teria qualquer
relação com apropriação de juros. Ou seja, quando, ao final de um semestre, a União reconhece os
valores devidos ao BB a título de equalização, referido aumento de passivo representa uma 'variação
primária deficitária'.
227. Ainda nessa esteira, efetuando-se a mesma análise em relação ao ato de 'efetuar o pagamento,
ao BB, de uma equalização de taxa de juros devida', tem-se o seguinte: o impacto potencial de
referida operação sobre o resultado fiscal é neutro, um a vez que a mesma provoca uma variação
primária deficitária e, ao mesmo tempo, uma variação primária superav itária. A variaçãq primária
deficitária seria representada pela redução no saldo de uma disponibilidade (Conta Unica) e a
variação primária superavitária seria representada pela redução do saldo de uma obrigação
(Equalização da Safra Agrícola).
228. Ocorre que, como já observado acima, o Bacen não vem registrando o passivo da União
referente à equalização de taxa de juros no rol das obrigações da DLSP. Sendo assim, temos os
seguintes efeitos:
(ij quando ocorre o reconhecimento da divida: não há qualquer variação da DLSP e, portanto,
não há o registro de qualquer variação primária deficitária;
{l'i) quando ocorre o pagamento da equalização devida ao BB: ocorre apenas a variação
primária deficitária representada pela redução do saldo da Conta Única.
229. Assim, mais uma vez, o fato de o Bacen não registrar um passivo da União nas estatísticas
fiscais faz com que o déficit primário a ser apurado seja postergado para o momento em que a União
efetua o pagamento do respectivo passivo e não para o momento em que o mesmo se tornou devido.
230. Sendo assim, para saber o quanto deixou de ser registrado de déficit primário ao longo dos
últimos exercícios, é preciso identificar quais foram os valores referentes às equalizações de taxas de
juros no período e diminuir de referido montante os valores referentes aos pagamentos das
respectivas equalizações.
231. Planilha (peça 69, fls. 02/13) encaminhada pelo BB a esta equipe de auditoria mostra a
evolução do saldo do ativo 'Equalização de Taxas de Juros - Safi'a Agrícola' ocorrida desde o mês de
janeiro de 2012. A partir de referida planilha, foi elaborada a tabela abaixo, na qual estão
apresentadas as seguintes informações: (i) novas equalizações incorridas no período (coluna A); (ii)
pagamenws de equalizações já devidas (coluna B); (iii) redução das disponibilidades da União em
razão do pagamento da equalização ao
BB (coluna C); e (iv) saldo do passivo da União junto ao BB (coluna D).
232. A coluna A apresenta valores que representam variações primárias deficitárias, geradas
quando do registro de novas equalizações. As colunas B e C representam, respecti'vamente, variações
primárias superavitárias e deficitárias, geradas quando a União efetua o pagamento da equalização
ao BB.
Tabela 2 - Variações primárias- Equalização da Safra Agrícola
Novas Equalizações
Pagamentos
(V Conta Única
Saldo junto ao BB
(A)
(B)
(C)
(D)
3.519.363. 710,28

Dez/li

Jan/12

262.229.923,51

2.120.760.525,34

2.120.760.525,34

1.667.072. 495,94

Fev/1 2

229.431.877.72

0.00

0,00

1.904.214.387,40

Mar/ 12

258.564.085,98

150.166.271 ,00

150.166.271,00

2.024.375.641,69
1.314.222.353,62

Abr/12

246.607.085,02

965.968.322,48

965.968.322,48

Mai/12

262.757.756,45

188.047.880,64

188.047.880,64

1.401.319.388,26

Jun /12

265.014.233,54

0,00

0,00

1.669. 78 I. 345,80
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Jul/12

260.072.457,85

213.256.866,44

213.256.866,44

1.744.945.228,20

Ago/12

254.470.979,48

0,00

0,00

1.995. 792. 676,23

Set/12

257.243. 789,64

0,00

0,00

2.261.103.931,72

Out/12

255.837.182,80

31.478.491,39

31.478.491,39

2.487.820.996,61

Nov/ 12

261.880. 061,62

0,00

0.00

2.765.055. 784,37

Dez/12

411.929.045,94

0,00

0,00

3.228.136.250,18

Total do Ano

3.226.o38. 479,55

3.669.678.357,29

3.669.678.357,29

Jan/ 13

254.328.619,72

0,00

0,00

3.498.222.237,58

Fev/13

276.685.070,22

0,00

0,00

3.792.364.846,29

Mar/ 13

291.965.660.59

321.609. 742,09

321.609. 742,09

3. 779.818.652,80

Abr/13

306.074.462,02

562.874.171,01

562.874. 171,01

3 .533.708. 782,43

Mai/ 13

308.102.103,59

0,00

0,00

3.856.492.392,04

Jun/ 13

286.075.370,76

0,00

0,00

4 .158.015. 062,32

Jul/13

320.216.831,00

0,00

0,00

4.483.097.455,86

Ago/13

268.671.331,56

0,00

0,00

4.801.832.403.81

Set/ 13

358.275.921,66

0,00

0,00

5.188.310.407,15
5.563.046. 753,09

Out/13

343.142.374,41

0,00

0,00

Nov/13

356.861.591,74

0,00

0,00

5.949.139.488,89

Dez/13

352.313.550,72

0,00

0,00

6.333.283.886,44

Total do Ano

3.722.712.887,99

Jan/ 14

369.883.946,03

0,00

0,00

6. 750.225.202,13

Fev/ 14

325.606.694,89

0,00

0,00

7.121.917.725,72

884.483.913,1

o

884.483.913,1

o

Mar/14

369.532. 144,18

Abr/14

352.543.649,42

872.815 010,58

872.815.010,58

7.060.748.609,34

Mai/14

402.963.694,64

0,00

0,00

7.506.726.138,37

Jun/14

394.560.873,50

0,00

0,00

7.943.735.406,23

Total do Ano

2.215.091.002.66

872.815.010,58

872.815.010,58

Tola/Geral

9.1 63.842.370,20

5.426.977.280,97

5.426.977.280,97

7.535.805. 783,44

Fonte: Banco do Brasil.

233. Como o Bacen não capta o saldo da divida (coluna D) nas estatísticas fiscais, então apenas as
variações ocorridas no saldo da Conta Única (coluna C) é que são captadas no momento da apuração
do resultado primário. Significa dizer que, entre 2012 e 2014, o to tal de déficit primário captado pelo
Bacen para tal operação foi de apenas R$ 5.426.977.280,97.
234. Caso estivesse captando o saldo da divida (coluna D) nas estatísticas fiscais, os valores
relativos à geraçiÍo das equalizações (coluna A) e à redução do saldo das obrigações (coluna B)
também estariam sendo considerados na apuração do resultado primário 'abaixo da linha '. Desse
modo, o déficit primário do período 2012 a 2014 teria sido de R$ 9.163.842.370, 20. Significa dizer
que, em referido período. o resultado primário deficitário apurado a menor foi de R$
3.736.865.089,23.
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235. Ainda seria possível calcular, para cada um dos exercícios de 2013 e 2014 (até junho), o valor
do déficir primário apurado a menor em referida operação, a saber: R$ 4.180.504.966,97.
(i) 2013 = (R$ 3. 722.712.887,99- R$ 884.483.913,10) =R$ 2.838.228.974,89
(ii) 2014 = (R$ 2.215.091.002,66 - R$ 872.815.010,58) = R$ 1.342.275.992,08
(iii) 2013 e 2014 = (R$ 2.838.228.974,89 + R$ 1.342.275.992,08) = R$ 4.180.504.966,97
236. Desse modo, ante todo o exposto acima, em nome do princípio da transparência na gestão
fiscal positivado pelo art. I • da LRF e dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de
Estatísticas Fiscais publicado pelo Bacen em seu sitio na rede mundial de computadores, propõe-se
determinação ao Bacen para que, em relação ao exercício financeiro de 2014, refaça o cálculo do
resultado primário decorrente dos dispêndios ocorridos no âmbito da equalização de taxa de juros a
que se refere a Lei 8.427, de 1992, utilizando, para tanto, os saldos corretos de endividamento líquido,
ou seja, os saldos que consideram, como uma obrigação integrante da DLSP, as obrigações geradas
em razão do reconhecimento das equalizações de taxas de juros, calculadas com base na Portaria
MFAZ 315, de 2014.
3.2.3. Banco do Brasil - Título e Créditos a Receber do Tesouro Nacional
237. Conforme ficou evidenciado acima pelo item '121 ' deste relatório, as estatísticas fiscais não
estão registrando passivo da União que, nas demonstrações contábeis publicadas pelo BB, estão
registradas no ativo de referida instituição financeira sob a seguinte denominação: 'Título e Créditos
a Receber- Tesouro Nacional '.
238. Planilha (peça 69, fls 109/114) encaminhada a esta equipe de auditoria mostra que, ao final de
junho de 2014, a dívida da União junto ao BB apresentava saldo de R$ 1.796.223.859,66. Referido
passivo é formado por um conjunto de dívidas relativas a valores de subvenção devidos ao BB,
valores esses oriundos de inúmeras legislações, tais como a Lei 10.696, de 2010, a Lei 11.110, de
2005, a Lei 11.322, de 2006, a Lei 11.775, de 2008, Resoluções do Conselho Monetário Nacional etc.
A planilha também mostra a evolução, desde o mês de dezembro de 2011, do saldo consolidado de
referido passivo.
239. A partir de referida planilha, é possível construir tabela semelhante à que está sendo
apresentada acima por intermédio do item 232.
Tabela 3 - Variações primárias - Subvenções Diversas
Novas Sub venções

Pa~umentvs

(V Conta Únicu

Saldo junto uu BB

(A)

(B)

(C)

(D)

Dez/11

1.053.829.937,25

Jan/12

12.413.073,69

7.936.963,46

7.936.963,46

1.058.474.946,10

Fev/12

6.963.079, 14

1.050.765,67

1.050.765,67

1.064.598.842,53

Mar/12

6.875.977, 77

591.423,06

591.423,06

1.071 .147.451,48

Abr/12

5.895.516,56

1.901.30 1, 00

1.901.301, 00

1.075.381.160,16

Mai/12

5.346.230,01

1.094.881, 16

1.094.881,16

1.079.920.922,76

Jun/ /2

9.055.459,20

2.0/8.228,21

2.018.228,21

1.087.222. 764,5 7

625.14 7.01

1.104.253.780,98

Jul/12

17.278.658,40

625.147.01

Ago/12

37.498.408,13

474.513,00

474.513,00

1.141.754.225,82

Set/12

8.350.860,49

1.063.167, 00

1.063.167, 00

1.1 49.463.007,76

Out/12

35.188.562,43

139.483.307, 18

139.483.307,18

/.108.209.906,08

Nov/12

41.284.643,48

16 937.042,00

/6.937.042,00

1.133.052.310,00

Dez/12

19.588.604,59

0,00

0,00

1.153.201.304,81

'
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Total do Ano

205.739. 073,89

173.176.738,75

173.176.738,75

1.1 41.842.015,38

Jan/13

17.142.269,11

28.939.331,00

28.939.331,00

1.153.644. 002,48

Fev/13

11.250.233,46

0,00

0,00

1.009.528.536,4 7

Mar/13

13.323.089,09

227.171.236,88

227.171.236,88

1.019.603.405,51

1.590.340,00

1.590.340,00

1.039.445.209,80

Abr/13

1 0.157.3 90,84

Mai/1 3

13.301.600.14

0,00

0,00

1.043.628.103,62

Jun/ 13

20.902.701,58

18.443.832,88

18.443.832,88

1.082.836.061,37

Jul/13

43.195.689,42

4.929.364,30

4.929.364,30

1.090.219.996,87

Ago/13

45.027.384,96

38.837.507,13

38.837.507,13

1.126.182.820,47

Set/1 3

34.935.439,86

0,00

0,00

1.163.780.521,38

Out/13

49.894.009,68

13.459.625,00

13.459.625,00

1.255.088.067,71

Nov/13

99.476.573,44

9.631.439,94

9.631.439,94

1.373.702.415,99

Dez/13

129.51 O. 386,58

I 3.156.617,41

13.156.617,41

1.396.199. 790,13

356.159.294,54

356.159.294,54

1.425.147.440.26

Total do Ano

4 88.116. 768,16

Jan/14

78.103.151,82

59.119.857,20

59.119.857,20

1.676.258.068,20

Fev/14

38.171.798,73

12.326.115,00

12.326.1 15,00

1.709.811.630,93

Mar/14

248.208. 098,64

834.372,55

834.372,55

1.760.589.388,79

Abr/14

27.696.731,49

0,00

0,00

1.796.223.859,66

Mai/14

44.450.256,88

0,00

0,00

1.053.829.937,25

Jun/14

40. 787.825,30

10.965.088,00

10.965.088,00

1.058.474.946,10

Total do Ano

477.417.862,86

83.245.432,75

83.245.432,75

Total Geral
1.171.273. 704,91
Fonte: Banco do Brasil.

612.581.466,04

612.581.466,04

240. Como o Bacen não capta o saldo da divida (coluna D) nas estatísticas fiscais, então apenas as
variações ocorridas no saldo da Conta Única (coluna C) é que são captadas no momento da apuração
do resultado primário. Significa dizer que, entre 2012 e 2014, o total de déficit primário captado pelo
Bacen para tais operações foi de apenas R$ 612.581.466,04.
241. Caso estivesse captando o saldo da dívida (coluna D) nas estatísticas fiscais, os valores
relativos à geração das subvenções (coluna A) e à redução do saldo das obrigações (coluna B)
também estariam sendo considerados na apuração do resultado primário 'abaixo da linha'. Desse
modo, o dificit primário do período 2012 a 2014 teria sido de RS 1.171.273.704,91. Significa dizer
que, em referido período, o resultado primário deficitário apurado a menor foi de R$ 558.692.238,87.
242. Ainda seria possível calcular, para cada um dos exercícios de 2013 e 2014 (a ré junho), o valor
do déficit primário apurado a menor em referidas operações, a saber: R$ 526.129.903,73.
(i) 2013 =(R$ 488.116.768,16- R$ 356.159.294,54) =R$ 131.957.473,60
(ii) 2014 = (R$ 47?.417.862,86 - R$ 83.245.432,75) =R$ 394.172.430, li
(iii) 2013 e 2014 = (R$ 131.957.473,60 + R$ 394.172.430,1!) = R$ 526.129.903,73
243. Desse modo, ante todo o exposto acima, em nome do princípio da transparência na gestão
fiscal positivado pelo art. r da LRF e em nome dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de
Estatísticas Fiscais publicado pelo Bacen em seu sílio na rede mundial de computadores, propõe-se
determinação ao Bacen para que, em relação ao exercício financeiro de 2014, refaça o cálculo do
resultado primário decorrente dos dispêndios ocorridos no âmbito da legislação abrangida pelo ativo
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'Título e Créditos a Receber - Tesouro Nacional', utilizando, para tanto, os saldos corretos de
endividamento líquido.
3.2.4. BNDES- Programa de Sustentação do Investimento (PSJ)
244. A análise das demonstrações financeiras publicadas (peça 85, fls. 4 e 53) pelo BNDES
permitiu identificar a existência de um haver à União que está relacionado às dívidas referentes às
subvenções (equalização de taxa de juros) não pagas à referida instituição financeira. No entanto, as
estatísticas fiscais apuradas pelo Bacen, embora considerem referido ativo no rol de obrigações da
União no cômputo da DLSP, não estão registrando o valor integral do mesmo.
245. De acordo com dados encaminhados pelo Bacen (peça IOO, jl. 4), o saldo registrado na JJLSP,
em junho de 2014, é de R$ 7.485.881.416. Mas, de acordo com a STN (peça 99}, o saldo de referido
passivo seria de R$ 19.643.867.337,18.
246. Conforme já demonstrado acima neste relatório, a ausência de registro ou o registro incorreto
do saldo de determinado obrigação faz com que não sejam captadas todas as variações primárias
apresentadas pelo respectivo passivo ao longo de determinado período. A tabela abaixo mostra, para
cada um dos respectivos semestres, as seguintes informações (peça 101): (i) variações primárias
deficitárias apuradas pelo Bacen para respectiva dívida; (ii) as variações primárias efetivamente
ocorridas em referida obrigação; e (iii) o déficit primário que deixou de ser apurado pelo Bacen.
Tabela 4- Variações primárias - Equalização de Taxa de Juros - PSI
11Primárias Deficitárias
Déficit Primário não
!1Primárias Deficitárias
apurado pelo Bacen
efetivamente ocorridas
apuradas pelo Bacen
2°sem12009

i 74.374.466,40

2i0.1i8.207,28

35.743.740,88

Total do Ano

174.374.466,40

2 IO.JJ8.207,28

35.743.740,88

1• sem/2010

480.546.565,77

759.i7i .056,94

2 • sem12010

798.785.619,25

i .586.373. 293,07

Tora/do Ano

1.279.332.185,03

2.345.544.351,01

J•sem/201 1

590.270.187,49

2.001.066.216,0 I

l"sem/2011

945.516.298,45

2.103.175.046.09

Total do Ano

1.535.786.485,93

4.104.241.262,02

1° sem/20i2

810.702.138,56

1.949.155. 013,58

l"sem/2012

833.203.360,71

1. 776.800.076,67

Total do Ano

1.643.905.499,27

3.725.955.091,25

z· sem/2013

(236.497.233,25)

2.192.872.349,23

J• sem/2013

631395.090,66

2.919.494.919,52

Total do Ano

394.897. 857,41

5.112.367.268,75

J•sem/2014

6 73.041.475,09

3.454.421.434,65

1.066.212.165,98

2.568.454. 776,09

2.082.049.591,98

4. 717.469.4i 1,34

Total do Ano

673.041.475,09

3.454.421.434,65

2. 781.379.959,56

Total Geral

5.701 .337. 969,13

18.952.647.613,05

13.251.309.643,92

Fonte: Bacen - Departamento Econômico.

247. Os dados da tabela mostram que, desde o ano de 2009, ano de implementação do PS1, cerca de
R$ 13,2 bilhões deixaram de ser registrados como despesas primárias no âmbito de referido
programa. Em 2013foram R$ 4, 7 bilhões e, até o 1" semestre de 2014Joram R$ 2,8 bilhões.
248. Ante o exposto acima, em nome do princípio da transparência na gestão fiscal positivado pelo
art. 1 o da LRF e em nome dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de Estatísticas Fiscais
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publicado pelo Bacen em seu sítio na rede mundial de computadores, propõe-se determinação ao
Bacen para que, em relação ao exercício financeiro de 2014, refaça o cálculo do resultado primário
decorrente da variação dos saldos da dívida da União junto ao BNDES no âmbito do PSI, utilizando,
para tanto, os saldos corretos de endividamento líquido.
3.2.5. FGTS- Programa Minha Casa Minha Vida (P MCMV)
249. Os itens 143 a 149 deste relatório deixaram evidenciado que as estatísticas fiscais não estão
registrando passivo da União junto ao FGTS referente a adiantamentos concedidos por referido
Fundo no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) de que trata a Lei 11.977, de
2009.
250. Conforme já indicado no item 162 acima, o art. 2° de referida Lei autoriza a União a conceder
subvenção ao beneficiário pessoafisica no ato da contratação do financiamento habitacional. Ocorre
que a CAIXA, agente operador do FGTS, pode utilizar as disponibilidades do Fundo para efetuar
referido pagamento, passando o mesmo a ter direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas,
corrigidas pela taxa Selic.
251. Significa dizer que, ao uiilizar os recursos do FGTS para o pagamento de referidos dispêndios.
a União deixa de apresentar, no período, variações primárias deficitárias no saldo da Conta Única,
ou seja, como o recurso não sai dos cofres da União, mas, sim, dos cofres do FGTS, não há qualquer
variação nos estoques da Conta Única relacionada a referida subvenção/dispêndio.
252. No entanto, quando o FGTS efetua os pagamentos em nome da União, surge para tal ente
federado a obrigaÇão de ressarcir o Fundo. Assim, na realidade, as variações primárias deficitárias
associadas à concessão das subvenções no âmbito do PMCMV são captadas pelo aumento de
obrigações junto ao FGTS. Porém, como visto, as estatísticas fiscais não estão captando essa
obrigação no rol da DLSP. E, também como já mencionado acima, se o passivo não está sendo
captado pelas estatísticas fiscais, então também não são captadas as variações ocorridas em seu
montante.
253. isso posto, é possível calcular o quanto deixou de ser apurado de dificits primários no âmbito
do PMCMV desde sua implementação. Para tanto, basta comparar o total dos adiantamentos
concedidos pelo FGTS com o total dos pagamentos ifetuados pela União ao FGTS. O primeiro
montante mostra o valor das variações primárias deficitárias que deveriam estar sendo captadas pelo
Departamento Econômico do Bacen e o segundo mostra o quanto foi captado pelas estatísticas fiscais
produzidas por referida unidade orçamentária.
254. A tabela abaixo mostra referidos montantes. Os dados foram obtidos junto ao Ministério das
Cidades (peça 94,jl. 215).

Tabela 5 - Variações primárias - FGTS x União (PMCMV)
/::,.Primárias Deficitárias
t.Primárias Deficitárias
efotivamente oco1ridas
apuradas pelo Bacen

Déficit Primário não
apurado pelo Bacen

2009

450.000.000,00

431.006.606,00

(18.999.394,00)

2010

350.000.000,00

1.287.459.546,00

937.459.546,00

2011

0,00

2.449.825.236,00

2.449.825.236,00

2012

0,00

1.196.400. 713,00

1.1 96.400.713,00

2013

800.000.000,00

1.463.83 5. 754,00

663.835. 754,00

2014
Total

0,00
1.600.000.000,00

1.048.436. 656,00
7.876.958.511,00

1.048.436.656,00
6.276.958.511,00

Fonte: Min islério das Cidades

255. Os dados da tabela mostram que, desde o ano de 2009, ano de implementação do PMCMV,
cerca de R$ 6,3 bilhões deixaram de ser registrados como despesas primárias no âmbito de referido
programa. Em 2013 foram R$ O, 7 bilhão e, até o mês de setembro de 2014, foram R$ I bilhão.
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256. Ante o exp051o acima, em nome do princípio da transparência na gestão fiscal positivado pelo
art. I" da LRF e em nome dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de Estatísticas Fiscais
publicado pelo Bacen em seu sítio na rede mundial de computadores, propõe-se determinaçcio ao
Bacen para que, em relação ao exercício financeiro de 2014, refaça o cálculo do resultado primário
decorrente da variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS relativas aos adiantamentos
concedidos no âmbito do PMCMV, utilizando, para tanto, os saldos corretos de referido
endividamento.
3.2.6. FGTS- Lei Complementar I 10, de 2001
257. Os ítens 143 a 149 deste relatório deixaram evidenciado que as estatísticas fiscais não estão
registrando passivo da União junto ao FGTS, surgido em razão do disposto pelo art. 3°, § 1•, da Lei
Complementar 110, de 2001.
258. Referido dispositivo determina que montante correspondente ao arrecadado com as
contribuições sociais instituídas pelos arts. 1" e 2" de referida lei complementar seja lançado como
uma receita do FGTS, ou seja, como um direito do Fundo junto à União, devidamente registrado em
seu ativo.
259. Em apertada síntese, o processo pode ser assim explicitado: (i) as contribuições são
arrecadadas e registradas como receitas orçamentárias de titularidade da União; (ii) montante
equivalente é registrado pelo FGTS com crédito/valor a receber da União; (iii) a União registra uma
obrigação junto ao FGTS; (iv) a União transfere valor equivalente ao FGTS, quitando a dívida junto
ao FGTS.
260. Até o mês de março de 2012, as quatro etapas listadas pelo item acima eram realizadas
contemporaneamente. Desse modo, não havia, ao longo do exercício, qualquer saldo a receber
registrado para o FGTS e nem qualquer saldo a pagar registrado para a Unido, tampouco havia
qualquer trânsito de recursos pela Conta Única, posto que os recursos eram repassados diretamente
pela CAIXA ao FGTS.
261. No entanto, com a edição da Portaria STN 278, de 2012, o repasse do recurso ao FGTS deixou
de ser feito de maneira automática, uma vez que referida portaria determinou que os as contribuições
arrecadadas pela CAIXA fossem recolhidas à Conta Única do Tesouro e que o repasse ao FGTS seria
efetuado de acordo com a programação financeira da União. Referida sistemática fez com que o saldo
da divida da União junto ao FGTS alcançasse o montante de cerca de R$ 10 bilhões.
Do ponto de vista da apuração do resultado fiscal, a arrecadação de referidas contribuições
262.
sociais deveria ser um resultado primário neutro. Isso porque, enquanto a arrecadação de referidas
receitas provocaria uma variação primária superavitária para a União, mediante aumento do saldo
da Conta Única, o registro da dívida junto ao FGTS, equivalente ao montante arrecadado com as
contribuições, provocaria uma variação primária deficitária.
263. No entanto, como o Bacen não registra a dívida junto ao FGTS como um item das obrigações
da União na DLSP, apenas as variações primárias superavitárias oriundas do aumento do saldo da
Conta Única - pela arrecadação das contribuições - e as variações primárias deficitárias decorrentes do repasse de parcela da arrecadação ao FGTS - é que têm sido apuradas pelas
estatísticas fiscais. E como apenas uma parte dos recursos foi repassada ao FGTS, então, de 2012 até
o ano de 2014,/oram registrados superávits primários indevidos para referido relacionamento 'União
X FGTS'.
264. A tabela abaixo contém dados extraídos de documento (peça 102) encaminhado pela STN e
mostra as seguintes informações: (i) variações primárias superavitárias decorrentes da arrecadação
das contribuições sociais; variações primárias deficitárias decorrentes do repasse de recursos ao
FGTS; e (iii) variação primária deficitária que deixou de ser registrada pelo Departamento
Econõmico do Bacen nas estatísticas fiscais.
Tabela 6 - Variações primárias - FGTS x União - Lei Complementar 110, de 2001
t.Primárias Superavitárias
t.Primárias Deficitárias
Déficit Primário não
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efetivamente ocon·idas

apurado pelo Bacen

Dez/li
Jan/12

0,00

0,00

0,00

Fev/12

0,00

0,00

0,00

Mar/12

0,00

0,00

0,00

Abr/12

301.626.341,36

0,00

301.626.341,36

Mai/12

286.876.591,86

0,00

286.876.591,86

Jun/12

260.538.372,38

0,00

260.538.372,38

Jul/12

272.867.748,64

0,00

272.867.748,64

Ago/12

264.588.409,1 o

0,00

264.588.409,1 o

Set/12

263.815.036,54

0,00

263.815.036,54

Out/12 .

287.211.150,35

0,00

287.211.150,35

Nov/12

232.761.123,12

0,00

232.761.123,12

Dez/12

258.376.636,51

0,00

258.376.636,51

Total do Ano

2.428.661.409,86

0,00

2.428.661.409,86

Jan/13

250.825.430,38

0,00

250.825.430,38

Fev/13

299.898.340,1 o

0,00

299.898.340,10

Mar/13

277.792.523,52

0,00

277 792.523,52

Abr/13

271.840.081,79

0,00

271.840.081,79

Mai/13

320.101.887,19

0,00

320.101.887,19

Jun/13

320.690.107,27

0,00

320.690.107,27

Jul/1 3

321.367.349,32

0,00

321.367.349,32

Ago/13

301.407.109,92

0,00

301.407. 109,92

Set/1 3 .

321.880.590,45

0,00

321.880.590,45

Out/13

325.362.320,30

0,00

325.362.320,30

Nov/13

305.915.631,96

0,00

305.915.631,96

Dez/13

312.342.703,50

0,00

312.342.703,50

Total do Ano

2.800.907. 781,70

0,00

2.800.907. 781,70

Jan/14

297.474.650,77

0,00

297.474.650,77

Fev/14

356.484.512,57

0,00

356.484.512,57

Mar/14

308.337.646,26

0,00

308.337.646,26

Abr/14

355.524.067,06

0,00

355.524.067,06

Mai/14

317.893.953,19

100.000.000,00

217.893.953,19

Jun/14

344.690.212,73

100.000.000,00

244.690.212,73

Jul/14

3 48.53 7.473,3 5

100.000.000,00

2 48.53 7.473,3 5

Ago/14

333.356.277,31

100.000 000,00

233.356.277,31

Set/14

347.527.799,37

100.000.000,00

247.527.799,37
37
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Total do Ano

2.047.529. 783,0 I

500.000.000,00

1.547.529. 783,01

Total Geral

7.2 77.098.974,5 7

500.000.000,00

6.777.098.974,57

Fonte: STN/COPEC

265. Os dados da tabela mostram que, de abril de 2012 a setembro de 2014, R$ 6,8 bilhões
deixaram de ser registrados como despesas primárias no relacionamento 'União x FGTS ' no â mbito
da Lei Complementar 110, de 2001.
266. Ante o exposto acima, em nome do princípio da transparência na gestão fiscal positivado pelo
art. ] 0 da LRF e em. nome dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de Estatísticas Fiscais
publicado pelo Bacen em seu sítio na rede mundial de computadores, propõe-se determinação ao
Bacen para que, em relação ao exercício financeiro de 2014, refaça o cálculo do resultado primário
decorrente da variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS relativas aos recursos não
repassados e registrados como direitos de referido Fundo junto à União, em consonância com o
disposto pelo art. 3 ~ § / 0, da Lei Complementar 110, de 2001.
3.3. Realização de operação de crédito com inobservância de condição estabelecida em lei
267. Os itens 55 a 75 deste relatório mostraram as condições e as vedações que devem ser
obedecidas para a contratação de operações de crédito pelos entes da federação. A realização de
operações de crédito com inobservância de referidas condições e/ou vedações pode sujeitar o
re.sponsável pela execução do ato à pena estabelecida pelo art. 359-A do Código Penal.
268. Diversas foram as situações analisadas por intermédio da presente inspeção que, no
entendimento ela equpe, deixaram de observar condições ou até mesmo infringiram vedações
estabelecidas em lei para a realização de operações de crédito. Essas situações são apresentadas a
seguir.
3.3. I. Adiantamentos concedidos pela CAIXA no âmbito do Programa Bolsa Família
269. O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Assim está disposto pelo art. ] 0
da Lei 10.836, de 2004, in verbis:
'Art. JO Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família,
destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades. ·
270. De acordo com o an. 2odo Decreto 5.209, de 2004, in verbis:
'Art. 2"Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome coordenar. gerir e
operacionalizar o Programa Bolsa Família e, em eJpecial, executar as seguintes atividades: '
(Grifou-se)
271. A CAIXA, por sua vez, é o agente operador do programa, como segue, in verbis:
'Art. 12. Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do
Programa Bolsa Família, mediante remuneração e condições a serem pactuadas com o
Governo Federal, obedecidas as formalidades legais. ' (Grifou-se)
272. A liberação de recursos financeiros ao MDS, para que este promova o repasse dos mesmos à
CAIXA, é responsabilidade da STN, por intermédio da Subsecretaria de Política Fiscal e da
Coordenação-Geral de Programação Financeira, conforme estabelece o Decreto 7.482, de 201 I , e a
Portaria do Ministério da Fazenda 244, de 2012, a qual aprova o Regimento Interno da STN in
verbis:
'Art. 21. À Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central dos Sistemas de Administração
Financeira Federal c de Contabilidade Federal, compete:
1.- elaborar a programação financeira mensal e anual do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta
Uniça do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
( ..)
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VII- editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira.
bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da
despesa pública;
Art. 24. A Subsecretaria de Política Fiscal compete:
I.- orientar e supervisionar o processo de programação financeira, de gerenciamento da Conta
Unica do Tesouro Nacional e de formulação da politica de financiamento da despesa pública;
11- zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;' (Grifou-se)
273. Contrato {peça 67, jl. 10) assinado entre o MDS e a CAIXA prevê que os recursos necessários
aos pagamentos dos beneficios devem ser repassados ao agente financeiro que os depositará em conta
de suprimento de fundos, in vubis:
'Subcláusula Segunda - Os recursos de que trata o caput serão creditados à CONTRATADA
em Conta Suprimento específica para cada programa objeto desse contrato, com
movimentação e reserva pela CONTRATADA, cujos respectivos saldos serão remunerados
financeiramente em base diária pela CONTRATADA pela variação da taxa exlramercado do
Banco Central- DE DIP, sendo uma conta para cada exercício financeiro. '
274. A Subcláusula Oitava da Cláusula Décima de referido contrato prevê a possibilidade de a
CAJXA suspender a prestação do serviço de pagamento dos beneficios do Programa Bolsa Família, in
verbis:
'Subcláusula Oitava - Na eventual insuficiência de recursos na Conta Suprimento para o
pagamento de beneficios constantes das filhas de pagamento das Ações de Transferência de
Renda, fica assegumdo à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão deste serviço até
que seja normalizado o fluxo financeiro, conforme Inciso XV do art. 78, da Lei 8.666, de 1993.'
275. Por sua vez, a Subcláusula Nona assegura remuneração à CAIXA, caso a mesma utilize
recursos próprios para o pagamento de beneficios do Programa Bolsa Família, in verbis:
'Subcláusula Nona - Na eventual insuficiência de recursos na Conta Suprimento para o
pagamento de beneficios constantes das filhas de pagamento das Ações de Transferência de
Renda, se a CONTRATADA assegurar por seus meios o pagamento dos beneficios, fica
assegurada à CONTRATADA remuneração diária sobre o saldo negativo registrado nessa
conta com base na taxa extramercado do Banco Central - DEDIP. '
276. Dados encaminhados {peça 89) pelo MDS mostram que, em 2013 e, principalmente, em 2014,
várias foram as ocasiões em que a União, por intermédio do MDS, não repassou os recursos
financeiros ao agente financeiro CAiXA de maneira tempestiva e sificiente. Os dados também
mostram que a CAIXA utilizou recursos próprios para, em nome da União, realizar os pagamentos
dos benefícios aos seus respeclivos beneficiários.
277. Diante disso, a conta de suprimento de fundos, que registra os montantes repassados pela
União à CAIXA e o pagamento dos beneficios do programa pela CAIXA, ficou com saldo negativo em
diversos momentos/períodos. A presença de saldo negativo na conta de suprimento de fundos significa
que a CAiXA utilizou recursos próprios para o pagamento de beneficios do Bolsa Família, posto que o
montante de recursos repassados pela União à CAiXA não foi slfficiente para o pagamento dos
re~pectivos beneficios. A tabela abaixo mostra os dias em que a conta de suprimento de fundos ficou
negativo em 2013 e em 2014, hem como o respectivo montante devedor.
Tabela 7- Conta de Suprimento - Saldo devedor - em R$ milhões
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Data
Data
Data
Data
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
31/mai/13

-18,10

25(/êv/14

-174,66

1/jul/14

-82, 11

21/ago/14

-185,87

31/out/13

-1,20

26(/êv/14

-359,90

2/ju/114

-107,05

22/ago/14

-405.10

28/nov/1 3

-22,55

2 7(/êv/14

-555,39

3/jul/1 4

-126,32

25/ago/14

-674,08
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-880,26

29/nov/13

-226,52

28/fev/14

-797,11

4/ju/114

20/dez/13

-82,79

31/mar/14

-219,72

7/ju/1! 4

-151,36

23/dez/13

-326,18

2/abr/14

-3,35

8/ju/1! 4

24/dez/13

-365,28

29/abr/14

-14,26

9/ju//14

26/dez/13

-399,73

30/abr/14

-227,53

10/jul/14

27/ago/14

-1.086,44

-156,34

28/ago/14

-493,56

-161,80

29/ago/14

-711,02

-166,81

17/set/14

-39,55

29/ser/14

-54,24

30/set/14

-286,93

27/dez/13

-431,79

23/mai/14

-47,00

1 1/ju/114

-170,89

30/dez/13

-480,68

26/mai/14

-264,93

14/jul/14

-175,41

31/dez/13

-480,68

27/mai/14

-445,20

15/ju/114

-177,91

28/mai/14

-627,87

18/ju/114

-157,35

29/mai/14

-810,27

21ijul/14

-371,71

30/mai/14

-1.000,98

22/jul/ 14

-577,29

18ijun/14

-206,59

23ijul/14

-788,97

18/jun/14

-206,59

24/jul/14

-1 .000,28

20/jun/14

-432,65

25ijul/14

-1.219,78

23/jun/14

-658,50

28/ju/114

-1.360,93

24/jun/14

-830,70

29/jul/ 14

-1.576,99

25/jun/14

-1 .063,26

30;jul/14

-1. 797,62

26/jun/14

-1 .275,25

31/jul/14

-2.018,33

27/jun/14

-1.505,89

30/jun/14

-1.782,20

Fonte: MDS- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

278. Nos dias indicados pela tabela acima, a CAIXA utilizou recursos próprios para, em nome da
União, efetuar o pagamento dos benefícios do Bolsa Família. Referidos adiantamentos de recursos
efetuados pela CAIXA à União ao longo dos exercícios financeiros de 2013 e de 2014 enquadram-se
no conceito de operação de crédito estabelecido pelo art. 29, inciso Ill, da LRF, in verbis:
'Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

(..)

m- operação de crédito:

compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de
valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; (Grifou-se) '

279. A partir de informações obtidas junto ao MDS (peça 90) e à CAIXA (peça 89) foi possível
elaborar a tabela aba ixo, a qual contempla as seguintes informações: (lj montante de recursos
financeiros solicitados pelo MDS à STN; (ii) montante de recursos repassados pela STN ao MDS; (iii)
montante de benefícios pagos pela CAIXA; (iv) montante de recursos devolvidos pela CAIXA ao MDS;
(v) diferença entre o montante repassado pela STN e o montante solicitado pelo MDS; e (vi) diferença
entre o montante repassado pela STN ao MDS e o montante pago de benefícios pela CAIXA.
Tabela 8 - Fluxo de Recursos - Bolsa Famí/ia-2013 e 2014 -Em R$ mil
Repassado Repassado
Repassado
Devolvido
Saldo
Pedido
Pago
(-) Pedido
(-)Pago
Jan/13

1.932.000

2.046.695

1.898.093

53.874

114.695

148.602

94. 728

40
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1.851.185

16.252

(55.366)

(9.185)

69.291
65.257

Mar/13

2.006.180

1.945.776

1.913.318

36.491

(60404)

32.458

Abr/13

1.981.991

2.260.171

2.026.009

36.118

278.180

234.162

263.301

Mai/13

2.010.200

1.707.140

2.003.601

o

(303.060)

(296.461)

(33.160)

Jun/13

2.008.920

2.094.140

1.944.078

Jul/13

2.060.000

2.019.546

2.092.561

Ago/13

2.002.007

2.050.640

Set/13

2.023.476

2.055.444

51.302

85.219

150.062

65.599

o

(40.454)

(73.016)

(7.416)

2.003.084

29.193

48.633

47.556

10.947

2.011.988

42.123

31.968

43.456

12.280

Out/13

2.037.055

2.066.872

2.095.785

176

29.816

(28.913)

(16.809)

Nov/13

1.996.215

1.790.627

1.970.832

45.055

(205.589)

(180.205)

(242.070)

Dez/13

2.100.986

1.911 .780

2.166.003

(189.206)

(254.223)

(496.292)

Jan/ 14

2.068.406

2.578.473

1.976.549

11.699

510.067

601.924

93.933

Fev/14

2.100.000

1.140.973

2.010.057

14.172

(959.027)

(869.084)

(789.323)

575.399

(219.521)

o

Mar/14

1.956.000

2.606.000

2.030.601

5.597

650.000

Abr/14

2.100.000

1.978.907

1.986.720

15.808

Mai/14

2.050.000

1.171.093

1.944.546

Jun/ 14

2.290.000

1.450.000

Ju//14

2.290.000

2.060.000

Ago/14

2.380.000

3.540.000

(121.093)

(7.812)

(243.142)

o

(878.907)

(773.454)

(1.016.595)

2.231.243

o

(840.000)

(781.243)

(1 .797.838)

2.296.131

6

(230.000)

(236.131)

(2.033.975)

2.232.674

o

1.160.000

1.307.326

(726.650)

Fonte: MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

280. Ao que parece, portanto, a existência de saldos negativos na conta de suprimento de fundos
está relacionada a atrasos no repasse de recursos pela STN ao MDS, e não ao atraso, por parte do
MDS, na remessa, à CAIXA, dos recursos liberados pela STN.
281. No que tange ao enquadramento de referida operação de crédito em de natureza o rçamentária
ou de natureza extra orçamentária, a equipe entende que se trata de uma operaçlío de crédito extra
orçamentária de que trata o art. 38 da LRF. Isso porque a obtençcio dos recursos junto à CAIXA foi
efetuada não com o objetivo de autorizar novos gastos orçamentários, mas para cobrir insuficiência
de caL'Ca ao longo dos exercícios de 2013 e 2014.
282. Ocorre que a realização de referida operação de crédito infringiu diversas vedações e deixou
de obedecer a condições estabelecidas pela LRF para a contratação de operações de crédito. A
primeira das vedações que não foi obedecida é a estabelecida pelo art. 36 da LRF, que proíbe a
realização de operação de crédito entre instituição financeira pública e o ente federal que a controle,
in verbis:
'Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. ' (Grifou-se)
283. Além disso, por se enquadrar no tipo extra orçamentário de operação de crédito, a vedação
estabelecida pelo art. 38, inciso IV, b, também deixou de ser obedecida, uma vez que houve a
contratação de referida operação de crédito no último ano de mandato da Presidente da República, in
verbis:
'Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e
mais as seguintes:
(...)
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IV- estará proibida:
(. .)
b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. '(Grifou-se)
284. Por último, frise-se que uma das condições impostas pelo art. 32 da LRF não foi atendida, qual
seja: a necessidade de prévia e expressa autorização legislativa para a contratação da operação de
crédito, in verbis:
'Art. 32. Omissis...
§ 1• O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos
Jécnicos e jurídicos, demonstrando a relação cusw-benejicio, o interesse econômico e social da
operação e o atendimento das seguintes condições:
I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei
orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; '
285. Desse modo, em razão do exposto acima, deve-se aplicar o disposto pelo art. 33 da LRF, que
assim determina, in verbis:
'Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação,
exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a
operação atende às condições e limites estabelecidos.
§ 1" A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada
nula. procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o
pagamento de juros e demais encargos financeiros. '(Grifou-se)
286. Ante todo o exposto, propõe-se à Corte de Contas a adoção das seguintes providências:
(i) em razão do disposto pelo art. 33, § 1 ~ da LRF, determinar à CAiXA que efetue a
devolução, à União, de todas as receitas obtidas com a apropriação de juros e com a cobrança de
demais encargos financeiros em razão da realização da operação de crédito de que trata esta seçcio;
(ii) determinar ao MDS que efetue, de imediato, a cobertura de saldo negativo porventura
existente na conta de suprimento de fundos do Programa Bolsa Família;
(fii} encaminhar os autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que julgar
oportunas e convenientes em relação à execução de atos vedados por lei e da realização de operação
de crédito com inobservância de condição estabelecida em lei;
(iv) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, em 15 (quinze) dias
apresentem razões de justificativa em relação à execução seguinte ato: realização de operação de
crédito, consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal
para o pagamento de benefícios de responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Família
de que trata a Lei 10.836, de 2004, contrariando o que estabelecem o § 1 ~ inciso I, do art. 32, o art.
36 e o art. 38, inciso IV, b, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
a) Amo Hugo Augustin Filho - CPF 389.327.680-72 - Secretário do Tesouro Nacional
b} Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional
c) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191-72 - Coordenador-Geral de Programação
Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional
d) Jorge Fontes Hereda- CPF 095.048.855-00 - Presidente da Caixa Econômica Federal
e) Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello - CPF 491.467.346-00 - Ministra de Estado do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome
3.3.2. Adiantamentos concedidos pela CAIXA no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial
287. O Seguro-Desemprego e o Abono Salarial são direitos dos trabalhadores previstos,
respectivamente, pelo art. 7", inciso 11, e art. 239, § 3 ~ da Constituição da República de 1988, in
verbis:
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288.

'Art.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:
(. . .)
11- seguro-desemprego. em caso de desemprego involuntário;
Art. 239. Omissis...
§ 3° - Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário
mínimo anual. computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta
Constituição. '(Grifou-se)
O Seguro-Desemprego e o Abono Salarial são regulados pela Lei 7.998, de 1990, in verbis:
'Art. r O Programa de Seguro-Desemprego tem por finalidade:
1- prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de
dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado
de regime de h·abalhojorçado ou da condição análoga à de escravo;
Art. 9° É assegurado o recebimento de abono salarial no valor de um salário mínimo vigente
na data do respectivo pagamento, aos empregados que:' (Grifou-se)

289. Tais dispêndios têm como fonte de financiamento, entre outros, os recursos de que trata o art.
239, caput, da Constituição de 1988, i11 verbis:
'Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado pela Lei Complementar 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Fonnação
do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar 8, de 3 de dezembro de
1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei
dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3° deste
artigo. (Regulamento)'
290. O custeio do Seguro-Desemprego e o pagamento do Abono Salarial são efetuados pei1J Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), como determina a Lei 7.998, de 1990, in verbis:
'Art. 10. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), vinculado ao Ministério do
Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego.
ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de educação profissional e
tecnológica e de desenvolvimento econômico.' (Grifou-se)
291.

Constituem recursos do FAT, entre outros, in verbis:
'Art. ll. Constituem recursos do FAT:
I- o produto da arrecadação das contribuições devidas ao PIS e ao Pasep;
(...)
m-a correção monetária e os juros devidos pelo agente aplicador dos recursos do fundo, bem
comopelos agentes pagadores, incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos;
IV- o produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de rotatividade, de que
h·ata o§ 4° do art. 239 da Constituição Federal.' (Grifou-se)
292. O pagamento das despesas referentes ao Abono Salarial e ao Seguro-Desemprego compete aos
bancos oficiais, in verbis:
'Art. 15. Compete aos Bancos Oficiais Federais o pagamento das despesas relativas ao
Programa do Seguro-Desemprego e ao abono salarial conforme normas a serem definidas
pelos gestores do FAT. '
293. Nessa esteira, vale jazer referência a trabalho desta Corte de Contas no âmbito do TC
007.34912014-9, realizado pela Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da
Assistência Social (SecexPrevidência), que resultou no Acórdão 3130/2014-TCU-Plenário. Na
oportunidade, o Exmo. Sr. Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti, no corpo do relatório que
43
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orientou seu respectivo vo/0, teceu minudentes considerações em relação à situação financeira do
FAT.
294. De acordo com o Relator de referidos autos, in verbis:
'42. A análise geral das contas do FAT, no perwdo de 2009-2013, permite dizer que as
receitas não estão aumentando no mesmo ritmo das despesas, ocorrendo, em 2013, de haver
até mesmo uma queda na arrecadação. Por seu turno, as despesas vêm subindo de forma
contínua e acentuada, sem indícios de que esse r i/mo de crescimento venha a atenuar-se. '
(Grifou-se)
295. A tabela abaixo, também extraída de referidos autos, mostra a evolução das receitas do FAT
no período 2009 a 2013. Como se pode verificar, o total das receitas de 2013 é inferior àquele
percebido em 2011.
Tabela 9- Receitas e desp_esas do FAT (2009-2013}
2012
2013
2011
EXERCÍCIOS
2009
2010
Arrecadação do PIS/Pasep
DRU

1 -Receita líquida do PIS/Pasep
2- Receilasfrnanceiras
3 -Aportes do Tesouro Nacional
4 - Outras receitas
Total de receitas

39.890,95
(7.978.19)

49.311,58
(9.862.32)

47. 770,78
(9.554.16)

52014,09
(10.402.82)

50.946,25
(10.189.25)

31.912,761
13.121,8
31,9
716,7

35.229,8
12.681,7
1.342,4
1.052,6

42.057,4
13.282,5
101,6
976,4

41.257,3
15.956,6
5.745,8
918,7

40.757,0
8.592,7
4.956,8
766,3

45.202,2

50.306,5

56.418.3

63.878,3

55.072,8

Fonte: MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

296. Os dados apresentados acima mostram que houve uma redução nos recursos arrecadados com
as receitas do PIS/Pasep. Uma das causas de referida redução está nas desonerações realizadas pelo
Governo Federal, as quais vem crescendo de forma acentuada nos últimos anos. Dados da Receita
Federal mostram o valor da renúncia de receita gerada pelas desonerações da contribuição do
PIS/Pasep (valores corrigidos com base em dez/2013, pelo IPCA).
Tabela 10- Estimativas de desonerações relativas à Contribuição para o PIS/Pasep- 2009 a
2013
Exercício

Estimativa! bases efetivas

Variação (%)

5.121.8

2009
2010

6.067,3

18,46

20J/

6.817,2

12,36

2012

8.345,8

22,42

2013*

10.636,5

27, 45

2014*

11.638,9

9,42

Fonte: Receita Federal.
(*) Estimado.

297. No que tange às despesas, a tabela abaixo mostra que as mesmas têm aumentado, como
afirmou o Relator de referidos autos em seu relatório.
Tabela 11 - Despesas com Seguro-Desemprego e Abono Salarial
EXERCÍCIOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
1. Seguro-Desemprego

2. Abono Salarial

25.182,0

25.045,2

27.339,9

30. 105,1

32. 709,7

35.965,4

9.674,0

10.684,8

11.846,3

13.362,8

14.956,2

15.877,4
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EXERCÍCIOS
1. Seguro-Desemprego
2. Abono Salarial
Total

2009
25.182,0

2010
25.045,2

2011
27.339,9

2012
30.105,1

2013
32.709,7

2014*
35.965.4

9.674,0

10.684,8

11.846,3

13.362,8

14.956,2

15.877,4

34.856,0

35.730,0

39.186,2

43.467,9

47.665,9

51.842,8

Fonte: MTE- Ministério do Trabalho e Emprego.
(*)Posição em 04/dez/20 14.

298. Apresentados os dados acima, vale informar que, conforme já manifestado pelo item 272, a
liberação de recursos financeiros ao FAT para a realização de pagamentos do Seguro-Desemprego e
Abono Salarial é responsabilidade da STN, por intermédio da Subsecretaria de Política Fiscal e da
Coordenação-Geral de Programação Financeira, conforme estabelece o Decreto 7.482, de 2011, e a
Portaria do Ministério da Fazenda 244, de 2012, a qual aprova o Regimento Interno da STN.
299. Cono·ato (peça 79, jl. lO) assinado entre o MTE e a CAIXA prevê que os recursos necessários
aos pagamentos dq Abono Salarial devem ser repassados ao agente financeiro que os depositará em
conta de suprimento de fundos, in verbis:
'Cláusula Décima- Os valores necessários ao pagamento dos beneficiários serão repassados
à CONTRATADA, conforme disposto em pactuação realizada previamente entre as partes e
publicada em Resolução do CODEFAT.'
300. No que tange ao pagamento do Seguro-Desemprego, o Contrato (peça 79, fls. 59) assinado
entre o MTE e a CAIXA assim estabelece, in verbis:
'Cláusula Décima Segunda - Os valores necessários ao pagamento dos beneficiários serão
repassados à CONTRATADA, conforme disposto em pactuação realizada previamente entre as
partes e publicada em Resolução do CODEFAT 12, de 28/0211991. '
301. Os contratos assinados com a CAIXA no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial
preveem, respectivamente, na Cláusula 12': §§ 2° e 3~ e na Cláusula 10~ §§I" e 2", o que segue:
'Na insuficiência de recursos para pagamento dos beneficios objeto deste Contrato, fica
assegurada à CONTRATADA a faculdade de suspender a prestação dos serviços, até que seja
normalizado o fluxo financeiro, conforme inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, devendo o
CONTRATANTE providenciar a divulgação dessa suspensão aos trabalhadores.
Caso a CONTRATADA disponha de recursos próprios e decida pela continuidade da prestação
dos serviços, poderá realizar os devidos pagamentos aos beneficiários, compensando o custo
financeiro incorrido nesta operação, com a percepção da Taxa Extra-Mercado do Banco
Central do Brasil- DEDlP sobre os saldos diários efetivamenle a descoberto.'
302. Dados encaminhados (peças 91, 103 e 84,fls.1 e 4) pelo MTE e pela CAIXA mostram os saldos
de final de mês da conta de suprimentos referentes ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial. Como
pode ser visto na tabela abaixo, de agosto de 2013 até novembro de 2014, o saldo da conta de
suprimento do Seguro-Desemprego ficou negativo em quinze dos dezesseis meses, enquanto o saldo da
conta de suprimento referente ao Abono Salarial ficou negativo em onze dos dezesseis meses.
Tabela 11- Saldo da Conta de Suprimento- Seguro-Desemprego e Abono Salarial
Data
Seguro-Desemprego
Abono Salarial
Jan/13

303.247

142.125

Fev/13

238.756

93.092

Mar/13

46.047

96.607

Abr/13

348.934

75.139

Mai/13

3.174

25.962

Jun/13

115.299

13.611
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Ju//13

193.915

(203.652)

Ago/13

(574.795)

(1 .495.559)

Set/13

(1 .518.140)

(89.461)

Out/13

(1.288.32 7)

(1.583.511)

Nov/13

(652.434)

(351.689)

Dez/13

(1.872.168)

(620.043)

Jan/14

(36.209)

34.035

Fev/14

(1.373.469)

(19.542)

Mar/14

(1.465.286)

(13.310)

Abr/14

(1 .681.987)

298.231

Mai/14

(2.647.018)

220.617

Jun/14

(1.886.402)

(97.336)

Ju/114

(2.742.942)

(903.672)

Ago/14

46.099

(936.188)

Set/2014

(773.758)

(443.32 1)

Out/2014

(355.497)

31.747

Nov/2014

(138.956)

20.685

Fonte: MTE - Mínístérío do Trabalho e Emprego e CAIXA.

303. Ainda com base nos dados encaminhados pelo .MFE, podem ser feitas as seguintes
observações: (i) em 2014, até o dia 28 de novembro, a conta de suprimentos referente ao SeguroDesemprego ficou com saldo positivo em apenas quinze dias: três em janeiro, quatro em setembro e
oito em novembro; (ii) os demais dias do ano apresentaram saldo negativo; (iii) de 14 de janeiro a 29
de agosto de 2014, o saldo permaneceu negativo lodos os dias; (iv) o valor médio dos dias com saldo
negativo foi de R$ 1.102,2 milhão; (v) o maior saldo negativo foi de R$ 3.353,9 milhões, em 12 de
agosto de 2014.
304. Com relação ao Abono Salarial, os dados encaminhados pelo MfE mostram que: (ij em 2014,
até o dia 28 de novembro, em 79 (setenta e nove) dias o saldo da conta de suprimento ficou negativo;
(íi) o maior valor para o saldo negativo foi de R$ 1.508,9 milhão; (iii) o valor médio dos dias com
saldo negativo foi de R$ 314,1 milhões.
305. Portanto, não há dúvida de que, ao longo de 2013 e 2014, a CAIXA utilizou recursos próprios
para, em nome da União, efetuar o pagamento dos benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial. Referidos adiantamentos enquadram-se no conceito de operação de crédito estabelecido pelo
art. 29, inciso 1!1, da LRF, ill verbis:
'Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:
(. ..)
m- operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de
crédito. emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de
valores provenientes da venda a te1mo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivai ivos financeiros;' (Grifou-se)
306. Ao que parece, inclusive como mencionado acima por inte~médio dos itens 294 a 298, a
existência de saldos negativos na conta de suprimento de fundos está relacionada a dois aspectos: (i)
queda na arrecadação do PIS-Pasep, em razão da concessão de renúncia de receitas nos últimos anos
pelo Governo Federal; e (i i) aumento das despesas com o Seguro-Desemprego e o Abono Salarial.
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307. No que tange ao enquadramento de referida operação de crédito em de natureza orçamentária
ou de natureza extra orçamentária, a equipe entende que se trata de uma operação de crédito extra
orçamentária de que trata o art. 38 da LRF. Isso porque a obtenção dos recursos junto à CAIXA foi
efetuada não com o objetivo de autorizar novos gastos orçamentários. mas para cobrir insuficiência
de caixa ao longo dos exercícios de 20/3 e 2014.
308. Ocorre que a realização de referida operação de crédito inji'ingiu diversas vedações e deixou
de obedecer a condições estabelecidas pela LRF para a contratação de operações de crédito. A
primeira das vedações que não foi obedecida é a estabelecida pelo art. 36 da LRF, que profbe a
realização de operação de crédito entre insr ituição financeira pública e o ente federal que a controle,
in verbis:
'Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da
Federação que a controle. na qualidade de beneficiário do empréstimo. ' (Grifou-se)
309. Além disso, por se enquadrar no tipo extra orçamentário de operação de crédito, a vedação
estabelecida pelo art. 38, inciso IV. b, também deixou de ser obedecida, uma vez que houve a
contraração de referida operação de crédito no último ano de mandato da Presidente da República, in
verbis:
'Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e
mais as seguintes:
(. ..)
!V- estará proibida:
(. ..)
b) no último ano de mandato do Presidente. Governador ou Prefeito Mlmicipal. '(Grifou-se)
310. Por último,frise-se que uma das condições impostas pelo art. 32 da LRF não foi atendida, qual
seja: a necessidade de prévia e expressa autorização legislativa para a contratação da operação de
crédito, in verbis:
'Art. 32. Omissis...
§ 1• O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da
operação e o atendimento das seguintes condições:
I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei
orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;' (Grifou-se)
311. Desse modo, em razão do exposto acima, deve-se aplicar o disposto pelo art. 33 da LRF, que
assim determina, in verbis:
'Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação,
exceto quando relativa à divida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a
operação atende às condições e limites estabelecidos.
§ 1• A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada
nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o
pagamento de juros e demais encargos financeiros.' (Grifou-se)
312. Ante todo o exposto, propõe-se à Corte de Contas a adoção das seguintes providências:
(i) em razão do disposto pelo art. 33, § 1~ da LRF, determinar à CAIXA que efetue a
devolução, à União, de todas as receitas obtidas com a apropriação de juros e com a cobrança de
demais encargos.financeiros em razão da realização da operação de crédito de que trata esta seção;
(ii) determinar ao MI'E que efetue, de imediato, a cobertura de saldo negativo porventura
existente na conta de suprimento de fundos do Seguro-Desemprego e do Abono-Salarial;
(iii) encaminhar os autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que julgar
oportunas e convenientes em relação à execução de atos vedados por lei e da realização de operação
de crédito com inobservância de condição estabelecida em lei;
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(iv) chamm· em audiência os gestores listados a seguir, para que, em 15 (quinze) dias
apresenlem razões de justificativa em relação à execução seguinte ato: realização de operação de
crédito, consubstanciado na concessão e ulilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal
para o pagamento de beneficios de responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Fam[/ia
de que trata a Lei 10.836, de 2004, contrariando o que estabelecem o§ 1°, inciso I, do art. 32, o art.
36 e o art. 38, inciso IV, b, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
a) Arno Hugo Augustin Filho - CPF 389.327.680-72 - Secretário do Tesouro Nacional;
b) Mm·cus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secrelaria do Tesouro Nacional;
c) Marcelo Pereira de Amorim- CPF 821.337.191 -72- Coordenador-Geral de Programação
Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional;
d) Jorge Fontes Hereda - CPF 095.048.855-00 - Presidente da CAIXA; e
e) Manoel Dias- CPF 007.829.719-20 - Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
3.3.3. Adiantamentos concedidos pelo FGTS/CAIXA no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida
313. Conforme evidenciado pelo item 90 deste Relatório, a concessão de subvenções está
disciplinada pelo art. 26 da LRF, que estabelece, entre outras, as seguintes condições: (I) lei
específica deve autorizar a concessão; e (ii) o orçamento, deforma original ou adicional, deve conter
crédito orçamentário que contemple dotação suficiente para a transferência do recurso.
314. A Lei 11.977, de 2009, dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)
'Art. 2° Para a implementação do PMCMV, a União, obse1vada a disponibilidade
orçamentária e financeira:
1- concederá subvenção econômica ao beneficiário pessoa física no ato da contratação de
jinanciamenlo habitacional;' (Grifou-se)
315. A concessão de refer;da subvenção econômica integra, desde 2012, o 'Programa 2049 Moradia Digna', e é executado por intermédio da 'Ação OE64 - Subvenção Econômica Destinada à
Habitação de Interesse Social em Cidades com menos de 50.000 Habitantes (Lei n 11.977, de 2009) '
sob a responsabilidade do Ministério das Cidades, unidade orçamentária 56.101.
316. Em 2009, 2010 e 2011, referida subvenção econômica integrava o 'Programa 0909 Operações Especiais - Outros Encargos Especiais ', e era executado sob a 'Ação OOCW - Subvenção
Econômica Destinada à Implementação de Projetos de Interesse Social em Areas Urbanas (MP 459,
de 2009) ', sob a responsabilidade do Ministério das Cidades. Os orçamentos anuais da União
referentes aos exercícios financeiros de 2009 a 2015 apresentam os seguintes créditos orçamentários
destinados à referida subvenção.
Tabela 12 - Créditos Orçamentários - Subvenção Econômica- PMCMV
Órgão: 56.000- Ministério das Cidades
Unidade Orçamen!ária: 56.101 - Minislério das Cidades
Programática: 0909.00CWOOOI- Subvenção Econômica Destinada à 1mplementação de Projetos
de Interesse Social em Areas Urbanas (MP 459, de 2009)
Programática: 2049.0E64.0001 - Ação OE64 - Subvenção Econômica Destinada à Habitação de
Interesse Social em Cidades com menos de 50.000 Habitantes (Lei n 11.977, de 2009)
Função: 28.846- Encargos Especiais - Outros Encargos Especiais
Exercício

Orçamen/o

Natureza
Da Despesa

Fon!ede
Recursos

Resultado
Primário

2009

Fiscal

3-0DC

300

3

800.000.000

20/0

Fiscal

3-0DC

100

3

1.200.000. 000

Valor em R$
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2011

Fiscal

3-0DC

100

3

2.000.000.000

2012

Fiscal

3-0DC

100

3

2.066.715.232

2013

Fiscal

3-0DC

100

3

1.900.000. 000

2014

Fiscal

3-0DC

100

3

612.000.000

PLOA2015

Fiscal

3-0DC

100

3

2.000.000. 000

Fonte: http;//www2.camara.feg.órlatividade-legislativalorcamentobmsil.

317. Vale frisar, sem ter a preocupação de verificar a conformidade dos respectivos montantes, que
a participação da União na concessão de subsídios no âmbito do PMCMV é definida por intermédio
de ato conjunto exarado pelo Ministério das Cidades, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e
Gestão, conforme estabelece o§ JD do art. 6° da Lei 11.977, de 2009, in verbis:
'Art. 6° A subvenção econômica de que trata o inciso I do art. 2" será concedida no ato da
contratação da operação de financiamento, com o objetivo de:
(..)
§ 1° A subvenção econômica de que trata o caput será concedida exclusivamente a mutuários
com renda familiar mensal de até R$ 2. 790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais), uma única
vez por imóvel e por beneficiário e será cumulativa, até o limite máximo a ser [IXado em ato do
Poder Executivo federal. com os descontos habitacionais concedidos nas operações de
financiamento realizadas na forma do art. 9° da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, com
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ' (Grifou-se)
318. A tabela abaixo, elaborada com base em informações (peça 94, jl. 3) encaminhadas pelo
Ministério das Cidades, mostra, desde 2009: (i) a participação percentual da União nos subsídios
concedidos no âmbito do PMCMV; (ii) o total de descontos concedidos aos mutuário:>; e (iii) os
montantes de responsabilidade da União.
Tabela 13 - Subsídios do PMCMV- Participação da União em R$ 1,00
Período
Ano
% OGU
Desconto
Subsídio OGU
De 13/04/2009 a 05109!2011

1.724.002.424

431.000.606

2010

5.149.838.184

1.287.459. 546

2011

4.357.525.415

1.089.381.354

2009

25%

De 0610912011 a 31110!2011

20JJ

17,5%

916.822.180

160.443. 882

De 011111201 I a 31/1212011

2011

*

1.205.256.112

1.200.000. 000

2012

17,5%

6.836.575. 503

1.196.400. 713

2013

17,5%

8.364.775. 737

1.463.835. 754

2014

17,5%

5.991.066.606

1.048.43 6. 656

34.545.862.161

7.876.958.510

A partil· de 0110112012

Fonte: Ministério das Cidades
(*)Até o limite de R$ 1,2 bilhão

319. Os créditos orçamentários apresentados pela Tabela 12 acima mostram que em todos os
orçamentos aprovados desde o ano de 2010, bem como no proje10 previsto para o ano de 2015, o
planejado era financiar as despesas com subvenções com a chamada fonte 100', a qual representa
recursos livres/ordinários arrecadados pelo Tesouro ao longo do respectivo exercício financeiro.
320. No entanto, a realidade dos fatos mostra que o financiamento de referidos dispêndios foi
efetuado com a realização de operação de crédito junto ao FGTS. Referida concessão de crédito está
autorizada pelo art. 82-A da Lei 11.977, de 2009, in verbis:
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'Art. 82-A. Enquanto não efetivado o apotte de recursos necessários às subvenções
económicas de que traram os incisos I e D do art. 2• e o art. I 1 desta Lei, observado o disposto
na lei orçamentária anual, o agente operador do FGTS. do FAR e do F DS, que tenha utilizado
as disponibilidades dos referidos fundos em contratações no âmbito do PMCMV, terá direito
ao ressarcimento das quantias desembolsadas. devidamente atualizadas pela taxa Selic.'
(Grifou-se)
321. Do montante de R$ 7,8 bilhões apresentado pela última coluna da Tabela 13, acima, apenas
R$ 1,6 bilhão foi repassado pela União ao FGTS, conforme atestam dados (peça 71, fls. 181 -182)
encaminhados pela CAIXA, cujo teor é resumido na tabela abaixo. Ou seja, dos R$ 7,8 bilhões que
deveriam ter sido pagos pela União aos mutuários, apenas R$ 1,6 foi desembolsado. O restante, R$
6,2 bilhõesJoi pago com recursos do FGTS, a título de adiantamento.
Tabela 14 -Subsídios do PMCMV - Recursos repassados pela União ao FGTS
Data Pagamento
Valor Pago
Saldo Financiado
Subsídio OGU
Ano
2009

431.000.606

17112/2009

409.000.000

22.000.606

29/ /2/2009

41.000.000

-18.999.394

20110/2010

350.000.000

2010

1.287.459.546

2011

2.449.825.236

3.368.285.388

2012

1.196.400.713

4.564.686.101

2013

1.463.835. 754

2014

918.460.152

1810312013

200.000.000

5.828.521.855

18/0412013

100.000.000

5.728.521.855

3010412013

200.000.000

5.528.521.855

18/0612013

300.000.000

1.048.436.656
7.876.958.510

5.228.521.855
6.276.958.511

1.600.000. 000

6.276.959.511

Fonte: Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.

322. Isso posto, fica evidenciado que, na realidade, o financiamento dos subsídios no âmbito do
PMCMV está sendo feito por intermédio de operações de crédito interno junto ao FGTS, cuja fonte de
recursos é a de '46 - Operação de Crédito Interno ', com o objetivo de obter recursos para a
autorização de despesas orçamentárias. Desse modo, a equipe entende que referida operação de
crédito tem natureza orçamentária e, desse modo, deveria tender ao que determina o art. 32, § 1~
inciso IJ, da LRF, bem como o art. 3° da Lei 4.320, de 1964, in verbis:
'Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições re lativos à
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles
controladas, direta ou indiretamente.
§ 1° O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos
técnicos e jurfdicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da
operação e o atendimento das seguintes condições:
(..)
D- inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação,
exceto no caso de operações por antecipação de receita;
Art. 3o A Lei de Orçamentos compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de operações de
crédito autorizadas em lei. ' (Grifou-se)
323. No entanto, referida determinação não foi obedecida, assim como aquela estabelecida pelo art.
32, § 1~ V. da LRF, visto que a não inserção de referidas receitas no orçamento impede que se
verifique o atendimento do disposto no art. 167, inciso llL da Constituição da República, in verbis:
50

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52749900.

439

440

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

'Art. 32. Omissis...
( ..)

V- atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição;
Art. 167. São vedados:
( ..)
lll- a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital.
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; ' {Grifou-se)
324. Ante todo o exposto, propõe-se à Corte de Contas a adoção das seguintesprovidências:
(i) em razão do disposto pelo art. 3° da Lei 4.320, de 1964, e do art. 32, § 1 ~ incisos I a V. da
LRF, determinar ao Ministério das Cidades que, quando da elaboração de sua proposta
orçamentária, jaça consignar no orçamento, como fonte de recursos, montante correspondente aos
adiantamentos concedidos pelo FGTS de acordo com o art. 82-A da Lei 11.977, de 2009;
{ii) encaminhar os autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que julgar
oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito com inobservância de
condição estabelecida em lei; e
{iii} chamar em audiência os gestores identificados a seguir, para que, em 15 (quinze) dias
apresentem razões de justificativa em relação à execução seguinte ato: realização de operação de
crédito com inobservância de condição estabelecida pelo art. 32, § ] 0, inciso I, da LRF, e pelo ar/. 3°
da Lei 4.320, de 1964:
a) Gilberto Magalhães Occhi - CPF 518.478.847-68 - Ministro de Estado das Cidades
b) Carlos Antonio Vieira Fernandes - CPF 274.608.784-72 - Secretário Executivo do
Ministério das Cidades; e
c) Laércio Roberto Lemos de Souza - CPF 124.085.224-04 - Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério das Cidades.
3.3.4. Tesouro Nacional e BNDES - Operação de Crédilo no âmbito do Programa de
Sustentação do investimento (PS[)
325. A Lei 12.096, de 2009, autoriza a União a conceder subvenção econômica ao BNDES, in
verbis:
'Art. 1" Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica. sob a modalidade de
equalização de taxas de juros, nas operações de financiamento contratadas até 31 de dezembro
de 2014:
I- ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, destinadas: ' (Grifouse)
326. O valor da subvenção, sob a modalidade de equalização de taxa de juros, é apurado em razão
do que estabelece o art. 2~ § J•, de referida norma, in verbis:
'§ 2" A equalização de juros de que trata o caput corresponderá ao diferencial entre o encargo
do mutuário final e o custo da fonte de recursos, acrescido da remuneração do BNDES, dos
agentes financeiros por ele credenciados ou da Finep. ' (Grifou-se)
327. A definição de como a equalização deve ser apurada e de quando os valores se tornam devidos
é objeto de Portarias editadas pelo Ministério da Fazenda, em razão do que dispõe o art. 1°, § 6~ da
Lei 12.096, de 2009, in verbis:
'§ 6° O Conselho Monetário Nacional estabelecerá a distribuição entre o BNDES e a FINEP
do limite de financiamentos subvencionados de que trata o § 1" e definirá os grupos de
beneficiários e as condições necessárias à contratação dos financiamentos, cabendo ao
Ministério da Fazenda a regulamentação das demais condições para a concessão da
subvenção econômica de que trata este artigo, entre elas, a definição da metodologia para o
pagamento da equalização de taxas de juros. '
51
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328. O pagamento da equalização, ou seja, o desembolso dos recursos financeiros necessários ao
pagamento da despesa correnle com subvenção econômica de equalização de taxa de juros, fica
condicionado ao que estabelece o art. 1 ~ § ] •, da Lei 12.096, de 2009, in verbis:
'§ 3° O pagamento da equalização de que trata o captll fica condicionado à comprovação da
boa e regular aplicação dos recursos e à apresentação de declaração de responsabilidade pelo
BNDES ou pela Finep, para fins de liquidação da despesa. ·(Grifou-se)
329. Em janeiro de 2010,foi editada a Portaria do Ministério da Fazenda 37, de 2010, a qual trazia
em seu ar/. 1 • a seguinte autorização, in verbis:
'Art. i" Observados os limites e as demais condições estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional e por esta Portaria, Oca autorizado o pagamen/o de equalização de encargos
financeiros sobre os saldos médios diários de financiamentos concedidos pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, com recursos próprios. ' (Grifou-se)
330. Dispositivo semelhanle esteve presente nas ?orlarias que foram editadas posleriormente para
tratar de referido assunto, tais como: Portaria n•. 336, de 27 de maio de 2010; Portaria n". 575, de 21
de dezembro de 2010; Portaria 87, de 31 de março de 2011; Portaria 357, de 15 de outubro de 2012;
Portaria 71, de 05 de março de 2013: Porlaria 29, de 23 de janeiro de 2014; e Portaria 193, de 14 de
abril de 2014.
331. De acordo com a Portaria 87, de 2011, os pagamentos das equalizações pelo Tesouro ao
BNDES eram regidos pelo seguinte dispositivo, in verbis:
'Art. 5° Para efeito dos pagamentos da equalização pelo Tesouro Nacional, o BNDES e a
FJNEP deverão apresentar:
(. ..)
IV - semestralmente, a cada pedido de equalização à Secretaria do Tesouro Nacional, os
valores das equalizações e os saldos médios diários das aplicações (SMDA's) relativos às
operações ao amparo desta Portaria, verificados nos períodos de 1 o de janeiro a 30 de junho e
de } 0 de julho a 31 de dezembro. de cada ano, acompanhados das correspondentes planilhas
com a memória de cálculo do valor de equalização apurado, da média geométrica das TJLP's,
da atualização, bem como da declaração de responsabilidade do próprio BNDES ou da
FJNEP, conforme o caso, pela exatidão das infmmações relativas à aplicação dos recursos na
finalidade a que se destinam;
§2° Os valores das equalizações devidos no último dia do período ao qual se refere o
pagamento, nos termos desta Portaria, serão atualizados até a data do efetivo pagamento pelo
Tesouro Nacional.
§3° Os pagamentos das equalizações relativas aos saldos médios diários das aplicações em
operações de financiamento de que trata esta Portaria podem ser prorrogados de acordo com
as disponibilidades orçamentárias e financeiras do Tesouro Nacional. ' (Grifou-se)
332. Com a edição da Portaria 122, de 1O de abril de 2012, os pagamentos das equalizações pelo
Tesouro ao BN DES passaram a ser regidos da seguinte forma, in verbis:
'Art. 5° Para efeito dos pagamentos da equalização pelo Tesouro Nacional, o BNDES e a
FJNEP deverão apresentar:
(...)
IV - semestralmente, a cada pedido de equalização à Secretaria do Tesouro Nacional, os
valores das equalizações e os saldos médios diários das aplicações (SMDA's) relativos às
operações ao amparo desta Portaria, verificados nos períodos de ] 0 de janeiro a 30 de junho e
de 1° de julho a 31 de dezembro, de cada ano, acompanhados das correspondentes planilhas
com a memória de cálculo do valor de equalização apurado, da média geométrica das TJLP's,
da atualização, bem como da declaração de responsabilidade do próprio BNDES ou da
FJNEP, conforme o caso, pela exatidão das infom10ções relativas à aplicação dos recursos na
finalidade a que se destinam, em planilhas segregadas, considerando: (i) as operações
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contratadas até 15 de abril de 2012 e,· (ii) as operações contratadas a partir de 16 de abril de
2012;
(..)
§2° Os valores das equalizações devidos no último dia do período ao qual se refere o
pagamento, nos termos desta Portaria, serão atualizados até a data do efetivo pagamento pelo
Tesouro Nacional.
§3° Os pagamentos das equalizações relativas aos saldos médios diários das aplicações em
operações de financiamento de que trata esta Portaria podem ser prorrogados de acordo com
as disponib i/idades orçamentárias e financeiras do Tesouro Nacional.
§4° Os pagamentos das equalizações relativas aos saldos médios diários das aplicações em
operações de financiamento de que trata esta Portaria, contratadas a partir de 16 de abril de
2012 serão devidos após decorridos 24 meses do término de cada semestre de apuração, e
atualizados. desde o último dia do semestre de apuração até a data do efetivo pagamento pelo
Tesouro Nacional. '(Grifou-se)
333. Portanto, com a edição da Portaria 122, de 2012, e o estabelecimento de prazo de 24 (vinte e
quatro) meses para a o pagamento de referida dívida, restou evidenciada a realização de operação de
financiamento entre o BNDES e o Tesouro Nacional. Ou seja, por intermédio da edição de referido
ato normativo e da lavra do an. 5°, § 4~ o Tesouro Nacional assumiu compromisso financeiro junto à
referida instituição financeira, uma vez que prometeu pagar ao BNDES, com a devida atualização,
valores correspondentes a despesa de natureza orçamentária, qual seja: despesa corrente com
subvenção econômica, sob a modalidade de equalização de taxa de juros. Para a equipe de auditoria,
portanto, configurada está a realização de operação de crédito, nos moldes do disposto pelo art. 29,
inciso flf, da LRF, in verbis:
'Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:
(..)
Ill- operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de
valores provenientes da venda a tenno de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;' (Grifou-se)
334. Vale dizer, a realização de operação de crédito entre a União e o BNDES também esteve
presente quando da edição de outras Portarias que regularam o pagamento das equalizações de taxas
de juros relativas a novos períodos de equalização. É o caso do art. r da Portaria 357, de 15 de
outubro de 2012, e do m1.
da Portaria 29, de 23 de janeiro de 2014, os quais estão assim
positivados, in verbis:
'Art. r Os valores de equalização serão apurados em 30 de junho e 31 de dezembro de cada
ill1Q, conforme metodologia de cálculo constante do Anexo I, e devidos em 1° de julho e em 1°
de janeiro de cada ano. observado que:
I - os pagamentos das equalizações de que trata o caput podem ser prorrogados de acordo
com as disponibilidades orçamentárias e financeiras do Tesouro Nacional;
ll - os valores das equalizações a que se refere o caput serão atualizados desde a data da
apuração até a data do efeUvo pagamento pelo Tesouro Nacional; e
lll - os valores apurados das equalizações a partir de 16 de abril de 2012, relativos às
operações contratadas pelo BNDES, serão devidos após decorridos 24 meses do término de
cada semestre de apuração e atualizados pelo Tesouro Nacional desde a data de apuração até
a data do efetivo pagamento.
Art. 7°- Os valores de equalização serão apurados em 30 de junho e 31 de dezembro de cada
ill1Q, conforme metodologia de cálculo constante do Anexo I, e devidos em 1 o de julho e em 1 o
de janeiro de cada ano, observado que:
f - Os pagamentos das equalizações de que trata o caput podem ser prorrogados de acordo
com as disponibilidades orçamentárias e financeiras do Tesouro Nacional.

r
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D- Os valores apurados das equalizações a partir de 16 de abril de 2012, relativos às
operações contratadas pelo BNDES, serão devidos nos dias r de julho e J• de janeiro de cada
ano, após decorridos 24 meses do término de cada semestre de apuracão e atualizados na
forma do § 3° deste artigo.
(. ..)
§ 3° - Os valores das equalizações a que se refere este artigo serão atualizados desde o dia
subsequente à data da apuração até a data do efetivo pagamento pelo Tesouro Nacional.'
(Grifou-se)
335. A tabela abaixo mostra, para cada semestre, desde 2009: (i) o montante apurado de
equalização de taxa de juros em cada semestre; (ii) o montante da atualização Ouros) do saldo de
equalização; (iii) o valor pago pelo Tesouro ao BNDES em relação a cada período de equalização;
(iv) o saldo de equalização a pagar referente a cada período; e (v) a data de 'vencimento ' da dívida
junto ao BNDES.
Tabela 15 - Equalização de Taxa de Juros- Tesouro x BNDES (!'Sl2 - em R$ mil
Data*
Período
Equalização Atualização
Valor Pago Saldo a Pagar
Vencimento
2°/sem/2009

210.118,2

18.857,7

228.975,9

0,00

41112010

1•(sem/2010

759.171,0

75.980,5

835.151,6

0,00

3/112011

2°/sem/2010

1.586.373,2

367.500.7

102.235,3

1.851.638,6

3/1/2011

1•;sem/2011

2.001.066,2

410.091,0

0,00

2.411.157,2

11712011

2"/sem/20/l

2.103.175,0

352.105,5

0,00

2.455.280,5

21112012

1•fsem/2012

1.949.155,0

249.803,1

0,00

2.198.958, 1

11712014*

2°/sem/2012

1.776.800,0

163.857,1

0,00

1.940.65 7,2

21112015

1"/sem/2013

2.192.872,3

133.077, 7

0,00

2.325.950,0

11112015

2"/sem/2013

2.919.494,9

86.309,0

0,00

3.005.803,9

41112016

1"/sem/2014

3.454.421,4

0,00

0,00

3.454.421,4

1/712016

Total

18.952.647,6

1.857.582. 6

1.166.362,8

19. 643.867,3

Fonte: Caixa Econômica Federal
( *) A parti1· de 2012, as Portarias do Ministério da Fa=enda passaram a postergar o pagamento em 24 meses.

336. Desse modo, a equipe de auditoria entende que vedação estabelecida pelo art. 36 da LRF não
foi atendida, in verbis:
'Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da
Federação que a controle, na qualidade de beneficiá1·io do empréstimo. ' (Grifou-se)
337. Frise-se que, ainda que vedada, referida operação de crédito ocorreu. Desse modo, deixaram
de ser observadas as condições do art. 32 da LRF, in verbis:
'Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles
controladas, direta ou indiretamente.
§ 1" O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-beneficio, o interesse econômico e social da
operação e o atendimento das seguintes condições.·
I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei
orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;
li - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação,
exceto no caso de operações por antecipação de receita;
JJJ- observância dos limites e condiçõesftxados pelo Senado Federal;
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IV - autorização especifica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito
externo;
V- atendimento do disposLO no inciso III do art. 167 da Constituição;
VI- observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. '(Grifou-se)
338. Ante todo o exposto, propõe-se à Corte de Contas a adoção das seguintes providências:
(i) em razão do disposto pelo art. 33, § 1 ~ da LRF, determinar ao BNDES que efetue a
devoluçcio, à União, de todas as receitas obtidas com a apropriação de juros e com a cobrança de
demais encargos financeiros em razão da realização da operação de crédito de que trata esta seção;
(ii) determinar ao Ministério da Fazenda que efetue, de imediato, o pagamento dos valores
de v idos ao BNDES a I ítulo de equalização de taxa de juros de que trata a Lei 12.096, de 2009;
(iii) encaminhar os autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que julgar
oportunas e convenientes em relação à execução de atos vedados por lei e da realização de operação
de crédito com inobservância de condição estabelecida em lei;
(iv) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, em 15 (quinze) dias
apresentem razões de justificativa em relação à execução seguinte ato: realização de operação de
crédito junto ao BNDES, consubstanciado pela edição de Portarias que representaram a assunção de
compromisso financeiro de que trata o art. 29, inciso III, da LRF, operação vedada pelo art. 36, da
LRF, e realizada com inobservância das condições impostas pelo art. 32, § 1~ também da LRF.
a) Guido Mantega - CPF 676.840.768-68 - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da
edição da Portaria 122, de 1Ode abril de 2012;
b) Nelson Henrique Barbosa Filho -CPF 009.073.727-08- Ministro de Estado da Fazenda
interino, em razão da edição da Portaria 35 7, de 15 de outubro de 201 2;
c) Dyogo Henrique de Oliveira - CPF 768.643.671-34, Ministro de Estado da Fazenda
interino, pela edição da Portaria 29, de 23 de janeiro de 2014;
d) Amo Hugo Augustin Filho - CPF 389.327.680-72 -Secretário do Tesouro Nacional;
e) Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional;
f) Adriano Pereira de Paula- CPF 743.481.327-04- Coordenador-Geral de Operações de
Crédito do Tesouro Nacional; e
g) Luciano Coutinho- CPF 095.048.855-00- Presidente do BN DES.
3.4. Execução de despesa sem dotação orçamentária
3.4.1. Pagamento de dívidas junto ao FGTS no âmbito do PMCMV sem autorização
orçamentária
339. Opresente achado está associado à Questão de Auditoria de n• I.
340. Como visto acima por intermédio dos itens 314 a 320 deste relatório, a Lei 11.977, de 2009,
autoriza, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, a concessão de subsídios a pessoas
físicas, in verbis:
'Art. 2• Para a implementação do PMCMV, a União, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira:
I- concederá subvenção econômica ao beneficiário pessoa [tSica no ato da contratação de
financiamento habitacional;' (Grifou-se)
341. Desse modo, a cada financiamento concedido no âmbito do PMCMV, surge, para a União, a
obrigação de entregar recursos financeiros ao respectivo mutuário pessoa [tSica. Conforme
claramente estabelecido pelo art. 2~ inciso I, transcrito acima, a concessão da subvenção deve
ocorrer no ato da conh·atação do financiamento habitacional.
342. Sendo assim, para atendimento de referidos dispêndios, conforme já evidenciado pela Tabela
12 trazida pelo item 316 deste relatório, o Ministério das Cidades fez consignar crédito orçamentário
especifico nas leis orçamentárias da União relativas aos exercícios financeiros de 201 Oa 2014, todos
eles contendo autorizaçcio para a realização de despesas correntes com subvenção e todos eles
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informando como fonte de financiamento a fonte de recursos 100 - recursos ordinários do Tesouro
Nacional'.
Tabela 16 -Ministério das Cidades - Subvenções PMCMV - Lei 11.97712009
Valor em R$
Orçamento
Natureza da Despesa
Ponte de Recursos
Exercício
Fiscal

2009

3-0DC

300

800.000.000

2010

Fiscal

3-0DC

100

1.200.000.000

20Jl

Fiscal

3-0DC

100

2.000.000. 000

2012

Fiscal

3-0DC

100

2.066.715.232

2013

Fiscal

3-0DC

100

1.900.000.000

2014

Fiscal

3-0DC

100

612.000.000

PLOA2015

Fiscal

3-0DC

100

2.000.000. 000

Fonte: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativalorcamentobrasil.

343. Dados levantados junto ao Sistema de Administração Financeira (SIAFI) permitiram elaborar
tabela na qual são apresentados os montantes das dotações, dos empenhos emitidos, das liquidações
efetuadas e dos pagamentos realizados desde o ano de 2009 em relação às dotações orçamentárias de
que trata a tabela acima.
344. Como se pode ver, as dotações autorizadas foram wtalmente empenhadas e os respectivos
empenhos foram totalmente liquidados. No entanto, o mesmo não se observa em relação aos
pagamentos, que totalizaram apenas R$ 1,6 bilhão desde o ano de 2009, muito embora, nesse período,
o montante de subsídios de responsabilidade da União tenha sido de R$ 7.876.958.510, conforme
evidenciado pela Tabela 14 deste relatório.
Tabela 17 -Execução Orçamentária- Subvenções PMCMV- Lei 11.977/2009
Pagamentos
Empenho
Data
Ano
Liquidação
2013
2014
2009
2010
2011 2012
409.000.000

6/Nov 409.000.000
14/Dez 41.000.000 350.000000

2009
2009

391.000.000

2010

1.200.000. 000

19/0ut

2011

5 00.000. 000

3/Ago

20ll

800.000.000

11/Nov

2011

700.000. 000

9/Dez

2012

130.000.000

30/Mai

2012

520.000.000

31/Mai

2012

650.000. 000

11/Nov

2012

300.000. 000

27/Nov

2012

I 00.000. 000

21/Dez

2013

336207.264

18/Jul

2013
2014

800.000.000

1.563.792. 736 26/Dez
612.000.000

10/Jul

Fonte: SIAF/2009 a 2014.

345. Como mostra a tabela acima, todos os empenhos referentes às dotações de 2009 foram pagos,
ainda que parcela (R$ 350.000.000) tenha sido paga apenas em 2010, a título de pagamento de restos
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a pagar inscritos em 2009. Apenas uma parte dos empenhos emitidos e liquidados em 2010 foi paga
(R$ 800.000.000), sendo que referido pagamento, efetuado em quatro datas distintas, como mostra a
'Tabela 14', foi realizado no ano de 2013, também a título de pagamento de restos a pagar inscritos
ao final de 2010. Todos os demais empenhos, inclusive parcela referente ao exercício de 2010, estão
inscritos em restos'a pagar processados.
346. Teria a União, então, deixado de efetuar o pagamento dos subsídios aos respectivos
mutuários? A resposta é: não. O pagamento foi efetuado, mas com recursos do FGTS, como autoriza
o art. 82-A da Lei 11.977, de 2009.
347. Nesse caso, por que referidos pagamentos não foram registrados orçamentariamente pelo
Ministério das Cidades, nos respectivos créditos orçamentários? Em outras palavras, por que as
dotações destinadas ao pagamento de subsídios no âmbito do PMCMV ainda estão inscritas em restos
a pagar se, com o pagamento de tais dispêndios pelo FGTS, as relações obrigacionais entre a União e
os mutuários já foram totalmente extintas?
348. Tais pagamentos não estão sendo registrados para que respectivas tais dotações,
representadas por montantes inscritos em restos a pagar, sejam utilizadas para quitar os valores
referentes à nova relação obrigacional surgida entre a União e o FGTS quando este, por intermédio
dos adiantamentos, efetuou o pagamento das subvenções de responsabilidade da União no âmbito do
PMCMV.
349. Ora, se o Ministério das Cidades é sabedor que os dispêndios serão pagos mediante
adiantamento concedido pelo FGTS- como restou evidenciado pelo histórico da execução de referida
despesa desde o ano de 2009 - então, a uma, como já se demonstrou por intermédio dos itens 287 a
297, os créditos orçamentários já deveriam ter sido autorizados com a fonte de recursos 'operação de
crédito interna' devidamente consignada.
350. A duas, todo e qualquer pagamento de subsídio de responsabilidade da União efetuado com
recursos do FGTS deveria ser registrado como wn pagamento de despesas no âmbito de cada um dos
respectivos créditos orçamentários.
351. A três, para o ressarcimento dos recursos ao FGTS, deveria ter sido providenciada nova
dotação orçamentária, ou seja, crédito orçamentário distinto daquele referente ao pagamento dos
subsídios, informando a respectiva fonte de recursos/financiamento.
352. A adoção de /ais procedimentos seria compatível com o que determinam os seguintes
dispositivos legais: art. 1~ § ZO, da LRF, art. 3° da Lei 4.320, de 1964, art. 32, § 1 ~ inciso I, da LRF,
art. 6° da Lei 4.320, de 1964, art. 5~ § r, da LRF, e art. 167, inciso li, da Constituição da República,
in verbis:
'Art. 1° Omissis...
§ 1" A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
mediante o· cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Art. 3° A Lei de Orçamentos compreenderá tódas as receitas, inclusive as de operações de
crédito autorizadas em lei.
Art. 32. Omissis...
§ / 0 ( ..)demonstrando (. .. )o atendimento das seguintes condições:
( .. )
U- inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação,
exceto no caso de operações por antecipação de receita;
Art. 6° Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.
57
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Art. 5° O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
(. ..)
§r Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que
as atenderão, constarão da lei orçamentária anual. (Grifou-se)
Art. 167. São vedados:
(..)

353.
verbis:

li - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;' (Grifou-se)
Nessa esteira, ressalte-se o teor do art. 59,§ 1~ V. da LRF, o qual determina o que segue, in

'Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxflio dos Tribunais de Contas, e o
sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento
das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
§ r Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando
constatarem:
( ..)
V - jatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de
irregularidades na gestão orçamentária.' (Grifou-se)
354. Ante todo o exposto, propõe-se à Corte de Contas a adoção das seguintes providências:
(ij em razão do disposto pelo art. 59, § 1~ inciso I. da LRF, alertar o Poder Executivo a
respeito da execução de despesa com pagamento de divida contratual junto ao FGTS sem a devida
autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos Adicionais;.
(ii) chamar em audiência os gestores identificados a seguir, para que, em 15 (quinze) dias
apresentem razões de justificativa em relação à execução do seguinte ato: pagamento de dívidas no
âmbito da Lei 11.977, de 2009,junto ao FGTS, sem a devida autorização em Lei Orçamentária Anual
ou em Lei de Créditos Adicionais, contrariando o que estabelece o art. 167, inciso 11. da Constituição
da República e o art. 5°, § 1~ da LRF:
a) Gilberto Magalhães Occhi - CPF 518.478.847-68 - Ministro de Estado das Cidades
b) Carlos Antonio Vieira Fernandes - CPF 274.608.784-72 - Secretário Executivo do
Ministério das Cidades; e
c) Laércio Roberto Lemos de Souza - CPF 124.085.224-04 - Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério das Cidades.
3.5. Atrasos no repasse de recursos a Estados e Municípios e ao INSS
355. Opresente achado está associado à Questão de Auditoria de n° 3.
3.5.1. Atraso no repasse de recursos referentes aos royalties do petróleo e à compensação
financeira pelo uso de recursos hídricos
356. O presente achado está associado à Questão de Auditoria de no 3, e responde a
questionamentos efetuados por intermédio do TC 015.891/2014-3, apensado aos presentes autos.
357. Com relação à compensação financeira pelo uso de recursos hídricos e pela exploração do
petróleo, assim determina a Constituição da República de 1988, in verbis:
'Art. 20. Omissis
§ 1 o- É assegurada. nos termos da lei. aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
corno a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hidricos para fins de geração de energia elétrica e de
outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. ' (Grifou-se)
358. A Lei 7.990, de 1989, a qual, entre outras providências, institui, para os Estados, Distrito
Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás
58
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natural. de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus
respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva,
estabelece o seguinte:
'Art. JO O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e dos
recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em lei, ensejará compensação
financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios. a ser calculada, distribuída e aplicada
na forma estabelecida nesta Lei.
Art. 8• O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da
indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado,
mensalmente. diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da
Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do [ato
gerador. devidamente corrigido pela vm·iação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro
parâmetro de con·eção monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos
em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal. · (Grifou-se)
359. Dados (peça 10. jl. 4) encaminhados pela STN no âmbito do TC 015.891/2014-3 mostram os
repasses efetuados desde janeiro de 2013 para atendimento do que estabelece o art. s• acima, os quais
estão resumidos na tabela abaixo, como segue: (i) data da emissão da ordem bancária; (ii) hora de
emissão da ordem bancária; (iii) data em que o recurso saiu da Conta Única no Bacen; e (iv) valor
transferido.
Tabela 20 - Ro alties do Petróleo - Re asses a Entes Federados- em R$ mil
Data OB Hora Saque Bacen
Valor
Data OB Hora SaqueBacen
Valor
14:02

11/0112013

369.370,2 24/10/2013 15:32

24/10/2013

520.248,3

16/0112013 15:58

16101/2013

478.330,9 1111112013

16>45

1111112013

446.339,9

18101/2013 15:26

18/0112013

1.764,3 22111/2013 16:03

22/11/2013

514.215, 1

15/02/2013 15:11

15/0212013

393.325,8 17/1212013

09:44

17/12/2013

429.566,5

20102/2013

16:07

2010212013

508.312,1 24/12/2013 11:50

24112/2013

489.265,8

15/03/2013

16:43

15103/2013

387.492,4 2711212013 15:02

2711212013

4.872,9

20103/20 13

1110112013

16:40

20/0312013

503.81 7,4 15101/2014

16.·07

15/0112014

432.919,8

0210412013 15:39

02/04/2013

3.259,9 24101/2014

16:53

24101/2014

498.248,2

1110412013 13:19

1110412013

342283,3 14/0212014

15:12

14102/2014

477.300,3

1810412013 12:57

18/04/2013

446.117,6 28102/2014

18.·46

05103/2014

548.894,0

15/0512013 16:01

1510512013

345.757,9 17103/20 14

15:52

17/03/2014

468.728,0

22105/20 13

15:24

22105/2013

440.934,3 31/0312014

17:33

1104/2014

534.070,9

13/06/2013

15:34

1310612013

322.674,9 1410412014

16:29

14104/2014

437.624,3

25106/2013 16:54

25/0612013

410.588,1 30/04/2014

17:13

0210512014

503.891,6

10107/2013 12:40

10/07/2013

346.938,1 3010512014 17:24

02106/2014

464.976,2

2310712013 16:21

23/0712013

450.652,6 30105/2014 17:24

02/0612014

535.909,2

1510812013 15:12

15108/2013

373.504,4 30/06/2014

17:20

01107/2014

431.799,9

19108/2013 16:24

19/0812013

484.441,6 30106/2014

17:20

0110712014

496.043,2

1110912013 15:50

11/09/2013

397.034,3 29/07/2014

12.00

2910712014

39,9

24109/2013 16:16

24/0912013

5ll.062,1 31107/2014 17:18

0110812014

458.094,3

26/0912013 12:32

26/09/2013

0110812014

534.348,0

1.455.7 31107/20 14

17:57
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453.707,4J1110812014

9.154,3

Fonte:STN

360. Os dados constantes da tabela acima serão comentados logo abaixo neste relatório. Por ora,
vale observar o conteúdo da Tabela 21, a qual contempla os valores referentes à transferência dos
recursos relativos à compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, conforme dados
encaminhados (peça 10, fi. 6) pela STN no âmbito do TC 015.89112014-3, como segue: (i) data da
emissão da ordem bancária; (i i) hora de emissão da ordem bancária; (iii) data em que o recurso saiu
da Conta Única no Bacen; e (iv) valor transferido.
T,abel a 21 - C ompensaçao
- F'mancetra_]J(J lo uso de Recursos H:d
.
R$ m1·1
1 ncos-em
Valor
Data OB Hora Saque Bacen
Valor
Data OB Hora SaqueBacen
02/0112013 17:17

03/0J/2013

109.060,4 2811012013

15:54

2811012013

109.423,6

16:12

24/0112013

96.190,9 27/ll/20 13

15:22

27/ll/2013

114.981,4

2710212013 13:49

27102/2013

106.606,5 30/12/2013

14:33

30/12/2013

108.721,2

27103/2013 15:04

27103/2013

108.326,2 31101/2014

11:23

31/01/20 !3

107.518,7

02105/2013 11:59

02/05/2013

104.199,9 28/02/2014 18:35

05103/2013

117.100,9

31/0512013 17:27

3110512013

112.935,6 05103/2014

17:01

05/03/2013

2.016,4

03106/2013 15:43

03/06/2013

17:34

01104/2014

135.708,3

24/01/2013

o

31/03/2014

24/0612013 16:58

24/0612013

105.611,1 30104/2014 17:33

02/05/2014

112.563,0

31/07/2013 11:15

31/07/2013

104.325,3 30/05/2014 17:28

02106/2014

120.374,3

2610812013 16:01

26/0812013

26/09/2013 12:24

2610912013

95.648,2 0810712014 10:34
105.460,2 31/0712014

17:29

0810712014

112.340,9

0110812014

105.886,7

Fonle:STN

361. Para comentar os dados constantes das Tabelas 20 e 21, acima, é preciso revisitar o que
estabelece o art. 8° da Lei 7.990, de 1989, que assim determina: 'O pagamento das compensações
financeiras(..) será efetuado, mensalmente (. ..), até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao
do fato gerador'. Como mosJram as duas tabelas, até o mês de janeiro de 2014, os pagamentos
ocorriam dentro do prazo previsto, ou seja, a data em que o recurso era sacado da Conta Única do
Tesouro no Bacen ocorria dentro do próprio mês e no mesmo dia em que ocorria a emissão da ordem
bancária.
361-A. A partir de fevereiro de 2014, entretanto, os pagamentos passaram a ocorrer além do prazo
da Lei 7.990, de 1989. Como se pode verificar, os recursos somente saíam da
previsto pelo art.
Conta Unica do Tesouro no Bacen para os demais entes federados no primeiro dia útil do mês
subsequente ao da emissão da ordem bancária. E essa situação somente ocorria porque, embora as
ordens bancárias tenham sido emitidas até o último dia do mês, o horário de suas emissões - sempre
após as 17: 1O - fazia com que os recursos somente fossem sacados da Conta Única no dia útil
subsequente. Perceba-se que tal sistemática só não era adotada quando o valor a transferir era, em
relação aos transferidos normalmente, irrisório, como é o caso da transferência do dia 29/07/2014
(tabela 20) e do dia 05/0312014 (tabela 21).
362. Referida sistemática de transferência realizou-se, ao que parece, com o objetivo de postergar
variações primárias deficitárias para o mês subsequente, isso porque, de acordo com os critérios
adotados pelo Departamento Econômico do Bacen para o cálculo do endividamento líquido, como
referidos atrasos não são registrados como passivos integrantes da DLSP, as variações primárias
deficitárias relacionadas às transferências de que trata a Lei 7.990, de 1989, somente são captadas
quando o recurso é sacado da Conta Única do Tesouro no Bacen.

s•
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363. Embora o Tesouro Nacional, dadas as características e critérios adotados pela metodologia
oficial de apuração de resultado fiscal, tenha obtido êxito na postergação das variações primárias
para os meses subsequentes ao que deveriam ter ocorrido, há que se frisar que a adoção de tal
procedimento acabou por fazer com que, no entendimento da equipe de auditoria, a determinação
contida no art. 8° da Lei 7.990, de 1989, não fosse observada.
364. Ora, como determina referido dispositivo, o pagamento dos recursos deve ser efetuado até o
último dia do mês. No entanto, o que se observa é que o que estava ocorrendo até o último dia do mês
era a 'emissão da ordem bancária' e não o pagamento/transferência dos recursos.
365. A equipe considera, portanto, que a União, por intermédio da STN, descumpriu a legislação
pertinente às transferências de que lrata a Lei 7.990, de 1989.
366. Vale dizer, a conduta de atrasar a realização de referidas transferências provoca efeitos
perversos sobre as finanças dos entes federados que devem receber os recursos e beneficios para a
própria União. Explica-se.
367. A Receita Corrente Líquida (RCL) é um dos parâmetros mais importantes das finanças
públicas de cada ente federado. De acordo com o art. 2~ inciso IV, da LRF, a RCL deve ser assim
calculada, in verbis:
'Art. JO Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
(. ..)
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas
também correntes, deduzidos:
a) na União. os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional
ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso li do art. 195, e
no art. 239 da Constituição;
(. ..)
§ 3° A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. '(Grifou-se)
368. Como se v é, ao final de cada quadrimeslre, apura-se a RCL, somando-se as receitas correntes
efetivamente realizadas - que tenham entrado nos cofres do ente federado - nos últimos doze meses.
Significa dizer que, se o recurso não sai dos cofres da União para o dos entes federados, então não há
que se falar em arrecadação de recursos para os entes beneficiários das respectivas transferências.
Ou seja, se a União posterga a transferência dos recursos para o mês subsequente, então o impacto
sobre o montante da RCL também só ocorrerá no mês subsequente.
369. De outro lado, haja vista o teor da alínea 'a ' do art. 2°, inciso IV, da LRF, transcrito acima, ao
não transferir os recursos dentro do próprio mês, abre-se espaço para que a União não deduza
respectivo montante no cálculo de sua própria RCL.
370. Ante todo o exposto, propõe-se à Corte de Contas a adoção das seguintes providências:
(i) determinar a STN que adote providências para que os recursos a que se refere a Lei 7.990,
de 1989, sejam sacados da Conta Única pelos respectivos beneficiários até o prazo estabelecido pelo
art. 8° de referida Lei; e
{ii) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, em 15 (quinze) dias
apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata a Lei
7.990, de 1989, aos Estados, Distrito Federal e Municípios:
a) Arno Hugo Augustin Filho - CPF 389.327.680-72- Secretário do Tesouro Nacional;
b) Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional; e
c) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191-72- Coordenador-Geral de Programação
Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional.
3.5.2. Atraso no repasse de recursos referentes à cota-parte do salário educação
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371. O presente achado está associado à Questão de Auditoria de n• 3, e responde a
questionamentos efetuados por intermédio do TC 015.89112014-3, apensado aos presentes autos.
372. Assim estabelece o art. 212, §§5° e 6°, da Carta Magna de 1988, n :
'Art. 212. O míssis
(..)
§5° A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição
social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
§ 6° As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salárioeducação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na
educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. '(Grifou-se)
373. Por sua vez, o Decreto 6.003, de 2006, que regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança da contribuição social do salário educação, determina o que segue, in verbis:
'Art. 8° Omissis...
§ JD A apuração de todos os valores arrecadados a título de salário-educação, inclusive os
provenientes de créditos constituídos, incluídos ou não em parcelamentos, será feita a partir
do primeiro dia útil do mês subseqüente ao da arrecadação, devendo o montante apurado ser
disponibilizado ao FNDE até o dia 10 do mesmo mês.
Art. 9• O montante recebido na forma do art. 8° será distribuído pelo FNDE, observada, em
noventa por cento de seu valor, a arrecadação realizada ern cada Estado e no Distrito Federal,
em quotas, da seguinte forma:
(. ..)
11- quota estadual e municipal, correspondente a dois terços do montante dos recursos, será
creditada mensal e aulomaticamente em favor das Secretarias de Educação dos Estados, do
Distrito Federal e em favor dos Municípios para financiamento de programas, projetos e ações
voltadas para a educação básica.
(..)
§ 2• O repasse da quo.ta a que se refere o inciso ll, decorrente da arrecadação recebida pelo
FNDE até o dia 10 de cada mês, será efetuado até o vigésimo dia do mês do recebimento.'
(Grifou-se)
374. No âmbito do TC 015.891/2014-3, esta equipe de auditoria solicitou informações ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por intermédio de expediente (peça 6)
encaminhado ao Secretário Executivo do Ministério da Educação, a respeito das transferências de
que trata o art. 9° transcrito acima. Solicitou (peça 7) também, à STN, informações a respeito da
disponibilização de recursos de que trata o art. 8° do Decreto 6.003, de 2006.
375. Documentos (peça 10, fi. 7) encaminhados pela STN mostram, conforme tabela abaixo, as
liberações de recursos da STN ao Ministério da Educação referente ao salário -educação em 2013 e
em 2014.
Tabela 22- Salár io-Educação- Liberações da STN ao Ministério da Educação- em R$

1810112013

739.851.257,27

17/1012013

797.992.743,09

23/01/2013

0,9
1.288.192.160,58

1911112013

811.036.724,66

3011212013

819.014.963,16

18/0212013
2810212013

0,69

22/0112014

812.674.232,44

18/0312013

780.512.677,56

28/0212014

1.466.201.397,33

18/0412013

753.159.545,98

31103/2014

824.009.433,08

17/05/2013

752.212.656,12

30/04/2014

857.657.693,57

18106/2013

763.150.398,26

30/05/2014

829.188.534,78
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783.636.766,29

3010612014

15/08/2013

777.676.381,42

03/0712014

530.902, 40

18/09/2013

796.773.343,07

31/07/2014

856.560.364,76

841.067.993,30

Fonte:STN

376.

Os dados da tabela mostram que o mês de novembro a liberação de recursos da STN ao

Ministério da Educação ocorria antes da data limite estabelecida pelo art. 9", § 2", do Decreto 6.003,
de 2006, para o FNDE efetuar a transferência dos recursos aos Estados e Municípios. No entanto, a
partir de dezembro de 2013, as liberações de recursos ao Ministério da Educação sempre ocorreram
após a data limite para o FNDE efetuar as respectivas transferências.
3 77. Documentos (peça 12, fi. 7/14) encaminhados pelo Ministério da Educação mostram, conforme
tabela abaixo, as transferências efetuadas pelo FNDE ao longo dos exercícios financeiros de 2013 e
2014 aos cinco Estados e aos cinco Municípios que receberam o maior volume de recursos no
período.
3 78. A tabela abaixo mostra as transferências efetuadas em 2013 e em 2014 à Secretaria de Estado
da Educação do Estado de São Paulo, como segue: (i) data em que o recurso foi solicitado à STN; (ii)
data em que o recurso foi recebido da STN; (iii) data da emissão da ordem bancária pelo FNDE; (iv)
data do saque do recurso na Conta Única do Tesouro; e (v) valor tran~ferido.
Tabela 23 -Salário-Educação- Liberações da STN ao Ministério da Educação- em R$
Data Solicitação
Data Repasse
Data OB
Data do Saque
Valor
20/0212013

275.469.402,71

18103/2013

19/03/2013

163.853.282,83

1810412013

19/0412013

159.185.424,62

17/0512013

17/051213

20/05/2013

159.262.476,89

18/06/2013

18/06/2013

18/06/2013

19/06/2013

162.477.078,66

15/07/2013

16/0712013

16/07/2013

17/0712013

164.200.100,31

15/0812013

16/08/2013

16/0812013

19/08/20 13

163.313.973,28

17/09/2013

18/09/20 13

18/09/2013

19/0912013

165.844.256,45

1611012013

1711012013

17/10/2013

18/10/20 13

165.875.862,76

14/1112013

19111/2013

19/11/2013

20/ll/2013

170.342.072,32

2411212013

30/12/2013

30112/20 13

02/0112014

171 .656.919,03

16/01!2014

23101/2014

23/0112014

24/0112014

71.058.740,89

16/0112014

2310112014

23/01!2014

24/0112014

98.377.888,61

15/0212013

18/0212013

15/0312013

18/03/2013

18/04/2013

18/0412013

17/0512013

19/02/2013

19/02/2014

28/02/2014

28/0212014

05/03/2014

304.712.125,48

19/03/2014

31/03/2014

31/0312014

01/04/2014

170.747.978,41

14/0412014

30/04/2014

30/04/2014

02/05/2014

186.112. 197,43

16/0512014

30/0512014

3010512014

02/0612014

172.926.492,21

16/0612014

30106/20 14

30106/2014

01107/2014

I 74.305.324,98

17/0712014

31107/2014

31107/2014

04/08/2014

176.634.266,70

14/08/2014

29/08/20 14

2910812014

01/0912014

176.867.471,93

Fonte: Ministério da Educação
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379. A tabela acima mostra que os pedidos de liberação de recursos efetuados pelo FNDE à STN
sempre ocorreram antes da data limite (dia 20) estabelecida pelo Decreto 6.003, de 2006, para a
transferência dos recursos aos Estados e Municípios.
380. Mostra também que, até novembro de 2013, as transferências ocorriam dentro do prazo
estabelecido pelo art. 9°, § 2", de referido Decreto. No entanto, a partir de dezembro de 2014, em
razão do que já foi comentado por intermédio do item 376, acima, as transferências passaram a
ocorrer após o dia vinte de cada mês. Ou seja, o atraso na remessa dos recursos aos demais entes
federados ocorreu porque os mesmos não haviam sido liberados pela STN, como mostra a tabela
acima.
381. Além do atraso nas transferências dos recursos aos Estados e Municípios, as quais deveriam
ocorrer até o dia 20 de cada mês, importa ressaltar que as mesmas passaram a ocorrer apenas no
início do mês subsequente.
382. Referida sistemática de transferência realizou-se, ao que parece, com o objetivo de postergar
variações primárias deficitárias para o mês subsequente, isso porque, de acordo com os critérios
adotados pelo Departamento Econômico do Bacen para o cálculo do endividamento líquido, como
referidos atrasos não são registrados como passivos integrantes da DLSP, as variações primárias
deficitárias relacionadas às transferências de que trata o art. 212, §§ 5° e 6~ da Constituição da
República, e o art. 9°, § 2", do Decreto 6.003, de 2006, somente são captadas quando o recurso é
sacado da Conta Única do Tesouro no Bacen.
383. Embora o Tesouro Nacional, dadas as características e critérios adotados pela metodologia
oficial de apuração de resultado fiscal, tenha obtido êxito na postergação das variações primárias
para os meses subsequentes ao que deveriam ter ocorrido, há que se frisar que a adoção de tal
procedimento acabou por fazer que, no entendimento da equipe de auditoria, a detenninação contida
no art. 9~ § 2~ do Decreto 6.003, de 2006, não fosse observada.
384. A equipe considera, portanto, que a União, por intermédio da SIN, descumpriu a legislação
pertinente às transferências referentes ao Salário-Educação.
385. Vale dizer, a conduta de atrasar a realização de referidas transferências provoca efeitos
perversos sobre as finanças dos entes federados que devem recebe1· os recursos e beneficios para a
própria União. Explica-se.
386. A Receita Corrente Líquida (RCL) é um dos parâmettas mais importantes das finanças
públicas de cada ente federado. De acordo com o art. 2°, inciso IV, da LRF, a RCL deve ser assim
calculada, in verbis:
'Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

(...)
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas
também correntes, deduzidos:
a) na União. os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional
ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso 11 do art. 195, e
no art. 239 da Constituição;
(. ..)
§ 3° A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. '(Grifou-se)
387. Como se vê, ao final de cada quadrimestre, apura-se a RCL, somando-se as receitas correntes
efetivamente realizadas - que tenham entrado nos cofres do ente federado- nos últimos doze meses.
Significa dizer que, se o recurso não sai dos cofres da União para o dos entes federados, então não há
que se falar em arrecadação de recursos para os entes beneficiários das respectivas transferências.
Ou seja, se a União posterga a tran.~ferência dos recursos para o mês subsequente, então o impacto
sobre o montante da RCL também só ocorrerá no mês subsequente.
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388. De outro lado, haja vista o teor da alínea 'a' do art. 2•, inciso IV, da LRF, transcrito acima, ao
não transferir os recursos dentro do próprio mês, abre-se espaço para que a União não deduza
respectivo montante no cálculo de sua própria RCL.
389. Ressalte-se a importância que a transferência de receitas de natureza tributária a entes
federados recebeu extrema relevância da Constituição da República, uma vez que o atraso na remessa
de referidos recursos pode dar azo a intervenção da União nos Estados e no Distr ito Federal, como
mostra o teor do art. 34, V, 'b: in verbis:
'Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
(...)
V- reorganizar as finanças da unidade da Federação que:
(...)
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição. dentro
dos prazos estabelecidos em lei;' (Grifou-se)
Ante todo o exposto, propõe-se à Corte de Contas a adoção das seguintes providências:
(i) determinar a STN que adote providências para que os recursos a que se refere o art. 212,
§§ 5° e 6°, da Constituição da República, sejam sacados da Conta Única pelos respectivos
beneficiários até o prazo estab.elecido pelo art. 9 ~ § 2", do Decreto 6.003, de 2006; e
(ii) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, em 15 (quinze) dias
apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata o art.
212, §§5° e 6~ da Constituição da República, e o Decreto 6.003, de 2006:
a) Arno Hugo Augustirr Filho - CPF 389.327.680-72- Secretário do Tesouro Nacional;
b) Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601 -87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional; e
c) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191-72 - Coordenador-Geral de Programação
Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional.
3.5.3. Atraso no repasse de recursos ao INSS para pagamento de beneficios previdenciários
391. Documentos (peça 83, fi. 2) encaminhados pelo INSS à equipe de auditoria mostram que, de
fevereiro de 2014 a maio de 2014, a STN, notadamente no último dia de cada um dos referidos meses,
deixou de repassar os recursos financeiros solicitados pelo INSS para o pagamento de beneficios
previdenciários. Por esse motivo, em determinadas instituições financeiras, as contas de suprimento
que controlam os repasses e pagamentos de referidos dispêndios apresentou saldo negativo nas
respectivas datas.
392. De acordo com dados encaminhados pelo Bacen (peça 1 04), tais valores são registrados na
conta 'Cosif 1.8.8.65.40-2 -Adiantamentos por Conta da Previdência Social', a qual, para os meses e
instituições financeiras listadas abaixo, apresentava os seguintes saldos.
393. Vale ressaltar, o Departamento Econômico do Bacen requereu fosse conferida às informações
encaminhadas à equipe de auditoria o tratamento sigiloso discip/ i nado nos arts. 9° e 10 da Resolução
TCU 191, de 21 de junho de 2006.
390.

Tabela 18 - Conta Cosif 1.8.8.65-40-2 - Saldos- em R$ - último dia do mês
1nsh"tuição
Fev/2014
Mar/2014
Abr/2014
Mai/2014
A

180.159.715,69

202.749.374,61

223.995.149,77

160.430.089,92

B

212.293.173,04

217.263.006,78

246. 773. 634,81

203.}97.954,22

c

671 .016437,34

668.592.130,85

741.966.836,72

623.298.682,73

D

306.488.962,61

297.894.159,95

324.150.873,69

288.917.968,62

J .369.958.288,68

1.386.498. 672,19

1.536.886.494,99

1.275.844.695,49

Total

Fonte: Banco Central - Departamento Econômico.
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394.

Data do Repasse

Valor

281112014

31212014

1.634.516.986,63

241212014

5/312014

1.624.060.048,63

271212014

5!3/2014

1.674.135.922,65

26/3/2014
27/312014

1/4/2014

1.691 .698.411,82

1/412014

1.620.649. 742,20

2914!2014

2/512014

3.515.316.028,53

271512014

2/612014

1.664.798.674,23

2815!2014

2/612014

1.726.146. 704,66

Fonte: INSS

395. Todos os pedidos de recurso listados acima foram efetuados para o pagamento de beneficios
ainda no próprio mês do pedido. No entanto, como se vê, os repasses de recursos financeiros somente
foram efetuados no início do mês subsequente.
396. O atraso no repasse dos recursos não produziu qualquer impacto sobre o resultado fiscal, uma
vez que os passivos gerados em razão de referidos atrasos são registrados nas estatísticas fiscais pelo
Departamento Econômico do Bacen, o que significa dizer que as respectivas variações primárias
deficitárias são adequadamente captadas quando da apuração do resultado fiscal. Tampouco foi
suficiente para, no entendimento da equipe de auditoria, caracterizar a realização de operação de
crédito entre a União e as instituições financeiras.
397. Ante todo o exposto, propõe-se à Corte de Contas recomendar a STN que adote providências
para que os recursos necessários ao pagamento dos beneficios previdenciários sejam repassados
tempestivamente ao INSS, para que este possa transferi-los às instituições financeiras responsáveis
pelo pagamento de respectivos valores aos seus respectivos beneficiários
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
4.1.
Registro de ativo no valor de R$ 4 bilhões nas estatísticas fiscais apuradas pelo Banco
Central do Brasil
398. Os esclarecimentos apresentados nesta seção estão assoâados às Questões de Auditoria de n•
2eden°4.
399. Em julho de 2014, o Bacen publicou 'Nota de Esclarecimento' em seu sítio na rede mundial de
computadores, em razão de, in verbis:
'(. ..) incorreções de conteúdo em reportagens e em editorial publicados recentemente pelo
jornal O Estado de S.Paulo, acerca dos resultados fiscais divulgados pelo Banco Central do
Brasil relativos ao mês de maio de 2014. '
400. Esta equipe de auditoria encaminhou expediente (peça 21) à Diretoria de Fiscalização do
Bacen, por intermédio do qual solicitou ao Departamento de Supervisão Bancária o fornecimento de
cópia de documentos produzidos em relação ao tema de que trata referida Nota e de qualquer
esclarecimento exarado pelo Departamento em relação ao tema.
401. Em resposta, o referido Departamento informou, por intermédio de documento encaminhado
(peça 106, jl. 108) à equipe de auditoria, o que segue, in verbis:
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'8. Sem embargo, o DESUP, em sua rotina de acompanhamento contínuo das entidades
supervisionadas, já vinha coletando subsídios sobre o assunto de que trata o item b.J, tendo,
inclusive, prestado informações ao DEPEC, em 26 de junho de 2014 (conforme resposta ao
item b.2, abaixo). Em atenção à presente requisição de informações do Tribunal de Contas da
União, o DESUP finalizou nota técnica que se encontrava em elaboração sobre o tema em
apreço (Nota Técnica Desup!GBSI1Y1/GTSP1 -2014/02, de 29 de setembro de 2014 - Anexo 6). '
402. Ressalte-se que o Departamento de Supervisão Bancária requer seja conferida às informações
encaminhadas à equipe de auditoria o tratamento sigiloso disciplinado nos arts. 9" e 10 da Resolução
TCU 191 , de 21 de junho de 2006.
403. Referida Nota Técnica (peça 106, fls. 90/95) trata da análise de alteração no registro contábil
do pagamento de beneficios da Previdência Social, ao amparo de convênio celebrado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), no período de fevereiro a maio de 2014.
404. De acordo com o item 3 da Nota Técnica, o INSS encaminha aos agentes pagadores relação
contemplando o cronograma dos desembolsos a serem realizados pelos próximos trinta dias e realiza
os repasses de recursos por meio de depósito na conta 'reservas bancárias' das instituições
financeiras, de acordo com a previsão do fluxo diário de pagamentos dos beneficios. Por sua vez, as
instifuiçõesftnanceiras efetuam os pagamentos aos beneficiários nas datas estabelecidas pelo INSS.
405. Até o mês de janeiro de 2014, a instituição financeira, quando recebia o repasse de recursos
do INSS, fazia um débito da conta 'Caixa' e um crédito na conta '4.9.9.25.00-5- Obrigações por
Convênios Oficiais'. E quando efetuava o pagamento dos beneficios aos segurados, ocorria o débito
na conta '4.9.9.25.00-5- Obrigações por Convênios Oficiais ' e crédito na conta 'Caixa ' ou na conta
'4.1.1.00.00-0 - Depósitos à Vista '. Caso o pagamento ao beneficiário ocorresse antes de o recurso
ter sido repassado pelo INSS, ocorria o débito na conta '1.8.8.65.40-2 - Adiantamento por Conta da
Previdência Social ' e o crédito na conta 'Caixa ' ou na conta '4. 1. 1.00.00-0 - Depósitos à Vista '.
406. Desse modo, a existência de saldos na conta '4.9.9.25.00-5 - Obrigações por Convênios
Oficiais' significa que o repasse de recursos pelo INSS é maior que o montante de beneficios pagos, e
a existência de saldos na conta '1.8.8.65.40-2 - Adiantamento por Conta da Previdência Social '
significa que o montante pago pelas instituições foi maior que o montante repassado pelo INSS.
407. A partir de fevereiro de 2014, no entanto, em face do entendimento de que as condições do
contrato assinado com o INSS implicariam obrigação de pagamento por pmte das instituições
financeiras, independentemente da ocorrência do repasse de recursos pelo INSS, ocorreu mudança no
registro de referidas movimentações.
408. Desse modo, o registro contábil da obrigação (no patrimônio da instituição financeira)
ocorreria no momento em que esta recebesse, do INSS, a relação de pagamentos de beneficios a serem
efetuados, debitando a conta '1.8.8.65.40-2 - Adiantamento por Conta da Previdência Social' e
creditando a conta 4.9.9.25.00-5- Obrigações por Convênios Oficiais '. Percebe-se, então, que, a
partir de fevereiro de 2014, os registros, antes efetuados com base em valores líquidos - diferença
entre repasses e pagamentos - , passaram a ser efetuados em valores brutos. Tal rotina contábil
permaneceu a mesma ao longo dos meses de fevereiro, março e abril. Em maio de 2014, no entanto, a
conta creditada passou a ser a '4.9.9.92.00-7- Credores Diversos - País '.
409. Em junho de 2014 o procedimento para o registro de tais operações voltou a ser aquele
utilizado até o mês de j aneiro, nos moldes do que foi apresentado pelos itens '381 e 382 ', acima,
sendo promovidas, inclusive, a revisão dos lançamentos para o período de fevereiro a meio de 2014,
bem como o reenvio de documentação contábil ao Bacen.
41 O. A Nota Técnica conclui, entendendo ser pertinente a realização de estudo no âmbito da
autoridade monetária com vistas ao aprimoramento contábil relativo aos registros contemplados no
fluxo financeiro de.pagamenlo de beneficios do INSS.
41 I. Isso posto, propõe-se a esta Corte de Contas determinar ao Banco Central do Brasil adotar, de
imediato, providências no sentido de aprimorar a rotina contábil a ser utilizada pelas instituições
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412. O objetivo do presente trabalho era analisar repasses do Governo Federal às instituições
financeiras, com vistas a identificar eventuais irregularidades. As análises realizadas pela equipe de
auditoria não são exaustivas.
413. Metas de resultado fiscal são estabelecidas com o propósito de se controlar a variaçcio do
endividamento do respectivo ente federado. Resultados superavitários contribuem para a redução do
endividamento e resultados deficitários caminham em sentido oposto, contribuindo para o aumento do
endividamento.
414. Para fins de verificação do cumprimento da meta fiscal estabelecida pelo Anexo de Metas
Fiscais, o Bacen utiliza o método conhecido como 'abaixo da linha : que calcula o resultado fiscal ou as Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP) -a pfiJtir da variação da Dívida
Líquida do Setor Público (DLSP)
415. Como ainda não foi aprovada Resolução do Senado Federal que estabelecerá a metodologia
de cálculo do resultado primário e nominal da União, os parâmetros, conceitos e práticas que
norteiam a apuração do resultado fiscal 'abaixo da linha ' levado a cabo pelo Departamento
Econômico do Bacen somente podem ser encontrados no Manual de Estatísticas Fiscais e em
documentos encaminhados por referida autarquia a esta Corte de Contas no âmbito de diversos TCs.
416. O principal objetivo da mensuração do resultado fiscal é medir, pela ótica do financiamento e
de forma tempestiva, o impacto das operações do setor público sobre a demanda agregada. Apura-se
o resultado fiscal a partir da variação do endividamento liquido no período considerado. O
endividamento líquido é a diferença entre o total dos deveres e o total dos créditos do setor público.
417. Se, ao final de um periodo, o saldo do endívidamento líquido diminui em relação ao saldo do
final do período anterior, considera-se que o resultado fiscal foi superavitário; mas se o saldo do
endividamento líquido aumenta, então é porque o resultado fiscal do período foi deficitário. Se não há
variação do endiv idamemo líquido, o resultado fiscal é neutro.
418. O resultado fiscal 'primário 'é a soma de todas as variações primárias ocorridas em cada uma
das obrigações e em cada um dos ativos financeiros. Calcular o resultado primário pelo método
'abaixo da linha ' significa, portanto, somar todas as variações primárias ocorridas em cada um dos
haveres e em cada uma das obrigações que compõem a DLSP.
419. Permutativas são aquelas operações cujas variações primárias se anulam. Modificativas
superavitári'as são aquelas operações em que o montante das variações primárias su.peravitárias
supera o das variações primárias deficitárias e modificativas deficitárias são aquelas em que o valor
das variações primárias deficitárias supera o das variações primárias deficitárias.
420. O conceito de operação de crédito está positivado pelo art. 29, inciso 111, da LRF. Existem as
operações de crédito de natureza orçamentária e as de natureza extra orçamentária. As operações de
natureza orçamentária são aquelas cuja realização tem por objetivo obter ou gerar fonte de recursos
para a realização de despesas orçamentárias. As de natureza extra orçamentária são aquelas
realizadas quando se fizer presente uma situação de insuficiência de caixa.
421. A contratação de operações de crédito deve obedecer a uma série de condições, tais como:
autorização legislativa para contratação, consignar os recursos no orçamento, verificar o
cumprimento da 'regra de ouro'. E também a uma série de vedações, como a que proíbe instituição
financeira pública de financiar seu ente controlador. Existem vedações específicas para as de
natureza extra orçamentária, como aquela que proíbe a contratação de tais operações no último ano
de mandato.
422. O processo legislativo é dividido em ordinário e orçamentário. As normas do processo
ordinário possuem caráter genérico e validade indefinida, enquanto as normas do processo
orçamentário são de natureza concreta e de caráter periódico. Além disso, o processo ordinário é

68
Para vertficar as assinaturas. acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52749900.

457

458

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

bicameral, permanente e conta com procedimentos distintos em ambas as casas. O processo
orçamentário é unicameral e é expedito, célere.
423. O orçamento público, há muito, deixou o mesmo de ser apenas documento financeiro e
contábil. O orçamento passou a agregar novas funções, para exercer finalidades de política fiscal de
relevo nos momentos de depressão ou de prosperidade econômica.
424. Deixar de inserir no orçamento as autorizações de gasto de natureza orçamentária e as
respectivas fontes de financiamento é, no mínimo, omitir parcela importante da política econômicofinanceira do estado, e é atitude que se mostra incompatível com o ordenamentojuridico vigente.
425. Diversos dispositivos legais (Constituição Federal, LRF, Lei 4.320 etc) determinam que todas
as receitas e despesas do ente federado estejam devidamente consignadas no orçamento e que
dispêndios e assunção de obrigações não podem ser executados sem prévia dotação orçamentária.
426. A concessão de subvenções também precisa atender determinadas condições, tais como:
autorização em lei específica, dotação orçamentária suficiente e compatibilidade com PPA e LDO. A
lei que autoriza a concessão da subvenção não se confunde com a lei que contempla a dotação para a
execução da despesa.
427. As subvenções podem ser concedidas em caráter continuado ou em parcela única. As
subvenções de parcela única são aquelas em que o valor da subvenção é transferido em uma única
oportunidade, não havendo obrigação de serem transferidos outros valores em exercícios
subsequentes. Subvenções de caráter continuado são aquelas em que os valores precisarão ser
transferidos ao respectivo beneficiário em diversos exercícios financeiros.
428. Foram listados achados em relação aos seguintes aspectos: (Q dívidas não registradas nas
estatísticas fiscais; (ii) despesas primárias não registradas nas estatísticas fiscais; {iii} realização de
operação de crédito com inobservância de condição estabelecida em lei; (iv) execução de despesa sem
dotação orçamentária; e (v) atrasos no repasse de recursos a Estados e Municípios e ao INSS.
429. Com relação às dívidas não registradas nas estatísticas fiscais, tem-se: (i) passivos junto à
CAIXA - Bolsa Família, Abono Salarial e Seguro Desemprego; (ii) passivos junto ao BB Equalização da Safra Agrícola e Títulos e Créditos a Receber junto ao Tesouro Nacional; {iii)
passivos junto ao BNDES- Programa de Sustentação do investimento (PSJ); e (iv) passivos junto ao
FGTS no âmbito do PMCMV.
430. Com relação às despesas primárias não registradas nas estatísticas fiscais, tem-se aquelas
relacionadas ao: (i) Bolsa Família, Abono Salarial e Seguro Desemprego; (i i) Equalização da Safra
Agrícola; (iii} Título e Créditos a Receber do Tesouro Nacional; (iv) Programa de Sustentação do
Investimento (PSI); (v) FGTS- Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV); e (vi) FGTS - Lei
Complementar 110, de 2001.
431. Quanto à realização de operação de crédito com inobservância de condição estabelecida em
lei, tem-se: (i) adiantamentos concedidos pela CAIXA no âmbito do Programa Bolsa Família; (ii}
adiantamentos concedidos pela CAIXA no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial; (iii)
adiantamentos concedidos pelo FGTS/CAIXA no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (iv)
Tesouro Nacional e BNDES- no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI).
432. No que tange à execução de despesa sem dotação orçamentária, tem -se o pagamento de
dívidas junto ao FGTS no âmbito do PMCMV.
433. Por fim, quanto aos achados associados a atrasos no repasse de recursos a Estados e
Municípios e ao INSS, tem-se: {i) atraso no repasse de recursos referentes aos royalties do petróleo e
à compensação financeira pelo uso de recursos hídricos; (ii) atraso no repasse de recursos referentes
à cota-parte do salário educação; e (iii) atraso no repasse de recursos ao INSS para pagamento de
beneficios previdenciários.
PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Em face do exposto, submetem -se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) em razão de o Exmo. Procurador Júlio Marcelo de Oliveira ter requerido a oportunidade de
oficiar nos autos após a instrução promovida por esta Secretaria de Controle Externo da Fazenda

434.
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Nacional, determinar que os presentes autos lhes sejam encaminhados com a maior brevidade
possível;
b) em razão do princípio da transparência fiscal positivado pelo art. JO da Lei Complementar
101, de 2000, e em nome dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de Estatísticas Fiscais
publicado pelo Banco Central do Brasil em seu sítio na rede mundial de computadores:
b.1) determinar ao Departamento Econômico do Banco Central do Brasil que:
b.l.l) publique quadro espec{fico na Nota de Imprensa de Política Fiscal em que fiquem
evidenciados os montantes da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e dos resultados nominal e
primário que deveriam ter sido apurados para o exercício financeiro de 2014 caso os passivos
referentes aos adiantamentos concedidos pela Caixa Econômica Federal à União no âmbito do
Programa Bolsa Família, do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial estivessem sendo captados
pelas estatísticas fiscais; (itens 98 a 105)
b.l.2) registre no rol de passivos da União na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP):
b.l.2.1) os valores devidos pela União ao Banco do Brasil relativos ao item 'Tesouro Nacional
-equalização de taxas- safra agrícola'; (itens 106 a 120)
b. 1.2.2) os valores devidos pela União ao Banco do Brasil relmivos ao item 'Titulo e créditos a
receber- Tesouro Nacional '; (itens 121 a 123)
b.l.2.3) os valores referentes ao montante da equalização de taxa de juros devido pela União
ao BNDES no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PS1); e (itens 124 a 143)
b.1.2.4) os valores referentes ao passivo da União junto ao FGTS, registrado em razão do que
estabelece a Lei Complementar I 1O, de 200 I. (itens 144 a 180)
b.1.3) em relação ao exercício financeiro de 2014, refaça o cálculo do resultado primário
decorrente:
b.1.3.1) dos dispêndios ocorridos no âmbito do Bolsa Família, do Abono Salarial e do Seguro
Desemprego, utilizando, para tanto, os saldos corretos de endividamento líquido; (itens 187 a 207)
b.1.3.2) dos dispêndios ocorridos no âmbito da equalização de taxa de j uros a que se refere a
Lei 8.427, de 1992, e a Portaria do Ministério da Fazenda 315, de 2014, utilizando, para tanto, os
saldos corretos de endividamento líquido; (itens 208 a 236)
b.1.3.3) dos dispêndios ocorridos no âmbito da legislação abrangida pelo ativo 'Título e
Créditos a Receber - Tesouro Nacional', utilizando, para tanto, os saldos corretos de endividamento
líquido; (itens 237 a 243)
b.1.3.4) da variação dos saldos da dívida da União junto ao BNDES no âmbito do PSJ de que
trata a Lei 12.096, de 2009, utilizando, para tanto, os saldos corretos de endividamento líquido; (itens
244 a 248)
b.l.3.5) da variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS relativas aos adiantamentos
concedidos no âmbito do PMCMV de que I rata a Lei 11.977, de 2009, utilizando, para tanto, os
saldos corretos de referido endividamento. (itens 249 a 256)
b.1.3.6) da variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS relativas aos recursos não
repassados pela União e, em razão do disposto pelo art. 3°, § 1~ da Lei Complementar 110, de 2001,
estão registrados como direitos de referido Fundo junto à União. (itens 257 a 266)
c) em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na
utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento de
dispêndios de responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Família:
c. I) determinar:
c.1.1) à Caixa Econômica Federal, em razão do disposto pelo art. 33, § 1~ da Lei
Complementar 101, de 2000, que efetue, no prazo estabelecido pelo art. 33, § 2~ de referida Lei
Complementar, a devolução. à União, de todas as receitas obtidas com a apropriação de juros e com
a cobrança de demais encargos financeiros relacionados à realização da operação de crédito de que
trata o presente item; (itens 269 a 286)
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c.l.2) ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combme à Fome (MDS) que efetue, de
imediato, a cobertura de saldo negativo porventura existente na conta de suprimento de fundos do
Programa Bolsa Família mantida junto à Caixa Econômica Federal; (itens 269 a 286)
c.2) encaminhar os presentes autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que
julgar oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata o
presente item, com. inobservância de condição estabelecida em lei; e (itens 269 a 286)
c.3) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito, consubstanciado
na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o pagamento de
beneficios de responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Faml7ia de que trata a Lei
10.836, de 2004, contrariando o que estabelecem o § 1~ inciso I. do art. 32, o art. 36 e o art. 38,
inciso IV, b, todos da Lei Complementar 101, de 2000. (itens 269 a 286)
c.3.1) Arno Hugo Augustin Filho- CPF 389.327.680-72 - Secretário do Tesouro Nacional;
c.3.2) Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional;
c.3.3) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191-72 - Coordenador-Geral de
Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional;
c.3.4) Jorge Fontes Hereda- CPF 095.048.855-00 - Presidente da Caixa Econômica Federal;

e
c.3.5) Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello - CPF 491.467.346-00 - Ministra de Estado
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
d) em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na
utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento de
dispêndios de responsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e Abono Salarial:
d.1) determinar:
d.1./) à Caixa Econômica Federal (CAIXA), em razão df) disposto pelo art. 33, § ! ~ da Lei
Complementar 101, de 2000, que efetue, no prazo estabelecido pelo art. 33, § 2~ de referida Lei
Complementar, a devolução, à União, de todas as receitas obtidas com a apropriação de juros e com
a cobrança de demais encargos financeiros relacionados à realização da operação de crédito de que
trata o presente item; (itens 287 a 312)
d.l.2) ao Ministério do Trabalho e Emprego (MrE) que efetue, de imediato, a cobertura de
saldo negativo porventura existente nas contas de suprimento de fundos do Seguro-Desemprego e do
Abono Salarial mantidas junto à Caixa Econômica Federal; (itens 287 a 312)
d.2) encaminhar os presentes auras ao Ministério Público, para que adote as medidas que
julgar oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata o
presente item, com inobservância de condição estabelecida em lei; e (itens 287 a 312}
d.3} chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito, consubstanciado
na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o pagamento de
beneficios de re~ponsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono-Salarial,
contrariando o que estabelecem o § 1 •, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, b, todos da
Lei Complementar 101, de 2000. (itens 287 a 312)
d.3.1) Arno Hugo Augustin Filho - CPF 389.327.680-72 - Secretário do Tesouro Nacional;
d.3.2) Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601 -87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional;
d.3.3) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191-72 - Coordenador-Geral de
Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional;
d.3.4) Jorge Fontes Hereda - CPF 095.048.855-00 - Presidente da CAIXA; e
d.3.5) Manoel Dias - CPF 007.829. 719-20 - Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
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e) em relaçãó aos adiantamentos concedidos pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) ao Ministério das Cidades ao amparo do que dispõe o art. 82-A da Lei 11.977, de 2009:
e.1) determ inar ao Ministério das Cidades que, quando da elaboração de sua proposta
orçamentária, faça consignar no orçamento, como fonte de recursos referente à contratação de
operações de. crédito interna, montante correspondente aos adiantamentos a que se refere o presente
item, em virtude do que determinam o art. 3° da Lei 4.320, de 1964, e o art. 32, § 1~ incisos I a V. da
Lei Complementar !OI, de 2000; (itens 313 a 324)
e.2) encaminhar os presentes autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que
julgar oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito com inobservância de
condição estabelecida em lei; e (itens 313 a 324)
e.3) chamar em audiência o gestor identificado a seguir, para que, no prazo de 15 (qu inze)
dias, apresente razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito com
inobservância de condição estabelecida pelo art. 32, § 1~ inciso I, da Lei Complementar 101, de
2000, e pelo art. 3° da Lei 4.320, de 1964. (itens 313 a 324)
e.3.1) Gilberto Magalhães Occhi- CPF 518.478.847-68 - Ministro de Estado das Cidades;
e.3.2) Carlos Antonio Vieira Fernandes - CPF 274.608.784-72 - Secretário Executivo do
Ministério das Cidades; e
e.3.3) Laércio Roberto Lemos de Souza - CPF 124.085.224-04 - Subsecretário de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades.
f) em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas pela edição
das Portarias 122, de 10 de abril de 2012, 357, de 15 de outubro de 2012, e 29, de 23 de janeiro de
2014, as quais representaram a assunção de compram isso financeiro de que trata o art. 29, inciso fl!,
da Lei Complementar 101, de 2000:
fi) determinar:
f 1. 1) ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em razão do
disposto pelo art. 33, § 1 ~ da Lei Complementar 101, de 2001, que efetue, no prazo estabelecido pelo
art. 33, § 2°, da Lei Complementar 101, de 2000, a devolução, à União, de todas as receitas obtidas
com a apropriação de juros e com a cobrança de demais encargos financeiros relacionados à
realização da operação de crédito de que trata o presente item; (itens 325 a 338)
fl.2) ao Ministério da Fazenda que efetue, de imediato, o pagamento dos valores devidos ao
BNDES a título de equalização de taxa de juros de que trata a Lei 12.096, de 2009; (itens 325 a 338)
f2) encaminhar os presentes autos ao Ministério Público, para que adote as medidas que
julgar oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata o
presente ítem, com inobservância de condição estabelecida em lei; e (itens 325 a 338)
f3) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito, consubstanciado
na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal [o correto é BNDES]
para o pagamento de beneficios de responsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e do
Abono-Salarial, contrariando o que estabelecem o§ 1 ~ inciso /, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso
IV, b, todos da Lei Complementar 101, de 2000: (itens 325 a 338)
f3.1) Guido Mantega - CPF 676.840.768-68 - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da
edição da Portaria 122, de 10 de abril de 2012;
f3 .2) Nelson Henrique Barbosa Filho - CPF 009.073. 727-08 - Ministro de Estado da Fazenda
interino, em razão da edição da Portaria 357, de 15 de outubro de 20 12;
f3.3) Dyogo Henrique de Oliveira - CPF 768.643.671-34, Ministro de Estado da Fazenda
interino, pela edição da Portaria 29, de 23 de janeiro de 2014;
f3.4) Arno Hugo Augustin Filho - CPF 389.327.680-72 - Secretário do Tesouro Nacional;
f3.5) Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional;
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j3.6) Adriano Pereira de Paula- CPF 743.481.327-04- Coordenador-Geral de Operações de
Crédito do Tesouro Nacional; e
f3. 7) Luciàno Coutinho- CPF 095.048.855-00- Presidente do BNDES.
g) em relação ao pagamento de dívidas da União no âmbito da Lei 11.977, de 2009, junto ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei Orçamentária
Anual ou em Lei de Créditos Adicionais, contrariando o que estabelece o art. 167, inciso JI, da
Constituição da República e o art. 5~ § 1~ da Lei Complementar 101, de 2000:
g.l) em razão do disposto pelo Glt. 59, § 1°, inciso 1, da Lei Complementar 101, de 2000,
alertar o Poder Executivo a respeito da execução de despesa com pagamento de dívida contratual
junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei
Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos Adicionais; (itens 339 a 354)
g.2) chamar em audiência o gestor identificado a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresente razões de justificativa em relação à realização de pagamento de dívidas da União no
âmbito da Lei 11.977, de 2009, junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Se1viço (FGTS) sem a
devida autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos Adicionais, contrariando o que
estabelecem o art. 167, inciso 11, da Constituição da República e o art. 5 ~ § r, da Lei Complementar
101, de 2000: (itens 339 a 354)
g.2.1} Gilberto Magalhães Occhi - CPF 518.478.847-68 - Ministro de Estado das Cidades;
g.2.2) Carlos Antonio Vieira Fernandes - CPF 274.608.784-72 -Secretário Executivo do
Ministério das Cidades; e
g.2.3) Laércio Roberto Lemos de Souza - CPF 124.085.224-04 - Subsecretário de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades.
h) em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata a Lei 7.990, de 1989, aos
Estados, Distrito Federal e Municípios:
h.1) determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que adote providências para que os
recursos a que se refere a Lei 7.990, de 1989, sejam sacados da Conta Única pelos respectivos
beneficiários até o prazo estabelecido pelo art. 8° de referida Lei; e (itens 356 a 370)
h.2) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata a Lei
7.990, de 1989, aos Estados, Distrito Federal e Municípios: (itens 356 a 370)
h.2.1) Arno Hugo Augustin Filho- CPF 389.327.680-72 -Secretário do Tesouro Nacional;
h.2.2) Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional; e
h.2.3} Marcelo Pereira de Amorim - CPF 82/.337.191-72 - Coordenador-Geral de
Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional.
i) em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata o art. 212, §§ 5° e 6°, da
Constituição da República, e o Decreto 6.003, de 2006:
i.1) determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que adote providências para que os
recursos a que se refere o art. 212, §§5° e 6~ da Constituição da República, sejam sacados da Conta
Única pelos respectivos beneficiários até o prazo estabelecido pelo art. 9~ § 2", do Decreto 6.003, de
2006; e (itens 371 a 390)
i.2) chamar em audiência os gestores listados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata o art.
212, §§5° e 6~ da Constituição da República, e o Decreto 6.003, de 2006: (itens 371 a 390)
í.2.1) Arno Hugo Augustin Filho- CPF 389.327.680-72 - Secretário do Tesouro Nacional;
i.2.2) Marcus Pereira Aucélio- CPF 393.486.601-87- Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional; e
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i.2.3) Marcelo Pereira de Amorim - CPF 821.337.191-72 - Coordenador-Geral de
Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional.
j) em relação aos atrasos no repasse de recursos ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS):
j .1) recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que adote providências para que os
recursos necessários ao pagamento dos beneficios previdenciários sejam repassados tempestivamente
ao INSS, para que este possa transferi-los às instituições financeiras responsáveis pelo pagamento de
respectivos valores aos seus respectivos beneficiários (itens 391 a 397)
k) em relação às movimentações de recursos (pagamentos de beneficios e repasses) no âmbito
de pagamento de beneficios do INSS:
k.1) recomendar ao Banco Central do Brasil que adote providências no sentido de aprimorar a
rotina contábil a ser utilizada pelas instituições financeiras para o registro de referidas
movimentações. (itens 398 a 4ll)"
8.
O Ministério Público junto ao TCU concorda com o encaminhamento acima, ao qual sugere
algumas poucas modificações, conforme manifestação à peça 123, transcrita a seguir, no essencial:
"(... )

II
O Ministério Público de Contas, pelos sólidos fundamentos expressos no relatório de
fiscalização, aquiesce à proposta de encaminhamento ofertada pela SecexFazenda, com pequenos
ajustes.
Os achados identificados pela equipe de auditoria confirmaram os indícios de irregularidades
relatados na representação, ou seja, o Tesouro Nacional atrasou de forma sistemática o repasse às
instituições financeiras de recursos destinados ao pagamento de beneficios sociais (bolsa família,
abono salarial e seguro-desemprego), previdenciários (INSS) e econômicos (subvenções em
financiamentos bancários).
Referidos atrasos, à exceção dos relativos aos repasses ao INSS, apresentam nítidas
características de operação de crédito (de natureza orçamentária ou extraorçamentária, conforme o
caso) entre a União e a instituição financeira, uma vez que esta, ao efetuar, no prazo devido, o
pagamento dos beneficios aos destinatários finais, torna-se credora da União pelo montante dos
valores pagos.
Com efeito, nos termos do art. 29, inciso 111, da Lei Complementar 101/2000, operação de
crédito é definida como o 'compromisso financeiro assumido em razão de mútuo. abertura de crédito,
emissc7o e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e owras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativosfinanceiros '.
Não há dúvida de que, nos casos em que a instituição financeira efetua, com recursos próprios.
pagamento de despesas de responsabilidade da União. esta assume o compromisso financeiro de
repassar àquela os recursos federais correspondentes. acrescidos dos encargos financeiros
eventualmente acordados entre as partes.
Não é à toa, pois, que as instituições financeiras públicas inspecionadas na fiscalização
empreendida pela SecexFazenda registraram, em seus ativos, os valores a receber do Tesouro
Nacional referentes aos pagamentos de despesas de responsabilidade do Governo Federal.
O contrário, porém, não vinha sendo feito, ou seja, os passivos da União oriundos dos
referidos atrasos não estavam sendo computados na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), a qual é
calculada mensalmente pelo Banco Central e serve de base à apuração dos resultados primário e
nominal, para fins de avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias (art. 4•, § 1 ~ da LC 101/2000).
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O impacto dessas operações na dívida líquida e, consequentemente, nos resultados fiscais, só
era captado pelo Bacen no momento do efetivo desembolso dos recursos federais, isto é, no mamemo
em que os valores eram sacados da Conta Única do Tesouro Nacional em favor das instituições
financeiras.
No caso das despesas referentes ao bolsafamilia, ao seguro-desemprego e ao abono salarial, a
equipe de auditoria verificou que, ao longo do exercício de 2013 e dos sete primeiros meses do
exercício de 2014 (jan. a jul./2014), a Caixa Econômica Federal utilizou recursos próprios para o
pagamento dos benefícios de responsabilidade da União, uma vez que esta, em regra, só repassava os
respectivos recursos financeiros àquela no início do mês subsequente ao do pagamento.
Como tais despesas, em razão da metodologia equivocada adotada pelo BACEN, só estavam
produzindo impacto sobre a dívida líquida(= obrigações - haveres) no momento do desembolso dos
recursos pela União (redução dos havere~). o resultado fiscal (variação da divida líquida, segundo o
método 'abaixo da linha~ calculado pelo Bacen ao únal de cada mês foi superior ao que efetivamente
seria devido.
Registre-se que o Departamento Econômico do Banco Central - Depec, em documento
encaminhado a esta Corte, datado de 28.8.2014 (peça 92, pp. 2012}, reconheceu que os valores a
receber pela Caixa relativos aos pagamentos dos beneficios sociais citados (l·egistrados na subconta
Cosif de uso interno da CEF 1.8.8.65.99.48 - Outros Créditos/Diversos/Pagamentos a
Ressarcir/Outros Pagamentos/Valores a Receber - Programas Sociais) não estavam abrangidos 'na
coleta automatizada de dados da apuracão fiscal' e sugeriu que, a partir de agosto de 2014, tais
valores fossem incorporados aos passivos financeiros do Governo Federal, 'com o consequente
impacto no resultado fiscal primário do período'. Foi informado. também. que o saldo dos valores a
receber pela Caixa ao final de agosto de 2014. relativos ao bolsa família. ao abono salarial e ao
seguro-desemnrego. era de R$ 1.740.5 milhões (peça 92, p. 27). Ademais, ficou consignado em tal
documento o seguinte entendimento (peça 92, pp. 20/1, grifou-se):
'8. Entre os serviços prestados ao governo pelas instituições financeiras, destaca-se o
pagamento de despesas primárias mediante transferência de recursos públicos.
Tradicionalmente, o montante dessas transferências cobre as despesas a serem pagas, podendo
ocorrer eventuais diferenças oriundas do floaling entre a transferência dos recursos e o
pagamento, que, no caso de ser negativo (transferências menores que pagamentos), é coberto
momentaneamente pela instituição financeira. Ressalte-se que, regra geral, o impacto do
pagamento de despesas, mediante transferências de recursos para as instituições financeiras, é
captado nas estatísticas fiscais por meio da redução de disponibilidade do governo (exemplo,
Conta Única do Governo Federal).
9. Por outro lado, o crescimento da diferença negativa entre os recursos repassados pelo
governo e o pagamento de despesas pelas instituições financeiras realça a significância
econômica do passivo para o setor público junto ao sistema financeiro. devendo. portanto, ser
captada na apuracão do endividamento líquido. com impacto no resultado fiscal do período.
na forma da metodologia utilizada. Destaque-se, inclusive, que outras operações de natureza
similar já recebem esse tratamento na metodologia de apuração fiscal, a exemplo de
adiantamentos para pagamentos do INSS.
10. A metodologia de apuração das estatísticas fiscais estabelece, como regra geral, que as
obrigações do governo registradas na contabilidade do sistema bancário devem ser incluídas
na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP). Nesse sentido. as obrigações acima mencionadas.
decorrentes da insuficiência de transferências do Governo Federal para o pagamento de suas
despesas. enquadram-se nos critérios estabelecidos na metodologia de apuração fiscal. Do
ponto de vista econômico. que baliza a apuracão da estatística. trata-se de recursos
efetivamente desembolsados pelas instituições financeiras em favor do setor público para
pagamento de despesas não financeiras (vrimárias), embora existam aspectos de ordem
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jurídica ainda não pacificados, notadamente quanlo à caracterização como concessão de
crédito e/ou enquadramento nos ditames da LRF.
11. A metodologia adotada alinha-se com o padre/o internacional sobre o assumo. O FMI, em
seu Government Finance Statistics Manual 2001 (GFSM), estabelece que 'most contracls, also
referred to as instruments orfinancial instruments, that underlie a financiai claim are created
when one uni/ agrees to repay the junds in the future. In many cases, financiai claims are
explicitly identified by formal documents expressing the debtor-creditor relationship. In some
cases, however, a financia! claim is created by an implicit provision of funds by the creditor to
the debtor '. Entendimento semelhante também é indicado pelo mesmo Manual, em sua versão
de 2014: 'a liability is established when one unir (the debtor) is obliged, under specific
circumstances, to provide funds or other resources to another unir (the creditar). Normally, a
liability is established lhrough a legally binding contract that specifies the terms and
condiJions of the payment(s) to be made, and paymenl according to the contract is
unconditional. Whenever a liability exists, lhe creditar has a corresponding financiai claim on
the debtor. A financiai claim is an assei that typically enlitles the owner of the asse/ (the
creditO/) lo receivefunds or other resourcesfrom another uni/, under terms ofa liability'.
Verifica-se, portanto, que o próprio Banco Central reconheceu que as obrigações da União
junto à Caixa Económica Federal oriundas da diferença negativa entre os recursos repassados pela
primeira e os recursos despendidos pela segunda para o pagamento das de~pesas dos programas
sociais do governo devem ser incluídas na Dívida Líquida do Setor Público - DLSP e impactar.
porlanto. o resultado fiscal do respectivo período de apuracão (peça 108, p. 40).
Além desses passivos junto à Caixa, a equipe de inspeção identificou passivos da União junto
ao Banco do Brasil, ao BNDES e ao FGTS. os quais, igualmente, não eslavam sendo computados na
Dívida Líquida do Setor Público.
Em relação ao Banco do Brasil, foram verificados passivos não captados nas estatísticas
fiscais alusivos à equalização de taxas de juros de crédito rural (Lei 8.42711992 e Portaria lvfF
31512014) e a outras subvenções (Leis 10.69612010, ll.ll0/2005, 11.32212006 e 11.77512008,
Resoluções do Conselho Monetário Nacional, etc.).
Ao final de junho de 2014, os saldos a pagar referentes às subvenções agrícolas e às demais
subvenções alcançavam, respeclivamente, as expressivas montas de R$ 7.943. 736 mil (peça 109, p.
33) e R$ 1.796.223.859,66 (peça 109, p. 35). Com base nas tabelas contidas à peça 109, pp. 34/7, a
equipe de inspeção apurou que, no período de 2012 a 2014. o Bacen deixou de computar no cálculo
do resultado primário dispêndios nos valores totais de R$ 3. 736.865.089.23 e de R$ 558.692.238.87,
relativos, respectivamente. às subvenções agrícolas e a outras subvenções devidas e não pagas ao
Banco do Brasil.
No tocante ao BNDES, foi identificado um passivo da União, relacionado a equalizações de
taxa de juros (Lei 12.096/2009 e Portarias do Ministério da Fazenda) não pagas ao referido banco,
no âmbito do Programa de Sustentação do 1nveslimento (PSI), que, embora integre o rol de
obrigações que compõe a DLSP. não estava sendo registrado pelo seu valor correto nas estatísticas
[IScais.
De fato, a equipe de fiscalização identificou urna discrepância enorme entre o saldo registrado
na DLSP e o apontado pela STN. Consta do relatório de fiscalização que, 'de acordo com dados
encaminhados pelo Bacen (peça 100, fi. 4), o saldo registrado na DLSP, em junho de 2014, é de R$
7.485.881.416. Mas, de acordo com a STN {peça 99), o saldo de referido passivo seria de R$
19.643.867.337,18' (peça 109, p. 37).
A tabela constante à peça 109, p. 38, demonstra que, 'desde o ano de 2009, ano de
implementação do PSI, cerca de R$ 13.2 bilhões deixaram de ser re~istrados como despesas
primárias no âmbito de referido programa. Em 2013 foram R$ 4,7 bilhões e, até o i" semeslre de
2014./oram R$ 2,8 bilhões ' (grifou-se)
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Quanto ao FGTS, que /em como agente operador a Caixa Econômica Federal (ar/. 4° da Lei
8.036/1990)./oram identificados três tipos de crédito junto à União.
O primeiro, cujo saldo ao final de setembro de 2014 era de R$ 638,4 milhões (peça 71, p. 4},
representa valores relacionados à Resolução do Conselho Curador do FGTS 574/2004 (Lei
6.024/1974, Medida Provisória 2.196/200/ e Acórdãos 2.661/2005 e 2.42512008, da I" Câmara do
TCU).
O segundo, cujo saldo ao final de setembro de 2014 era de R$ 7.666,3 milhões (peça 94, p. 4),
refere-se a adiantamentos efetuados pelo FGTS à União no âmbito do Programa Nacional de
Habitação Urbana do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV- Lei 11.977/2009).
Por fim, o terceiro, cujo saldo ao final de setembro de 2014 era de R$ IO.U4Y,l bilhões (peça
95), é decorrente da arrecadação da contribuição social de que trata a Lei Complementar I 10/2001
(Portaria STN 27812012).
Tais ativos do FGTS. todavia, não estavmn inseridos em nenhum item da DLSP (peça 109, p.
23), muito embora atendessem aos critérios estabelecidos pela metodologia 'abaixo da linha'
(adotada pelo Banco Central, a teor do seu Manual de Estatísticas Fiscais) para integrarem a dívida
do setor público, assim descritos no relatório de.fiscalização (peça 109, p. 24):
'(ij as obrigações devem, em princípio, estar registradas no ativo das instituições credoras ou
registradas no passivo das instituições devedoras; e
(ii) as obrigações e os haveres devem ter se originado de operações que tenham sido
intermediadas ou sancionadas por instituições do sistema financeiro ou que tenham transitado
ou envolveram instituições do sistema financeiro.'
Segundo a unidade técnica, os três citados passivos da União junto ao FGTS originaram-se
'de operações que, de uma forma ou outra, foram intermediadas, sancionadas ou transitadas por
instituições do sistema financeiro' (peça 109, p. 24), de modo que deveriam estar sendo captados nas
estatísticas fiscais produzidas pelo Bacen.
Especificamente em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida, o Bacen só capta as
variações primárias deficitárias que ocorrem no saldo da Conta Única. Porém, como grande parte
das subvenções concedidas no ato da contratação do financiamento habitacional tem sido paga com
recursos próprios do FGTS, ao amparo do art. 82-A da Lei 11.97712009, para posterior ressarcimento
pela União, vultosos dispêndios primários do governo federal deixaram de ser registrados nas
estatísticas fiscais desde o ano de implementação do programa (2009). O montante de variações
primárias deficitárias que se deixou de registrar entre 2009 e setembro de 2014 (oi de quase R$ 6.3
bilhões, a teor da tabela à peça 109, p. 39.
Também deixaram de ser adequadamente registradas as dívidas da União referentes às
contribuições sacia is instituídas pela Lei Complementar 110/2001, as quais, embora consubstanciem
receitas da União, devem ser integralmente repassadas à Caixa Econômica Federal, para serem
incorporadas ao FGTS (art. J•, § / 0 , da LC 11012001).
De acordo com a unidade técnica, o montante arrecadado com tais contribuições, desde 2001
até março de 2012, era automaticamente repassado ao FGTS, sem trânsito pela Conta Única. Porém,
com a edição da Portaria STN 27812012, as contribuições arrecadadas passaram a ser recolhidas à
Conta Única do Tesouro, sendo que o repasse ao FGTS passou a depender da programação
financeira junto ao Tesouro Nacional.
Na prática, a partir de abril de 2012. apenas parte dos recursos [oi repassada ao FGTS. o que.
de acordo com a SecexFazenda, 'fez com que o saldo da dívida da União junto ao FGTS alcançasse o
montante de cerca de R$ /0 bilhões' (peça 109, p. 40, grifou-se)
Tendo em vista que o Bacen não considera tal dívida como um passivo para fins de apuração
do resultado fiscal, desde abril de 2012 a setembro de 2014, cerca de 'R$ 6.8 bilhões deixaram de ser
registrados como despesas primárias no relacionamento 'União x FGTS' no âmbito da Lei
Complementar 110. de 2001' (vide tabela à peça 109, pp. 40/1, grifou-se).
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No que tange aos recursos referentes aos royalties do petróleo, à compensação financeira pelo
uso de recursos hídricos, à cota-parte do salário educação e aos benefic(os do INSS, também foram
identificados atrasos sistemáticos nos repasses efetuados pelo Tesouro Nacional aos estados e
municípios ou às instituições bancárias, conforme o caso.
De acordo com o art. 8° da Lei 7.990/1989, as compensações financeiras a estados, Distrito
Federal e municípios pelo aproveitamento de recursos hídricos e pela exploração do petróleo devem
ser pagas pela União até o último dia útil do segundo mês subsequente ao do jato gerador.
Todavia, dados compilados pela equipe de auditoria demonstram que, a partir de fevereiro de
2014, referidos pagamentos passaram a ocorrer além do referido prazo legal (peça 109, pp. 6314).
Transcreve-se, a seguir, por elucidativo, parte do relatório de fiscalização que tratou da questão
(peça 109, pp. 6516):
'(..) A partir de fevereiro de 2014, entretanto, os pagamentos passaram a ocorrer além do
prazo previsto pelo art. 8° da Lei 7.990, de 1989. Como se pode verificar, os recursos somente
saíam da Conta Única do Tesouro no Bacen para os demais entes federados no primeiro dia
útil do mês subsequente ao da emissão da ordem bancária. E essa situação somente ocorria
porque. embora as ordens bancárias tenham sido emitidas até o último dia do mês, o horário
de suas emissões - sempre após as 17:1 O- [azia com que os recursos somente fossem sacados
da Conta Única no dia útil subsequente. Perceba-se que tal sistemática só não era adotada
quando o valor a transferir era, em relação aos transferidos normalmente, irrisório, como é o
caso da transferência do dia 29/07/2014 (tabela 20) e do dia 05/03/2014 (tabela 21).
362. Referida sistemática de transferência realizou-se. ao que parece, com o objetivo de
postergar variações primárias deficitárias para o mês subsequente. isso porque, de acordo
com os critérios adotados pelo Departamento Económico do Bacen para o cálculo do
endividamento líquido. como referidos atrasos não são registrados como passivos integrantes
da DLSP. as variações primárias deficitárias relacionadas às transferências de que trata a Lei
7.990. de 1989. somente são captadas quando o recurso é sacado da Conta Única do Tesouro
no Bacen.
363. Embora o Tesouro Nacional, dadas as características e crilérios adotados pela
metodologia oficial de apuração de resulTado fiscal, tenha obtido êxito na postergação das
variações primárias para os meses subsequentes ao que deveriam ter ocorrido, há que se frisar
que a adoção de tal procedimento acabou por fazer que. no entendimento da equipe de
auditoria. a determinação contida no art. 8° da Lei 7.990. de 1989. não [asse observada.
364. Ora, como determina referido dispositivo, o pagamento dos recursos deve ser efetuado
até o último dia do mês. No entanto, o que se observa é que o que estava ocorrendo até o
último dia do mês era a 'emissão da ordem bancária ' e não o pagamento/transferência dos
recursos.
365. A equipe considera, portanto, que a União, por intermédio da STN, descumpriu a
legislação pertinente às transferências de que trata a l.ei 7.990, de 1989.
366. Vale dizer, a conduta de atrasar a realização de referidas transferências provoca
efeitos perversos sobre as finanças dos entes federados que devem receber os recursos e
bene(icios para a própria Unic7o. Explica-se.
367. A Receita Corrente Líquida (RCL) é um dos parâmetros mais importantes das finanças
públicas de cada ente federado. De acordo com o art. 2 ~ inciso IV, da LRF, a RCL deve ser
assim calculada, in verbis:
'Art. r Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
(. ..)
!V - receita con·ente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências co/Tentes e outras receitas
também correntes, deduzidos:
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a) na União. os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional
ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e
no art. 239 da Constituição;
( ..)
§ 3° A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. ' (Grifou-se)
368. Como se vê, ao final de cada quadrimestre, apura-se a RCL, somando-se as receitas
correntes efetivamente realizadas - que tenham entrado nos cofres do ente federado - nos
últimos doze meses. Significa dizer que, se o recurso não sai dos cofres da União para o dos
entes federados, então não há que se falar em arrecadação de recursos para os entes
beneficiários das respectivas transferências. Ou seja, se a União posterga a transferência dos
recursos para o mês subsequente, então o impacto sobre o montante da RCL também só
ocorrerá no mês subsequente.
369. De outro lado, haja vista o teor da alínea 'a ' do art.
inciso IV, da LRF, transcrito
acima, ao não transferir os recursos dentro do próprio mês. abre-se espaço para que a União
não deduza respectivo montante no cálculo de sua própria RCL. '
Situação semelhante de arraso de repasses a estados e municípios ocorreu em relação à cotaparte da contribuição social do salário-educação, prevista no art. 212, § 6~ da Constituição Federal.
Segundo o art. 8°, § 1 ~ do Decreto 6.003/2006, os valores arrecadados pela União a título de salário educação devem ser disponibilizados ao FNDE até o dia 10 do mês subsequente. Já o FNDE deve
repassar as cotas estaduais e municipais até o vigésimo dia do mês do recebimento (art. 9°, inciso li e
§ 2~ do Decreto 6.003/2006).
Contudo, dados coletados pela equipe de inspeção demonstram que, a partir de dezembro de
2013, as liberações de recursos pela STN ao Ministério da Educação ocorreram sempre após a data
limite (dia 20) para o FNDE efetuar os repasses aos estados e municípios (cf. tabela à peça 109, p.
67). Diante desses atrasos, os repasses ao estado de São Paulo, por exemplo (cf. tabela à peça 109, p.
68), passaram a ocorrer apenas no mês subsequente ao que seria devido (com exceção do mês de
janeiro de 2014, em que o repasse ocorreu dia 24.1.2014).
Importante salientar que, além de os citados atrasos nos repasses de recursos federais estarem
contribuindo para 'maquiar ' as contas públicas, no mecanismo conhecido como 'pedaladas fiscais ',
em muitos dos casos analisados também está ocorrendo patente violação a dispositivos da Lei de
ResjJonsabilidade Fiscal - LRF (LC 101 12000), conforme bem registrado pela equipe de auditoria.
Foram apontadas, por exemplo, violações aos arts. 32, § 1 ~ incisos I e Il, 33, caput, 36, caput, e 38,
'b ', da referida lei, que dispõem:
inciso
'Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles
controladas, direta ou indiretamente.
§ Jfl. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-beneficio, o interesse econômico e social da
operação e o atendimento das seguintes condições:
I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei
orçamentária, em créditos adicionais ou lei especifica;
li- inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação,
exceto no caso de operações por antecipação de receita;
( ..)
Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação,
exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a
operação atende às condições e limites estabelecidos.
( ..)
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Federação que a controle. na qualidade de beneficiário do empréstimo.
( ..)
Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de
caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais
as seguintes:
( ..)
IV- estará proibida:
( ..)
b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.' (grifou-se)
Desse modo, mostram-se acertadas e necessárias as propostas de determinação feitas pela
unidade técnica (com alguns ajustes), com vistas a corrigir as irregularidades apuradas, bem como de
realização de audiências dos responsáveis por tais irregularidades graves, para que tragam aos autos
suas razões de justificativa, afim de que esta CoJte de Contas possa aquilatar a culpabilidade de cada
agente público envolvido com vistas à aplicação dos sanções legalmente previstas.
Em relação aos benefiCios previdenciários, a STN também vem atrasando, desde pelo menos
fevereiro de 2014, as transferências devidas ao INSS, para que esta autarquia faça os repasses às
instituições financeiras públicas e privadas que efetuam o pagamento aos segurados. A tabela à peça
109, pp. 70/1, informa que as liberações de recursos pela STN têm ocorrido no mês seguinte ao do
respectivo pedido feito pelo JNSS.
Diferentemente dos demais atrasos, contudo, o atraso no repasse dos recursos ao INSS 'não
produziu qualquer impacto sobre o resultado fiscal, uma vez que os passivos gerados em razão de
referidos atrasos são registrados nas estatísticas fiscais pelo Departamento Econômico do Bacen '
{peça 109, p. 71). Segundo a unidade técnica, tal atraso não teria sido suficiente para caracterizar
operação de crédito entre a União e as instituições financeiras (peça 109, p. 71), motivo pelo qual
apenas prop.ôs recomendação à STN para que repassasse ao INSS, de forma tempestiva, os recursos
necessários ao pagamento dos beneficios previdenciários. Todavia, adverte que nada impede que tal
caracterização possa ocorrer futuramente se ficarem evidenciadas a recorrência dos atrasos, em
descumprimento aos cronogramas de desembolsos estabelecidos e a elevada magnitude dos valores
envolvidos, como se verificou nas demais despesas objeto da p resente auditoria.
Ainda em relação aos beneficios do JNSS, a equipe de inspeção coletou informações acerca da
Nota de Esclarecimento publicada pelo Bacen em 15. 7.2014, que tratou de uma variação relevante em
grupamento contábil referente a ativo financeiro do Governo Federal, relacionado a convênio
celebrado entre o INSS e uma determinada instituição financeira.
De acordo com informações prestadas pelo Bacen, a instituição financeira havia alterado, a
partir de fevereiro de 2014, os critérios contábeis adotados para o registro dos direitos e obrigações
perante o INSS, tendo retornado, em junho de 2014. para os critérios anteriormente adotados. O
Bacen informou que, 'segundo a instituição financeira, a mudança de cr itério teve como objetivo
espelhar adequadamente passivos que, seja pelo texto contratual do convênio, seja por outros riscos
tais como o de reputação. são considerados indeclináveis', e que, apesar da 'existência de motivação
justificável para alterar o momento do reconhecimento contábil, a conta escolhida para refletir a
operação não foi a mais apropriada ' {peça 106, pp. 94/5).
Por esses motivos, afigura-se muito importante a proposta de recomendação ao Bacen para
que adote providências no sentido de aprimorar a rotina contábil a ser utilizada pelas instituiçõe s
financeiras para o registro das movimentações de recursos relacionadas ao pagamento de benefícios
do INSS.
Cumpre salientar que as dívidas da União que deixaram de ser devidamente captadas pelo
Bacen, identificadas durante a inspeção. alcançaram mais de R$ 40 bilhões, a teor do resumo
constante do quadro abaixo, elaborado a partir das informações contidas nos itens 108, 109, 124,
141, 160, 164 e 179 do relatório de fiscalização (peça 109, pp. 19/27):
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Dívidas da União não captadas
Valor aproximado
Mês de apuração
pelo Bacen
(R$)
do saldo da dívida
Subvenções Awícolas BB
7.943. 736.000,00
Junho/2014
Outras Subvenções BB
1. 796.224.000,00
Junho/2014
PSI-BNDES
12.157.979.000,00
Junho/2014
Passivos relativos à Resolução
638.400.000,00
Setembro/20 14
CCFGTS 57412008
PMCMV-FGTS
7. 666.3 00. 000, 00
Setembro/2014
Passivos junto ao FGTS ref à Lei
1O. 049.100.000,00
Setembro/2014
Complementar 11012001
TOTAL
40.251.739.000,00
Considerando-se a magnitude dessas dívidas, é de fundamental importância que o Bacen, caso
ainda não o tenha feito, passe a registrá-las no rol de passivos da União na Dívida Liquida do Setor
Público e refaça os cálculos mensais do resultado primário referentes ao exercício de 2014, a fim de
que se possa verificar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO (art. 59, inciso I, da Lei
Complementar 10112000).
Por fim, o Ministério Público de Contas entende necessário fazer alguns ajustes e acréscimos à
proposta de encaminhamento elaborada pela unidade técnica, para sua melhor adequação ao próprio
conteúdo do relatório de fiscalização e para incluir determinações consideradas pertinentes.
11J
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com a proposta de
encaminhamento elaborada pela SecexFazenda, com os seguintes ajustes/acréscimos:
a) no item 'b. 1.2' da proposta, incluir os valores referentes aos passivos da União junto ao
FGTS referentes à Resolução CCFGTS 54712008 e ao Programa Minha Casa Minha Vida;
b) nos itens 'c. 1.1 ', 'd.1.1' e 'f I. 1' da proposta, substituir a expressão 'no prazo estabelecido
pelo art. 33, § 2~ ·da Lei Complementar 101/2000 pela expressão 'nos moldes previstos no art. 33, §
2•. 'da referida lei;
c) no item 'c.1' da proposta, incluir determinação à Secretaria do Tesouro Nacional, para que
repasse tempestivamente ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (/vf]]S) os
recursos mensais necessários ao pagamento do bolsa família, de modo a evitar que a Caixa
Econômica Federal proceda a esse pagamento com recursos próprios;
d) no item 'd.l' da proposta, incluir determinação à Secretaria do Tesouro Nacional, para que
repasse tempestivamente ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) os recursos mensais
necessários ao pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial, de modo a evitar que a Caixa
Econômica Federal proceda a esse pagamento com recursos próprios;
e) no item 'f3' da proposta, substituir a Caixa Econômica Federal pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social, bem como substituir a menção ao Seguro-Desemprego e ao
Abono Salarial pela menção ao Programa de Sustentação do Investimento- PSI;
f) no item 'g.J ' da proposta, substituir a menção ao art. 59,§ 1", inciso I, da Lei Complementar
101/2000 pela menção ao art. 59,§ 1~ V, da referida lei;
,
g) no item 'i.1' da proposta, substituir a expressão 'sejam sacados da Conta Unica pelos
re~pectivos beneficiários até o prazo estabelecido pelo art. 9~ § 2~ do Decreto 6.003, de 2006' pela
expressão 'sejam transferidos ao FNDE até o prazo estabelecido pelo art. 8~ § 1~ do Decreto
6. 003/2006 '; e
h) no item 'i' da proposta, incluir determinação ao FNDE, para que adote providências para
que os recursos a que se refere o art. 212, §§ 5" e 6°, da Constituição sejam sacados da Conta Unica
em favor dos respectivos beneficiários até o prazo estabelecido pelo art. 9~ § 2~ do Decreto
6. 003/2006."
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É o re latório.
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VOTO
Trata este processo de representação apresentada pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do
Ministério Público junto ao TGU- MP!fCU, com informações de atrasos nos repasses, a instituições
financeiras pertencentes ou controladas pelo Poder Público Federal, de valores destinados ao
pagamento de despesas de responsabilidade da União, tais como o bolsa fàmília, o abono salaria~ o
seguro-desemprego, e outros benefícios e subsídios, que implicariam violação a dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar IO I/2000) alusivos à contratação de operações de crédito
por parte dos entes públicos.
Na representação, o Ministério Público requereu a realização de inspeção no Banco Central do
2.
Brasil (Bacen) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e, se fosse o caso, em outros órgãos e
entidades, como objetivo de:
"(i) ident!fícar a natureza, os montantes, as datas e demais dados relativos a cada uma das
antecipações e repasses realizados desde o ano de 2012 entre o Tesouro Nacional e as instituições
financeiras c01-relac ionadas;
(ii) acaso confirmadas as operações de crédito, seja promovida a identificação e a audiência
dos re:.ponsáveis para sua adequada responsabilização;
(iii) verificar se o Departamento Econômico do Banco Central do Brasil capta, apura e
registra, quando do cálculo do resultado fiscal e do endividamento do setor público, os passivos
gerados para o Tesouro Nacional em razão da antecipaçcio de valores realizada pelas instituições
financeiras. Em caso contrário, seja promovida a identificação e a audiência dos responsáveis para
sua adequada responsabilização;
(iv) verificar como o Banco Central do Brasil, especificamente por intermédio de seus
departamentos de supervisão bancária, acompanha, orienta e normaliza o registro de tais operações
no balanço das instituíçõesfinanceiras; e determinar as medidas corretivas necessárias."
3.
Autuado o processo, dois outros temas foram incorporados ao escopo da inspeção autorizada ,
relacionados ao assunto da representação, em razão de notícias de que a União estaria adiando a
transferência. de recursos devidos aos Estados, Distrito Federal e Munjcípios, para, com isso, obter
maiores resultados primários em sua própria contabilidade, e de Nota de Esclarecimento publicada
pelo Bacen e m 15/07/2014, no seu sítio na rede mundial de computadores, acerca de incorreções no
montante de R$ 4 bilhões nos resultados fisca is divulgados por aquela autarquia relativos ao mês de
maiode2014.
4.
Diante desses novos elementos, a inspeção teve por objetivo final a identificação de eventuais
inegularidades em repasses do Governo Federal às instituições financeiras, ao FGTS e aos demais
entes federados, a lém da obtenção de esclarecimentos acerca da :-Jota de Esclarecimento publicada
pelo Bacen, tendo a equipe de aud iteres da Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional deste
Tribunal- Secex.Fazenda formulado as seguintes questões, a serem respondidas na ação de controle:
Questão I - os eventuais atrasos na cobertura, pela União, dos mo ntantes devidos às
instituições financeiras em decorrência das operações relacionadas à equalização de taxas de juros e ao
pagamento de dispêndios de responsabilidade da União representam uma operação de crédito?
Questão 2- qual a natureza e demais características dos R$ 4 bilhões de que trata a Nota de
Esclarecimento publicada pelo Bacen em15/07/2014?
Questão 3 - os repasses, aos demais entes federados, dos recursos referentes aos roya lties do
petróleo, da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos e da cota-parte do salário educação
estão sendo efetuados nos prazos devidos?
Questão 4 - qual o impacto fiscal (resultado e endividamento) decorrente de atrasos na
cobertura de valores devidos às instituições financeiras, na transferência de recursos aos demais entes
federados, bem como dos R$ 4 bilhões de que u·ata a nota de esclarecimento publicada pelo Bacen em
15/07/20 14?
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5.
A inspeção deu-se no período de 22/9/2014 a 21111/2014
angeu os seguintes ó rgãos e
entidades: Banco Central do Brasil (Bacen), Secretaria do Tesotu·o Nacional (SlN), Caixa Econômica
Federal (CAIXA), Banco do Brasil S.A. (BB), Banco Naciona l de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministérios do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), Ministério das Cidades (CIDADES) e lnstituto "Nacional do Seguro Social
(INSS).
6.
A unidade técnica informa que o volume de recursos fiscalizados foi da ordem de R$ 1,17
tr ilhão, correspondente ao montante da dívida interna líquida do Governo Federal no final de outubro
de 2014, destacando, todavia, que as análises não compreenderam todas as situações existentes de
repasses de recursos da União às instituições e aos entes federados, o que significa que os achados não
são exaustivos.
7.
No relatório que precede este voto, encontra-se o resultado dos traba lhos de inspeção, nos
termos consignados no relatório de fiscalização produzido pela Secex.Fazenda, que traz, nos seus itens
428 a 433, um resumo das in-egularidades identificadas.
8.
Em fàce dos referidos achados, a unidade técnica apresentou o encaminhamento constante do
item 434 do relatório, em que propõe, entre outras providências, a expedição de determinações
corretivas aos órgãos e entidades fiScalizados, bem como a audiência de gestores acerca das
irregularidades apuradas, para que se possa aquilatar a culpabilidade de cada agente púb lico e nvolvido,
com vistas à aplicação das sanções legalmente previstas.
O Ministér io Público junto ao TCU concorda com a proposta da SecexFazenda, sugerindo
9.
alguns pequenos ajustes, conforme pronunciamento também constante, no essencia~ do relatório que
precede este voto.
1O
Este Relator acompanha igualmente o encaminhamento da Secex.Fazenda, com as sugestões do
l'v1PffCU, acolhendo os sólidos fundamentos contidos nos seus respectivos pareceres. Divirjo apenas
em alguns poucos pontos, sobre os quais fularei ao longo deste voto. Com re lação aos fàtos apurados,
tenho alguns comentários a fàzer.
11.
Restou esclarecido que o erro de R$ 4 bilhões encontrado pelo Bacen nas estatísticas fiscais
decon·eu de alteração na forma de contabilização do pagamento de benefícios da Previdência Social
por parte de uma instituição financeira prestadora de tais serviços, no período de fevereiro a maio de
2014. A falha no registro do ativo foi oportunamente identificada pelo Departamento de Supervisão
Bancária da autarquia, que determinou a adoção das medidas corretivas, sem prejuízo de consignar em
nota técnica a pertinência de realização de estudo, no âmbito daquela autoridade monetária, com vistas
ao aprünoramento da rotina contábil util izada pelas instituições finance iras no registro das
movimentações relacionadas ao pagamento de beneficios do INSS.
12.
Diante do apurado, há de se acolher a proposta da SecexFazenda de recomendar ao Bacen a
adoção da providência sugerida pelo seu Departamento de Supervisão Bancária, podendo-se concluir
também que o erro no registro objeto da nota de esclarecimento pub licada pela autarquia em
15/07/2014 não teve consequências do ponto de vista fisca l.
13.
Quanto às transferências de recursos a estados e municíp ios, confirmou- se que a União atrasou
repasses referentes aos royalties do petróleo, à compensação financeira pelo uso de recursos hídricos e
à cota-parte do salário educação, com o evidente fim de aumentar os resultados primários em sua
contabilidade, em detrimento, por consequência, do controle fiscal dos demais entes federados.
14.
No caso dos roylaties do petróleo e da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos,
repasses que, nos termos do art. 8° da Lei 7.990/1989, deveriam ser feitos até o último dia do mês,
passaram, a partir de fevereiro de 2014, a ocorrer no pri111eiro dia útil do mês subsequente. Verificouse que as ordens bancárias eram emitidas no último dia do mês, mas sempre após o horário limite para
que os recursos fossem sacados da Conta Única do Tesouro no mesmo dia. Ta l sistemática, conforme
anotado pela equipe de fiscalização, só não era adotada quando o valor a transferir era irrisório em
relação aos movimentados normalmente.
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15.
Como tal despesa somente é captada no cálculo da Dívida Líquida do Setor Público apurada
pelo Bacen- DLSP quando o rectu-so é sacado da Conta Única, posterga-se para o mês seguinte a sua
contabilização, caracterizando a chamada "pedalada fiscal".
16.
Perversamente, a conduta de atrasar para o próximo mês a realização de referidas
transferências, ao tempo em que aumenta a Receita Corrente Líquida (RCL) da União, parâmetro dos
mais importantes das finanças públicas, porquanto relacionado ao cumprimento de metas fiscais
impostas pela LRF (LC 101/2000), acaba por diminuir as disponibilidades dos e ntes federados que
teriam o direito de receber os recursos até o último dia do mês. A não ser que estes tomem a iniciativa
de registrar a receita em seus resultados, no mês a que teria direito, em contrapartida a crédito junto à
União, providência corr-eta do ponto de vista contábil, mas que, de qualquer maneira, diante da
situação proporcionada pela estratégia adotada pelo Tesouro Nacional na realização dos repasses,
traria inconsistências ao resultado primário agregado do setor público.
Situação semelhante ocorreu em relação à cota-parte da contribuição social do salário17.
educação, prevista no art. 212, § 6°, da Constituição Federal. Segundo o art. 8°, § ! 0 , do Decreto
6.003/2006, os valores an·ecadados pela União a título de salário-educação devem ser disponibilizados
ao Fundo Naciona l de Desenvolvimento da Educação- FNDE até o dia 10 do mês subsequente. Já o
FNDE deve repassar as cotas estaduais e municipais até o vigésimo dia do mês do recebimento (art. 9°,
inciso Il e § 2°, do Decreto 6.003/2006).
18.
Nesse caso, constatou-se que, a pattir de dezembro de 2013, as liberações de recursos pela STN
ao FNDE oconeram sempre após a data limite (dia 20) para o Fundo efetuar os repasses aos estados e
municípios, atrasos que Jàziam com que as transferências aos demais e ntes acabassem por ser feitas
apenas no mês subseq uente ao que seria devido.
19.
Do ponto de vista fisca~ as consequências são as mesmas que as concernentes aos repasses já
mencionados, referentes à Lei 7.990/1989, tanto para a União quanto para os entes beneficiários.
20.
Diante disso, acolho o encaminhamento da SecexFazenda de determinar à STN que adote
providências para que os recursos referentes aos roylaties do petróleo e à compensação finance ira pelo
uso de recursos hídricos, a que se refere a Lei 7.990/1989, possam ser sacados da Conta Ú nica pelos
respectivos beneficiários até o prazo estabe lecido pelo art. 8° de referida Lei; e que os atinentes à cotapatte da contribuição social do salário-educação, previstos no art. 212, §§ 5° e 6°, da Constituição da
República, sejam transferidos ao FNDE até o prazo estabelecido pelo art. 8°, § 1°, do Decreto
6.003/2006.
21.
Além disso, deve-se chamar em audiência os gestores da STN mencionados no relatório, para
que se manifestem acerca dos atrasos identificados na fiscalização, que violam, respectivamente, a Lei
7.990/ 1989 e o Decreto 6.003/2006.
22.
Passando agora ao objeto inicial desta representação, qual seja, o suposto atraso, por parte da
União, nos repasses de valores destinados ao pagamento de beneficios de programas socia is, subsídios
e subvenções de sua. responsab ilidade, restou confirmado nos autos que: Odespesas concernentes ao
bolsa fàmília, ao segw·o-desemprego e ao abono foram pagas pela Caixa: ii) subsídios do Programa
Minha Casa Minha Vida- PMCMV vêm sendo financiados pelo FGTS; e iii) subvenções econômicas,
sob a modalidade de equalização de taxas de juros, vêm sendo bancadas pelo BNDES ou pelo Banco
do Brasil.
No caso das despesas referentes ao bolsa família, ao seguro-desemprego e ao abono salaria l,
23.
verificou-se que, ao longo de 2013 e dos sete primeiros meses de 2014 Uan. a jul./2014), abrangidos na
fiscalização, a Caixa Econômica Federal utilizou recursos próprios para o pagamento dos benefícios de
responsabilidade da União. Na verdade, conforme demonstram as tabelas constantes do relatório de
fiscalização, as contas de suprimento desses programas na Caixa passaram a disponibilizar um crédito
asseme lhado ao cheque especial, porquanto seus saldos, ao longo do período fiscalizado, foram quase
sempre negativos.
24.
De acordo com informações fornecidas pelo Departamento de Supervisão Bancária do Bacen, o
sa ldo total desses passivos ao final do mês de agosto de 2014 era de R$ 1,74 bilhão, assim composto:
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(~ Bolsa FamÍlia: R$ 717,3 milhões; (ii) Abono
Desemprego: R$ 87 milhões.
25.
Com relação ao PMCMV, os orçamentos aprovados desde o ano de 2010, bem como o projeto
para o ano de 2015, previam que as despesas com as subvenções econômicas desse programa seriam
financ iadas com recursos da chamada "fonte I 00", que representa recursos livres e ordinários
arrecadados pelo Tesouro ao longo do respectivo exercício financeiro.
26.
Entretanto, o pagamento dessas subvenções de responsabilidade da União vem ocorre ndo por
intermédio de adiantamentos conced idos pelo FGTS, na forma autorizada pelo art. 82 -A da Lei
11.977/2009, utilizando-se a fonte de recursos "operação de créd ito interna'.'.
27.
Desse modo, do montante de R$ 7,8 bilhões despendidos com s ubsídios co nced idos no
programa entre 2009 e 2014, apenas R$ 1,6 bilhão foi repassado pela União ao FGTS, conforme
atestam dados encaminhados pela CAIXA. Ou seja, dos R$ 7,8 bilhões que deveriam ter sido pagos
aos mutuários, apenas R$ 1,6 foi desembolsado pela União, sendo que o restante, no montante de R$
6,2 bilhões, foi pago com recursos do FGTS, a título de adiantamento.
28.
Note-se que, nesse caso específico, o pagamento de dívidas pelo FGTS deu-se sem a devida
autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos Adicionais, requerida no art. 167,
inciso li, da Constituição da República e o art. 5°,§ 1°, da LRF, caracterizando a execução de despesa
sem dotação orçamentária.
29.
Quanto ao pagamento das despesas correspondentes à subvenção econômica de equalização de
taxa de juros no âmbito do Programa de Sustentação do Investin1ento (PSI), que era feito
semestra~nente, os atrasos começaram no 2° semestre de 20 I O, sendo que, a partir de então, até o 1°
semestre de 2014, não houve mais nenhum repasse da União ao BNDES atinente a tal dispêndio.
30.
Em lO de abril de 2012, quando o saldo a pagar devido pela União montava a R,$ 6,7 bilhões,
foi editada a Portaria 122/2012, pron·ogando por 24 meses o prazo para pagamento das dívidas. A
tabela 15 do relatório precedente mostra que, sem a postergação estabelec!da na mencionada portaria,
e m junho de 2014, o sa Ido a pagar com a equa lização da taxa de juros montaria a R$ 19,6 bilhões.
31.
Todas essas movimentações financeiras e orçamentárias acarretaram, evide ntemente, o
surgimento de passivos do Governo Federal junto à Caixa, ao FGTS e ao BNDES, em cujos balanços
constam devidamente registrados tais haveres, a débito do Tesouro Nacional. Ou seja, no bojo dessas
operações, c réditos foram efetivamente auferidos pela União, à margem da Lei Complementar
1O1/2000 (LRF).
32.
Uma vez caracterizados como operações de crédito, tais procedimentos vio lam restrições e
limitações impostas pela LRF.
33.
Primeiro, porque, no que se refere aos recursos disponib ilizados pela Ca ixa e pelo BN DES,
envo lvem instituições fmanceiras públicas controladas pelo ente beneficiário dos valores, contrariando
o a1t. 36 da LRF, segundo o qual é ''proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira
estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo". Depois,
porque não atendem às formalidades requeridas no art. 32 da refe rida !e~ e m especial a necessidade de
prévia e expressa autorização no texto da le i orçamentária para sua contratação, estabelecida no inciso
I do § 1° do referido artigo. E, ainda, porque, circunstancialmente, infringem a vedação do art. 38,
inc iso !V, alínea ''b", da Lei, que proíbe a contratação de crédito por antecipação de receita no óltimo
mandato do Presidente da República.
·
34.
Assim, com relação a esse ponto, devem ser acolhidos os encaminhamentos da SecexFazenda,
aprese11tados resumidame11te a seguir:
- ouvir em audiência os gestores envolvidos nessas operações, nos termos propostos pela
unidade técnica nos subitens "c.3 ", "d.3", "e.3", "f.3" do item 434 do relatório de ftscalização, para
que se manifestem acerca da realização de ope ração de crédito sem a observância de ditames da LRF ;
- determinar ao MDS que efetue a cobertura de saldo negativo porventura existente na conta de
suprimento de fundos do Programa Bo lsa Fa mil ia, e ao MTE, para que efutue a cobertura de saldo
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negativo porventura existente na conta de suprimento de fundos do Seguro-Desemprego e do Abono
Salaria l;
- na mesma linha, determinar ao Ministério da Fazenda que efetue o pagamento dos valores
devidos ao BNDES a título de equalização de taxa de juros de que trata a Lei 12.096/2009;
- com relação à utilização de fonte diferente da constante da proposta orçamentária no
pagamento dos beneficios do PMCMV: determinar ao Ministér io das Cidades, em razão do disposto
no a tt. 3° da Lei 4.320/1964 e do art 32, § 1°, incisos 1 a V, da LRF, que, quando da elaboração de sua
proposta orçamentária, fàça consignar no orçamento, como fonte de recursos, montante correspondente
aos adiantamentos concedidos pelo FGTS de acordo com o art. 82- A da Lei 11.97712009; e alertar o
Podt:r Ext:cutivo, t:m razão do disposto pelo ait. 59,§ 1°, inciso r, da LRF, a respeito da execução de
despesa com pagame nto de dívida contratual junto ao FGTS sem a devida autorização em Lei
Orçamentária A nual ou em Lei de Créditos Adicionais;
- ainda relativamente ao pagamento de dívidas pelo FGTS, sem a devida autorização em Lei
Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos Adicionais, caracterizando execução de despesa sem
dotação orçamentá"ria, em desacordo com o att. 167, inciso ll, da Constituição da República e o art. 5°,
§ 1°, da LRF, ouvir em audiência os gestores envolvidos nessas operações, nos termos propostos pela
unidade técnica no sub item "g.2" do item 434 do relatório de fiscalização.
35.
Quanto à determinação, em razão do disposto pe lo art. 33, § I0 , da LRF, para que a CAIXA
devolva à União todas as receitas obtidas com a apropriação de juros e cobrança de demais encargos
financeiros relativos aos créditos empregados no pagamento de despesas do Programa Bolsa Família,
do Seguro- Desemprego e do Abono Salaria l, penso que, por prudência, deve ser feita, se for o caso,
quando do proferimento de mérito desta representação, entendimento que se aplica à proposta de
determinar ao BNDES a devolução de tais receitas relativamente aos dispêndios efetuados a título de
equalização de taxa de juros de que trata a Lei 12.096/2009.
36.
Outra questão relevante atinente à formação desses passivos é que eles não estão registrados
pelo Bacen no ro l de obrigações da Dívida Líquida do Setor Público - DLSP, o que faz com que
despesas da ordem de bilhões de reais, vinculadas a programas e ações importantes do Governo
Federa~ sejam captadas somente no mês dos repasses efetuados pela União, e não naquele em que
foram efetivamente realizadas, acan-etando distorções sign ificativas no resultado fiscal pr imário e no
montante da dívida púb lica.
37.
Tomemos por exemplo os programas do Governo operados pela Caixa. O Tesouro deixa de
repassar os valores a serem pagos, mas a instituição financeira efetua os pagamentos aos beneficiár ios,
passando a ser credora da União pelo valor con-espondente. Como esse passivo do Tesouro junto à
Caixa não está abrangido nas estatísticas de endividamento utilizadas pelo Bacen, os adiantamentos
reitos pelo banco também não são captados no res ultado primário apurado pela autarquia. Ou seja,
muito embora os beneficios estejam sendo pagos, por intermédio da Caixa, não são contabilizados
como despesas no resultado primário da União, por meio da elevação da dívida do Tesouro junto à
instituição financeira. Assim, somente no mês em que a União paga à Caixa pelos adiantamentos feitos
é que os dispêndios são computados nas estatísticas oficiais, quando o con-eto é a contabilização da
despesa e do consequente endividamento da União no mês do pagamento efetuado pela Caixa.
38.
Note-se, no entanto, que particularmente com relação aos recursos utilizados pela CAIXA para
o pagamento de d ispêndios referentes ao Programa Bolsa Família, ao Seguro Desemprego e ao Abono
Salarial, ficou ev.idenciado que, ao final do mês de agosto de 2014, uma semana após a apresentação
da representação que deu origem aos presentes autos, o Departamento Econômico do Bacen passou a
registrar tais passivos nas estatísticas fiscais de endividamento.
39.
Consequentemente, a pmtir da mesma data as despesas primár ias incorridas passaram a ser
captadas pelas estátísticas fiscais no exato momento em que a CAIXA efetua o adiantamento à União,
ou seja, quando paga os d ispêndios relativos aos citados programas sociais.
40.
De qualquer maneira, ainda assin1, em nome do princípio da transparência fiscal positivado
pelo art. 1° da LRF e dos objetivos e critérios explicitados pelo Manual de Estatísticas Fiscais
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publicado pelo Bac-eri em seu sítio na rede mundial de computadores, propõe-se determinar ao
Departamento Econômico do Bacen que publique na Nota de Imprensa de Política Fiscal,
imediatamente, quadro específico em que fiquem evidenciados os montantes da Dívida Líquida do
Setor Público e dos resultados nominal e primário que deveriam ter sido apurados caso os passivos
refurentes aos adiantamento concedidos pela CAIXA estivessem sendo captados pelas estatísticas
fiscais.
41.
Cabe também determinar ao Bacen que refaça o cálculo do resultado primário decon·ente dos
dispêndios ocorridos no âmbito do Bolsa Família, do Abono Salarial e do Seguro Desemprego,
utilizando, para tanto, os saldos corretos de endividamento líquido, ou seja, os saldos que consideram,
como uma obrigação integrante da DLSP, os adiantamentos concedidos pela CAIXA à União no bojo
de referidos programas governamentais.
42.
Não obstante, quanto aos valores referentes ao montante da equalização de taxa de juros devido
ao BNDES no âmbito do Programa de Sustentação do lnvestin1ento (PSI) e os devidos ao FGTS,
referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida, acerca dos qua is não há notícia de que estejam sendo
registrados nas estatísticas fiscais de endividamento, cabe determinar ao Departamento Econômico do
Banco Central do Brasil que registre no rol de passivos da União na Dívida Líquida do Setor Público
(DLSP).
43.
Da mesma forma, caber determinar que refuça o cálculo do resultado primário decorrente da
variação dos saldos da dívida da União junto ao BNDES no âmbito do PSI de que trata a Lei
12.096/2009 e junto ao FGTS relativa aos adiantamentos concedidos no âmbito do PMCMV de que
trata a Lei 11.977/2009, utilizando, para tanto, os saldos co1Tetos de referido endividamento.
44.
Registre-se que, além dos passivos mencionados, refurentes a pagamentos de beneficios e
subvenções de responsabilidade da União, a equipe da inspeção identificou outras dívidas da União,
junto ao Banco do Brasil e ao FGTS, as quais, igualmente, não estavam sendo computadas na Dívida
Líquida do Setor Público pelo Bacen.
45.
Os passivos encontrados em fàvor do Banco do Brasil correspondem à equalização de taxas de
juros de crédito rural (Lei 8.427/1992 e Portaria MF 315/2014) e a outras subvenções (Leis
10.696/201 O, 11.110/2005, 11.322/2006 e I 1.775/2008, Reso.luções do ConseU1o Monetário Nacional,
etc.). Conforme relatado, ao final de junho de 2014, os saldos a pagar referentes às subvenções
agríco las e às demais subvenções alcançavam, respectivamente, as expressivas montas de R$ 7,95
bilhões e R$ 1,80 bilhão. Além disso, a equipe de inspeção apurou que, no período de 2012 a 2014, o
Bacen deixou de computar no cálculo do resultado primário dispêndios nos valores totais de R$ 3,7
bilhões e R$ 558 milhões, relativos, respectivamente, às subvenções agrícolas e a outras subvenções
devidas e não pagas ao Banco do Brasil.
46.
Quanto ao FGTS, que tem como agente operador a Caixa Econômica Federal (art. 4° da Lei
8.036/1990), além do saldo relativo a adiantamentos efetuados pelo FGTS à União no âmbito do
PMCMV, já abordado, foram identificados dois outros créditos junto à União.
47.
Um deles, cujo saldo ao final em setembro de 2014 era de R$ 638,4 milhões, representa va lores
relaciomdos à Resolução do Conselho Curador do FGTS 574/2004 (Lei 6.024/1974, Medida
Provisória 2.196/2001 e Acórdãos 2.661/2005 e 2.425/2008, da I" Câmara do TCU).
48.
O outro, cujo saldo ao final em setembro de 2014 era de R$ 10,05 bilhões, é decorrente da
arrecadação da contribuição social de que trata a Lei Complementar 110/200 I (Portaria STN
278/2012).
49.
Conforme anotado pela unidade técnica, tais passivos atendem aos critérios definidos para a sua
inscrição nas estatísticas fiScais, uma vez que estão registrados no ativo da entidade credora e têm sua
origem em operações sancionadas, intermed iadas ou transitadas por instituições do sistema financeiro.
50.
Assim, com relação a tais dívidas, são pe1tinentes também as determinações para que o
Departamento Econômico do Banco Central do Brasil registre os seus valores no ro l de passivos da
União na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e que refuça o cálculo do resultado primário

6
Para verificar as assinaiUras, acesse www.tcu.gov.br/aJtenticidade, Informando o código 52749903.

477

478

Sexta-feira 18

teu

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Março de 2016

TC 021.643/2014-8

decorrente da variação dos saldos dessas dívidas da União, utilizando, para tanto, os saldos corretos de
referido endividamento.
51.
Verifico, no entanto, que, no tocante aos mencionados passivos em fàvor do Banco do Brasil,
atinentes à equalização de taxas de jtu'OS de crédito rtu'al e a outras subvenções, constituem eles, em
princípio, créditos auferidos pela União em desacordo com a Lei Complementar 101 /2000 (LRF),
portando as mesmas características de outros já analisados, referentes aos dispêndios com beneficios
de programas sociais, em fuvor da Caixa, e subvenções econômicas para equalização de taxas de juros
no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSl ), em favor do BNDES.
52.
Em consequência disso, devem ser chamados em audiência os gestores envo lvidos nas
operações que deram ensejo a esses créditos do Banco do Brasil contra a União, bem como
determinado ao Tesouro Naciona l que efetue o pagamento dessas dívidas, caso ainda existentes.
53.
Por fim, considero que o Banco Central do Brasil, na condição de responsável pela apuração
dos resultados fiscais para fins de cumprimento das metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
ao deixar à margem de suas estatísticas passivos da União que, de acordo co m os seus próprios
critérios, deveriam compor a Dívida Líquida do Setor Público - DLSP, fultou com a diligência e
transparência esperada no desempenho de suas atribuições.
54.
Lembro que um dos pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público junto ao TCU fui
para que se verificasse se o Depa rtamento Econômico do Banco Central do Brasil "capta, apura e

registra, quando do cálculo do resultado fiscal e do endividamento do setor público, os passhlos
gerados para o Tesouro Nacional em razão da antecipação de valores realizada pelas instituições
financeiras".
55.
Nesse sentido, o que se viu na inspeção realizada é que passivos relevantes, os quais, repita-se,
atendem aos critérios adotados pela própria a utarquia para compor a Dívida Líquida do Setor Público
(DLSP), deixam de ser captados pelos resultados que apura, razão pela qual entendo que devam ser
chamados em audiência os dirigentes do Bacen para se manifestarem acerca das falhas identificadas
nestes autos.
De fàto, ainda não compreendo como é que dezenas de bilhões de reais em passivos da União
56.
tornaram-se imperceptfveis ou indiferentes aos oU1os do Banco Centra~ não obstante constarem
devidamente registrados nos ativos das inst ituições credoras e terem sido rap idamente tlagrados pelos
auditores do TCU.
57.
Afinal, se as dívidas que escaparam ao controle do Banco Centra l tivessem sido detectadas
desde o seu stu·gimento, as irregularidades apontadas neste processo provavelmente não ganhariam
grandes proporções nem se estenderiam por tanto tempo.
Observo que a responsabilidade da Autoridade Monetária de apurar os resultados fiscais da
58.
União é derivada das leis de diretrizes orçamentárias e fixada pelo próprio Governo Federal, mediante
indicação do Presidente da República, que detém o poder hierárquico.
59.
Para finalizar, quero render minhas homenagens à SecexFazenda, nas pessoas dos integrantes
da equipe de fiscalização, Antônio Carlos Costa d'Ávila CarvaU1o Jr. (coordenador) e Charles Santana
de Castro, que com toda a argúcia identificaram, apresentaram e analisaram as situações descritas ao
longo do seu relatório.
Assim, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto a este Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro L uciano Brandão A lves de Souza, em I S de abril de 2015.

JOSÉ MÚClO MONTEIRO
Relator
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ACÓRDÃO No 825/2015- TCU- Plenário

I. Processo no TC 021.64312014-8
1.1. Apensos: TC 015.891-2014-3 eTC 029.938-2014-7
2. Grupo l - C !asse· de Assunto VIl - Representação
3. Representante/Responsáveis:
3.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU
3.2. Responsáveis: Guido Mantega (Ministro de Estado da Fazenda), Nelson Henrique Barbo sa Filho
(Ministro de Estado da Fazenda interino); Dyogo Henrique de Oliveira (Ministro de Estado da Fazenda
interino), Arno Hugo Augustin Filho (Secretário do Tesouro Nacional), Marcus Pereira Aucélio
(Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional), Marcelo Pereira de Amorim
(Coordenador-Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro NacionaQ, Adriano Pereira
de Paula (Coordenador-Gera l de Operações de Crédito do Tesouro Nacional), Alexandre Antônio
Tombini (Presidente do Banco Central do Brasil), Tulio José Lenti Maciel (Chefe do Departamento
Econômico do Banco Central do Brasil), Jorge Fontes Hereda (Presidente da Caixa Econômica
FederaQ, Aldemir Bendine (Presidente do Banco do Brasil), Luciano Galvão Coutinho (Presidente do
Bam.:o Nacional do De~envolvimenlo Econômico e Soc ial), Manoel Dia~ (Ministro do Trabalho e
Emprego), Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello (M inistra de Estado do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome), Gilberto Magalhães Occhi (Ministro de Estado das Cidades), Carlos Antonio
Vieira Fernandes (Secretário Executivo do Ministério das Cidades), Laércio Roberto Lemos de Souza
(Subsecretário de .Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades), Lindolfo
Neto de Oliveira Sales (Presidente do Instituto Nacional do Segw-o Social) e Laércio Robetto Lemos
de Souza (Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades)
4. Unidades: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Banco Central do Brasil
(Bacen), Caixa Econômica Federal (CAJXA), Banco do Brasil S.A. (BB), Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MOS), Ministério das C idad es e Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro
6. Representante do Ministério Público: Procw·ador Júlio Marcelo de Oliveira
7. Unidade Técnica: SecexFazenda
8. Advogado constituído nos autos: Eric Sarmanho de Albuquerque (OAB/DF 17.406), Erika C.
Frageti Santoro (OAB/SP 128.776), Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261) e Mw·ilo Fracari
Roberto (OAB/DF 22.934)
9. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de indícios de
in·egularidade na constituição de passivos da União junto a bancos oficiais e outros credores.
ACORDAM os Minisu·os do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, e
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso
Vll, do Regimento Interno do Tribunal, em:
9.1. determinar ao Departamento Econômico do Banco Central do Brasil que:
9.1.1. publique quadro específico na Nota de Imprensa de Política Fiscal em que fiquem
evidenciados os montantes da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e dos resultados nominal e
primário que deveriam ter sido apw·ados para o exercício financeiro de 2014 caso os passivos
referentes aos adiantamentos concedidos pela Caixa Econômica Federal à União no âmbito do
Programa Bolsa Família, do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial estivessem sendo captados pelas
estatísticas fiscais ;
9.1.2. registre no rol de passivos da União na Dívida Liquida do Setor Público (DLSP):
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9.1.2.1. os valores devidos pela União ao Banco do Brasil re · · •) s itens "Tesouro Nacional
- Equalização de Taxas - Safra Agrícola" e "Título e Créditos a Receber- Tesow·o Nacional",
inscritos na contabilidade da referida instituição finance ira;
9.1.2.2. os valores referentes ao montante da equalização de taxa de juros devido pela União ao
BNDES no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI);
9.1.2.3. os valores referentes ao passivo da União junto ao FGTS, registrado em razão do que
estabelece a Lei Complementar 110/2001 , à Resolução CCFGTS 547/2008.e ao Programa Minha Casa
Minha Vida;
9.1.3. em relação aos exercícios financeiros de 2013 e 2014, refaça o cálculo do resultado
primário decotTente:
9.1.3 .1. dos dispêndios ocorridos no âmbito do Bolsa Família, do Abono Sa lar ia! e do Seguro
Desemprego, utilizando, para tanto, os saldos corretos de end ividamento líquido;
9.1 .3.2. dos dispêndios ocorridos no âmbito da equalização de taxa de juros a que se refere a
Le i 8.427/1992, e a Portaria do Ministério da Fazenda 315/2014, utilizando, para ta nto, os saldos
corretos de endividamento Uq uido;
9.1.3.3. dos dispêndios ocorridos no âmbito da legislação abrangida pelo ativo "Título e
Créditos a Receber - Tesow·o Naciona l", do Banco do Brasil, utilizando, para tanto, os saldos corretos
de endividamento líquido;
9.1.3.4. da variação dos saldos da dívida da União junto ao BNDES no âmbito do Programa de
Sustentação do Investimento (PSI) de que trata a Lei 12.096/2009, utilizando, para tanto, os sa Idos
corretos de endividamento líquido;
9.\.3.5. da variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS relativas aos adiantamentos
concedidos no âmbito do PMCMV de que trata a Lei I L.977/2009, utilizando, para tanto, os saldos
corretos de referido endividamento;
9.1.3.6. da variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS re lativa aos recursos não
repassados pelo Tesouro e que, em razão do disposto pelo art. 3°, § ! 0 , da Lei Complementar 110/200\,
estão registrados como direitos de referido Fundo junto à União;
9.1.3.7. da variação dos sa ldos da dívida da União j unto ao FGTS relativa aos recursos não
repassados pelo Tesouro para cobertw11 dos encargos resultantes da Lei n° 6.024/L974, da Medida
Provisória n° 2.\96/2001 e da Resolução CCFGTS n° 574/2008;
9.2. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na utilização
de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento de dispêndio s de
responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Família:
9.2.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que
efetue a cobertura de sa ldo negativo porventw·a existente na conta de s uprimento de fundos do
Programa Bo lsa Família mantida junto à Caixa Econômica Fedeml, de acordo com cronograma, de
prazo de duração o mais cwto possível, a ser apresentado ao TCU dentro de 30 (trinta) dias;
9.2.2. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional que repasse tempestivamente, por conta do
Ministério do Desenvolvimento Socia l e Combate à Fome (MDS), os recursos mensais necessários ao
pagamento do Programa Bolsa Família, de modo a evitar que a Caixa Econômica Federal proceda a
esse pagamento com recursos próprios ;
9.2.3. cientificar o Ministério Público Federa~ para que adote as medidas que julgar oportunas
e convenientes em relação à realização de operação de créd ito, de que trata o presente item, com
inobservância de co ndição estabelecida em lei;
9.2.4. determinar a audiência dos gesto res listados a seguir, para que, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito,
consubstanc iada na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o
pagamento de beneficios de responsab ilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Famíl ia de que
trata a Lei L0.836/2004, contrariando o que estabelecem o § I 0 , inciso I, do art. 32, o art. 36 e o ar t. 38,
inciso IV, "b", todos da Lei Complementar 101/2000:
)fr
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-Amo Hugo Augustin Filho- CPF 389.327.680-72- Secretário do Tesouro Nacional;
- Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601 -87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Naciona I;
-Marcelo Pereira de Amorim- CPF 821.337.191-72 - Coordenador-Geral de Programação
Financeira da Secretaria do T eso uro Nacional;
-Jorge Fontes Hereda- CPF 095.048.855-00- Preside nte da Caixa Econômica Federal; e
-Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello- CPF 491.467.346-00- M inistra de Estado do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
- Guido Mantega - CPF 676.840.768-68 - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da
omissão quanto ao disposto no a1t. 32, caput, da Lei Complementar IOI /2000;
9.3. em re lação às operações de crédito realizadas junto à U nião, consubstanciadas na utilização
de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento de dispêndios de
responsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial:
9.3.1. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que eretue a cobertura de saldo
negativo porventura existente nas contas de s uprimento de fundos do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial mantidas junto à Caixa Econômica Federa l, de acordo com cronograma, de prazo de duração o
mais cu1to possívei, a ser apresentado ao TCU dentro de 30 (trinta) dias;
9.3.2. determinar à Secretaria do Tesow·o Nacional que repasse tempestivarnente, por conta do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os recursos mensais necessários ao pagamento do SeguroDesemprego e do Abono Salaria~ de modo a evitar que a Ca ixa Econômica Federal proceda a esse
pagamento com recursos próprios;
9.3.3. cientificar o Ministério Público Federa~ para que adote as medidas que julgar oportunas
e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata o presente item, com
inobservância de condição estabelecida em lei;
9.3.4. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito,
consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o
pagamento de beneficios de responsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial, contrariando o que estabelecem o§ 1°, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso rv, "b,,
todos da Lei Complementar lO 1/2000:
- Arno Hugo Augustin Filho- CPF 389.327.680-72- Secretário do Tesouro Nac ional;
- Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesoi.u-o Nacional;
-Marcelo Pereira de Amorim- CPF &21.337.191-72- Coordenador-Geral de Programação
Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional;
- Jorge Fontes Hereda- CPF 095.048.855-00 - Presidente da CAIXA; e
-Manoel Dias- CPF 007.829.719-20- Ministro de Estado do Trabalho e Emprego;
- Guido Mantega - CPF 676.840.768-68 - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da
omissão quanto ao disposto no art. 32, caput, da Lei Complementar I O1/2000;
9.4. em relação aos adiantamentos concedidos pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) ao Ministério das Cidades ao amparo do que dispõe o art. 82-A da Lei 11.977/2009,
9.4.1. determinar ao Ministério das Cidades que, quando da elaboração de sua proposta
orçamentária, fàça consignar no orçamento, como fonte de recursos referente à contratação de
operações de crédito interna, montante correspondente aos adiantamentos a que se refere o presente
item, em virtude do que determinam o art. 3° da Lei 4.320/1964, e o art. 32, § L0 , incisos I a V, da Lei
Complementar 1OI /2000;
9.4.2. cientificar o Ministério Público Federal, para que adote as medidas que julgar oportunas

e convenientes em relação à realização de operação de crédito com inobservância de condição
estabelecida em lei;
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que, no prazo

das Cidades; e
- Laércio Roberto Lemos de Souza - CPF 124.085.224-04 -Subsecretário de Planejamento,
Orçan1ento e Administração do Ministério das Cidades;
- Guido Mantega - CPF 676.840.768-68 - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da
omissão quanto ao disposto no art. 32, caput, da Lei Complementar 1OI /2000;
9.5. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, cónsubstanciadas pela edição
das Portarias do Ministério da Fazenda 122, de LO de abril de 2012, 357, de 15 de outubro de 2012, e
29, de 23 de janeiro de 2014, as quais representaram a assunção de compromisso financeiro de que
trata o art. 29, inciso lil, da Lei Complementar lO 1/2000:
9.5. 1. determinar ao Ministério da Fazenda que efetue o pagamento dos valores devidos ao
BNDES a título de equalização de taxa de juros de que trata a Lei 12.09612009, de acordo com
cronograma, de prazo de duração o mais curto possíve~ a ser apresentado ao TCU dentro de 30 (trinta)
dias;
9.5.2. cientificar o Ministério Público Federa~ para que adote as medidas que julgar oportunas
e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata o presente item, com
inobservância de condição estabelecida em lei; e
9.5.3. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo in1prorrogável
de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito,
consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios do BN DES para o pagamento de
beneficios de responsab ilidade da União no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento
(PSI), contrariando o que estabelecem o§ 1°, inciso I, do a1t. 32, o a1t. 36 e o art. 38, inciso IV, "b",
todos da Lei Complementar I01/2000:
- Guido Mantega- CPF 676.840.768-68- Ministro de Estado da Fazenda, em razão da edição
da P01taria 122, de I O de abril de 2012;
- Nelson Henrique Barbosa Filho - CPF 009.073.727-08 - Ministro de Estado da fazenda
interino, em razão da edição da Portaria 357, de 15 de outubro de 2012;
- Dyogo Henrique de Oliveira- CPF 768.643.671-34, Ministro de Estado da Fazenda interino,
pela edição da Portaria29, de23 de janeiro de 2014;
-Amo Hugo A ugustin F ilho - CPF 389.327.680-72 - Secretário do Tesouro Nacional;
- Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretariado Tesouro Naciona l;
- Adriano Pereira de Paula - CPF 743.481.327-04 - Coordenador-Geral de Operações de
Crédito do Tesouro Nacional; e
-Luciano Coutinho- CPF 095.048.855 -00 - Presidente do BNDES;
9.6. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas nos títulos
"Tesouro Nacional - Equalização de Taxas- Safra Agrícola" e "Título e Créditos a Receber - Tesouro
Nacional", registradas nas demonstrações financeiras do Banco do Brasil, as quais representaram a
assunção de compromisso financeiro de que trata o art. 29, inciso ITI, da Lei Complementar IOl /2000:
9.6.1. determinar ao Tesouro Nacional que efetue o pagamento dos valores devidos ao Banco
do Brasil, necessários à cobertura das referidas contas, que estejam vencidos segundo os prazos
definidos pela legislação, de acordo com cronograma, de duração a mais ctu·ta possível a ser
apresentado ao TCU dentro de 30 (trinta) dias;
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9.6.2. cientificar o Ministério Público Federal, para que adote as medidas q ue j ulgar opottunas
e convenientes em re lação à realização de operação de crédito, de que trata o presente item, com
inobservância de condição estabelecida em le i;
9.6.3 .. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operações de crédito,
consubstanciadas na concessão e utilização de recursos próprios do Banco do Brasil para o pagamento
de subvenções de responsabilidade da União registradas nas contas "Teso uro Nacional- Equalização
de Taxas - Safi'a Agrícola" e "Título e Créd itos a Receber - Tesouro Nacional" da instituição
financeira, contrariando o que estabelecem o § I0 , inciso l, do a1t. 32, o a1t. 36 e o art. 38, inciso IV,
"b ", todos da Lei Complementar 101/2000:
- Arno Hugo A ugustin Filho - CPF 389.327.680-72 - Secretário do Tesouro Nacional;
- Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.60 1-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional;
- Adriano Pereira de Paula - CPF 743.481.327-04 - Coordenador-Geral de Operações de
Crédito do Tesow·o Nacional; e
- Aldemir Bend ine- CPF 043.980.408-62 - Presidente do Banco do Brasil;
- Guido Mantega - CPF 676.840.768-68 - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da
omissão quanto ao disposto no art. 32, caput, da Le i Complementar I O1/2000;
9.7. em relação ao pagamento de dívidas da União no âmbito da Lei 11.977/2009, junto ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei Orçamentár ia
Anual ou em Lei de Créditos Adicionais, contrariando o que estabelece o art. 167, inciso 11, da
Constituição da República e o art. 5°, § 1°, da Lei Complementar 101 /2000:
9.7.1. em razão do disposto pe lo art. 59,§ 1°, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, alertar
o Poder Exec ut ivo a respeito da execução de despesa com pagamento de d ívida contratual junto ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei Orçan1entária
Anual ou em Lei de Créditos Adicionais;
9.7.2. determinar a a udiência dos gestores identificados a seguir, para que, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de
pagamento de dívidas da União no âmbito da Lei 11.977/2009, junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos
Ad icionais, contrariando o que estabe lecem o art. 167, inciso 11, da Constituição da República e o art.
5°,§ ] 0 , da Lei Complementar 101/2000:
- Gilberto Maga lhães Occhi - CPF 518.478.847-68- Ministro de F.'ltado das Cidades;
- Carlos Antonio Vieira Fernandes - CPF 274.608.784-72- Secretário Executivo do Ministério
das Cidades; e
- Laércio Roberto Lemos de Souza- CPF 124.085.224-04- Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério das C idades.
9.8. em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata a Lei 7.99011989, aos Estados,
Distrito Federal e Municípios:
9.8.1. determinar à Secretaria do Tesouro Nacio nal (STN) que adote providências para que os
recursos a que se refere a Lei 7.99011989 possam ser sacados da Conta Única pelos respectivos
beneficiários até o prazo estabelecido pelo art. 8° de referida Lei; e
9.8.2. determinar a audiência dos gestores listados a segu ir, para que, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de recursos de
que trata a Lei 7.990/1989, aos &tados, Distrito Federal e Municípios:
-Amo Hugo Augustin Filho- CPF 389.327.680-72- Secretário do Tesouro Nacional;
- Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional; e
- Marcelo Pereira de Amorim- CPF 821.337.191-72- Coordenador-Geral de Programação
Financeira da Secretaria do Tesow·o Nacional.
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9.9. em relação aos atrasos no repasse de recursos de que tra
art. 212, §§ 5° e 6°, da
Constituição da República, e o Decreto 6.003/2006:
9.9.1. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que adote providências para que os
recw·sos a que se refere o art. 212, §§ 5° e 6°, da Constituição da República, sejam transferidos ao
FNDE até o prazo estabelecido pelo art. 8°, § I0 , do Decreto 6.003/2006;
9.9.2. determinar ao FNDE que adote providências a fim de que os recursos a que se refere o
art. 212, §§5° e 6°, da Constituição possam ser sacados da Conta Única pelos respectivos beneficiários
até o prazo estabelecido pelo art. 9°, § 2°, do Decreto 6.003/2006;
9.9.3. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de recursos de
que trata o att. 212, §§ 5° e 6°, da Constituição da República, e o Decreto 6.003/2006:
-Amo Hugo Augustin filho- CPF 389.327.680-72- Secretário do Tesouro Naciona l;
- Marcus Pereira Aucélio - CPF 393.486.601-87 - Subsecretário de Política Fiscal da
Secretaria do Tesouro Nacional; e
-Marcelo Pereira de Amorim- CPF 821.337.191-72- Coordenador-Geral de Programação
Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional;
9.10. determinar a audiência do Presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini
(CPF 308.444.361-00), e do Chefe do Departamento Econômico, Tulio José Lenti Maciel (CPF
527.746.946-04), para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de
justificativa quanto à falta de contabilização na Dívida Líquida do Setor Púb lico, e consequentemente
na apuração do resultado fiscal, dos passivos da União relativos às contas "Tesouro Nacional Equalização de Taxas - Safra Agrícola" e "Título e Créditos a Receber - Tesouro Nacional",
registradas como ativos pelo Banco do Brasil, à equalização do Programa de Sustentação do
Investimento (PSI), junto ao BNDES, às subvenções do Programa Minha Casa Mirtha Vida, às
contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar 110/2001 e ao cancelamento de juros de que
tratam a Lei 6.024/1974, a Medida Provisória 2 .196/2001 e a Resolução CCFGTS 574/2008, os três
últimos perante ao FGTS, bem como quanto à contabilização tardia dos passivos referentes ao
Programa Bolsa Família, ao Abono Salarial e ao Seguro Desemprego, para com a Caixa Econômica
Federal;
9.11. em relação aos atrasos no repasse de recursos ao Instituto Naciona l do Seguro Social
(INSS), recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que adote providências para que os
recursos necessários ao pagamento dos beneficios previdenciários sejam repassados tempestivamente
ao INSS, para que este possa transferi-los às instituições financeiras responsáveis pelo pagamento de
respectivos valores aos seus respectivos beneficiários;
9.12. em relação às movimentações de recursos (pagamentos de benefícios e repasses) no
âmbito de pagamento de beneficios do INSS, recomendar ao Banco Central do Brasil que adote
providências no sentido de aprimorar a rotina contábil a ser utilizada pelas instituições fmanceiras para
o registro de referidas movimentações;
9.13. determinar à SecexFazenda que:
9.13.1. após os recálculos a serem feitos pelo Departamento Econômico do Banco Central
confo rme o item 9.1.3, avalie, se preciso com o apoio da Semag, qual seria o efeito no cumprimento
das metas fiscais referentes ao período 2013-2014;
9.13.2. avalie se as informações sobre dívida consolidada apontadas no item 9.1 deste acórdão
constam ou deveriam constar do relatório de gestão fisca l;
9.13 .3. avalie se os mesmos valores se encontram contabil izados, ou se deveriam estar, junto à
conta 2131 L.04.00- Contas a Pagar/Credo res Nacionais do Siafi;
9.13 .4. identifique o montante dos passivos da União aplu·ados neste processo que não estão
inscritos em restos a pagar na Lei Orçamentária;
9.13.5. avalie se as cláusulas contratuais q ue contemplam a possibilidade de financiamento
implícito à União, ao preverem a manutenção da prestação de serviços sem o respectivo repasse
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lO. Ata n° 13/2015 - P lenário.
I L. Data da Sessão: I 5/4/2015 - Ordinária.
12. Código e letrônico para localização na página do TCU na Internet: AC - 0825- 13/ 15-P.
I 3. Espec ificação do quorum:
13.1. M inistros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walto n Alencar Rodrigues, Augusto Nardes,
Ra im undo Carreira, José Múcio Monteiro (Re lator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
I 3.2. M inistro- Sub'stituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Lufs de Carva lho e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

ARO LDO CEDRAZ

JOSÉMÚC fO MONTEIRO
Relator

Presidente

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES B UGARJN
Procurador-Geral
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-02 1.643/20 14-8
Natureza: Embargos de Declaração
Embargantes: União (representada pela sua AdvocaciaGeral) e Banco Central do Brasil (representado pela sua
Procuradoria-Geral)
Unidades: Ministér io da Fazenda, Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), Banco Central do Brasil (Bacen), Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil S.A., Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), Ministério das Cidades e Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)
REPRESENTAÇÃO.
ATRASOS
E
SUMÁRIO:
OUTRAS IRREGULARiDADES NOS REPASSES DO
GOVERNO
FEDERAL
A
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E AOS DEMAIS ENTES FEDERADOS.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DÍVIDAS E
DESP ESAS
PRIMÁRIAS
NAS
ESTATÍSTICAS
FISCAIS.
OBTENÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
DESCON FORMIDA DE
COM
A
LEI
DE
RESPONSABILIDADE F ISCAL. DETERM INAÇÕES.
AUDIÊNCIAS. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS
AO MINISTÉRIO PÚBLlCO FEDERAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CONHEC[MENTO. REJEIÇÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração apresentados, separadamente, pela União e pelo Banco
Central do Brasil (Bacen), por intermédio das respectivas Advocacia-Geral (AGU) e ProcuradoriaGeral (PGBC), em face do Acórdão n° 825/2015-Plenário, que, em sede de representação do
Ministério P úblico junto a este Tribunal, determinou providências corretivas e a audiência dos
responsáveis, bem como cientificou o Ministério Públ ico Federal, relativamente a desconformidades
na apuração do resultado primário e ao descumprimento de normas da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) no pagamento de compromissos do Governo Federal por instituições bancárias oficiais e pelo
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ainda no repasse de recursos de royalties e
compensação fmancei ra aos estados e municípios.
2. No conjunto, os dois embargos declaratórios dizem respeito aos seguintes itens da
deliberação:

"9.1. determinar ao Departamento Econômico do Banco Central do Brasil que:
9.1.1. publique quadro específico na Nota de imprensa de Política Fiscal em que fiquem
evidenciados os montantes da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e dos resultados nominal e
primário que deveriam ter sido apurados para o exercício financeiro de 2014 caso os passivos
referentes aos adiantamentos concedidos pela Caixa Econômica Federal à União no âmbito do
Programa Bolsa Família, do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial estivessem sendo captados
pelas estatísticas fiscais;
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9.1. 2. registre no rol de passivos da União na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP):
9.1.2.1. os valores devidos pela União ao Banco do Brasil relativos aos ítens 'Tesouro
Nacional - Equalização de Taxas - Safra Agrícola ' e 'Título e Créditos a Receber - Tesouro
Nacional', inscritos na contabilidade da referida instituição financeira;
9.1.2.2. os valores referentes ao montante da equalização de taxa de juros devido pela União
ao BNDES no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSJ);
9.1. 2.3. os valores referentes ao passivo da União junto ao FGTS, registrado em razão do que
estabelece a Lei Complementar 11012001, à Resolução CCFGTS 547/2008 e ao Programa Minha
Casa Minha Vida;
9.1.3. em relação aos exercícios financeiros de 2013 e 2014, refaça o cálculo do resultado
primário decorrente:
9.1.3.1. dos dispêndios ocorridos no âmbito do Bolsa Família, do Abono Salarial e do Seguro
Desemprego, utilizando, para tanto, os saldos corretos de endividamento líquido;
9.1.3.2. dos dispêndios ocorridos no âmbito da equalização de taxa de juros a que se refere a
Lei 8.427/1992, e a Portaria do Ministério da Fazenda 315/2014, utilizando, para tanto, os saldos
corretos de endividamento líquido;
9.1.3.3. dos dispêndios ocorridos no âmbito da legislação abrangida pelo ativo 'Título e
Créditos a Receber - Tesouro Nacional', do Banco do Brasil, utilizando, para tanto, os saldos
corretos de endividamento líquido;
9.1.3.4. da variação dos saldos da divida da União junto ao BNDES no âmbito do Programa
de Sustentação do Investimento (PSI) de que trata a Lei 12.096/ 2009, utilizando, para tanto, os saldos
corretos de endividamento líquido;
9.1.3.5. da variação dos saldos da dívida da Unicio junto ao FGTS relativas aos adiantamentos
concedidos no âmbito do PMCMV de que trata a Lei 11.97712009, utilizando, para tanto, os saldos
corretos de referido endividamento;
9.1. 3. 6. da variação dos saldos da divida da União junto ao FGTS relativa aos recursos não
repassados pelo Tesouro e que, em razão do disposto pelo art. 3°, § 1~ da Lei Complementar
11012001, estão registrados como direitos de referido Fundo junto à União;
9.1. 3. 7. da variação dos saldos da dívida da União junto ao FGTS relativa aos recursos não
repassados pelo Tesouro para cobertura dos encargos resultantes da Lei n• 6.024/ 1974, da Medida
Provisória n• 2.19612001 e da Resolução CCFGTS n• 574/2008;
9.2. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na
utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento de
dispêndios de responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Família:
( ...)
9.2.3. cientificar o Ministério Público Federal, para que adote as medidas que julgar
oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata o presente
item, com inobservância de condição estabelecida em lei;
9.2.4. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito,
consubstanciado na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o
pagamento de beneficios de responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Família de que
trata a Lei 10.836/2004, contrariando o que estabelecem o§ J•, inciso 1, do art. 32, o art. 36 e o art.
38, inciso IV, 'b ',todos da Lei Complementar 10112000:
( ...)
9.3. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na
utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento de
dispêndios de responsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial:
( ...)
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9.3.3. cientificar o Ministério Público Federal, para que adote as medidas que julgar
oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata o presente
item, com inobservância de condição estabelecida em lei;
9.3.4. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito,
consubstanciado na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o
pagamento de beneficios de responsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial, contrariando o que estabelecem o§ 1°, inciso l, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, 'b ',
todos da Lei Complementar 101/2000:
( ...)
9.4. em relação aos adiantamentos concedidos pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) ao Ministério das Cidades ao amparo do que dispõe o art. 82-A da Lei 11.977/2009,
9.4.1. determinar ao Ministério das Cidades que, quando da elaboração de sua proposta
orçamentária, faça consignar no orçamento, como fonte de recursos referente à contratação de
operações de crédito interna, montante correspondente aos adiantamentos a que se refere o presente
item, em virtude do que determinam o art. 3° da Lei 4.32011964, e o art. 32, §I~ incisos I a V, da Lei
Complementar 101/2000;
9.4.2. cientificar o Ministério Público Federal, para que adote as medidas que julgar
oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito com inobservância de
condição estabelecida em lei;
9.4.3. determinar a audiência dos gestores identificados a seguh·, para que, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de
operação de crédito com inobservância de condição estabelecida pelo art. 32, § 1", inciso I, da Lei
Complementar 101/2000, e pelo art 3° da Lei 4.320/1964:
( ...)
9.5. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas pela
edição das Portarias do Ministério da Fazenda 122, de 1Ode abril de 2012, 357, de 15 de outubro de
2012, e 29, de 23 de janeiro de 2014, as quais representaram a assunção de compromisso financeiro
de que trata o art. 29, inciso 111, da Lei Complementar 101/2000:
9.5.1. determinar ao Ministério da Fazenda que efetue o pagamento dos valores devidos ao
BNDES a título de equalização de taxa de juros de que trata a Lei 12.096/2009, de acordo com
cronograma, de prazo de duração o mais curto possível, a ser apresentado ao TCU dentro de 30
(trinta) dias;
9.5.2. cientificar o Ministério Público Federal, para que adote as medidas que julgar
oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata o presente
item, com inobservância de condição estabelecida em lei; e
9.5.3. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável
de 30 {trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito,
consubstanciado na concessão e utilização de recursos próprios do BNDES para o pagamento de
beneficios de responsabilidade da União no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento
(PSJ), contrariando o que estabelecem o § I~ inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, 'b ',
todos da Lei Complementar 101/2000:
( ...)
9.6. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas nos títulos
'Tesouro Nacional- Equalização de Taxas- Safra Agrícola ' e 'Título e Créditos a Receber- Tesouro
Nacional ', registradas nas demonstrações financeiras do Banco do Brasil, as quais representaram a
assunção de compromisso financeiro de que trata o art. 29, inciso 111, da Lei Complementar 101/2000:
9.6.1. determinar ao Tesouro Nacional que efetue o pagamento dos valores devidos ao Banco
do Brasil, necessários à cobertura das referidas contas, que estejam vencidos segundo os prazos
3

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Sexta-feira 18

TC 021 .643/2014-8

definidos pela legislação, de acordo com cronograma,
apresentado ao TCU dentro de 30 (trinta) dias;
9.6.2. cientificar o Ministério Público Federal, para que adote as medidas que julgar
oportunas e convenientes em relação à realização de operação de crédito, de que trata o presente
item, com inobservância de condiçcio estabelecida em lei;
9.6.3. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operações de
crédito, consubstanciadas na concessão e utilização de recursos próprios do Banco do Brasil para o
pagamento de subvenções de responsabilidade da União registradas nas contas 'Tesouro NacionalEqualização de Taxas - Safra Agrícola' e 'Título e Créditos a Receber - Tesouro Nacional ' da
instituição financeira, contrariando o que estabelecem o§ JO, inciso 1, do art. 32, o art. 36 e o art. 38,
inciso IV, 'b ',todos da Lei Complementar 101/2000:
( ...)

9. 7. em relação ao pagamento de dividas da União no âmbito da Lei 11.97712009, junto ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS} sem a devida autorização em Lei Orçamentária
Anual ou em Lei de Créditos Adicionais, contrariando o que estabelece o art. 167, inciso li, da
Constituição da República e o art. 5~ § 1~ da Lei Complementar 101/2000:
9. 7.1. em razão do disposto pelo art. 59,§ JO, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, alertar
o Poder Executivo a respeito da execução de despesa com pagamento de dívida contratual junto ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS} sem a devida autorização em Lei Orçamentária
Anual ou em Lei de Créditos Adicionais;
9. 7.2. determinar a audiência dos gestores identificados a seguir, para que, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de
pagamento de dívidas da União no âmbito da Lei 11.977/2009,junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos
Adicionais, contrariando o que estabelecem o art. 167, inciso li, da Constituição da República e o art.
5°,§ I~ da Lei Complementar 10112000:
( ...)
9.13. determinar à SecexFazenda que:
( ...)

9.13.5. avalie se as cláusulas contratuais que contemplam a possibilidade de financiamento
implícito à União, ao preverem a manutenção da prestação de serviços sem o respectivo repasse
financeiro, por intermédio da Caixa Econômica Federal, são ou não ilegais perante o comando do art.
36 da Lei Comptementarl0//2000;
9.14. encaminhar cópia integral dos autos, com inclusão do presente acórdão, ao Ministério
Público Federal."
3. Confirmado o atendimento dos requisitos de admissibil idade, os embargos foram encaminhados à
SecexFazenda para instrução de mérito, que conclu iu pela rejeição de ambos os declaratórios,
conforme análise reproduzida adiante:
"(...)
I -DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA UNIÃO-AGU
5.
Na compreensão da embargante, tal pleito se justificaria pelo fato de que haveria uma
contradição entre o teor do voto condutor do acórdão ora recorrido e o próprio Acórdão 825/2015Plenário, como segue, in verbis:
'O voto condutor do acórdão depura a necessidade de que sejam ouvidas autoridades e exautoridades sobre a existência de indícios de atrasos e outras irregularidades nos repasses do
governo federal, ausência de registro de dívidas e despesas primárias nas estatísticas fiscais e
obtenção de crédito em desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal. Entretanto, o acórdão
também pressupõe que há a configuração de 'operação de crédito ', como se o Tribunal já houvesse
4
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decidido que houve atraso, que tal atraso configurou infi·ação legal e que essa infração legal é aquela
capitulada na Lei de Responsabilidade Fiscal. '
6.
Desse modo, para a embargante, as determinações contidas no Acórdão 825/2015-Plenário
somente seriam justificáveis após o recebimento, consideração e avaliação das manifestações dos
respectivos gestores. In verbis:
'Com efeito, as providências determinadas nos subitens 9.2, 9.2.3, 9.3., 9.3.3, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5,
9.5.1, 9.5.2, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.7, 9. 7.1 e 9.14, só se afiguram justificáveis após conclusão definitiva não preliminar - de que se trata, inequivocamente, de operações de crédito, o que apenas ocorrerá
em seguida ao recebimento, consideração e avaliação das manifestações dos gestores relacionados no
acórdão, em nome do devido processo legal e do respeito ao contraditório e à ampla defesa, que
aproveitam tanto às pessoas naturais corno à União. '
7.
Alega que as autoridades poderiam ilidir as conclusões da equipe técnica e do MPjTCU. o que
tornaria as referidas determinações insubsistentes.
8.
A embargante também afirma que seria precipitado e temerário cientificar o Ministério
Público Federal, como previsto nos itens 9.2.3, 9.3.3, 9.4.2, 9.5.2, 9.6.2 e 9.14 do Acórdão. Alega, a
uma, que a determinação contida no item 9.13.5 do Acórdão demonstraria que o Plenário desta Corte
de Contas ainda não teria convicção acerca da natureza jurídica dos atos e (atos constatados nos
presentes autos. E, a duas, que também o li1PjTCU. em razão de referência feita, em seu Parecer
(peça 123), a conteúdo de comunicação expedida pelo Banco Central do Brasil (Bacen) no âmbito dos
presentes autos, revelaria não possuir re&rida convicção.
9.
Ainda nesse sentido, alega a embargante o que segue, in verbis:
'Se o próprio Ministro Relator, na sessão de julgamento, acentuou não existirem suspeitos,
neste 'início do trabalho de averiguação', para daí posicionar-se contra o envio de cópia dos autos
para o Congresso Nacional, com muito mais razão não se legitima a ciência ao Ministério Público
Federal do que são, ainda, entendimentos preliminares da área técnica do Tribunal de Contas da
União, antecedentes à oitiva dos potenciais responsáveis. '
E a embargante volta a ressaltar, in verbis:
1O.
'Ademais, a decisão embargada determina a oitiva das pessoas mencionadas, exatamente para
que sejam apurados os fatos representados, não podendo ser presumido o descumprimento legal.
Destaque-se que não basta que as manifestações dos gestores sejam recebidas, mas devem ser
ponderados, fundamentadamente, os argumentos trazidos pela defesa, a fim de que se forme um juízo
sobre a ocorrência do ilícito. '
1I .
Ao final, assim se manifesta, in verbis:
'O que se vê nos presentes autos, não obstante a relevância dos fins colimados pelas
determinações contidas no r. Acórdão ora impugnado, é o prejulgamento da 'causa ', ou a
antecipação do julgamento da 'causa ', sem que previamente fossem ouvidos os potenciais
responsáveis pelos atos ridos por irregulares ou ilegais. '
12.
Em 27/04/2015, a União, representada pela AGU. traz novos elementos (peça 145) aos
presentes autos e solicita ajuntada dos mesmos aos embargos de declaração que ora se examina. Tais
elementos trazem, nas palavras da embargante, in verbis:
'(. ..), exemplificativamente, inúmeras datas nas quais houve déficit nas contas do seguro desemprego e
do abono salarial, de forma a demonstrar que a tese de que tais situações configurariam operação de
crédito não pode ser tida como (ato certo e comprovado. ao revés, tais informações demonstram a
ocorrência de fluxo de caixa ao longo de mais de uma década.' (Grifou-se)
DO MÉRITO
13.
Não assiste razão à embargante. Não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão no
texto do acórdão recorrido. O Voto (peça 136) condutor do Acórdão 82512015-Plenário, adotado por
unanimidade pelo Plenário deste Tribunal, contempla diversas passagens que mostram as convicções
desta Corte de Contas em relacão à natureza jurídica dos atos e fatos constatados nos presentes
autos. Transcreve-se, apenas a título de exemplo, os seguintes trechos, in verbis:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
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'22. Passando agora ao objeto inicial desta representação, qual seja, o suposto atraso, por
parte da União, nos repasses de valores destinados ao pagamento de beneficios de programas sociais,
subsídios e subvenções de sua responsabilidade, restou confirmado nos autos que: i) despesas
concernentes ao bolsa família, ao seguro-desemprego e ao abono foram pagas pela Caixa: ii)
subsídios do Programa Minha Casa Minha Vida- PMCMV vêm sendo financiados pelo FGTS; e iii)
subvenções econômicas, sob a modalidade de equalização de taxas de juros, vêm sendo bancadas pelo
BNDES ou pelo Banco do Brasil.
23. No caso das despesas referentes ao bolsa família, ao seguro-desemprego e ao abono
salarial, verificou-se que, ao longo de 2013 e dos sete primeiros meses de 2014 ú"an. a jul./2014),
abrangidos na fiscalização, a Caixa Econômica Federal utilizou recursos próprios para o pagamento
dos beneficios de responsabilidade da União. Na verdade, conforme demonstram as tabelas
constantes do relatório de fiscalização, as contas de suprimento desses programas na Caixa passaram
a disponibilizar um crédito assemelhado ao cheque especial, porquanto seus saldos, ao longo do
período fiscalizado, foram quase sempre negativos.
(. ..)
28. Note-se que, nesse caso especifico, o pagamento de dívidas pelo FGTS deu-se sem a devida
autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Crédilos Adicionais, requerida no art. I67,
inciso li, da Constituição da República e o art. 5°, § 1°, da LRF, caracterizando a execução de
despesa sem dotação orçamentária.
(...)

31. Todas essas movimentações financeiras e orçamentárias acarretaram, evidentemente, o
surgimento de passivos do Governo Federal junto à Caixa, ao FGTS e ao BNDES, em cujos balanços
constam devidamente registrados tais haveres, a débito do Tesouro Nacional. Ou seja, no bojo dessas
operações, créditos foram efetivamente auferidos pela União, à margem da Lei Complementar
10112000 (LRF).
32. Uma vez caracterizados como operações de crédito, tais procedimentos violam restrições e
limitações impostas pela LRF
33. Primeiro, porque, no que se reftre aos recursos disponibilizados pela Caixa e pelo
BNDES, envolvem instituições financeiras públicas controladas pelo ente beneficiário dos valores,
contrariando o art. 36 da LRF, segundo o qual é 'proibida a operação de crédito entre uma
instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do
empréstimo'. Depois, porque não atendem às formalidades requeridas no art. 32 da referida lei, em
especial a necessidade de prévia e expressa autorização no texto da lei orçamentária para sua
contratação, estabelecida no inciso I do § 1° do referido artigo. E, ainda, porque,
circunstancialmente, infringem a vedação do art. 38, inciso I V, alínea 'b ', da Lei, que proíbe a
contratação de crédito por antecipação de receita no último mandato do Presidente da República. '
14.
Nesse sentido, ressalte-se que as determinações exaradas no Acórdão 825/2015-Plenário estão
amparadas em convicções desta Corte de Contas e atendem plenamente ao devido processo legal,
posto que de acordo com as regras previstas no art. 43 da Lei 8.443/1992, ele o art. 250 do RITCU.
15.
Quanto à realização de audiência das autoridades e ex-autoridades, frise-se que as mesmas
são compatíveis com as determinações exaradas no corpo do Acórdão 82512015-Plenário e estão em
consonância com o disposto pelo art. 43, inciso 11, da Lei 8.443/1993, ele art. 250, inciso IV, do
RITCU
16.
Em relação à alegação de necessidade de ampla defesa e de contraditório para que o Tribunal
possa se manifestar em relação às determinações e à realização das audiências, a mesma não merece
prosperar. Ressalte-se que o acórdão recorrido não contempla qualquer sanção ou cerceamento de
direito dos gestores, ex-gestores ou da União. As respectivas audiências terão assegurados o
contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que poderão ser plenamente exercidos.
No que se refere ao enquadramento de atos e fatos constatados nos presentes autos no conceito
17.
de operação de crédito de que trata a Lei Complemencar 101/2000, há que se observar que tanto o
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Voto do Exmo. Sr. Ministro Relator quanto o Acórdão 825/2015-Plenário não deixam qualquer dúvida
nesse sentido. Por unanimidade, o Plenário desta Corte de Contas entendeu que es tão configuradas as
operações de crédito e que as mesmas contrariam o disposto pelo art. 36 de referida lei
complementar, conforme atestam os textos transcritos por intermédio do 'item 13 ' desta instrução.
18.
Nessa esteira, frise-se que não há qualquer contradição no teor do item 9.13.5 do acórdão ora
recorrido, tampouco pode o mesmo ser utilizado para alegar qualquer ausência de formação de
convicção por parte desta Corte de Contas. Respectivo item restou assim positivado, in verbis:
'9.13. determinar à SecexFazenda que:
(. ..)
9.13.5. avalie se as cláusulas contratuais que contemplam a possibilidade de financiamento
implícito à União, ao preverem a manutenção da prestação de serviços sem o respectivo repasse
financeiro, por intermédio da Caixa Econômica Federal, são ou não ilegais perante o comando do art.
36 da Lei Complementar 1O112000; '
19.
Como se vê, a determinação contida no transcrito 'item 9.13.5 ' é para que a citada unidade
técnica verifique se respectivas cláusulas contratuais já representariam, por si, uma afronta à
vedação contida no art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Frise-se, ainda, que o texto do
'item 9.13.5 ' reconhece que referidas cláusulas 'contemplam a possibilidade de financiamento
implícito à União '.
20.
Frise-se que a convicção de que os atos e fatos constatados nos presentes autos atentam cont1·a
o art. 36 da LRF não se construiu apenas em razão da existência de referidas cláusulas contratuais,
mas, principalmente, em razão da utilização contínua, no âmbito dos respectivos contratos, de
mecanismo de financiamento de banco estatal para honrar compromissos de responsabilidade da
União, conforme demonstrado exaustivamente nos presentes autos.
21.
Nesse sentido, apenas a título exemplificativo, apresenta-se o gráfico abaixo, construido a
partir de informações (peça 91) obtidas pela equipe de auditoria quando da realização da respectiva
inspeção. Referido gráfico mostra os saldos diários, de janeiro/20 14 a novembro/2014, da conta de
suprimento de fundos referente ao Seguro Desemprego.
Seguro Desemprego - Total- Saldos Diários - 2014
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22.
Como pode ser visto, em todos os dias compreendidos entre o dia 14/0112014 e o dia
2910812014 o saldo da conta que registra os repasses de recursos e os pagamentos dos dispêndios
relativos ao Seguro Desemprego permaneceu negativo, alcançando, no dia 12/08/2014, o montante de
R$ 3,34 bilhões.
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23.
Nesse sentido, frisando-se, de pronto, que a espécie 'embargos de declaração' não se presta à
rediscussão de mérito, servindo tão-somente para o aclaramento do decisum, vale observar que os
dados trazidos pela embargante (peça 145) não seriam suficientes para alterar a convicção jú
manifestada por essa Corte de Contas, por intermédio do Acórdão ora recorrido, de que os atos e
f atos constatados nos presentes autos se enquadram no conceito de operação de crédito.
24.
Quanto ao envio dos presentes autos ao Ministério Público Federal (MPF), ressalte-se que, a
teor do que estabelecem o art. 71, XI da Constituição da República, o art. 1~ inciso VIII, da Lei
8.443/1993 e o art. 1~ inciso XVI. do RJTCU, compete ao Tribunal de Contas da União representar
aos Poderes competentes sobre irregularidades apuradas, para que os mesmos instaurem os
procedimentos que julgarem oportunos e convenientes.
25.
Ainda nessa esteira, ressalte-se que o envio do inteiro teor dos autos ao MPF não se confunde
com eventual remessa do Relatório, do Voto e do Acórdão ao Congresso Nacional, remessa esta que,
se efetuada, teria como objetivo subsidiar análises e apreciações de propostas em tramitação na
Câmara dos Deputados ou no Senado Federal.
26.
Não há, portanto, qualquer contradição entre a decisão unânime prolatada por esta Corte de
Contas de se cientificar o MPF e a manifestação exarada pelo Exmo. Sr. Ministro Relator, quando da
sessão de julJ.;amento, no sentido de se aJ.;Uardar a análise das audiências das autoridades e exautoridades para, somente então, efetuar o envio de peças dos presentes autos ao Congresso
Nacional.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetem-se os presentes autos à consideração superior, propondo-se:
a) com fundamento nos artigos 32, inciso I!, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos
de declaração opostos pela União, para, no mérito, negar-lhes provimento;
b) dar ciência da presente decisão à recorrente."
"(...)

ll- DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO BACEN
5.
Na compreensão do embargante, tal pleito se justificaria pelo fato de 'haver conh·adição
intrínseca sanável por meio dos presentes embargos, conforme o disposto no § J• do art. 287 do
RITCU'.
6.
Para tanto, argumenta que, in verbis:
'4. Diante desse quadro, a determinação de certas providências em termos conclusivos,
inclusive reh·ospectivamente, veiculadas nos itens 9.1.1. 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão n° 825/2015,
contrapõe-se a ou, no mínimo, contradiz a determinação do seu item 9.1 O no sentido de que sejam
apresentadas eventuais justificativas para a não adoção daquelas mesmas providências.
5. Afinal, ou a ewégia Corte já firmou suas conclusões, antes mesmo de apreciar as
justificativas técnicas e jurídicas que possam ser apresentadas, ou ainda as examinará antes de
expedir determinações peremptórias quanto ao mérito do processo, com pleno respeito ao princípio
do contraditório, como é próprio do TCU. ' (Grifou-se)
7.
Continua com suas argumentações, informando que as determinações contidas nos itens 9.1.1
a 9.1.3 do Acórdão 8251201 5-Plenário seriam incompatíveis com a audiência determinada por
intermédio do item 9.1O de referida decisão, in verbis:
'7. Com efeito, os itens 9.1. 1, 9.1.2 e 9.I.3 do acórdão embargado contém determinações que
levam o intérprete a concluir que já se teria chegado à convicção cabal quanto a supostas
irregularidades na forma de apuração da DLSP e do resultado primário dos exercícios de 2013 e
2014, o que é incompatível com a oitiva de autoridades chamadas, cuja finalidade é prestar
esclarecimentos sobre os atos praticados pelos órgãos ou entidades de que são ou foram titulares. '
(Grifou-se)
8.
Isso porque, no seu entendimento, in verbis:
'8. O item 9.1 O da decisão tem por premissa a possibilidade de que se justifique a forma que
vem sendo adotada para a apuração da DLSP e do resultado primário. Decerto, tal providência não
8
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há de se constituir em mera formalidade. despontando, muito ao contrário, como oportunidade de
contribuir efetivamente para com o processo decisório da Corte. ' (Grifou-se)
9.
Desse modo, conclui que, para que não haja contradição no Acúrdão 825/2015, seria
necessária, in verbis:
'10. ( ..) a supressão ou, quando menos, a suspense/o das determinações estabelecidas nos itens
9.1.1 a 9.1.3 do acórdão embargado. Em último caso, impor-se-ia ao menos alguma modulação
quanto às determinações, para que passem a ter eficácia estritamente prospectiva e cautelar,
enquanto se consolida o entendimento da Corte sobre o mérito do processo, inclusive à luz das
justificativas cujo oferecimento demandou das autoridades indicadas no item 9. 10. '
DO MÉRITO
I O.
Não assiste razão ao embargante. Não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão no

texto do acórdão recorrido.
11.
O Voto (peça 136) condutor do Acórdão 825/2015-Plenário, adotado por unanimidade pelo
Pleno deste Tribunal, contempla, de forma clara, nos seus itens '36 a 50 ', as convicções desta Corte
de Contas quanto a irregularidades na apuração da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e,
consequentemente, do resultado primário dos exercícios de 2013 e 2014.
12.
Nesse sentido, vale observar que as determinações exaradas pelos 'itens 9.1.1 a 9.1.3 ' do
Acórdão 82512015-Plenário, estão de acordo com as regras positivadas pelo art. 43 da Lei
8.443/1992, ele o art. 250 do RJTCU
13.
Quanto à determinação contida no 'item 9.10 ' do Acórdão 825/2015-Plenário para a
realização de audiência das autoridades, frise-se que a mesma é compatível com as determinações
exaradas por intermédio dos 'itens 9.1.1 a 9.1.3 ' e está em consonância com o disposto pelo art. 43,
inciso ll, da Lei 8.443/ 1993, ele art. 250, inciso IV, do RJTCU. Transcreve-se, por oportuno, parte do
Voto condutor do acórdão 825/2015-Plenário. Verbis:
'53. Por fim, considero que o Banco Central do Brasil, na condição de responsável pela
apuração dos resultados fiscais para fins de cumprimento das metas fixadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, ao deixar à margem de suas estatísticas passivos da União que, de acordo com os
seus próprios critérios, deveriam compor a Dívida Líquida do Setor Público - DLSP, faltou com a
diligência e transparência esperada no desempenho de suas atribuições.
( ..)

55. Nesse sentido, o que se viu na inspeção realizada é que passivos relevantes, os quais,
repita-se, atendem aos critérios adotados pela própria autarquia para compor a Dívida Líquida do
Setor Público CDLSP). deixam de ser captados pelos resultados que apura. razão pela qual entendo
que devam ser chamados em audiência os dirigentes do Bacen para se manifestarem acerca das falhas
identificadas nestes autos.
56. De fato, ainda não compreendo como é que dezenas de bilhões de reais em passivos da
União tornaram-se imperceptíveis ou indiferentes aos olhos do Banco Central, não obstante
constarem devidamente registrados nos ativos das instituições credoras e terem sido rapidamente
jlagrados pelos auditores do TCU
57. Afinal, se as dívidas que escaparam ao controle do Banco Central tivessem sido detectadas
desde o seu surgimento, as irregularidades apontadas neste processo provavelmente não ganhariam
grandes proporções nem se estenderiam por tanto tempo.
58. Observo que a responsabilidade da Autoridade Monetária de apurar os resultados fiscais
da União é derivada das leis de diretrizes orçamentárias e fixada pelo próprio Governo Federal,
mediante indicação do Presidente da República, que detém o poder hierárquico. ' (Grifou-se)
14.
Quanto à alegação de necessidade de contraditório para que o Tribunal possa se manifostar
em relação às determinações e à realização das audiências, a mesma não merece prosperar. Ressaltese que o acórdão recorrido não contempla qualquer sanção ou cerceamento de direito dos gestores.
As respectivas audiências lerão assegurados o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que
poderão ser plenamente exercidos.
9
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se:
a) com .fundamento nos artigos 32, inciso 11, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos
de declaração opostos pelo Banco Central do Brasil, para, no mérito, negar-lhes provimento;
b) dar ciência da presente decisão ao recorrente."
É o relatório.

VOTO
Basicamente, tanto os embargos de declaração da União quanto os do Banco Central do Brasil
questionam o fato de já terem sido feitas determinações corretivas no Acórdão n° 825/20 15-Pienário
antes do exame das justificativas dos gestores chamados em audiência pela mesma deliberação. Além
disso, a União também contesta o encaminhamento, que considera antecipado, de informações ao
Ministério Público Federal.
2. Observo que as determinações deste Tribunal tiveram dois objetivos principais: a
regularização da contabilidade fiscal no que tange especialmente ao cálculo dos resultados primários e
a regularização dos saldos devedores do Governo Federal junto aos bancos oficiais.
3. A necessidade de regularização da contabilidade fisca l tem como princípio a constatação de
que existem dívidas do Tesouro Nacional devidamente registradas nas demonstrações financeiras dos
bancos oficiais e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas não reconhecidas pelo
Banco Central e, portanto, não computadas entre as obrigações do setor público, que impactam o
resultado primário.
4. Por outro lado, a exigência de regularização dos saldos devedores decon·e da proibição
expressa de operações de crédito entre a União e os bancos estatais controlados, conforme o art. 36 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
5. As determinações do Acórdão n° 825/20 15-Pienário com vistas à regularização contábil
foram dirigidas ao Banco Central, que tem a incumbência conferida pelo Chefe do Poder Executivo de
apurar as dívidas líquidas do setor públ ico e os consequentes resultados primários.
6. A conclusão da equipe de fiscalização do Tribunal, reforçada pelo entendimento deste
Relator no voto que fundamenta a referida deliberação, no sentido de que as dívidas do Tesouro
Nacional com a Caixa Econômica Federal (Bolsa Família, Seguro-Desemprego e Abono Salarial),
Banco do Brasil (equalização de juros do financiamento agrícola e outros), Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (equalização de juros do Programa de Sustentação do
Investimento) e FGTS (Programa Minha Casa Minha Vida e outros) devem compor a conta do
resultado primário advém da fórmula simples e objetiva indicada pelo próprio Banco Central, que
segue duas condições apenas:
a) as dívidas devem, em princípio, estar registradas no ativo das instituições credoras ou
registradas no passivo das instituições devedoras;
b) as obrigações e os haveres devem ter se originado de operações que tenham sido
intermediadas ou sancionadas por instituições do sistema financeiro ou que tenham transitado ou
envolveram instituições do sistema financeiro.
7. Em todas as situações em relação às quais o TCU determinou ao Banco Central o
reconhecimento das dívidas, os dois critérios acima listados são claramente atendidos, pois tais
obrigações do Tesouro, sem exceção, estão lançadas nos ativos dos bancos oficiais e do FGTS e têm
instituições do sistema finance iro como credoras ou intermediárias.
8. Não obstante, o Banco Central só passou a admitir como integrantes da Dívida Líquida do
Setor Público (DLSP) os passivos do Tesouro perante a Caixa Econômica Federal, que vieram a ser
regularizados contabilmente a partir do segundo semestre de 20 14. Mesmo após ter sido instado pela
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equipe de fiscalização deste Tribunal, a Autoridade Monetária continuou a esconsiderar os passivos

junto ao Banco do Brasil, BNDES e FGTS como dívida a ser incluída nos resultados primários.
9. Cumpre sublinhar que o Banco Central manifestou-se por várias vezes sobre as questões
colocadas durante a inspeção do TCU, como mostram os Ofícios 971/2014-BCB/Depec, de
17/10/2014, do Departamento Econômico; 379/2014-BCB/Desup, de 2/10/2014, do Departamento de
Supervisão Bancária; 15722/20 14-BCB/PGBC, de 2/ 10/2014, da Procuradoria-Geral ~ e 911/2014BCB-Depec, de 2/10/2014, do Departamento Econômico.
I O. Por meio desses comunicados, o Banco Central teve ampla oportunidade e liberdade para
fazer os esclarecimentos que julgasse pertinentes e, realmente, assim o fez, visto que trouxe aos autos
os seus posicionamentos, acompanhados de extensa documentação constituída de notas técnicas e
pareceres jurídicos, tudo juntado às peças 92, 93, I06, I07 e I 08 do processo.
11. O vasto material foi ponderado e examinado pela equipe de fiscalização, como comprovam
os seguintes excertos ilustrativos do relatório produzido:
a) passivo do Tesouro junto ao Banco do Bras i1:
"110. Foi solicitado (peça 45, fi. 3) ao Departamento Econômico do Bacen que informasse à
equipe de auditoria o item da DLSP no qual porventura estivessem registrados os passivos da União
junto ao BB e as razões de ordem metodológica para a inserção ou, se for o caso, para a não inserção
de referidos passivos no rol de obrigações da União na DLSP.
111. Por intermédio do Oficio 97J/2014-BCB/Depec (peça 93), de 17 de outubro de 2014, o
Bacen informou ( ...t

u

113. Quanto ao passivo referente ao item 'Tesouro Nacional- equalização de taxas -safra
agrícola' o Bacen informou (peça 93, fi. 4) que o mesmo não está inserido no cálculo da DLSP.
Informou também que a conta Cosif utilizada pela instituição financeira para o regish·o de referidos
direitos não está nos grupamentos contábeis abrangidos pela apuração fiscal.
114. Para justificar o não registro de referido passivo, o Departamento Econômico do
Bacen informa que a apuração fiscal considera o critério de caixa para o resultado fiscal primário e
que o impacto das despesas de equalização de taxas sobre a DLSP e o resultado fiscal ocorre, regra
geral, por ocasião de seu efetivo pagamento pelo Tesouro Nacional, ocasionando queda de
disponibilidade (Conta Única) ou aumento de endividamento (no caso de pagamento com títulos
públicos).
115. O argumento apresentado pelo Bacen, ao que parece, reforça o entendimento de que
referido passivo deve ser registrado nas estatísticas da DLSP, pelos motivos expostos a seguir.
( ...)
121. Quanto ao passivo referente ao item 'Título e créditos a receber- Tesouro Nacional ' o
Bacen informou (peça 45, fi. 4) que o mesmo também não está inserido no cálculo a DLSP. As razões
para a não inclusão seriam as seguintes ( ...).
122. A equipe de auditoria entende, entretanto, que os montantes registrados em referido
item das demonstrações financeiras devem ser registrados como um passivo no rol das obrigações da
União na DLSP pelas mesmas razões citadas acima para o regish·o da equalização da safra agrícola,
quais sejam: (i) existe o financiamento concedido pelo BB à União; (ii) os montantes já são devidos
pela União ao BB; e (iii) os valores estão registrados no ativo da instituição financeira.''
b) passivo do Tesouro junto ao BNDES:
"1 29. A análise das demonstrações financeiras publicadas (peça 85, fls. 4 e 53) pelo BNDES
também permitiu identificar a existência de haver da Agência Especial de Financiamento Industrial
(FINA ME) junto à União registrado no ativo de referida agência. ( ...)
130. Foi solicitado (peça 45) ao Departamento Econômico do Bacen que informasse à
equipe de auditoria o item da DLSP no qual porventura estivesse registrado referido passivo da União
junto ao BNDES, bem como as razões de ordem metodológica para a inserção ou, se for o caso, para
a não inserção de referido passivo no rol de obrigações da União na DLSP.
li
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13/. Por intermédio do Oficio 971/2014-BCB/Depec (peça 93, fi. 7), de 17 de outubro de
2014, o Bacen informou que referido passivo não é computado nos quadros estatísticos relativos à
composição da DLSP, divulgados pelo Bacen.
132. Quanto às razões para o não registro, o Bacen informou (peça 93, jl. 7) que a FINAME
é empresa pública federal constituída sob a forma de sociedade anônima, não sendo enquadrada
como instituição financeira sujeita às disposições regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário
Nacional. Seus balancetes mensais não seguem a abertura das rubricas contábeis previstas no Cos(fe
não são enviados ao Banco Central.
133. No entanto, vale ressaltar o contido nas Demonstrações Financeiras de 2013
publicadas pela FINAME (peça 87,jl. 13), in verbis:
'Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições da Lei das
Sociedades por Ações (Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976), normas do Banco Central do Brasil BACEN, do Conselho Monetário Nacional - CMN e, subsidiariamente, as normas da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, não conflitantes com as regulamentações do BACEN e CMN. Essas
demonstrações estão sendo .apresentadas em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional- COSJF, apesar da homologação para tornar-se instituição financeira
estar em processo de aprovação. ' (Grifou-se)
134. A equipe de auditoria entende que as informações prestadas pela própria FINAME,
transcritas acima, já seriam suficientes para se desconsiderar as razões apresentadas pelo
Departamento Econômico do Bacen para o não registro do passivo da União junto ao FINAME. No
entanto, ainda existem outros motivos para que se efetue referido registro. ( ...)"
c) passivos do Tesouro junto ao FGTS:
"149. Foi solicitado (peça 45) ao Departamento Econômico do Bacen que informasse à
equipe de auditoria o item da DLSP no qual porventura estivessem registrados os passivos da União
junto ao FGTS e as razões de ordem metodológica para a inserção ou, se for o caso, para a não
inserção de referidos passivos no rol de obrigações da União na DLSP.
150.
Por intermédio do Oficio 971/2014-BCB/Depec (peça 93), de 17 de outubro de 2014, o
Bacen informou que os passivos da União junto ao FGTS não estão inseridos em nenhum item da
DLSP.
151.
Quanto às razões para o não registro, o Bacen informou que o FGTS é um fundo cujos
recursos pertencem aos trabalhadores, que nele mantêm contas nominalmente identificadas. Além
disso, informou que o Bacen não tem atribuição fiscalizatória sobre o Fundo e sobre seus
balanços/balancetes contábeis, os quais estão subordinados às disposições do Cosif
152.
A equipe de auditoria, no entanto, entende que os passivos listados acima devem ser
registrados no rol de obrigações da União na DLSP, porquanto atendem perfeitamente os critérios
estabelecidos pela metodologia 'abaixo da linha', os quais, por oportuno, vale reprisar, quais sejam:
(i) as obrigações devem, em princípio, estar registradas no ativo das instituições credoras ou
registradas no passivo das instituições devedoras; e
(ii) as obrigações e os haveres devem ter se originado de operações que tenham sido
intermediadas ou sancionadas por instituições do sistema financeiro ou que tenham transitado ou
envolveram instituições do sistema financeiro. (...)"
12. Está demonstrado, portanto, que foi construído um palco de discussões entre o TCU e o
Banco Central, com apontamentos de um lado e contraditório do outro, suficiente para que a equipe de
fi scalização, este Relator e o Plenário formassem sua convicção acerca de haver erro na falta de
contabilização de determinados passivos do Tesouro na composição da Dívida Líquida do Setor
Público e, por reflexo, nos resultados primários, bem como da necessidade de imediata regularização,
confonne decidido pelo Acórdão n° 825/20 15-Plenário.
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13. Nesse quadro, esperar o resultado das audiências dos gestores do anco Central para que as
providências já clarificadas fossem enfim tomadas seria ato contraproducente, negligente e contrário à
razoável duração do processo.
14. Evidentemente que os gestores não estão prejulgados, pois poderão se isentar de
responsabilidade, caso afastem sua participação ou culpa ou mesmo se apresentarem justificativas
passíveis de aceitação para os procedimentos tidos como irregulares.
15. Quanto às determinações para regularização dos saldos devedores, que abrangem os
passivos do Tesouro na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil e no BNDES, como dito
anteriormente, derivam da vedação de operações de crédito dessas instituições financeiras oficiais com
a União, que as controla, nos termos prescritos pela LRF. Anoto que o FGTS está fora do problema
por não ser organização estatal.
16. Para essa questão, o Tribunal também pôde alcançar um juízo capaz de demandar o
saneamento das dívidas, depois de analisar as informações prestadas pelo Banco Central e pelas
instituições financeiras e concluir pela inadequação da prática vigente.
17. Vejo que, nos embargos de declaração, a União revela sua irresignação com o
enquadramento das dívidas do Tesouro como operações de crédito, sobretudo previamente à audiência
dos responsáveis.
18. É certo que nem toda dívida relaciona-se a uma operação de crédito. Contudo, as dívidas do
Tesouro com os bancos oficiais, destacadas na fiscalização do Tribunal, possuem todas as
características de empréstimo, como a permanência por longo prazo e a incidência de encargos. Afinal,
representam a assunção, pelos bancos, de compromissos de terceiro (a União), quando eles deveriam,
em vez de custear a despesa pública, canalizar seus recursos para transações com o setor privado
normalmente previstas nas suas carteiras de negócios, que lhes renderiam juros. Ou seja, os bancos
estão tendo que cortar parte das suas disponibilidades para empréstimos tradicionais, a fim de poder
emprestar para o Tesouro.
19. A situação assemelha-se muito com a figura do "adiantamento a depositantes", quando o
correntista estoura seu saldo de depósitos e o banco acaba arcando com o gasto em excesso, para futura
cobrança.
20. Seja por contrato de prestação de serviços, seja por força de normas, os pagamentos de
despesas da União por meio de bancos deveriam ocorrer mediante o depósito oportuno dos valores na
conta específica, tal como um correntista.
21. Quando o Tesouro atrasa o depósito, os bancos oficiais têm lhe adiantado os pagamentos ou
permanecido com as diferenças, nos casos de equalização de juros.
22. É o próprio Banco Central que define o "adiantamento a depositantes" como operação de
crédito, como se pode verificar na sua Circular 1273/1987, que instituiu o Plano Contábi l das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSI.F, cujo Capítulo "Normas Básicas - 1", Seção
Operações de Crédito- 6", assim d iz da "I Classificação das Operações de Crédito":

"2 -As operações de crédito distribuem-se segundo as seguintes modalidades:
a) empréstimos - são as operações realizadas sem destinação especifica ou vínculo à
comprovação da aplicação dos recursos. São exemplos os empréstimos para capital de giro, os
empréstimos pessoais e os adiantamentos a depositantes; (...)".
23. Não me parece duvidoso, por conseguinte, considerar as dívidas do Tesouro junto aos
bancos oficiais como operações de crédito.
24. Devo discordar também da tese de que tais dívidas consistem apenas em fluxos de caixa,
como se houvesse inversão contínua de saldos positivos e negativos.
25. Trago como exemplo o que ocorre com o BNDES na equalização de juros do Programa de
Sustentação do lnvestlmento. Em um ano, entre junho de 2013 e junho de 2014, a dívida do Tesouro
passou de R$ 8,3 bilhões para R$ 14, L bilhões. O Tesouro reconhece que, em junho de 2014, com o
acréscimo de encargos, já devia efetivamente R$ 19,6 bilhões. É impossível encarar valores dessa
magnitude, em ritmo crescente, como resultado de mero fluxo de caixa entre o banco e o Tesouro. A
13
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União não paga por falta de recursos. Verdadeiramente,
descontrole.
26. Todavia, é preciso ressalvar, de fato, que não seria razoável classificar como operações de
crédito meros atrasos de cu1tíssimo prazo no repasse de recursos do Tesouro, previstos e com
condições estipuladas contratualmente, como no caso dos programas sociais pagos por intermédio da
Caixa Econômica Federal.
27. Sendo assim, a existência, perante a Caixa, de saldos negativos em dias isolados, desde
cerca de quinze anos atrás, como constam dos quadros juntados pela Advocacia-Geral da União nas
peças complementares aos embargos (145 c I 55), é pouco reveladora. A constância do end ividamento
para muito além do tempo ce1to de pagamento é que se distancia da responsabil idade fiscal.
28. Mas não se tem como afastar que, de acordo com os dados levantados pelo relatório de
fiscalização, há hoje boa evidenciação da existência de operações de crédito informais e, para remediar
o estado atual de descumprimento da LRF, são inevitáveis as determinações feitas desde logo pelo
Acórdão n° 825/2015-Plenário, independentemente das audiências promovidas.
29. Lembro que os gestores deverão responder por outros pontos, explicitados no Acórdão n°
825/20'15-Plenário, além da falta de inscrição de valores na Dívida Líquida do Setor Público e da
realização de operações de crédito entre o Tesouro e as instituições financeiras oficiais.
30. Por último, sobre o encaminhamento de informações e de cópia dos autos ao Ministério
Público Federal, cumpre dizer que, além das consequências previstas na Lei Orgânica do TCU, a LRF
estabelece, no art. 73, que "As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas
segundo o Decreto-Lei n° 2.848. de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei no 1.079. de 10 de
abril de 1950: o Decreto-Lei no 201. de 27 de fevereiro de 1967: a Lei no 8.429. de 2 de junho de
1992: e demais normas da legislação pertinente."
3 1. É preciso destacar que, em nenhuma passagem do relatório, voto e deli beração que
compõem o Acórdão n° 825/201 5-Plenário houve configuração de "crime" ou "responsabil idade
penal", nem outra imputação de natureza cível ou administrativa, conjecturadas pela LRF, até porque
não cabe ao TCU avaliar esses aspectos.
32. No entanto, é dever do Relator e do Tribunal dar conhecimento imediato de eventuais
deslizes aos órgãos competentes para i.nvestigá-los, como dispõem, por exemplo, o art. 71, inciso XI,
da Constituição Federal e o art. 40 do Decreto-lei n° 3.689/ 1941.
33. Nessa direção já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1360534/RS):
"(...)
3. A remessa de peças necessárias à aferição de eventual delito ao Ministério Público ( ...) é
obrigação do magistrado(...), por se tratar de ato de oficio, imposto pela lei. (...)"
34. O STJ também ressalta que, "na linha de jurüprudência desta Corte, 'não tem conteúdo
decisório o despacho que remete cópias ao Ministério Público para a apuração (...) "' (AgRg no
AREsp 555142/RJ).
35. Desse modo, não tendo havido declaração do TCU acerca da existência de ilícitos que não
lhe compete apurar, mas simples cientificação ao Ministério Público Federal quanto à matéria
fisca lizada, para possível adoção de providências de sua alçada, não há motivo para o protesto
apresentado pela União. Obviamente que, se não está no poder do TCU resolver sobre determinadas
espécies de ilicitudes, não há sentido em se aguardar o desfecho do processo administrativo, que tem
outra finalidade, para só então fazer as comunicações aos órgãos interessados.
36. Enfim, ambos os embargos de declaração opostos neste momento ao Acórdão 11° 825/2015Pienário devem ser rejeitados.
Diante do exposto, acolho o parecer da Secexfazenda e voto por que o Tribunal adote o
acórdão que submeto ao Plenário.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 29 de abril de 2015.
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JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Relator

ACÓRDÃO N° 992/20 I S- TCU- P lenário
I. Processo n° TC-021 .643/2014-8
2. Grupo I, Classe de Assunto I - Embargos de Declaração
3. Embargantes: União (representada pela sua Advocacia-Geral) e
(representado pela sua Procuradoria-Geral)

Banco Central do Brasil

4. Unidades: M inistério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Banco Central do Brasil
(Bacen), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasi l S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério das Cidades e Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)

S. Relator: Ministro José Múcio Monteiro

5. 1. Relator da deliberação embargada: Ministro José Múcio Monteiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Un idade Técnica: SecexFazenda
8. Advogados constituídos nos autos: Rafaelo Abritta (Advogado da União- Diretor do Departamento
de Assuntos Extrajudiciais), Issac Sidney Menezes Ferreira (Procurador-Geral do Banco Central do
Brasil) e outros

9.ACÓRDÀO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que nesta fase se examinam embargos de
declaração opostos ao Acórdão n° 825/20 I 5-Plenário.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei n° 8.443/92, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e
9.2. notificar os embargantes.

IO. Ata no !5/2015- Plenário.
11. Data da Sessão: 29/412015 -Ordinária.
!2. Código eletrônico para local ização na página do TCU na Internet: AC-0992- 15/ !5-P.
13. Especificação do quorum:
13. !. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler,
Augusto Nardes, Raimundo Carreira, José Múcio Monteiro (Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Min istros-Substitutos convocados: Augusto Shennan Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Subst itutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

AROLDO CEDRAZ

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
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Presidente

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)

PAULOSOARESBUGARIN
Procurador-Geral
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BAlANÇO PATRIMONIAL
ATrvo

31 .03.2015

.a.TIVO CIRCULANTE
Olsponlbllldados

Apllt:acõt s li'itei111'1anetlrls de Llquldu

(Nota6J

INola la)

Aplicações no mercado aberto

Aplicações em depó$1tos lnlerfinancelros

31.12.2014

31.03.2014

86'.743.111

845.371 .438

782.273.470

16.536.604

13.786.585

10.993.217

350.478.621

301.620.235

289.120.A66

310,432,734

264.237.748

248.S74.nt

40.045.887

37.362.487

40.545.695

137,061,.529

134 ,593,926

109,804.085

128.757.669

126.674.173

92.852.021

3.321.618

4.9M.373

11.686.592

Vinculados à prestaçãO de garantias

2.674.833

1.627.105

4.386.029

Instrumentos financeiros derlvstivos

2.307 409

1.302.651

879.422

Tltulos o Valo res Mobiliários e lnstromentos Financei ros Oerfvatl\los

1Nooo8)

Carteira Próprta

VInculados a compromlssos de reco~
Vmcutados ao Banco Conllal

15

(Provislo para desvalorizações de títulos livres)

(8.382)
64.065.103

66.923.660

Pagamentos e récetmn&ntos a lquldar

(Not.19.e)

3.719.278

11).428

6.4.45.174

Cr&d!los vinculados

(Nota9.D)

59. 127.484

65.634.181

90.023.440

56.633.525

63.251 .839

87.795.506

130.130

78.861

54.619

2.363.829

2.303.481

2.173.315

Rela ç6es lntarlinanceiras

Depósitos no Banco Central
Tesouro Naáonal · recursos do crédito rural

SFH • Siste ma Financeiro da Habitação
Repasses lnterfinancejcos
Correspondentes

Rela.ç6es tnterdepend6nc las
Transferêndas internas de recursos

97.426.322

13.254

10.883

54.120

1.205.087

1.268.168

903.588

196.501

593.631

236.293

196.501

593.631

236.293
146.131 .122

t 55.794.604

199.159.425

Setor pUblico

2.480.784

2.260.346

2.119.263

Setor privado

162.918.224

206.057.526

152.900.752

469

49

19.664.404)

(9.\ 58.916)

(8.688.942)

440.393

474,943

606.589

Setor privado

469.354

601.749

649.648

(Provisão para operaçóes cllt arrendamento mercan~l )

128.981)

(32.806)

(43.291)

137.177.733

125.529.228

125.299.226

522.197

539.570

424.507

21189.348

18.362.653

18.091.883

2.965.099

3.800.572

2.065.440

383.048

861 .083

275.623

4 104.489

3.822.007

Open~ç6 es

de Crédito

(NOia 101

Operações de aédlto vinculadas a cessao
(Pnwisão para operações de crédito)

Operaçõe.s de Anendamento Me rcantil

(Nota 101

232

Setor público

Outros Créditos
Créditos por avais e nanças honrados
Carteira de câmbio

(~el2 .al

Rendas a recebei'
Negociação e intermediação de valores
Cr4ditos de operaç6es do seguros, previdência e eapitalitaçAo

(Nota21 aJ

4.491.072

Diversos

{Nota 11.b)

109.357.498

99.851 .614

102.151.907

(1.730.529)

11.990.753)

(1.532.\41)

2.992.023

2.889.805

2.S5S.MO

662.827

618.273

657.233

(Provtsão p... desvalori1.açOes)

(147.038)

1147.365)

1160.920)

Despesas anteapadas

2.476.234

2.218.897

2.159.777

(Provlsio para outros créditos)

Outro• Valoru e Bens
Bens não de uso próprio e materiais em estoque

-- J-·y ,

10 Trimestre de 2._01,5. -./{7-_,/.~
Valores expressos em milhares de Reais. excetp quando lndlcâ'ctd

1Nol•13)

As notas explicativas sao parte Integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações Contábeis
1° Trimestre de 20\S'· Affif\-/ ,~

\ v• ... ~.
Valores expressos em milhares de Reals, excato qu:_,ndo lndl~~

ATIVO

31.03.2015

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REAUZ.Á.VEL A LONGO PRAZO

Apllcaç6es lnte rflnancelras do Llquldet

31.12.2014

31 .03.2014

658.922.593

592.1 14.0741

587.691.831

637.067.909

569.S..6,879

S63.-496.967
3.210.454

1.179.555

2 .616.369

Aplicações no mercado aberto

220.041

251.925

280.730

Apll.eações em depósitos lntertínanceiros

959.514

2 .3M.444

2.929.724

86.6<16.435

(Nota7.eJ

98.937.663

88.0A9.531

69.639..231

58.910.715

47.431.067

Vinculados a compromissos de recompra

13.969.648

15..4 14.310

34.283.360

Vinculados â pres1aç.Ao de garantias

13.729.856

12 .657.630

4.235.223

rnstrumentos ffnancetros derivativos

1.'4-47,081

898.809

731.380

(48.153)

(31.933)

(34.595)

420.8 11

325.356

20 3.662

138.521

50.649

3,424

138.521

50.649

3.424

262.29{)

274.707

200.238

422.434.09 5

Títulos • Valores Mobiliário.s • Instrumentos F lnancolros Deriv•Uvo•

(Nola 8)

Carteira Própria

(Provisão para desvaloriz.ações de titulO$ Uvres)
Relações lnterfinanceiras
Créditos vinWados

(No<a9 b)

Tesouro Nadona! - recursos do crédito rural
Repasses lnterftnanceiros

474.T35.A14

.C19.33 9.736

Setor pUblico

64.511.931

58.015.534

49.978.078

Seto r privado

427.9n.586

377.949.159

386.4.C2.1 18

Opençõos de Crõdlto

INO!a 10)

Operações de crédito 'linculadas à eessio
(Provl~o

pova operações. de crédito)

O pe,..ções de Atrondam• nt o MercaotU

306.873

J:20.1a2

197.948

(18.060.9 76)

(16.945.739)

(14.164.049)

571.769

549.153

516.848

Setor privado

584.799

563.Da1

529.878

(Provido para operações de arrendarn&'\IO t'nfH'Cantil}

(13.030)

(\3.928)

(13.030)

60.463.874

57.57 8.124

49.279.06 1

6.441

5.246

803

43.02.5

64.515

38.115

(Nota 101

Outros Créditos
Certeira 00 cArrbio

(Nota 12..aJ

Rendas a receber
NegociaçAo e lntermedia~ de valores

1.032.569

431.573

1.009.983

Créditos especificas

(Nota 11.aj

1.591 .175

1.550.067

1.432.527

Crfditos de operações de seguros . previdênd a e c:apita~zaçao

(Nota 21..al

898,633

905,696

18.318

Diversos

!Nota 11.b)

57.365.946

54.9J3.964

47.077.199

(474 .515)

(3 t 2.957)

(297,684)

758.823

1.3-88.610

1.206.412

758.823

1,.3.S8.610

1.206.412

21.8S4.684

22.2-67.195

24.194.8S.

l.I04.V1Z

M1U31

3.30Z.1VS

1.807.311

1.767,548

1.537.138

1.138.384

1.161.056

1.325.787

(Provisão para outros créditos)
Outros Valores. e B en s

fNota 13)

Despesas an!ec:ipadas
PERMANENTE
lovosYmt:~ntqs

Participações em coligadas a oontroladaJ

(tlota ,4.8)

No pars
No exterior
Outros investimentos

{Nota,4b)

{ lmparldade acumulada)
lmobillz.ado de Uso

~Nota

15)

lmóvels de uso
Outras imobiflzações de uso
(~preeiação ó\llo .unulada)

586.4 92

21 1.351

1.745.575

1.961.984

(95.748)

(93.492)

(116.924)

7.504.117

7.5.56.737

7.289.846

6.476.557

6.370.075

6.287 .653

9.915.644

9 .8-64.596

8.952.397

(8.886.284)

(6.6n.934)

(7.950.21>4)

13.471.182

10.728.629

t1.Z..9.232

Ativos intangl\lels

17.826.391

16.4.32.244

20.211.748

(Amortização ~mulada)

(7.097.762)

(7.183.012)

(6.740.566)

lntangivel

Diferido
Gastos de «ganiz.ação e exp.ansAo
(Amortização a cumulada)

TOTAL DO ATlVO

(Nota 16)

668.927
1.873.349

37.026

-41.595

51.638

1.630.006

1.673.307

1.693.618

(1.592.980)

(1.63 1.7 12)

(1.641.980)

1.523.665.704

1.437.485.512

1.369.965.301

As notas exphcatlvas são parte Integrante das demonstrações contábei s.
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1° Trimestre de 2015

\..
Valores expressos em milhares <fa Reais, exceto quando lndlaadq--

5J>1
~q-

~---

PASSIVO CIRCULANTE

(Nota17.a}

Depósitos A vfsta
Depósitos de poupança
Depósitos intetfinanceiros
Depósitos a prazo

Captaç6os no MerCG~do Aberto

31.12.2014

31.03.2015

PASSJVO/PATRIMONIO LIQUIDO

Oep6sltos

lNOta 17 CJ

Caneira Próprio
Cartolra de terceiros

31.03.2014

985.591.737

t 31.769.187

862.881.171

404.794.428

401.177.785

390.176.976

73.712.090

74.210. 189

72.053.536

144.069.086

148.698.890

144.111 .158

30.315.027

2S.IS4.397

24.510.445

156.678225

153.114.309

149.491.837

323.545.788

292.361.623

269,617..806

S0.666.7M

61.110.895

<$9.113.913

272.513.451

231.250.728

220. 177.406

343.541

Carteira de livre movtmentaç.Ao

326.487

59.129.505

51.2~6.818

29.256.«8

Recursos de letras Jmoblll•n.u, t\ipotedne.s, de ctédilo e sim lares

41.377.302

38.260.204

15.481.720

Obrigações por htulos e v<~kxes mobilãriO$ no ex.terior

17.732.102

12.968.090

13.772.316

20.101

18.524

2.412

2.774.586

31 .•63

•.791.811

2.753.768

16

4 .766.112

20.818

31.447

25.699

...206.078

5.290.841

2.664.445

4.197.215

5.288,673

2.660,733

8.863

2 .168

3.712

20.7&1.182

17.398.060

15.347.323

1.965

1.909

291.555

20.779217

17.396.151

15.055.768

35.913.633

34.415.072

34 .796.562

43,782

50.670

55.082

BNOES

14.701.923

15.065.291

12.746.405

Caixa Econ6mica Federal

14232.878

12.359.688

6 .026.218

6.217.881

6 .075.536

5.298.259

717,169

863.889

10 .668.598

Recursos da Acoit es e Emissão de Trtulos

(Nota 191

Certificados de operações ostruturadas

Rela.ç6es1nterfinaneeiras
Receblrnenlos e pagame-ntos a Hquidar

(Nota 9ol

Correspondent(ts

Relações fntordopond6nclas

Recursos em transito de terceiros
Transferências Internas de re<:Ur'$0S

Obrlgaçõos por Empréstimos

(Nota 18.a)

Empréstimos no pars ·outras Instituições
Fmpr4.c;ti~ no flrlArlnr

Obrigações por Ropauos do Pais ·lns titulç6os Oficiai s

(Nota 18.1>)

Tesouro Nacional

Finame
O!Jtr as lnstituiçOOs

Obrtgaçõos por Repasses do Exterior

{Nota 18.b)

95

95

96

Instrumentos Fln;mcelros Derivativos

(N<>ta8.d)

3.932.353

2.420.029

2.760.903

130.514.089

12H27.401

113.468.801

4.508.918

437,888

6.036.618

tNota 12.8)

14.951. 169

17.991 .924

13.257.743

2.159.810

2.356.593

718.028

(Nota 20.a)

22.183.419

20.370.981

17.472.698

729.068

756.060

443.888

Provisões léc:nicas de seguros, prevlcfêncla e capitaliUçâo

(Nota 2 1 b)

27,100.038

24.494.597

20.714 .916

Fundos financeiros e de desenvolvimento

(No1320.lll

7.960.086

6.629.365

5.074.91 1

Dívidas subordinadas

(Notg 20.CJ

1.528.623

4.110.613

5.539.654

instrumentos híbridos de ceplta/ e divida

(N01a21l.dl

951.323

368.814

540273

O iYCf$3$

(Nolll2<l.eJ

48,441.635

49.910.566

43.670.072

Outres Obrfgaçôes
Cobrança e arre~dt!l~ de tributos e assemelhados

Carceira di! cambio
Sociais e estatutárias
Asca:ls e ptevfdenelârias

507
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PASSIVOIPATRIMONIO ÚQUIOO

31.03.2015

PASSIVO NÃO CI RCULANTE

EXIGfvEL A LONGO PRAZO
Depósitos

(Nota 17.8)

Depósitos interfinanceiros

Depósitos; a praz o

(Nota 17.c}

Captaç6es no Mercado Aberto
Carteira Própria
can~ra de tercelros

31.12.2014

31.03.2014

45-4.475.928

425.HJ3.131

433.567,001

454.042.120

424.663.164

433.145.401

63.211.567

67.183.98.4

92.059.855

7.238.978

5.814.349

2.926.489

55.972.589

61.369.635

89.133.356

15.360.941

13.683.952

12.935.512

3.81<4.747

3.254.679

3.131 ,423

11.546.194

10.423.74 1

9.804 089

Carteira de livre movlmentaçâo

5.532

12.4.199.078

107.787.719

111.636.814

107.153.784

88.902.537

90.632.525

99

59

782.824

17.1)41 .071

18.865.12J:

20.221.465

8.375.751

6.598.377

3.6 14.641

EmprésUrnos oo pars - outras lnstituJçOe$

1.870.492

1.751.978

1.890

Empréstimos no extenor

6.505.259

4.8.tt6.399

3.8 12.751

56.701.150

56.634.949

56 ,535.157

300.93a

289.228

405.701

BNOES

28.545.251

29.2 1 6.507

31.064.832

Flname

27.854.961

27. 129.2 14

25.064.624

Recursos do Aceites e Emlssio de Titulos

(Nota 191

Recursos de letras rmobiU.ria.s. hipotecárias. de crédito e siiT'Ila.res
Recursos de debêntures

Obrigações por trtuCos e valores mobilíoirfos no e xterfor
CertificadO$ de operações estrututifdas

4 .124

Obrigações por Empréstimos

(NOta 18 aJ

(Nom 1B.b)

Obrigações por Repasses do Pais • lns tituiç6•s Oficiais
Tesouro Nacional

Obri gações por Repasses do Exttrlot

(Neta 18b)

Instrumentos Financeiros Derlv&livos

(>loiD B.d)

Outras Obrigações

382

19..439

1.699.784

3U

1.023.130

1.163.223

184.193.467

171.750.671

155.180.760

Carteira de cambio

(Nm~

12.aJ

2.834.812

3.7 15.002

6.319.541

Aseal s e previdenciárias

(Ncta20.uj

2.636.402

2.41 2.810

6.689.343

211.472

74,383

884.282

Negociação e Intermediação de vakmts
Prov1sões lêcnicas de seguros, prevtdênda e capltallzaçAo

(N<>ta21.01

8!.881.664

77.725.415

60.905.318

F undos finatlC4tlros e de desenvoJvfmE!Into

(Nela 20.0)

4.304 .693

421 1.033

2 .656,100

2.156

2 .153

2.137

51.280.7n

48.205.228

47 ,335.699
11.827.023

O perações espeda!s
Dívidas subordi nadas

(Nota 20.c)

Instrumentos hlbrldos de capttal e dfvlda

,,.,.. 20.d)

5.317A OO

4.496.926

20.e e 20.dl

25.001.325

21.4 67.670

8.230.389

(Nota20.el

11.022.764

9.440.051

10.330.748

433.808

439.967

421.600

(NO!a24)

83.598.039

80.613.194

73.517.129

Instrumentos de divida ektgfveis a capital
OlVef$8.$

~NotB!.

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

PATRIMONIO ÚQUIOO

54.000.000

54.000.000

$4,000.000

Do domldiado$ no pa is

42.971.511

42.957.421

43 .637.060

Oe domiciliados no exterior

11.028.489

11.042.579

10,362.940

8.100.000

8.100.000

13.992

10.773

Capital

Ins trumento Elegfvel ao Capitnl Principal
R:enrvas de Ca p ital
Resarva.s de Reavaliação

!Nela 24.cJ

10.371

2.788

2.805

4.544

25.393.416

26.625.511

19.6.47.295

Ajuste$ de Avalraç5o Patrtmonl ol

(10.174.852)

(9.597.1140)

(3,087.717)

lucros ou PreJuí zos Acumulados

4.623.836
(1.629,765)

(1.621.507)

(1.439.065)

3.268.624

3.093.452

2,483266

1.523.665.704

1.437,485.512

1.369.965.301

Roservas de Lucros

(Aç6es em Tesourario)
Partic ipação dos Não Controladores
TOTAL DO PASSIVO

1.898.43$

As noras explica tivas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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fJ BANCO DO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
1' Trim.stro/2015

1' Trime:stre/2014

50.422.332

32.015.996

(Nola 10.b)

29.321.943

20.087.077

Operações de arrendamento mercantil

tNota 10.1)

257.455

345.793

Resultado de operaçóes eom tfMos e valores moblllét1os

IN... SI>)

16.973.308

8.826.752
(93.247)

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de crédito

IN.., Se)

903.370

{Nota 12..b}

423.996

425 580

(Nota9.e)

1.190,489

1.419.714

129.794

219.917

(Nota 21.e}

1.221 .9n

784.410

(45.569.488)

(24.112.172)

Operaç6es de captação no 1"1'1Cf"C8do

(Nola 17.d)

(23.556 530)

(17.856.248)

Operações de &mprjJstlmos. cessões e repasses

(Nota 18.ç}

(15.076.205)

(944.319)

Opefaç.ões de arrendamento mercantil

(Notl 10.1)

(213.723)

(307.826)

Resultado de instrumentos financeiros derivativos

Re•ulta~o Co Ol>t"'~' ~· ctrnl>lo
Resultado da$ api]QJÇÕOS COfll)UisóriaS

Operações de venda ou de transfer-'nda de atl:vos financeiros
Resultado financeiro das operaç6es com seguros, previdência e capilalizaçto

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

(20.943)

(47.345)

1Nota21.e)

(753.155)

(54e.96n

(NOW'!I 10 f e 10.g}

(5.948.932)

(4.407.467)

4.852.84-f

7.903.824

Operações de venda ou de tr.Jnsferênda de ;ttlvos financeiros
Atuatlzaçio e juros de prov~s6es têcnicas de seguros, previdência e

capitaNuçào

Provi$êiO para çrê4itos de Nquidação duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDlAÇÃO FlNANCEIRA

(2.650.659)

(3.170.546)

Receitas de pn:~stação do serviços

(Nota 22a)

4.654.219

4.189.238

Rendas de tanfM b.aneMas

(Nota 22.b)

1.655.246

1.551.511

Despesas de pessoal

(No!a 22.c)

(5.189.429)

(4.675.903)

Outras despesas administrativas

(Nota 22 dl

(4.121.966)

(4.337.796)

Despesas trlbutârias

(Nota 25C)

(1.845.556)

(1.009.003)

(Nota 14)

1.707.803

(518.220)

Resultado de ope~s com seguros, previdência e capttal!zação

(Nota21.eJ

1.153.478

1.002.340

Outras receitas operacionais

(Nota 22.e)

3.139.826

4.023.724

Outras despesas operacionais

{Nota 22..1}

(3.804.280)

(3.396.«3)

2.202.185

4.733.278

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

Resutt.edo de participaç6es: em coligadas: e controladu

RESULTADO OPERACIONAL

5.770.561

97.780

5.844.393

131.323

(73.832)

(33.543)

7.972.746

4.831.058

(984.183)

(1.437.011)

PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO

(765.309)

(394.331)

PARTIC1PAÇÂO DOS NÃO CONTROLADORES

(.W4.9G4)

(322.118)

LUCRO LIQUIDO

5.818.350

2.677.598

2.796.086.165

2.804.687.501

2.07

0.99

RESULTADO NÃO OPERACtONAL

(No!A23)

Receitas não operacionais
Despesas não operaçlonals
RESULTADO ANTES DOS TRSUTOS E PARTICIPAÇÕES

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUtÇÂO SOCIAL

LUCRO POR AÇAO

Número médlo ponderado ele ações· bâsloo e diloldo

Luao baslco e díluloo por oçao (RS)

(Nota25.a}

(Nota 24-ft

As notas explicativas saa parte Integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações Contábeis Consolidadas

fJ BANCODO BRASIL

O>

1• Trimestre de 2015

1

(Õ'
:::;·

V:tloros expressos em milhares de Reais, exceto quando Indicado

O>

......

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÕNIO lÍQUIDO

o:>

tnstl\lm.nto
Capltat

E V EN TOS

Rn-enrnd•
Cspltal

EI•Oivtoi•o

C• ph•t

RIMI'YUIM

R..v•U•c;k

Principal

Salcto.lrn31.1:U01l
~)(I

de 8Ytil;,çtoo D$lmonl. de ll~osl vetorot ~ 1

54.000.000
~rrtos

llna~der!v~llquldl)de~postos
T~r.omp!tpflentoWM:Idelamaçr)es

R"'"'''~ lu~rot
R•. .rv•Lttlal

uu

4.564

..901. 575

-

-

-

...,111111 d• Avall1çlo Patr'fmonl•

R••.,.v••

Eatatutirln
15.061.!~91

-

4.348

PlogromlJ do tooompr~. do~'

-

(){vldMOOSfJ<:P pr*SCJl!O$
~<t. r..,...,. óe,...llil-*~m~llc:onW!Itdaa

-

-

ll~•2·HO

<20)

v~ cte P'/lkipaçáo cScos l'lJo COI'Ili'CiadorM

-

L.aollq.;dodopo<lodo
Rt$UM.:IoniiorNii:t.ado

1Nol"'o41•1

Ot~:-oHJdendo1

INoC!!i<~.çj

· Jurossobreoca~1alpróplio

!Nolll24.ol

Saldo• em lt.o:uot 4

$4..000.000

-

MUI..,OC.dOP'!'Iocto

$a.ldotl.m3t, t2.l014

54.000.000

~tto..,alaç.$0ptllnmOI'I.lll<lollbJoleyáOfosrnobiltno.o~

~osderivi!Wos,Uquidodempo,lo$
T~soom~bnudoem~

RoaltZaÇAodo resctVaCIO!'NYall~om~~

-

-

-

v.naç~o• PMtfdpaçlocbNoconttolldartt

Jurot, IOble ll'làrumento elogNIII ao çepit&l pnndpal

-

~ nto roaiaodo

De~naç6ea:- OMdendot
.Jt..os&Jbtec;~coplt«pr~

tNot•N.cl
{N!)U

-

!N~•2•dl

t.ucr-o llq,Jdodoperioe:lo

(20)
2.10$

-

-

-

.....

. ,JAI

3.219

(97,260)

IZZ7.&t l)

10.773

-

PrograrnederKOITiptadeaç6e11
OMdendotiJCP prei!Crito$

1,100.000

10.S7 1

-

-

-

-

Mulaçõ. . do ~rlodo

(166.160)

lU-10

8.692

-

5-4.000.000

-

1. 100.000

-

Prejufzcs
Acwmul.clcn

l ii()U('IIIÚ

lt.:l24•• 01)

.....,
(111.S0-1)

-

-

-

(ttUSI}
(U21.S07}

(585.180)

&IM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

, ,,2

1.111

3.2111

117)

-

$.46&.217

-

(227.61 1)

2.41l.2W

73.$11,129

o

o)>

-

-

::;:;:

(215.2:12)

1.292'.»4

)>

3.otl,4$2

IG.I1).194

::0

-

(:i1f.OI2)

-

)>

o

o

7.673

!12.7 1 ~)

(f)

11:2',712)

U37

-

"

-

o

2.037

-

175.172

m
""'c

175.112

5-.318.350

5.818.350

-

(29.365)

-

o)>>

(882.»2)

( 113.069)

......

-

-

1.1~1.435

U t2
l160.035)

4.454

-

::0
(21$..232)

U77.590

(382.332)

3U40

{17)

~

(21$.232)

1. $.435

-

o
s;,

...

(117.603)

-

l1.4l9.011S}

(1.437.105)

-

7,19:)

-

2.ST7SS

(158.1U)

(324.171)

-

44.332

-

.....

-

11. 1$7,2$3

-

72.224.795

-

-

-

5."11.217

!2.929.549)

To1>1

:USI&.• M

91.2<0

t 4,7.U,720

-

P•rtlclpaç6• •
doanlo
Controi1CSor1:a

20

( 1.261.460)

fHo&-,1-.f.fll
it«M:!-I.Ql

Coligada. I
Controi~'IS

i2.9G5.11t)

4.902',575

2'-1 h)

SaldeMo em 31.03.201$

B1Aeo da Bnt!f

lYUOI OU

Aç0.. 1m

-

-l

)>

(1 13,0159)

o
o
(f)

-

-

(1.261.-460)

-

-

-

Ul.t2.5.199

(10.022.985)

(15U67)

(U28.765j

4.621.131

1..2.6&.12:4

13.5'11.031

(1.237.095)

(!51.5,110)

1.111

(1.2~)

4.62U36

115.112

2.984MS

(1.054.134)

(1,054.134)

1

(f)

c

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações Contábeis Consolid

~"u S~S

1" Trimestre de 015 -(fir
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando

lnd~/

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CA IXA
1• TrirTKistre/2015

1• Trimest,../2014

Fluxos de caixa provenientes du operaç:6ts
Lucro antes do lmpo.sto de Renda e ContrlbulçJo Social
Ajustes ao Lucro <~ntea do lrnposto de Renda e Contribuiçlo Social
Provnoão para créd1to, arrendamento mercantil e outros aédltos
Depredações e amortizações

Resultado na avallaçAo do valor recuperável de ativos
Resultado de partlcip{lçlo em coAgadas e controladas

Lucro na allenaç:Ao de valores e bens
Lucto na alienação de lnveslimentos
(Ganho) Perda de-capital
Reaultado da oonViH"doo de mooda •cltangolra

Rever1Ao p8/a desvalonzaçâo de outros valOres e bens
Amortização de lig1os em investimentos

tNoto t5e16)
(Nota 14..a}

7.972.746
1.368.015
5.948.932
1.046.969
(2.317)
(1.707 .803)

4 .831.058
12.16&.161
4.407.467
1.329.366
(25)
518.220

tNota23i
(N01a23J
1Nola23)

(1.6211
(1.356)
(5,752.024)

(9.484)
(1.147)
4 .984

(Nota 1-t.a)

1.6~.347

(478.2g(})

{Nola 23}

(198)
68.131
1.264.228
7,724.230
(505.742)
(7.896.461)

(3.448)
53.192
472.621
5.053.393
(580.398)
1.717.025

(404.904)
(106.396)
9.340.761
(417.160)
(33.119.081)

(322.118)
4.803
16.997.219
(18.673.190)
(62.702.922)

(Notas 10.1 e 10.gJ
(Nola 22.d)

(Notas 14.c e 22_d)

Despesas com provlsOes cfveis, trabalhistas e fiscais

(Nota 28 a}

Provisões lécnicas de seguros. prevktênda e capitalização

INota 21 a)

Atuaiz.ação de abvOSipassivos atuariais e dos fuodos de deslinaçAo do superávit
Ef•lto das mudanças das taxas de Có\mbk) em caixa e equivalentes de calx.a

!Nota 27)

Resultado dos nAo contrOladores
Outros ajustes

lucro aj us tado antes do Imposto de Renda e Contrib uição Social
Var1aç6es: Patrimoniais
Aumento em aplicaç6es !nterflnaneelras de Rqukfez
(Aumento) ReduçAo em lltulos para negociaç:Ao e lnsiNmentos financeiros
dorivabvos
Aumento em retaçOes !nterfinanctriras e interdependênc:fas
Redução em depósitos compulsónos no Banco Central do Brasil

(2.842.385)

2.005.372

(1.799.722)
6.618.314

(3.400.270)
2.950.590
(12.696.341)

(17.936.801)
2.911

Aumento em operações de c rédito

Rodução em OP6ftç6es dê arréndsrMnto mereantH
(Aumento) Reduçao em oulrOs créditos lfqUdos dos impostos difeddos

(9.431283)
329.388
(4.472.364)
(355.774)
32.861.154
24.294.046
6.725.258
(1.284.682)
(6.159)
8.923.601

Reduç.Ao em outros valoJes e bens

Imposto de renda e conlribuição social pagos
Redução em dep6si!OS
Aumento em captações no mercado aberto
Aumento em recursos de aceltes e emissao de títulos

Aumento em obrigações por empréstimos e repasses
Redução em outras obrigaç6es
Reduçao em res.utlados de exercfGios f!Jtui'O$
CAIXA GERADO (UTILIZADO) PELAS OPERAÇOES

156.930
2.203271
18.918
(1.114.462)
(8.776.171)
43.088.740
17.840. 170
5.868.565
(4.102.719)
(12.855)
(1.675.971)

Fluxos de caixa provenientes das ;;ttlvldados de lnvostimento

(Aumento) Redução em tiMos e valores mobilio11ios disponiveis para venda
Aumento em titulos e valores mobili.énos mantidos até o vendrnento
AqulStçAo de imobiltzado de uso
(Aqulslçlo) Alienação de lnveslimentos
Aquislçao de lnlanglvelsldifcridos
Recursos onundos de parceria no setor da cartões
CAIXA GERADO {UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES OE INVESTIMENTO

(No!a2.c)

(5.371.064)
(74.322)
(233.458)
(254.373)
(233.402)
2.314.6741
(3.851.945)

3.843.788
(87.355)
(284.978)
57.031
(2.453.356)

175.172
675.031
4 .755.168
(8.258)
(251.260)
(126 1,460)

(215.232)
1.856.427
(305.827)
(114.658)
(365.181)

1.075.130

Fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamento
VarlaçAo da partidpaçAo dos adonlstas nêo conuoladores
Aumento em obrigações por dfvlda subordinada
(Redução) Aume-nto em lns!Nmentos hfbridos de caphaJ e dMda
AquiSiçjo de itÇ6es em tesouraria

Ofvfdendos pagos
Juros sotn o capital próprio pagos

(882.332)

CAIXA GERADO (VTII..IZADO) Pt:I..AS ATIVIDADES OI: FINANCIAMI:NTO

4 .0154.3'3a

(2ti.803)

Varlaçlo liquida de caixa e equivalentes de caixa

9.156.049

(627.844)

65.328.572
7.896.461
82.381.002

71.797.4U
(1.717.025)
69.452.817

9.156.049

(627.844)

Inicio do periOdo
Efeito das mudanças das 1ax.as de câmbio em ea.1xa e equtvaJenu:s do ca1xa
Fim do pertodo

Aumento (Reduçio) de Caixa o Equivalentes de Caixa

1~

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações contábeis.
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::::JJP

1" Trimestre de 2015 ,zf'cValores expressos em milhares de Reais, exceto quando indl

'

dei1-'tJ-;:... .a

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1° Trime-stre/2015
Receitas
Receitas de intermediação financeira
Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárlas
Provisão para crédltos de tiquidação duvidosa
Ganhos de capital

(Nota2.'l)

Outras receitas/despesas

Despesas da Intermediação Financeira

Insumos Adquiridos de Terceiros

1° Trimestre/2014

56.834.174

34.856.717

50.422.332

32.015.996

6.309.465

5.740.755

(5.948.932)

(4.407.467)

5.791.686
259.623

1.51)7.433

(39.620.556)

(19.704.705)

(2.452.747)

(2.471.459)

Materiais, água, energia e gás

(Noto 22.d)

(155.985)

(128.196)

Serviços de terceiros

(Not.-. 22.d)

(41 1.215)

(488.294)

Comunicações

(Nota 22dt

(360.069)

(371.964)

Processamento de dados

(Nela

22.d)

(213.841)

(218.266)

Transporte

(NoUI

22.d)

(309.296)

(332.766)

Serviços de vigilância e segurança

(Nota 22.d)

(256.717)

(2!3.333)

Serviços do sistema financeiro

(Nota 22.a)

(!96.358)

(186.634)

Propaganda e publicidade

(NO"' 22d)

(80.342)

(1 10.951)

(468.924)

(421,035)

Outras
Valor Adicionado Bruto
Despesas de amortizaçêo/deprecfaçao

(Nott~22.d)

Valor Adlciona.do Liquido Produzido pela Entldado
Valor Adiclona.do Recebido em Transferência

Resultado de particlpaçOes em coligadaslcontrofadas

14.760.871

12.680.553

(1.!15.099)

(1.382.558)

13.645.772

11.297.995

1.707.803

(518.220)

1.707.803

(518.220)

Valor Adicionado a Distribuir

15.353.575

100,00'/o

10.779.775

100,00%

Valor Adicionado Ols'lribuido

15.353.575

100,00%

10.779.775

100,00%

5.306.743

34,560fo

4.427.821

41,08%

Pessoal

3.294.702

S alários e honorários
Participação de empregados e adm nistradores no

2.89 6.889

765.309

394.33!

693.884

633.941

FGTS

181.944

175.487

Outros encargos

370.904

327.173

3.477.735

3.044.128

3.134.684

2.757.339

lucro
Beneficios e treinamentos

Impostos, Taxas e Contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de Capitais de Terceiros
Aluguéis

Remuneração de Capitais Prõprlos

175

117

342.876

286.672

345.842

308.110

(~"'22.dl

345.842

308.110

(Not. 24.g)

6.223.255

2.999.716

Juros sobre capital pl'ó prio da União

610.317

514.167

Juros sobre capital próprio de outrO$ acion istas

443.818

368.165

Div•dendos da União

730.354

132.637

Dividendos de outros adonistas

531.106

94.974

Juros sobre o Instrumento etegfvel ao capital da União

113.069

Lucro retido
Participação dos não controladores nos lucros reüdos

3.389.687

1.567.655

404.904

322.!18

l'r

28,24"J'o

2,86%
27,83%

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações contábeis.
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1 -O BANCO E SUAS OPERAÇÕES
O Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil ou Banco) é uma companhia aberta de direito privado, de economia mista,
regida, sobretudo, pela legislação das sociedades por ações, e sua matriz está localizada no Setor de Autarquias
Norte, Quadra 5, lote B, Torre I, Edificio Banco do Brasil, Brasflia, Distrito Federal, Brasil. Tem por objeto a prática
de todas as operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de Intermediação
e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas, inclusive nas operações de cãmbio e nas atividades
complementares, destacando-se seguros, previdência privada, capitalização, corretagem de titulas e valores
mobiliários, administração de consôrcios, cartões de crédito/débito, fundos de investimentos e carteiras
administradas e o exercício de quaisquer atividades facultadas ás instituições Integrantes do Sistema Financeiro
Nacional. Como instrumento de execução da polltica crediticia e financeira do Governo Federal, compete ao Banco
exercer as funções atribuídas em lei, especificamente as previstas no artigo 19 da l ei n.0 4.595/1964.

2- REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIA S
a) Reorganizaç õ es Societárias
Capitalização e Res s egu ros

na

área

de

Seguros,

Pr evidência

Complementar Abe rta,

Brasildenta l Ope radora d e Planos Odontológicos S.A.
Em 11.06.2013, o Banco do Brasil, a BB Seguros Participações S.A. (BB Seguros), a BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A. (BB Corretora), a Odontoprev S.A. (Odontoprev) e a Odontoprev Serviços ltda.
(Odontoprev Serviços) assinaram Acordo de Associação e Outras Avenças com o objetivo de, por meio de uma nova
sociedade por ações. denominada Braslldental Operadora de Planos Odontológicos S.A. (Brasildental), desenvolver
e divulgar, e por meio da BB Corretora, distribuir e comercializar planos odontológicos sob a marca BB Dental, com
exclusividade em todos os canais de distribuição BB no território nacional.
A Brasildental foi constituida em 12.03.2014 e seu capital social total é de R$ 5.000 mil, distribuído em 100 mil ações
ordinárias (ON) e 100 mil ações preferenciais (PN). com a seguinte estrutura societária:
a BB Seguros detém 49,99% das ações ON e 100% das ações PN, representando 74,99% do capital
social total, e
a Odontoprev detém 50,01% das ações ON, representando 25,01% do capital social total.
Do capital social total, R$ 1 mil foram Integralizados na data de constituição da companhia e os R$ 4.999 mil
restantes no dia 15.04.2014. A BB Seguros e a Odontoprev responderam pela Integralização do capital social da
Brasildental na respectiva proporção de suas participações.
A associação foi aprovada pelo Conselho Nacional de Defesa Econômica (CADE) em 02.08.2013 e, em 19.09.2013,
o Banco Central do Brasil (Bacen) autorizou a participação indireta do Banco no capital da Brasildental.
Em 12.05.2014, foi emitido o registro da companhia junto ao Conselho Regional de Odontologia (CRO). A Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 07.07.2014, autorizou as operações da Brasildental e, em 05.08.2014,
aprovou os produtos a serem comercializados pela Brasildental no mercado brasileiro de planos odontológicos.
O Acordo vigorará por 20 anos. podendo ser prorrogado por iguais períodos.
Grupo Seg•u r ador BB Mapfre
Em 01.11.2014, a Mapfre Vida S.A. incorporou a Vida Seguradora S.A., empresa pertencente á holding BB Mapfre
SH1 Participações S.A. Na mesma data, a Mapfre Seguros Gerais S.A. incorporou a Mapfre Affinity Seguradora
S.A.. empresa pertencente à holdlng Mapfre BB SH2 Participações S.A. Ambas as incorporações foram realizadas
na totalidade de seus pa:rimõnios, as quais foram deferidas pela SUSEP, através das cartas 206 e
207/2014/SUSEP-SEGER, respectivamente.
O acervo lfquido incorporado foi avaliado ao valor contábil na data-base da operação, 30 de setembro de 2014, no
montante de R$ 160.471 mil para a Vida Seguradora S.A. e RS 448.618 mil para a Mapfre Affinity Seguradora S.A.
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Como decorrência natural, a Mapfre Vida S.A. e a Mapfre Seguros Gerais S .A. passaram à condição de sucessoras
a titulo universal da Vida Seguradora S.A. e da Mapfre Affinity Seguradora S.A.. respectivamente, em todos os seus
bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus acervos patrimoniais.
As incorporações propiciaram maior sinergia e simplificação do modelo operacional, com consequente otimização de
custos e de capital regulatório.
BB Capital ização S .A .
Em 28.11 .2014, os administradores da BB Seguros aprovaram a incorporação da BB Capitalização ao seu
patrimônio nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. O acervo lfquido incorporado foi avaliado ao
valor contábil na data-base da operação, 28.11.2014, no montante de RS 5.573 mil. Considerando que a data-base
do laudo de avaliação contábil coincide com a data dos eventos societários que aprovaram a operação, não
ocorreram variações patrimoniais após a incorporação.
A Incorporação justifica-se pela desnecessidade da manutenção da BB Capitalização no processo de revisão do
modelo de negócios no segmento de capitalização, bem como em razão da ausência de perspectivas de que a
empresa viesse a desenvolver atividades operacionais.
Como decorrência natural, a BB Seguros passou à condição de sucessora a titulo universal da BB Capitalização em
todos os seus bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus acervos patrimoniais.
Considerando que a BB Seguros é a única acionista da incorporada na data da Incorporação, não houve relação de
troca de ações de acionistas não controladores da incorporada por ações da incorporadora, não ocorrendo, portanto,
qualquer alteração do capital social da BB Seguros.
b) Reorganização Societária -Filiais, Subsi diárias e Controladas no Ex terior
BB Money T ransfers
Em 08.12.2014, ocorreu a d'ssolução da BB Money Transfers, localizada no estado de Nova York. O Conselho
Diretor decidiu pelo encerramento da empresa e repatriação do seu capital para a sua controladora, com base em
estudo de inviabilidade econômica do negócio.
O capital da BB Money Transfers foi repassado ao Banco, por meio da BB USA Holding Company Inc. (sua
controladora , com 100% das ações). No entanto, uma parte deste capital ficou retida na BB USA Holding Company,
com a finalidade de pagamento das despesas decorrentes das atividades operacionais para encerramento da
subsidiária e de dispêndios da própria holding.
O Banco realizou a integralização do referido capital no mesmo local de investimento. por meio da 88 Grand
Cayman. não ocorrendo ingresso d e recursos no Brasil.
c) Parcerias no setor de cartões
Livelo
O Banco do Brasil e o Banco Bradesco comunicaram ao mercado que a Companhia Brasileira de Soluções e
Serviços (Aielo) iniciou, por meio de sua subsidiária Integral já existente, a Livelo S.A., as tratativas para explorar
negócios relacionados a programa de fidelidade por coalizão.
A Livelo é uma sociedade com participação indireta do Banco, com 49.99% do capital social, e do Bradesco, com
50,01% do capital social, por meio da Ale lo, e tem como objetivo principal:
atuar como programa de fidelidade por coalizão independente e aberto tendo como parceiros: emissores
de instrumentos de pagamento, varejistas e demais programas de fidelidade, dentre outros;
reunir um diversificado grupo de parceiros relevantes e estratégicos para possibilitar a geração de pontos
de fidelidade e o resgate de beneficios; e
desenvolver pontos de fidelidade próprios a serem oferecidos aos parceiros de geração/acúmulo de
pontos e conversíveis em prêmios e beneficios nos parceiros de resgate.
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1° Trimestre de 2
Valores expresso s em milhares d e Reais, exceto quando Indica

A empresa encontra-se em processo de estruturação para início de suas atividades e já obteve autorização dos
órgãos fiscalizadores e reguladores.
Stelo
O Banco do Brasil e o Bradesco. por meio da sua controlada Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Aielo).
lançaram, em 16.04.2014, a Stelo S.A., uma empresa de meios eletrônicos de pagamentos que irá administrar,
operar e explorar os segmentos de facilitadoras de pagamentos voltada para o comércio eletrônico, bem como
negócios de carteira digital.
O principal propósito é o de criar maior comodidade e segurança para os consum idores e estabelecimentos
comerciais, principalmente na utilização de pagamentos no comércio eletrônico.
Com vistas a implementar esse projeto, a Cielo e a Alelo celebraram, em 15.04.2014, Memorando de Entendimentos
a respeito da participação da Cielo no capital social da Stelo, atualmente subsidiária integral da Alelo.
A empresa encontra-se em processo de estruturação para inicio de suas atividades e já obteve autorização dos
órgãos fiscalizadores e reguladores.
BB Elo Cartões e Cielo
Em 19.11.2014, o Banco comunicou que a BB Elo Cartões Participações S.A. (BB Elo Cartões), sua subsidiária
Integral, e a Cielo S.A. celebraram, nesta data, Acordo de Associação para formação de nova parceria estratégica
no setor de meios eletrônicos de pagamento.
A participação societária da BB Elo Cartões e da Cielo na Sociedade foi autorizada pelo Bacen em 30.12.2014.
A criação da Sociedade, oriunda da Parceria, foi autorizada, no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE). após transcorrido o prazo previsto no art. 65 da Lei n.0 12.529/2011, sem que houvesse a
Interposição de recursos ou avocação do processo pelo Tribunal Administrativo.
Em 27.02.2015, após a aprovação pelos respectivos órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores, e observado
o cumprimento de todas as condições contratuais precedentes ao fechamento da operação, a BB Elo Cartões e a
Cielo concluíram a formação da parceria estratégica, constituindo uma nova sociedade denominada Cateno Gestão
de Contas de Pagamento S.A. (Cateno).
Segundo os termos do Acordo, a nova sociedade possui o direito, transferido pela BB Elo Cartões, de explorar as
atividades de gestão das transações de contas de pagamento pós-pagas e de gestão da funcionalidade de compras
via débito de arranjos de pagamentos, conforme as normas do marco regulatório no setor de meios eletrônicos de
pagamento. Além disso, o novo negócio tem entre seus objetivos realizar associações com outros parceiros de
forma a aproveitar oportunidades em nicho de mercado relacionado a meios eletrônicos de pagamento, buscando a
obtenção de ganhos de sinergia e otimizando a estruturação de novos negócios no segmento.
O aporte desse ativo intangível ao patrimônio liquido da Cateno representou R$ 11.572.000 mil, conforme laudo
técnico realizado por empresa independente. Em contrapartida, bem como para fins de equalização das
participações societári<~s pretendid<~s , 01 C<~teno entregou â 66 Elo Cartões os montantes de R$ 4.640.951 mil em
moeda corrente, referentes ao pagamento dos tributos incidentes sobre a operação, e R$ 3.459.449 mil em
debêntures da Cielo. O montante de R$ 3.471.600 mil foi mantido para compor a participação acionária da BB Elo
Cartões na Cateno.
O capital social total foi dividido â proporção de 30,00% para a BB Elo Cartões e 70,00% para a Cielo. Entretanto,
levando-se em consideração a participação indireta do Banco na Cielo, por meio do BB Banco de Investimento S.A.,
a participação societária indireta total do Banco do Brasil na Cateno ficou distribuida conforme a seguir:
Partlcipaç~o

Capital To tal

BB ·o/.

Ações ON

Ações PN

Total

42,27

100,00

50.13

13

515

516

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

fJ BANCO DO BRASIL

Março de 2016

Notas Explic ativas às Demonstrações Contábeis Consoli
1" Trimestre d

Em razão da conclusão da operação, o montante de R$ 3.211.700 mil impactou o resultado do Banco no 1" trimestre
de 2015, conforme quadro a seguir:
1) Ganho de capital da BB Elo Cartões

11.572.000

2) Tributos

(4.640.951)

3) Resultado na BB Elo Cartões (1+2)
4) Resultado não realizado (50, 13% do Item 3)
5) Res ultado Consolidado (3+4)

6.931.049
(3.474. 189)
3.456.860

6) Participação de empregados no tucro, liquida de efeitos tributários

(245.160)

7) Impacto no lucro líqufdo Consolidado (5+6)

3.211 .700
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3 -APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábei> Consolidadas foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das
Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco
Central do Brasil (Bacen), d:> Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) e da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), quando aplicável. Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas foram utilizadas técnicas de
consolidação especfficas, além da reclassificação do instrumento elegível a capital principal - IHCD para o
patrimônio liquido, aplicável também para as demonstrações contábeis prudenciais e em IFRS, baseado no
entendimento e orientações do Banco Central do Brasil, com o objetivo de melhorar a qualidade e transparência
dessas demonstrações contábeis consolidadas.
A elaboração de demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
financeiras, requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis,
quando for o caso. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: o valor residual
do ativo Imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, ativos fiscais diferidos, provisão para demandas
trabalhistas, fiscais e cíveis, valorização de instrumentos financeiros, ativos e passivos relacionados a beneficios
pós-emprego a empregados e outras provisões. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas
somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.
As demonstrações contábeis consolidadas contemplam as operações do Banco do Brasil realízadas por suas
agências no pais e no exterior, as operações das subsidiárias financeiras e não financeiras no país e no exterior,
das empresas sob controle conjunto, das Entidades de Propósito Específico - Dollar Díversified Payment Rights
Finance Company e Loans Finance Company Limited, e dos fundos de investimentos financeiros (BVIA Fundo de
Investimento em Participações e BV Financeira FIDC 1) que o Banco controla direta ou indiretamente, bem como das
participações em outras empresas, conforme determinado pelo Bacen.
Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas foram eliminados os valores oriundos de transações
entre as empresas, compreendendo as participações acionárias de uma empresa em outra, os saldos de contas
patrimoniais, as receitas, despesas, bem como os lucros não realizados, liquido dos efeitos tributários. As
participações dos não controladores no patrimônio liquido e no resultado das controladas foram destacadas nas
demonstrações contábeis. Os saldos das contas patrimoniais e de resultado das participações societárias em que o
controle é compartilhado com outros acionistas foram consolidados proporcionalmente à participação no capital
social da Investida. As operações de arrendamento mercantil foram consideradas sob a ótica do método financeiro,
sendo os valores reclassíficados da rubrica de imobilizado de arrendamento para a rubrica de operações de
arrendamento mercantil, deduzidos dos valores residuais recebidos antecipadamente.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emite normas e interpretações contábeis alinhadas às normas
internacionais de contabilidade e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários. O Conselho Monetário Nacional
{CMN) aprovou os seguintes pronunciamentos, observados integralmente pelo Banco, quando aplicável: CPC 00 Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, CPC 01 - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos, CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, CPC 05 - Divulgação sobre Partes
Relacionadas. CPC 10- Pagamento Baseado em Ações, CPC 23- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro, CPC 24 - Evento Subsequente e CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes.
Adicionalmente, o Banco Central editou a Resolução CMN n.• 3.533, de 31.01.2008, cuja vigência iniciou-se em
janeiro de 2012, a qual estabeleceu procedimentos para classificação, regisiio contábil e divulgação de operações
de venda ou de transferência de ativos financeiros. A Resolução é convergente com os critérios de baixa de ativos
financeiros especificados no CPC 38 -Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
O Banco aplicou, ainda, os seguintes pronunciamentos que não são conflitantes com as normas do Bacen, conforme
determina o artigo 22, § 2•, da Lei n.• 6.385/1976: CPC 09- Demonstração do Valor Adicionado, CPC 12- Ajuste a
Valor Presente, CPC 22- Informações por Segmento, CPC 33- Benefícios a Empregados e CPC 41 -Resultado
por Ação.
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lp.

A aplicação dos demais normativos que dependem de regulamentação do Bacen reflete, basicamente, em ajustes
imateriais ou em alterações na forma de divulgação, exceto nos seguintes pronunciamentos que podem gerar
impactos rei evantes nas demonstrações contábeis:
CPC 04 - Ativo lntanglvel e CPC 15 - Combinação de Negócios - a) reclassificação dos ativos intanglveis
identificados na aquisição de participação no Banco Votorantim, ocorrida em 2009, bem como na aquisição do
controle do Banco Patagonia, em 2011, e do BB Americas, em 2012, da conta de Investimentos para a conta de
lntangfvel, no grupamento do Ativo Não Circulante - Permanente; b) não reconhecimento de despesas de
amortização de ágios por expectativa de rentabilidade futura oriundos das aquisições; e, c) reconhecimento de
despesa de amortização de intanglveis com vida útil definida, Identificados nas aquisições.
CPC 18 -Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto- a) registro a
valor justo das participações societárias recebidas na parceria de formação das joint venturas BB Mapfre SH1 e
Mapfre BB SH2, em 30.06.2011 ; b) baixa dos ativos contribuídos pelo Banco do Brasil, incluindo qualquer ágio, pelo
valor contábil; e, c) reconhecimento do resultado da transação nas novas scciedades constituldas pela proporção
das participações societárias.
CPC 36 - Demonstrações Consolidadas - consolidação das participações em investimentos em coligadas e
controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, conforme pronunciamento CPC 18, ocasionando
a redução nos ativos e passivos totais do Conglomerado.
CPC 38- Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração - ajuste na provisão para crédito de liquidação
duvidosa, em virtude da adoção do critério de perda incorrida ao invés do critério da perda esperada.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Diretor em 12.05.2015.
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Participações societárias incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas, segregadas por
segmentos de negócios:
Atividade

31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

'!. de Participação

Segmento Bancário
Banco do Brasil- AG
BB Leasing Company Ud.
BB Leasing S.A. -Arrendamento Mercantil
BB Securilies Asia Pie. Ud.
Banco do Brasil Securities LLC,
88 Securities Ltd.
BB USA Holding Company, Inc.
Srasilian American Merchant Bank
Banco do Brasil Americas
Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Banco Patagonia S.A.
Banco Votorantlm S.A.
Segmento Investimentos

88 Banco de Investimento SA.
Kepler Weber S.A.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

Bancária
Arrendamento
Arrendamento
Corretora
Corretora

100,00%
100.00%
100.00%
100.00%

Corretora
Hotding
Bancária
Bancaria
Administração de Ativos

Bancária
Bancária

100,00%
100.00%
100,00%
100,00%
99,62%
58.96%
50.00%

100,00%
100,00%
100.00%
100,00%
100,00%
100.00%
100.00%
100,00%
100,00%
99,62%
58,96%
50.00%

100,00%
100.00%
100.00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,62%
58,96%
50,00%

100,00%
17,46%
12,12%
11,99%

100,00%
17,56%
12,12%
11,99%

100,00'~

(1)
(2)
(3){4)
(2)

Banco de lnvesUmento
Indústria
Aquisição de Créd1tos

Energia

100,00%
17,46%
12.12%
11,99%

(1)

Administraçâo de Ativos

100,00'/o

100,00%

100,00%

(1)
(1)

Holding

66,25%

66,25%

66,25%

BB Cor Participações S.A.

Holding

66,25%

66,25%

66,25%

BB Corretol'il de Seguros e Administradora de Bens
S.A.

(1)

Corretora

66,25%

66.25%

66,25%

BB Seguros Participações S.A.

(1)

Holding

66,25%

66.25%

66,25%

(5)

Capitalização

(2)
(2)
(2)
(2)
(5)
(2)
(2)

Holding
Prestaçao de Serviços
Seguradora
Previdência

49.68%

49,68%
49.68%

49,68%
49,68%
49,68%
49,68%

Seguradora/Previdência
Capitalização
Holding
Seguradora
Seguradora
Seguradora
Seguradora
Prestação de Serviços
Corretora
Seguradora
Resseguradora

49.68%
44,16%
33,13%
33,13%

49,68%
44.16%
33.13%
33,13%

33,13%

33,13%

(1)
(1)
(2)(6)
(2)

Prestação de Serviços

Companhia Brasileira de Secuntlzaçào- Cibrasec
Neoenergla S.A.

Segmento Ges'táo de Recursos
BB Gestão de Recursos-Distribuidora de Tftulos e
Valores Mobiliârios S.A.

Segmento Seguros, Previdãncia e Capitalização
88 Segurtdade Participações S.A.

BB Capitalização S.A. {antiga Nossa Caixa
Capi!allzação S.A.)
BB Mapfre SH1 Participações SA.
Braslldental SA.
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Mapfre Vida S.A.
Vida Seguradora S.A.
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
Brasllcap Capitalização S.A.
Mapfre BB SH2 Participações S.A.
Aliança do Brasil Seguros S.A.
Brasilveículos Companhia de Seguros
Mapfre Seguros Gerais SA.
Mapfre Affinity Seguradora S.A.
88 Ma.pfre Assistência S .A .
Votorantim Corretora de Seguros S.A.
Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação - SBCE
IRB -Brasil Resseguros S.A.
Segmento Meios de Pagamento
BB Admlnislradora de Cartões de Crédito S.A.
BB Elo Cartões Participações SA.
Cateno Gestãc> de Contas de Pagamento S.A.
Elo Participações S.A.
Companhia Brasflelra de Soluções e Serviços CBSS Alelo
Elo Serviços SA
CleloS.A.
Tecnologia Bancária SA.- Tecban
Outros Segmentos
Ativos S.A. Securítizadora de Créditos Financeiros
Ativos S.A. Gestão de Cobrança e Recupe:ração de
Crédito
88 Administradora de Consórcios S.A.
88 Tur Viagens e Turismo Ltda.
88 Money Transfers Inc.
BB Tecnologia ~erviços SA.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(2)

(2)
(2)
(2)
(5)
(2)
(2)
(3)
(2)

66,25%
49,68%

Seguradora

Holcl!ng

49,68%

49,68%
49,68%
49,68%
49,68%
44,16%
33,13%
33,13%

33.13%

33,13%

33,13%
50,00%
13,53%

33,13%
50.00%
12.09%
13.53%

33,13°/o
33,13%
33,13%
33,13%
50,00%
12,09%
13,58%

100,00%
100,00%

100.00%
100.00%

100,00%
100,00%

12.09%

Prestação de Serviços

50,13%

Holding

49.99%

49.99%

49.99%

(2)

Prestação de Serviços

49,99%

49,99%

49,99%

(2)
(2)
(3)

Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços

33.33%
28,75%
13,53%

33,33%
28,75%
13,53%

28,76%

(1)

Aquisição de Créditos

100,00%

100,00%

100.00%

(1)

Aquisição de Créditos

100.00%

100.00%

100,00%

(1)
(1)(4)

Consórcio
Turismo
Prestação de Serviços
Informática

100,00%
100,00%

100,00%
100.00%

100,00%

99,97%

99,97%

(5)

(1)

33,33%
13,53%

100,00%
100,00%

99.97%

Controladas.
Controladas em conjunto incturdas proporcionalmente na consolidação.
COligadas, lnclu!das proporcionalmente na consolidação conforme determinação do Bacen.
Demonstrações contãbels para consolldação relativas a feverelro/2015.
Empresa desconlinuada durante o exerc!clo/2014.

(6) O Banco do Brasil detém o controle compartilhado na Cielo, que por sua vez conuola a Catano. O percentual de participação do Banco na
Cateno leva em consideração sua participação direta na BB Elo. bem como a participação lndirela na Cielo por meio do BB Banco de
Investimento, conforme demonstrado na Nota 2.c.
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Informaç ões p a ra ef eito de c o mpa r abilidade
Foram realizadas. para efeito de comparabilidade. de forma a evidenciar melhor a essência das operações, as
seguintes reclassificações:
Bala n ç o Patrimonial
Prêmio pago a clientes por fidelidade/performance do grupamento Outros Valores e Bens - Despesas Antecipadas
para Intangível- Ativos intangíveis- R$ 265.426 mil.
Obrigações por Cotas de Fundos de Investimentos do Banco Votorantim do grupamento Out ras Obrigações Negociação e intermediação de valores para Outras Obrigações - Diversas - R$ 933.588 mil, conforme Carta
Circular Bacen n.0 3.658 de 13.05.2014.
31.03.2014
ATIVO CIRCUlÃNTE

Outros Valores e Bens - Despesas Antecipadas
ATIVO NÃO CIRCULANTE

Divulgação Anterior

Reclassificações

Saldos Ajustados

821.934.029

(265.426)

2.425.203

(265.426)

2.1s9.n 7

548.031.272

265.426

548.296.698

821.668.603

PERMANENTE

23.929 .438

265.426

24.194.864

Intangível - Ativos Intangíveis

19.946.322

265.426

20.211.748

PASSIVO CIRCULANTE

862.881.171

862.881.111

Outras Obrigações- Negociação e lntennedlação de valores

Outras Obrigações - Diversas

1.431 .476

(993.588)

437.888

42.676.434

993.588

43.670.072

De mons tra ç ão do Resu ltad o
Despesas de Demandas Trabalhistas do Banco Votorantim do grupamento Outras Despesas Operacionais para
Despesas de Pessoal- R$ 44.297 mil.
1° Trimestre/2014

Divulgação Anterior

Reclassificações

Saldos Ajustados

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

(3.170.546)

Despesas de pessoal

(4.631 .606)

(44.297)

(4.675.903)

Outras despesas operacionais

(3.440.740)

44.297

(3.396.443)

(3.170.546)
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4- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As polfticas contábeis adotadas pelo Banco do Brasil são aplicadas de forma consistente em todos os períodos
apresentados nestas demonstrações contábeis e de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas.
a) Apuração do Resultado
Em conformidade com o regime de competência. as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do
resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea. independentemente de
recebimento ou pagamento. As operações formalizadas com encargos financeiros pós-fixados são atualizadas pelo
critério pro reta die, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados, e as operações com encargos
financeiros pré-fixados estão registradas pelo valor de resgate, retificado por conta de rendas a apropriar ou
despesas a apropriar correspondentes ao período futuro. As operações indexadas a moedas estrangeiras são
atualizadas até a data do balanço pelo critério de taxas correntes.
b) Mensuração a Valor Presente
Os ativos e passivos financeiros estão apresentados a valor presente em função da aplicação do regime de
competência no reconhecimento das respectivas receitas e despesas de juros.
Os passivos não contratuais, representados essencialmente por provisões para demandas judiciais e obrigações
legais, cuja data de desembolso é incerta e não está sob controle do Banco, estão mensurados a valor presente
uma vez que são reconhecidos inicialmente pelo valor de desembolso estimado na data da avaliação e são
atualizados mensalmente.
c) Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa estao representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira,
aplicações em ouro, aplicações em operações compromissadas - posição bancada, aplicações em depósitos
interfinanceiros e aplicações em moedas estrangeiras, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor
justo, com prazo de vencimento igual ou Inferior a 90 dias.
d) Aplicações lnterfinanceiras de liquidez
As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas pelo valor de aplicação ou aqu1s1çao, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço e ajustadas por provisão para perdas, quando aplicável.
e) Títulos e Valores Mobiliários- TVM
Os títulos e valores mobiliários adquiridos para formação de carteira própria são registrados pelo valor efetivamente
pago, inclusive corretagens e emolumentos, e se classificam em função da intenção da Administração do Banco em
três categorias distintas, conforme Circular Bacen n.• 3.068/2001 :
Tftulos para Negociacão: títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem negociados ativa e
frequentemente, ajustados mensalmente pelo valor de mercado. Suas valorizações e desvalorizações são
registradas, respectivamente, em contas de receitas e despesas do período;
Títulos Disponíveis para Venda: títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados a qualquer tempo, porém
não são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados mensalmente ao
valor de mercado e suas valorizações e desvalorizações registradas, liquidas dos efeitos tributários. em conta de
Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimõnio Liquido; e
Titules Mantidos até o Vencimento: títulos e valores mobiliários que o Banco tem e dispõe de capacidade financeira
e intenção para manter até o vencimento. Esses titules não são ajustados pelo valor de mercado. A capacidade
financeira está amparada em projeção de fluxo de caixa que desconsidera a possibilidade de venda desses titules.
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A metodologia de ajuste a valor de mercado dos tftulos e valores mobiliários foi estabelecida com observância a
critérios consistentes e verificáveis, que levam em consideração o preço médio de negociação na data da apuração
ou, na falta desse, o valor de ajuste diário das operações de mercado futuro divulgados pela Anbima, BM&FBovespa
ou o valor lfquido provável de realização obtido por meio de modelos de precificação, utilizando curvas de valores
futuros de taxas de juros, taxas de câmbio, fndice de preços e moedas, todas devidamente aderentes aos preços
praticados no perfodo.
Os rendimentos obtidos pelos trtulos e valores mobiliários, independente de como estão classificados, são
apropriados pro rata die, observando o regime de competência até a data do vencimento ou da venda definitiva, pelo
método exponencial ou linear, com base nas suas cláusulas de remuneração e na taxa de aquisição distribuída no
prazo de fluência, reconhecidos diretamente no resultado do período.
As perdas com títulos classificados como disponíveis para venda e como mantidos até o vencimento que não
tenham caráter de perdas temporárias são reconhecidas diretamente no resultado do período e passam a compor a
nova base de custo do ativo.
Quando da alienação, a diferença apurada entre o valor da venda e o custo de aqu1s1çao atualizado pelos
rendimentos é considerada como resultado da transação, sendo contabilizada na data da operação como lucro ou
prejuízo com títulos e valores mobiliários.

f) Instrumentos Financeiros Derivativos -IFD
Os instrumentos financeiros derivativos são avaliados pelo valor de mercado por ocasião dos balancetes mensais e
balanços. As valorizações ou desvalorizações são registradas em contas de receitas ou despesas dos respectivos
Instrumentos financeiros.
A metodologia de marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos foi estabelecida com base em
cntérios consistentes e verificáveis que levam em consideração o preço médio de negociação no dia da apuração
ou, na falta desse, por meio de modelos de precificação que traduzam o valor liquido provável de realização, ou
ainda, o preço de instrumento financeiro semelhante, levando em consideração, no mínimo, os prazos de
pagamento e vencimento, o risco de crédito e a moeda ou indexador.
Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes das
exposições ás variações no valor de mercado de ativos ou passivos financeiros são considerados instrumentos de
proteção (hedge) e são classificados de acordo com a sua natureza em:
Hedge de Risco de Mercado: os instrumentos financeiros assim classificados, bem como o item objeto de hedge,
têm suas valorizações ou desvalorizações reconhecidas em contas de resultado do período; e
Hedqe de Fluxo de Caixa: para os Instrumentos financeiros enquadrados nessa categoria, a parcela efetiva das
valorizações ou desvalorizações registra-se, liquida dos efeitos tributários, na conta Ajuste de Avaliação Patrimonial
do Patrimônio Líquido. Entende-se por parcela efetiva aquela em que a variação no item objeto de hedge,
diretamente relacionada ao risco correspondente, é compensada pela variação no Instrumento financeiro utilizado
para hedge, considerando o efeito acumulado da operação. As demais variações verificadas nesses instrumentos
são reconhecidas diretamente no resultado do perlodo.
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g) Operações de Crédito, de Arrendamento Mercantil, Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio,
Outros Créditos com Características de Concessão de Crédito e Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa
As operações de crédito, de arrendamento mercantil, adiantamentos sobre contratos de câmbio e outros créditos
com características de concessão de crédito são classificados de acordo com o julgamento da Administração quanto
ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos
em relação à operação, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução
CMN n.• 2.68211999, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis, sendo M (risco
mínimo) e H (risco máximo), bem como a classificação das operações com atraso supe rior a 15 dias como
operações em curso anormal. Para as operações anormais com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a
contagem em dobro sobre os intervalos de atraso definidos para os nove níveis de risco, conforme facultado pela
Resolução CMN n.• 2.682/1999.
As rendas das operações de crédito vencidas há ma[s de 60 dias, inclusive, independentemente de seu nível de
risco, são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas.
As operações classificadas como nível H, que permanecem nessa classificação por 180 dias, são baixadas contra a
provisão existente.
As operações renegociadas são mantidas, no mm1mo, no mesmo nível em que estavam classificadas. As
renegociações de operações de crédito já baixadas contra a provisão são classificadas como H e os eventuais
ganhos oriundos da renegociação são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa, considerada suficiente pela Administração, atende ao requisito
mínimo estabelecido pela Resolução CMN n.• 2.68211999 (Nota 10.e).
h) Tributos
Os tributos são apurados com base nas alfquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributos

Imposto de Renda {15% + adiaonal d910%)
Contribuição Sodal sobre o Lucro Lfqutdo- CSLL (,}
PIS!Pasep ~ 1

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Soda!· Coftns 121

Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature-za • ISSQN

Ali quota
25%

15%
0,65%

4%
Até5%

(1) Alfquota aplicada às empresas financeiras e às empresas não financeiras de seguros, previdência e capitaDzaçâo. Para as demais empresas não
financeiras~ a allquota de CSLL c:>rresponde a 9%.
(2) Para as empresas não financeiras optantes do regrme de apuraçao não cumulativo, a aiiquota do PIS/Pasep é de 1,65% e da Cofins é de 7,6%.

Os ativos fiscais diferidos (créditos tributários) e os passivos fiscais diferidos são constitufdos pela aplicação das
alíquotas vigentes dos tributos sobre suas respectivas bases. Para constituição, manutenção e baixa dos ativos
fiscais diferidos são observados os critérios estabelecidos pela Resolução CMN n.0 3.059/2002, alterados pelas
Resoluções CMN n.• 3.355/2006, CMN n• 3.65512008 e CMN n.• 4.19212013, e estão suportados por estudo de
capacidade de realização.
i) Despesas Antecipadas
Referem-se às aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos beneficios ou prestação de serviço ao
Banco ocorrerão durante os exercidos seguintes. As despesas antecipadas são registradas ao custo e amortizadas
à medida que forem sendo realizadas.
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j) Ativo Permanente
Investimentos: os investimen;os em controladas e coligadas com influência significativa ou com participação de 20%
ou mais no capital votante e em demais sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou que estejam sob
controle comum são avaliados por equivalência patrimonial com base no valor do patrimônio liquido da controlada
ou coligada.
Os ágios correspondentes ao valor pago excedente ao valor contábil dos investimentos adquiridos, decorrentes da
expectativa de rentabílldade futura , estão sustentados pelas avaliações econômico-financeiras que fundamentaram
o preço de compra dos negócios, são amortizados com base nas projeções de resultado anual constantes nos
respectivos estudos econômico-financeiros e são submetidos anualmente ao teste de redução ao valor recuperável
de ativos.
As demonstrações contábeis das agências e controladas no exterior são adaptadas aos critérios contábeis vigentes
no Brasil e convertidas para a moeda Real pelo critério de taxas correntes, conforme previsto nas Circulares Bacen
n.• 2.397/1993 e n.• 2.571/1935 e seus efeitos são reconhecidos no resultado do perlodo.
Os demais investimentos permanentes são avaliados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão para perdas por
desvalorização (imparidade). quando aplicável.
Imobilizado de Uso: o ativo imobilizado é avaliado pelo custo de aqutstçao, deduzido da respectiva conta de
depreciação, cujo valor é calculado pelo método linear às seguintes taxas anuais: edificações e benfeitorias - 4%.
veículos- 20%, sistemas de processamento de dados- 20% e demais itens -10% (Nota 15).
Diferido: o ativo diferido está registrado ao custo de aquisição ou formação, liquido das respectivas amortizações
acumuladas. Contempla, principalmente, os gastos de reestruturação da Empresa e os gastos efetuados até
30.09.2008, em imóveis de terceiros. decorrentes de instalação de dependências e amortizados mediante taxas
apuradas com base no prazo de locação, observado o máximo de 1O anos, e com aquisição e desenvolvimento de
sistemas, amortizados á taxa anual de 10%.
Intangível: o ativo intangivel corresponde aos direitos que tenham por objeto bens Incorpóreos destinados à
manutenção do Banco ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.
Um ativo satisfaz o critério de identificação de um ativo intangível quando: for separável, ou seja, puder ser separado
da empresa e vendido, transferido ou licenciado, alugado ou trocado individualmente ou junto a um contrato, ativo ou
passivo relacionado, independente da intenção de uso ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais,
independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da empresa ou de outros direitos e
obrigações.
Os ativos intangíveis possuem vida útil definida e referem-se basicamente aos desembolsos para aquisição de
direitos para prestação de serviços bancários (direitos de gestão de folhas de pagamento), amortizados de acordo
com os prazos dos contratos; ágio pago na aquisição de sociedade incorporada (Banco Nossa Caixa), amortizado
com base nas projeções de resultado anual constantes no estudo econõm ice-financeiro; e softwares, amortizados
pelo método linear à taxa de 10% ao ano a partir da data da sua disponibilidade para uso. Os ativos intangíveis são
ajustados por provisão para perda por desvalorização (imparidade), quando aplicável (Nota 16). A amortização dos
ativos intangíveis é contabilizada em Outras Despesas Administrativas.
k ) Redução ao Valor Recuper ável de Ativos nã o Finan ceiros -lmparidade
Ao final de cada período de reporte, o Banco avalia, com base em fontes internas e externas de informação, se há
alguma indicação de que um ativo não financeiro possa ter sofrido desvalorização. Se houver indicação de
desvalorização, o Banco estima o valor recuperável do ativo, que é o maior entre: i) seu valor justo menos os custos
para vendê-lo; e ii) o seu valor em uso.
Independentemente de haver Indicação de desvalorização, o Banco testa o valor recuperável dos ativos intangíveis
ainda não disponíveis para uso e dos ágios na aquisição de investimentos, no mínimo anualmente. Esse teste é
realizado a qualquer momento do ano, sempre na mesma época.
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Se o valor recuperável do ativo for menor que o seu valor contábil, o valor contábil é reduzido ao seu valor
recuperável por meio de uma provisão para perda por imparidade, reconhecida na Demonstração do Resultado.
Metodologias aplicadas na avaliação do valor recuperável dos principais ativos nã o financeiros:
Imobilizado de uso
Terrenos e edificações - na apuração do valor recuperável de terrenos e edificações. são efetuadas avaliações
têcnicas em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Têcnicas- A13NT.
Sistemas de processamento de dados - na apuração do valor recuperável cos ítens relevantes que compõem os
sistemas de processamento de dados, são considerados o valor de mercado para itens com valor de mercado
disponível ou o valor passível de ser recuperado pelo uso nas operações do Banco para os demais itens, cujo
cálculo considera a projeção dos fluxos de caixa dos beneficios decorrentes do uso de cada bem durante a sua vida
útil, descontada a valor presente com base na taxa dos Certificados de Depósitos lnterbancários- CDI.
Outros itens do imobilizado -embora sejam sujeitos â análise de indicativo de perda, os demais bens do imobilizado
de uso são individualmente de pequeno valor e. em face da relação custo-benefício, o Banco não avalia o valor
recuperável desses itens Individualmente. No entanto. o Banco realiza inventário anualmente, onde os bens
perdidos ou deteriorados são baixados na contabilidade.
Investimentos e Ágio na Aquisicão de Investimentos
A metodologia de apuração do valor recuperável dos investimentos e dos ágios por expectativa de rentabilidade
futura consiste em mensurar o resultado esperado do investimento por meio de fluxo de caixa descontado. Para
mensurar esse resultado, as premissas adotadas são baseadas em (i) projeções das operações. resultados e planos
de investimentos das empresas; (ii) cenários macroeconômicos desenvolvidos pelo Banco: e (iíi) metodologia interna
de apuração do custo do capital baseado no modelo Capital Assei Pricing Mode/- CAPM.

Direitos de Gestão de Folhas de Pagamento - O modelo de avaliação do valor recuperável dos direitos de gestão de
folhas de pagamento está relacionado ao acompanhamento da performance dos contratos. calculada a partir das
margens de contribuição de relacionamento dos clientes vinculados a cada contrato. de forma a verificar se as
projeções que justificaram a aquisição do ativo correspondem â performance observada. Para os contratos que não
atingem a performance esperada, é reconhecida uma provisão para perda por imparidade.
Softwares- Os softwares, suostancialmente desenvolvidos internamente de acordo com as necessidades do Banco,
são constantemente objeto de investimentos para modernização e adequação âs novas tecnologias e necessidades
dos negócios. Em razão de não haver similares no mercado, bem como do alto custo pára se implantar métricas que
permitam o cálculo do seu valor em uso, o teste de recuperabilidade dos softwares consiste em avaliar a sua
utilidade para a empresa de forma que, sempre que um software entra em desuso, seu valor é baixado na
contabilidade.

Ágio na Aquisição de Sociedade Incorporada - A metodologia de apuração do valor recuperável do ágio na
aquisição do Banco Nossa Caixa, incorporado pelo Banco do Brasil em novembro de 2009, consiste em comparar o
valor do ágio pago, deduzido pela amortização acumulada, com o valor presente dos resultados do Banco do Brasil
projetados para o Estado de São Paulo, descontados os ativos com vida útil definida. As projeções partem dos
resultados observados e evoluem com base nas premissas de crescimento de rentabilidade para o Banco do Brasil
e são descontadas pela taxa do custo do capital apurada por meio de metodologia interna, baseada no modelo
Capital Asse/ Pricíng Model - CAPM.
As perdas registradas no resultado para ajuste ao valor recuperável desses ativos, quando houver, são
demonstradas nas respectivas notas explicativas.
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f) Beneficios a Empregados
Os beneficios a empregados, relacionados a beneficios de curto prazo para os empregados atuais, são
reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços prestados. Os beneficios pós-emprego de
responsabilidade do Banco relacionados a complemento de aposentadoria e assistência médica são avaliados de
acordo com os critérios estabelecidos no CPC 33 (R1)- Benefícios a Empregados, aprovado pela Deliberação CVM
n.• 695/2012 (Nota 27). As avaliações são realizadas semestralmente.
Nos planos de contribuição definida, o risco atuarial e o risco dos investimentos são dos participantes. Sendo assim,
a contabilização dos custos é determinada pelos valores das contribuições de cada periodo que representam a
obrigação do Banco. Consequentemente, nenhum cálculo atuarial é requerido na mensuração da obrigação ou da
despesa e não existe ganho ou perda atuarial.
Nos planos de beneficio definido, o risco atuarial e o risco dos investimentos recaem parcial ou integralmente na
entidade patrocinadora. Assim, a contabilização dos custos exige a mensuração das obrigações e despesas do
plano, existindo a possibilidade de ocorrer ganhos e perdas atuariais, podendo originar o registro de um passivo
quando o montante das obrigações atuariais ultrapassa o valor dos ativos do plano de beneficios. ou de um ativo
quando o montante dos ativos supera o valor das obrigações do plano. Nesta última hipótese, o ativo somente
deverá ser registrado quando existirem evidências de que este poderá reduzir efetivamente as contribuições da
patrocinadora ou que será reembolsável no futuro.
O Banco reconhece os componentes de custo de beneficio definido no próprio período em que foi realizado o
cálculo atuarial. em conformidade com a Deliberação CVM n.• 695/201 2, sendo que:
os custos dos serviços correntes e os juros lfquidos sobre o valor liquido de passivo (ativo) de beneficio
definido são reconhecidos no resultado do perlodo; e
as remensurações do valor liquido de passivo (ativo) de beneficio definido são reconhecidos em outros
resultados abrangentes, no patrimônio líquido da empresa, líquido dos efeitos fiscais.
As contribuições devidas pelo Banco aos planos de assistência médica, em alguns casos, permanecem após a
aposentadoria do empregado. Sendo assim, as obrigações do Banco são avaliadas pelo valor presente atuarial das
contribuições que serão realizadas durante o periodo esperado de vinculação dos associados e beneficiários ao
plano. Tais obrigações são avaliadas e reconhecidas utilizando-se os mesmos critérios dos planos de beneficio
definido.
O ativo atuarial reconhecido no balanço (Nota 27) refere-se aos ganhos atuariais e sua realização ocorrerá
obrigatoriamente até o final do plano. Poderão ocorrer realizações parciais desse ativo atuarial, condicionadas ao
atendimento dos requisitos da Lei Complementar n.• 109/2001 e da Resolução CGPC n.• 26/2008.
m) Depósitos e Captações no Mercado Aberto
Os depósitos e captações no mercado aberto são demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram,
quando aplicável, os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata die.
n) Operações Relacionadas às Atividades de Seguros, Previdência e Capitalização
Apuração d o Resultado
Os prêmios de seguros e as despesas de comercialização (ou custos de aquisição diferidos) são contabllizados por
ocasião da emissão das apólices ou faturas e reconhecidos no resultado de acordo com o perlodo decorrido de
vigência do risco coberto. As receitas de prêmios e as correspondentes despesas de comercialização relativas aos
riscos vigentes, ainda sem emissão das respectivas apólices, são reconhecidas no resultado em bases estimadas.
A receita de prêmios de seguros de riscos a decorrer é diferida pelo prazo de vigência das apólices de seguros, por
meio da constituição da provisão de prêmios não ganhos, com base nos prêmios emitidos auferidos.
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As receitas de planos de previdência, seguros de vida com cobertura de sobrevivência e capitalização são
reconhecidas no resultado quando efetivamente recebidas, tendo como contrapartida a constituição de provisões
técnicas, exceto as receitas para cobertura de riscos nos casos de planos de previdência conjugados, as quais
devem ser reconhecidas pelo período de vigência do respectivo risco, independente do seu recebimento. Os custos
de comercialização são diferidos por ocasião da emissão do contrato ou apólice e apropriados ao resultado, de
forma linear, pelo prazo médio estimado para a sua recuperação, exceto os relacionados à capitalização.

Provisões Técnicas
As provisões técnicas são constituldas de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), sendo os valores apurados com base em métodos e premissas atuaria is.
Segur os
Provisão de Prêmios não Ganhos (PPNG); constitufda pelo prêmio do seguro correspondente ao perfodo de risco
ainda não decorrido. O cálculo é individual por apólice ou endosso dos contratos vigentes, na data base de
constituição, pelo método pro rata die, tomando-se por base as datas de inicio e fim de vigência do risco segurado.
O fato gerador da constituição dessa provisão é a emissão da apólice/endosso ou inicio do risco, o que ocorrer
primeiro.
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL); constituída por estimativa de pagamentos prováveis, brutos de resseguros e
líquidos de recuperação de cosseguro, com base nas notificações e avisos de sinistros recebidos até a data do
balanço, e inclui provisão para os sinistros em discussão judicial. constituída conforme critérios definidos e
documentados em nota técnica atuarial. Os valores provisionados são atualizados monetariamente, nos termos da
legislação aplicável.
Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados (IBNR - lncurred Bul Not Reported); constituída em função do
montante esperado de sinistros ocorridos em riscos assumidos na carteira e não avisados.
Previdên cia
Provisão Matemática de Beneficios a Conceder; representa o montante dos prêmios e contribuições apertados pelos
participantes, liquido da taxa de carregamento, acrescido dos rendimentos financeiros auferidos nas aplicações dos
recursos. Essa provisão refere-se aos participantes cuja percepção dos beneficios ainda não foi Iniciada.
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos: refere-se àqueles já em gozo de beneficios.
Cap ital ização
Provisão Matemática para Capitalização: é calculada sobre o valor nominal dos títulos, atualizada monetariamente
de acordo com o indexador e a taxa de juros definida no plano.
Provisão para Resgates: são constituídas pelos valores dos títulos com prazos de capitalização finalizados e
rescindidos, atualizados monetariamente no período entre a data do direito do resgate e a efetiva liquidação.
Provisão para Sorteio a Realizar: é calculada sobre o valor nominal dos títulos, com base em notas técnicas atuariais
aprovadas pela Susep. A baixa da provisão é registrada pelo valor equivalente ao risco decorrido, ou seja, o saldo
da provisão para sorteio a realizar representa os valores custeados dos sorteios ainda não realizados.
Provisão de Sorteio a Pagar: é constitufda pelos valores dos tltulos contemplados em sorteios, atualizados
monetariamente no período entre a data do sorteio e a efetiva liquidação.
o) P rov isões, Ativos e Passivos Co ntingent es e O brigações L egais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, dos ativos e passivos contingentes e obrigações
legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes, aprovado pela Resolução CMN n.0 3.823/2009 (Nota 28).
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Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, porém. quando há evidências que
propiciem a garantia de sua realização, usualmente representado pelo trânsito em julgado da ação e pela
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação por outro exigível. são
reconhecidos como ativo.
Os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis quando, baseado na op1n1ao de
assessores jurídicos e da Administração. for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, sendo quantificados quando da citação/notificação judicial
e revisados mensalmente, da seguinte forma:
Método Massificado: processos relativos às causas consideradas semelhantes e usuais, e cujo valor não seja
considerado relevante, segundo parâmetro estatístico. Abrange os processos do tipo judicial de natureza cível, fiscal
ou trabalhista (exceto processos de natureza trabalhista movidos por sindicatos da categoria e todos os processos
classificados como estratégicos) com valor provável de condenação, estimado pelos assessores jurídicos, de até
R$1 milhão.
Método Individualizado: processos relativos às causas consideradas não usuais ou cujo valor seja considerado
relevante sob a avaliação de assessores jurídicos. Considera-se o valor indenizatório pretendido, o valor provável de
condenação, provas apresentadas e provas produzidas nos autos, jurisprudência sobre a matéria, subsídios fáticos
levantados, decisões judiciais que vierem a ser proferidas na ação, classificação e grau de risco de perda da ação
judicial.
Os passivos contingentes, de mensuração individualizada, classificados como de perdas poss1ve1s não são
reconhecidos nas demonstrações contábeis, sendo divulgados em notas explicativas, e os classificados como
remotos não requerem provisão e nem divulgação.
As obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são derivadas de obrigações tributárias previstas na legislação,
Independentemente da probabilidade de sucesso de processos judiciais em andamento, que têm os seus montantes
reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.
p) Despesas Associadas a Captações de Recursos
Nas operações de captação de recursos mediante emissão de títulos e valores mobiliários. as despesas associadas
são apropriadas ao resultado de acordo com a fluência do prazo da operação e apresentadas como redutoras do
passivo correspondente.
q) Outros Ativos e Passivos
Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável. os rendimentos e as
variações monetárias e cambiais auferidas em base pro rata die e provisão para perda, quando julgada necessária.
Os demais passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos, quando aplicável,
dos encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos em base pro rata die.
r) Lucro por Ação
A divulgação do lucro por ação é efetuada de acordo com os critérios definidos no CPC 41 - Resultado por Ação,
aprovado pela Deliberação CVM n.• 636/201 O. O lucro básico e diluldo por ação do Banco foi calculado dividindo-se
o lucro liquido atribulvel aos acionistas pelo nümero médio ponderado de ações ordinárias totais, excluídas as ações
em tesouraria (Nota 24.1). O Banco não tem opção, bõnus de subscrição ou seus equivalentes que dão ao seu titular
direito de adquirir ações. Assim, o lucro básico e diluído por ação são iguais.
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5 - INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
As informações por segmento foram elaboradas considerando critérios utilizados pela Administração na avaliação de
desempenho do segmento, na tomada de decisões quanto à alocação de recursos para investimento e outros fins,
ao ambiente regulatório e às semelhanças entre produtos e serviços.
As operações do Banco estão divididas basicamente em cinco segmentos: bancário, investimentos. gestão de
recursos. seguridade (seguros. previdência e capitalização) e meios de pagamento. Além desses. o Banco participa
de outras atividades econômicas, tais como consórcios e suporte operacional. que foram agregadas em "Outros
Segmentos".
As transações intersegmentos são praticadas em condições e taxas compat"veis com as praticadas com terceiros
quando aplicável. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento.
a) Segmento Bancário
Responsável pela parcela mais significativa do resultado do Banco, preponderantemente obtido no Brasil,
compreende uma grande diversidade de produtos e serviços, tais como depósitos, operações de crédito, cartões,
que são disponibilizados aos clientes por meio dos mais variados canais de distribuição situados no pais e no
exterior.
As operações do segmento bancário abrangem os negoc•os com os mercados de varejo. atacado e governo,
realizados por meio de rede e equipes de atendimento, e os negócios com microempreendedores e o setor informal.
realizados por intermédio de correspondentes bancários.
b) Segmento de Investimentos
Nesse segmento. são realizados negócios no mercado de capitais doméstico, com atuação na Intermediação e
distribuição de dividas no mercado primário e secundário, além de participações societárias e da prestação de
serviços financeiros.
O resultado da intermediação financeira do segmento é obtido por meio d e receitas auferidas nas aplicações em
títulos e valores mobiliários deduzidas das despesas de captação de recu rsos junto a terceiros. As participações
acionárias existentes estão concentradas nas empresas coligadas e controladas. As receitas de prestação de
serviços financeiros resultam de assessorias econômico-financeiras, de underwriting de renda fixa e variável.
c) Segmento de Gestão de Recursos
Responsável essencialmente pelas operações inerentes à compra, venda, e custódia de títulos e valores mobiliários,
administração de carteiras e administração de fundos e clubes de invéStimMto. As receitas são oriundas
principalmente das comissões e taxas de administração cobradas dos investidores pela prestação desses serviços.
d) Segmento de Seguros, Previdência e Capitalização
Nesse segmento, são oferecidos produtos e serviços relacionados a seguros de vida, patrimonial e automóvel,
planos de previdência complementar e planos de capitalização.
O resultado advém principalmente das receitas com prêmios de seguros emitidos, contribuições de planos de
previdência, títulos de capitalização e aplicações em títulos e valores mobiliários, deduzidas das despesas de
comercialização, provisões técnicas e despesas com beneficios e resgates.
e) Segmento de Meios de Pagamento
Responsável pela prestação dos serviços de captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de
transações em meio eletrônico.
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As receitas são oriundas principalmente das comissões e taxas de administração cobradas dos estabelecimentos
comerciais e bancários pela prestação dos serviços descritos no parágrafo anterior, além das rendas de aluguel.
instalação e manutenção de terminais eletrônicos.

f) Outros Segmentos
Compreende os segmentos de suporte operacional e consórcios, que foram agregados por não serem
individualmente representativos.
Suas receitas são oriundas principalmente da prestação de serviços não contemplados nos segmentos anteriores,
tais como: recuperação de crédrtos, administração de consórcios, desenvolvimento, fabricação, comercialização,
aluguel e integração de equipamentos e sistemas de eletrônica digital, periféricos, programas, insumos e
suprimentos de informática, além da intermediação de passagens aéreas, hospedagens e organização de eventos.

Composição por Segmento
s-sruro..

Outtoa
S.gmto"to'

pnvfdlnd••
apltalluç.lo
ST.II3.163
R.et'<l•sõoooe~c;.~,

:u&.11l

369.e:57

UIO.S$5

J.OS6.T$4

~de open~Ç6es com tiMos e v~Ot"N
motíf&rioselnstrumentos fina~

17.809.4~

19.225

3.050

27.326

epibç6es c:otnpulsórias

o. MgurOs.

-

Rendas ean tarifas. taxa • corn~..e..
R~de~Cipaç66$ em coll~s •

1.200.378
2:.7<CO,-t74

260,179

1.568.689

1.102.m

Ckt&~aaa

o.tpesasdo ~ norn.orcacso
Oespe$Ucorn ~d• eA'It)rbtinos,

c.nte.s. repnsn • llf..-.d•m•nto mercantil
P'n:Mslo!Reverâo pera cr~sc!e llqlJdaçto

.....

·~

31.407

(80.174)

....,.,.

11.87U73

1.614,'85
1.221.971

33U:W

(356.240)

87.873

2<1

R taJbdo ~ai com aegurot,

Ou1nrsrec6~(')

476.&a8

(1..649)

11

1.701.803

,,og.a,oJO

prWidtnci.l • capbifz..çlo

2..750.1575

94.174

(57.-Ja.Un}

(201.270)

(23,$)2_1e,9)

(6l.574)

(243.870)

8M4.2:19

(34SM1)

sn.l41

(6CI.604.5$1)

(9.gg.,.)

119.227

(2U56.fi30)

5.893

(15.289.9'28}

I:W.9S3

{70.111)

(1.373,325)

(tJ00.116)

(1$.295,821)
tS.st5.756)

(4,057)

(130~

(I !I)

($.94-8.932)

(153.1M)

Ahlafuçloe}urosdeproyOOes rokntc.s

-- ..

...577.297

,.,

~~O.~sdeeàmbloe

R~11óe.pr~des.ervP

1 ...1

29,709,192

deriva:ivot

~k!Wla. eap.tallzaçio

s.ae.ue

2!U08.903

llflondlln'l«<tomei'(;MI(t

~ llnancelro ~op«açOes

El1mln1Ç6. .
l"t:lnegmento.

(753.155}

Oupesas de pn-.1

(4.879.328)

(15.470)

l19.423)

(130.698}

(68.188)

{78.270)

1....

~5.189 429)

<Mrn dec'PHU admftliW.tlves

(2.:973,176)

(18.012)

(12.803)

(176.604}

{88.300,

(63..092)

32$.22.1

(3.006.866)

(272.054)

(710)

(4.756)

(6..632)

(1.98:9)

(10.263)

l'"'l

(oell)

(15-'67)

(9.2211)

(137)

(542.561)

- dodi!en<lo
Atnof1i.taç:loóetntangN•s

~

Opw;IÇ(MJs tht vencJ:t ou M nnsr...&nc:w~ de
.~ftnanuWs

ReluttadQI"'lliW~ÓOVIkw'~•tiM

aliYos

Luero antn da tributaçlo • p1ttfelpoç:6es

(3.65<)
(S32,9U )

(20<)

(226.269)

(23,.(6$)

23

(4.130.377}

(82.628)

(37.840)

(1.1ot)

13T.Ul

29U76

(52.626)

(11&.75G)

t""'l

(752.041)

(84.6781

lU«<Uquldo

(28"9.313)

(1.114.148)

(2.271)
(192.445)

125.35-4

~5.721.391)

7.t12.746

(559.717)

{75.462)

(10.698)

(1.4.35)

(320.221)

15.211

1.40().492.213

.......

(VO..MA)
(20.943)

(2.294)

......

Parlcipaç6esnok.lcro

(12.691)

(20.943)

lmpostoderendaeCOI"'Crit!Uçtoaoc:iMIObl'eo

Panidpeçlo dos ni6 CoMroladófH

(8..539)

(286,101)

(!I)

140,331

646.623

3.803.393

165,711

595.824

4.425.962

5,111.350

121..454.955

1~.430.752

(2.C.98Z..434)

1.523.665.704

tJ.t.q,&63

472.$18

536.758

(15.200.328)

1,798.292

1.311.705.-iôO

1\4.935.501

"!i.nll.-452

(9.,137.946)

1.440.067.665

(1) Inclui, no segmento Meios de Pagamento, o ganho oriundo da parceria estratégica da BB Elo com a Cielo nos negócios de meios eletrôntcos de
pagamento no valor de RS 5.787.797 mil (Nela 2.c).
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~ccrnputa.Orin

11.61!

39.117

17.116

39.813

preotlóénda e caphf...2:1ÇM
Ronr;tast;kl~4e: MrVlços

Z..672..742

Rendas oom tarifas. ~as • oomiss6es

1.474.601

7.763

(517,850)

(370)

250.t31

415.573

... .390

.......

De5p~~usoom~de

empret.bmos.

(119.189)

8.733.505

(173.701)

(11~1UU591

(51.292)

(SU7f}

jt.tSUN)

(2.291)

1.002~0

146.254

(1341.181)

4.1SS.Ol7

(J.48,140)

49M20

(J7.56U60)

(3.955}

120.789

(17.8.58.244)
(1~.145)

(1.252..145)

Ofl'.ndamento IMI'CAt'llil

PrcNislo pata aütos de táq~aç.io dwido$1

•. 18!U31

(518.220)

156.176

(3U99.165)

15.355
(21U42)

1.551.517

:use.320

c.stOes. ,.ss.. •

20.6$2..787

89.153

Re~operaC!Cinalcorna.eguros
Pf~d6tlciaeeapitaliZaÇio

~sasóeca~r.o~

(205.992)

(\5)

ReMado n!Uinceí.ro 6t QPel'll9l5es de segunn.

OUtrnrecetias

ToiOJ

(665.52$)

220

"

(543.M7)

DuploMS óe pos-IIHI!

(4..3SO.S13J

(14.250)

(14.,.597}

(120,120)

(45,859)

(57,577)

1.610

(4,83t.606t

Outras csnpuas admlrittrativu

(2..897,671)

(18,809)

(4..633)

(187.1 14)

{6!U90)

(58.056}

271.S35

(2.955.231)

(241.601)

(635)

(4.901)

(U66)

(1,745)

(8.605)

(S..3)

(351)

t13.m)

(2.271)

(97)

(1.CI61..t6)

(4.407.9M}

AtwJ~ ejurof. de.~5bellktweas

--

Atncrizaçlottotitlll1do

(3.968)

~de Kvoslntang~eis

(1.059..04)

(173)

(23.182)

{24.098)

Amotllt.açlodetoió

Oper..,O.s de v.U ou do tfans!~ O.

(4.407•• 67)
(S«<,967}

(263.648)

(5.et2)

{53.19'2}

(•73o4SJ

(47.3"'5)

ativosti~os

.......

R~M~OOvalotrer;upert'(elde

ow..........

(3.664.1~2)

(35..351)

),017JI13

279.417

luero atltes da ttlbut~o • partlcl9aç6u

mpostO de renda •

contr.tl~Jçto .soda~

sobta o

(&01.398)

"""

Partfdpaçõet no lucro
P~dosnAoConltol.ldof..s

luc:roUquldo

(20.1~)

(276.069)

(4.433.311)

(417.952)

420.K3

10l,3t7

11•2.743)

(\70,005)

4,1lt.D51

(17.AOa)

(1,437.011)

(3&4.2J7)

(807)

(394.331)

(99.738)

(3)

(322.1tl)

( 110,061)

474.271

2n.22$

15,099

(97.2:GO)

z.m.sga

5..625.215

92.314.181

&.70S.tn

3.&50.314

117.718.715)

1.369.965.30l

2.431.~

3Cn.051

44,&10

1,732.540

36.15$

1.2.01.539,526

161.,110

2$3.746

4.104,264

ae.n3.728

1.$30,140

I,IJO,:na

(6.663.&39)

1,296,448.171

6- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31.03.2015

31.12.2014

31.03 .2014

16.536.604

13.786.585

10.993.277

10.066.118

10.144.869

9.106.482

6.426.938

3.621.616

1.867.838

23.548

20.100

18.957

65.844.478

51.541.987

58.459.540

Aplicações no mercado aberto ~revendas a liquidar- posição bancada

27.165.315

15.534.017

19.531.956

Aplicações em depósitos interfinanceiros

38.471.010

35.785.262

38.599.165

Disponibilidades
Disponibilidades em moeda nacional
Disponibilidades em moeda estrangeira
Apflcaçôes em ouro

Aplicações lnterfinanceiras de Uquidez ( t i

Aplicações em moeda estrangeira

Total

208.153

222.708

328.419

82.381.082

65.328.572

69.452.817

(1) Referem·se a operações com prazo original Igual ou inferior a 90 dias e apresentam fisco insignificante de mudança de valor justo.
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fJ BANCO DO BRASIL
7 -APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

a) Composição
31.03.2015
Aplicações no Mercado Aberto

Revenda$ a Liquidar ·Posição Bancada
Letras Financeiras do Tesouro

31.12.2014

31.03.2014

310.652.775

264.489.673

248.855.501

28.791.000

15.538.967

17.480.341

15.452.873

2.729.238
14.071.623

425.136

341.082

l etraS do Tes.Ouro Nacional

4.656.507

Notas do Tesouro Nac1ona1

23.377.414

698

415.997

85.396

254.344

281.515.888

248.941.840

231.053.784

Outros Tftulos
Revendas a Liquidar Posição Fi nanciada
a

Letras Financeiras do Tesouro

36.052.865

33.002.160

63.927.265

Letras do Tesouro Nacional

195.828.186

128.174.414

111.777.357

Notas do Tesouro Naetonal

49.475.369

87.520.298

55.151.433

159.468

244.968

197.729

345.887

8.866

321.376

Outros Títulos
Revendas a Uquidar ·Posição Vendida

Titulas públicos rederaís · Tesouro Nacional

345.887

Outros
Aplicações em Depósitos lnterflnancelros

321.376
8.866

41.005.401

39.746.931

43.475.419

Total

351.658.176

304.236.604

292.330.920

Ativo circulante

350.478.621

301.620.235

289.120.466

1.179.555

2.616.369

3.210.454

Ativo nào clrculante

b) Rendas de Aplicações lnterfinanceiras de Liquidez
1° Trimestre/2015
Rendas de Aplicações no Mercado Aberto

Posição bancada
Posição financiada
Posição vendida

Rendas de Aplicações em Depósitos lnterfinanceiros
Total

8.655.444

1° Trimestre/2014

5.855.882

747.454

506.121

7.901.887

5.345.811

6.103

3.950

124.139

119.633

8.779.583

5.975.515

30
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

fJ BANCODO BRASIL

1• Trimestre de 2015
Valores expressos em milh3res do Roals, excoto quando fndícado

(!>

IV

o
......

(j)

8- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS -IFD
a) Títulos e Valores Mobiliários - TVM
a.1) Composição da carteira por categoria, tipo de papel e prazo de vencimento
31.03.2015

V.ndmenlo em Dtu
S.m Y*MimMlo

1'>111\llo.plf'l
Hegoc:~çio

TllUiosPúblk:os

0130

31 I 11()

~~-

m~reado

...

::0

illbrc.a~•
~

(1.129.38.4)

103.031.412

101.931.'.179

(1.098.413)

11.741.221

11.154.329

(1,01t.et2)

L 141

32.161.697

5.261.309

6.11l.lll

37.205.~

13.280.$11

n.ne.-Nt

(951.162)

n.26t .4t2

?6.32.5.1115

(iS!.595)

14..245.218

1:1.251.514

(917.704)

1.450.5!3

6.616

9.432.-418

1o.887.001

10.8&9.547

2.SU!

?,0'14.241

?,094.80e

20.587

6.831.504

15.841.098

9.5~

32.336.924

926.645

1.576.34-4

15.617.301

.56.17-4.599

65.457.254

(717.3.<15)

55.914.411

5$.128,657

(785.75-4)

2U21.67<4

24.868.713

(752.QIII1)

S8.316

9-16.-499

11.090.797

.....

12.43t.&5ó

U.095.612

(336.238)

10.709.043

to.•99.tn

('l09.930)

28.187.578

27.843.87'4

(338.7041

(I)

!1.22•

!1.224

&4.!&3

84687

15..691

(U7&1

14.<00

81.-401

102.?81

,.,.,

2.234. 141

2.2BO.fl93

-4&.7$2

479.987

593.191

113.19<4

1.23U72

1.231.720

(4 IS2)

2.92-5.260

2.907.90-A

(11.356)

TittJosdaOfv!daAQrárla

188

2.010

.....
.......
1.008

&~Oiast:we

1!.470)

3.6Hii.168

172.-430

1.0f8.1U

4.53f.4&4

12.430.922

23.261.194

n .oaun

i1n.s221

zs.nuso

25.613.163-

(112.817)

19,4M,OOl

19.l96..tlS

(19.1U)

16&.703

375.081

4,356.287

5,017.•~

•.907,5:351

(109.895)

J;t52.173

7.339.6 n

(112.496)

5.396.79-4

5.34-o.UG

{5$.098)

1S4,737

4.501

150.771

310.010

310.010

100.090

HI0.091

144.053

1«.854

901

1. 147.111

1.211

134.12S

2.977 188

2.907.1&3

(70.000)

1.154U14

1.5~.514

157.360)

1,591362

1.5&3.318

(8.644)

1.211.257

t.222.64S

1t.2U

t.337.81.C

1.3Sl.134

~4.&20

U2'0.838

t:m.orn

(30.757)

'"

t.287Jm

1.288.454

(10256)

245.9l&

233,731

12.407.532
1.241,151

t1.468

1.937.602

29!U110

U22.S45

~adtpn)dUIOnn'

· OCII'I'II'I'IOdlln
~dedoclólito

300.230
14.\l41

48.734

27ei.214

81.~1

173.065

l.l83.6tf

Eurobonds

110.103

80.101

3..!116.181

2..f2Uts

""""'"
,_"""""""'

110.104

90.581

73.104.

1.'323.15~

(10791

,,,

....,.

lMI. IM

392

Notmt puwnl~s

..

~,

..,.,

1.343

7.749

Dob6nWJes

o..,.,

Y•lordecu•!.o

10S...411.321

T!b.lotNOMól

-·

rn.t'UdO

101.ki.705

""""""

lnv•SIIfMnto

'1/alordltu•lD

V.lllorda

4U~Ua6

Not~doTos.cuo

Colas oe Fundos o.

m.-o

Mano.,.R•

11.UUZ1

-

Tlt\lo• Ptlv"tdM

Valord1eut1o

To1>tl

Vai~ V.

7.111.493

r......,

Til\ksdo~

Aclm• c1• UO

111 • 360

o
s;,

31.0!.1014

Total
Mat~ç-l:oa

l.U5UW

lottuOOTesoutO

--

Totol
Vat.W-.1•
mfl"CIIdO

Ult.!>4

letJas Finlnceira&do

Clut<OS

31.12.2014

Vlll« d. Me~1do

1.~2..629

.......

H1.444

63.806

392.018

33,!99

101200

180.302

l50048

3.822.494

7.382.2:J'

12.691_\.3

70

227.585

,......

12,695.991

S02.169

...

~

(3.SI75)

8&762

83.200

f3.S56f

t.682,5Q3

1.615.302

2J09

(12.201)

104.34!1

103.738

12,410..«4

2.912

15,096.074

6.D9f5.,18CI

U-43.112

1.254

2.963.583

2.960.362

...

,...,

..

(3.22tl

o

o)>

o)>>
~
)>

::0
)>

o

o
(J)
o

m

"'c
};!

o
o
(J)
(J)

c

"'r
(J)
(!>

fi}
.4.
(!>
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fJ BANCO DO BRASIL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Co nsolidadas

><

1° Trimestre d e 2015

~
....,

fii

Valores expressos em milhares de Reais, exçeto quando Indicado

Q)

co
V~~onclm.nta •m Dl.1s

-

WJKiment.o

2 • T11ulo. Dl•pofllv..s p•~ V.nda
n Wtos P\ibllcos

Yalord•Marc.do

0.110

31at10

Total
, . , . 3&0

m.,çada

Ylllor d• c:u•to

Yalorct.
,....c:Mfo

Tolo1

_.,..,.

Man.açto•

lol'•lor d• ~u •ta

Y..01d•

MIIR:IIçla•

mwudo

-~do

, ,,st.491

111.524.858

109.151.927

(2.36f.731)

105.111.164

1G4.3tl7,329

(1.~50.135)

98.059,590

17.312.411

(747. 112")

Gi.t68

2.118.265

2.7H.117

1,1U ,310

ll9,:n1. 16G

57,513,.833

H ,Jit.ll•

1724.009.

52.~5.69.2

ti%.115.217

t"'fUISJ

48.047.$21

4'1',:2'».651

(151.117)

.......

1.912

31,257.14-i

32.407,779

32.402.967

(4.812)

27.609.922

27.677.600

6 7.614

21.529.021

21.537.58'9

1. 148.960

3.159.488

8. 192.371

8.047.104

{145.2e7)

8.580.765

8.429.1...

(151.621)

, 1.981.381

11.7 11.508

(276 873)

5,711, 317

11.386,651

1U97.565

(489,086)

5,.508,297

.5.076.5&4

(43 1 .7~)

5.~.111

4.71J3.952

(~.2.19)

SUMO

D0.122

89.717

(405)

114.608

113..!22

(784)

17.36&

17.189

1179)

3.117.3$7

3.243.,~

3. 177.357

{6U9:S)

3.5a2.4172

" .776

3.741.205

l.no.211

29.012

6.939.2$1

5.9-40.126

...

3.5$2.~

6.536.352

6.597.690

11.338

4 .m.464

<1..756.540

(15.~41

1.ne

1, 143.211
2.170.068

688,248

S.ti7

12.~

16.611

TIIIJC~SdaDfy,aaExi~~~~N

8rdoh
85.10 1

650.127

5..19&.186

065.022

753.693

3.st9. 16&

4.07fll.721

2.201.202

41.437, J3l

54..010.125

S2.361.10l

6~.635

t.38J..n8

1,:315,$3.4

34.055. $82

38,114.606

37.411.089

1.012. 389

195.4 23

1&3.311

T!bJOS de governos DWang.&irOI

69.966
1.043.GI2

OebttltUIO$

No4HprotnlltoÓo1al

cedulas do cr6dito bandfiO
415.699
627.060

ced~Au de proOulo rurd-

<:ofmlOI:Miol
c.rltrkõ:ldolcle~Joboncirio

(18.705)

693.os.-

687.9:79

t $.0'1'51

730.918

738.656

53.17:t,472

52.202.052

(170.420)

50,012,082

50,018.7117

4,705

(703,517)

38.378.118

Ja.09G..014

(200,03<1

35.30S.WI

35.819.165

S83 721

1. 119.053

s:

(4.641)

1.4168.385

1, 467,3W

('94)

1.37$

{ti604)

53, Hi9

417,551

($.611)

.....,.

1,120421

417,003

so.on

(• .42JJ

)>

3.191.51-t

{6~.243)

4 .681.476

(4'1'0.297)

3.658.054

3.289.911

(J68.14J)

::0

(46.052)

811_.5g&

S9l.359

(la.237J

..

969.138

il61,459

(7.6751)

1.417.9·41

1.4 1&.551

...

313.365

371..219

25.218

25.'21

P.66<)

3.446.930

3.4N,254

"-""

"3.030.817

3.00&516

(22.299)

"'"

....,..,

632.051

527.060

(4.9911

.........

557.495

73.931

1.13 1.382

1.1 11.4150

(13.9'22)

1 .564.540

1. 550.675

U02..538

346..356

....

2.151.372

2.151.338

(34)

562.700

303.876

337,41$6

309.224

{28.232)

264.263

240 20S

10.826

IOIIS:I

1.&.610

1.790.114

1.735.1MW

"'

'"·"'"
1,!m),a50

1,91&.18&'

~

10.953

&.113

~
o)>>

1.392.123

' 17.874

(4,120)

560,396

....,..

(11.865)

!24.058)

1,537.802

72.541

175.&46
4 815DS

5CM. t65

48!1.505

(20....)

.&95.439

4M.4.DI

I8JWtl)

41.053

119.75-4

3.072.867

3.<475.648

J.2..oto.no

(234.1171)

3 .159.069

3.046.496

( 112.5'1'1)

Clf1incadosd.-Recebilfeis
ll'ntiOlllãrios

o

52.007

4. 211. 179

Lottu FinancclrDt

::0

1.396.n 1

4,41"3.827

5.343

o
s;:,

47,003
3..272.461

CMW'!Cidosdo~

....

(1,&42.122)

132,496

Cr.Otónosdo/I,QnrN:t06d0

923

134.988

17.36'

"""""""'
"'""

Man::8çio a

4-0)1.$12

Noludo Te~souroH~IIf

.....

Toul

Y•loc<S•
mMudo

U 7S.U8

Tri\Jos da Dh.da Alr'M•

Cotas oo fur.doa de h'N'estmeft\0

V"o' O. C.\IStO

$.477. 431

lelr.lSOOTesouro Nitdoonl

""'""

o\c!ll"'.l dS )&O

3t.Ol.2014

1.113,148

LellasFinancelnn dQTHOUI'CI

TtliltosPrfv.ldos

Jt.t2.2011&

31.0!.2015

...

(2.1415)

""

)>

o

o(/)
o

m

-u

c

>!

8
(/)
(/)

c

-u

r

.........

-.....:

s:

Q)
....,
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Notas Explicativas às Demo nst rações Contábeis Consolidadas

fJ BANCODO BRASIL

1° Trimestre de 2015
Valores e)lpressos em milhares de Reais, excoto quando Indicado

31.012015
Venclmonlo em Db.a

S.m
-lmenlo

3- Mal'llldo a a1e o Yendm.nto

....

U :JS

Tltulos PUbUcoa

lf e tM

Tol.ll

i lt . 3M

Aci ~~W de

310

Valor de cu ato

Totol

Valor de
mtre.do

Maruç.to a
mercNo

7J.4.706

399.217

1.l00.919

16..092.515

17.6UAS4

18.S2t.275

ast.nt

f74.35'

srs.oes

t.2U.T44

13.3~125

1A,Iil t...,

15.697. 111

1.057. 170

41.40S

<11.405

4H05

674.356

233..1!112

1.292..7 4A

2.094.760

4.32:2.!55

4.295.612

11.215.160

10.216. 18~

11,360,03.'

Letr.u Flnançdm do Te~

ltCtHcloTesouro NllCionôll

]1.12.2014

Valot de M•rc.edo

NoiM do Tesouro N.acioMI

141.21A

........

Val..rda .,u.t..

VaiOf dl

..

u sa

TituloaPrlv.tdc>&

-··

Cocal do l'unóot M l!"'uUmento

10.350

_,....

Mart.~çlo il

·-

110_350

COftifit.acJQ,de d opósltob.1nclirio

Ceftiflc:ltdosde R6cetlfveo:$

...

""""""'"'

""""'

3.!J.45.012

To UI

Mtrc.iiÇIO I

17.147.167

3.711,'84

14.172.971

tS..$51.714

771.743

13.543.540

t 7,4.2t,.1SS

3.112.615

14.23t. t 71

15.141.05)

B8.0JS

.....,

801, 17&

(26.683)

S.!33.sn

5.520.152

(13.&20)

4.155.0115

4,141,n1

(13.285)

1.013.853

8009.86&

11.905.903

3.890.236

9.930.248

10345.875

915,629

G!I.CMH

64.770

(?><)

2.818

2 .816

(174)

3.02:9..513

2.132..154

(t t7.349)

592. 143

421.01.2

( 171.131)

633.n4

510,G61

(123.133)

15.!20

<.&33

2.420_86:>

2.441.414

2.-440,318

(598)

20232

19.494

{13&)

30.90111

3t612

roa

1.1o«<

1.140

178.310

243.602

241002

160.446

160.4.46

1,08<

7 .....

..60>

6.603

..,..

237.925

3.~2

128.36&

327.313

130.~

399.167

.....

128.174

221.991.309

224.153.-475

,...,

..., .....

1.735

14.454.101

lli.ISl.Ul

1SS.U7.119

235.740.111

{196.753)

&960

U3.1DC.52l

f2.5l6.294t

287.925

1.1 62.166

308.565

1a.t.$24

(123.$41)

19t.f7l,7t:2

195.111.411

( 1.055.321)

I om
v.nc:lmenlo
POI"Cartel,.

C..Wra Própna
VínoJadot a compromluos a.

"""'"'

o,,.

31

&

uo

Total
111 1 !eO

Aclm &d1 360

V&.lord1 c.utlo

V•lord•
-rc:ado

lhrc.çio •
merc::ado

\lalordiCioll to

31,11. 2014

31.03.2014

Total

Toud

VeioriH
l'f\ln::ado

M• rc.çlo•
nwrcado

Vinc;Uados 6 pruraçJQ a.

PnMsio pa~ a desvaioriuçao
dO U\l.lostvres

)>

o

o
(J)

Valor d•cutlo

m

V..,ord•

Maruçto •

m.rc:.to

rnlf'C.IGO

""'c};!
o
o
(J)

:u u.on

•n .463.531

14.454.101

111.153.7S3

156.317.611

13$.740.117

.2:l l.104.52J

(2-,631.29-4)

2.U..Ht.JOt

224.153.475

1.1&2.1fi6

11K.I73..712

t95.611.44i1

11.0!..5.321)

3.~5.012

39.659.734

12J02.007

15.36.2..188

127.288.090

199.42S,!t1ft

199.4 57.731

3UI1l

118.6&8.724

189-285.759

600_03S

t3:2.83l.694

1.C0.732.0fl1

7.89&.337

1.259

1_211.517

9M.410

t5.C21.Sol2

19.843.097

17.295.783

(Z,5Sl.309)

19.787244

20.422.437

635.243-

55.191.915

4&.304.556

(8.687.359)

"

15

(13:)

&.6\6,404

(31,741)

c

{J-4.595)

(34.5~

r
""'

Vioc~A*' .o B.w;:o Cer1lnll

.,...,.,

::0

o

l t.Ol.20tS
Vt ,..clmtnto .m Dla1

o)>
~
)>

a.2) Composição da carteira por rubricas de publicação e prazo de v encimento
VAIOf'dl Mllreado

::0

o)>>

..,..

1170.393)

5.695

o
s;,

o

2.73Ht0

2.194

-41.463..531

........

v•ord•
m • rcado

11.175

<l.lW2

(j)

Totlll
v 1 ior d• c:ua,1o

24.ti1

l.l<t.D

o
......

31.0].2014

Ti"-'o.sd:l~id• EJ':tefml

""''

(!>

IV

1. 802.53&

471.02<4

5,.45!5

14,120,.140
(48.153)

16.466.!02

16..399.157

167.645)

(48.153)

(48,15l}

14,5 15,341

, .....&2._5«

(32.,791)

(40.315}

{40.315)

&.644.145

(J)

(J)
(!>

fi}
-4,
(!>

õl
00
Ül
(J.)

Ül

()1
(J.)

m

(f)

(!>

><
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Vnlores expressos om milhares de Reais, exceto quando indicado

O>

o:>
a.3) Composição da carteira por categoria e prazo d e vencimento em anos
31.03.2015

31.12.2014
Total

Valor do Mercado

Vencimento om Anos
Som
vencimento

A vencerem
até um ano

A vencer

A vencer

entro 1 o 5

entro 5o 10

anos

anos

31.03.2014
Total

Total

A vencer

Vatorde

Valor de

Valor do

Valor de

Valor de

Valor do

após 10 anos

custo

mercado

custo

mercado

custo

mercado

3.945.012

72.771.892

96.418.966

45.123.340

14.845.313

235.740.817

233.104.523

222.991.309

224.153.475

196.673.782

195.618.461

1 • Tltulos para Negociação

2.829.526

52.951.209

35.994.987

11 .803.602

1.837.997

106.546.705

105.417.321

103.037.462

101.938.979

83.74 1.221

82.654.329

2. Titulas Dlsponlveis para Venda

1.113.648

17.385.781

55.257.041

32.045.981

3.355.476

111.524.658

109.157.927

105.818.164

104.367.329

98.059.590

97.312.418

1.838

2.434.902

5.168.938

1.273.757

9.651.840

17.689.454

18.529.275

14.135.683

17.847.167

14.872.971

15.651.714

Por Categoria

3 · Mantidos até o Vencimento

o
s;,
::0

o

o)>

o)>>

a.4) Resumo da carteira por rubricas de publicação
31.03.2015

31.12.2014

Valor Contábil
Clrculanto

Por Carteira

Carteira Própria
VInculados a compromissos de recompra

Valor Contábil
Total

Não circulante

Circulante

Não circulante

Provisão para desvalorização de Htulos livres

)>

Valor Contábil
Total

Circulante

Não circulante

::0

Total

)>

o

132.349.941

99.894.761

232.244.702

133.291.269

87.150.722

220A41.991

108.924.663

85.915.055

194.839.718

126.353.490

72.243.410

198.596.900

126.674.173

58.910.715

185.584.888

92.852.027

47.431.067

140.283.094

3.321.618

13.969.648

17.291.266

4.998.373

15.414.310

20.4 12.683

11.686.592

34.283.360

45.969.952

(f)

15

-

15

2.674.833

13.729.858

16.404.689

1.627.105

12.857.630

14.464.735

4.386.029

4.235.223

8.621.252

m

(48.153)

(48.153)

(8.382)

(31.933)

(40.315)

(34.595)

(34.595)

Vinculados ao Banco Central

Vinculados à prestação de garantias

::;:;:

31.03.2014

-

o
o

""'c};!
o
o

a .S) Resum o da carteira por categ oria
31.12.2014

31.03.2015

(f)

31.03.2014

Por Categoria

(f)

1 - ·n tulos para Negociação

105.4 17.321

45%

101.938.979

46%

82.654.329

42%

c

2 • Tltutos Disponfveis para Venda

109.157.927

47%

104.367.329

47%

97.312.418

50%

r
""'

3- Mantidos até o Vencimento

Valor eontábil da carteira
Marcação a mercado da categoria 3
Valor de mercado da carteira

17.669.4 54

8%

14.135.683

7%

14.872.971

8%

232.244.702

100%

220.441.991

100%

194.839.718

100'!.

859.821

-

233.104.523

-

3.71 1.464
224.153.475

-

-

778.743
195.618.461

~.
MF$>.

f "--iy··
34~ ~%~ ~
.I

..::

l(j\

~
i

..

("

'<:~.;}M')~

::;:;:
O>

I<Ú

o

0..
(!>
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o
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Consoli~r.o

1° Trimestre

de ~
Js·
6l"'#fl
J1 )~
(
~

Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando lnd

d~~o

b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
1° Trlmestre/2015

1° Trimestre/2014

Aplicações lnterlinancelras de Uquidez (Nota 7.b)

8.779.583

5.975.515

Títulos de renda fixa

4.016.041

2.778.557

Tltulos de renda variável

4.1n.684

72.680

16.973.308

8.826.752

Total

c) Reclassificação de Títulos e Valores Mobi liários
Não houve reclassificação de títulos e valores mobiliários nos trimestres findos em 31 .03.2015 e 31 .03.2014. Em
31.12.2014, o Banco Votorantim reclassificou titulas de Letras do Tesouro Nacional, com valor de mercado de
RS 915.960 mil, passando da categoria "Títulos disponfveis para venda" para a categoria "Mantidos até o
vencimento", em decorrência da revisão da intenção da Administração sobre os respectivos títulos. A reclassificação
destes titules não gera impactos no Resultado e no Patrimônio Líquido na respectiva data-base.
d) Instrumentos Financeiros Derivativos - IFD
O Banco do Brasil se utiliza de Instrumentos Financeiros Derivativos para gerenciar, de forma consolidada, suas
posições e atender às necessidades dos seus clientes, classificando as posições próprias em destinadas a hedge
(de risco de mercado e de risco de fluxo de caixa) e negociação, ambas com limites e alçadas no Banco. A
estratégia de hedge das posições patrimoniais está em consonância com as análises macroeconômicas e é
aprovada pelo Conselho Dire:or.
No mercado de opções, as posições ativas ou compradas têm o Banco como titular, enquanto que as posições
passivas ou vendidas têm o Banco como lançador.
Os modelos utilizados no ge:enciamento dos riscos com derivativos são revistos periodicamente e as tomadas de
decisões observam a melhor relação risco/retomo, estimando possíveis perdas com base na análise de cenários
macroeconômicos.
O Banco conta com ferramentas e sistemas adequados ao gerenciamento dos instrumentos financeiros derivativos.
A negociação de novos derivativos, padronizados ou não, é condicionada à prévia análise de risco.
A avaliação do risco das subsidiárias é feita individualmente e o gerenciamento de fonma consolidada.
O Banco utiliza metodologlas estatlsticas e simulação para mensurar os riscos de suas posições, inclusive em
derivativos, utilizando modelos de valor em risco, de sensibilidade e análise de estresse.
Riscos
Os principais riscos, inerentes aos instrumentos financeiros derivativos, decorrentes dos negócios do Banco e de
suas subsidiárias são os de crédito, de mercado, de liquldez e operacional.
Risco de crédito se traduz pela exposição a perdas no caso de inadimplência de uma contraparte no cumprimento
de sua parte na operação. A exposição ao risco de crédito nos contratos futuros é mlnimizada devido à liquidação
diária em d inheiro. Os contralos de swaps, registrados na Cetip, estão sujeitos ao risco de crédito caso a contraparte
não tenha capacidade ou disposição para cumprir suas obrigações contratuais, enquanto que os contratos de swaps
registrados na BM&FBovespa não estão sujeitos ao mesmo risco, tendo em vista que as operações do Banco nessa
bolsa possuem a mesma como garantidora.
A exposição de crédito em swap totalizou R$ 601 .721 mil em 31 .03.2015 (R$ 508.717 mil em 31.12.2014 e
R$ 590.897 mil em 31.03.2014).
Risco de mercado é a possibilidade de perdas causadas por mudanças no comportamento das taxas de juros e de
câmbio nos preços de ações e de commodities.
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Risco de liquidez de mercado é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em
tempo razoável e sem perda significativa de valor, devido ao tamanho da transação em relação ao volume via de
regra negociado.
Risco operacional denota a probabilidade de perdas financeiras decorrentes ce falhas ou inadequação de pessoas,
processos e sistemas, ou de fatores, tais como catástrofes ou atividades criminosas.
d.1) Composição da carteira de derivativos por indexador
31.03.2015
Por lndo:udor

Vaf.orde
roferfnela

31.12.2014

Valor do

Valor do

CUiiiO

mercado

Valor de
refor.\ncla

Valor do
custo

31.03.2014
Valor de
mon:ado

Valor de
roforêncla

Valor de
custo

Valor de
mercado

Contratos de
Futuros

Compromissos do
Compra

22.213.959

14.885.592

OI

8.042.301

4.989.390

4 654.807

Moedas

4 .073.462

3.470.456

8.19<1.321

18.047.792

lndice Bovespa

51.807

145A61

171..297

Cupom cambial

10.030.590

6.274.197

5.017.810

Commodilies
Compromisso.s da

Venda

OI
Moedas

T-Note

15.799

6.088

13.557

38.918.019

35.480,800

40,821290

19.594.831

22.698.805

24.872.889

2245.095

1.621.697

2.687,029

865.859

712.179

Indico Bcvespa

2.216

Cupom cambial

15.139.522

10.350.422

12.903.238

Ubo<

22.610

53.049

223.950

Commoditles

47.886

44.648

77.626

scc~1

56.558

Operaçõu a Termo
Posiçio Ativ•
Termo de titulo
Termo de moeda
Termo de
mercadoria

Poslçio Passiva
Termo de trtulo
Termo de moeda
Termo de
morcadoria

10.452.8.38

1.101.148

1.262.227

10.175.507

464.014

596.864

11.169,168

671.059

45..440

45.440

45.440

22.497

22,497

22.497

110.047

110.047

!556,097
110,047

10.354..965

1.047,698

1.2Q6.538

10.096.696

436.203

557.870

10.997.096

550.845

410.090

52.433

a.oto

10.249

56.314

5.314

16.497

62.025

10.1ti7

35.960

5.714.653

(709.036)

(532.417)

5.353.431

(260.209)

(154.147)

7.415.744

(626.575)

(382.883)

45.440

(45.440)

{45.440)

22.497

(22.497)

(22497)

110.047

(110.047)

(110.047)

5.686.152

(649.955)

(474.535)

5.312.664

(233.757)

(129.528)

7.289.389

(514.716)

(268.669)

53.061

(13.641)

{12.442)

18.270

(3.955)

(2.122)

16.308

(1.812)

(4.167)

(1) Swap cambial com ajuste periódico.
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1° Trimestre de
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando In

31.03.2015
Por Wadaxacfor

:31.12.2014

31,03,201.

Va..,rdec.usto

Valor de custo

contra to de
Opções

O• Compra·
PotiçJo

3 .696.050

1 15.015

231.938

2.30 8.815

88.888

1 16.3A2

2.491.427

100.433

239.944

1.382.525

37.934

41.301

7. 122.189

58.418

36.181

15241

Comprada
Moeda

Estrangeira

lndic•DI
~nextveis

......

34.171
1.616

46

211.9:59

19.322

17 .281

72.5.623

11.05ool

39.007

800.790

48.194

73.425

79.000

3.• 78

2.9&5

56.500

2.357

t.595

41.500

1.&49

1.875

59.000

401

21

...000

1,400

1.13l!

22.274.6<47

61 ,3 54

1 5.962

2.098.907

16.201

20.239

3.881

Oul...

D• V•.nd• •
PoslçAo

2.248.730
4..556.000

23270.344

98.U5

22.814

2.2.028

Compnuta
Moada

E$trangelra
lndk:eOI

......

Opções flexlveis

3.715,756

89.669

19.375.800

7.769

165.588

1.261

13200

156

1.780,139

12.711

19.375.800

7.769

607

904.368

33.126

179

203.000

7,565

Outros

175

1.389

38.225

502

532

10.658

166.820

5.911

4.619

8\.237

1.857

2.018

11.340

163

28

38.750

2 .657

11101

5.320.62 5

(19 5.238)

(654,765]

6.928.502

(252.. 8.5)

(32t,n8)

(482.653)

1.946.705

(52.862)

(98.003)

2.480.083

(47.929J

(25275)

(468.184)

1.547.218

(92)

(362.712)

2.252.376

(106,128}

(193.980)

7.392.251

1254.670)

(1.02H59)

Estrangeira

...911.068

{153..870)

Prt-futados

1,782.687

(54,022)

Poalç b Vendida
Moeda

IndiCO OI

.....

Opçoesfte.xNels

8.371

(1,3$11)

(2.870)

1.2-11..250

(201)

(108)

597.894

(44,157)

(73~13)

1.573..202

(138.540)

(193.237}

668.893

(93.1411

(96.698)

92.231

(1.269)

(539)

253.500

(3.7«)

(753)

156.100

(4.333)

(4.860)

130.000

(153)

(8n)

. ...........

(2. 1:n.osgJ

(2.1fU9 1)

Outro<
De Venda ·

(057.151 1

Poalçio Ve ndida
Moeda

Estrengeu·e

Pr&.f!Jltdos

1,732 .687

(22 .. . .)

(9.046)

(1 ...9,186)

(927.678)

22.10 $.800

(1.524.9 02}

(10,468)

(1,563)

622.462

(8.395)

(7,709)

1.547.218

(1,492,456)

(1,042.289)

2.252.376

(2.112.269)

(2.149.126)

19.371.250

(5.747)

390.612

(8.165)

19.371~50

(5.747)

Opç.õea ftexivels

......

862.678

(22.802)

(14.954)

$5.913

(1,561)

(1.507)

112.850

C<>mmocllllo$

150.636

(3.526)

(3.966)

246.694

12.420

!ndlceOt

Ou. . .

11.094
247

TíMOt

O.Compn~.

5-52.625
1.241.250

(1 .0 SS.1 75}

\.2.10 ...50

(221

(37)

(4...3)

128.356

(4,522)

(6.097)

(3,314)

(4, 167)

157.901

(5,050)

(3,567)

(4.386)

(2.165)

58.141

(2.196)

(322)

(366)

(128)

24.800

(605)

(20)
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31,12.2014

31.03.2015

Por lndoxador

Valor d e

refer6ncla

Valor de
custo

Valor do
mercado

31.03.2014

Valor de
custo

V alor do
refer6ncla

Valor da

Valor de

nwtn:ado

refe~nela

Valor de
custo

Valor de
mercado

Contntos de
Swaps
18.104.439

2.001.392

1.922.51:&

H.sts.Jn

1.206.385

1.322.672

18.045..933

nG.rsr

875.955

6.680.962

19.550

86.426

6.812,672

26.554

111 .906

6.742.981

171.393

209.371

7.724.300

1.640.507

1.528.383

7.553.136

935.268

943.065

8.026.860

370.930

459.269

Pré-r!Xado

1.092293

65644

74.683

73ô.473

52.704

88.329

1.361 .647

57.906

46.334

IPCA

2.296.510

170. 119

123.523

2.072.506

112. 153

89 905

1.529.867

102.063

66.850

IGPM

210.750

39.593

36.2õ7

226.500

39207

38.866

261.250

51 ,382

54.453

Llbo"

84.133

65.874

71.850

91.200

40.354

49.573

98267

22.859

38.197

2 .597

170

111

Poslçlo Ativa
OI
Moeda

EWaogelra

Commodítle$
15.491

105

1.181

22.890

145

1.028

22.464

54

1.370

17.139.251

(2.693.897)

(2.760.58')

15.739.272

(1.140.369)

(1.315.869)

13.S82.3S8

(733.093)

(851.871)

752.487

(20.936)

(31.954)

1.072.754

(13.n9)

(43,425)

4 .502.907

(337.386)

(315.800)

13.574.887

(2.204.639)

(2.278.648)

11.899.496

(740.518)

(865.010)

4.306.131

(131.651)

(244.651)

755.410

(89.577)

(94.519)

837.901

(90.886)

(106.603)

2.617.771

(127.365)

(133236)

959.471

(857)

(6.644)

Outros

Poslçio
Passiva

OI
Moeda

Estrangeira
Pr~·fixado

TMS
IGPM

116.000

(37.031)

(37.758)

131.000

(39.953)

(42.452)

389.471

(74.390)

(84.178)

IPCA

1.849.568

(308.559)

(286.664)

1.653.368

(242.787)

(2~6.043)

758.488

(60.148)

(65.372)

Ubot

so.•n

(33.053)

(30.904)

125.702

(12.2n)

(11.980)

16283

(1.035)

(1.448)

(98)

21 .406

CommodiUO$

M37

(130)

10.222

(102)

(134)

14.01.1

(169)

(26a)

10.430

(261)

(410)

2.127.563

302.520

288.558

3.739.804

154.110

161.216

5.016.856

30.020

116.621

4.789.799

(340.363)

(338.54 1)

3.898.176

(245.932)

(257.966)

7.985.913

(67.112)

(198.905)

OUtro$
Outros
Deriv.ativos 1't
Poafçio Ativa

Moeda
Estrangeira

PosiçJo
Passiva

Moeda

Estrange1ra

(1) Referem-se. essencialmente, a contratos a termo de moeda sem entrega fisica, apenas com hqufdação financeira (Non Oeliverable Foward), O
NOF é operado em mercado de balcão e tem como Objeto a taxa de cambio de uma detennlnada moeda.

d.2) Composição da carteira de derivativos por vencimento (valor referencial)
Vencimento em Dias

31 a 180

O a 30

181 a 360

Aclma de 360

31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Contratos futuros

6.662.502

15.158.767

12.544.733

26.765.976

61.131.978

50.366.392

58.869.082

Contratos a termo

3.819.445

6.423.876

4.569.505

1.424.665

16.237.491

15.528.938

18.564.912

39.223.975

15.449.643

4.363.599

127.653

59.164.870

52.709.977

20.634.084

1.769.475

8.319.195

8.638.503

16.516.511

35.243.690

33.254.649

31.628.291

Contratos de Opções
Contratos de swaps
Derivativos de créd1to
Outros

2.674

34.754

45.448

315.454

398.330

332.028

560.096

1.678.996

4.016.117

982.355

239.894

6.917.362

7.637.980

13.002.769

d.3) Composição da carteira de derivativos por local de negociação e contraparte (valor
referencial em 31 .03.2015)
Futuros

BM&FBovespa

Termo

61.109.368

Opções

Swap

Derivativos de
crédito

Outros

91.835

Baltao
Instituições financeiras

Clie,nte

22.610

104.218

56.877.511

24.225.315

16.133.273

2.195.524

11.018.375

398.330

4.589.003
2.328.359
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Valores expressos em m11hares de Reais. e xc eto quando indica

d.4) Composição da carteira de derivativos de c rédito (Credit Default Swap- CDS)
31.03.2015
Valor de
referência

Valor de custo

31.03.2014
Valor de

Valor de

mercado

referência

Valor de custo

Valor de
mercado

Credit Defau/t Swap • CDS

Posição Aüva- Risco Recebido

197.830

(8.822)

112.891

(2.641)

Posição Passiva ·Risco Transferido

200.500

(3.032)

219.137

1.992

Por Indexador
Posição Ativa - Pré-fixado
Posição Passiva - Pré-fixado

45.450

124

67

92.970

2.692

2.715

352.880

(8.913)

(11.920)

239.058

(2.977)

(3.364)

A carteira de derivativos de crédito é composta exclusivamente de operações de compra e venda realizadas pelo
Banco Votorantim. Atualmen;e é composta por clientes cujo risco é classificado como grau de investimento e, como
contra parte, figuram os principais lideres internacionais de mercado destas operações. Para a venda de proteção é
aprovado limite de crédito, tanto para o cliente risco quanto para a contraparte, conforme as alçadas e fóruns dos
comitês de crédito. Aloca-se limite de crédito para o cliente risco pelo valor de referência (national) do derivativo,
considerando os valores depositados em garantia.
Para a compra de proteção, opera-se em carteira de trading com cliente risco soberano, principalmente da República
Federativa do Brasil. Nesse caso, considera-se a exposição potencial futura para alocar limite da contraparte. A
carteira de derivativos de crédito não gerou impactos nos Ativos Ponderados pelo Risco referentes à exposição pelo
risco de crédito (RWAcAPD), para apuração do lndice de Basileia do Banco, uma vez que as informações do Banco
Votorantim deixaram de ser inclui das no cálculo, conforme determinação do Bacen (Nota 29.f).

d.S) Composição da margem dada em garantia de operações com instrumentos financeiros
derivativos
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

1.244.7()0

1.612.176

1283.275

Notas do Tesouro Nacional

746.655

314.794

967.250

Letras do Tescuro Nacional

721.278

818.029

743.008

Outros

276.262

196.550

194.581

2.988.895

2.941.549

3.188.114

Letras Financeiras do Tesouro

Total
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Valores expressos •m milha res de Reais, exceto quando fndica

d.6) Composição da carteira de derivativos designados para hedge
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Hedge de risco de mercado
Instrumentos de Hedge
Ativo

4.713.30 2

4.305.233

3.819.367

4.370.730

3.812.821

3.343.713

342.57 2

492.412

475.654

Passivo

17.68?.434

14.625.809

11.129.835

Futuro

17.684.829

12.321.527

17.129.835

2.605

2.304.282

16.095.284

14.410.885

16.488.422

11.549.486

11.901.850

15.067.141

4.545.798

2.363.815

1.046.634

Futuro
Swap

Swap
Itens Objeto de Hedge
Ativo

Operações de crédito

Titulas e valores mobillãrios
Operações de Arrendamento MercanUI

Passivo
Outros Passivos

145.220

374.647

4.574.718

4.191.103

3.471 .700

4.574.718

4.191.103

3.471.700

286.187

359.018

305.856

286.187

359.018

305.856

287.830

238.312

203.024

287.830

238.312

203.024

Hedge de fluxo de caixa
Instrumentos de Hedge
Passivo

Empréstimo- Bonds (principal)
Itens Objeto de Hedgo
Ativo

Investimentos externos

O Banco, para se proteger de eventuais oscilações nas taxas de juros e de câmbio dos seus instrumentos
financeiros, contratou operações de derivativos para compensar os riscos decorrentes das exposições às variações
no valor de mercado. As operações de hedge foram avaliadas como efetivas. de acordo com o estabelecido na
Circular Bacen n.• 3.082/2002, cuja comprovação da efetividade do hedge corresponde ao intervalo de 80% a 125%.
d.7) Ganhos e perdas no resultado dos instrumentos de hedge e dos objetos de hedge
1° Trimestre/2015

Perdas dos iteos objeto de hedge

1° Trimestre12014

(897.398)

(186276)

Ganhos dos instrumentos de hedge

850.378

178.607

Efeito líquido

(47.020)

(7.669)

Ganhos dos itens objeto de hedge

506.704

525.687

Perda dos instrumentos de hedge

(498.290)

(514.613)

8.414

11.074

Efeito liquido
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d.S) Instrumentos financeiros derivativos segregados em circulante e não circulante
31.03.2015

31.12.2014

Não circulante

Circulante

Circulante

31.03.2014

Não circulante

Circulante

Não circulante

Ativo

Ope111ções de termo

1.095.383

Mercado de opções

304.750

Contratos de swaps

658.116
53

DerivatiVos de crédito
Outros Derivativos

Total

166.844

534.265

62.599

512.326

43.771

61.495

70.809

32.942

23.478

1.240.772

568.597

739.770

238.-861

637.094

14

141

2.574

4 24

5.285

249.107

39.451

138.159

23.057

94.869

21.752

2.307.409

1.447.081

1.302.657

898.809

879.422

731.380

P4t!ssivo

(479.991)

(52.426)

(138.943)

(15.204)

(367.668)

(15.015)

Mercado de opções

(1.939.792)

(45.216)

(1.552.025)

(157.915)

(1.968.673)

(520.003)

Contratos de swaps

(1.189.122)

(1.575.127)

(47 7.313)

(840.429)

(229.698)

(622.173)

(262)

(11.656)

(73)

(3.291)

(1.791)

Operações de tenno

Derivativos de crêdito

Outros Derivativos

Total

(323.186)

(15.355)

(251.675)

(6.291)

(192.873)

(6.032)

(3.932.353)

(1.699.784)

(2.420.029)

(1.023.130)

(2.760.903)

(1.163.223)

e) Resultado com instrumentos financeiros derivativos
1° Trimostre/201 5

1• Trimestre/2014

Swap

(200.037)

Termo

527.077

218.952

(268.293)

(44.361)

753.923

(106.306)

Opções
Futuro

(91.492)

Derivativos de crédito

(1.903)

(1.533)

Outros Derivativos

92.603

(68.507)

903.370

(93.247)

Total

41
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1" Trimestre de

9- RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
a) Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
31.12.2014

31.03.2015

31.03.2014

Ativo
Direitos junto a participantes de sistemas de liquidação
Cheques e outros papéis

1.91 1.659

Documentos enviados por outros parttclpantes (ll

1.807.619

10.428

2.841.458
3.603.716

Total

3.719.278

10.428

6.445.174

Ativo circulante

3.719.278

10.428

6.445.174

Passlvo
Obrigações junto a participantes de sistemas do liquidação
Recebimentos remetidos C,l
Cheques e outros papéis

1.849.099

3.308.939

889.914

1.446.882

14.755

16

10.511

Total

2.753.768

16

4.766.112

Pass,vo circulante

2.753.768

16

4.766.112

Demais recebimentos

(1) Em 31 . 12.2014 não houve funcionamento do serviço de compensação de cheques e outros papéis.

b) Créditos vinculados
31.12.2014

31.03.2015

31.03.2014

56.633.525

63.251.839

87.705.506

Exigibilidade adicional sobre depósitos

21.455.100

22.768.271

25.876.430

Depósitos de poupança

19.936.060

20.603.108

26.242.988

Depósitos à vlsta

10,153.201

14.113.46Z

13.634.998

5.084.926

5.761.416

12.660.597

4.238

3.635

OopÓ.$Itos Compulsórios no B anco Central do Brasil

Depósitos a prazo
Outr-os

1.927

Recursos de microfinanças
Recursos do ctêdlto rural 1'l

84.938
9.045.555

2.363.829

2.303.481

2.173.315

Fundo de compensação de variações salariais

2.527.911

2.489.081

2.359.864

Provisão para perdas em créditos vinculados

(169.793)

(193.120)

(193.356)

5.711

7.520

6.807

268.651

129.51 0

58.043

Sistema Frnanceiro da Habitação

Demais
Teso\lro Nacional ·Crédito Rural

404.995

260.361

172.372

(136.344)

(130.851)

(114.329)

Total

59.266.005

65.684.830

90.026.864

Ativo circulante

59.127.484

65.634.181

90.023.440

138.521

50.649

3.424

Créd!lo rural · Proagro
Provisão para perdas em créditos vinculados

Ativo não circulante

(1) Rererem-se aos recursos recolhidos ao Bacen em virtude de não terem sido aplicados no aédlto rural, conforme Resolução CMN n.0 3.74512009.

Os recursos foram objeto de suprimento especial pelo Bacen e mantidos no Banco, sendo registrados em Obrigações por Empréstimos e

Rep•sses (Nota 18.b).
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c) Resultado das aplicações compulsórias
1• Trlmestre/2015
Créditos Vinculados ao Banco Central do Brasil

1• Trimestre/2014

1.124.910

1.381.501

Exfgibllidade adicional sobre depósitos

617.639

626.787

Depósitos de poupança

357.440

425.948

Eldgibnidade sobre recursos a praz.o

149.831

311.980

38.051

34.546

Recursos do crêdito rural

16.786

Créditos Vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação
Créditos Vinculados ao Tesouro Nacional -Crédito Rural
Desvalorização de Créditos Vinculados

Total

9.776

7.585

17.752

(3.918)

1.190.489

1.419.714

10- OPERAÇÕES DE CRÉDITO
a) Carteira por Modalidade
31.03.2015
Operações de ·crédito
Empréstimos e titulos descontados

31.12.2014

31.03.2014

658.255.398

644.603.816

591.638.208

250.432.975

245.748.854

233,637.535

Flnandamentos

197.682.455

189.218.205

174 .089.708

Financiamentos rurais e agroindustriais

168.466.325

170.401 .721

155.964.544

41.346.071

38.913.292

27.747.841

20.699

493

583

306.873

321.251

197.997

Financiamentos imobiliârios
Financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento

Operações de crédito vinculadas a cessões 1'1

41.515.254

42.236.643

38.799.107

Operações com cartão de crédito (2}

19.211.378

20.257 .650

17.028.476

Adiantamentos sobre contratos de cámbio !'SI

13.016.162

12.906.242

11.469.335

8.427.547

6.212.988

9.614.328

Ava1s e fianças honrados

522.19 7

539.570

424.507

Diversos

337.970

320.1 93

262.461

1.054.153

1.070.630

1.179.758

Total da Carteira de-Crédito

700 .824.8()5

687.911.289

631.617.073

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(28.934.693)

(27 .311.720)

(24.074.550)

(27 .725.380)

(26.104.655)

(23.072.991)

(1.167.322)

(1.160.331)

(945.238)

(41.991)

(46.734)

(56.321)

671 .890.112

660.599.569

607.542.523

Outros Créditos com Características de Concessão de Crédito

Outros créditos vinculados a operações adquiridas 141

Operações de Arrendamento Mercantil

(Provisão para operações da crédito)
(Provisão para outros créditos)
(Provisão para arrendamento mercantil)

Total da Carteira de Crédito liquido de Provisões

(1) Operações de crédito cedidas com retenção dos riscos e beneficios do alivo financeiro objeto da operação.
(2) Foram reclass•ficadas, em 31.03.2014. de "Outros Créditos sem Caracterlsticas de Concessao de Crédito.. as faturas de cartão de crédito a
receber dos clientes do Banco Votorantim, no montante de RS 270259 mil, para harmonização de práticas contábeis com o Banco do Brasil.
(3) Os adiantamentos sobre contratos de câmbio estão registrados como redutores de outras obrigações.
(4) Operações de crédito adquiridas ::om re tençao dos riscos e beneffCIOS pelo cedente do ativo finance1ro objeto da operação.
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b) Receitas de Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil
1• Trlmestre/2015

1• Trimestre/2014

Receitas de Op eraçõ es de Crédito

29.321.943

20.o81.on

Empréstimos e tftulos descontados

12.923.107

11.659.754

Financiamentos

9.132.659

3.038.521

Financiamentos rurais e agroindustriais

2.693.554

2.380.932

Equalização de taxas- Safra agrlcola- Lei n.' 8.427/1992

1.800.522

1.202.522

Recuperação de créditos baixados como prejulzo m

922.842

988.875

Financiamentos imobiliârios

897.346

575.960

Financiamentos de moedas estrangeiras

507.746

141.121

Financiamentos à exportação

409.489

78.628

Avais e fianças honrados

16.916

11.915

Demais

17.762

8.849

257.455

345.793

29.579.398

20.432.870

Receitas de arrendamento mercantil (Nota 10.1)

Total

(1) Foram recuperadas. por meio de cessões de crédito sem coobrigação a entidades não Integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme
Resolução CMN n.0 2.836/2001, operações ba1xadas em prejulzo no montante de R$ 47.817 m1l no primeiro trimestre de 2015 (com impacto no
resultado de RS 27.356 mil) e R$ 20.371 mil no prime1ro trimestre de 2014 (com impacto no resJitado de RS 11.654 mil). O valor contábil dessas
operações era de R$ 84.656 mil e R$ 7.544 mll. respectivamente.
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Valores expressos em milhares de Rea1s, exceto quando In

c) Carteira de Crédito por Setores de Ativ idade Econô m ica
Nessas demonstrações, apresentamos a carteira de crédito por setores de atividade econõmica de modo mais
amplo, de acordo com a atividade econõmica principal do tomador de crédito. observada a aderência ao setor
econõmico do grupo controlador, quando aplicável, bem como em conformidade com as melhores práticas de
mercado.
31.03.2015
Setor Público 1''

31.12.2014

%

31.03.2014

'lo

%

66.992.715

9,6

60.275.880

8,8

52.097.341

8,2

Administração pública

33.599.177

4.8

29.203.007

4,2

21.150.837

3.3

Petroleiro

20.695.451

3.0

19.480.155

2,8

19.265.321

3,1

Energia elétrica

11.272.492

1,5

10.231.265

1,5

10.134.498

1,5

350.981

0,1

416.533

0,1

320.701

0,1

Serviços

1.074.614

0,2

944.920

0.2

1.225.984

0,2

Setor Privado C2't

633.832.090

90,4

627.635.409

91,2

579.519.732

91 ,8

Pessoa Física

307.835.330

43,9

303.959.602

44,2

275.437.126

43,6

Pessoa Jurídfca

325.996.760

46,5

323.675.807

47,0

304.082.606

48,2

Demais atividades

Mineração e metalurgia

38.371.821

5,5

36.853.990

5,4

36.801.645

5,8

Agronegócio de origem vegetal

34.102.316

4,9

34.506.174

5,0

33.608.383

5,3

Automolivo

22.754.139

3,2

22.529.029

3,3

22.462.139

3,6

Serviços

22.630.314

3,2

23.120.702

3,4

22.427.659

3,6

Combustíveis

21.709.452

3.1

19.820.970

2,9

19.342.331

3,1

Transportes

21.541.875

3,1

20.076.409

2,9

17.630.145

2,8

Imobiliário

18.573.778

2.7

18.426.753

2.7

14.693.175

2.3

Comércio varejista

18.053.889

2,6

17.115.910

2,5

16.408.890

2,6

Energia elétrica

17.015.201

2.4

15.232.338

2,2

8.723.186

1,4

Agronegócio de origem animal

12.848.254

1,8

14.034.401

2,0

13.468.867

2.1

Atividades especificas da construção

12.536.270

1,7

12.693.680

1,8

12.532.626

2.0
1.8

10.745.627

1,5

11.413.662

1,7

11.336.247

lnsumos agrícolas

9.736.917

1,4

9.697.249

1,4

8.975.558

1.4

Papel e celulose

9.565.832

1,3

9.568.838

1,4

9.279.349

1.5

Eletroeletrõnico

8.635.741

1,2

10.529.628

1,5

9.976.103

1,6

Químico

7.768.763

1,1

7.986.785

1,2

7.962.832

1.3

Comércio atacadista e indüstrias diversas

6.975.481

1.0

7.449.699

1.1

6.856.663

1,1

Madeireiro e movelelro

6.846.201

0,9

6.754.916

1,0

6.635.156

1.1
0.9

Têxtil e

confe~s

Construção pesada

5.794.541

0.8

5.947.526

0.8

5.419.803

Instituições e serviços financeiros

5.765.381

1,3

5.803.057

0,8

4.094.737

0.5

Telecomunicações

5.537.004

0,7

5.574.951

0,8

6.238.224

1,0

Demais atividades
Total

8.687.963

1.1

8.539. 140

1,2

9.208.888

1.4

700.824.805

100,0

687.911.289

100,0

631.617.073

100,0

(I) O valor de RS 27.269.080 mil divulgado nas demonstrações conlãbeis de 31.03.2014 referia-se apenas a operações contratadas com a
administração pública direta. Os valores conslantes destas demonstrações contábeis referem-se a operações contratadas com a administração
pública direta e órgãos da admflistração pública indireta, assim como com as empresas ind:Jstrials, comerciais, de prestação de se!Vfços e
ínstiluições financeiras de propriedade ou controladas pelos govemos, bem como com suas respectivas coligadas e controtadas.
(2} Os valores evidenciados no item '"Pessoa Ffsica.. incluem operações de crédito com os setores de agronegócio, habitacional e com outros setores
de atividade econõm1ca realizadas com pessoas físicas. Para os setores de atividade econôm1ca evidenciados, as operações sao exclusivas com
pessoas jurídicas.
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Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando In

d) Carteira de Crédito por Niveis de Risco e Prazos de Vencimento
8

A

G

31.03.2015

31.12..2014

31.0J.2014

Ope~a em Curwo Norm~~l

01 •30

19.339.749

1.708.307

t6.t2.l.347

:uso.1ac

3'-4.437

2n.211

76.545

31.s!IA

140.164

d.992.903

48.189.949

47,1!1.907

31•80

17.0518.133

6..20-1.281

5,569.185

1.153.857

123.S23

201.9<19

68.303

2~.538

11).1.651

30.551.$28

30.613.165

28.288.647

&1•90

18.965.009

.C.414,1&2

4.603.330

1-"0.5455

113.5C7

222.453

7.t.Sil29

74.673

1156.688

30.125.255

25.020.397

2tl.&i7~

91 a180

«0.667.661

12.029.295"

12.626.541

3..2M.455

532.684

810.852

206.652

10).383

339.489

70.&03..312

IJ7.924.13ot

67.i-11.349

52.224.821

15.974.927

17.747.970

4.237.239

4-39.571

930.581

30S.291

141.802

607.471

92.6Tt.A13

104,586.058

93.741.32-4

241.5ii1D.SN

57.221.366

63..945.781

13.5li.S.049

UUIS.101

5.890,965

1.621.606

SM.064

• .261.6911

393.172.207

386.829.922

345.388.44

2&0.200

450.572

l56.338

91.935

33.&18

~.628

19.~

M30

45,.487

1.290.3ti6

2.513.7.:)8

766.928

355.526

355.522

474.941

181.360
Acim:ldoJro

355.526
397.101.471

10f.002.910

120.ST3...4'0

21.757.1$o4

3.145.711

8.377.4!17

2.375.388

1.07>l.31t

5,&456.2$4

472..7H.071

G66.1 16.115

610,616.140

1.124.14.\

01 a 30

233..561

,.....

Jl)8.962

11&.208

87.702

tl.11;l

o&a2.5QJ

1.376..989

1.133.$19

31•60

120.184

13U71

87.056

80.739

S5.41J7

61.170

227.014

752.52\

&13.972

652...27~

81• gQ

79-ZS!I

110.3&8

58.7'nl

79.900

45.215

..,,000

207 .2S5

1»1!1.762

556.'232

607.29e

.91• tKI

196.011

Z80.969

151.191

208.3l$

ISS.tg&

133.tH

m.m

t.107.2ta

utua.c

i.s&t.667

181•360

32'2.021

46&.590

245..245

373.539

m .....

224.9815

1.007.762

2.855.797

2.526.5ol2

2.7.118.631

Ari'nll de360

6$1.993

995.745

885.7$5

1.558.228

a30.27S

?14.M3

2.905.012

8.341.871

7.158.646

Uit8..509

......
.....

40.1~

......

,...,

01•14

29.168

62.576

15•30

26-S.048

993.012

311180

12.303

3.082.728

142.832

t70.S52

85.261

7.521

262.699

191!1..395

144..411

61 a90

stt a 180

Subtot;~ t

Tolll

397.J01.A71

106.002.910

I 15.980

328.959

263.231

259.790

Jo&9.360

1.&68.5?4

1.~9..525

868.335

341.142

3.909.999

1.020.440

1.oa2.411

n.O(t

339.1'-"

t.OZ7.2U

917.719

121.8.91

1.71U18

1.455.788

1.572.051

1.519.615

2.032.183

2.179.912

1.411.570

253.637

321.200

I.W

.9.893

11.052

490.591

7.3>!

11•.11.54

~~-"s

1.57J.9JO

un.O!M

t.ZOZ.190

6.336.3fit

1.164.784

3.1h.&40

2.031.023

2"..4U.15«i

10,355.013

11.113.734

21.7i4M 4

ZO.,l0..933

33.094.2.S3

5.550.545

U 57C..:UT

<4A06A11

3:AI.U4S

11.022.25'F

700...824.105

U7.111.289

531.617.073

3.1...

U1Z.S.U

122.UIJI39

....,.... ,..,

21.487
-">.708

"''"
,.,....

"

11111360

22.351

81.302

( 1) Operações com risco de terceiros vinculadas a fundos e programas governamenlais, principalmente Pronaf, Procera, FAT. BNOES e FCO. Está
lnctufdo o valor das parcelas vencidas no total de RS 29.543 mil, que obedecem a regras definidas em cada programa para o ressarcimento junto
aos geslores dos fundos, não Implicando risco de crêdilo para o Banco.

e) Constituição da Provisão para Operações de Crédito por Níveis de Risco

··-..
Hfvel

M

G

..

)1.0UOt5

31,12.2014

31.03.201<4

Pro'lislo

Prvvfslo

mlnlrm~
l'ltqUer1d ~

o

391.801.478

0,5

106.002.910

530.015

1

122:.8&6.03,.9

U:Z$.860

33.~.2$3

992.828

-

84.688

395.934.651

-

351.411.8&0

82.W

614.257

103.19e.750

515.994

230.985

746.979

1.2$1.Ui7

22:.833

1,27o&.OOO

118.9SC.2.&2

1.189.5.112

6.879

1.195-.421

11uss

n .a&9

852..354

2S.923.1e7

m.B4s

85267

843.112

594.103

104.322.63'9

52Ut3

33..182

I~.G42

125.116.722

n.aag

1.010.117

26.141.841

10

5.550.565

555.0$7

3.860.41~

386.042

S0.861

446.903

4.3i0.654

439.065

67.911

506.976

30

I U78.3l7

3.472.901

sat.577

4.162.47&

9.124.931

2.918.681

689.ST7

3.6)8..258

11.020,614

2,406.1&4

ti02.nt

3.oouo&

so

4.4os.•n

2.203.206

319.311

2.522.517

3.71$.559

1.857.180

319,311

2.1n.oot

3.350.&66

1.875.<4.33

326.300

2.44.869

24-4.869

17...603

10

3.43-4.5-45

U39.18.2

100

18,0Z2.267

16.0ZZ.287

700.UUO$

27.444.316

TOla!

G0.861

1.490.3n

615.S18

2.634.051

3.331,7&8

2.332.252

16.0Z2.2fl7

15.7SI.73e

15.7,1.736

21.93-U:U

617.tll.2n

25.101.731

1.507.!14

2.577,1lt

l.$53.$98

1.1S7..5H

15.751.736

13.808.304

13.-808.304

27.311.720

63U17.07S

21.599.184

1.474.Ci6&

2.001.733
1.962.120

13A04.304
l-4.074.550

provisão adicional ao mínimo requerido pela Resolução CMN n.0 2.682/1999, constltuida a partir da experiência da Adminislraçào,
mediante aplicação de teste de eslresse sobre a carteira de crédito. considerando o histót~co de inadimplência das ope-rações. alinhada com a

(1) Refere-se

a

boa prática bancária.
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Notas Expl icativas às Demonstrações Contábeis Consoli

fJ BANCO DO BRASIL

1" Trimestre d

f) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Compreende as operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créd~os com características de concessão
de crédito.
1• Trlmestre/2015
Saldo Inicial

1° Trimestre/2014

27.311.720

23.661.823

5.998.895

4.366.707

6.016.502

4.358.060

Reforço/(reversão)

Provisão mfnima requerida
Provisão adicional

(17.607)

8.647

75.180

(76.284)

Baixas para prejufzo

(4.451.102)

(3.877.696)

Saldo Final

28.934.693

24.074.550

Variação cambial ~provi sões no exterior

g) Movimentação da Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa
Compreende as provisões para outros créditos sem características de concessão de crédito.
1• Trlmestre/2015

1,143.379

Saldo Inicial
Reforço/(reversáo)

Saldo Final

855.361

(49 .963)

40.760

4.005

(4.064)

Variação cambial - provisões no exteror
Baixas para pre]ulzo /outros ajustes

1• Trimestre/2014

(59.699)

(7.270)

1.037.722

884,787

h) Carteira de Arrendamento Mercantil Financeiro por Prazo de Vencimento
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Até 1 ano 111

469.354

507.749

649.880

De 1 a S anas

579.758

559.274

528.450

Acima de 5 anos
Total a Valor Presente

5.04 1

3.807

1.428

1.054.153

1.070.830

1.179.758

(1) Inclui os valores relativos às parcelas vencidas.

i) Resultado das Operações de Arrendamento Mercantil
1• Trimestre/2015

Receitas de Arrendamento Mercantil

257.455

Arrendamento financeiro
Despesas de Arrendamento Mercantll

Arrendamento financeiro

1• Trlmestre/2014

345.793

257.455

345.793

(213.723)

(307.826)

(213.678)

(307.685)

(45)

(112)

43.732

37.967

Arrendamento operacional

(29)

Prejuízo na alienação de bens arrendados
Total

j) Concentração das Operações de Crédito
31.03.2015

,-. da Carteira

31.12.2014

% da Carteira

31.03.2014

'Y· da Carteira

Maior Devedor

21.321.617

3,0

20.038.724

2,9

20.485,178

3,2

10 Maiores devedores

79.946.320

11.4

70.014.552

10,2

66.667.446

10,6

20 Maiores devedores

110.496.254

15,8

99.797.944

14,5

92.869.041

14,7

50 Maiores devedores

151.941.814

21.7

139.116.007

20.2

126.721.222

20.1

100 Maiores devedores

180.352.335

25.7

166.767.185

24,2

150.537.954

23.8
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k) Créditos Renegociados
111 Trimestre/2014

1° Trimestre/2015
Créditos Renegociados no Período ( l i

10.875.033

9.574.762

Renegociados por atraso m

1.947.487

923.159

Renovados ''1

8.927.546

8.651.603

10.088.673

8.192.010

Movimentação dos Créditos Ranegociados por A traso
Saldo Inicial

Contratações (2J

1.947.487

923.159

(Recebimento) e apropriação de juros

(134.765)

(186.965)

Baixas para prejurzo

Saldo Final t•J
ProvlsAo para créditos da carteira renegoc.ada por atraso

(595.014)

(373.143)

11.306.381

8.555.061

6.302.234

5.362.069

(%) PCLO sobre a carteira renegociada por atraso
Inadimplência 90 dias da carteira renegoclada por atraso

55.7%

62.7%

1.602.151

1.698.297

14,2%

19.9%

(%) Inadimplência sobre a carteira renegociada por atraso

(1) Representa o saldo renegociado no período das operações de crêdíto. vincendas ou em atraso uuuzando lntemet, terminal de autoatendimento
ou rede de agências.
(2) Créditos renegociados no período para composição de dlvldas em virtude de atraso no pagamento pelos clientes.
(3} Créditos renegociados de operações n~o vencidas para prorrogação, novação, concessão de nova operação para liquidação parcial ou Integral
de operação anterior ou qualquer outro tipo de acordo que Implique alteração nos prazos. de vencimento ou nas condições de pagamento
originalmente pactuadas.
(4) Inclui o valor de RS 151,341 mil (RS 189.342 mil em 3 1.03.2014) referente a créditos rurais reoegociados. Não está incluldo o valor de

RS 5.276.075 mil (RS 5.360.675 mil em 31.03.2014) dos créditos prorrogados da carteira rural com amparo em legislação especifica.

I) Informaç ões Complementares
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

154.109.971

147.956.001

148.600.392

12.g90.344

12.981.696

14.942.564

2.797.373

2.449.198

2.044.958

958.074

874.343

562.485

Recursos vinculados

1.426.569

1.264.972

1.124.687

Valores garantidos por depósitos vinculados

1.410.020

145.084

Créditos contratados a Pberar
Garantias prestadas t'1
Créditos de exportação confirmados
Créditos abertos para importação contratados

mn

(1) O Banco mantém provisão registrada em Outras Obr1gaçi5es - Diversas (Nota 20.e) no monlan1e de R$ 301.401
31.12.2014 e R$ 143.047 mil em 31.03.2014). apurada conforme Resolução CMN n.• 2.682/1995.

857.951
(RS 193.877 mil em

m) Operaçõ es de crédito por linha do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT
TAOEI'l
Empréstimos e titules descontados

Proger Urbano Investimento

18/2005

31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

3.104.243

3.369.930

3.359.699

3.104.221

3.369.908

3.359.648

Proger Urbano Capital de Giro

1512005

7

9

19

Proger Urbano Empreendedor Popular

0112006

15

13

32

631.802

690.573

693.305

9.256

12.052

3.938

257.109

256.634

203.922

Financiamentos

Proger Exportação

27/2005

FAT Giro Setorial Micro e Peq. Empresas

08/2006

FAT Taxista

02/2009

FAT Turismo- Investimento

01/2012

159.817

163.091

109.554

FAT Turismo - Capital de Giro

02/2012

205.620

256.796

375.784
603.538

107

247.644

291.653

Proger Rural Custeio

02/2006

1.717

1.835

2.479

Proger Rural Investimento

1312005

22.200

23.807

43285

Pronaf Custeio

04/2005

3.488

3.626

4.996

Pronaf Investimento

05/2005

212.403

254.633

532.589

Giro Rural - Aqu!siçao de Titules

03/2005

7 .836

7.747

20.1 85

Giro Rural- Fornecedores

14/2006

Financiamentos rurais e agroindustriais

Total

5
3.983.689

4.352.156

4.656.542

(1) TADE: Termo de Alocação de De:>6sito Especial.
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11 - OUTROS CRÉDITOS
a) Créditos específ icos
31.12.2014

31.03.2015
Alongamento de crédito rural- Tesouro Nacional

1.549.300

787

787

530

1.591.775

1.550.087

1.432.527

Outros
Total

31.03.2014

1.590.988

1.431.997

b) Diversos
31.03.2015
diferido~ Crédito tributário

31.12.2014

31.03.2014

35.122.038

29.500.564

27.581.445

Devedores por depós•tos em garantia ~ contingências (Nota 28.c)

25.129.772

23.256.148

19.634.635

Operações com cartões de crédito (Nota 10.a)

19.211.378

20.257.650

17.028.476

Devedores por depósitos em garantia -ação judicial {Nota 28,d)

15.637.858

15.418.982

14.794.403

Tesouro Nacional - equalização de taxas- safra agrícola -Lei n. •

12.715.1t6

10.914.595

7.535.805

12.229.241

10.435.285

8.851.878

8.599.030

8274,132

8.102.281

8.427.547

8212.988

9.614.328

Ativos atuariais (Nota 27 .e)

6.499.810

6.233.307

16.1 20.522

Ativo fiscal

(Nota 25.e)

8.42711992
Imposto de renda e contribuição social a compensar
Fundos de destinação do superávit- Previ (Nota 27 .f)
Créditos vinculados a operações adquiridas (Nota 10.a)

(li

Devedores diversos -pais

3.665.459

2.054.404

1.913.367

Tflulo e créditos a receber- empresas nao financeiras

3.619.278

3.940.801

3.705.708

Aquisição de recebfvels

3.529.8t8

3.991.029

4.409.301

Titules e créditos a receber· outros

2.706.715

2.581.964

2.236.824

2.486.765

1.758.968

1.790.326

2.175.362

2.265.746

1.676.258

Títulos e créditos a receber- ECT - Banco Postal Pl

1.360.737

1.985.128

Prêmios sobre créditos vinculados a operações adquiridas em cessão

1.112.160

1.143.583

1.644.340

Direitos por aquisição de royaltles e ctéditos governamentais

1.085.005

1226.441

1.146.813

Adiantamentos e antecipações salariais

270.554

305.609

255.694

Devedores diversos- exterior

249.454

245.015

244.592

Devedores por depósitos em garantia -outros

187.972

178.967

214.975

50.390

51.896

54.912

651.985

552.356

672.223

Total

166.723.444

154.785.578

149.229.106

Ativo circulante

109.357.498

99.851.614

102.151.907

57.365.946

54.933.964

47.077.199

Adiantamento a empresas processadoras de transações com cartões
Titulo e créditos a receber- Tesouro

Nae~onal

Devedores por compra de vak»res e bens
Outros

Attvo não circulante

(1) Refere-se a carteiras de crédito consignado e de financiamento de veículos concedidos a pessoas físicas, adquiridas pelo Banco com
coobrlgação do cedente, contabl11ladas em conformidade com a Resolução CMN n,0 3.53312008.
(2) Recebiveis oriundos da nova parceria entre o Banco do Brasil e a Empresa Braslle1ra de Correios e Telêgrafos - ECT, pela utillzaçao da rede
Banco Postal (Nota 16.a).
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolíd
1° Trimestre de

12- CARTEIRA DE CÂMBIO
a) Composição
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Outros Créditos

cambio comprado a liquidar

Camb4als e documentos a prazo em moedas estrangeiras
Direitos sobre vendas de cambio
(Adiantamentos em moeda nacionaiJestrangeira recebidos)
Valores em moedas eslrangeiras a receber

Rendas a receber de adiantamentos concedidos e de importações

financiadas
Total

AUvo cireuiMI&
Ativ.o não circulante

19.758.608

16.424.851

39.601

32.788

12.961.926
27.933

9.480.611

15.318.188

15.543.212

(8.287.704)

(13.568.454)

(10.587.645)

6.997

5.655

5.547

197.676

154.871

141.713

21.195.789

18.367.899

18.092.686

21.189.348

18.362.653

18.091.883

6.441

5.246

803

13.933.164

19.294.33l

16.950.175

(20.964)

(10.177)

(11.295)

16.308.503

14.841.470

13.621.151

(1Z.W9.633)

(1~.481.583)

(11 .039,199)

69.898

58.891

52.954

5.013

3.993

3.498

17.785.981

21.706.926

19.577,284

14.951.169

17.991.924

13.257.743

2.834.812

3.715.002

6.319.541

3.409.808

(3.339.027)

(1.484.598)

Outras Obrigações

cambio vendido a liquidar
( lmportaçao Financiada)

Obrigações por compras de cambio
(Adiantamento~ sobr~

contratos de cambio)

Valores em moedas estrangeiras a pagar
Rendas a apropriar de adiantamentos concedidos
Tota1

Passivo circulante
Passivo não circulante

Carteira de Cãmbio Uqulda

Contas de Compensação

Crédftos abertos para importação

1.115.929

1.162.424

779.675

Crédltos de exportação confirmados

2.797.373

2.449.198

2.044.958

b) Resultado de Operações de Câmbío
1• Trimestre/2015

Rendas de cambio
Despesas de câmbio
Resultado de operações de cãmbio

1• Trimestre/2014

5.605.589

2.930.234

(5.181.593)

(2.504 .654)

423.996

425.580
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1° Trimestre de
Va~res expressos em milhares de Realst exceto quando Indica

13- OUTROS VALORES E BENS
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

557.034

528.207

555.014

Imóveis

192.907

194.825

137.107

Bens em reglme especial

155.437

152.890

160217

Vefcuros e afins

149.973

146.687

234.573

5.558

Bens não de Uso Próprio

Imóveis habitacionais

9.600

7.907

Máquinas e equipamentos

4.590

4.270

5.043

44.527

21.628

12.516

Material em Estoque

105.793

90.066

102219

Subtotal

662.827

618.273

657.233

(147.038)

(147.365)

(160.920)

3.235.057

3.607.507

3.366.189

2.610.128

2.983.184

2.475.636

Comrssões pagas a lojistas ·financiamento de vefcuk>s

265.795

296.602

318.945

Despesas de pessoal· programa de alimentação

133.505

147.658

105.576

Dependências Externas

73.018

52.390

36.567

Despesas tributárias

34.917

31

28.941

Promoções e relações públicas

32.259

1.598

23.168

Prêmios por créditos adquiridos Cll

11.332

27296

199.081

5.878

5.901

Outros

(Provisão para desvalorização)

flt

Desp osas Antecipadas

Despesas de seguros, resseguros, previdêneta e capitalização diferidas (2)

Aluguéis
Despesas com programa de

relacionamento~

Outros

Total
Ativo circulante
Ativo não circulante

5.970
45.848

milhas

68.225

92.847

126.437

3.750.846

4.078.415

3.862.502

2.992.023

2.689.805

2.656.090

758.823

1.388.610

1.206.412

(1) O Banco reconheceu. no 1° Trimestre/2015, reversão de provisão para desvalorização de bens nao de uso no valor de R$198 mil (provisão no

valor de RS 3.448 mil no 1' Trimes1re/2014).
{2) Referem-se pnncipalmente a comissões pagas aos corretores e representantes peta comercialização de produtos.
(3) Os valores são amenizados de acordo com os prazos de vencimento das parcelas dos créditos adquiridos Junto a outras Instituições financeiras.
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14-INVESTIMENTOS
a) Movimentações nas Partic ipações em Coligadas e Controladas
Saldo

contábil

31.12.201-4
Nopats

Movime ntações -1• Tttmestre/2015
Outros eventos

(42.072)

Cia, Hldronlneral fliralUba

31.03.2015

lOO

1.138.384

1.325.787

(38.142)

19.341

26.925

996

2.525

99

2.624

2.495

10

228

228

228

Estr\Jturadora Brasileira de Projetos - EBP

8.221

Outras Participações tZI

8.633

7.794

1. 136.248

(50.768)

586.492

(1.625.068)

586.492

82.435

No Exterior
Ágio na aquls:içlo de lnvestimantos: no extE-rior

Ganhos/(pen:las) cambiais nas agências

6.571

8.377

(370)

7.711

2~ .138

25.945

(38.n8)

1.085.482

1.261.817

668.927

211.351

668.927

211.351

1.707.503

1.092.302

(154.968)

602.045

(323,322)

(13,156)

13. 156

(1.668.040)

1.707.803

movimentações

(1.788)

(9.018)

l mpatldade acumulada

(480.078)

(602.045)

Aumento/diminuição do PL decorrente do oucras

1.767.548

(1.650)

(1.092.302)

Ganhosl(petdas) eamblais nas subsldiél"ta$ e controladas

Total dn Participações em Collgodas e Controladas.

equlva16ncl::~

f'
Ttfmnt.-.12014

31.03..2014

(5.860)

Cia. Catarinen.se de Assessoria e Serviços- CCA tl)

Ágio/Deságio na aquisição de lnvestimentcs

Resuttado dv

Saldo contábil

25201

1.181.056

CadamS.A.

Resuttadode
.crulvalêncía

1,807.311

1,537.133

(9.018)

(6.998)

(518.220)

( 1) Empresa em processo de nquldaçâo extrajudicial, não avaliada pelo método de equivalência patrimonial.
(2) Referem-se às participações das empresas coUgadas não financeiras.

C..pttal
Social

S a_fdos orn 31.03.2015

Patrtm6nlo
Uquido Aiuttado

LucrO/ (Preful::o)
Kquldo

1• Trfmestru/2015

Quantldõ!ide. de Açõu
(em milhares)
Preferencl;als

Ordinárias

Partlclpaçl o do
Capital Soc:la l %

No pais
CadamSA

183.904

89.374

(12.456)

4.098

16.996

643

780

474

75.819

59.149

Cia. Hldrorrineral Piratuba
C1a. Catannense de Assessoria e SeMços • CCA

Estruturadora Brasileira de ProJé!OS - EBP

(968)

4.762

21,6<4%

260

520

48,13%

5.076

1.736

li.11%

633

15.44%

b) Outros Investimentos
31.03.2015
Investimentos por incentivos fiscais

Outros Investimentos (l)
Outras participações no exterior
Total
(lmparidade acumulada)

31.03.2014

94.585

146

146

146

79.9!;3

76.366

65.446

1.621.602

1.511.165

1.754.179

76.4&9

63.313

53.939

1.873.349

1 .745.575

1.961.984

(86.730)

(84.474)

(109.926)

Trtulos patrimoniais
Aç6es e cotas

31.12.2014

95.179

88.274

(1) Inclui o montante de R$ 1.184.893 mil (R$ 1.067.909 mil em 31 .1 2, 2014 e 1 .050.744 mil em 31.03.2014), relativo aos inveslimenlos da holdrng
Neoenergia S.A.

c) Ágios na Aq uisição de Investimentos
Novlmentaçâo dos ágios

Saldo Inicial
Amortizações (11

Variação cambial CZl
Saldo Final

1$ Trlmestre/2015

1• Trimestre/2014

1 .724.301

1.579.416

(68.131)

(53.192)

99,800

(51.495)

1.755.970

1.474.729

(1) Registradas em Outras Despesas Administrativas.
(2) 1nc1dente sobre os ágios do 68 Amelic.as, Banco Patagonia e da Merchant e-Solutions, Inc.
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d) Expectativa de Amortização dos Ágios
1015

2016

2:0t7

2018

Apól 2:011il

2018

ToUII

40.6&4

4tA!I

38.557

32.616

33.2(13

33.909

'28.739

4.878

6.067

7Ã3e

7.579

9,818

38.960

(29.6761

(40.467)

(40.246)

(1fi.274J

{16.595)

(15A23)

(158.681)

44. 514

60.700

60.370

24.410

2U93

23.1l4

238.021

BB.SI

70~393

107.670

123.517

141.69&

162,550

605.826

""'"

70.393

107.670

123.517

141.696

162.1550

605.826

Banco do Brull

74.1510

101.167

100.616

Banco Votorantlm

43.483

60.461!

61.133

BancoPatagonla

28.327

35.823

2.380

Banco do Brasil Amcricas

Elllitostribulátios(ll
Total lquido

Clt)OSA

Men:hanl e...SOMIOO$, InC.

Bta$pag Temologta em
Pagamento Ltda.

396.702
165.082
192.660

37.933

52.764

50.990

4.4,525

111.126

246.765

451.107

37.035

51.387

49.390

42.927

18,4 28

2~.141

437,308

1.031

1.G42

3.734

8.190

545

'"'

Mulldisj:ltay Com6rc.o e Serviços
Tecnológicos S.A.

168

256

Companhia Bras.lfeWa de ~tio de
SeMço:s (Orizon)

187

BB Mapfr• SH1 Panlclpaç6Cis SA

.

"'

...

283

311

336

1.638

2.990

,

303

320

1.252

2 .619

10.068

18.781

t2.2$4

24.050

25-.314

100.467

VIda Seguradora

10.068

18.781

22.254

24.050

25.314

100.4t57

Eb Particlpaç6es

14.579

22.&76

23.591

24,330

85.376

14.579

22.876

13.591

14.330

1!5.376

14.65'

11.225

10.743

11.040

10.028

10.904

9.1$11

8.593

8.780

7.659

3.750

2.071

2.150

2.260

2.369

12.768

1~A29

21.348

$3,.546

12.768

19.429

21.349

53.646

A~IO

BB Se-guros

Bra.sik:ap
RB-Brasil Resseguros SA

Mapfr• BB SH2 P<trtklpaçMs SA
Brnsllvekulos

5.256

......
45.090

5.256

17.856

BB Consolidado

234.585

333.916

353.060

286.325

257.506

290.578

Eleitos !ributátios (l)

(88.434)

(126.062)

(133,488)

(108.294)

(99.794)

(101.110)

(657,182)

lotlll fquido

146.151

207.854

219,572

178.031

157.712

189.4U

1.098.788

(1) 25% de IRPJ e 15% de CSLL para as empresas financerras e

1.755.070

para as empresas não flnancem:~s de seguros, previdência e capitalização. e 25%

de IRPJ e 9% da CSLL para as demais empresas não financeiras.

A expectativa de amortização dos ágios gerados nas aqUistçoes de participações societárias respalda-se em
projeções de resultado que fundamentaram os negócios, elaboradas por empresas especializadas ou por área
técnica do Banco, contemplando os prazos das estimativas e taxas de desconto utilizadas na apuração do valor
presente liquido dos fluxos de caixa esperados.
e) Teste de lmparidade dos Ágios
O valor recuperável dos ágios na aquisição de investimentos é determinado com base no valor em uso, calculado
pela metodologia de fluxo de caixa descontado, que se fundamenta na projeção de um fluxo de caixa para a
empresa investida (unidade geradora de caixa) e na determinação da taxa que irá descontar esse fluxo.
As premissas adotadas para estimar esse fluxo são baseadas em informações públicas, no orçamento e no plano de
negócios das empresas avaliadas. As premissas consideram o desempenho atual e passado, bem como o
crescimento esperado no respectivo mercado de atuação e em todo ambiente macroeconômico.
Os fluxos de caixa das empresas relacionadas a seguir foram projetados pelo período de dez anos, perpetuando-se
a partir do décimo primeiro ano, com taxa de crescimento estabilizada. Para os perlodos de fluxo de caixa
excedentes aos prazos das projeções dos orçamentos ou planos de negócios, as estimativas de crescimento
utilizadas estão em linha com aquelas adotadas pelas empresas. A taxa de desconto nominal foi calculada, ano a
ano, com base no modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) ajustado ao mercado brasileiro e referenciado em
Reais (R$).
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Empresa s (Unidades G eradoras de Caixa}

1• Trimestre de

Taxa de Desconto a.a. ClJ

Taxa de Crescimento a .a. (li

Banco Votorantim

3,60%

BB Americas

2,CO%

9,44%

Vida Seguradora

3,CO%

11,22%

Ale lo

3,EO%

12,21%

Brasllcap

3,€0%

12,38%

IRB-Brasil Resseguros

3,EO%

10,58%

Brasllveículos

3,CO%

11,22%

12,22%

(1) Cresc1mento nominal na perpetuf:iade.
(2) Média geomêtrica dos dez anos de projeção, com exceção do 88 Amencas, que utillzou uma média geométrica dos sete anos de projeção.

De acordo com a análise de sensibilidade realizada, não há a indicação de que mudanças em premissas possam
fazer o valor contábil das unidades geradoras de caixa exceder o seu respectivo valor recuperável.
O valor recuperável dos ágios na aquisição da Cielo e do Banco Patagonia foi apurado por meio do valor liquido de
venda, com base na cotaçãc das ações de emissão das companhias na BM&FBovespa e na Merval (Mercado de
Valores de Buenos Aires), respectivamente.

Empresa (Unidade Geradora de Caixa)

Banco Patagonia
Cleio (C!EL3)

Cotação 111

RS 5,04 f2)
RS 40,00

(1) Preço de fechamento das ações em 3().09.2014.

(2) Valor equivalente a ARS 17.4~. confonme cotação ARS/BRL em 30.09.20H.

No 1° trimestre/2015 e no 1° trimestre/2014. não houve perda por imparidade sobre os ágios na aquisição de
investimentos.
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15 -IMOBILIZADO DE USO

_

..

Jt.o:utlts

1"TrimuttW1015

31.12..2014

R.wralock
Saklor;QfttJ.bll

O.predaçio

MO"irnetMç611•

V~rde:c;usto

~rdupor

lmparldade
107,"3(1

3.760.643

·=-

{8.691)

S.782.29S

3.340.447

fl-.310.163)

(1.101)

1.513.696

1 ..t12.207

t110.9S21

4,197.681

(2.!75..101)

1.322,580

1.c5i.091

(9.921)

1.oo&.&33

[780.300)

228.253

2.40.336

203.168

m-"'3

168.010

168.517

ttt.m

t6S.73(

(150.566)

10Ula6

83..347

(l7.327)

13.<&88

11.121

116.490

23>.$61

:2',&13

r......,.

201),143

3.025

Slslema•desegurança

169.182

3 ,45$

1&3.572

(•1.794)

100,706

<1,78.5

(4.404)

281..652

12 .~

'·""'

f/39)

40.815

t .nt

1'1

7. 55G.737

23!1."58

-·....._

..

-

ln'loOill:aç6es em o.no

...........

SIS~emudetrw\$p0fle

Móvelte~et'tal

em•toque

Tot.l

S a ldoc(lontibil

•2.•ti.094)

1.117.072

'"'"'
St$iemiSde

,._.......,.,

1.,..<25

Saldo c;;ontibíl

..C\lmu~da

3-.900

,.....

(&5.786)

M6YM• eQUlpWMI"I\01

3 1,01.2014

lmp.arid:MI•

O.pqclaçlo
.c:umllada

(67.6381

23

203,16$

309.003

(6.631)

i2Z3.e53)

111.778

1.763

(2a&.um

23

(1.118.2~)

t&A-OZ.I ' l

(!.792)

1.T03

1.786

7.504.111

7.31.144

16 - INTANGÍVEL
a) Movimentação e Composição
~t.t:UOU

Saldo
conttbtl

'r,rao

:~

de f fAhu dll

~ rMI aqul;çlo de

..

~~~·(2)

........,

OUWs a:wos IN.If'llll'l!bt (3)
To~ar

t•TttmHtte/201$

J1.0:U01$

R...,.rdod•
ll>lm

Aqulslçhs

IU10.&12

12.009

,. .7)

'"

223.129

V•rord•
C\1110

Amortfuçlo
IKUmuJada

m....,,..
~eumulada

l1.03.201C

S.ldO

Sllóo

contiblt

conWMI

{475.338)

g..s2'6.360

~3.~21.()3.4)

8..D47.5SO

S.505.011S

('202.833}

5 .01!J.2.76

(2•.f55.618}

2.559.as&

3.247.416

2.963.606

(1,087. 711)

I"I

1.175.105

1Ai 1A86

202.105

(2$.393)

( 11.212)

2.t5.580

>=.262

17.117,427

(7,097.712)

(61.031)

t ll.r21.m

13.A71.182

(47, 539}

%10.349

2tl5.128
11.2.49.232

~rdnpor
lmparfd~

2.762..91

1.710$1

Amortizaçlo

10271

(19. 592}

(1 ..324)

{145.-402)

,....
..,...

(49.7.t0)

(1) Os valores de Aquisições e Baixas Incluem contratos renegoclados no perTodo, em que o valor do novo contrato é ativado e o valor do contrato
anterior é baixado sem Impacto no resultado.

(2) Refere-se principalmente ao ágio pela aqulsiçào do Banco Nossa Caixa. Incorporado em nov&mbro/2009.
(3) Em 31.03.2014 Incluis o valor de RS 1.949.602 mil referente ao custo do drreito de utifiz.aç:io da rede do Banco Postal, que foi convertido em
receblveis no âmbito da nova parceria entre o Banco do Brasil e a Empresa Brasilerra de Correics e Telégra fos- ECT em 30.06.2014

b) Estimativa de Amortização

Valores a amortizar

2015

201 6

2017

2018

2.197.242

2.974.532

2.546.615

1.309.812

2019
656.370

Após 21119
1.044.058

Total
10.728.629

c) Teste de lmparidade
O teste de imparldade do ágio na aquisição do Banco Nossa Caixa, que foi Incorporado pelo Banco do Brasil,
considera o valor em uso do Banco do Brasil no Estado de São Paulo (unidade geradora de caixa). O fluxo de caixa
tem por base o resultado de 2014 da unidade geradora de caixa, o orçamento de 2015 e projeções Internas de
resultado a partir de 2016, por cinco anos.
As premissas adotadas para o cálculo são baseadas na Estratégia Corporativa do BB e em cenário
macroeconômico. Elas cons•deram o desempenho atual e passado e o crescimento esperado no mercado de
atuação.
Os fluxos foram descontados pelo Custo de Capital Próprio do Banco do Brasil. A taxa de desconto nominal foi
calculada, ano a ano, com base no modelo CAPM (Capital Assei Pricing Model) ajustado ao mercado brasilei ro e
referenciado em Reais (R$).
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O teste de imparidade do ágio da Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Previdência S.A. segue a mesma metodologia
dos demais ágios por aquisição de investimentos, constantes na nota 14.e.
Empresa (UnIdade Geradora de Caixa)

Taxa de Crescimento

Taxa de Desconto

a.a.

a.a.

Banco do Brasil -Estado de São Paulo- Ágio Banco Nossa Caixa (1!

9.5%

12,3%

Brasl1prev Nosso Futuro Seguros e Previdência S.A.

3,0%

13,9%

ll)(2l

( 1) Média geométrica dos cinco anos de projeção.

(2) Crescimento nominal na perpetuidade.

De acordo com a análise de sensibilidade realizada, não há a Indicação de que mudanças em premissas possam
fazer o valor contábil da unidade geradora de caixa exceder o seu respectivo valor recuperável.
No 1° trimestre de 2015 e no 1° trimestre de 2014, não houve perda por imparidade sobre os ágios de sociedades
incorporadas.
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1° Trimestre de io1s
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando

ss~

•
I

ln~odo ~

"----" 7

17- DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
a) Depósitos
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

73.712.090

74.210.189

Pessoas trsicas

31.542.078

33.942.740

30.921.626

Pessoas jurJdicas

23.649.780

28.437.427

24.220.570

Depósitos à Vista

72.053.536

Vinculados

13.346.667

5.970.4 \ 8

11.195.653

Govemos

1.705.357

2.226.009

2.242.352

Empresas ligadas

1.203.500

982.662

678.448

Moedas estrangeiras

899.790

706.951

1.372.490

Instituições do sistema financeiro

653.775

832.896

450.591

Especiais do Tesouro Nacional

413.834

403.878

512.721

68.127

202.201

308.424

229.182

505.007

150.661

144.089.086

148.698.890

144.111.158

134.945.842

140.036.529

135.080.689

Pessoas juridicas

8.840.276

8.407.859

8.685.312

Empresas ligadas

289.235

240.767

330.742

13.733

13.735

14.415

37.554.005

30.968.746

27.446.934

212.650.814

214.483.944

:138.625.203

118.590.770

115.010.129

104.339.747

Moeda Nacional

63.464.360

70.136.390

106.490.975

Moedas estrangeiras

25.267.197

23.736.951

22.049.647

4.148.296

4.478.914

4.791.808

Funproger (Nota 17.1)

242.016

233.939

207.656

Outros

938.175

887.621

745.370

Total

468.005.995

468.361.769

482.236.831

Passivo circulante

404.794.428

401.177.785

390.176.976

63.211.567

67.183.984

92.059.855

Domiciliados no exterior
Outros
Depósitos de Poupança

Pessoas fisicas

Instituições do sistema financeiro
Depósitos lnterflnancelros

Depósitos • Prazo
Judiciais

Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT (Nota 17.e)

Passivo não circulante

b) Segregação de Depósitos por Prazo de Exigibilidade
S•m
wnc:imento

~ffSã

12-4.703.352

..........

Dep6sttos de
Depósitos a\ vi$~

Depósitos
~talflnuncelro$

Tot..l

AI• 3rMn•

3 a 12 meses

1a3anos

laS anos

AchTMGtl5

31.12..201..

31.03.2014

214.~.$-t4

238.625.203

144.0139,086

144.089.086

148.698.890

'"-111.158

73,712.090

73.712,090

74.210.189

72.053.S36

12.455.437

23.68-5,3<42

32.280.754

6.4193

31.03.2015

212.650.81 ..

15.519.436

\.855,119

1!!.409.389

15.050519

5.52.4.149

1.242.078

472.751

37..554.005

30.968.74S

27.446.934

3-44.359.tM7

3.2.928.1525

27.505.956

29.209,491

33.522.832

479.244

46!.005.195

468,361.769

~2.23&.831

(1) Inclui o valor de R$ 62.242.941 mil (RS 70.102.638 mil em 31.12.2014 e R$ 103.451.352 mil em 31.03.2014), relativo a depósitos a prazo com
cl.âusula de recompra antecipada (compromisso de liQU1dez}, considerados os prazos de vencimento onginais.
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c) Captações no Mercado Aberto
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Carteira Própria

54.503.543

64.365.574

52.245.336

Trtulos privados

45.564.851

56.647.255

37.149.439

letras Financeiras do Te:souro

5.203.538

4.053.439

8.376.523

Notas do Tesouro Nacfonal

1.403.001

1.405.033

1.210.143

Titulas no exterior

1.369.141

285.865

2.872.466

931.301

1.736.675

2.625.541

31.711

37.307

11.224

284.059.645

241 .674.469

229.981.495

Letras do Tesouro Nacional

198.771 .64·3

121.222.071

111.449.575

Notas do Tesouro Nacional

49.229.163

86.303.943

55.1 42.148

letras Financeiras do Tescuro

36.058.615

32.999.180

61.901.652
1.488.120

letras do Tesouro Nacional

Outros
Carteira de Terceiros

Titules no exte.rior

224

1.149.275

343.541

5.532

326.487

Total

338.906.729

306.045.575

282.553.318

Passivo eírculante

323.545.788

292.361.623

269.617.806

15.360.94 1

13.683.952

12.935.512

Carteira de Uvro Movimentação

Passivo não circulante

d) Despesa com Operações de Captação no Mercado
16 Trímostre/2015
Despesas de Captações com Depósitos

1° Trimestre/2014

(7.884.404)

(7.726.624)

Depósitos judiciais

(2.681.217)

(2.245.907)

Depósitos de poupança

(2.562.751)

(2.376.938)

Oepósrtos a prazo

(2.428.367)

(2.890. t 32)

Depósitos lnter1inanceiros
Despesas de Captações no Mercado Aberto

(212.069)

(213.647)

(9.464.472)

(6.5.9 8.505)

Carteira de terceiros

(7 .888.909)

(5.209.103)

Carteira própria

(1.571.321)

(1.381.665)

Carteira de livre movimentação

(4.242)

(7.737)

(5.349.490)

(2.878.584)

Letras de Crédito do Agronegóclo - LCA

(2.798.656)

(1 .797.271 )

Emissão de tftulos e valores mobiliános no exterior

(1 .112.153)

(295.575)

Letras financeiras

(1.053.504)

(705.673)

Despesas de Captações de Recursos de Aceites e Emissão de Titulas (l)

Letras de Crédito Imobiliário- LCI

(385.177)

(80.065)

Des pesas com Dividas Subordinadas no Exterior m

(137.066)

(111.120)

Despesas com Instrumentos Hfbrldos d& Capital de Olvida I) )

(516.207)

(344.468)

Outras

(204.891)

(196.947)

(23.556.530)

(17 .856.248)

Total
(1} As captações de recursos de aceites e emissão de Utulos estão evidenciadas na Nota 19.

(2) As emissões de Ofvidas Subordlr.adas no Exterior estao evidenciadas na Nota 20.c.
(3) As emissões de Instrumentos Hitridos de Capital de Divida estão ev1denciadas na Nota 20.d.
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fJ BANCO DO BRASIL

1° Trimestre de 2015
Valores expressos em milhares do Reais, exceto quando indicado

(!>

IV

o
......

(j)

e) Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
31.03.2015

Devoluçlo de Rec:urso•
Programa

Resoluç!o/
TA.OEttl

Forma(21

Data Inicial

Oisponive1
T MS"l

Datafinõll

Progor Rural o Pronaf

-

Pronaf Custe~

04/2005

RA

1112005

Pronaf Investimento

05/2005

RA

1112005

..

0312006

so

0112008

0 112015

Giro Rural Fornecedores

1412006

RA

08/2006

-

Rur& Custeio

02/2006

RA

1112005

Rurallnve$1imento

13/2005

RA

11f2005

Giro Rural

Aqui~~o

de Titulo~

..

Proger Urbano
Urbano lt'lvestlmento

18/2005

RA

1 1(2005

Urbano Capital de Giro

1512005

RA

1112005

-

-

Outros

31.12.2014

Aplicado
TJLP 1'1

Dlsponivel
11
TMS '

Total

31.03.2014

Aplicado
TJLP1' 1

Disponível

Total

TMSIII

240.86.4

307.933

120.175

289.782

409.957

158.551

599.906

285

2.208

2.493

481

2.362

2.843

359

2.965

3,324

65.219

222555

287.n4

11o.n8

270,733

361.511

162.784

553.933

706.717

<4,-t76

4.476

47S

10.937

11 .~12.

-

136

7

143

1.410

213

1.710

1.923

-

-

-

-

230

990

,,220

258

1.152

1.335

15. 111

16.446

4. 182

15.535

19.717

4.584

30.354

34.938

2.939.494

3.093.774

52.129

3.190.908

3.243.037

31,243

3.179.501

3.210.744

154.276

2.939.490

3.093.766

52.126

3 .190.902

3.243.028

3 1.242

3. 179.488

3.210,730

4

•

8

3

6

9

1

13

14

122.841

623.748

746.589

142.537

683.383

825.920

132..937

689.670

822.607

11 .947

12.355

1.383

3.897

5.280

-

RA

1112005

-

2.719

9.068

11.787

408

RA

0812006

-

-

-

-

FAT Fomentar Médiat e Grandes
Empre$3S

12/2006

RA

07/2006

-

-

-

-

-

49.308

256.094

305,402

65.397

257.715

323.112

4.467

158,836

16-3.303

9.228

162.119

171.347

66.347

199.750

266.097

67.504

251.602

344.190

3.804.106

4.148,296

314.841

4.164.073

Empresas

FATTaxista

02/2009

RA

09/2009

FATTurismo Investimento

0112012

RA

0812012

FAT Turismo Capital de Giro

0212012

RA

08/2012

Total

-

758.457

154.280

11/2006

FAT Fomentar Miao e Pequenas

Total

67.069

2712005

Exportaç.Oo

Aplicado
TJLP1'1

452
1.776

452
5

1.781

38207

203,235

241 442

69.434

109.30 1

178.735

319.106

21 .685

373.232

394,917

...478,914

322.731

4.469.077

4.791.808

::0

o

o)>

o)>>
~
)>

::0
)>

o

o
(J)
o

m
c

"'-l'
)>

(1) TADE: Termo do Alocaçllo de Depósito Especial.
(2} RA- Retorno Aulomâtico (mensalmente.?% sohre o saldo) P.

o
s;,

~n- S~lrln

o
o
(J)

nísponlvP.I

(3) Recursos remunerados pela Taxa Média Selic (TMS).
(4) Recursos remunerados peta Taxa de Juros de longo Prazo (TJLP).

I

(J)

c

"'r '
(J)
(!>

fi}
-4,
(!>
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Notas Explicativas às Dem o n s trações Contábeis Consolid
1" Trimestre de

O Fundo de Amparo ao Trab3lhador- FAT é um fundo especial de natureza contábil e financeira, instituído pela Lei
n.• 7.998/1990, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego- MTE e gerido pelo Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador- Codefat. O Codefat é um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo.
As principais ações para a promoção do emprego financiadas com recursos do FAT estão estruturadas em torno dos
programas de geração de emprego e renda, cujos recursos são alocados por meio dos depósitos especiais, criados
pela Lei n.• 8.352/1991 , nas instituições financeiras oficiais federais, incorporando, entre outros, o próprio Programa
de Geração de Emprego e Renda - Proger, nas modalidades Urbano - Investimento e Capital de Giro - e Rural, o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- Pronaf, além de linhas especiais tais como FAT
Integrar- Rural e Urbano, FAT Giro Setorial- Micro e Pequenas Empresas, FAT Giro Setorial- Médias e Grandes
Empresas, FAT Giro Setorial Veículos - Micro e Pequenas Empresas, FAT Giro Setorial Veículos - Médias e
Grandes Empresas, FAT Fomentar- Micro e Pequenas Empresas, FAT Fomentar- Médias e Grandes Empresas,
FAT Giro Agropecuário, FAT Inclusão Digital, FAT Taxista, FAT Turismo Investimento e FAT Turismo Capital de
Giro.
Os depósitos especiais do FAT alocados junto ao Banco do Brasil, enquanto disponíveis, são remunerados pela
Taxa Média Selic (TMS) pro rata dia. A medida que são aplicados nos financiamentos passam a ser remunerados
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) durante o periodo de vigência dos financiamentos. As remunerações
sobre os recursos alocados ~o Banco são recolhidas ao FAT mensalmente, conforme estipulado nas Resoluções
Codefat n.• 439/2005 e n.• 489/2006.

f) Fundo de A v al p a ra Geração de Emprego e Renda (Funproge r)
O Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda (Funproger) é um fundo especial de natureza contábil. criado
em 23.11 .1999 pela Lei n.0 9.872/1999, alterada pela Lei n.• 10.360/2001 e pela Lei n.• 11.110/2005, regulamentado
pela Resolução Codefat n.• 409/2004 e alterações posteriores, gerido pelo Banco do Brasil com a supervisão do
Codefat/MTE, cujo saldo em 31 .03.2015 é de R$ 242.016 mil (R$ 233.939 mil em 31.12.2014 e R$ 207.656 mil em
31.03.2014).
O objetivo do Funproger é conceder aval a empreendedores que não disponham das garantias necessárias para
contratação de financiamentos do Proger Urbano e do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado
(PNMPO), mediante o pagamento de uma comissão para a concessão de aval. Para formação do patrimônio do
Funproger, foram a portados recursos provenientes da diferença entre a aplicação da TMS e a TJLP na remuneração
dos saldos disponiveis de depósitos especiais do FAT. Outras fontes de recursos que compõem o Fundo são as
receitas decorrentes de sua operacionalização e a remuneração de suas disponibilidades pelo Banco do Brasil,
gestor do Fundo.
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18 ·OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
a) Obrigações por Emprestimos
de91a360

atil 90 dias

dlu

de1a3anos

946

1.019

No pais

Tomados pelas e~esas nlo
fina~ras

Demais linhas de crédito
No Exterior

Tomados junto a
exterior

banque~ros no

31.03.2015

31.12..2014

31.03.2014

1.872..457

1.753.887

293.445

1.870.-.92

1.870.492

1.751.978

289.535

1.965

1.809

3.910

1.018

946

7 .• 56.447

13.322.770

4,098.967

2.406..292

27.284.47(;

22.242.550

18.668.519

7.095.117

13,112.001

4.098.967

2.406.292

26.712.377

21.799,328

17.866.182

198.962

162.009

421.025

263.635

126.820

271.356

Vinculados a empréstimos do setor

püblioo (I)

198.962

Importação

106.269

157.366

56.099

53.403

7.457.466

13.323.716

Exporlação
Total

de3a5anos

1.870.492

5.969.459

2.406.292

Passivo arculante
Passivo não circulante

109.502

154.393

109.956

29.156.933

23.996.437

18.961.964

20.781.182

17.398.060

15 347.323

8 375.751

6.598.377

3.614.641

(1) Venclmenlo em abril de 2015. à laxa de 6,92% a.a.

b) Obrigações por Repasses
Do País - Instituições Oficiais
Programas

Taxas de Atualização

Tesouro Nacional. Crédito Rural

Pronaf
Cacau

TMS (se disponlvel)

Pré 0,50% a.a. a 4,00% a.a. (se aplicado)

IGP-M+ 8,00% a.a.
TJLP + 0,60% a.a ou 6.35% a.a.

31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

344.720

339.898

460.783

173.166

158.098

266.923

66.555

87.435

86.583

33.613

37.723

49.418

Pré 5,75% a.a. a 8,25% a.a.

Recoop

IGP-DI + 1,00% a.a.
lGP-01-+ 2,00% a.a.

Outros

49.386

56.642

55.859

BNDES

43.247.174

44.281 .798

43.813.237

42.263.854

43.250.644

42.624.995

983.320

1.1)31.154

1.188.242

Banco do Brasil

Banco Votorantim

Pré 0,00% a.a. 7,30% a.a.
TJLP + 0,00% a.a. a 5,40% a.a
1PCA + 7,02% a.a. a 9,41% a.a.
Selic + 0,40% a.a. a 2,50% a.a.
Var. Camb. + 0,90% a.a. a 6.89% a.a.

Pré 0,70% a.a. a 7,00% a.a.
TJLP + 0,50% a.a. a 4,50% a.a.
IPCA + 7,02% a.a. a 9,91% a.a.
Sei/c+ 1,30% a.a. a 2.50% a.a.
Var. Camb. + 1,30% a.a. a 3,00% a.a.

Calxa Econõm'ica Federal

Pré 5,04% a.a. (média)

Finam e

Banco do Brasil
Banco Votorantim

Pré 0,00% a.a. a 8.50% a.a.
TJLP ... 0,50% a.a. a 5,50% a.a.

Var. Camb. + 0,90% a.a. a 3,00% a.a.
Pré 0,30% a.a. a 8.30% a.a.
TJLP +0,50'/o a.a. a 5,50% a.a

Outras Instituições Oficiais
Suprimento Especial- Poupança Rural (Nota
9.b)
Funcafê

14.232.878

12.359.686

6.026.218

34.072.842

33.204.750

30.362.883

33.175.439

32.398.036

29.424.910

897.403

806.714

937.973

717.169

863.889

10.668.598

TR
TMS (se disponlvel)

Prê 5,50% a.a. a 7.50% a.a. (se aplicado)

9.045.555
863.661

28

28

9.702

92.614.783

91.050.021

91.331.719

Recursos Estaduais a Distribuir -ICMS
Outros
Total

660.314

717.141

733.027

Passivo circulante

35.913.633

34.415,072

34.796.562

Passivo não circulante

56.701.150

56.634.949

56.535.157
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Do Exterior
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Recursos livre$· Resoluçao CMN n.• 3.84412010

19.058

Fundo Especial de Apoio às pequenas e médias empresas industriais

477

477

477

Total

477

477

19.535

Passivo circulante
Passivo não circulante

9!;

95

96

382

382

19.439

c) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
1• Trlmestre/2015

1° Trfmestre/2014

Despesas de Obrigações por Empréstimos

(5.767.521)

(60.044)

Despesas de Obrigações por Repasses

(5.343.704)

(884.213)

Do exlerior

(4.117.589)

BNDES

(796.281)

(655.122)

Aname

(172.385)

(148.199)

Caixa EconOmica Federal

(205.350)

(22.988)

Tesouro Nacional

(21 .616)

(2 1.741)

Outras

(30.483)

(36.163)

Despesas de Obrigações com Banquei ros no Exterior

(2.886.626)

(62)

Despesas de Obrigações por Fundos Fin anceiros e de Desenvolvimento

(1.078.354)

Total

(15.076.205)

(944.319)
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1" Trimestre de

19- RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS
31.03.2015

S.nc:o do Brull
Progr<IUNI "Global MMium • l'erm Notls"

3$4.000

uso
uso

sso.ooo

4.50%

2010

....000

2010

2020

1.614,179

1.35!.763

1.140.074

EVR

750.000

'·""'
1.-

20n

2016

3.53a.9ot3

3.2&U35

2.3S1.9.&1

....,.

··-

2011
201<

227.662

2015

2.157.+45

JPY

24,100,000

2012

201S

S42.216

1.000.000

3,75%

201312014

2018

""·""

551.4().1

EUft

2.802.480

2.S19.088

3.203.001

CHF

276,000

'·""'

2013

2019

922.458

744.630

105.503

uso

.......

3,M%

201l

2017

Ui11.00fl

uso

U26.CMXI

J,a&%

2012

2022

6.22t.Z20

5.106.051

uso

51.252.

2021

16.5.N7

143.$40

~1.260.593

t.2Jt.510

7.132.221

O.t0%•3.$5%

5.522.671
1.1)4.832

OMJ)46

13.710.191

,0,.&61.690

10.&12,306

2017

792.103

3.t58.m

2015

4 .011

2018

4.12A

Optraç6u &tNtut~u

11.135

"""""'""'
.............

111.263.145

lellaS de Crédito do Agron-sJOclo

cumPrazo 121
Lonuo Prazo())

2020

1.057.407

17.74U21

19.709.19:5

21.576.foll

15.462.188

80.748.357

72_287.733

2.621.717

..........

U44.7l2

2.506.Jl1

105,00%
\OG.50%01

2.344,732

2017

....

,.,....

3115.309

511.571

396.6<8

300.060

332.190

"'"

AAS

EntldJidn de Prop6slm. Es ~Rc:o• • EPE
noErtMOf' (5 )
~~dobOfuturodo*~de
peolltnefllOdo exteior

uso

14.155.946

102.325.2'Ja

98.553.950

10A,00"4 1

CultOPtazo 121

Prazo

345.153

UI>«<•,.

2001

1,61%aé,54%

longe~

10,171.912

335.e17

100.000

9,75-1i

o.O&% • 4,5n.

c..toP"""

11.376..533

uso

o.wtoPruo

Banc;oP.t.agot~la (<I)

121.l53.21.c

U74.240
350.000

Certitle.dos de O.p011tos (I)

C•rtltle.c~oa de

146.294.452

RS

"s.t.nlorNoltl"

fol o~&trutu~du

.)1.03.2014

31.11.2014

161.tn.719

150.000

5,25%

uso

2008

uso

250.000

líbor&n+2.~

2015

uso

2.50.000

L"bor Sm•2.50%

201<

B:anco Votot~~ntlm

2011
2015

"'"

ProQnm- "GJob.t M.cflum • Ttfl"''' Notu•

18$.779

1.925.103

KU25

......

223.591

250.725

2020

C.-.di\UnkttdHotell

231.270

102.328

108.111

865.032

12.204.747

H •.CSG,,..e;

1'-121.211

l.$90.648

l.HO.t31

1.HO..Ci'7

658.9150

424.836

986271

2.631.951

2.535.661

tl.llt

t fi.ftT2

49.1CMJ

19.819

16.672

....

..

Q.lftoPruo(Zl

longo Prazo fi)

79.402

C\lnoPru9{Z)

22.280

2010

lcngo Prazo "'

100,0tl'K DI

2011

,.,.

"

21.526

n2..i71
112.911
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1° Trimestre de

AnoCapUiçlo

....

....

,.,.

2019

2007

2022

IPCA

2014

2Q17

R$

1t,76%a
13.52%

201'

2<721

RS

8.9:5~• 1-',.CS%

2011

VJiorEmttldo

••
to,OO% a

tOO.OO%Dt

R$

85.~•

AS,S0%01
3,65%. 4,152%.

.........,

RS
R$
R$

RI

Março de 2016

3.67% a 5.90% ..
\GPM

IQ.f.,50'4•
112,02'.401

3,14%a7,.c2%•
\PCA

....

109.30% cs.

)I.OUOIS

31.11.201-4

11.090

16.1<40

216.716

200.ot.S3

84.715

1.427.023

1.42&.963

1..2J3.7S2

\.<20.230

1.425.087

1.2.&1.4JO

335

9C

.....

1.782

U52

IU:W.ll2

1 .505.7-4a

8.57Ult

397,352

363.-i59

,.,,

"'"

399JJ6

2015

6.631

6.417

20.4.&47

2011

2019

8 .323,947

5.810.620

5.5160.187

2012

"'"

1&1.818

202.,..

415.7'9'

2012

2015

TU52

19.355

1.171

1.3~7

1.547

12.012

1,397

1.547

Emprnaos nlo Flnanc.fras
CJb,.•ec
Cetu!ltadol de Rec:eb!Vds lmobiUtios (1')

R$

10.30%

TJlP • Uó"

11»7

.....

2020

Vabr Elrrinaclo na Consolioaçto (I)

Total

.....

(U.?St)

(IU42)

(15.4~)

113..321.513

159.034.537

UO.til.242

59.129.505

51,246.!1!

29.256.448

124.199.078

107.787.719

111.&3&.81.&

(1) Tltulos emitidos no exterior em USO, EUR, GBP, RMB, AUD, CHF e SGD
(2) Titules em1lídos em moeda estrangeira e nac1ona! com prazo até 360 dias.
(3) Operações com vencimento compreendido entre 361 e 1.983 dlas.
(4) Titulas emitidos com taxas de 21 .00o/o a.a. a 24,75% a.a. e Badlar...297 ptos. a Badlar+450 ptos.
(5) As Entidades de Propóslto Especifico (EPE) "Dollar Diversified P.ayment Rights Finance Company- e "Loans Finance Company Um1ted" foram
constituídas sob as leis das Ilhas Cayman com os segu1ntes propósitos: (a ) emissão e venda c:le valores mobiliários no mercado internacional; (b)
uso dos recursos obtidos com a emissão de valores mobiliários para pagamento da compra. junto ao Banco, dos direitos sobre ordens de
pagamento emitidas por banqueiros correspondentes localizados nos EUA e pela própria agência do BB Nova Iorque, em dólares norteamericanos, para qualquer agência do Banco no pais (~Direitos sobre Remessa1 e (c) realiza.çao de pagamentos de pnncipal e j uros dos valores
moblliános e dema1s pagamentos prev1stos nos contratos de emissão desses titulos. As EPE declaram nào ter nenhum ativo ou pass1vo relevante
que não os direitos e deveres prcvenientes dos contratos de emissao dos valores moblllàrios. O Banco nao é aclonista, não detém a propriedade

e tampouco participa dos resultados das EPE. As obrigações decorrentes dos valores mobiliários em1tidos sao pagas pelas EPE com os recursos
acumulados em suas contas.
(6} Operações com vencimento superior a 360 dias, sendo os certificados emitidos em moeda estrangeira e nacional.
(7) Taxa Referenclal· TR, Indica Ge1al de Preços de Mercado -IGP-M e IPCA e prazo médio de venCimento de 134 meses.
(8} Refere....se a litutos emitidos pelo Conglomerado BB, em poder de dependências/controladas no exterior.
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1° Tr imestre de
Valores expresso s em milhares de Reais, exceto quando lndic

20 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

a) Fiscais e previdenciárias
31.03.2015
Obrigações legais (Nota 28.d)

31.12.2014

31.03.2014

13.351.7Z5

13.142.356

Impostos e contribUições sobre lucros a pagar

1.150.489

2.261.519

668.411

Provisão para demandas fiscais (Nota 28.a)

2.057.693

1.997.160

2.064.265

12.662.556

Impostos o contribuiçõos a rocolhor

1.432.246

1.836.002

1.303.954

Passivo fiscal diferido (Nota 25.d}

2.279.166

1.627.873

6.330.165

Provisão para impostos e contribuições sobre lucros

4.245.933

1.596.292

808.238

302.579

322.589

304.452

Total

24.819.8'1

22.783.791

24.162.041

Passivo circulante

22.183.419

20.370.981

17.472.698

2.636.402

2.412.810

6.689.343

Outras

Passivo não circulante

b) Fundos f inanceiros e de desenvolvimento
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Marinha Mercante

7.161.957

5.813.891

4.278.185

Pasep 11)

2.344.627

2.259.845

2.112.143

Fundo de Desenvolvimento do Nordeste ~ FONE

1.540.917

1.534.405

Fundos do Governo do Estado de São Paulo

713.193

725.304

Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste - FOCO

257.11 5

254.640

710.768

Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrâna - Procera

21.994

Consolidação da Agricultura Familiar - CAF

15.524

Combate à Pobreza Rural- Nossa Primeira Terra - CPRINPT
Terras e Refonna Agrána- BB Banco da Terra
Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC
Outros

Total

12.968
266

9.494

49.892

51.632

12.392

196.812

191.187

567.037

12.264.779

10.840.398

7.731.011

Passivo circulante

7.960.086

6.629.365

5.074.911

Passivo não circulante

4.304.693

4211.033

2.656.100

(1) O Banco é administrador do Programa de Formação do Património do Servidor Público (Pasep), gatantlndo rentabllldade mrnima equivalente à
Taxa de Juros de Longo Prazo· TJLP.
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1° Trimestre de
Vnlores expressos em milhares de Reais, exceto quando lndl

c) Dividas subordinadas
Valot' .mHldo

Ramu~ LL

31.01.2015

31.12.2014

31.03.2014

Banco do Bruíl
R.eursos FCO- Fundo Con1ot1tudonal do
Cefltto.Ont•

21.075.691

R4lculws IPIIC:a<lo$~')

20.189.622

an.052

Reclnos disconiv.U .t+
EllcarpM • c.pft8kzaf
CDBs Subofdinack)• Emitidos no Pll's

900.000

11UO% do CO!

1.000.000 105,00% a11S.OO'Â do COI

··-.......

Dlvkl•a Subordlnadu no EJCtlrior

uso
uso
uso
uso

300,000

.......
1.500.000

....,..

13.3S0.724
70U98

9.017

Ul1

11.2A7

1.6tl.140

4.110.613

5.l7U S3

2014

1,509,027

-

''"'

2011

2022

Ut527-8

. .045.169

''"'

2023

2.414.62-8

2.027.961

1.70\,UD

22.&21..127

22.101.905

17..502.)00

1.6!M.140

".110.613

3.765.928

t.l&t.309

7,861.&71

1.211.633

2.131.403

1.787.935

1.502.269
3.393.407

201<

5,3&%

2 010

2021

....

~

760.000

11.103.167

19.8'93.07-t

680."87

t.ooo.ooo

tot.so% do cor

2010

2016

t ...as.m

1l1,00%doCOI

2!)11

2017

,.....,..

uta.ssa

2.055.100

2~1..22:5

2.703.707

4.M4.900

5~:::5~-;;::~

"'"

2010

6.A67.899

6.243..995

5.752.090

1.667,934

11\ ,~doCOI

Pt'

10,51'4

215.000

112,00%doCOI

21112

2019

2&4.655

275.968

2!12.623

4.947.300

111,00%d0 COf

2013

2019

Un.203

5.694,568

5.121.728

2012

2020

201.298

194,793

17!.470

112,50% do COI

150.500
5,45"+1PCA

S&0.623 112,00% • 114,00% do COI
1.&68,386113,00% a 115,00% do COI
400.000

8.0&%+1PCA

,.,.
,.,.

2020

569.611!

20>1

.t,t16.tl60

2014

2022

-431.25.5

Total d. . OMdas Subotdln~n do Banco
do Brull

1.000.909

, ,,151.753

$U63.7t1

1.1D-2.$ti

Nota Subordinada

uso

645.000

1,64% • 1,67.,_ + C01

2009

34,750

7,85% a f ,OO% +IPCA

......

2014

,.,.

1.037.723

2009

575_000 Prf7,31~b : vattaçlo

2010

2020

1A10M2:

uu.no

U21.138

124.950

1,2S"•'·57%+CDI

2010

2016

129.925

125.956

129.>6>

70.000

7.77%a7,82:%+1PCA.

2011

2010

11U!13

l1D,640

100,178

25.078 7,00%a7,20%•1PCA

2013

201 ...

2U23

8.&4 % • 7.02% • IPCA

2014

2010

28.580

27.154

752.300

'';:=:;~~-r:;:~Cf)l

2011

2017

11

1.91%

~

COI

26.-'61

.....,.

1!33.281

8,60% • 7,57%-+ IGF"M
6.922

2011

5.969

2013

1,72".11. a 1,75% • CDI
100.550 116.~ a 118,00% do COI
7.09% a 8.02% •IPC.-.
2,16% + COI
160.600 118.~ a 119.00% do CDI

1.2.43.144

11,514

10.9.36

.....

·=

2014

2020

112.T72

108.328

169.993

35.188

32.300

29,1&;1

2014

2021

174.589

j~~..~~DI

2015

2022

5.388

27.500

7,94"A. • IPCA

2013

5.000

7,84% •IPCA

2015

.,.,

7.()8% • 8,13% +IPCA

5.300

1

9.500 8,1-4%aS,83%+1PCA
To1al du Divkta• Subordln~u do Bai"ÇO

VotOrWitlm
Valcwes~r-.~

Total du Ofvklas Subordln.,du t".tff

"'"

2023

10.250

3.756.111

3.539.692

1.111.770

(t77Mi)

( 10.521)

(10.190)

51.325.T70

57.&50.741

52.104.742

1.52UZ3

4, 110.&13

56.797.147

53..540.12!

{1) Remunerados pelos encargos pactuados com os mutuários, deduzido o del credere da irstitulção financetra, conforme artigo go da Lei
n." 7.827/1989.
(2) Remunerados com base na taxa extra mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen). conforme artigo 9" da Lei n.o 7.827/1989.

(3) Operações hquldadas antecipadamente
(4) O montante de R$ 37.425.368 mil (RS 37.065.165 mn em 31 .12.2014 compõe o nlvel 11 do Patrimônio de Referência (PR). Conforme
determinaÇê'io do Bacen, as dívidas subordinadas emitidas pelo Banco Votorantim não compõem o PR do Banco do Brasil
(5) tnclut o montante de R$ 5.516.370 mtl. referente a dividas subordinadas registradas no grupame1to Instrumentos de OMda Elegíveis a Capital.
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d) Instrument o s híbridos d e capital e dívida
Valor
emitido

Captações

Remuneraçã

Oata

o a.a.

Captação

31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Bônus Perpétuos

Total Banco do Brasil

Vatotes ellminados na consolidação
Total Consolidado

Passivo circulante

Passivo não circulante

uso
uso
uso

1.500.000

8,50%

10/2009

4.979.817

4.037.923

1.750.000

9,25%

01. 0312012

5.966.393

4.835.886

4220.317

2.000.000

6,25%

01/2013

6.569.507

5.355.519

4.631.213

RS

a., oo.ooo~''

5,50%

09/2012

110293

149.587

8.207.644

uso

2.500.000

9,00%

0612014

8.147.019

6.627.916

25.nl.029

21.006.831

(19.351)

(8.321)

(685)

25.753,678

20.998.510

20,568.496

3.510.007

20.569.181

951.323

368.814

540.273

24.802.355

20.629.696

20.028.223

(1) Os bOnus emitidos em setembro de 2012, no vak>r de RS 8.100.000 mil, onundos de Contrato de Mútuo com a União, até 27.08.2014. eram

autorizados pelo Bacen a integrar o património de referência no Nlvell (Capital Complementar) e estavam sujeitos ao lfmltador previsto no artigo

28 da Resoluçao CMN n."4.19212013, portanto eram reconhecidos nesse grupamento. Em 28.08.2014, nos termos da Lei n.' 12.79312013, foi
celebrado um termo ad•tivo ao referido conttato com o objetivo de tornar esse Instrumento eleglvel ao cap1tal principal. Em 22.09.2014, o Bacen
considerou o referido instrumento como etegrvel ao capital principal, na forma da Resolução CMN n.0 4.19212013. Dessa forma, para fins de
divulgação das demons1rações financeiras, o instrumento mencionado foi reclassificado para o patrimOnio liquido (Nota 24.c}, permanecendo
nesse grupamento o saldo de juros a pagar

Do total dos bônus perpétuos, o montante de R$ 21.558.498 mil compõe o Patrimônio de Referência - PR
(R$ 18.502.534 mil em 31.12.2014), sendo o montante de R$ 19.484.955 mil, registrado no grupamento
Instrumentos de Divida Elegíveis a Capital (Nota 29.f).
Os bônus emitidos em outubro de 2009, no valor de USO 1.500.000 mil, têm opção de resgate por iniciativa do
Banco a partir de 2020 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, desde que autorizado previamente
pelo Banco Central do Brasil (Bacen). Caso o Banco não exerça a opção de resgate em outubro de 2020, os juros
incidentes sobre os titulas serão corrigidos nessa data para 7,782% mais o preço de negociação dos Títulos do
Tesouro Norte-Americano de 10 anos. A partir dessa data, a cada 10 anos, os juros Incidentes sobre os títulos serão
corrigidos levando-se em consideração o preço de negociação dos Títulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos.
Os bônus emitidos em janeiro e março (reabertura) de 2012, nos valores de USO 1.000.000 mil e USO 750.000 mil,
respectivamente, e os bônus emitidos em janeiro de 2013, no valor de USO 2.000.000 m1l, tiveram, em 27 de
setembro de 2013 seus termos e condições alterados com a finalidade de ajustá-los às regras da Resolução CMN
n.• 4.19212013 do Bacen, que regulamenta a implementação de Basileia 111 no Brasil. As alterações entraram em
vigor em 1° de outubro de 2013, quando os Instrumentos foram submetidos ao Bacen para a obtenção de
autorização para integrarem o Capital Complementar (Nível I) do Banco. A autorização foi concedida em 30 de
outubro de 2013.
Os bônus emitidos em junho de 2014, no valor de USO 2.500.000 mil, têm opção de resgate por iniciativa do Banco
a partir de 18 de junho de 2024 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, desde que autorizado
previamente pelo Banco Central do Brasil. Caso o Banco não exerça a opção de resgate em junho de 2024, os juros
incidentes sobre os títulos serão corrigidos nessa data para 6,362% mais o preço de negociação dos Títulos do
Tesouro Norte·Americano de 10 anos.
Caso o Banco não exerça a opção de resgate em abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012, em abril de 2024
para os bônus emitidos em 2013, e em junho de 2024 para os bônus emitidos em 2014, a taxa de juros dos títulos
será redefinida naquela data e a cada 10 anos de acordo com os Títulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos
vigente na época mais o spread inicial de crédito. Os títulos apresentam as seguintes opções de resgate, sujeitas a
autorização prévia do Bacen:
(i) o Banco poderâ, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, em abril de 2023 para os
bônus emitidos em 2012, em abril de 2024 para os bônus emitidos em 2013, e em junho de 2024 para os
bônus emitidos em 2014 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, pelo preço base de resgate;
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(i i) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão desde que anterior a abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012, a abril de 2024 para os bônus
emitidos em 2013 e a junho de 2024 para os bônus emitidos em 2014, em função de evento tributário, pelo
preço base de resgate;
(iii) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão e desde que anterior a abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012 e em abril de 2024 para os
bônus emitidos em 2013. em função de evento regulatório, pelo maior valor entre o preço base de resgate e o
Make-whole amount.
(iv) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão desde que anterior a junho de 2024 para os bônus emitidos em 2014, em função de evento
regulatório, pelo preço base de resgate.
Os bônus emitidos em outubro de 2009 determinam que o Banco suspenda os pagamentos semestrais de juros e/ou
acessórios sobre os referidos títulos emitidos (que não serão devidos, nem acumulados) caso:
(i) o Banco não esteja enquadrado ou o pagamento desses encargos não permita que esteja em
conformidade com os níveis de adequação de capital, limites operacionais ou seus indicadores financeiros
estejam abaixo do nível mínimo exigido pela regulamentação aplicável a bancos brasileiros;
(ii) o Bacen ou as autoridades regulatórias determinem a suspensão dos pagamentos dos referidos
encargos;
(iii) algum evento de insolvência ou falência ocorra:
(iv) alguma inadimplência ocorra; ou
(v) o Banco não tenha distribuído o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos portadores
de ações ordinárias referentes ao período de cálculo de tais juros e/ou acessórios.
Os bônus emitidos em janeiro e março de 2012, em janeiro de 2013 e em junho de 2014 determinam que o Banco
suspenda os pagamentos semestrais de juros e/ou acessórios sobre os referidos títulos emitidos (que não serão
devidos, nem acumulados) caso:
(i) os lucros distribuíveis no período não sejam suficientes para a realização do referido pagamento
(condição discricionária para o Banco);
(ii) o Banco não esteja enquadrado ou o pagamento desses encargos não permita que esteja em
conformidade com os níveis de adequação de capital, limites operacionais ou seus indicadores financeiros
estejam abaixo do nível mínimo exigido pela regulamentação aplicável a bancos brasileiros;
(iii) o Bacen ou as autoridades regulatórias determinem a suspensão dos pagamentos dos referidos
encargos;
(iv) algum evento de insolvência ou falência ocorra;
(v) alguma inadimplência ocorra.
De acordo com as regras de Basileia 111, os bônus emitidos em janeiro e março de 2012, em janeiro de 2013 e em
junho de 2014, contam com mecanismos de "absorção de perdas" (loss absorption). Alêm disso, caso o item (i)
ocorra, o pagamento de dividendos pelo Banco aos seus acionistas ficará limitado ao mínimo obrigatório
determinado pela legislação aplicável até que os pagamentos semestrais de juros e/ou acessórios sobre os referidos
títulos tenham sido retomados integralmente. Por fim esses bônus serão extintos de forma permanente e em valor
mínimo correspondente ao saldo computado no capital de Nível I do Banco caso:
(i)
o capital principal do Banco for inferior a 5,125% do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA);
(ii) seja tomada a decisão de fazer uma Injeção de capital do setor público ou suporte equivalente ao Banco.
a fim de manter o Banco em situação de viabilidade;
(iii) o Bacen, em avaliação discricionária regulamentada pelo CMN, determinar por escrito a extinção dos
bônus para viabilizar a continuidade do Banco.
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e) Diversas
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

17.729.946

19.548.519

15.886.586

Passivos atuarfais (Nota 27 .e)

7.854.507

7.769.579

8.255.075

Credores diversos no pafs

8.235.884

7.740.859

5.617.377

Provisões para pagamentos a efetuar

8.058.079

7.544.606

7.007.600

Provisões para demandas cíveis (Nota 28.a)

6.521.408

5.772.357

5.269.635

Operações com cartão de crédito/débito

Provisões para demandas trabalhistas (Nota 28.a)

2.621.135

2.735.069

2.983.724

Recursos vinculados a operações de crédito

1.426.589

1.264.972

1.124.687

Obrigações por prestação de serviços de pagamento

1.501.427

1.120.747

1.084.879

Credores dlversos no exterior

1.410.992

1.092.004

758.066

Credores por recursos a liberar

794.479

1.003.725

1.133.337

Obrigações por prêmios concedidos a clientes por fidelidade

735.053

973.651

2.602.945

Obrigações por convênios oficiais

992.050

733.450

166.132

15.110

634.174

993.588

Obrigações por aquisição de bens e direitos

420.901

506.966

315.509

Obrigações por operações v1ncutadas a cessao

342.043

345.409

306.880

271.774

246.586

234.413

301.401

193.877

143.047

1.110

1.107

1.485

230.511

122.940

115.855

Total

59.464.399

59.350.617

64.000.820

Passivo circulante

48.441.635

49.910.566

43.670.072

Passivo não circulan!e

11.022.764

9.440.051

10.330.748

Obrigações por colas de fundos de in1,1estimento

Provísões para perdas com o Fundo de Compensação de Variação

Salarial • FCVS
Provisões para garantias prestadas
Coobrigações em Cessões de Crédito
Outras
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21 -OPERAÇÕES DE SEGUROS, PREVID~NCIA E CAPITALIZAÇÃO

a) Créditos das Operações
31.03.2015

31.03.2014

31.12.2014

Prêmios diretos de seguros a receber

3.445.263

3.397.512

2.1 31.267

Crédito de operações de seguros com resseguradoras

1.465.955

1.239.800

1.324.725

454.369

365.105

370.612

24.043

7.692

13.705

75

76

16

Total

5.389.705

5.010.185

3.840.325

Ativo circulante

4.491.072

4.104.489

3.822.007

898.633

905.696

18.318

Crédito de operações de seguros com seguradoras
Crédito de operações com capitalização

Crédito de operações de prevldêncía complementar

Ativo não circulante

b) Provisões Técnicas
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

10.925.476

10.442.325

9.230,733

Provisão de prêmios não ganhos

5.871.762

5.933.486

4.802.974

Provisão de sinistros a Oquidar

3.827.713

3.405.527

3.272.271

Provisão para sinistros ocorridos mas não avisados

853.727

759.609

762.483

Provisão complementar de cobertura

286.441

269.306

240.282

85.833

74.397

152.723

90.273.948

83.969.011

65.852.966

Provisão matemática de beneficios a conceder

87.857.549

81.648.799

63.369.876

Provisão matemática de beneHcios concedldos

1.250.027

1.207.718

1.069.229

467.063

453.322

454.280

15.496

14.350

15.406

683.813

644.822

944.175

7.782.278

7.808.676

6.536.535

7.378.217

7.419.815

6.198.986

404.061

388.861

282.920

108.981.702

102.220.012

81.620.234

Seguros

Outras provisoos
Previdência

Provisão de ex.cedente financeiro
Provisão para sinistros ocorridos mas não avisados
Outras provisões
Capitalização

Provisão matemática para capitalização
Provisão para sorteios e resgates

Outras provisões

Total

54.629

Passivo circulante

27.100.038

24.494.597

20.714.916

Passívo nào circulante

81.881.664

77.725.415

60.905.318

c) Provisões Técnicas por Produto
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

10.925.476

10.442.325

9.230.733

Vida

5.449.818

5.041.816

3.947.862

Ramos elementares

2.577.223

2.663.406

2.727.604

Auto

2.404.004

2.318.491

2.070.604

494.431

418.612

484.663

90.273.948

83.969.011

65.852.966

Vida gerador de benefícios livres ~ VGBL

66.010.519

60.362.072

43.999.248

Plano gerador de beneficios Uvres • PGBL

17.961.855

17.451.080

15.626.726

6.301.574

6.155.859

6.226.992

7.782.278

7.808.676

6.536.535

108.981.702

102.220.012

81.620.234

Seguros

Opvat
Previdência

Planos tradicionais
Capitalização

Total
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1" Trimestre de 2015
Valores expressos em mllhares de Roals, oxceto quando Indicado

([)

IV

o
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O)

d) Garantia das Provisões Técnicas
31.03.201 5
S•guros

Provldlncta
83.457,726

Cotas de fundos de Investimento (VGBL e PGBL)

Cotas de fundos f;le lnvesttme"to (exceto VGSL e

31.12.2014

Cavltalluç3o

ToW

Pr•vl<flne1a

SG!jUfOS

31.03.2014

Caplta.lluç6o

77.362.267

83.457.726

Total

SQguros

Pruvld6ncfa

n .362.267

-

59.178.902

Capltalb:aç5o

Tot<al

59.178.902

4 ,673,990

4.903.116

4.290.141

13.867.247

4.501,338

4.831.352

4.201,507

13.534.197

5.016.818

4 ,760,827

2.909.547

12.687.192

Títulos públicos

3..104.364

2.674. 144

2.061.565

7.840.093

2.925.739

2.586.063

2.295.753

7.807,555

1 .5~0.060

2.378.829

2.96U119

6.868.708

Tltulos privados

1.782.801

19t.469

1.865.066

3.639.336

1.406.515

200.694

Ul75.544

3 .282.753

1.no.943

196.650

798.859

2.716.452

DireitOS Cfe<litórios

2.797,638

2.797.638

2.571.754

2.571.754

1.6:!5.570

-

1.635.570

27.374

27.374

25.203

25.203

14.895

361

361

327

327

9.379

111.629.775

11.430.876

104.584.056

9.927.665

PG8L)

lmlvels
DcpósllOs retidos no IRB c depósitos judki81S

TotaJ

12.386.548

1:11.226..455

8.016,772

8.172.804

84.980.376

66.513.208

14.895

-

9.379

6. 670.225

83.111.098

o
s;:,
::0

o

~
o)>>
~
)>

e) Resultado Financeiro e Operacional
1• Trlmestre/2015
Seguros

1• Trlmestre/2014

Total

Capitalização

Pre"ld6ncla

::0

Seguros

)>

Copltollzoçi!o

Previdência

Total

o

1.287,712

2.325.365

238.037

3.851.114

262.338

1.350,314

166.052

1.778.704

o
(/)

(1.023.694)

(1.595.516)

(9.927)

(2.629.137)

(167.705)

(819.376)

(7.213)

(994.294)

o

Atualização e j uros de provisões técnicas

(19.792)

(607.417)

(125.946)

(753,155)

(5.558)

(444.201)

(99.208)

(548.967)

Resultado das operações

936.704

86.181

130.593

1.153.478

902.561

44.292

55.487

1.002.340

c

2.327.189

6.392.454

873.846

9.593.489

2.103.103

3.833.966

866.605

6.803.674

(729.594)

(4.504.426)

>!

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Prêmios retidos e contribuições (Nota 21,f}
Variação das provisões técnicas
Sinistros retidos
Despesas de comercialização
Despesas com sortelos e resgates de lltulos de capitalização
Despesas com beneficios e resgates de planos de previdência

Total

264.018

729.849

228.110

1.221.977

94.633

530.938

158.839

784.410

44.352

(6.302.603)

(712.824 )

(6.971.075)

12.218

(3.787.050)

(1.211.063)

-

-

(1.211.063)

(982.937)

(412)

(223.774)

(2.393)

(4.522)

(230.689)

(229.823)

(2.078)

(50.544)

(282.445)

-

-

(25.907)

(25.907)

-

-

(30.980)

(30.980)

(1.277)

-

(1.277)

-

(134)

-

(134)

1.180.930

208.613

232.757

1.622.300

991.636

131.029

115.118

1.237.783

-

(983.349)

m

""O

8
(/)
(/)

c

""O
r

(/)
([)

><
.......
Q)
I

~
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f) Prêmios Retidos de Seguros, Contribuições de Planos de Previdência e Titulos de Capitalização
1° Trlmestre/2015

1• Trimestre/2014

2.327.189

2.103.103

2.617.516

2.305.069

Prêmios de cosseguros cedidos

(41.336)

(48.311)

Prêmios restitu fdos

(10.359)

(4.873)

(238.632)

(148.782)

Seguros
Prêmios emitidos

Prêmios de resseguros cedidos, consórcios e fundos

Previdência
Prêmios emitidos
Contribuições de previdência complementar (inclui VGBL)

Capitalização
Comercialização de Utulos de capitalização

Total

6.392.454

3.833.966

5.905.638

3.381.019

486.816

452.947

873.846

866.605

873.846

866.605

9.593.489

6.803.674
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22 -OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
a) Receitas de prestação de serviços
1° Trlmestref2015

1° Trfmestre/2014

Rendas de cartões

1.395.696

1.272.778

Administração de fundos

1.001.553

875.340

CQbrança

418.830

350,604

Arrecadações

259.667

227.476

Seguros, previdência e cap1ta\lzação

251.617

290.427

Operações de crédito e garantias prestadas

193.914

232.535

lnterbancária

185.787

179.271

Rendas do mercado de capitais

173.740

96.596

Serviços fiduciários

100.666

93.099

Taxas de administração de consórcios

95.238

71.347

Tesouro Nacional e administração de fundos oficiais

85.878

72.228

Conla corrente

80.171

73.999

De coligadas/controladas não financeiras

55.428

56.821

Prestados a ligadas
Outros serviços
Total

19.115

23.985

336.919

272.732

4.654.219

4.189.238

b) Rendas de tarifas bancárias
1• Trlmestre/2015

1• Trimestre/2014

Pacote de servtços

809.915

773.082

Operr~çõe~ dA

336.598

327.035

247.236

229.495

r.rédita e (".Adílslm

Rendas de cartões
Administração de fundos de Investimento

79.624

62.247

Transferência de recursos

74.728

63.216

Contas de depósito

54.301

48.634

SeNiços fiduciários

12.676

11.024

Outras

40.168

36.784

1.655.246

1.551.517

Total

c) Despesas de pessoal
1' Trlmestre/2015
Proventos

(2.305.588)

1' Trimestre/2014
(2.094.024)

Provisões administrativas de pessoaJ

(913.365)

(873.318)

Encargos sociais

(843.400)

(776.545)

Benefícios

(658.773)

(603.762)

Demandas trabalhistas

(319.254)

(200.397)

Previdência complementar

(109.075)

(96.645)

Honorários de dlretQres e conselheiros

(26.105)

(21.571)

Treinamento

(13.869)

(9.641)

(5.189.429)

(4.675.903)

Total
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d) Outras despesas administrativas
1° Trimestre/2015

1° Trimestre/2014

Amortização

(828.998)

(1.128.910)

Serviços de terceiros

(411.216)

(488.294)

Com unicaçôes

(360.069)

(371.984)

Aluguéis

(345.842)

(308.110)

Transporte

(309.296)

(332.766)

Depceciação

(286.101)

(253.648)

Serviços de vigilância e segurança

(256.717)

(213,333)

Processamento de dados

(213.841)

(218.266)

Manutenção e conservaçAo de bens

(200.570)

(160.159)

Serviços do sistema financeiro

(196.358)

(186.634)

Serviços técnicos especializados

(185.091)

(173.251)

Água, energia e gás

(121.273)

(95.601)

Propaganda e publicidade

(80.342)

(110.951)

Promoções e relações públicas

(46.450)

(50.687)

Viagem no pafs

(36.814)

(36.938)

Mataria/

(34.711)

(32.595)

(208.2n)

(175.669)

(4.121.966)

(4.337 .796)

Outras
Total

e) Outras receitas operacionais
1° Trfmestre/201 5

1° Trlmestre/2014

Atualização de depósitos em garantia

555.373

Oporoçõee com c.ortcSec

514.765

313. 12"

Atualização das destinações do superávit· Previ Plano 1 (Nota 27.(}

450.871

265.437

Recuperação de encargos e despesas

260.357

201.841

Rendas de titulas e créditos a receber

188.621

129.983

Receitas das empresas cotigadas/controtadas não financeit.:as

181.224

146.8n

Reversão de provisões- demandas trabalhistas

155.441

488.642

Previ-Atualização de ativo atuarial (Nota 27.d)

138.929

445.700

Reajuste cambial negatfvoiReclassificaçAo de saldos passivos

117.059

1.038.907

Reversão de provisões- despesas administrativas e despesas de pessoal

71.326

58.622

Rendas de créditos especlficos e operações especiais -Tesouro Nacional

58.101

50.386

Subvenção do Tesouro Nacional - MPO

50.937

33.846

Royalties e participações especiais

47.981

46.835

Reversão de provisões- demandas cfvels e fiscais

16.023

20.171

Dividendos recebidos
Outras

Total

427.592

7.324

1.864

327.494

353.797

3.139.826

4.023.724
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f) Outras despesas operacionais
1• Trlmestre/2015

1° Trlmestre/2014

Demandas cíveis e fiscais

(955.933)

(664.762)

Operações com cart6es crédito/débito

(920.280)

(668.737)

Remuneração pelas transações do Banco Postal

(283.653)

Despesas das empresas coügadasJcontroladas não financeiras

(249.065)

(321.166)

Atualização d as obrigações atuariais

(246.830)

(268.392)

Atuanzação de depósitos em ga rantia l 11

(208.699)

(59.992)

Descontos concedidos em renegociação

(162.757)

(204.565)

Reaíuste cambial negativoJReclassificação de saldos ativos

(137.766)

(733.287)

Provisão de prestação de fiança, aval e garantia

(105.236)

(33.187)

Parceiros comerciais 12)

(77.440)

(68.548)

falhas/fraudes e outras perdas

(55.129)

(56.617)

Prêmio de seguro de vida - crédito dileto ao consumidor

(45.895)

(33.510)

Autoatendimento

(42.914)

(60.643)

Bônus de relacionamento negociai

(20 .789)

(55.050)

Outras despesas de provisões de collgadas/controfadas não financeiras

(20.580)

(2.354)

Despesas com Proagro

(6.945)

(5.634)

Convênio INSS

(6.331)

(7.565)

Credenciamento do uso do Sisbacen

(5.896)

(6.230)

Atualização de JCP/Dividendos

(4.429)

(5.414)

Previ. Ajuste atuarial

(2.534)

(2.434)

(245.159)

(138.356)

(3.804.280)

(3.396.443)

Outras
Total

(1) Refere-se â atualização da provisão para depósito judicial referente à ação judtctal (IR e CSLL) conforme nota 28. d .

(2) Referem·se principalmente às comissõ es sobre financiamentos originados pelos parceiros e acordos comerciais com lojistas.

23 -RESULTADO NÃO OPERACIONAL
1• Trlmestre/2015
Receitas não operacionais
Ganhos de capital ( l )

5.844.393

1•Trimestrel2014

131.3.2 3

5.791.686

4.299

Lucro na alienação de valores e bens

7.102

15.635

Rendas de aluguéis

6 .228

4.872

Reversão de provisão para desvalorização de outros valores e bens

2.858

9.089

1.356

1.147

L~.Jcro

pa alienação de investimen,Qs f particípa~o $Qçiet.árj~

AtuaHzação da devedores por afienaçâo de bens imóveis
Outtas rendas não operacionais
Despesas não operacionais

1.255

1.666

33.908

94.615

(73.832)

(33.543)

Desvalorização de outros valores e bens

(2.660)

(5.641)

Prejuízos n.a alienação de valores e bens

(5.481)

(6.151 )

Perdas de capital

(39.662)

(9.283)

Outras despesas não operacionais

(26.029)

(12.468)

5 .770.561

97.780

Total

(1 ) Inclui, no 1• Trlmestre/2015, o g2nho oriundo da parceria estratégica da BB Elo com a Cielo nos negôcios de meios eletrónicos de pagamento no
valor de RS 5.787.797 mil (Nota 2.c).
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Valores expresso'S em milhares de Reais. exceto quando ind

24- PATRIMÓNIO LIQUIDO
a) Valor Pa t rimonial e Valor de Merca do por Ação Ordinária
31.12.2014

31.03.201 5

Patrimônio Liquido do Banco do Brasi

31.03.2014

80.700.519

77.920.212

71.464.555

Valor patrimonial por ação (R$)

28.86

27,86

25,49

Valor de mercado por ação (R$)

22,91

23,77

22.80

83.598.039

80.613.194

73.517.129

Património Liquido Consolidado t•l
(1) Conciliado com o Banco do Brasil (Nota 24.h).

O valor patrimonial por ação é calculado com base no Patrimônio Lfquido do Banco do Brasil.
b ) Capital Social
O Capital Social do Banco do Brasil, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 54.000.000 mil (R$ 54.000.000 mil
em 31.12.2014 e 31.03.2014) está dividido em 2.865.417.020 ações ordinárias representadas na forma escriturai e
sem valor nominal. A União Federal é a maior acionista, detendo o controle.
O Banco poderá. independentemente de reforma estatutária. por deliberação e nas condições determinadas pela
Assembleia Geral dos Acionistas, aumentar o Capital Social até o limite de R$ 110.000.000 mil, mediante a emissão
de ações ordinárias, concedendo-se aos acionistas preferência para a subscrição do aumento de capital, na
proporção do número de ações que possuírem.
c) Instrumento Elegível ao Capital Principal
Em 26.09.2012, o Banco do Brasil firmou Contrato de Mútuo com a União, na qualidade de Instrumento híbrido de
capital e dívida, no valor de até R$ 8.100.000 mil, sem prazo de vencimento, com remuneração prefixada,
pagamentos de juros semestrais, cujos recursos foram destinados ao financiamento agropecuário.
A referida captação, até 27.08.2014, era autorizada pelo Bacen a integrar o patrimônio de referência no Nível I
(capital complementar) e estava sujeita ao limitador previsto no artigo 28 da Resolução CMN n.• 4.192, de
01.03.2013 (Nota 29.f).
Em 28.08.2014, nos termos da Lei n.• 12.793, de 02.04.2013, foi celebrado um termo aditivo ao referido contrato
com o objetivo de tornar o instrumento híbrido de capital e dívida eleglvel ao capital principal, em conformidade com
o art. 16 da Resolução CMN n.• 4.192/2013.
Após aditivação do contrato, a remuneração passou a ser Integralmente variável e os juros serão devidos por
períodos coincidentes com o exercfcio social do Banco, iniciando-se sua contagem em 1° de janeiro e encerrando-se
em 31 de dezembro de cada ano. Os juros relativos a cada exercício social serão pagos em parcela única anual,
atualizada pela Selic até a data de seu efetivo pagamento, em até 30 dias corridos, contados após a realização do
pagamento de dividendos relativos ao resultado apurado no balanço de encerramento do exercicio social.
O pagamento da remuneração será realizado apenas com recursos provenientes de lucros e reservas de lucros
passíveis de distribuição no ~ltimo período de apuração, sujeito â discricionariedade da Administração em realizá-lo.
Não haverá cumulatividade dos encargos não pagos. Caso não seja realizado pagamento ou crédito de dividendos
(inclusive sob a forma de juros sobre capital próprio) a té 31 de dezembro do exercício social seguinte. os encargos
financeiros que não houverem sido pagos deixarão de ser exigíveis definitivamente.
Caso o saldo dos lucros acumulados, das reservas de lucros, Inclusive a reserva legal. e das reservas de capital do
Banco não sejam suficientes para a absorção de seus eventuais prejuízos apurados quando do fechamento do
balanço do exerclcio social, o Banco do Brasil estará desobrigado da remuneração e utilizará os valores devidos a
tftulo de juros vencidos e o saldo de principal, nesta ordem, até o montante necessário para a compensação dos
prejulzos, sendo considerada, para todos os fins, devidamente quitada a divida a que se refere o contrato até o valor
compensado.
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O instrumento não possui data de vencimento e poderá ser liquidado a penas em situações de dissolução da
Instituição emissora ou de re:ompras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. No caso de dissolução do Banco, o
pagamento do principal e encargos da divida ficará subordinado ao pagamento dos demais passivos. Em nenhuma
hipótese haverá remuneração preferencial do instrumento, inclusive em relação a outros elementos patrimoniais
classificados no Património de Referência.
Em 22.09.2014, o Bacen considerou o referido instrumento como elegível ao capital principal, na forma da
Resolução CMN n.• 4.192/2013, a partir de 28.08.2014. Dessa forma, para fins de divulgação das demonstrações
financeiras consolidadas, o instrumento mencionado foi reclassificado para o patrimônio liquido.
d) Reservas de Reavaliação
As Reservas de Reavaliação, no valor de R$ 2.788 mil (R$ 2.805 mil em 31.12.2014 e R$ 4.544 mil em 31.03.2014),
referem-se às reavaliações de ativos efetuadas por empresas controladas/coligadas.
No 1° trimestre de 2015, foram realizadas reservas no montante de R$ 17 mil (R$ 20 mil no 1° trimestre de 2014)
decorrentes de depreciação, transferidas para a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados, liquido de Impostos.
Conforme a Resolução CMN n.• 3.565/2008, o saldo remanescente será mantido até a data de sua efetiva
realização.
e) Reservas de Capital e de Lucros
31.03.2015
Reservas de Capital

Reservas de Lucros (ti
Reserva legal
Reservas Estatutárias (')
Margem operacional

Equartzação de dividendos

31.12.2014

31.03.2014

13.992

10.773

10.371

25.393.416

26.625.511

19.647.295

5.468.217

5.468.217

4.902.575

19.925.199

21.157.294

14.744.720

16.976.072

16.946.706

10.705.224

2.949.127

4.210.588

4.039.496

(1) Nas Demonstrações Contábeis Individuais do Banco do Brasil. em 31.03.2015, os valores das ~eservas de Lucros e das Reservas Estatutârlas

são de RS 25.764.519 mil e RS 20.296.302 mil. respectivamente. devido ao resultado não realizado de empresa controlada. no valor de R$
371 .104 mil (Nota 24.h).

A reserva legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Do lucro liquido apurado no período, 5% são aplicados, antes de
qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social.
A Reserva Estatutária para Margem Operacional tem por finalidade garantir margem operacional compatível com o
desenvolvimento das operações do Banco e é constituída em até 100% do lucro lfquido, após as destinações legais,
inclusive dividendos, limitada a 80% do capital social.
A Reserva Estatutária para Equalização de Dividendos assegura recursos para o pagamento dos dividendos, sendo
constituída pela parcela de até 50% do lucro liquido após as destinações legais, inclusive dividendos, até o limite de
20% do Capital Social.

f) Lucro por ação
1° T rlmestre/2015

Lucro liquido atribuível aos acionistas (R$ mil)
Número médfo ponderado de ações (básico e dilurdo)

Lucro por ação (básico e dllufdo) (RS)

1° Trimestre/2014

5.788.985

2.774.858

2.796.086.165

2.804_687.501

2,07

0,99
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g) Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos
Valor

Data base da posição
aclonârla

Valor por ação (R$)

Data de pagamento

1' Trimestre/2015

Juros sobre o capital próprio pagos

(li

Dividendos a pagar
Total destinado aos acionistas

Lucro liquido do período

1.054.134

o,3n

23.03.2015

31.03.2015

1.261.460

0,451

21.05.2015

29.05.2015

2.315.594

0,828

5.788.985

Valor

Data base da posição

Valor por ação (R$)

acionária

Data de pagamento

1° Trlmestre/2014

Juros sobre o capital próprio pagos Ili

882.332

0,315

11.03.2014

31.03.2014

Dividendos pagos

227,611

0,081

19.05.2014

30.05.2014

1.109.943

0,396

Total destinado aos acionistas

Lucro Uquido do periodo

2.n4.B58

(1) Vatores sujeitos à allquota de 15% de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Em conformidade com as Leis n.• 9 .249/1995 e n.• 9.430/1996 e com o Estatuto do Banco, a Administração decidiu
pelo pagamento aos seus acionistas de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor dos dividendos, acrescido
de dividendos adicionais, equivalentes a 40% do lucro liquido do perfodo.
Os juros sobre o capital próprio são calculados sobre as contas do patrimOnio lfquido ajustado e limitados à
variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), condicionados à existência de lucros computados
antes de sua dedução ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a duas vezes o
seu valor.
Para atendimento à legislação do Imposto de Renda, o montante de juros sobre o capital próprio foi contabilizado na
conta Despesas Financeiras e, para fins de elaboração destas demonstrações contábeis, reclassificado para a conta
de Lucros ou Prejufzos Acumulados. O total dos juros sobre o capital próprio, no 1° trimestre de 2015, proporcionou
redução na despesa com encargos tributários no montante de R$ 421.653 mil (R$ 352.933 mil no 1• trimestre de

2014).
h ) Conciliação do Lucro Líquido e do Patrimônio Liquido
Patrimônio Uquldo

Lucro Uquldo

Banco do Brasil
Instrumento efegivel a capital principal ' 11
Resultado não reallzado (:1:)

1° Trimestre/2015

1° Trlmestre/2014

5.675.916

2.774.858

113.069

31.12.2014

72.600.519

69.820.212

8.100.000

8.100.000

31.03.2014
71.464.555

5.788.985

2.774.858

80.700.519

77.920.212

29.365

(97.260)

(371.104)

(400.470)

(430.692)

3.268.624

3.093.452

2.483.268

83.598.039

80.613.194

73.517.129

Participação dos não controladores
Consolidado

31.03.2015

5,818.350

2.sn .598

71.464.555

{1) Nas Demonstrações Contábeis Individuais o Instrumento Eteglvel ao Capital Princ1pal rol r-egistrado no passivo e seus encargos financeiros
reconhecidos como despesas de operações de captação no mercado, enquanto nas demonstrações contábeis consolidadas foram

reclasslficados para o patrimônio rrquido, baseado no entendimento e orientações do Banco Central do Brasil, com o objelivo de melhorar a
qualidade & 1ransparênda dessas demonstrações contábeis consolidadas (Nolas 3 e 24.c).
(2) No 1° trimestre de 2015 houve realização de resultados nAo realizados decorrente de cessão de crédito de periodos anteriores do Banco do
Brasil para a Ativos SA., nos demais perfodos houve eliminação de resultados não realizados.
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i) Ajustes de Avaliação Patrimonial
t•Trtmesu./201$

Sakto lnldal

Movlmentaç-lo

1• Trlm. .tre/2014

Efohos

Sakfo Final

trtbuiJrlos

Saldo lnkla.l

Efeitos
ttfbutirlos

Movfnl41ntaçlo

Saldo Fin~l

TitulO• Oisponlveis p;ua Ven~

BancoOOBresi.l

(751.714)

(827.015)

2..f1.835

{1.342.894)

{294593)

54.734

(19.094)

30. 118

(1.451)

(1>6}

28.531

24.653

(2.823}

1.368

23.198

(191.889)

15.364

(6.160)

(182.665)

(193.076)

16 .164

(6.040}

(182.952}

34

Subsidlãnas no Extericw
eo5gadn e Cootrolitd&$

...

Hodgo do fluxo de caru
Colgadas e Contro&adas

1.716

Ganhoi{Pordas) a tuariais .

(283)

{8.680.0.91)

Planos do Beneficios

To tll

(t.S91.UO)

235.25t

(8122158)

2.267

1,563

(8.680.091)

(2,670.596)

(10.174.852)

(3.13H 49)

(258.953}

1.588

(11)

(2.670.596)

{2l.m)

68.109

(3,017.717}

J) Participação dos Não Controladores
Patrimônio Uquido
31.03.2015
Banco Patagonia S.A.

31.12.2014

31.03.2014

1.086.2()5

855.224

632.159

Besc Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.

27

28

27

BB Tecnologia e Serviços SA

57

57

45

BB Seguridade S.A.

2.182.335

2.238.143

1.851.035

Participação dos não controladores

3.268.624

3.093.452

2.483.266

k) Participações Acionárias {Quantidade de Ações)
Quantidade de ações de emissão do Banco do Brasil em que os acionistas sejam titulares, direta ou indiretamente,
de mais de 5% das ações:
31.03.2015

Ac:lonlstn
Aç6os

Un14o Federal
Mlnlstérlo da Faz-enda.
Fundo Fiscal de Investimento e Estab1~zaçAo

31.12.2014

% Totlll

Aç6o.-

31.03.2014

% Total

A.ç6os

"!.Total

1.659.005.282

57,9

1.659.005.232

57.9

t ,669,7a2.382

58.3

1.453.487.115

50,7

1,453.487.115

50.7

1.45"3.487.115

50,7

110.650.000

3.9

110.650.000

3.9

11 0.650.000

3.9

Caixa F 1 Garanti~ Consttução Naval

87.368.167

3.0

87.368.167

3.0

98.145,267

3,4

Fundo Garantidor para Investimentos

7.500.000

0,3

7.500.0)()

0,3

7.500.000

0.3

297.328.014

10.4

297.387.714

10,4

298.442.014

10,4

5.522.648

0.2

69.250.818

2.4

68.881.576

2.4

61.699.534

2.1

839.832.906

29.3

840.142.4-18

29.3

829.970.442

29.0

2.865.417.020

100,0

2.865.417.020

100,0

2.865.417.020

100,0

2.280.209.256

79.6

2.279.461.556

79.6

2.315.525.438

80,8

585.207.764

20.4

585.955.464

20••

549.891.582

19,2

Caixa de Previdência dos Funaonários do Banco do BrasaPrevl
BNOES Partk::ipações S..A. ~ 8NOESPar (IJ
Ações em Tesouraria l2l
Outros adOfustas

Tot1f
Residentes no pars
ResJdentes no exterior

(1) Ligada ao Controlador. porém não faz parte do bloco de controle.
(2) Em 31.03.20151nclui25.968 ações do Banco do Brasil man<idas na BB DTVM (29.138 ações em 31.12.2014 e 12.680 em 31.03.2014).
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1° Trimestre de
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Quantidade de ações de emissão do Banco do Brasil, de titularidade do Conselho de Administração, da Diretoria
Executiva e do Comitê de Auditoria:
Ações ON t1J

31.03.2015
Con$elho de Admtnistração {exceto Presidente do Banco. que consta na
Diretoria Executiva}
Diretoria Executiva
Conselho Rscal
Comitê de Auditoria

31.12.2014

31.03.2014

10.004

10.007

6.704

209.800

112.867

182.418

1.176

1.176

75

75

75

(1) A participação acionária do Conselho de Administração. Diretoria Executiva e Comítê de Auditoria representa aproximadamente 0 .008% do

capital do Banco.

I) Movimentação de Ações em Circulação/Free Float
31.03.2015
Quõ~nt:ldado

Ações em circulação no lnrclo do perJodo

840.019.565

Qu•ntldiido

29.3

Alienação de ações ~a Caixa F1 Garantia Construçao

Aquisição de ações pelo SNOESPar

29.1

833.621,216

%
29,1

5.522.648

Alienação de ações pelo FGO • InVestimento em ações
Alienação I (Aquisfçto} de açOes pela Previ

de recompra

1.404.300

350.000

(560,000)

(12,311,300)

(5.121.100)

109.093

(89.207)

Tran:sferénaa de ações- pagamento baseado tm açOes

190.758
(96.930)

{2J

Total erritldo

896.508

896.506

59.700

OUTras movfmentaçOes 4'J
Ações em drculaçAo no fim do periodo

833.621.216

Quantidade

%

10.m1oo

Naval

AQulst~o de aç6e$ ~ programa

31.03.2014

31.12.2014
%

123.89i

839.613.093

29,3

840.019.565

29.3

829.781.311

29.0

2.865.417.020

100,0

2.865.417.020

100,0

2.865.417.020

100.0

(1) Refere-se princtpalmente às movimentações oriundas de órgãos Técnicos e Consultivos.
(2) Conforme Lel n.0 6.404/ 1976 e regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa. Não considera as ações em poder do Conselho de
Administração e Diretoria Executiva.

m) Ações em Tesouraria
Em 13.07.2012, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações. no
prazo de até 180 dias contados a partir dessa data, objetivando a aquisição de ações para manutenção em
tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução do capital social, visando à geração de valor aos
acionistas. Esse programa vigorou até 08.01.2013, e foram adquiridas 20.200.000 ações, no montante de
R$ 461.247 mil. com custo minimo, médio e máximo por ação de R$ 18.28, R$ 22,83 e R$ 26,78, respectivamente.
Em 13.06.2013, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações, nas
mesmas condições do programa anterior, porém, com vigência de até 365 dias contados a partir dessa data. Esse
programa vigorou até 06.06.2014, e foram adquiridas 43.126.700 ações, no montante de R$ 1.014.504 mil, com
custo mínimo, médio e máximo por açâo de R$ 18,84, R$ 23,52 e RS 28,67, respectivamente. Das aquisições
referentes a esse programa. 353.588 ações foram utilizadas para o programa de remuneração variável.
Em 06.06.2014, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações, nas
mesmas condições do programa anterior. Até 31.03.2015, foram adquiridas 6.021.900 ações, no montante de
R$ 155.481 mil. com custo minimo, médio e máximo por ação de R$ 22,66, R$ 25,82 e R$ 29,27, respectivamente.
Em 31.03.2015, o Banco possuía 69.250.818 ações em tesouraria, no valor total de R$ 1.629.765 mil, das quais
68.651.621 ações decorrentes dos programas de recompra, 599.165 ações decorrentes do programa de
remuneração variável e 32 ações remanescentes de incorporações.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consoli
1° Trimestre d

n) Pagamento Baseado em Ações
Programa 2011
Em fevereiro de 2012 foram adquiridas 130.146 ações ao custo médio por ação de R$ 27,61, todas colocadas em
tesouraria. Em 08.03.2012, ;oram transferidas 130.131 ações aos membros da Diretoria Executiva e bloqueadas
para movimentação. As parcelas anuais foram desbloqueadas em 08.03.2013, 10.03.2014 e 09.03.2015.
respectivamente.
Programa 2012
O programa 2012 foi elaborado sob vigência da Resolução CMN n.• 3.92~ de 25.11.2010, que dispõe sobre a
polftica de remuneração de administradores das Instituições financeiras e determina que no mínimo 50% da
remuneração variável seja paga em ações ou instrumentos baseados em ações, dos quais pelo menos 40% seja
diferida para pagamento futuro, com prazo mínimo de três anos, estabelecjdo em função dos riscos e da atividade
do administrador.
O Banco adquiriu 212.301 ações para pagamento da remuneração variável, ao custo médio de R$ 26,78 por ação,
todas colocadas em tesouraria, para eventual pagamento futuro. Destas, 53.108 ações foram transferidas em
10.03.2014 e 53.063 ações em og.o3.2015, as demais parcelas diferidas serão transferidas futuramente, caso sejam
atendidos todos os requisitos de transferência, conforme cronograma a seguir.
Pagamento Baseado em Ações- Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Segunda parcela

53.065

08.03.2016

Terceira parcela

53.065

08.03.2017

Total

106.130

A BB DTVM adquiriu 19.792 ações do Banco do Brasil (BBAS3) ao custo médio de R$ 26,78 por ação, em
atendimento à política de remuneração variável definida para a Diretoria Executiva, das quais 13.452 ações foram
transferidas aos membros da Diretoria (3.170 ações em 12.03.2015). As demais 6.340 ações constituem as parcelas
diferidas que serão transferidas no futuro, de acordo com o seguinte cronograma, caso todas as condições de
transferência sejam atendidas.
Pagamento Ba seado em Ações- Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Terceira parcela

3.170

08.03.2016

Quarta parcela

3.170

08.032017

Total

6.340

Programa 2013
O Banco do Brasil utilizou 353.756 ações já existentes em tesouraria, com custo médio de R$ 23,31 por ação,
marcando-as como pertencentes ao programa de remuneração variável, das quais 70.812 ações foram transferidas
em 11.03.2014 e 70.736 ações em 02.03.2015. As demais parcelas diferidas serão transferidas futuramente, em
função dos riscos e da atividade dos administradores. O cronograma a seguir sumariza as transferências futuras
para os beneficiários, caso sejam atendidas todos os requisitos de transferência.
Pagamento Baseado em Açõ"es- Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Segunda parcela

70.736

02.03.2016

Terceira parcela

70.736

02.03.2017

Quarta parcela

70.736

02.03.2018

Total

212.208
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consoli

1" Trimestre de

3

A BB DTVM adquiriu 24.546 ações do Banco do Brasil existentes em tesouraria, ao custo médio de R$ 23,83 por
ação. em atendimento a política de remuneração variável definida para a Diretoria Executiva, das quais 4.918 ações
foram transferidas aos membros da Diretoria no exercício de 2014 e as demais diferidas para transferência futura,
em 4 parcelas anuais, conforme cronograma a seguir, caso sejam atendidas todas as condições de transferência.
Pagamento Baseado em Ações- C ronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Primeira parcela

4.907

16.04.2015

Segunda parcela

4.907

18.04.2016

Terceira parcela

4.907

17.04.2017

Quarta parcela

4.907

16.04.2018

Total

19.628

Programa 2014
O Banco do Brasil utilizou 318.633 ações já existentes em tesouraria, com custo médio de R$ 24,08 por ação,
marcando-as como pertencentes ao programa de remuneração variável, das quais 63.789 ações foram transferidas
em 27.02.2015 e as demais diferidas para transferência futura, em função dos riscos e da atividade dos
administradores. O cronograma a seguir sumariza as transferências futuras para os beneficiários, caso sejam
atendidas todas as condições de transferência.
Pagamento Baseado om Açôes- Cronograma est imado para transferlncia

Quantidade

Data prevista

Primeira parcela

63.71 1

27.02.2016

Segunda parcela

63.711

27.02.2017

Terceira parcela

63.71 1

27.02.2018

Quarta parcela

63.711

27.02.2019

Total1

254.844
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Valores expressos em milhares de Reais. exceto quando lndlc

25 -TRIBUTOS
a) Demonstração da Despesa de IR e CSLL
1• Trimestref2015

1• Trimestre/2014

Valores Correntes

(4.885.311)

(1 .334.639)

IR e CSLL no pais

(4.733.733)

(1.171.720)

(151.578)

(162.919)

Imposto de Renda no exterior
Valores Diferidos
Pas:sivo Fiscal Diferido

3.901.128

(102.372)

(631 .664)

(346.302)

668

20.989

(543.754)

81.626

Ganhos atuariais

(44.388)

(274.014)

Atualização de depósitos Judiciais fiscais

(83.479)

(71.852)

Lucros do exterior

(8.289)

(101.007)

Operações realizadas em mercados de liquidação futura

34.549

29.391

Créditos recuperados a prazo

13.029

(31.435)

4.532.792

243.930

3.961.415

290.715

Ope roçõcs do leo~ng . ajusto d::t cortel~ e depreeloç.3o incontiv3d3
M arca ção a mercado

Ativo fiscal diferido

Diferenças temporárias
Prejulzos fiscais/bases negativas de CSLL
Marcação a mercado

Total

(102)
571.479

(46.785)

(984.183)

(1.437.011)

b) Conciliação dos Encargos de IR e CSLL
1• Trimestre/2015
Resultado Antes dos Tri butos e Partici pações

Encargo total do IR (25%) e da CSLL (1 5%)

1° Trimestre/2014

7.972.746

4.831.058

(3.189.098)

(1 .932.423)

Encargos sobre JCP

421.654

352.933

Resuttado de participações em coligadas/controladas

683.121

(207.288)

Participação de empregados no lucro

303.605

153.472

Outros valores

796.535

196.295

(984.183)

(1.437.011)

Imposto de Renda e Contribuição Social do pér'Íodo

c) Despesas tributárias
1'Trlmestre12015

1' Trimestre/2014

Cofins

( 1.266.118)

(617.789)

ISSON

(221.687)

(192.878)

PISIPasep

(236.132)

(104.353)

Outras

(121.619)

(93.983)

(1 .845.556)

(1.009.003)

Total!
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d) Passivo Fiscal Diferido
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Decorrentes de ajustes patrimoniais positivos de planos de beneficios tu

324.021

273.173

4.704.076

Decorrentes de atualização de depósitos judiciais fiscais

463.008

452.830

423.787

Decorrentes da marcação a mercado

989.161

317.567

443.208

Decorrentes de créditos recuperados a prazo

170.780

183.809

138.188

Decorrentes de lucros do exterior

8.289

Dependências no Exterior
Decorrentes do ajuste da carteira de leaslng

101.007

82.707

80.324

5.128

113.313

141 .805

304.075

19.855

58.616

37.676

108.022

119.749

173.020

Total da.s Obrigações Fiscais Diferidas

2.279.156

1.627.873

6.330.165

Imposto de Renda

1.253.813

902.872

3.552.089

Contribuição Social

766.894

551.960

2.122.867

Cofins

222.322

148.853

563.621

36.127

24.188

91.588

Decorrentes de operações em mercados de liquidação futura
Outros

PISIPasep

(1) A realização do passivo fiscal diferido sobre ganhos atuariais está relacionada à realização dos IJalores do ativo atuarial (Nota 27).

e) Ativo Fiscal Diferido (Crédito Tributário)
31.12.2014
Saldo

Diferenças tempo1árias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisões passivas
Ajustes patrimoniais negativos de planos de benefic1os

31.03.2015

31 .03.2014

Baixa

Saldo

Saldo

1° Trimestre/2015
Constituição

27.397.051

7.726.136

(2.034.847)

33.088.340

25.506.916

17.175.330

3.061.797

(1.702.021)

18.535.106

14.906.000

7.328.158

904.267

(315.692)

7.916.733

7.646.978

165.954

450.895

165.954

Marcação a mercado

1.037.835

1.002.416

(171)

2.040.080

899.756

Outras provisões

1.689.774

2.757.656

(16.963)

4.430.467

1.603.287

(29.066)

1.247.504

1.420.810

(23.808)

353.443

129.957

(19.195)

432.751

523.762

CSLL escri1urada a 18% (MP n.• 2.15812001)

1.276.570

Prejuízo fiscaVBase negauva

374.997

Superveniência de depreciação

451.946

2.254

Total dos Créditos Tributários Ativados

29.500.564

7.728.390

(2.106.916)

35.122.038

27.581.445

Imposto de Renda

17.851.667

5.071.033

(1.293.549)

21.629.151

16.575.043

Contribuição Social

11.561.312

2.563.618

(813.348)

13.3 11.582

10.929.072

Cofins

75.342

80.636

(16)

155.962

66.582

PISIPa sap

12.243

13.103

(3)

25.343

10.748

f) Ativo Fiscal Diferido (Crédito Tributário -Não Ativado)
31.03.2015
Créditos tributários no exterior

1.055.981

Diferenças temporárias

31.12.2014
863.209

31.03.2014
510.901

81.773

98.463

1.055.981

944.982

609.364

Imposto de Renda

659.988

590.609

386.266

Contribuição Social

395.993

354.373

223.098

Total dos Créditos Tributários
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Expectativa de Realização
A expectativa de realização dos ativos fiscais diferidos (créditos tributários) respalda-se em estudo técnico elaborado
em 31.12.2014, sendo o valor presente apurado com base na taxa média de captação do Banco Múltiplo.
Valor Nominal

Valor Presente

Em 2015

7 .874.257

7.Z23.105

Em 2016

6.984.604

6.181.343

Em 2011

6.582.135

5.663.969

Em 2018

6,414.264

5.327.414

Em2019

905.554

638.158

Em2020

235.799

126.983

Em2021

135.317

67,663

Em 20Z2

68.777

33.356

Em 2023

65.837

28.604

Em 2024

63.285

24.660

Em2025

170.735

Total de Crêditos Tributários em 31.12.2014

29.500.564

25.315.255

No 1° trimestre de 2015, observou-se a realização de créditos tributários no Banco Múltiplo no montante de
R$ 2.031.628 mil, correspondente a 30.12% da respectiva projeção de utilzação para o período de 2015, que
constava no estudo técnico elaborado em 31 .12.2014.

A realização dos valores nominais de créditos tributários ativados, considerando a recomposição daqueles baixados
durante o trâmite da ação judicial (Nota 28.d), baseada em estudo técnico realzado pelo Banco em 31.12.2014, está
projetada para 4,5 anos, nas seguintes proporções:
Prejulzo FlscaUCSLL
a Compensar t1)

Diferenças
lntertemporais (J)

Em 2015

39%

26%

Em 2016

29%

24%

Em 2017

23%

24%

Em2018

1%

24%

Em 2019

2%

2%

A partir de 2020

6%

(1) Projeção de consumo VInculada é capacidade de gerar bases tributâvels de IRPJ e CSLL em períodos subsequentes.
(2) A capacidade de consumo decone das movimentações das provisões (expectativa de ocorrerem reversões. baixas e utilizações}.
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26- PARTES RELACIONADAS
Custos com remunerações e outros beneficios atribuídos ao Pessoal Chave da Administração do Banco do Brasil,
formado pela Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal:
1° Trimestre/2015
Benefícios de c urto prazo

Honorários e encargos sociais

16.387

1• Trtme$tre/2014

14.903

10.553

9.684

9.778

8.934

Comitê de Auditoria

576

590

Conselho de Administração

100

84

Diretoria Executiva

Conselho Fiscal
Partlcipaçoes no lucro
Outros
Remuneração baseada em ações

Total

99

76

5.223

4.883

611

336

5.889

3.369

22.276

18.272

De acordo com a polltica de remuneração variável do Banco do Brasil, estabelecida em conformidade com a
Resolução CMN n.0 3.921/2010, parte da remuneração variável da Diretoria Executiva é paga em ações (Nota 24.n).
O Banco não oferece benefcios pós-emprego ao Pessoal Chave da Administração, com exceção daqueles que
fazem parte do quadro funcional do Banco, participantes do Plano de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil (Previ).
O Banco não concede empréstimos ao Pessoal Chave da Administração, em conformidade com a proibição a toda
Instituição financeira. estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Os saldos de contas referentes as transações entre as empresas consolidadas do Banco são eliminados nas
Demonstrações Contábeis Consolidadas. Em relação às transações realizadas com o Tesouro Nacional e entidades
controladas, de modo pleno ou compartilhado, por esse órgão, o Banco optou pela isenção parcial concedida pela
Resolução CMN n.0 3.750/2009. Nesse caso, são divulgadas apenas as transações mais significativas.
O Banco realiza transações bancárias com as partes relacionadas, tais como depósitos em conta corrente (não
remunerados), depósitos remunerados, captações no mercado aberto, empréstimos (exceto com o Pessoal Chave
da Administração) e aquisição de carteiras de operações de crédito. Há ainda contratos de prestação de serviços e
de garantias prestadas.
Tais transações são praticadas em condições e taxas compatíveis com as praticadas com terceiros quando
aplicável. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento.
Os recursos aplicados em titulas públicos federais e os destinados aos fundos e programas oriundos de repasses de
Instituições Oficiais estão relacionados nas Notas 8 e 18, respectivamente.
O Banco instituiu a Fundação Banco do Brasil (FBB) que tem por objetivo promover, apoiar, incentivar e patrocinar
ações nos campos da educação, cultura, saúde, assistência social, recreação e desporto, ciência e tecnologia e
assistência a comunidades urbano-rurais. No 1° trimestre/2015, o Banco realizou contribuições para a FBB no valor
de R$ 21.722 mil (R$ 11.450 mil no 1° trimestre/2014).
O Banco outorgou à BB Elo Cartões Participações S.A., sua subsidiária integral, em caráter irrevogável e irretratável,
e sem efeito contábil, os direitos contratuais referentes ao recebimento das taxas de intercâmbio inerentes às
atividades de gestão das transações de contas de pagamento pós-pagas e de gestão da funcionalidade de compras
via débito de arranjos de pagamentos, em virtude da formação de parceria estratégica com a Cielo (Nota 2.c).
As informações referentes aos repasses e demais transações com entidades patrocinadas estão divulgadas na Nota

27.
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Aquisição de Carteiras de Operações de Crédito Cedidas pelo Banco Votorantim
1° trimestre12015
Cessão com retenção substancial de riscos e beneficios (com coobrigação)

1• trimestrc/2014

3.146.769

2.607.649

34.695

109.767

Resultado não realizado Hquido de efeitos tributários (saldo}

Sumário das Transações com Partes Re lacionadas
31.03.2015

Controlador 111

Controlo
conjunto 01

Controladas ~

Coliga das I"'

Pessoal chave da
admlnlstraç5o (I}

Outra.s p•rt•s

rt~laclonadas itl

Total

At ivos
Aplfcaçóes em dopósitos

lnterfinancelros
Títu1os e valol"es mobiliários
Operaç6es de eté-<iito

1 130.576

46.586.859

95.477

148.782

16.261.945

76.137.282
46.682.336

27.953.401

68.93()

57.737

108.623

t6A81 465

769.076

3.269.405

470

433.364

50.559

112.362

322

VaiOI'es a reoeberde ligadas

Outros ativos (1)

75.006.706

44 ...33.058
166.360
20.540.418

Passivos
Oepósítos à viSISI
Depósitos em poupança

O&pósi&os a prazo retnJnerados
Captações mercado aberiO

Obrlgaçõespor ofTI)resUmos e
repasses
Outros passivos

9256 804

550.935

38.543.561

9.505.344

296.689

59.589.581

856.212

48.473.887

270.023

3.845.699

6.800.000

Ganmtias e Outra:s Coobrig&ções (e)

1.052

2.324.323

1.455

256.526

257.981

1,097

17.600.934

27411.no

12.42.8

2.921.982

2,838 245

50.887.150

90.392.239

150.278.509

184.523

49.797.073

10.645.699

t • T rtmostt'9/2015

Rendas de Juros e prestaç.Ao de
serviços
Despesas com captaç.\o

1.800.522

3.038.488

823.854

671

(20.794)

(3.201.865)

(11.648)

(12.266)

(86)

662.071

6.325.606

(2.1 14.492)

(5.361 .151)

(1) Tesouro Nacional e órgãos da Administração Direta do Governo Federal.

(2) Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no item (1 ).

(3) Empresas relacionadas na Nota 3 Identificadas no Item (2}.
(4) Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no item (3).
(5) Conselho de Administração. Diretoria Executiva, Comitê de Aud1toria e Conselho Fiscal.
{6) Inclui as transações mais slgniricatt~.~as com empresas püblicas e soc1edades de economia mista controladas pelo Governo Federal. tais como:
Petrobras, CEF, BNOES, Eletrobras, Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda- Funproger,
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcaré. Além dessas. entidades vinculadas aos fundonãrios e entidades patrocinadas: Cassl, Previ e
outras.
(7) As transações com o Controladot referem-se às operaçaes de alongamento de crédito rural -Tesouro Nacional (Nota 11.a), equalização de

taxas- safra agricola, lltulos e créditos a receber do Tesouro Nacional (Nota 11.b).
(8) Inclui o Contrato de Abertura de Linha de Crédito lnterbancário Rotativo a liberar com o Banco Votorantim.
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1° Trimestre d

Sumário das Transações com Partes Relacionadas
31.03.201-'

Controlador lil

Controle

Controladas P1

çonjunto Pl

Coligadas i•J

~~:~~~~:;:f~ ~~~'::n::~:~}

Total

Ativos
AplicaÇÕeS em cf.epósitos

lnterftnanceiros

46.312.670

Trtulos e valores mobUfârtos

21.954.449

109.216

13.768

13 334.449

Operações de crê<lito

46.319.553

23.313.285

36.744.491

22.063.665
82.989

-44.815

39.646

10.644.060

76.620

3.255.282

1.053

517.204

35.S74

42.050

82

Valores a receber de ligadas
Outros ahvos f?l

6.883

84.463
13.977.015

Passivos
Depósitos à vista

Depósitos em poupança
Depósitos a prazo rerrunerados

CaptaçOes mercado abért.O
ObrigaçOes por erll>r8:stimos e
repasses

Quilos passivos (ai

5.381.911

220.171

5.135.595

4 .797.190

406.280

33.561A03

8 .357.479

22.681.869

1.885.586

2.462.936

6.800.000

Garantias e Outra$ Coobrigações rll

1.12.4

m.srs

1.647

299.394

301.1l41

2 .029

16.224.428

21.828.539

11.869

1.368.910

2 . 154.524

12.087.309

88.742.-943

122.710.626

204.504

33.H1 .327

9.262.936

1• Trlmostro/2014
Rendas de Juros e prestação de
seMQJS

Despesas com Cilptaçâo

I 202.522

1.605.440

458.807

545

(21.269)

(1.081.105)

(47.316)

(11.531 )

(80)

257.507

3.524.821

(1.056.701)

(2.218.004)

(1) Tesouro Nacional e órgãos da Acmlnistração Direta do Governo Federal.
(2) Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no Item (1).
(3) Empresas relacionadas na Nota 3 iden1ifleadas no Item (2).
(4) Empresas relacionadas na Nota 3 ldenUficadas no Item (3).
(5) Conselho de Administração, Oireloria Execullva, Comitê de Auditoria e Conselho FiscaL
(6) Inclui as transações mais significativas com empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Governo Federal, tais como:
Pelrobras, CEF, BNOES, E letrobras, Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - Funproger,
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcafé. Além dessas. entidades vinculadas aos fundonános e enlidades patrocinadas: Cassi. Previ e
outras.
(7) As tra nsações com o Controlador referem·Se às operações de alongamento de crédito rural - Tesouro Nacional (Nota 11.a), equalização de
taxas - safra agrícola. títulos e créditos a receber do Tesouro Nacional (Nota 11.b).
(8) Inclui o Contrato de Instrumento Hibrido e Capital de Olvida - Bônus Perpétuos com o Governo Federal, reclassificado em 28.08.2014 para o
Patnmônio Liquido (Nota 24.c).
(9) Inclui o Contrato de Abertura de Linha de Crédito lnterbancárlo Rotativo a liberar com o Banco Votorantim.
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27 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
O Banco do Brasil é patrocinador das seguintes entidades de previdência privada e de saúde complementar, que
asseguram a complementação de benefícios de aposentadoria e assistência médica a seus funcionários:

Previ- Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil
Cassi -Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil

Ecanomus -Instituto de Seguridade Social

Fusesc - Fundação Codesc de Seguridade Social
SIM -Caixa de Assistência dos Empregados dos

Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc
Prevbep- Caixa de Previdência Social

Classificação

Beneficios

Planos

Aposentadoria e pensão

Previ Futuro

Contribuk;ão definida

Plano de Beneficios 1

Apo5entadoria e pensão

Beneficio definido

Plano Informal

Aposentadoria e pensão

Benetrcio definido

Pluno de A:s~ociados

Assistência rnédlca

6enerlcio definido

Prevmals

Aposentadoria e

Regulamento Geral

Aposentadoria e pensão

Regulamento Complementar 1

Aposentadoria e pensAo

Beneficio definido

Grupo 6'

Aposentadoóa e pensão

Beneficio deRnido

pens~o

Conttibu~o variável

Beneficio definkio

Plano Unificado de Sallde-PLUS

Assistência médica

Beneficio defmtdo

Plano Unificado de Saúde - PLUS li

Assistência médica

Beneficio definido

Plano de Assistência Médica
Complementar- PAMC

Assistência médica

Beneficio definido

Mui!Jiuturo I

Aposentadoria e pensão

Contribuição variável

Plano de Beneficios I

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Plano de Saúde

Assistência médica

Contribuição definida

Plano BEP

Aposentadoria e pensão

Beneficio definido

Número de participantes abrangidos pelos planos de benefícios patrocinados pelo Banco
31.03.2015

31.1%.2014

31.03.2014

H.• d• ~rUdpantH

N." d• ~U~rtklpantea

N:d•parth:ll)llntU

Athoo•

..........

Planos de

.......

Totol

115.235

105.415

m.sso

,_....,

23.499

85.470

Pl«<o Ptevlfut!Jro

7 ...98$

799

U09

3.7-oi

18.751

12.."37

29.18&

.t.po,enbtclorl• •

Auiatldo•

Ativos;

ToW

Aatltlldos

Toe~

ftS.OOt

10.U77

219.668

112.n9

25.238

87.5$9

12.e62

...

112..797

75.061

115.096

10U23

2:tUUI

111.969

23.981

58.138

75.7.&1

7".2eA

Pendo

Plano de Benoflcios

Plano Hormal
Outras Plaho&

, ..,_d•
AuJ.tfnel• N6ctlea

C.ul
OuUosPs.m

..

18.131

3.109

3.709

3.917

13-

1-2.191

20.030

113.991

\2.417

29....

m

Ut7

111.2U

15.7117

212.0.35

111.337

lt5.S33

211.170

1 11.701

15.4V

212.135

10:}.270

.._ ,

1111.711

103.26i

58.134

HU 403

103.450

87.538

1~.988

12.998

7.32!1

20.02A

13.000

1.a.9

20A61

13.258

'·""'

21.lo1&7

Contribuições do Banco para os planos de benefícios
1• Trimes tre/2015

1• Trimestre/2014

290.696

282.268

125.973

129.434

Plano Previ Futuro

95.458

95.499

Plano Informal

39.476

40.796

Outros Planos

29.789

16.539

247.033

232.677

219.124

206.270

Planos de Aposentadoria e Pensão
Pla110 d~ Bunufit:lv:> 1 - Prt!vi (i)

Planos de Assistência Médica
Cassi
Outros Planos
Total

27.909

26.407

537.729

514.945

(1) Refere-se âs contnbuições relativas aos participantes amparados pelo Contrato 97 e ao Plano 1, sendo que essas contribuições ocorreram
respectivamente atravês da realização do Fundo Paridade (Nota 27J.1) e dos Fundos de Contribuição e Utilizaçao. O Contrato 97 tem por objeto
disciplinar a rorma do custeio necessâno à constituição de parte equivalente a 53,7% do valor garantidor do pagamento do complemento de
aposentadoria devido aos participantes admitidos no Banco até 14.04.1967 que tenham se aposentado ou venham a se aposentar após essa
data, exceto aqueles participantes que fazem parte do Plano Informal.
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~

As contribuições do Banco para os planos de beneficio, durante o 1° semestre de 2015. estão estimadas em
R$ 743.064 mil.
Valores reconhecidos no resultad o
1° Trimestre/2015
Planos de Aposentadoria e Pensão

(31.927)

1• Trimestre/2014

285.751

Plano de 8ene1fcios 1 - Previ

138.929

4.45.700

Plano Previ Futuro

(95.458)

(95.499)

Plano Informal

(35.923)

(38.370)

Outros Planos

(39.475)

(26.080)

(325.815)

(358.146)

(297.317)

(329.984)

(28.498)

(28.162)

(357.742)

(72.395)

Planos de Assistência Médica

Cassi
Outros Planos

Total

a) Planos de Apos entadoria e Pensão
Previ Futuro (Previ)
Plano destinado aos funcionários do Banco admitidos na empresa a partir de 24.12.1997. Os participantes ativos
contribuem com 7% a 17% do salário de participação na Previ. Os percentuais de participação variam em função do
tempo de empresa e do nível do salário de participação. Não há contribuição para participantes inativos. O
patrocinador contribui com montantes idênticos aos dos participantes. limitado a 14% da folha de salários de
participação desses participantes.
Plano de Benefícios 1 (Previ)
Participam os funcionários do Banco que nele se inscreveram até 23.12.1997. Em decorrência do estabelecimento.
em dezembro de 2000, da paridade entre as contribuições do Banco e dos participantes, foi constituído o Fundo
Paridade, cujos recursos vêm sendo utilizados para compensar as contribuições ao plano. Em vista de superávit
acumulado, foram suspensas, retroativamente a janeiro de 2007, as contribuições dos participantes, beneficiários
(aposentados e pensionistas) e do patrocinador (Banco do Brasil). Conforme Memorando de Entendimentos firmado
entre o Banco do Brasil, Previ e entidades representantes dos beneficiários, o regulamento do Plano 1 foi alterado
suspendendo as contribuições nos exercícios 2011 , 2012 e 2013. Considerando que, em dezembro de 2013, o
excedente do superávit contabilizado em Reserva de Contingência ficou inferior a 25% das Reservas Matemáticas,
as contribuições do Banco e dos participantes retomaram a partir de janeiro de 2014.
Plano Inform al (Previ)

E de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, cujas obrigações contratuais incluem: (a) pagamento de
aposentadoria dos participantes fundadores e dos beneficiários dos participantes falecidos até 14.04.1967;
(b) pagamento da complementação de aposentadoria aos demais participantes que se aposentaram até 14.04.1967
ou que. na mesma data. já reuniam condições de se aposentar por tempo de serviço e contavam com pelo menos
20 anos de serviço efetivo no Banco do Brasil; e (c) aumento no valor dos proventos de aposentadoria e das
pensões além do previsto no plano de benefícios da Previ. decorrente de decisões judiciais e de decisões
administrativas em função de reestruturação do plano de cargos e salários ,e de incentivos criados pelo Banco. Em
31.12.2012, o Banco do Brasil e a Previ formalizaram contrato por meio do qual o Banco do Brasil integralizou, com
recursos do Fundo Paridade, 100% das reservas matemáticas relativas ao Grupo Especial, de responsabilidade
exclusiva do Banco, cuja operacionalização migrou do Plano Informal para o Plano de Beneficios 1 da Previ. O
Grupo Especial abrange os participantes do Plano de Beneficios 1 da Previ, Integrantes do parágrafo primeiro da
cláusula primeira do contrato de 24.12.1997, que obtiveram complementos adicionais de aposentadoria decorrentes
de decisões administrativas e/ou decisões judiciais. (Nota 27.1)
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Prevmais (Economus)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa {incorporado pelo Banco do Brasil em

30.11.2009) Inscritos a partir de 01.08.2006 e os participantes anteriormente vinculados ao plano de benefícios do
Regulamento Geral que optaram pelo saldamento. O custeio para os benefícios de renda é paritário, limitado a 8%
dos salários dos participantes. O plano oferece também benefícios de risco doença/acidente de trabalho, Invalidez e pensão por morte.

suplementação de auxilio

Regulamento Geral (Economus)
Plano do qual fazem parte os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa inscritos até 31.07.2006. Plano fechado
para novas adesões. Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 12,11% sobre o salário
de participação.
Regulam ento Complementar 1 (Economus)
Destinado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. Oferece os beneficios de complementação do auxiliodoença e pecúlios por morte e por invalidez. O custeio do plano é de responsabilidade da patrocinadora, dos
participantes e dos assistidos.
Grupo B ' (Economus)
Plano voltado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa admitidos no período de 22.01.1974 a 13.05.1974 e
seus assistidos. Plano fechado para novas adesões. O nfvel do beneficio, a ser concedido quando da
implementação de todas as condições previstas em regulamento, é conhecido a priori.
Plano Multifuturo I (Fusesc)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Banco do Estado de Santa Catarina - Besc {incorporado pelo
Banco do Brasil em 30.09.2008) Inscritos a partir de 12.01.2003 e os participantes anteriormente vinculados ao
Plano de Beneficios I da Fusesc que optaram por este plano. Funcionários e patrocinadora contribuem
paritariamente entre 2,33% e 7% do salário de participação, conforme decisão contributiva de cada participante.
Plano de Beneficios I (Fusesc)
Voltado aos funcionários oriundos do Besc inscritos até 11 .01.2003. Plano fechado para novas adesões.
Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 9,89% sobre o salário de participação.
Plano BEP (Prevbep)
Participam os funcionários oriundos do Banco do Estado do Piauf - BEP (incorporado pelo Banco do Brasil em

30.11.2008). Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 3,58% sobre o salário de
participação.
b ) Planos de Assistência Médica
Plano de Associados (Cassi)
O Banco é contribuinte do plano de saúde administrado pela Cassi, que tem como principal objetivo conceder auxílio
para cobertura de despesas com a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do associado e seus
beneficiários inscritos. O Banco contribui mensalmente com importância equivalente a 4,5% do valor dos proventos
gerais ou do valor total do beneficio de aposentadoria ou pensão. A contribuição mensal dos associados e
beneficiários de pensão é de 3% do valor dos proventos gerais ou do valor total do beneficio de aposentadoria ou
pensão, além da coparticipação em alguns procedimentos.
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Plano Unificado de Saúde - PL US (Econ omus)
Plano dos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. A participação no plano se dá por meio de contribuição de
1,5% do salário bruto. sem limites, para a cobertura do titular e seus dependentes preferenciais, descontados em
folha de pagamento do titular e 10% a título de coparticipação no custeio de cada consulta e exames de baixo custo,
realizados pelo titular e seus dependentes (preferenciais e não preferenciais).
Plano Unificado de Saúde- PL US 11 (Economus)
Destinado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. A participação no plano se dá por meio de contribuição
de 1,5% do salário bruto, sem limites, para a cobertura do titular e seus dependentes preferenciais, descontados em
folha de pagamento do titular e 10% a título de coparticlpação no custeio de cada consulta e exames de baixo custo,
realizados pelo titular e seus dependentes preferenciais e filhos maiores. O plano não prevê a inclusão de
dependentes não preferenciais.
Plano de Assis tê n cia Médica Complementar- PAMC (Economus)
Voltado para os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa lotados no Estado de São Paulo. São titulares do
plano os empregados aposentados por invalidez dos Grupos "B" e "C" e os seus dependentes. que participam do
custeio na medida de sua utilização e de acordo com tabela progressiva e faixa salarial.
Plano SIM Saúde (SIM)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Besc, além dos vinculados a outros patrocinadores (Badesc,
Codesc, Bescor, Fusesc e a própria SIM). A contribuição mensal dos beneficiários titulares ativos é de 3,44% do
valor da remuneração bruta, incluindo o 13° salário, dos titulares inativos é de 8,86%. e dos patrocinadores 5.42%.
Os beneficiários também contribuem com 0,75% por dependente. O plano também prevê coparticipação em
procedimentos ambulatoriais.
c ) Fatores de ris co
O B anco pode ser req uerido a efetuar c ontribuições extraordinárias para Previ, Economus, Fusesc e
Prevbep , o que pode afetar negativamente o resultado operacional.
Os critérios utilizados para apuração da obrigação do Banco com o conjunto de Planos das Entidades Patrocinadas
(Previ, Economus. Fusesc e Prevbep) incorporam estimativas e premissas de natureza atuarial e financeira de longo
prazo, bem como aplicação e interpretação de normas regulamentares vigentes. Assim, as imprecisões inerentes ao
processo de utilização de estimativas e premissas podem resultar em divergências entre o valor registrado e o
efetívamente realizado, resultando em Impactos negativos ao resultado das operações do Banco.
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d) Avaliações Atuariai s
As avaliações atuariais são elaboradas semestralmente e as informações constantes nos quadros a seguir referem-se àquelas efetuadas nas datas base de 31 .12.2014 e
31 .1 2.2013.

o
s;:,

d.1) Mudanças no valo r presente das obrigações at uariais de benefíci o definido
Plano Informal - Previ

Plano 1 -Previ

E.xerciclof2014

Exorcfclo/2013

Exercício/2014

Plano de Associados - Cassl

Exerciclo/2013

Exorciclo/2014

Outros Planos

Exercic::lo/2013

Excrcrclo/2014

Exerciclo/2013

(1 13.522.849)

(128.41 3.440)

(1.004.111)

(1.091.017)

(6.333.578)

(7. 717.855)

(5.971.976)

(6.949.678)

(14.412.148)

(11.946.190)

(121.305)

(99.016)

(755.247)

(718.314)

(750.257)

(634.651)

Custo do serviço corrente

(502.741)

(565.900)

-

-

(116.703)

(136.080)

(38.970)

(41.725)

Custo do serviço passado

(43,983)

Saldo Inic ial

Custo de Juros

Beneficios pagos llquldos de eontr;buições de assistidos
Remensurações de ganhos/(perdas) atuaria;s
Saldo Final
Valor presente das obrigações atuariais oom cobertura

-

-

(25.402)

8.394.631

9.268.627

185.004

192.084

507.409

536.639

424.664

426.885

(2.841.570)

18,134.054

45.434

37.821

867.788

1.702.032

(92.328)

1.227.193

(122.884.677)

(113.522.849)

(920.380)

(1.004.111)

(5.830.331)

(6.333.578)

(6.428.867)

(5.971.976)

(122.884.677)

(113.522.849)

-

-

(5.033.968)

-

-

(5.115.870)

-

-

(920.380)

(1.004.111)

(5.830.331)

(6.333.578)

(1.312.997)

(938.008)

Valor presente das obrigações atuariais a descoberto

Plano 1 • Previ

E•er clclo/2014
Receita de juros
Contribuições recebidas
Beneficios pagos trquldos de contribuições de assistidos
Ganhol(perda) atuarial sobre os attvos do plano

Saldo Final

o

~
o)>>
~
)>

::0
)>

o

o
(/)
o

m
-o

d.2) Mudanças no val or justo dos ativos do plano

Silfdo l nfclal

::0

Plano da Associados • Cassl

Plano Informal · Previ

E.xerclclo/2013

Exercfclo/2014

Exerclcio/2013

Exerciclo/2014

Exerciclo/2013

c

Outros Planos•'1
Ex.o rcfclo/2014

Exerclcio/2013

144.420.740

152.029.136

5.033.968

4.921 .429

17.611 .010

13.708.711

621.916

475.875

561 .637

1.137.977

185.004

192.084

507.409

536.639

151.576

149.825

(8.394.631)

(9.268.627)

(185.004)

(192.084)

(507.409)

(536.639)

(424.664)

(426.885)

(19.073.110)

(13.186.457)

(266.926)

(86.276)

135.145.646

144.420.740

5.115.870

5.033.968

>!

8
(/)
(/)

c
-o

r

(1) Refer'e-s.e aos seguintes planos: Regulamento Geral (Economus). Prevmais (Economus), Regulamento Complementar 1 {Economus). Multifuturo 1 (Fusesc), Plano I {Fusesc} e Plano BEP (Prevbep).
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Q)

co
d .3) Valores reconhecidos no balanço patrimonial
Pl• no 1 • Prov!

1) Valor )usto dos ativos do plano
2) Valof presonlo das obrig&ç6es: aluariail

3) SupeniVIV{défiCII) (1+2)

4) SuperéviV(Déficit) - parcela patrodnadoro
5) VaiOfCS reconhoc:idos no rosullado li)

6) Valores recebidos dos fundos (Nota 27.f)

31.03.2014

(li

135.145.646

135.145.646

144,420.740

-

-

(122.884.877)

(122.884.677)

(11 3.522 649)

(920.380)

(920.360)

12.260.969

12.260.969

30.897.891

(920.380)

(920.360)

6,130.485

6.130,485

15,448.946

(920,380)

(920.360)

445.700

(35.923)

-

-

39.445

~l~::::~o~ttlvo atuartat liquldo rogl$lmdo

16.024.079

1916.858)

-

-

6.395.387

6.130.485

125.973

31.03.2015

31.03.2014

31.12.2014

138.929

7) 86nefielos pagos 1' 1

Plano do As1ocJados • Cassl

Plano hformal - Pr•vl

31.03.2015

31.12.2014

31.03.2015

31.12.201-t

Outros Planos

3.1.03.2015

31.03.2014

31.12.2014

.31.03.2014

-

-

5.115.870

5.115.870

5.033.968

(5.830.331)

(5.830 331)

(6.333.578)

(6.428.867)

(6.428.867)

(5.971.976)

(1.0Q4.111)

(5.830.331)

(5.830.331)

(6.333.578)

(1.312.997)

(1.312.997)

(93B,OQ8)

(1 .004.111)

(5.830.331)

(5.830.331)

(6.333.518)

(916.046)

(916.046)

(/02.015)

(38.370)

(201.265)

-

(2,0.529)

(32.577)

-

40.760

124.693

-

116.tl15

22.300

-

22.531

(920.380)

(1 .001.721)

(5.906.903)

(5.830.331)

(6.457.292)

(926.323)

(916.046)

(699,619)

(1.0<)4.111)

o
s;:,

(20.135)

::0

o

129.433

~
o)>>

(1) Movimentações ocorridas após o relatório de avaliação atuarial de Dezembro.
(2) Refere-se à parcela do patrocinador no superâvllf{déficit). A realização do ativo atuarial registrado em Outros Créditos (Nota 11.b) OCONerá obrigatoriamente até o final do plano. Entendê-se por final do plano, a data em que
será pago o último compromisso.

s:

)>

::0
)>

d .4) Perfil de vencimento das obrigações atuariais de benefício definido
Pagamentos de beneficios

Duratlon1'1

Até 1 ano

1 a 2 anos

o

o(/)

esporadosf2)

2 a 5 anos

Acima 5 anos

Total

o

Plano 1 (Previ)

9,53

9.580.530

9.585.544

28.697.230

203.223.602

251.086.906

Plano Informal (Previ)

5,16

159.009

145.010

349.747

793.841

1,447.607

10,63

564.389

545.141

1.539.332

13.571.513

16.220.375

c

9,07

435.580

430.583

1.280.397

8.385.446

10.532.006

>!

Plano de Associados (Cassi)
Regulamenlo Geral (Economus)

13,44

1.312

1.432

5.111

94.972

102.827

Plus I e 11 (Economus)

5,38

49.466

45.203

112.862

282.783

490.314

Grupo B' (Economus)

7,72

12.704

12.524

36.333

174.218

235.779

Prevmals (Eoonomus)

13,96

9.960

10.339

33.390

573.358

627.047

Multifuturo t (Fusesc)

11.19

4.973

5.040

15.493

157.083

182.589

Plano t (Fusesc)

11.73

29.708

31.:223

103.850

1.274.497

1.439.278

Plano BEP (Prevbep)

10,42

2.427

2.533

8.541

77.201

90.702

Regu1amento Complementar 1 (Economus)

(1) Duração méd1a ponderada, em anos, da obrigação atuarial de beneffcio definido.
(2) Valores considerados sem descontai' a valor presente.
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d.5) Detalhamento dos valores reconhecidos no resultado relativos aos planos de benefício definido
Plano 1 · Provi
1° Trimostro/2015

Custo do seNiço corrente
Custo dos juros

Rendimento esperado sobre os ativos do plano
Custo do serviço passado não reconhecido
Despesa com funcionários da ativa
(Despesa)/Rt:tceita reconhecida na ORE

Plano Informal ·Previ

Plano de Associados. Cassl

1• Trlmcstro/2014

1° Trlmestre/2015

1° Trlmostro/2014

1• Trlmostrc/2015

Outros Planos

1• Trlmestro/2014

1• Trfmostro/2015

1° Tr1mestre12D14

(53.110)

(61.477)

-

-

(23.168)

(34.532}

(4.579)

(5.020}

(1.867.158)

(1.815.318}

(27.810}

(31.334}

(178.096}

(205.998)

(105.708}

(95.937}

2.059.197

2.322.495

-

-

-

-

77.710

80.823

-

(8.113)

(7.036)

o
s;:,

-

-

-

-

-

(96.053}

(89.454)

(35.396)

(34.108)

::0

138.929

445.700

(35.923}

(38.370)

(297.31,7}

(329.984}

(67.973}

(54.242)

~
o)>>

d.6) Composição dos ativos dos planos
Pl:mo 1 - Previ

31.03.2015

31.12.2014

Outros Planos

31.03.2014

Renda Fixa

47.463.151

46.440.888

44.914.850

Renda Variável lU

31.03.2015

31.12.2014

4.507.678

~
)>

31.03.2014

4.490.711

4.263.771

73.627.348

74.607.857

85.352.657

212.138

227.912

412.785

Investimentos Imobiliários

8 .162.797

8.177.129

8 .376.403

163.537

165.839

151.019

Empréstimos e financiamentos

4.892.272

4.946.825

4.910.305

103.255

104.875

100.679

Outros

1.000.078

973.147

866.525

129.262

126.533

105.714

135.145.646

135.1 45.646

144.420.740

5.115.870

5.115.870

5.033.968

10.125.608

10.940.267

10.398.293

24.709

25.537

163.092

163.817

144.421

7.621

7.621

Total

Em propriedades ou outros ativos utilizados pela entidade

::0
)>

o

o
(J)
o

m

-u

c

Montantes incluídos no valor justo dos ativos do plano
Em instrumentos financeiros próprios da entidade

o

5.034

(1) No plano de beneficios 1 da Previ, lnd ul o valor de R$ 28.835.180 mil (R$ 40.714.739 mil em 31.03.2014), referente a ativos não cotados em mercado ativo.
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~
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d.7) Principais premissas atuariais adotadas em cada período
Plano 1 · Provi
31.12.2014

Plano do Associados • Cassl

Plano Informal · Previ

31.12.2013

31.12.2014

31-12.2013

31.12.2013

31.12.2014

Outros Planos

31.12.2014

31.12.2013

Taxa de lnnaçao (a. a.)

6,07%

6,66%

6,23%

6.66%

6 .04%

6.66%

6,07%

Taxa real de desconto {a.a.)

6,31%

6,41%

6,19%

6,15%

6.33%

6.50%

6,31%

6.45%

Taxa nominal de retorno dos Investimentos (a.a.)

12,76%

13.50%

12,76%

13.55%

Taxa real de crescimento salarial esperado (a.a.)

1,01%

0,25%

0,73%

0,43%

Tábua de sobrevivência

AT-2000

AT-2000

AT-2000

AT-2000

Regime de capltallzaçao

Crédito Unitário Projetado

Créclto Unitário Projetado

Crédito Unitário Projetado

Crédito Unitário Projetado

6,66%

o
s;:.
::0

o

O Banco, para definição dos valores relativos aos planos de beneficio definido, utiliza métodos e premissas diferentes daqueles apresentados pelas entidades patrocinadas.

~
o)>>

O pronunciamento técnico CPC 33 (R1) detalha a questão da contabilização bem como os efeitos ocorridos ou a ocorrer nas empresas patrocinadoras de planos de beneficios a
empregados. Por sua vez, as entidades patrocinadas obedecem as normas emanadas do Ministério da Previdência Social. por intermédio do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar (CGPC) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). As diferenças mais relevantes concentram-se na definição dos valores relativos
ao Plano 1 - Previ.
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d.S) Diferenças de premissas do Plano 1 -Previ
Taxa real de desconto (a.a.)

Regime de capitalização

Previ

6.31 %

5.00%

AT·2000

AT·2000 (Suavizada 10%)

Valor de mercado ou nuxo de
caixa descontado

Fluxo de caixa descontado

Crédito Unitário Projetado

Método Agregado

Tábua d e sobrevivência
Avaliaçao de ativos • Fundos exelusiv:)s

Banco

d.9) Conciliação dos valores apurados no Plano 1 -Previ/Banco
Ativo s do Plano

31.12.2014
Valor apurado - Previ

Incorporação dos walores do contrato 97
IncorporaçãO dos -..akHes do Grupo Especial
AJuste no 'laiOfdos ativos do plano {li

31.12.2013

31.12.2013

134.450.819

138.817.850

(122.073.122)

(114.220.748)

13.687.582

13.663.084

(13.687.582)

(13.663.084)

1.071.445

1.056.555

(1.071.445)

( 1.056.555)

(14 064.200}

(9. 116.749)
13.947.472

15 .417.538

(122.884.6?n

(113.522.849)

Ajuste nas obrigações- taxa de descontolr~ime de
capitalização

Valor apurado- Banco

Obrigações Atuari•ls
31.12.2014

135.145.646

144.420.740

Efeito no Superávit

31.12.2014

31.12.2013

12.377.697

24.597.102

{14 064.200)

(9.116.149)

13.947.472

15.417.538

12.260.969

30.897.891

(1 ) Refere-se plindpalmenle aos ajustes eretuados pelo Banco na apuração do valor j usto dos investimentos na Litel, Neoenergla e em títulos e
valores mobiliários mantidos até o vencimento.
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1• Trimestre deltois
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Valores expressos em milhares de Reais, e~ceto quando rnl!~b..._-é~

1f>'.-:, ::r-....

d.10) Análise de Sensibilidade
As análises de sensibilidade são baseadas na mudança em uma suposição, mantendo todas as outras constantes.
Na prática, Isso é pouco provável de ocorrer, e as mudanças em algumas das suposições podem ser
correlacionadas.
Os métodos utilizados na elaboração da análise de sensibilidade não se alteraram em relação ao período anterior,
sendo observadas as atualizações nos parâmetros de taxa de desconto.

+1fdõldO

-açio

h ude- Juros

Cr.sclnento uLtrill

31.1t,2014
·11dade

.0.25%

+0.25%

.0.25%

122,663.904

120.566,239

125.298.519

12.481.743

14.579.408

9.847.118

Valor ptesenta da

Ptano1 (Previ)

t22.884.sn

120.819.653

124.918 .653

12.260.969

14.325.994

10.226.994

920.380

885.132

9$6.509

909.699

931.342

(920.300)

(885.132}

(956.509)

(90!1.699)

{931.342)

123.101,300

atuarial

Supel"év~(dé~"'ICII)

·-_...
do plano

Vabr presente da

atuanal

SupanlivN{d.\fd.)
do pleno

Plano de AsS003dos
(Cassl)

V•IOr~te~

5.830.331

5.700.<433

5.958.207

5.831.606

5 829089

5.707.305

5.958.359

(5.830.331}

(5.700.~83)

(5.958207)

(5.831.606)

(5.829.089)

(5.707.305)

(5.958.359)

atuart.J

Supcrávltl(~f.elt)

doplaoo
Rogulamento Geral
{Economus)

Va.lor pte58flto da
obrigaç>o
atuarial

5.0<42,173

<1.963.974

5.098.047

-4.944.403

5.14-4.583

Superévft/(déf'lo1)
doplooo

(1.031.152)

(972.947)

(1.087.020)

(933.376)

(1.133.556)

Regulamento

Valor pruente da
31.638

32.879

30.431

30.629

32.697

(1.~)

(3.196)

(748)

(947)

(3,014}

341,135

379.984

352.996

367.193

Compktmentar 1
(Economus)

obrigaçto
atuarial

..,....

Superãvitf(dôflcil}

Valor pttsente da
Pkls I e 11 {Eeonomus)

Gf\lpo8' (ECOOOIT1U:s)

.......,

oMgaçto

SuperávrV(defQ:I)
do pleno

(360.249)

(3A1.135)

(379.9$4)

(352.9961

(367,793)

Valor presente da
obrigaçlo
atuarial

125.278

122.355

128.125

122.923

127,716

.,,.,.""'(..f'd)
do pClno

(125.278)

(122.355)

(120.125)

(122.923)

(t27,7Hi)

190.028

189.861

190.231

1S..695

195.&41

n.o22

n.100

76.820

82.356

71.409

73.926

73.029

7<4.791

72.246

75.678

-

Valofpre$enlt: da
Prevma.ls (Economus)

al\iariat

Superbltl(defiC:It)

·doptlno

Valor preserue da

a tuarial

S<lpenl""(. .ftoil)

dopllno

-açio

51.201

58.098

56.337

58.882

55.450

561.185

559.500

562.867

561.186

561.182

554.996

567.606

31.695

28.328

30.0!0

30.013

36,199

23.590

43.728

45ll30

44,5$7

...... 188

43,.11160

45.358

.(2.066

.C0.765

41.208

Valor presente da
Pl<lno 1(Fusesc)

atuarial

Superãvltl(d~Aclt)

doplillno
V01lorpresentede

Plano BEP {Pte\'bep)

obrigaç>o

44.390

atuarial

Super,...W(df;rdt)
clap~no

40.-436
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolida
1" Trimestre de
Valores expressos em milhares de Reais, e xce-1o quando indl

e) Resumo dos ativos/(passivos) atuariais registrados no Banco
Ativo Atuarial

31.03.2015
Plano 1 (Previ)

6.395.387

31.12.2014
6. 130.485

Passivo Atuarial

31.03.2015

31.03.2014

Plano lnfonnal (Previ)
Plano de Assoclados (Cassl)
Regulamento Geral (Economus)
Regulamento Complementar 1
(Economus)

31.12.2014

31.03.2014

16.024.079

40

(916.858)

(920.380)

(1.001.721)

(5.906.903)

(5.830.331)

(6.457.292)

(543.438)

(532.645)

(357.865)

(543)

(694)

Plus t e ti (Eoonomus)

(360.840)

(360.250)

(329.275)

Grupo B' (Economus)

(125.925)

(125.279)

(108.922)

(7.854.507)

(7.769.579)

(8.255.075)

Prevmais (Economus)

39.110

38.511

Multifuturo I (Fusesc)

28.662

28.602

22.455

Plano I (Fusesc)

15.465

15.006

20.070

Plano BEP (Prevbep)
Total

31.858

21 .186

20.703

22.020

6.499.810

6.233.307

16.120.522

f) Destinações do Superávit -Plano 1
1° Trimestre/2015

Exercfcio/2014

1° Trimestre/2014

Fundo Paridade
Saldo Inicial
Atuafiza~o

118.889

172.124

6.500

15.181

5.615

(60.552)

(8.212)

Contribuições ao Plano 1 -Contrato 97

Contribuição amortizante antecipada- Grupo Especial ''1

172.124

(857)

(7.864)

(1.845)

124.532

118.889

167.682

Saldo Inicial

8.155.243

7.794.154

7.794.154

Contribuição a-o Plano 1

(125.116)

(513.220)

(119.3n)

Atuaftzação

444.371

874.309

259.822

Saldo Final

8.474.498

8.155.243

7.934.599

8.599.030

8.274.132

8.102.281

Saldo Final
Fundo de Utilização

Total dos fundos de destinação do superávit

(1} Refere-se à Integralização de 100% das reservas matemáticas garantidoras dos complementos adicionais de aposentadoria do Grupo Especial.

f.1) Fundo Paridade
O custeio do plano era mantido, até 15.12.2000, com a contribuição de 213 (dois terços) pelo Banco e de 1/3 (um
terço) pelos participantes. A partir de 16.12.2000, visando adequar às disposições da Emenda Constitucional n.• 20,
tanto o Banco quanto os participantes passaram a contribuir com 50% cada, sendo inclusive objeto de acordo
posterior entre as partes envolvidas, com a devida homologação pela Secretaria de Previdência Complementar.
O custo da implementação da paridade contributiva foi coberto com a utilização do superávit existente no Plano na
época. Como efeito desse acordo, coube ao Banco, ainda, reconhecer o valor histórico de R$ 2.227.254 mil, os
quais foram registrados em Fundos de Destinação Superávit - Previ. Esse ativo é corrigido mensalmente com base
na meta atuarial (INPC + 5% a.a.). e vem sendo utilizado desde janeiro de 2007 para compensar eventual
desequilíbrio financeiro na relação entre Reserva a Amortizar e Amortizante Antecipada decorrente do contrato
estabelecido com a Previ em 1997, o qual garantiu beneficios complementares aos participantes do Plano 1
admitidos até 14.04.1967 e que não estavam aposentados até aquela data.
f .2) Fundo de Utilização
O Fundo de Utilização, constitufdo por recursos transferidos do Fundo de Destinação, pode ser utilizado pelo Banco,
como forma de reembolso ou como redução nas contribuições futuras, após cumpridas as exigências estabelecidas
pela legislação aplicável. O Fundo de Utilização é corrigido pela meta atuarial (INPC + 5% a.a.).
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28- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
Ativos Contingentes
Não são reconhecidos ativos contingentes nas demonstrações contábeis, conforme CPC 25 - Provisões. Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução CMN n.• 3.823/2009.
Ações Traba lhistas
O Banco é parte passiva (réu) em processos judiciais trabalhistas movidos, na grande maioria, por ex-empregados
ou sindicatos da categoria. As provisões de perdas prováveis representam vários pedidos reclamados, como:
indenizações, horas extras, descaracterização de jornada de trabalho, adicional de função e representação e outros.
Ações Fiscais
O Banco, a despeito de seu perfil conservador, está sujeito - em fiscalizações realizadas pelas autoridades
tributárias - a questionamentos com relação a tributos, que podem eventualmente gerar autuações, como por
exemplo: composição da base de cálculo do IRPJ/CSLL (dedutibilidades); e discussão quanto à incidência de
tributos, quando da ocorrência de determinados fatos econõmicos. A maioria das ações oriundas das autuações
versa sobre ISSQN. IRPJ, CSLL, PIS/Cofins, IOF e Contribuições Previdenciárias Patronais. Como garantia de
algumas delas, quando necessário, existem penhoras em dinheiro, titules públicos, imóveis, ou depósitos judiciais
para suspensão da exigibilidade dos tributos em discussão.
Destacamos abaixo as principais ações fiscais envolvendo as empresas do conglomerado, cujos montantes são
demonstrados de forma proporcionaI á participação detida pelo Banco:
Cetins: Discussões judiciais das empresas do grupo seguridade quanto à constitucionalidade da Lei n.• 9.718/1998,
que passou a tributá-las pela Cetins, considerando todas as receitas (prêmros, financeiras e outras receitas não
operacionais) na base de cálculo desse tributo. Entre maio/1999 e maio/2009 as companhias depositaram
judicialmente a Cofins mantendo provisão em Igual valor, os quais estão sendo atualizados monetariamente pela
Selic. Com a revogação do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n.• 9.718/1998 por meio da Lei n.• 11.941/2009, a partir
de junho/2009 as empresas passaram a recolher a Cofins considerando apenas as receitas de prêmios na base de
cálculo desse tributo. revertendo a provisão de Cetins constituída sobre as receitas financeiras e não operacionais.
Tendo em vista a indefinlção da atual jurisprudência sobre o alargamento da base de cálculo da Cetins para incluir
as receitas financeiras e não operacionais, bem como em razão da existência do Parecer PGFN/CAT
n.• 2.773/2007, as empresas passaram a classificar a probabilidade de perda desse mérito como "possível". Quanto
ao mérito da tributação sobre as receitas de prêmios, a probabilidade de perda é "provável" e encontra-se
devidamente provisionada, totalizando R$ 761.452 mil. Atualmente os autos encontram-se pendentes de julgamento
de Recursos Especial e Extraordinário.
A Cielo discute judicialmente o afastamento da exigibilidade da Cetins nos moldes da Lei n.• 10.833/2003, que
introduziu a sistemática de apuração pelo método não cumulativo à allquota de 7,6%, depositando judicialmente os
valores apurados mensalmente. Desde então, a diferença entre o imposto devido calculado pela alíquota
estabelecida pela sistemática cumulativa e pela não cumulativa é provisionada, totalizando R$ 321.099 mil. O
processo judicial está sobrestado no Tribunal Regional Federal da 3" Região/SP, tendo em vista o reconhecimento
da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal em autos de Recursos Ex1raordinário, ainda
pendente de julgamento.
CSLL: A Brasilprev discute judicialmente a inconstitucionalidade da Lei n.• 11.727/2008, referente à majoração da
alfquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido de 9% para 15% aplicável ás Instituições Financeiras e
equiparadas a partir de maio de 2008. Desde janeiro de 2009. a Companhia vem depositando judicialmente o
montante do tributo discutido, qual seja, a diferença de 6% da alfquota, mantendo provisão equivalente no montante
de R$ 241.606 mil.
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Notas Ex plic ativ as às Demonstrações C ontábeis Consoli
1° Trime stre d
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando lnd

Ações de Natureza Cível
Os processos judiciais de natureza cível consistem, principalmente, em reclamações de clientes e usuários sobre
indenização por danos materiais e morais relativos a produtos e serviços bancários. expurgos Inflacionários no
período dos Planos Econômicos sobre aplicações financeiras e devolução de valores pagos em razão de revisão de
cláusulas contratuais de correção monetária e juros.
As indenizações por danos materiais e morais têm como fundamento a legislação de defesa do consumidor,
geralmente julgadas nos Juizados Especiais Clveis -JEC, cujo valor está limitado a quarenta salários mlnimos.
O Banco é réu em processos exigindo o pagamento da diferença entre a taxa de inflação real e a taxa de inflação
utilizada nas aplicações financeiras durante o período dos Planos Econômicos (Plano Bresser, Plano Verão e Planos
Collor I e 11) existentes nas décadas de 80 e 90.
Embora o Banco do Brasil tenha cumprido a legislação e regulamentação vigentes à época, os referidos processos
vêm sendo provisionados. considerando as ações em que o Banco é citado e as correspondentes perspectivas de
perdas. consideradas depois de analisada cada demanda, tendo em vista a jurisprudência atual do Superior Tribunal
de Justiça - STJ. Em relação a esses litígios, o Supremo Tribunal Federal - STF suspendeu o andamento dos
processos que estavam na fase recursal, até que haja pronunciamento definitivo daquela Corte quanto ao direito
discutido.
a) Provisões para D emandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis ·Prováveis
Em conformidade com o CPC .25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Resolução CMN n.• 3.823/2009, o Banco constitui provisão para demandas trabalhistas, cíveis e fiscais com risco de
perda "provável".
As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pela natureza das ações, pelo julgamento da
administração da entidade por meio da opinião dos assessores jurídicos, complementados pela complexidade e pela
experiência de transações semelhantes.
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Movimentações nas provisões para demandas trabalhistas, fiscais e cíveis, classificadas como
prováveis
1• Trlmestre/2015

1' Trlmestre/2014

Demandas Trabalhistas

Saldo In letal

2.735.089

Constituição

132.868

538.615

Reversão da provisão

(37.584)

(924.895)

Baixa por pagamento

(294.804)

(156.880)

Atuafização monetária

85.461

101.137

3.425.747

105

Valoros adlcionadosllncorporados

2.621.135

2.983.724

Saldo Inicial

1.997.160

2.016.385

Constítuição

62.495

133.090

Reversão da provisão

(26.926)

(88.197)

Baixa por pagamento

(2.184)

(2.878)

Atualização monelária

27.148

25.865

2.057.693

2.084.265

Saldo Inicial

5.772.357

4.811.852

Constituição

1.385.788

1.808.111

Reversão da provisão

(514.180)

(1.235.414)

Baixa por pagamento

(271.715)

(229,248)

Sald'o Final

Dema ndas Fisca is

Saldo Final

Dema ndas Civels

Atuollzoçôo monotório

Saldo Final

To~al

das Demandas Trabalhistas, Fiscais e Cfveis

140.158

114.334

6.521.408

5.269.635

11.200.236

10.337.624

Cronograma esperado de desembolsos
Flsc:als

Trabalhistas

Até 5 anos
De 5 a 10 anos

Acima de 1Oanos
Total

Civets

2.567.416

172.360

5.338.207

53.840

1.856.344

1.155.708

79

28.989

27.493

2.621.135

2.057.693

6.521.408

O cenário de incerteza de duração dos processos, bem como a possibilidade de alterações na jurisprudência dos
tribunais, tomam incertos os valores e o cronograma esperado de saldas.
b) Passivos Contingentes- Possíveis

As demandas trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas com risco "possível"' são dispensadas de constituição de
provisão com base no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução
CMN n.• 3.823/2009.
Saldos dos passivos contingentes c lassificados como possíveis
Os montantes evidenciados no quadro abaixo representam a estimativa do valor que possivelmente será
desembolsado em caso de condenação do Banco. As demandas são classificadas como possível quando não há
elementos seguros que permitam concluir o resultado final do processo e quando a probabilidade de perda é inferior
à provável e superior à remota.
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1° Trimestre d

31.03.2015
Demandas Trabalhistas

Demandas Fiscais (l)
Demandas Clveis
Total

31.12.2014

31.03.2014

856.883

901.466

748.362

12.397.653

11.955.386

10.063.617

3.608.459

4.056.447

4.210.721

16.862.995

16.913.299

15.022.700

(1) As principais conlingências têm origem em (i} autos de infração lavrados pelo INSS, visando o recolhimento de contribuições incídentes sobre
abonos salariais pagos nos acordos coletivos do período de 1995 a 2006, no valor de R$ 2.531.860 mH. verbas de transporte coletivo e utili.zação
de veiculo próprio por empregados do Banco do Brasil, no va1Qr de R$ 226.689 mil. e participações nos lucros e resuhados de funcionários,
correspondentes ao perrodo de abril de 2001 a outubro de 2003, no valor de RS 69.543 mil e (li) autos de infração lavrados pelas Fazendas
Públicas dos Municipfos visando a cobrança de ISSQN, no montante de R$ 1.401.592 mil

c) Depósitos em Garantia de Recursos
Saldos dos depósitos em garantia constituídos para as contingências
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Demandas Trabalhistas

4.269.617

4.103.332

Demandas Ascals

8.608.490

8.319.104

3.524.210
7.775.328

Demandas Cfvels

12.251.665

10.833.712

8.335.097

Total

25.129.772

23.256.148

19.634.635

d) Obrigações Legais
O Banco mantém registrado em Outras Obrigações· Fiscais e Previdenciárias o montante de R$ 13.350.098 mil
(R$ 13.141.399 mll em 31.12.2014 e R$ 12.662.556 mil em 31.03.2014), relativo às seguintes ações:
Em fevereiro de 1998, o Banco ingressou com Mandado de Segurança, em curso na 15• Vara Federal do Distrito
Federal, pleiteando a compensação integral dos prejuízos fiscais acumulados de Imposto de Renda e das bases de
cálculo negativas de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). Desde então. o Banco passou a compensar
integralmente prejuízos fiscais e bases negativas com o valor devido de Imposto de Renda e de Contribuição Social,
realizando depósito integral do montante devido (70% do valor compensado), o que ensejou o despacho do Juizo da
16• Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, determinando a suspensão da exigibilidade dos referidos tributos,
nos termos do artigo 151, inciso 11, do Código Tributário Nacional (CTN)_ O mérito da causa foi julgado improcedente
em 1• Instância e o Recurso de Apelação interposto pelo Banco foi improvido pelo Tribunal Regional Federal (TRF)
da 1• Região_ A decisão foi impugnada mediante Recurso Extraordinário interposto pelo Banco, em 01.10.2002.
Atualmente, o referido recurso do Banco encontra-se aguardando, no TRF da 1" Região, o julgamento pelo STF, de
outro recurso extraordinário (RE n.• 591.340), que teve reconhecida a repercussão geral por aquela Corte Suprema.
A compensação dos valores decorrentes de prejufzos fiscais e de CSLL a compensar tem como efeito a baixa de
créditos tributários ativados, observada a limitação de 30%.
Os tributos diferidos (IRPJ e CSLL) sobre a atualização dos depósitos judiciais vêm sendo compensados com os
créditos tributários decorrentes da provisão para perda da referida atualização. em conformidade com o art. 1°,
inciso 11, § 2•, da Resolução CMN n.0 3.059/2002. sem efeito no resultado.
Considerada a hipótese de êxito na ação judicial, verificou-se que, em setembro de 2005 e em janeiro de 2009, o
Banco teria consumido todo o estoque de Prej ulzos Fiscais e CSLL a Compensar, respectivamente_ Assim, desde a
competência outubro de 2005 e fevereiro de 2009, os valores do IRPJ e da CSLL estão sendo recolhidos
Integralmente. Além disso, ocorreria a transferência dos recursos da rubrica que registra os depósitos judiciais para
a de disponibilidades. Os créditos tributários relativos aos depósitos judiciais (principal) seriam baixados contra o
passivo de IRPJ e CSLL existente e seria revertida, contra o resultado, a provisão para riscos fiscais relativa á
atualização dos depósitos, registrada no valor de R$ 6.778.425 mil.
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Por outro lado, considerada a hipótese de perda da ação (situação em que os valores depositados judicialmente
seriam convertidos em renda a favor da Fazenda Nacional), são reclassificadas, para a rubrica representativa de
ativo "IRPJ a compensar" e "CSLL a compensar", as parcelas de créditos tributários de IRPJ sobre prejuízos fiscais e
CSLL a compensar, respectivamente, que poderiam ser utilizadas desde a competência outubro de 2005 e fevereiro
de 2009, observada a limitação de 30%. Esses tributos a compensar, que decorreriam das retificações das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, correspondem a R$ 5.399.045 mil, em
31 .03.2015, e sua atualização pela Taxa Selic a R$ 1.957.192 mil. Tal valor ajusta a provisão para riscos fiscais
relativa à atualização dos depósitos judiciais, de forma que alcançaria o montante necessário para anular
integralmente o risco inerente à hipótese de perda.
Valores relacionados à r eferida ação
31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

15.637.858

15.418.982

Montante realizado (70%)

7.817.011

7.817.011

7.817.011

Atualização monetãria

7.820.847

7.601.971

6.9n.J92

Depósitos judiciais

14.794.403

13.350.098

13.141.399

12.662.556

Prejulzos fiscais de IRPJ

3.002.033

3.002.033

3.002.033

Bases negativas de CSLL I CSU a compensar

3.569.840

3.569.640

3.569.640

Provisao para atualização do depósito judicial

6.778.425

6.569.726

6.090.883

Obrigação Legal • Provisão para Processo Judicial

O Banco Votorantim possui obrigações legais relativas â PIS/Pasep e ISS no montante de R$ 1.627 mil em
31.03.2015 (R$ 957 mil em 31 .12.2014 e R$ 322 mil em 31 .03.2014).
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29 - GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL
a) Processo de Gestão de Riscos
O Banco do Brasil considera o gerenciamento de riscos e de capital como um dos vetores principais para o processo
de tomada de decisão.
No Banco, a gestão colegiada dos riscos é realizada de forma totalmente segregada das unidades de negócios. As
pollticas de gestão de riscos são aprovadas pelo Conselho de Administração. O Comitê de Risco Global (CRG),
fórum composto pelo Presidente e Vice-Presidentes, é responsável pela implantação e acompanhamento dessas
políticas. Já as diretrizes emanadas do CRG são conduzidas em subcomitês específicos (crédito, mercado e
llquidez, e operacional), que são fóruns constituldos por Diretores.
Para conhecer mais sobre o processo de gestão de riscos no Banco do Brasil, acesse o website bb.com.br/ri.
b) Risco de Crédito
Risco de Crédito está associado á possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores
pactuados com tomadores de empréstimos. contrapartes de contratos ou emissores de títulos.
Para se alinhar ás melhores práticas de gestão do risco de crédito e aumentar a eficiência na gestão de seu capital
econômico, o Banco utiliza métricas de risco e de retomo como instrumentos de disseminação da cultura na
Instituição, presentes em todo o seu processo de crédito.
c) Risco de Liquidez
O risco de liquidez assume duas formas: risco de liquidez de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa (funding).
O primeiro corresponde à possitJilielaele ele perda decorrente ela incapacidade de realizar uma transação em tempo
razoável e sem perda significativa de valor. O segundo está associado á possibilidade de falta de recursos para
honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos.
d) Risco Operacional
Risco operacional reflete a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação
de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Esse conceito inclui o risco legal.
e) Risco de Mercado
Risco de Mercado reflete a possibilidade de perdas qUe podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento
das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities.
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1° Trimestre de 2015
Valores expressos om milhares de Reais, exceto quando indicado
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In strumentos Financeiros -Valor Justo
Instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais, comparadas ao valor justo:
31,03.2015
Valor

Cont.6bll

31.03.2014

31.12.2014

Valor Justo

Valor
Contá.bQ

Valor Justo

Valor

ContjbJI

Ganhoi(Perda) nh Realizado sem Efoltoa Fls~l•
NoRnultado

No Patrfm6nlo Uquldo

Va.l or Jut~to

31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

31.1)3.2015

31.12.2014

31.03.2014

Ativos

Apllçaç{le$ lnlerfinanceir&s de Uquktez

351 .658.176

351.679.317

304.236.604

304.197.645

292.33a.920

292.257.184

21.141

(36.959)

(73.736)

21. 141

(38.959)

(73.736)

Tílulos e valores roobth.!nos

232244.701

233.104.522

220.441.991

224.153.475

194.839.7 18

195.616.460

(1.506.910)

2.2ll0649

31.570

859.821

3.711.484

778,742

-

-

-

(2.386.731)

(1.450.835)

(747.172)

859.821

3.7 11.484

778_742

859.821

3 _711_484

778_74?

(11.176. 172)

(5.604.393)

(2.227.796)

(11.176.172)

(5.604.393)

(2.227.796)

Ajuste a met"cado de Utulos dlsponlvels para venda (Nota 8.a)
AJuste a mercado de tltu~ mantidos até o ttenclmerUo (N01a

8.a)
In-strumentos financeiros deriYativos
Operações de crédito

-

-

3.754.489

3 .754,489

2.201.468

2.201.466

1.610.802

1,610.802

630.530.018

619.353.846

6 18.499.161

612.894.768

568.565.217

566,337.421

o
s;.
::0

o

o)>

o)>>

::;:;:
)>

::0

Pl\ssfvos

)>

Depõilm lnltrfinifl~ro$

37.~54.00~

3M~9.tl'4

30.ffi!.746

30.WU,215

27.446.934

27.559.409

(135.639)

6().531

(109.4751

(135.6391

60.531

(109.175)

212.650.814

212.833.665

214.483.944

214 .533.535

236.625.203

238.599.179

(182.751)

(49.591 )

28.024

(182.751 )

(49.591)

26.024

Obrig~ por ()J)ItraÇ&s ~mlssadas

338.906.729

337.664.085

306.045.575

304.818.732

282.553.318

281.860.069

1.242,644

1.226.843

693.249

1.242,644

1.226.843

693.24 9

(f)

Obrig~s poc- emJ)féstlmos e

121.772.193

122.303.261

, 15.046.935

115.033.365

(10.313.218

109.753.378

(531.068}

13.570

559.840

(531 .068)

13,570

559.840

o

3.459.53a

1.965.893

490.009

3.459.53a

1.965.893

490.009

(8.809.225)

(165.457)

(610.315)

(6.442.494)

1.285.378

136.857

Oepósllos a prato

repasses

tnslrumentos frnanoeiros derivallvos
Outras Obngaç6es

5.632.138

5.632.138

3.443.159

3.443.159

3 .924 126

3.924.126

315.007.559

311.548.026

299.178.072

297.212.179

268.649.661

268. 159.552

Ganho/(Porda) n3o Roallz.ado(a) sem Efoltos Fiscais

o

o

m
-o

c
};!

o
o

Determinação d o Valor Justo dos Instrumentos Financeiros

(f)

Aplicações lnterfinanceiras de Liguidez: O valor justo foi obtido pelo desconto dos fluxos de caixa futuros, adotando as taxas de juros praticadas pelo mercado em operações
semelhantes na data do balanço.

(f)

c

-o

r
Títulos e Valores Mobiliários: Contabilizados pelo valor de mercado, em conformidade com o estabelecido pela Circular Bacen n.0 3.068/2001 , excetuando-se desse c ritério os
títulos mantidos até o vencimento. A apuração do valor justo dos titulas, inclusive dos titulas mantidos até o vencimento, deu-se com base nas taxas coletadas junto ao mercado.
Operações de Crédito: As operações remuneradas a taxas pré-fixadas de juros foram estimadas mediante o desconto dos fluxos futuros de caixa, adotando-se, para tanto, as _,···-:' Mr."
taxas de juros utilizadas pelo Banco para contratação de operações semelhantes na data de balanço. Para as operações deste grupo, remuneradas a taxas pós-fixadas, foi/,:,::;...:::.:;~
considerado como valor justo o próprio valor contábil devido à equivalência entre os mesmos.
/~ ?;;' f:
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consoli
1° Trimestre d

Depósitos lnterfinanceiros: O valor justo foi calculado mediante o desconto da diferença entre os fluxos futuros de
caixa e as taxas atualmente praticadas no mercado para operações pré-fixadas. No caso de operações pós-fixadas,
cujos vencimentos não ultrapassavam 30 dias, o valor contábil foi considerado equivalente ao valor justo.
Depósitos a Prazo: Na apuração do valor justo foram utilizados os mesmos critérios adotados para os depósitos
lnterfinanceiros.
Obrigações por Operações Compromissadas: Para as operações corn taxas pré·fixadas, o valor justo foi apurado
calculando o desconto dos fluxos de caixa estimados, adotando taxas de desconto equivalentes às taxas praticadas
em contratações de operações similares na data do balanço. Para as operações pós-fixadas, os valores contábeis
foram considerados equivalentes ao valor justo.
Obrigações por Empréstimos e Repasses: Tais operações são exclusivas do Banco, sem similares no mercado.
Face às suas caracteristlcas especificas, taxas exclusivas para cada recurso ingressado e inexistência de mercado
ativo e instrumento similar, o valor justo dessas operações foi considerado equivalente ao valor contábil.
Outras Obrigacões: O valor justo foi apurado por meio do cálculo do fluxo de caixa descontado, considerando as
taxas de juros oferecidas no mercado para obrigações cujos vencimentos, riscos e prazos são similares.
Derivativos: Os derivativos são contabilizados pelo valor de mercado, conforme a Circular Bacen n.• 3.082/2002. A
apuração do valor de mercado dos derivativos foi estimada de acordo com modelo de precificação interno,
observadas as taxas divulgadas para operações com prazo e indexadores similares no último dia de negociação do
exercício.
Demais Instrumentos Financeiros: Constantes ou não do balanço patrimonial, o valor justo foi equivalente ao valor
contábil.
Níveis de I nformação Ref ere ntes a Ativos e Passivos Me ns urados a Valo r Just o no B ala nço
Conforme os níveis de informação na mensuração ao valor justo, as técnicas de avaliação utilizadas pelo Banco
as seguintes:

s~o

Nível 1 - são usados preços cotados em mercados ativos para instrumentos financeiros idênticos. Um Instrumento
financeiro é considerado como cotado em um mercado ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente
disponíveis, e se esses preços representarem transações de mercado reais e que ocorrem regularmente numa base
em que não exista relacionamento entre as partes.
Nível 2 - são usadas outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços são cotados em
mercados não ativos ou para ativos e passivos similares, ou são usadas outras informações que estão disponíveis
ou que podem ser corroboradas pelas informações observadas no mercado para suportar a avaliação dos ativos e
passivos.
Nível 3 - são usadas informações na definição do valor justo que não estão disponíveis no mercado. Se o mercado
para um instrumento financeiro não estiver ativo, o Banco estabelece o valor justo usando uma técnica de
valorização que considera dados Internos, mas que seja consistente com as metodologias econômicas aceitas para
a precificação de instrumentos financeiros.
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Ativos e Passivos Financeiros Mensurados a Valor Justo no Balanço
Saldo om

Nlvol1

Nlvol2

220.733.916

140.702.596

79.488.861

107.821.500

83.177.014

24.644.486

57.525.582

51.089.886

31.03.2015
Ativos

Títulos e valores mobiliários disponrveis para negociação, a valor de
mercado

3.754.489

Instrumentos financeiros derivativos
Tflulos e valores mobiliários disponlvels para venda. a vak)r de mercado

109.157.927

Passivos

Captação com hedga

4.574.718

4.574.718

5.632.138

5.632.138

Atjvos

Titulas e valores mobiliários díspon/....eis para negociação, a valor de
mercado

Nlve11

Nlvol2

208.507.774

129.548.096

78.430.915

101.938.979

76.639.926

25.299.053

52.908.170

50.930.396

Instrumentos financeiros derivativos

2.201.466

Trtulos e vaJores mobíliários disponlvels para venda, a valor de mercado

104.367.329

Passivos
captação com hedge

4.191.t03

4.191.103

3.443.159

3.443.159

Ativos

Nfvel1

Nfvel 2

181.577.549

90.075.826

90.939.814

82.654.329

42.385.455

40.268.874

47.690.371

49.060.138

Títulos e valores mobiliários disponlveis para negociação, a valor de
mercado

97.312.418

Pass1vos

528.763

Nfvel3
561.909

1.610.802

1.610.802

Instrumentos financeiros derivativos
Tftulos e valores mobílittrios dlsponrveis para venda, a valor de mercado

528.763

7.634.262

Instrumentos financeiros derivativos

Saldoom

Nlvel3

2.201.466

7.634.262

31.03.2014

542.459

10.206.856

Instrumentos financeiros derivativos

Saldo em

542.459

3.754.489

10.206.856

31.12.2014

Nível3

7.395.826

7.395.826

Captação com hedgo

3.471.700

3.471.700

Instrumentos financeiros derivativos

3.924.126

3.924. t26

561.909

Movimentação dos ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo no balanço,
classificados como nivel 3
1° Trlmestre/2015

Saldo Inicial

Aquisiçõe!i

Baixas

Resultado

Saldo Final

Ativos
Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda, a
valor de mercado

528.763

539.978

(526.282)

542.459

1• Trlmestre/2014
Saldo Inici al

AqulslçéSes

Baixas

Resultado

Saldo Final

Ativos
Títulos e valores mobiliários disponfvels para venda, a
valor de mercado

580.085

235.984

(261.639)

7.479

561.909

Análise de Sensibilidade (Instrução CVM n.• 475/2008)
Alinhado às melhores práticas de mercado, o Banco do Brasil gerencia seus riscos de forma dinâmica, buscando
identificar, avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado de suas posições próprias. Para isso,
o Banco considera os limites de riscos estabelecidos pelos Comitês Estratégicos e possíveis cenários para atuar de
forma tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos.

108

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

fJ BANCO DO BRMIL
O Banco do Brasil, em conformidade com a Resolução CMN n.• 3.464/2007 e com a Circular Bacen n.• 3.354/2007,
visando maior eficiência na gestão de suas operações expostas ao risco de mercado. segrega as suas operações,
inclusive instrumentos financeiros derivativos, da seguinte forma:
1) Carteira de Negociacão (Tradinq Book\: formada por todas as operações de posições próprias realizadas com
Intenção de negociação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a intenção de serem
negociadas antes de seu prazo contratual, observadas as condições normais de mercado, e que não contenham
cláusula de inegociabilidade.
2) Carteira de Não Negociação (Bankinq Book): formada por operações não classificadas na Carteira de

Negociação, tendo como característica principal a intenção de manter tais operações até o seu vencimento.
A análise de sensibilidade para todas as operações ativas e passivas do Balanço Patrimonial, em atendimento à
Instrução CVM n.0 475/2008, não reflete adequadamente a gestão dos riscos de mercado adotada pela Instituição,
bem como não representa as práticas contábeis adotadas pelo Banco.
Para determinar a sensibilidade do capital das posições do Banco do Brasil, exceto as pos1çoes do Banco
Votorantim, aos movimentos das variáveis de mercado, foram realizadas simulações com três possfvels cenários,
sendo dois deles com resultado adverso para o Banco. Os cenários utilizados estão apresentados como segue:
Cenário 1: Situação provável, a qual reflete a percepção da alta administração do Banco em relação ao cenário com
maior probabilidade de ocorrência, para um horizonte de três meses, considerando fatores macroeconômicos e
Informações de mercado (BM&FBovespa, Anbima, etc.). Premissas utilizadas: taxa de câmbio reais/dólar de R$ 3,06
e aumento da taxa Selic para 13,25% ao ano, com base nas condições de mercado observadas em 31.03.2015.
Cenário 11: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque de 25% nas variáveis de risco, com base nas condições
de mercado observadas em 31.03.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário 111: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque de 50% nas variáveis de risco, com base nas condições
de mercado observadas em 31.03.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de Negociação ( Trading), exceto as
posições do Banco Votorantim, composta por títulos públicos e privados. instrumentos financeiros derivativos e
recursos captados por meio de operações compromissadas:
Cénárlo I
Fator de Risco

31.03.2015

Conceito

Variaçã o de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Variação de

Taxas

31.03.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resuttado

Risco de variação
Taxa pré-fixada

Aumento

(996)

Aumento

Aumento

(2)

ReduçAo

Aumento

(4.847)

Aumento

Risco de \fariação de
cupons de moedas
estrangeiras

Aumento

50

Risco de variação
das taxas de câmbio

ReduçAo

(14.467)

das taxas pré-

4.632

Aumento

(4.165)

Reduç4o

o

Aumento

(644)

fixadas de juros
Cupons de TMS e
CDI

Risco de variação de
cupons de taxas de

juros

Risco de va!laçao de
Cupom de IPCA

Cupom de Dólar

Americano
Taxas de câmbio

cupons de lndlces
de preços

(782)

Aumento

Redução

(2.910)

Redução

(14.854)
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1° T r imestre d 20 ~s
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando ln~lca~o

Cenário 11
Fator de Risco

31.03.2015

Conceito

Varfaçio de
Taxas

Taxa pré-fixada

Cupons de TMS e
CDt

Risco de variação
das taxas préfixadas de juros

Resultado

(6.567)

Aumento

31.03.2014

31.12.2014
Variação de
Taxas

Resultado

Variação do
Taxas

Resulta do

Redução

(15.752)

Aumento

(24.651)

Aumonto

(4)

Aumento

(4)

Aumento

(1.141)

Aumento

(1.788)

Risco de variação de

cupons do taxas de
juros

Aumento

Risco de variação de

Cupom de IPCA

cupons de Endices

Aumento

(14.823)

de preços

Cupom de Dólar
Americano

Risco de variaçtio de
cupons de moedas
estrangeiras

Redução

(72)

Taxas de câmbfo

Risco de variação
das taxas de câmbio

Redução

(18.398)

Aumento

(59.552)

Redução

Reduçao

(51.557)

Cenário 111
Fa tor de Risco

3,1.03.2015

Conceito

Variação da

Taxas
Taxa pré. fixada

Cupons de TMS e
COI
Cupom de IPCA
Cupom de Dólar
Americano

Taxas de câmbio

Risco de variação
das taxas pré·
fixadas de juros

Aumento

31.12.2014

Resultado

(13.393)

Variação de
Taxas

31.03.2014

Resultado

Varlaçio de
Taxas

Resultado

Redução

(34.081)

Aumento

(48.917)

Aumento

(8)

Aumento

(9)

Aumento

(2.221)

Aumento

(3.496)

Risco de vartação de
cupons de taxas de

Aumento

furos
Risco de variação de
cupons de rndices
de preços

Aumento

(29.304)

Risco de variação de
cupons de moedas
estrangeiras

Redução

(145)

Risco de variação
das taxas de câmbio

Redução

(156.796)

Aumento

Redução

(119.103)

Redução

(103.115)

Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou a desvalorização em decorrência
de mudanças nas taxas de juros praticadas no mercado, não representam impacto financeiro e contábil significativo
sobre o resultado do perlodo. Isso porque esta carteira é composta, majoritariamente, por operações de crédito
(crédito diretos ao consumidor, agronegócios, capital de giro, etc.), captações de varejo (depósitos à vista, a prazo e
de poupança) e tftulos e valores mobiliários, cujo registro contábil é realizado, principalmente, pelas taxas pactuadas
na contratação das operações. Adicionalmente, destaca·se o fato dessa carteira apresentar como principal
característica a intenção de manter as respectivas operações até o vencimento, com exceção dos trtulos
"disponfveis para venda", não sofrendo, portanto, os efeitos das oscilações em taxa de juros, ou pelo fato dessas
operações estarem atreladas naturalmente a outros instrumentos (hedge natural), minimizando dessa forma os
impactos em um cenário de estresse.
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1° Trimestre de 201_5y
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando Indicado

"...

No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de Negociação ( Trading) e Não
Negociação (Banking), das entidades financeiras e não financeiras ligadas ao Banco, exceto as posições do Banco
Votorantim:
Cen! rlo I
Fator de Risco

Conceito

31.03.2015
Variação de
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variação das
taxas pré..fixadas de
juros

Cupom deTR
CupomdeTBF
Cupom da T JLP

Risco de variação de
cupons de taxas de
juros

31.12.2014

Resultado

Variação do
Taxas

31.03.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Aumento

(1.867.480)

Aumento

(5.007.316)

Aumento

(2.090.832)

Aumento

943.070

Aumento

3.354.120

Aumento

1.932.220

Aumento

1.647

Aumento

2.537

Aumento

796

Redução

563

Aumento

(9.270)

Aumento

(8.265)

Cupom de TMS e COI

Aumento

(4.046)

Redução

(6.569)

Redução

(21.931)

Cupom de IGP-M

Aumento

(30.961)

Aumento

(33.626)

Aumento

(52.828)

Aumento

(95)

Aumento

(183)

Aumento

(120)

Aumento

(53.757)

Aumento

(107.864)

Aumento

(54.735}

Cupom de IGP-01
Cupom de INPC

Rlsoo de variaçao de

cupons de índices de
preços

Aumento

(320.158)

Aumento

(534.840)

Aumento

(314.898)

Cupom de moedas
estrangeiras

Risco de variação de
cupons de moedas
estrangeiras

Aumento

850.966

Aumento

786.498

Aumento

422.478

Taxa de câmbio

Risco de variação das
taxas de câmbio

Redução

(113.851)

Redução

(22.884)

Redução

(55.998)

Cupom de IPCA

Cenário 11
Fator de Risco

Conceito

31.03. 2015
Variação de
Taxas

Taxa pré--fixada

Risco de variação dÇIS
taxas pré·fixadas de

31.12.2014

Resultado

Variação da
Taxas

31.03.2014

Resultado

Variação da

Taxas

Resultado

Aumento

(11.063.978)

Aumento

(14.071 .513)

Aumento

(11.450.821)

Redução

(5.828.484)

Redução

(9.794.504)

Redução

(7.685.334)

Redução

(3.733)

Redução

{3.633)

Redução

(1.103)

Aumento

(42.267)

Aumento

(48.095)

Aumento

(28.261)

Cupom de T MS e COI

Aumento

(20.826)

Redução

(9.879)

Redução

(12.310)

Cupom de IGP-M

Aumento

(89.184)

Aumento

(45.740)

Aumento

(157.829)

Aumento

(225)

Aumento

(229)

Aumento

(216)

Aumento

(154.313)

Aumento

(152.208)

Aumento

(149.782)

juros
Cupom deTR
Cupom deTBF

Rlsoo de variação de

Cupom de T JLP

juros

Cupom de IGP-01
Cupom de INPC

cupons de taxas de

Risco de variação de
cupons de índices de
preços

Cupom de IPCA

Cupom de moedas

estrangeiras
Taxa de câmbio

Aumento

(975.769)

Aumento

(798.715)

Aumento

(955.757)

Risco de variação de
cupons de moedas
estrangeiras

Reduçao

(1.007.398)

Redução

(851.179)

Redução

(395.139)

Risco de variação das
taxas de câmbio

Redução

(616.951)

Redução

(468.260)

Redução

(194.362)
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Cen ário 111
Fator de R isco

Conceito

31.03.2015
Variaçã o de
Taxas

Taxa pré·fixada

Risco de variação das
taxas pré~fix.adas de

31.12.2014

Resultado

Aumento

(21.085.653)

Redução
Redução

Aumento

Variação d e

Taxas

31.03.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Aumento

(26.323.491 )

Aumento

(21.496.814)

(11.831.883)

Redução

(20.343.843)

Redução

(15.857.567)

(7.504)

Redução

(7.300)

Redução

(2.211)

(83.254)

Aumento

(94.266)

Aumento

(56.473)

juros
CupomdeTR
Cupom de TBF
Cupom de T JLP

Risco de varlaçao de
cupons de taxas de
juros

Cupom de TMS e COI

Aumento

(41.627)

Redução

(19.744)

Redução

(24.617)

Cupom de IGP-M

Aumento

(180.076)

Aumento

(101 .133)

Aumento

(305.372)

Cupom de IGP-01
Cupom de INPC

Risco de variação de
cupons de fndlces de
preços

Cupom de IPCA

Cupom de moedas
estrangeiras
Taxa de câmbio

Risco de variação de
cupons de moedas
estrangeiras
Risco de variação das
taxas da câmbio

Aumento

(449)

Aumento

(457)

Aumento

(431)

Aumento

(302.546)

Aumento

(298.611)

Aumento

(293.966)

Aumento

(1.837.493)

Aumento

(1 .502.484)

Aumento

(1.797.048)

Redução

(2.076.584)

Redução

(1.753.830)

Redução

(803.311 )

Redução

(1.233.901)

Redução

(936.521 )

Redução

(388.725)

Os cenários utilizados para elaboração do quadro de análise de sensibilidade devem, necessariamente, utilizar
situações de deterioração de. pelo menos, 25% e 50% por variável de risco, vista isoladamente, conforme determina
a Instrução CVM n.0 475/2008. Logo, a análise conjunta dos resultados fica prejudicada. Por exemplo, choques
simultâneos de aumento na taxa prefixada de juros e redução no cupom de TR não são consistentes do ponto de
vista macroeconômico.
Especificamente com relação às operações de derivativos existentes na Carteira de Não Negociação, as mesmas
não representam risco de mercado relevante para o Banco do Brasil. haja vista que essas posições são originadas,
principalmente, para atender às seguintes situações:
Troca de indexador de remuneração de captações e aplicações de recursos realizadas para atender às
necessidades dos clientes;

Hedge de risco de mercado, cujo objeto e sua efetividade estão descritos na Nota 8.d. Também nessa
operação, a variação na tax.a de juros e na taxa de câmbio não produz efeito no resultado do Banco.
Em 31 .03.2015, o Banco do Brasil não possuía qualquer operação classificada como derivativo exótico, conforme
descrito na Instrução CVM n.0 475/2008, anexo 11.
Participação no B a n co Votorantim
Foram realizadas simulações, com três possíveis cenários, sendo dois deles com consequente resultado adverso:
Cenário ): Situação provável, a qual reflete a percepção da alta administração do Banco Votorantim em relação ao
cenário com maior probabilidade de ocorrência. Premissas utilizadas: choque de 1,0% na taxa de câmbio
reais/dólar, observada em 31.03.2015, e choque paralelo de 0,10% na curva pré-fixada de juros.
Cenário li: Premissas utilizadas: choque paralelo de 25% nas variáveis de risco, com base nas condições de
mercado observadas em 31.03.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e.
consequentemente. não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário lll: Premissas utilizadas: choque paralelo de 50% nas variáveis de risco, com base nas condições de
mercado observadas em 31.03.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
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Nos quadros a seguir, encontram-se os resultados das posições da Carteira de Negociação do Banco Votorantim,
relativas à participação do Banco do Brasil:
Cemlrlo I

Fator de Risco

Conceito

31.03.2015
Va ria ção de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

31.03.2014

Rasultado

Variação de
Taxas

Resultado

Risco de variação
Taxa pré-fixada

das taxas pré-fixadas

Aumento

(48)

Aumento

(32)

Aumento

(229)

Risoo de variação de
cupom cambial

Aumento

(840)

Aumento

(816)

Aumento

(824)

Variação cambi.al

Risco de variação
das taxas de cambio

Aumento

(114)

Aumento

(586)

Aumento

(1.910)

lndices de preços

Risco de variação de
cupons de rndices de
preços

Aumento

(886)

Aumento

(742)

Aumento

24

Risco de vari.ação
dos demais cupons

Aumento

Aumento

(61)

Aumento

(19)

dê juros
Cupons de moedas
estrangeiras

Outros

Cenário n

Fator de Risco

Conceit·o

31.03.2015

Variação de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Variação do
Taxas

31.03.2014

Resuttado

Variação de
Taxas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de variação
das taxas pré-fixadas
dejuros

Aumento

(1.343)

Aumento

(95)

Aumento

Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variaç:io de
cupom cambial

Aumento

(3.767)

Aumento

(2.604)

Aumento

(2.217)

Variação cambial

R1sco de vanação
das taxas de câmbio

Aumento

(59.472)

Aumento

(20.368)

Aumento

(29.291)

lndices de preços

Risco de variação de
CtJpons de rndlces de
pmços

Aumento

(11.810)

Aumento

(8.496)

Redução

(176)

Risco de variação
dos derrais cupons

Aumento

(424)

Redução

(4.452)

Redução

(1.543)

Outros

Cenário 111
Fator de Risco

Conceito

31.03.2015
Varlaçilio de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Variaçiliode
Taxas

31.03.2014

Resultado

Varlaçio de
Taxas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de variação
das taxas pré-fixadas
de juros

Aumento

(2.160)

Aumento

Cupons de moedas
estrangeiras

Risça de variação de
cupom cambial

Aumento

(7.256)

Aumento

(4.974 )

Aumento

(4.244)

Variação cambial

Risco de variação
das taxas de ~mbio

Aumento

(136,012)

Aumento

(45.082)

Aumento

(49.478)

lndices de preços

Risco de variação de
cupons de indicas de
preços

Aumento

(22.839)

Aumento

(16.501)

Redução

(309)

Risco ds variação
dos de~ cupons

Redução

(17.584)

Redução

(17.854)

Reduçao

(35.390)

Outros

Aumento
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Consolidadâ~
~CD-ó'
./ ' ~s~ó'~

1° Tr imestre de Z01
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando

LítJAÇÀ

ln~lcado • ~

C1

g

~
. ',~:;!>)

\,._:~
Nos quadros a seguir, encontram-se os resultados das posições das Carteiras de Negociação e de Não Negociação ·
do Banco Votorantim, relativas à participação do Banco do Brasil:
Cenário I
Fator de Risco

Conceito

31.0 3.2015
Variação de

Taxas

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

31.03.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Risco de variação
Taxa pr&-fixada

das taxas pré· fixadas

Aumento

(7.241)

Aumento

(11.266)

Aumento

(11.949)

de juros
Cupons de moedas
estrangeiras

Rlsco de variação de
cupom cambial

Aumento

(5.030)

Aumento

(4.334)

Aumento

(2.538)

Variaçao cambial

Risco de variação
das taxas de câmbio

Aumento

(114)

Aumento

1.172

Aumento

502

Aumento

701

Aumento

959

Aumento

571

Aumento

61

Aumenlo

64

Aumenlo

116

Aumento

(671)

Aumento

(580)

Aumento

(203)

Aumento

(61)

TJLP
TRITSF

lndices de preços

Risco de variação de
cupom de TJLP

Risco de variação de
cupom de TR e TBF

Risco de variação de
cupons de indicas de
preços

Outros

Risco de variação
dos demais cupons

Aumento

Cenârlo 11

Fator do Risco

Conceito

31.03.2015
Variação de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Var1ação do

Taxas

31.03.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de variação
das taxas pré-fixadas
de juros

Aumento

(244.377)

Aumento

(359.616)

Aumento

(312.960)

Cupons de moeaas
estrangeiras

H:isco de variaçao de
cupom cambial

Aumento

(20.405)

Aumento

(13.422)

Aumento

(5.726)

Varia:ção cambial

Risco de variação
das taxas de câmbio

Aumento

(59.472)

Reduçao

(71.897)

Reduçao

(56.567)

Redução

(11.740)

Reduçao

(15.907)

Reduçao

(7.410)

Reduçao

(229)

Reduçao

(136)

Reduçao

(249)

Risco de variação de
cupons de fndices de
preços

Aumento

(8.856)

Aumento

(6.569)

Aumento

(2.020)

Risco de variação
dos demais oupons

Aumento

(424)

Reduçao

(4.452)

TJLP
TR!TSF

lndices de preços

Outros

Risco de variação de
cupom de TJLP

Rjsco de variação de
cupom de TR e TBF

Cenãrlo 111
Fator de Risco

Conceito

31.03. 2015
Variação de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

31.03.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Taxa pr4-fiX8-da

Risco de variação
das taxas pré.flxadas
de juros

Aumento

(489.009)

Aumento

(708.413)

Aumento

(610.006)

Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variação de
cupom cambial

Aumento

(39.893)

Aumento

(26.349)

Aumento

(11.160)

Variação cambial

Risco de variação
das taxas de câmbio

Aumento

(136.012)

Reduçao

(114.607)

Reduçao

(155.816)

Redução

(24.409)

Redução

(33.191)

Reduçao

(15.346)

TJLP
TRITBF

lndices de preços

Outros

Risco de variação de
cupom de T JLP

Risco de variação de

Reduçao

(455)

Reduçao

(270)

Reduçao

(497)

Risco de vartaçâo de
cupons de rndices de
preços

Aumento

(17.011)

Aumento

(12.663)

Aumento

(4.013)

Risco de variação
dos demais cupons

Reduçao

(17.564)

Reduçao

(17.854)

cupom de TR e TBF
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolid
!.LI
Valores expresso'S em milhares de Reais~ exceto qua11do i n

f) Gerenciamento de Capital
E'l1 30.06.2011 , em linha com o Pilar 11 de Basileia , o Banco Central do Brasil (Bacen) divulgou a Resolução CMN
n• 3.988, que estabeleceu a necessidade de implementação de estrutura de gerenciamento de capital para as
instituições financeiras. Em cumprimento à Resolução, o Banco do Brasil definiu como parte dessa estrutura as
Diretorias de Gestão de Riscos. de Contadoria, de Controladoria e de Finanças. Também, em consonância com a
Resolução, o Conselho de Adml nistração Indicou o Diretor de Controladoria como responsável pela Gestão de
Capital junto ao Bacen.
O Banco do Brasil possui mecanismos que possibilitam a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos,
inclusive aqueles não cobertos pelo Patrimônio de Referência Mínimo Requerido (PRMR) relacionado aos riscos do
Pilar I. As poHticas e estratégias, bem como o plano de capital, possibilitam a manutenção do capital em níveis
compatrveis com os riscos incorridos pela instituição. Os testes de estresse são realizados periodicamente e seus
impactos são avaliados sob a ótica de capital. Os relatórios gerenciais de adequação de capital são reportados para
as áreas e para os comitês estratégicos intervenientes, constituindo-se em subsidio para o processo de tomada de
decisão pela Alta Administração do Banco.
A Resolução CMN n.• 3.988/2011 ainda instituiu a necessidade de Processo Interno de Avaliação da Adequação de
Capital (ICAAP), implementado no Banco do Brasil em 30.06.2013. No Banco, a responsabilidade pela coordenação
do ICAAP foi atribuída à Diretoria de Gestão de Riscos. Por sua vez, a Diretoria de Controles Internos, área
independente e segregada da estrutura de gerenciamento de capital, é a responsável institucional pela validação do
ICAAP. Por fim, a Auditoria Interna detém a responsabilidade institucional por avaliar anualmente o processo de
gerenciamento de capital.
Para conhecer mais sobre a gestão do capital no Banco do Brasil, acesse o website bb.com.br/rl.
indice de Basileia
O lndice de Basileia foi apurado segundo os critérios estabelecidos pelas Resoluções CMN n.• 4.192/2013 e
n.• 4.193/2013, que tratam do cálculo do Patrimônio de Referência (PR) e do Patrimônio de Referência Mínimo
Requerido (PRMR) em relação aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), respectivamente, considerando o Banco
Votorantim pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP), conforme determinação do Bacen.
A partir de outubro de 2013 passou a vigorar o conjunto nomnativo que Implementou no Brasil as recomendações do
Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à estrutura de capital de instituições financeiras, conhecidas por
Basileia 111. As novas normas adotadas tratam dos seguintes assuntos:
I - nova metodologia de apuração do capital regulamentar, que continua a ser dividido nos Níveis I e 11, sendo o
Nível I composto pelo Capital Principal (deduzido de Ajustes Pnudenciais) e Capital Complementar;

11 - nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando requerimentos mínimos de PR,
de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal.
A partir de j aneiro de 2014, os seguintes itens referentes aos ajustes prudenciais passaram a ser deduzidos do
Patrimônio de Referência:
ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura:
ativos intangfveis constituídos a partir de outubro de 2013;
ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido líquidos de passivos fiscais
diferidos a eles associados;
participação de não controladores;
investimentos, diretos ou indiretos, superiores a 10% do capital social de entidades assemelhadas a
instituições financeiras. não consolidadas, e de sociedades seguradoras. resseguradoras, soc;edades de
capitalização e entidades abertas de previdência complementar (investimentos superiores);
créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou
receitas tributárias futuras para sua realização:
créditos tributários de prejuízo fiscal de superveniência de depreciação;
créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de contribuição social sobre o lucro
líquido.
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1° Trimestre

De acordo com a Resolução CMN n.• 4.192/2013, as deduções referentes aos ajustes prudenciais serão efetuadas
de forma gradativa, em 20% ao ano, de 2014 a 2018, com exceção dos ativos diferidos e instrumentos de captação
emitidos por instituições financeiras, os quais jã estão sendo deduzidos na sua integ ralidade, desde outubro de

2013.
Em 28.08.2014, o Instrumento Hlbrido de Capital e Dfvida, no valor de R$ 8.100.000 mil, que compunha o Capital
Complementar do Banco, foi autorizado pelo Banco Central do Brasil a integrar o Capital Principal, na condição de
Elemento Patrimonial (Nota 24.c).
De acordo com as Resoluções CMN n• 4.192/2013 e 4.193/2013, a partir de janeiro de 2015, a apuração do
Patrimônio de Referência (PR) e do montante dos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) deve ser elaborada com
base nas demonstrações contábeis do Conglomerado Prudencial. Adicionalmente, a Circular Bacen n.• 3.726/2014
determina o reporte do PR e do RWA com base no Conglomerado Financeiro até 31.12.2017.
31.03.2015
Prudenclal
PR

a

Patrimônio de Referência

Nivell
Capital Principal (CP)

Património Liquido
Instrumento Elegível a Capital Princrpat (Nota 24.c)
Ajustes prudencials

Capital Complementar

IHCO autorizados em conformidade com a ResoluçAo CMN n.0
4.192/2013
IHCD autorizados segundo normas anteriores é Resolução CMN n.0

4.192/2013 1'1
Nivolll

Olvidas Subordinadas Elegfveis a Capital
Olvidas Subordinadas autorizadas em conformidade com a Resolução
CMN n.O 4.192/2013 -Letras Financeiras
Olvidas Subofdinadas autorizadas segundo nonnas anteriores à
Resolução CMN n.O 4.192/2013

Financeiro

31.12.2014

31.03.2014

Financeiro

Financeiro

128.704.988

127.964.155

126.588.485

112.293.282

91.297.640

90.556.807

89.538.218

80.571.363

69.739.142

68.998.309

71.035.684

63.520.399

73.315.647

73.686.752

70.675.464

72.096.740

8.100.000

8.100.000

8.100.000

(11.676.5051

(12.788.4431

(7.739.780)

(8.576.341)

21.558.498

21.558.498

18.502.534

17.050.964

19.484.955

19.484.955

16.132.no

8.201 .200

2.073.543

2.073.543

2.369.764

8.849.764

37.407.348

37.407.348

37.050.267

31 .721.919

37.425.368

37.425.368

37.065.165

31.741.950

5.291.355

5.291.355

3.959.n3

32.134.013

32.134.013

33.105.392

31.741,950

21.075.691

21.075.691

20.467.309

19.103.867

Recursos captados com Letras Financeiras 13>

5.726.800

5.726.800

6.544.915

6.544.915

Recursos captados no exterior (l)

4.200.719

4.200.719

4.800.822

4.800.822

Recursos captados com CDB Pl

1.130.803

1.130.803

1.292.346

1.292.346

(18.020)

(18.020)

(14.898)

(20.031)

(18.020)

(18.020)

(14.898)

(20.031)

803.429.615

801.985.204

785.973.522

811.374.223
763.068.276

Recursos captados do FCO (21

Dedução do Nfvel ll

Instrumentos de captaçao emitidos por instituição financeira
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

753.727.844

745.988.1 93

734.716.021

Risco de Mercado (RWA..,.AO)

19.584.874

19.584.874

11.545.497

11.727.133

Risco Operacional (RWAo.AO)

30.116.897

36.412.137

39.712.004

36.578.814

Patrfm6 nio de Referência Mínimo Requerido (PRMR) t-t•

88.377.258

88.218.372

86.457.087

89.251.165

Margem sobre o PatrlmOnlo de Referência Mlnlmo Requerido (PRPRMR)

40.327.730

39.745.783

40.131.398

23.042.117

11,36%

11,29%

11,39'k

9,93%

8.68%

8,60%

9.04%

7,83%

16,02o/.

15,96%

16, 11 '/o

13,84%

Risco de Crédilo (RW AcPAO)

Indica de Capital Nlvall (Nivell / RWA)
lndice de Capital Principal (CP I RWA)
lndlce de Basiieia: (PR I RWA)

(1 ) Os Instrumentos autorizados peJo Bacen a compor o PR conforme Resolução CMN n.0 3.444/2007 e que não se enquadram nos requisitos
exigidos pela Resolução CMN n.0 4.19212013 sofrerão decaimento de 10% ao ano, de 2013 a 2022. Esse decaimento é aplicado sobre os valores
que compunham o PR em 31.1Z.2012.
(2) De acordo com a Resolução CMN n,0 4.192/2013, os saldos do FCO sao eleglveis a compor o PR.
(3) Considerou·se o saldo dos instrumentos de Dívida Subordinada que compunham o PR em 31 .12.2012, aplicando-se sobre ele o faseamento de
30% em 2015 e 20% em 2014, conforme delermlna a Resolução CMN n.0 4.19212013.
(4) Em conformidade com a Resolução CMN n.• 4.193/2013. corresponde à aplicação do fator "F" ao montanle de RWA, sendo "F" Igual a: 11%, de
01.10.2013 a 31.12.2015: 9,875%. de 01.01.2016 a 31.12.2016: 9,25%, de 01.01 .2017 a 31 .12.2017: 8,625%, de 01.01.2018 a 31.12.2018 e 8%
a partir de 01.01.2019.
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Ajustes Prudenciais deduzido s d o Cap ital Princ ipal:
31.03.2015

Prudenclal

Financeiro

31.12.2014

31 .03.2014

Flnancelro

Financeiro

Instrumentos de captaçao emiUdos por Instituições financeiras 11 ' C~

(3.804.661)

(3.804.661)

(3.714.071)

(3.547.425)

Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido
lfquídos de passivos fiscais diferidos a eles a.ssodados I"H•l

(2.470.316)

(2.470.316)

(1.192.027)

(2.283.281)

Ativos intangíveis constltuldos a partir de outubro de 2013 13 J

(2.048.234)

(2.048.234)

(1.066.295)

(687.425)

(715.281)

(843.911)

Agias pagos na aquisição de investimentos com fundamento em
expectaliva de rentabilidade futura ~H~

(1.343.455)

(1.337.936)

~!':!~::b~~á~~~~!ecC:::~~~sd~~ ~~~~2}~~as temporárias que dependam

(619.575)

(376.279)

(81.236)

Créditos tributários decorrentes de prejufzos fiscais e de base negativa de
contribuição social sobre o lucro liquido ('JJ

(499.011)

(499.011)

(255.318)

(284.166)

Participação de nao controladores m

(434.493)

(434.493)

(171.050)

(126.437)

Investimentos superiores e créditos tributários decorrentes de diferen~as
temporárias que dependam da geraçao de lucros (excesso <los 15%) "

(358.945)

(1.547.644)

(556.174)

(634.568)

Créditos tributários decorrentes de prejulzo fiscal de s uperv-eniência de
depreciação (ll

(72.129)

(72.129)

(37.922)

(44.500)

Ativos diferidos ~ 1

(25.686)

(25.686)

(31.642)

(43.392)

(11.676.505)

(12.788.443)

(7.739.780)

(8 .576.341)

Investimentos superiores (excesso dos ,0%) Cll

Total

(172.054)

(1) Refere-se â particlpaçao no Banco Votorantim.
0

(2} Ajustes Prudenclals não suleitos ao raseamento, sendo computados integralmente, conforme determina a Resolução CMN n. 4,192/2013.
(3) Ajustes PNdenclals sujeitos ao faseamento, conforme an. 11 da Resoluçao CMN n.•

4.19212013.

(4) Vide notas explicativas 27,e- Beneficios a Empregados e 25.d- Tnbutos.

(5) O valor base para o cák:ulo dos ágios baseados em expectativa de rentabilidade futura é composto por: R$ 845.207 mil no Investimento e
R$ 2.513.431 mil no intangfvel (para o Conglomerado Prudencial) e R$ 831 .409 mil no Investimento e R$ 2.513.431 mil no lntanglvel (para o
Conglomerado Financeiro), vide notas 14 -Investimentos e 16-lntangivel. No lntangivel, refere~se ao âgio pago pela aquisíÇêo do Banco Nossa
Caixa, Incorporado em novembro/2009.

g) ln dice de Imobilização
A partir de 2015, o índice de imobilização passou a ser exigido apenas para o Conglomerado Prudencial, totalizando
24,26% em 31.03.2015, sendo apurado em conformidade com as Resoluções CMN n.' 4 .192/2013 e n.' 2.669/1999.
Em 2014 o índice de imobilização foi apurado a partir do Conglomerado Financeiro totalizando 22,18% em
31.12.2014 e 25,60% em 31.03.2014.
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30 -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
1ct Trfmestre/2015
Lucro Liquido Apresentado na Demonstração do Resultado

1• Trimestre/2014

5.818.350

2.677.598

(812.268)

88.109

Outros Resultados Abrangentes
Ajustes de Avaliação Patrimonial de TVM e IFO {Nota 24.i)

Banco do Brasil

(827.015)

54.734

Subsidiárias no exterior

(1.451)

(2.823)

Coligadas e controladas

16.198

16.198

235.256

(23.777)

Outros Resultados Abrangentes líquidos de IR e CSLL

(577.012)

44.332

lucro Abrangente

5.241.338

2.721 .930

404.904

322.118

IR e CSLL Relacionados aos (Ganhos)/Perdas não Realizados (Nota 24.i)

Lucro Abrangente das Participações dos não Controladores

31 -OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Distribuição de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 16.03.2015, aprovou a fixação, para o exercício de 2015, do
lndice de distribuição do resultado (payout) equivalente ao percentual mínimo de 40% do lucro liquido, cumprindo-se
a polrtica de pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio em periodicidade trimestral, conforme artigo
n.• 45 do Estatuto Social do Banco.

b) Banco Postal
Desde 01 .01.2012, o Banco tem acesso à rede de distribuição dos Correios, com cerca de 6,3 mil pontos presentes
em 95% dos municfpios brasileiros. Por meio desse investimento, o Banco do Brasil antecipou a execução de plano
estratégico de estender seus pontos de atendimento para todos os municipios brasileiros.
Em 22.11.2013, o Banco assinou Memorando de Entendimentos não vinculante com a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT), com a finalidade de avaliar a viabilidade de estabelecer parceria estratégica relativa ao
Banco Postal.
Em 27.02.2014, dando continuidade aos estudos relativos ao Banco Postal, o Banco finmou com a ECT "Acordo de
Condições Gerais de Associação" (Acordo). Em 05.03.2014, o acordo foi submetido ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE).
Em 06.05.2014, o CADE publicou, no Diário Oficial da União, a Ata da 428 Sessão Ordinária de Julgamento, com a
decisão final que aprovou a operação, sem restrições.
O acordo permitirá ampliar o portfólio de produtos e serviços ofertados na rede de atendimento dos Correios.
Os estudos relativos à perenização da Parceira Banco Postal continuam em andamento entre os parceiros e. assim
que concluidos, deverão ser submetidos para aprovação aos respectivos órgãos reguladores. supervisores e
fiscalizadores, conforme a legislação aplicável.
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c) Administração de Fundos de Investimentos
Posição dos fundos de investimentos administrados pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
N~mero

de Fundos/Carteiras (em Unidades)

31.03.2015
Patrimô nio
Administrado

Fundos de investimentos

31.12.2014

Saldo

31.03.2014

31.03.2015

31.12.201 4

31.03.2014

1>14

600

579

594.841.810

554.723.895

516.914.833

606

592

571

582.167.916

542.399.347

504.705.696

12.673.894

12.324.548

12.209.137

Carteiras administradas

d) Informações de Filiais, Subsidiárias e Controladas no Exterior
31 .03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Ativo
Grupo BB

75.069.990

58.695.680

44.965.529

Terceiros

124.533.316

109.798.520

105.372.145

199.603.306

168.494.200

150.337.674

Total do Ativo

Passivo

Grupo BB

22.944.441

19.296.951

18.783.178

Terceiros

164.913.179

139.149.520

123.423.322

11.745.686

10.047.729

8.131.174

10.659.473

9.192.505

7.499.016

1.086.213

855.224

632.158

199.603.306

168.494.200

150.337.674

Patrimônio Líquido
Atriburvel ã controladora

Participação dos não Controladores
TOTAL DO PASSIVO

1° Trimestre/2015

1• Trimestre/2014

156.176

473.962

Atribuivel à controladora

71.498

374.224

Participações dos não controladores

84.678

99.738

Lucro

e) Recursos de Consórcios
31.12.2014

31.03.2015

31.03.2014

197.739

187.700

162.557

Obrigações do grupo por oontribuições

8.178.158

7.974.156

7.230.674

Consorciados • bens a contemplar

7.348.793

7.184.003

6.525.390

Previsão mensal de recursos a receber de consorciados

(Em unidades)

Quantidade de grupos administrados
Quantidade de consorciados ativos
Quantidade de bens a entregar a corsorciados contemplados

554

551

507

586.544

565.051

427.732

57.027

51.769

41 .141

1• Trimestre/2015

Quantidade de bens (em unidades) entregues no período

20.054

1• Trimestre/2014

18.141

119
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f) Cessão de Empregados a órgãos Externos
As cessões para o Governo Federal são regidas pela Lei n.0 10.470/2002 e pelo Decreto n.• 4.050/2001.
1° Trlmestrel2014

1° Trimestre/2015
Quantidad& de
Empregados
Cedldost1 ~

Quantidade do
Custo no Perfodo

Custo no Período

Empregados
Cedidos ft)

Com ônus para o Banco

219

224

8.812

Outros órgãoslenlidades

2

192

170

Entidades contrOladas e coligadas

2

316

255

EnUdades sindicais

7.950

Sem 6nus para o Banco

Governos Federal, Estadual e Municipal

288

294

Orgâos externos (Cassi, FBB, Previ e Economus)

603

605

88

88

551

410

Entidades dos funcionários
Entidades controladas e coligadas

9.320

1.758

Total

1.620

8.375

(1) Posição no ultimo dia do perlodo.

g) Remuneração de Empregados e Dirigentes
Remuneração mensal paga aos funcionários e à Administração do Banco do Brasil (Em Reais):
31.03.2015

31.12. 2014

31.03.2014

Menor salário

2.227,26

2.227.26

2.043,36

Maior salário

37.265,70

37.265,70

34.346,27

Salário Médio

6.357,71

6.363,72

5.814,33

58.773.99

Dirigentes
Presidente

62.388.59

62.388,59

Vlce..presidente

55.842,38

55.842.38

52.607,05

Diretor

47.327.56

47.327,56

44.585,55

Conselho Fiscal

5.395,63

5.395,63

5.083,02

Conselho de Administração

5.395,63

5.395,63

5.083,02

Comitê de Auditoria - Titular

42.594.80

42.594.80

40.127,00

Conselheiros

h) Política de Seguros de Valores e Bens
Não obstante o reduzido grau de risco a que estão sujeitos seus ativos, o Banco do Brasil contrata, para seus
valores e bens, seguros considera dos adequados para cobertura de eventuais sinistros.
Seguros vigentes em 31.03.2015
Riscos Cobertos
Seguro imobiliário para as Imobilizações próprias relevantes
Seguro de vida e aetdentes pessoais coletivo para a Diretoria Executiva (l )
Dema_
ls
Total

Valores Cobertos

Valor do Prêmio

1.153.809

6.798

885

121

1.144

127

1.155.838

7.046

(1) Refere-se a cobertura Individual dos membros da Diretoria Executiva.
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i) Lei n.• 12.973 (Conversão da MP n.• 627/2013)
A Lei n.• 12.973. de 13.05.2014 , objeto de conversão da Medida Provisória n.• 627/2013, altera a legislação
tributária federal sobre IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, em especial com o objetivo de:
revogar o Regime Tributário de Transição (RTT);
alterar as normas relativas à tributação dos lucros do exterior; e
disciplinar os aspectos tributários em relação aos critérios e procedimentos contábeis determinados pelas
leis n.• 11.638/2007 e n.• 11.941 /2009, as quais trataram do alinhamento das normas contábeis
brasileiras às normas internacionais.
A lei foi regulamentada pela Receita Federal do Brasil por meio de suas Instruções Normativas n• 1.515/2014 e
1.520/2014. De acordo com estudos realizados, não haverá impactos significativos nas demonstrações contábeis do
Banco. O Banco do Brasil exerceu a opção pela aplicação dos dispositivos relacionados com a tributação do lucro
do exterior, para o exercício de 2014, conforme previsto no art. 96 da Lei 12.973/2014. A adoção dos demais
dispositivos foi observada a partir de 1° de janeiro de 2015.

j) Lei n.• 13.097 (Conversão da Medida Provisória n.• 656/2014)
A Lei n.• 13.097, de 20.01.2015, objeto de conversão da Medida Provisória n.• 656/2014, alterou os valores dos
limites para fins dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos inadimplidos a partir de 08.10.2014 (data de
publicação da MP). Para as operações inadimplidas até 07.10.2014, prevalecem os limites anteriores.

121
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Relatório sobre a revisão de informações intermediárias
Ao
Conselho de Administração, aos Acionistas e aos Administradores do
Banco do Brasil S.A.
Brasília -DF

Introdução
Revisamos o balanço patrimonial do Banco do Brasil S.A. ("Banco do Brasil") consolidado, em
3 l de março de 2015, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre fi ndo naquela data, incluindo o resumo das
práticas contábeis significativas e demais notas explicativas.
A administração do Banco do Brasil é responsável pela elaboração das informações contábeis
intermediárias consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Nossa responsabilidade é a
de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em
nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão.de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão
(NBC TR 241 O - Revisão de Informações intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e
[SRE 241 O - Review oflnterim Financia/ Tnformmion PeJformed by the lndependent Auditor of
the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização
de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e
na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de
uma revisão é sigtlificativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as
normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segt1rança de que tomamos
co1:thecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as demonstrações contábeis intermediá rias consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar
que as informações contábeis intermediárias consolidadas, acima referidas, não foram
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

2
KPMG AudltOl"é$ 11\de~entu. uma soele<fade SlmpJes br.IISI5ella e
fiO'I'Ia·membto csa !Wde KPMGdG flrmas-membto Independentes •

eliliadn AKPMG ln!.,-national Coot>erative (1<PMG "'~rnationaf1.
uma entidade. 'Sulça

KPMG AuditOre-S lndepttnd#Jntes. a Brazilen enmy 1nd a tnerrtl;)tM
fftm ollh• KPMG $/Worlc of ltltn,.ndetltmem:.r firm' e/111iarfl.dwlth
I(PMG JntamaiJOnal CoopenJt,.... ("KPMG kJ!utatiOMI'). e Swlss
en/lly,

625

626

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Revisamos também, as infonnações contábeis intennediárias, consolidada do valor adicionado
(DVA), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 20 15, elaboradas sob a
responsabilidade da administração do Banco do Brasil, cuja apresentação é requerida de acordo
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários- CVM. Essas informações
contábeis intem1ediárias foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos
anterionnente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos
leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma
consistente com as infonnações contábeis intermediárias consolidadas tomadas em conjunto.

Brasília, 13 de maio de 2015

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/0-6 F-DF

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC ISP206103/0-4
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Demonstrações Contábeis Consol
1" Trimestre d

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
Alexandre Corrêa Abreu
VICE-PRESIDENTES
Antonio Mauricio Maurano
Antônio Valmir Campeio Bezerra
César Augusto Rabello Borges
Geraldo Afonso Dezena da Silva
José Maurício Pereira Coelho
Osmar Fernandes Dias
Paulo Roberto Lopes Ricci
Raul Francisco Moreira
Walter Malieni Junior
DIRETORES
Adilson do Nascimento Anisio
Admilson Monteiro Garcia
Adriano Meira Ricci
Antonio Pedro da Silva Machado
Carlos Alberto Araujo Netto
Carlos Eduardo Leal Neri
Carlos Roberto Cafareli
Clenio Severio Teribele
Edmar José Casalatina
Edson Rogério da Costa
Eduardo Cesar Pasa
Gustavo de Faria Barros
Hamilton Rodrigues da Silva
lves Cézar Fülber
Janio Carlos Endo Macedo
José Carlos Reis da Silva
Leonardo Silva de Loyola Reis
Lufs Aniceto Silva Cavicchioli
Luiz Henrique Guimarães de Freitas
Marco Antonio Ascoli Mastroeni
Marcos Ricardo Lot
Nilson Martiniano Moreira
Rogério Magno Panca
Sandro José Franco
Sandro Kohler Marcondes
Simão Luiz Kovalski
Tarcfsio Hübner

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃ O
Adriana Queiroz de Carvalho
Alexandre Corrêa Abreu
Beny Parnes
Juliana Públio Donato de Oliveira
Luiz Serafim Spinola Santos
Manoel Carlos de Castro Pires
Pablo Fonseca Pereira dos Santos
Tarcisio José Massote de Godoy
CONSELHO FISCAL
Aldo César Martins Braido
Giorgio Bampi
Marcos Machado Guimarães
Mauricio Graccho de Severiano Cardoso
Paulo José dos Reis Souza
COMITÊ DE AUDITORIA
Antonio Carlos Correia
Egídio Otmar Ames
Elvio Lima Gaspar
CONTADORIA
Eduardo Cesar Pasa
Contador Geral
Contador CRC-DF 017601/0-5
CPF 541 .035.920-87
Daniel André Stieler
Contador CRC-DF 013931/0-2
CPF 391 .145.110-53

125

627

628

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 2

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dois dias dois do mês de dezembro, do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, certifico, para os
devidos fins, que este volume de número 2 (dois), com folhas
numeradas de 295 a 622-A, pertencente à Denúncia por Crime de
Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira

Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em
desfavor

~i~~~ ~ ~

Secre

~x~sima

ário~
H

••

Senhora Presidente da República,

u~~r.1 rr ~·=::i:ata~~~l~n:a c~~sta~il:~:

eral

d~t:J.Iavro

e subscrevo a presente autuação.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 3

AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal , no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados , autuo os documentos
que

se

seguem,

referentes

à

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,

Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em desfavor da
Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Vana

eu,

.

· .~~ r~~· ~· ~~r~ co~~:~~~
..

Secrt::.rir{e~a~·da Mesa, lavro e subscrevo a

presente autu ção.
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Relatório da Adminis
1° Semestre d

e Senhores Acionistas,

Apresentamos o Relatório da Administração relativo ao primeiro semestre de 2015, de acordo com as exigências da
Lei das Sociedades por Ações, do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (Bacen), da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Estatuto Social do Banco do Brasil.

1.

Ambiente Macroeconômico

O ritmo de crescimento da economia global foi um pouco menos intenso do que se antecipava no inicio do ano. com
importantes diferenças entre as principais regiões. Nos Estados Unidos, as expectativas do mercado quanto ao
primeiro aumento da taxa básica de juros se deslocaram para o segundo semestre deste ano, o que reduziu a
demanda pelo dólar. Na Ásia, foi ratificada a tendência de desaceleração na taxa de crescimento da atividade
econômica na China, influenciando negativamente os preços das principais commodities. Na Europa, apesar de
algumas incertezas, a atividade econômica vem respondendo positivamente 30S estímulos monetários promovidos
pelo Banco Central Europeu.
Nesse contexto, os sinais de acomodação da atividade doméstica acentuaram-se, com recuo dos principais vetores
do nível de atividade econômica. O enfraquecimento do mercado de trabalho, a queda do nível de confiança dos
agentes econômicos e a desaceleração no mercado de crédito foram elementos que compuseram o quadro
desfavorável para o PIS no primeiro semestre. Mesmo diante desse ambiente, a inflação ao consumidor manteve-se
pressionada e as expectativas inflacionárias desancoradas do centro da meta. Assim, o Banco Central do Brasil
prosseguiu no ciclo de ajuste da taxa básica de juros (Selic) ao longo do semestre.
2.

Destaques do Período

A seguir, alguns eventos que foram destaques:
Concluimos a parceria estratégica em meios de pagamento entre a BB Elo Cartões e a Cielo, viabilizando a
constituição da Cateno.

11.

Recebemos, em maio, por intermédio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), o prêmio
intemacional Global CCU Awards 2015 de melhor universidade corporativa do mundo.

111.

Encerramos, em junho, o plano safra 2014/2015, totallzando R$ 73,3 bi hões desembolsados.

IV.

Recebemos, em junho, o prêmio de campeão do e-finance. em São Paulo, ao vencer em 18 categorias, com
33 cases.

V.

Lançamos. em junho, o Novo Modelo de Atendimento para clientes Pessoas Físicas, baseado na criação de
Escritórios de Negócios e no uso intensivo de ferramentas de atendimento digital e CRM (Customer
Relationship Management).

VI.

Recebemos, em junho, com o "Ourocard", o Prêmio Cardmonitor de "cartão Preferido dos Brasileiros", a partir
de ampla pesquisa de mercado realizada pelo Instituto Medida Certa.

VIl.

Mantivemos os níveis de inadimplência sob- controle, abaixo do apresentado pelo Sistema Financeiro
Nacional.

3.

Estratégia Corporativa para o período de 2015-2019

Para o período 2015-2019, temos como objetivo melhorar a experiência dos clientes, acioni stas e sociedade,
proporcionando relacionamentos duradouros. As escolhas estratégicas visam conciliar o planejamento de capital, a
rentabilidade ajustada ao risco no crescimento de negócios e o retorno para os acionistas. Pautado nos princípios da
sustentabilidade, continuaremos priorizando o aumento de eficiência, produ:ividade, rentabilidade e receitas com
prestação de serviços.
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Nossa essência, que expressa nossa razão de ser, o jeito de pensar e agir, deve ser compartilhada e praticada por
toda a empresa. Foi norteada pelo conceito "Banco de mercado com espírito público" e se materializa em Crença,
Missão, Visão e Valores.
Nossa crença de que "um mundo bom para todos exige espírito público em cada um de nós" baseia-se na busca
constante da conciliação das necessidades e interesses da organização e de todos nossos públicos de
relacionamento. São consideradas as dimensões individual e coletiva, seja atuando como banco de mercado, seja
na realização de negócios sociais, seja como protagonista do desenvolvimento do Pais.
Nossa missão - "Banco de Mercado com Espírito Público - é ser um banco competitivo e rentável, atuando com
espfrito público em cada uma de suas ações junto a toda a sociedade".
O conceito de ' Banco de mercado com espírito público" significa que estamos sempre comprometidos, ao mesmo
tempo, com o espírito público e com a competitividade em todas as nossas ações. Temos consciência de que nossa
composição acionária, com participação pública e privada, também nos diferencia em relação à concorrência e eleva
o grau de desafio da gestão, cendo em vista o atendimento sinérgico dos interesses dos diversos acionistas.
A Visão de Futuro, "Ser o Banco mais relevante e confiável para a vida dos clientes, funcionários, acionistas e para o
desenvolvimento do Brasil", descreve os grandes propósitos de geração de valor e de sucesso para a organização.
4.

Desempenho Econômico-Financeiro

4.1 Grandes Números
Registramos lucro líquido de R$ 8,6 bilhões nas Demonstrações Contábeis Individuais encerradas em Junho/2015.
Nas Demonstrações Contábeis Consolidadas do mesmo período, apresentamos lucro líquido de R$ 8,8 bilhões e
retomo anualizado sobre o património liquido de 20,9%. O lucro por ação foi de R$ 3,08 no perfodo em ambas as
demonstrações.
Os ativos somaram R$ 1,46 trilhão e R$ 1,53 trilhão nas Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas,
respectivamente, em Junho/15. O crescimento em doze meses foi de 8,7% e 9,5% respectivamente, permitindo-nos
encerrar o semestre como líder do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Destaque para nossa atuação no crédito,
com 20,8% de participação de mercado. O patrimônio liquido alcançou R$ 72 oilhões nas Demonstrações Contábeis
Individuais e R$ 83 bilhões nas Demonstrações Contábeis Consolidadas.
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T abe la 1. Destaques
Demonstrações Contábeis
Individuais

Resultado (RS milhões)
Lucro Liquido

D emonstrações Contábeis
Consolidadas

1S14
5.565
13. t03
8,070

1S15
8.606
9.643
7.896

1S14
5.506
15.585
11.703
2.310

Despesas Administrativas,

(16.055)

(16.730)

(17.884)

Patrimoniais (RS bilhão)

Jun/14

Jun/15

Jun/14

1.344
618
479
69
14,2

1.461
671
436
72
16,2

1.401
650
480
72
14,2

Jun/15
1.534
704
446
83
16,2

1S14
1,99
0,8
16,7

1S15
3.08
1,2
25.4

1S14
1,99
0,8
15.5

1S15
3.08
1,2
20,9

Jun/14
61.570

Jun/15
62.131

Jun/14
61.570

Jun/15
62.131

PF
PJ
Agências
Recursos Administrados (RS bilhões)

38.722
36.278
2.444
5,5
536

38.157
35.725
2.432
5.5
605

38.722
36.278
2.444
5,5
536

38.157
35.725
2.432
5,5
605

Indicadores de Mercado (R$)
Valor Patrimonial- BBAS3
Cotação de Fechamento - BBA$3

Jun/14
24,2
24,9

Jun/15

25,1
24,3

Jun/14
25,1
24,9

Jun/15
28,8
24,3

J un/14

111.547
46.438
65.109

Jun/15
112.325
46.681
65.644

Jun/14
111.547
46.438
65.109

Jun/15
112.325
46_681
65.644

Ensino Médio

25.383

24.617

25.383

Graduação

51.043
34.725

49.756
37.580

396

372
1.3

51.043
34.725
396
1,8

24.617
49.756
37.580
372
1,3

Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Receita de Prestaçao de Serviços e Tarifas: Bancárias
Resultado de Operações com Segurl:ls1 Previdência e Capita!lzaçao

Ativos
Carteira de Crédito Classíficada
Depósitos Totais
Património Lrquido
lndlce de Baslleia (•t.)

Indicadores

Lucro por Ação (RS)
Retomo sobre Ativos (%)
Re1omo sobre Patrimônio Lfquido (%;

Dados Estruturais (mil)
Base de Clientes
Total de Contas Correntes

Perfil de Funcionários

Funcionários

Femtn1no
Masculino

1S15
8.826
13.245
12.768
2.800
(18.896)

Escolaridade

Especialização, Mestrado a Doutorad:>
Demais

Rotatividade de Funcionários(%)

1.8

1 · Refere-se" soma de Despesas de Pessoal e Outras Despesas Administrativas.

Para informações mais detalhadas sobre nosso desempenho econômico-financeiro, acesse o Relatório Análise do
Desempenho no sitio: www.bb.com.br/ri.
4.2

Desempenh o dos Papéis

Nosso valor de mercado alcançou R$ 69.572 milhões ao final do primeiro semestre de 2015. Na carteira teórica do
lbovespa para o quadrimestre de Maio a Agosto de 2015, ocupamos a 15• pos1ção, com 2,38% de participação.
Nossa ação ordinária {BBAS3) foi negociada em todos os pregões do Novo Mercado da BM&FBovespa,
permanecendo listada nas carteiras teóricas dos principais índices da bolsa: lbovespa, lbrx50, IGC, ISE e ltag.
Internacionalmente, integramos os lndices MSCI LatAm lndex, S&P Lac 40 e DJSI.
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Ao final do período, nosso Programa de American Depositary Receipt (ADR) Nível I possuía 22.7 milhões de recibos
em circulação cotados a USS 7,78 por certificado. Além disso, foi deliberado por nosso Conselho de Administração
um novo Programa de Recompra de Ações, de até 50 milhões de papéis, com término em 16/05/2016.
Alinhados a nossa prática de reinvestimento de lucros e distribuição de resultado, mantemos o payout de 40% do
lucro liquido, distribuldo sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP), em periodicidade trimestral.
No semestre destinamos R$ 3,5 b ilhões aos acionistas, sendo R$ 1,3 bilhão como dividendos e R$ 2,2 bilhões na
forma de JCP. O lucro remanescente foi destinado à Reserva Legal e às Reservas Estatutárias.
4.3

Informações de Coligadas e Controladas

T abe la 2. Participações societárias majoritariamente detidas pelo BB Banco Múltiplo
Partlclpação

Saldo do Investimento

Total-%
Atividade

RSMII

Jun/14

Juni1S

Jun/15

Result. de
ParUclp.

1$15

P;u'tielpações Consolld•das

Segmento Banciirio
Banco dO Bras~ -AG. Vien01

Bancána

(I)

100.00

600.461

941.203

20.761

88 USA Hold1ng Company, loc.

kolding
ArrondafTliJnto

(I)
(I)

100.00

89 Leasing S.A. - Arrendamento Meruntll

3.409
3.799.487

672
4.059.273

217.801

88 leasing Company ltd

Atrendamenlo

(I)

Corretora
Banc.éna

(1)
(I)

100,00

100.825
105.917

140.973

Banco do B~sil Secunlies LLC.

BescOTVMSA
Baneo Patagoni.a SA

Adm. deAIIvos
Banco Mül~plo

(I)
(I)

99,62
56.96

Banco Votorantlm S.A.

Banco Muftipto

(li)

BBAmericas

Banco MVtbpfo

(I)

98 Banco de Investimento S.A
Segmento Gestão de Recursos

Banco de lnvosL

BBDTVMSA
Segmento Seg.. Prevld, e Capltaltz.
BB Seguridade Partldpações S.A.
Segmento Meios de Pagamento
88 Adm. de Cartões de Crédito S.A.
BB Elo Car16es Participações SA.
Outros Segmantos

Adm. de Ativos

Holdlng

Brasi~an

Amerícan Merchant Bank

100.00
100.00
100.00

993.9$0
7140

(1. 193)
3.644

170.639
,,414,597

(4.9361
144

863.981

7.125
1.359.887

219.096

50.00
100.00

3.106.965

3.900.004

158.773

70.690

134.365

(5.035)

(I)

100.00

2.792.292

2.858.693

705.053

(I)

100,00

131.524

131.633

377.396

(11

66.25

3A07.623

3.942.743

1.43l.438

100.00

21.405

100.00

541.858

29.462
4.349,195

3.162.280

Segmento lnvestimel'\lot

Serviços
Holdlng

(I)
(I)

BB Admlnlstra.dofa de Con$Õrti0$ S.A

Consóraos

(I)

100.00

159.165

167.522

10 1.242

BBTunsmo

Turi$mo
lnfof'1'11ãtlea

(I)
(I)

100.00
99.91

13.333
166.262

13.917
221.140

18.523

B8 Tecnologia e Serviços SA. (antiga Cobra Te~ogia)

10.461

(76)

(I) Controladas, consof1dadas Integralmente;
(li} Controladas em COnJUnto, consolidadas proporcfonalmente,

T abela 3. Participações societárias não con solidadas
Partlelpaçlo

Saldo de Investimento

Result. du

Partlclp.

Total-%

Atividade

RS,..1

Jun/1ol

Jc.m/15

Junf1S

1515

Participações não Consolidadas
Cad<Jm S .A.

Minerad<m~

(111)

21.64

26.925

17.462

Cia. HidromlnMal Plratuba

Saneamento

(111)

15,44

2.520

2.666

105

Estruluradora Brasdetra de Pro,etos- EBP

Serviços

(111)

11,11

8.312

6.566

(1.655)

(UI) Coligadas, a11aliadas pelo método de equ1v.alênc1a patrimonial.

5.

Rede de Atendimento e Canais

Encerramos o período com 68,1 mil pontos de atendimento, entre rede própria, compartilhada e correspondentes,
com presença em 99% dos municlpios brasileiros.
A rede própria contava com 18.690 pontos, sendo 5.544 agências, 1.683 postos de atendimento e 11.463 postos de
atendimento eletrônico. Possuimos a maior rede de agências do País, com participação de 24% do total.

(1.739)
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A rede compartilhada contava, em junho de 2015, com 34.898 pontos de atendimento, sendo 17.539 do
Banco24horas, representando incremento de 15,0% em relação ao mesmo 'eríodo de 2014. Somente no Banco
24horas foram realizadas, durante o primeiro semestre, 63,9 milhões de transações por clientes do BB, crescimento
de 8.0% em relação ao prime ro semestre do ano anterior.
A rede de correspondentes. Identificada pela marca MaisBB, contava com 14.574 pontos de atendimento e
estabelecimentos conveniados, dentre os quais 6.166 pontos do Banco Postal. Nessa rede foram realizadas
aproximadamente 94,8 milhões de transações no semestre.
O Autoatendimento Celular continuou crescendo na preferência dos clientes pessoa física. No perfodo, foram
realizadas 1,6 bilhão de transações nesse canal, incremento de 219% em relação ao primeiro semestre de 2014, por
5,5 milhões de usuários. O celular já é o canal preferido para realizar transações por nossos clientes, respondendo
por 28% do total. As transações realizadas nos canais de autoatendimento via celular e Internet pelos clientes
pessoa física já representam 41,4% do total. Se considerarmos também os clientes pessoa jurídica e Setor Público,
este percentual eleva-se para 57,2%.
Destacamos também o desempenho dos canais de autoatendimento:
Internet: 1,04 bilhão de transações efetivadas por pessoas físicas e 12,2 milhões de clientes habilitados a
utilizar o canal.
11.

Setor Público: 212,7 milhões de transações realizadas por 57,4 mil usuários via internet e celular.

111.

Central de Atendimento: 51,2 milhões de transações realizadas e 13,2 milhões de clientes habilitados.

IV.

Gerenciador Financeiro: 2.4 bilhões de transações, sendo utilizado por mais de 2,3 milhões empresas,
principalmente de pequeno porte.

V.

Terminais de Auto Atendimento: 1,5 bilhão de transações efetivadas.

Implementamos uma nova platafonma tecnológica de telefonia da Central de Atendimento do BB e Serviço de
Atendimento ao Cliente (SAC), que possibilita o tratamento das ligações em sistema multi-site de forma mais ágil e
com nfveis de priorização diferenciados de acordo com a criticidade das chamadas recebidas.
No final do semestre, já contávamos com sete agências especializadas no atendimento aos clientes micro e
pequenas empresas (MPE), modelo que será expandido nos próximos semestres.
Além disso, iniciamos a implantação de Novo Modelo de Atendimento baseado na criação de Escritórios de
Negócios (EN) PF e PJ. Estes EN consolidam um modelo de relacionamento a partir do uso integrado de
ferramentas digitais e horário de atendimento estendido - com o apoio da inteligência de Customer Relaüonship
Managemenl (CRM) -proporcionando atendimento diferenciado aos clientes pessoas físicas de varejo, alta renda e
micro e pequenas empresas, com maior conveniência e comodidade em todas as interações conosco.
Referido modelo foi implantado com sucesso junto às agências de varejo do município de Joinville (SC) e em sete
agências do segmento de afta renda Estilo no Distrito Federal. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e
Espírito Santo. Um plano de expansão do modelo para as demais praças encontra-se em fase de Implantação.
No exterior, nossa rede de atendimento é composta por 41 unidades, localizadas em 23 países.
No primeiro semestre de 2015, havia 1,1 mil bancos atuando como nossos correspondentes em 135 pafses. Na
Argentina, a rede do Banco Patagônia conta com 195 pontos de atendimento. O Banco do Brasil Américas, nos
Estados Unidos, possui uma rede de seis agências e, por meio de convênios estabelecidos, tem disponíveis 55 mfl
terminais de saques e consultas e sete mil tenminais de depósito, saques e consultas, além de serviços de internet e
mobile banking.
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Nossa carteira de crédito atingiu R$ 670,9 bilhões nas Demonstrações Contábeis Individuais e R$ 704.4 bilhões nas
Demonstrações Contábeis Consolidadas, com expansão em doze meses de 8,6% e 8,4%, respectivamente. As
principais modalidades das carteiras são apresentadas abaixo:

I.

Em Empréstimos e Títulos Descontados, alcançamos R$ 231,5 bilhões e R$ 249,4 bilhões nas
Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas, respectivamente.

11.

Em Financiamentos, chegamos a R$ 172,2 bilhões e R$ 192,3 blhões nas Demonstrações Contábeis
Individuais e Consolidadas, respectivamente.

111.

Em Rnanciamentos Rurais e Agroindustriais, nossa carteira foi de R$ 172,3 bilhões e R$ 172,5 bilhões nas
Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas, respectivamente.

A inadimplência da carteira nas Demonstrações Contábeis Consolidadas permaneceu sob controle e abaixo do SFN.
O indicador que mede a razão entre as operações com atraso superior a 90 dias e essa carteira de crédito encerrou
o período em 2,0%, contra 2,9% do SFN. As operações classificadas nos níveis de risco de AA-C encerraram o
semestre com concentração de 94,4% e 94,2% em relação ao total da carteira nas Demonstrações Contábeis
Individuais e Consolidadas respectivamente.
O Portal de Solução de Dividas, que permite aos clientes Pessoa Física e Micro e Pequenas Empresas repactuarem
suas dívidas atrasadas diretamente pela internet. alcançou a marca de 70,5 mil clientes beneficiados. O volume de
acordos contratados diretarrente nesse canal, sem a necessidade do tomador se deslocar até uma agência
alcançou R$ 723,6 milhões. Essa medida busca, além de ganho de eficiência operacional e redução dos níveis de
Inadimplência, manter relacionamentos sustentáveis e perenes com os clientes.
6.1.1

C lientes Pessoa Física

Os destaques das principais I nhas de crédito que compõem a carteira do Conglomerado BB são:
Crédito Consignado
Os empréstimos a servidores públicos continuaram como os mais representatívos dessa carteira, com 88,8% do
total, composta por aposentados e pensionistas do INSS (7.4%) e funcionários do setor privado (3,7%). O crédito
consignado permanece como a principal linha na carteira para pessoas físicas, com 35,0% do total, já considerando
as aquisições de crédito e a participação no Banco Votorantim. O crescimento nos últimos doze meses foi de 3,3%,
mantendo assim nossa liderança no segmento, com 24,6% de participação de mercado.
Ainda nessa linha, destaque para a carteira orgânica, que são operações originadas em nossos canais próprios,
com saldo de R$ 61,1 bilhões e crescimento de 9,9% em relação a junho de 2014.
Financiamentos de Veículos
O saldo das operações de financiamento de veículos, Incluindo aquisições de crédito e participação no Banco
Votorantim, alcançou R$ 31,9 bilhões, queda de 3,9% em relação a junho de 2014.
As operações originadas em nossas agências registraram saldo de R$ 9,5 bilhões. O perfil destas novas operações
continuou dentro dos critérios adotados nos últimos anos. assegurando a qualidade da carteira dentro da série
histórica de desempenho. Da carteira orgânica, aquelas originadas em nossas agências, 86,5% dos clientes têm
conta há mais de cinco anos e 66,0% recebem proventos por nosso intermédio.
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Crédito Imobiliário
O crédito imobiliário pessoa física finalizou o semestre com saldo de R$ 32,8 bilhões, expansão de 39,5% em doze
meses. Os desembolsos atingiram R$ 5,5 bilhões no período. Essa carteira já representa 17,6% do portfólio de
Pessoa Física, alta de 400 pontos base em um ano.
Cré dito Pessoal
Composto pelas linhas de CDC Salário e Empréstimo Pessoal. apresentou em junho saldo de R$ 25,5 bilhões, com
crescimento de 8,2% no trimestre e 12,9% em 2015. O CDC Salário, linha de menor risco voltada para clientes que
recebem salários conosco - 74% do total da carteira de crédito Pessoal, obteve crescimento de 6,5% e 11,6%,
respectivamente.
6.1 . 2

Clientes Pessoa Jurídica

Apresentamos, a seguir, o desempenho das principais linhas de crédito pessoa jurldica do Conglomerado 88:
Crédito para Investimentos
Os desembolsos para investimentos atingiram o montante de R$ 23,7 bilhões no semestre, com destaque para as
linhas de repasse de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Investimento
Agropecuário, Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e Programas de Geração de
Emprego e Renda (Proger),
Crédito Imobiliário
Encerramos o período com R$ 2,6 bilhões contratados de financiamento à produção. O saldo da carteira atingiu R$
11,2 bilhões em junho de 2015, crescimento de 33,1% em doze meses.
As operações contratadas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida até junho/2015 permitiram a produção de
11.680 unidades habitacionais, considerando todas as faixas de renda abrangidas no programa.
Micro e Pequenas Empresas
No final do semestre possuíamos 2,3 milhões de clientes MPE. o que nos mantém como principal parceiro do
segmento e reforça nossa imagem de · aanco da Micro e Pequena Empresa· .
O saldo das operações de crédito atingiu R$ 97,8 bilhões. Cabe destaque a destinação de R$ 61 ,8 bilhões para
capital de giro, que representou 63,2% da carteira de crédito MPE. O saldo dos financiamentos de investimentos
chegou a R$ 34,1 bilhões, crescimento de 2,9% em relação ao mesmo período de 2014.
Utilizamos o Fundo de Garantia de Operações (FGO) nos negócios com as MPE como forma de mitigar o risco e
ampliar o volume da carteira, facilitando o acesso ao crédito. Ao final de junho, havia 436,1 mil operações com
cobertura do FGO, no montante de R$ 20,9 bilhões.
Outro importante mecanismo para viabilizar a contratação de operações de Investimentos é o Fundo de Aval às
Micro e Pequenas Empresas (Fampe). O Fampe complementa em até 80% o valor das garantias necessárias à
realização de operações com micro e pequenas empresas.
Ao final do primeiro semestre, o saldo devedor das operações garantidas pelos fundos garantidores atingiu R$ 24,1
bilhões, representando 24,7% do portfólio de MPE.
Para apoiar empreendedores individuais e empresas dos setores de franquias e de turismo, continuamos utilizando
o site Empreendedor (bb.com.br/empreendedor), que oferece soluções de produtos e serviços para esse público.
Até junho de 2015, foram 564 mil acessos. As empresas integrantes de Arranjos Produtivos Locais (APL) também
receberam nosso apoio, na ordem de R$ 3,4 bilhões.
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No Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), nossa atuação visa à expansão dos negócios junto ao segmento de
empreendedores e está alinhada ao Programa Crescer do Governo Federal. Em junho, alcançamos desembolso
acumulado de R$ 5,1 bilhões em operações de crédito para capital de giro e investimentos. Foram beneficiados 1,6
milhão de cllentes pessoas físicas e jurídicas em todo o País. atendidos por meio da rede de agências e parceiros.
A Movera, empresa coligada nossa, iniciou suas atividades em janeiro deste ano, com o objetivo especifico de atuar
no mercado de microfinanças, prestando orientação aos empreendedores na contratação e condução de operações
de MPO, em caráter de teste-piloto, durante um ano. Continuamos responsáveis pela definição da estratégia de
atuação, pelo fornecimento da metodologia de crédito e pelos sistemas de gestão dos negócios. O atendimento, por
sua vez, é realizado pela empresa parceira.
Clientes Atacado
Em junho, a carteira de créd~o de clientes atacado apresentou saldo de R$ 161,9 bilhões, crescimento de 6,7% na
comparação com o mesmo período de 2014.
Lançamos em abril. a nova solução de CRM para o segmento atacado, denominada sistema Cliente 360'. Seu
objetivo é aprofundar o conhecimento de clientes - médias e grandes empresas - com análises de informações
cadastrais, performances econômico-financeiras. mercados de atuação e seus principais relacionamentos.
O sistema faz parte de um planejamento evolutivo que ainda contemplará outras etapas, como a gestão de
oportunidades, gestão de tarefas e gestão de resultados, e integra a Frente CRM do Projeto Atacado e-XXI, que
pretende aumentar a eficiência operacional, incrementar o resultado e consolidar nosso posicionamento junto a este
público-alvo.
Desenvolvida em ambiente WEB, a solução foi concebida em parceria com funcionários da rede de agências,
utilizando técnicas intuitivas de navegação e as melhores práticas em experiência de usuário, com participação
direta dos colaboradores ao longo de seu processo de desenvolvimento.
6.1.3

Agr onegócios

Continuamos sendo o maior parceiro do agronegóclo brasileiro, com participação de 60,5% do Sistema Nacional de
Crédito Rural (SNCR). A carteira de agronegócios do Conglomerado BB encerrou junho com saldo de R$ 167,3
bilhões em operações de crédito rural e agroindustrial. Esse montante representa incremento de 7,5% em relação ao
mesmo período de 2014. Destaca-se o saldo de R$ 37,7 bilhões em operações contratadas no Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 21,9 bilhões no Programa Nacional de Apoio ao Médio
Produtor Rural (Pronamp).
Na contratação de operações de crédito rural utilizamos mecanismos de mitigação de risco (intempéries e preços).
Em junho, 54,9% das operações de custeio agrícola contratadas na Safra 201412015 estavam cobertas com seguro
de produção (Seguro Agrícola ou Proagro) e seguro de preço (contratos de opções). O índice de inadimplência da
carteira de agronegócio com indicador de operações em atraso acima de 90 dias foi de O, 73%.
O apoio creditício à sustentabilldade no agronegócio está presente nas linhas Pronaf Agroecologia, Pronaf Eco,
Pronaf Florestal e no Programa de Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC). Essas linhas incentivam o
produtor rural ao uso de técnicas sustentáveis que permitem preservar os recursos naturais e reduzir a emissão de
gases que provocam o efeito estufa. O Programa ABC atingiu o montante de R$ 8.9 bilhões ao final do mês de junho
de 2015.
O financiamento de lavouras com o emprego do Sistema de Plantio Direto (SPD), uma das tecnologias que
compõem os compromissos voluntários assumidos pelo Brasil na COP-15, é expressivo e corresponde a 79,5% do
total que financiamos em custeio agrícola na safra 2014/2015.
6.2

Captações

Nossos depósitos totais alcançaram R$ 436,0 bilhões nas Demonstrações Contábeis Individuais em junho de 2015,
entre operações realizadas no mercado doméstico e internacional.
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Nas Demonstrações Contábeis Consolidadas, nossos depósitos totais chegaram a R$ 445,6 bilhões no mesmo
período. Além disso, destacamos:
I.

R$ 133,9 bilhões em Letras de Crédito do Agronegócio e RS 18,7 bilhões em Letras de Crédito imobiliário.

11.

R$ 125,9 bilhões em repasses de fundos e programas. Entre os aqueles mais utilizados destacaram-se: FCO,
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), Financiamento
de Máquinas e Equipamentos (Finame/BNDES), Fundo de Marinha Mercante (FMM) e Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Todos geraram tunding para nossas operações de crédito.

111.

R$ 25,3 bilhões em Letras Financeiras Subordinadas. O saldo de operações enquadradas como capital de
nível li somou R$1 1,1 bilhões.

6.3

Administração de Recursos de Terceiros

Continuamos lideres, por intermédio da BB Gestão de Recursos (BB DTVM), na indústria nacional de fundos de
investimento. No semestre, atingiu-se o total de R$ 604,8 bilhões em recursos administrados e uma participação de
mercado de 22,2%, consolidando a posição de maior administradora do País. Esse resultado representou um
crescimento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A BB DTVM também se destaca como a
maior gestora de recursos de terceiros do Pais, com um volume total de R$ 592,1 bilhões e markel share de 21,4%.
6 .4

Clientes Governo

As operações de crédito com a Administração Pública alcançaram R$ 32,2 bilhões e R$ 32,5 bilhões
respectivamente nas Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas. em junho de 2015, envolvendo recursos
para investimentos dos estados e municípios em áreas consideradas relevantes como infraestrutura e mobilidade.
Esta performance está alinhada à proposta de valor para os clientes do Setor Público, que é de apresentar soluções
especializadas de apoio à gestão pública e desenvolvimento do pais. Adicionalmente, 2.281 municípios e 25 estados
já aderiram ao Cartão de Pagamento da Defesa Civil, próprio para ações emergenciais de socorro em casos de
calamidade pública.
6.5

Meios de Pagamento

O faturamento com cartões alcançou R$ 11 9,1 bilhões, com variação positiva nas transações tradicionais de crédito
e débito de 10,8% no primeiro semestre de 2015. Destaque para o crescimento da carteira de crédito de cartões
pessoas físicas, da ordem de 11,7% no ano.
Em continuidade ao processo de reorganização dos negócios vinculados aos meios de pagamento iniciado em
2014, com foco na eficiência operacional e nos ganhos de escala, a BB Elo Cartões e a Cielo concluíram, em
fevereiro de 2015, a fonmação da parceria estratégica no setor de meios eletrônicos de pagamento com a criação da
Cateno, empresa que passou a gerir transações de contas de pagamento.
Destacamos, ainda, o inicio das operações da Stelo S.A., empresa criada pela sociedade da CBSS (Aielo) e Cielo e
que tem por objetivo explorar meios eletrônicos de pagamentos e negócios de carteiras digitais para o ambiente de
comércio eletrônico.
6.6

Seguros, Previdência e Capitalização

No primeiro semestre de 2015, os negócios da holdirrg BB Seguridade Participações agregaram R$ 1,4 bilhão de
lucro lfquido ao conglomerado BB. A empresa está listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, e possui liderança
nos mercados em que atua, confonme últimos dados publicados pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP).
Destaque especial na obtenção da liderança de mercado em reservas de PNGBL pela BrasiiPrev, que passou a
deter 28% de participação de mercado. Neste primeiro semestre o crescimento das reservas de PNGBL atingiu o
patamar de 38,5% em relação ao mesmo período de 2014.
Para mais informações acesse: ww.v.bancodobrasllseguridade.com.br.
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Ge stão Previdenciária

O volume de recursos que administramos, por meio de 30 fundos de investimentos destinados aos Regimes
Próprios de Previdência Social, totalizou R$ 38,2 bilhões no período, o que representa 41,7% de participação de
mercado. As tarifas geradas com a administração dos fundos e a prestação de serviços previdenciários de
assessoria em atuária, investimentos, benefícios, folha de pagamentos e apoio técnico alcançaram o montante de
R$ 45,6 milhões.
No primeiro semestre de 2015, a BB Previdência alcançou patrimônio de R$ 2,9 bilhões, formado por 43 planos
empresariais de 53 empresas patrocinadoras e 02 planos instituidos de duas entidades classistas e setoriais,
totallzando 77 mil participantes. Essa Entidade Fechada de Previdência Complementar Multipatrocinada está sob
nossa administração e realiza a gestão de planos de previdência complementar fechada disponibilizados aos
empregados de empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista e de planos institu idos por sindicato,
entidade de classe e outros.
Em maio, foi autorizada a transferência do gerenciamento de um plano de beneficios para a BB Previdência, o que
acrescentará ao portfólio R$ 1,2 bilhão ao patrimônio e 4.321 participantes, aumentando os números atuais em.
respectivamente, 41 .4% e 5,6%.

6.8

Mercado de Capitais

Estamos presentes no mercado de capitais doméstico por intenmédio do BB·Banco de Investimento (BB-81), e no
exterior por meio das corretoras (Nova Iorque, Londres e Cingapura), com foco em investidores de varejo e
institucionais. O serviço de compra e venda de ações para os clientes de varejo na rede de agências, internet (home
broker) e dispositivos móveis movimentou R$ 14,9 bilhões, dos quais R$ 14,1 bilhões foram pelo home broker.
Conforme o ranking Anbima, nossas principais realizações no perfodo foram:

I.

Coordenação de 23 emissões de títulos de renda fixa, entre notas promissórias e debêntures, totalizando
volume de R$ 5,0 bilhões, ficando em 3° lugar no ranking de originação consolidado e 17,2% de participação
de mercado.

11.

Atuação em três operações de emissões externas, que totalizaram US$ 2,3 bilhões alcançando o 7° lugar no
ranking.

111.

6 .9

Realização de operações de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), FIDC e Certificado de Recebiveis do
Agronegócio (CRA) com um volume de R$ 228,7 milhões no mercado de securitização.
Serviços

Dentre os serviços bancários oferecidos a clientes pessoas jurídicas, inclusive governo, destacaram-se no período:
I.

A cobrança bancária, a arrecadação de guias e o débito automático, com que foram atendidos mais de
652,7 mil empresas, movimentando R$ 757,1 bilhões e 689.7 milhões de titulas.

11.

Os convênios de folha de pagamento, com o processamento de R$ 206,9 bilhões, atendendo a 11 ,5
milhões de servidores públicos e funcionários de empresas privadas.

111.

Os pagamentos de beneficios em montante da ordem de R$ 6,4 bilhões/mês nos diversos programas do
governo realizados por meio de cartão específico e crédito em conta.

IV.

A arrecadação de tributos, que somou o volume de R$ 334 bilhões, 1,4% acima do verificado em no
primeiro semestre de 2014. O produto que mais se destacou foi a Arrecadação de Tributos Federais
(DARF) e do Simples Nacional, com 2% de crescimento, totalizando R$ 120,9 bilhões.

V.

O portal Licitações-e, onde foram realizados 15,9 mil processos licitatórios no valor total de R$ 18,0 bilhões.
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Para todos os clientes correntistas, oferecemos o serviço de Débito Direto Autorizado, que somou 1,2 milhão de
sacados eletrônicos, com 11,0% de participação de mercado e mais de 31 milhões de boletos apresentados
eletronicamente.
6 .10

Comércio Exter ior

Mantivemos nossa tradicional liderança nas operações de câmbio de exportação e de importação. com volumes de
US$ 24,5 bilhões e US$ 15,6 bilhões e markel share de 25.6% e 18,5%. respectivamente.
No financiamento ao comércio exterior, destaque para as operações de Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio
(ACC) e sobre Cambiais Entregues (ACE), que alcançaram montante de US$ 5,1 bilhões e participação de 24,5% do
mercado. O volume financiado em importações foi de US$ 2,2 bilhões. No Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), modalidade Financiamento, os desembolsos atingiram US$ 185,8 milhões.
Os serviços on-line de cãmb•o e de comércio exterior realizados via internet representaram 67,0% das operações
(boletos efetivados) de câmbio de exportação e 55,4% de importação. Oferecemos, ainda, serviços de capacitação
em negócios internacionais. No primeiro semestre, foram treinadas 1.590 pessoas, entre empresários, estudantes e
profissionais do setor em todo o Pais.
Para manter nossa liderança no apoio ao comércio exterior. lançamos a estratégia 88 Comex, que irá aprofundar as
relações comerciais com os exportadores de todos os portes, incentivar o uso da tecnologia para as operações e
realizar seminários para capa:itaç.ã o e troca de experiências entre os diversos entes da cadeia.

6.11

Consórcios

A 88 Administradora de Consórcios encerrou o semestre com uma carteira de mais de 614,8 mil cotas ativas.
Durante o período, foram comercializadas mais de 74 mil novas cotas de consórcio, que representou R$ 2,2 bilhões
em cartas de crédito. A companhia apresentou retorno sobre patrimônio líquido acumulado de 60,4% no semestre.
7.

Gestão Corporativa

7 .1

Governança Corporativa

Nossa estrutura de governança corporativa é formada pelo Conselho de Administração (CA) e pela Diretoria
Executiva (DE). O CA é composto por oito membros e assessorado pelos Comitês de Auditoria e de Remuneração,
além da Auditoria Interna. A DE é composta pelo Conselho Diretor (Presidente e nove Vice-presidentes) e por vinte e
sete Diretores Estatutários. Mantemos ainda, em caráter penmanente, um Conselho Fiscal composto por cinco
membros titulares e cinco suplentes.
Como boa prática de govemança corporaliva, instituímos processo para avaliar o desempenho do Conselho de
Administração, do Comitê de Auditoria, do Auditor Geral, do Comitê de Remuneração e da Diretoria Executiva. O
Estatuto Social, os códigos de Governança Corporativa e de Ética também dão suporte às melhores práticas de
governança adotadas.
Em todos os níveis as decisões são tomadas de fonma colegiada com o propósito de promover o adequado debate
dos temas estratégicos e das propostas negociais. Para tanto, a administração se utiliza de diversos comitês, que
garantem agilidade e segurança ao processo de tomada de decisão.
Foram aprovadas pelo Conselho de Administração, no semestre, mudanças que vão gerar ganhos de eficiência
operacional, mais sinergia entre áreas afins e complementariedade de serviços na estrutura de diretorias e vicepresidências.
Para tanto, foi criada a Vice Presidência de Distribuição de Varejo e Gestão de Pessoas, responsável pela gestão da
Rede de Distribuição e do capital humano. Além disso, foi criada a Vice Presidência de Serviços, Infraestrutura e
Operações, para integrar e fortalecer as áreas responsáveis pelos serviços de logística, infraestrutura, engenharia e
operações.
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Destacamos que as adequações não implicaram incremento de despesas, redução de quadros ou alterações nas
metas de eficiência operacional previstas para o período 2015-2019.
Em fevereiro, o Sr. Alexandre Corrêa Abreu, assumiu a Presidência. Ele ocupava a posição de Vice- Presidente de
Negócios de Varejo.
7.2

Relacionamento com o Mercado

Disponibilizamos relatórios e informações à CVM e no site de Relações com Investidores. Também adotamos a
prática de convidar o mercado para conferências sempre que a Administração entende ser necessário clarificar
temas específicos sobre a Empresa. No primeiro semestre, realizamos quatro encontros com investidores e
analistas no Pais, um roadshow (visitas de relacionamento) no exterior, participamos de seis conferências no Pais e
outras sete no exterior, além de promovermos duas teleconferências de resultado. Ao todo, foram realizados mais de
657 atendimentos a analistas de mercados e investidores, incluindo participação em reuniões e atendimentos
telefônicos.
7.3

Controles Corporativos

Gestão de Riscos
Aprovamos a Polltica de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) e respectivo plano de ação para revisar o
processo de gerenciamento do risco socioambiental, bem como aprimoramos o modelo de gestão dos riscos de
estratégia e de reputação. Com relação às Entidades Ligadas, desenvolvemos ações com o objetivo de disseminar a
cultura de gestão de riscos e de controles internos nessas instituições.
Mais informações podem ser consultadas no Relatório de Gerenciamento de Riscos, disponível no sitio de Relações
com Investidores: www.bb.com.br/ri.
Controles Internos
As atividades de controles Internos tiveram como premissa a apuração independente da conformidade dos
processos com as leis e regulamentos externos e internos, a avaliação da eficácia e a certificação dos controles
definidos pelos gestores dos processos e a validação dos modelos internos de riscos, do Processo interno de
Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP) e das metodologias de provisão (Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa e Provisão para Demandas Contingentes).
Mantivemos como prioridade a gestão integrada das áreas de controles e riscos, a partir da unificação de critérios
para identificação de riscos, avaliação de controles e retroalimentação do Sistema de Controles Internos e Gestão
de Riscos do Conglomerado.
Ouvidoria BB
Temos investido no aprimoramento do atendimento ao cliente, refletindo em substancial melhoria de indicadores
públicos de reclamações, tais como as demandas apresentadas ao Banco Central do Brasil (Bacen) e Secretaria
Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (SenaconJMJ).
No comparativo do 1S15 x 1S14 dos Ranking das IF"s Mais Reclamadas no Bacen, apresentamos redução de 24%
no total de reclamações procedentes, enquanto nossos principais concorrentes reduziram apenas 1,5%.
Adicionalmente, destaque-se que. ao longo do 1S15, a quantidade de reclamações procedentes do Banco do Brasil
foi 60,7% menor que a média apresentada por seus concorrentes com mais de dois milhões de clientes. Com essa
evolução deixamos de figurar entre as cinco IF"s mais reclamadas no Ranking Semestral do Banco Central,
assumindo a 7• colocação nesse ranl<ing, melhor posição entre os bancos cof!' mais de dois milhões de clientes.
Considerando as demandas registradas nos Procon integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do
Consumidor - Sindec, as reclamações contra nós foram 62,9% menores que a média registrada para os principais
concorrentes (Jan a Jun/15 X Jan a Jun/14). Além disso, a quantidade registrada (8.775) representa apenas 6,18%
do total de reclamações das IF's avaliadas nos indicadores públicos da Senacon/MJ, que foi de 141.936 ao final do
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1S15, ou seja, mesmo tendo um dos menores volumes de ocorrências de Procon, ainda conquistamos redução de
16,58% no semestre, superior à apresentada por esse estrato de bancos.
Em audiências administrativas junto às Entidades de Defesa do Consumidor, melhoramos 7,18 pontos percentuais
em nosso índice de solução no 1° semestre de 2015, em relação ao mesmo período do ano passado.
Ainda visando à melhoria de comunicação e atendimento ao cliente, disponibilizamos atendimento aos clientes por
meio de redes sociais, resultando em eficiente estratégia para melhorar a percepção da marca BB e proporcionar
experiência positiva no relacionamento com nossos clientes, ressaltando que, desde 2013, vimos interaglndo com os
consumidores por meio do Facebook e Twitter..
Mais informações podem ser consultadas no Relatório Análise do Desempenho, disponiveJ no sítio de Relações com
Investidores: www.bb.com.br!ri.
Segurança Institucio nal
Continuamos apoiando e contribuindo ativamente com as ações no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e
Combate à Lavagem de Dinheiro, por meio da participação nas reuniões de elaboração e implementação da
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) e da formalização de Acordos de
Cooperação Técnica com instituições como o Ministério da Justiça. o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf), vinculado ao Ministério da Fazenda e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. No período,
mais de 10 mil funcionários participaram dos treinamentos promovidos sobre o tema, com destaque para a
capacitação presencial de mais de 700 administradores de agências localizadas em 12 estados brasileiros.
Também capacitamos nossos funcionários em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do
Terrorismo (PLDIFT). incluindo cursos. seminários e certificação de conhecimentos.
No período, foram aprovadas alterações na Política Especifica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e
ao Financiamento do Terrorismo, para a inclusão de diretrizes e padrões de comportamento a serem adotados frente
às exigências da Lei 12.84612013 e do Decreto 8.420/2015. O novo documento passou a ser denominado Política
Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção.
Para minimizar os impactos de eventuais interrupções em seus processos estratégicos, o Banco adota metodologia
de Gestão da Continuidade de Negócios (GCN) baseada nas melhores práticas de mercado, com a finalidade de
garantir a manutenção de suas operações mesmo em cenários adversos.
7 .4

,

T ecn ologia

Nossas diretrizes de tecnologia tiveram foco na eficiência operacional voltada aos processos e à gestão. São
aplicadas em soluções de mobilidade, conveniência e integração tecnológica, orientadas para o melhor
relacionamento com clientes nternos e externos.
Nessa linha, destacam-se:

I.

O Programa de Transformação Tecnológica (PTT), com o objetivo de aperfeiçoar processos, plataformas e
infraestruturas existentes, por melo da reorganização da metodologia de construção e manutenção de
soluções de tecnologia e arquitetura orientada a serviços.

11.

O Programa de Otimização dos Recursos de TI (PORTí), que busca a eficiência no uso de recursos de
tecnologia, incluindo a reavaliação constante das premissas de arquitetura, contratação e gestão de
serviços. No primeiro semestre de 2015, o PORTJ gerou otimização de recursos de R$ 137,1 milhões.

111.

Iniciativas em mobilidade, com a definição de uma plataforma para desenvolvimento e gestão de
dispositivos móveis e novas soluções de mobilidade para os negócios. visando tornar o Mobile um dos
principais canais de negócios e boas experiências para os clientes.
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IV.

A evolução da Governança de TI, na forma de alterações no seu modelo operacional, abrangendo ajustes
na estrutura e congregação de funções relacionadas a processos corporativos, como forma de otimizar sua
atuação em busca de maior agilidade e eficiência.

V.

O fomento das capacidades empresariais relacionadas a competências digitais, visando preparar a
transformação do Banco para atuar com agilidade e eficiência nas novas oportunidades, com objetivo de
implementar os projetos da nova Diretoria de Negócios Digitais.

VI.

A aplicação de novas abordagens para ampliar a vanguarda, a presença e a efetividade do BB em seus
mercados, como bíg data, computação em nuvem interna, métodos ágeis e experiência do cliente.
Pessoas

8.

No primeiro semestre de 2015, a Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UniBB) investiu R$ 65,8 milhões em
educação corporativa (R$ 562,50 por funcionário). O investimento possibilitou ofertar 41 horas em ações de
capacitação por funcionário, em diferentes modalidades (presencial, à distância, e em serviço), além de proporcionar
a obtenção ou manutenção de certificações legais em investimentos (CPA 10 e 20) por 6.538 funcionários.
Também foram destaques no período:
I.

Aniversário de 50 anos da educação corporativa no Banco.

11.

Conclusão de 4,2 milhões de cursos no Portal UniBB, que completou dois anos.

111.

Realização do 16° certame do Programa de Certificação Interna de Conhecimentos BB. com a participação
de 52.960 funcionários.

IV.

Disponibilização de 1.800 bolsas de graduação. sendo 200 para funcionários já graduados. Concessão de
vagas para o MBA Executivo em Negócios Financeiros para 400 gestores de Unidades de Negócios e
2.000 bolsas de pós-graduação lato sensu livre escolha para todos os funcionários. Para pós-graduação
stricto sensu, foram concedidas 91 bolsas de estudo.

V.

Lançamento das Trilhas para Desenvolvimento de Liderança e dos cursos: Ferramentas de Apoio ao
Negócios com Micro e Pequenas Empresas; Franquias; Licitação; Competência lntercultural; Cobrança e
Recuperação no Macroprocesso de Crédito: Digital Business Transformation, em parceria com o
Massachusetts lnstitute of Technology (MIT).

VI.

Disponibilização de 1.000 bolsas de inglês, sendo 400 delas destinadas a escriturários e caixas.

Vil.

Lançamento do programa Pensa BB, desenhado para desenvolver a cultura da inovação na Empresa,
iniciativa que prevê uma série de ações criadas para inspirar, capacitar e engajar o corpo funciona l no
processo de inovação corporativa.

VIII.

Candidatura de mais de 535 mil cidadãos a uma vaga para ingresso no Banco. Para esta seleção, além dos
5% das vagas reservadas às pessoas com deficiência, foram reservadas 20% das vagas aos cidadãos que
se autodeclararam de cor preta ou parda.

IX.

Realização do Encontro de Lideranças do BB, evento presencial com a participação de aproximadamente
8.000 lideres, cuja finalidade é comunicar e debater os movimentos estratégicos diretamente com os
gestores das unidades de trabalho.

X.

Divulgação de uma série de medidas originadas no Fórum Pró-Equidade de Gênero, com dez ações
priorizadas, que reforçam os diferenciais do BB no tratamento da equidade de gênero.

XI.

Lançamento, em junho, do Plano de Aposentadoria Incentivada (PAI) 2015. O programa visa a promover.
de forma socialmente responsável e por livre decisão do funcionário, o desligamento dos profissionais que,
em 19 de maio de 2015, já estavam aposentados pelo INSS por tempo de contribuição ou Idade, ou que
possuíam, cumulativamente, 50 anos de Idade e 15 de empresa.

XII.

Lançamento, em junho. do Programa Ascensão Profissional Executivos- 3" Edição. O objetivo do Programa
é identificar funcionários com potencial para assumir a carreira executiva, promover o seu desenvolvimento
e reforçar o compromisso sucessório no BB.
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Remuneração e Benefícios
Em 01/0612015, foi pago o valor do Programa Extraordinário de Desempenho Gratificado (PDG) referente ao ano de
2014, sendo contemplados 4.598 funcionários. O PDG é um programa de reconhecimento e premiação do
desempenho negociai e de gestão.
Em 27102/2015, foi distribufda a Participação nos Lucros e Resultados do 2° semestre de 2014.
A tabela a seguir demonstra a remuneração e os beneficios concedidos aos funcionários:

T abela 4. Remuneração e Benefícios
R$ milhões

Demonstrações Contábeis
Individuais

Demonstrações Contábeis
Consolidadas

1S14

1$15

1$14

1515

7.673

8.482

8.676

9.700

Previdência Complementar

641

632

641

632

Planos de Saúde'

469

500

469

500

Participação nos Lucros e Resultados'

719

1.104

795

1.193

22

26

29

33

Folha de pagamento'

Treinamento..

1 Despesas com pro\'entos, beneficios, encargos sociais e provisões administrativas. conforme Nota ExpllcaUva de Despesas de Pessoal:
2- Custeio dos planos de previdência C01lp1emeotar e de saUde, conforme Nota Explicativa de Beneficios a Empregados:
3- Valor destinado à Panlclpação nos LFJcros e Resultados conforme Demonsttaçao do Resultado do Exe-rcício,
4

4 • conforma No! a Explicativo de Despesas de Pessoal.

9.

Desenvolvimento Sustentável

Em relação ã atuação socioambiental, merecem destaque:
1.

Reconhecimento como 1.1m dos oito bancos mais sustentáveis do mundo no livro • The Sustainability
Yearbook 2015", da RobecoSAM, sendo benchmark nos temas Políticas/Medidas Anti-Crime, Estabilidade
Financeira e Risco Sistêmico, Filantropia e Cidadania Corporativa, lrclusão Financeira e Desenvolvimento
do Capital Humano.

11.

Aprovação da Política de Responsabilidade Socioambiental do BB e seu respectivo Plano de Ação, de
acordo com a Resolução CMN 4.327.

111.

Reconhecimento como o melhor desempenho socioambíental corporativo do sistema financeiro na América
Latina no "Green Ranking 2015", divulgado pela revista norte-americana Newsweek. O ranking elegeu os
500 melhores desempenhos do mundo em três aspectos principais - gestão ambiental, transparência das
informações e governança em responsabilidade socioambiental.

IV.

Certificação, pela empresa Gestão RH. como uma das cem empresas brasileiras que possuem as melhores
práticas em cidadania corporativa.

V.

Certificação ISO 14064, pelo segundo ano consecutivo, sendo esse o principal instrumento de verificação
de sistemas de gestão de impactos em mudanças climáticas, e Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG
Protocol, pelo quinto ano consecutivo, que é uma ferramenta utilizada para entender, quantificar e gerenciar
emissões de gases de efeito estufa (GEE).

VI.

Realização do 21° Fórum de Sustentabilidade do Banco do Brasil, com a participação de executivos, onde
foram discutidos os impactos e oportunidades negociais das mudanças climáticas.

VIl.

Publicação de duas novas Diretrizes de Sustentabilidade para o Crédito nos setores de agricultura irrigada
e papel e celulose.

VIII.

Divulgação dos resultados de dois estudos desenvolvidos no âmbito do eixo de negócios sustentáveis do
Programa Agua Brasil: Atratividade no Agronegócio e Manejo Florestal Sustentável na Amazônia.
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IX.

Formalização de 111,8 mil novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), no montante de
R$ 5,73 milhões.

X.

Contratação de 6.072 novas operações no BB Crédito Acessibilidade. Desde o seu lançamento, em
fevereiro de 2012. a linha já transformou a vida de mais de 25 mil pessoas.

XI.

Atuação em 1.916 municfpios por meio da Estratégia Negociai Desenvolvimento Regional Sustentável
{DRS). com 26.716 funcionários capacitados no tema. São 1.483 Planos de Negócios em Implementação,
com 685.430 beneficiários.

XII.

Implementação do Modelo de Atuação Integrada em Desenvolvimento Sustentável, que busca identificar
oportunidades de atuação, contribuindo para geração de negócios sociais e o desenvolvimento de ações de
responsabilidade socioambiental em suas agências.

XII I.

Lançamento do Curso Desenvolvimento Sustentável (OS), que visa disseminar a Estratégia OS no
ambiente de trabalho e Implementar ações em OS para realização de negócios nas comunidades onde
atua.

XIV.

Lançamento do projeto 'Moradia Urbana com Tecnologias Sociais" da FBB, para o fortalecimento da
mobilização e da organização comunitária em 124 empreendimentos operacionallzados no Programa
Nacional de Habitação Urbana (PNHU), abrangendo cerca de 330 mil pessoas, em 83 mil unidades
habitacionais, de 23 diferentes estados brasileiros.

XV.

Entregue, pela Fundação Banco do Brasil, 12 mil Cisternas de Produção, em 121 municípios de nove
estados do semiárido brasileiro. atendendo a cerca de 60 mil pessoas.

XVI.

Lançamento, pela Fundação BB, do edital Juventude Rural para apolo a projetos de empreendimentos
econômicos da juventude rural de base família r.

XVII.

Atingimento da marca de. 22 mil funcionários cadastrados no Portal do Voluntariado BB e selecionados, por
meio do Projeto Voluntários BB FBB, 65 projetos de entidades sociais para apoio financeiro da Fundação
Banco do Brasil em iniciativas voltadas a geração de trabalho e renda e de cuidado ambiental, que contam
cem atuação de voluntários do Banco.

Para mais informações sobre a atuação
www.bb.eom.br/sustentabllidade.

10.

do

BB em desenvolvimento sustentável,

consulte

o sitio

Informações L egais

Conforme os critérios definidos pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa). 95,1% de nossos clientes pessoa jurídica são classificados como micro e pequenas
empresas. O volume de recursos utilizado por essas empresas atingiu R$ 62.8 bilhões em junho de 2015. O saldo
das operações de capital de giro contratadas pelas microempresas totalizou R$ 5,5 bilhões e das pequenas
empresas R$ 33,9 bilhões. As operações de investimento destinadas às microempresas atingiram R$ 1,7 bilhão e
para as pequenas empresas R$ 21.4 bilhões.
Na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa, adotamos procedimentos que se fundamentam na
legislação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do auditor. Esses
prlncfpios consistem em: (i) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho e (ii) o auditor não deve atuar,
gerencialmente, perante seu cliente nem tampouco promover os interesses desse cliente.
No período, as empresas do Conglomerado do Banco do Brasil contrataram a KPMG Auditores Independentes para
prestação de outros serviços não relacionados à auditoria externa no montante de R$ 480,8 mil, que representam
2,1% dos honorários relativos ao serviço de auditoria externa. Os serviços contratados foram:
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Tabela 5. Contratação KPMG Auditores Independentes
Empresa Conllatante

Datada
Contratação

Data Final da

Natureza do Setvtço Prestado

Contratação

Valor Total dos

Honoráoos
COntratados RS ~'RI

Banco Patagonla S.A.

0910lf2015

3010412016

Consultoria- Processos

Elo SeNIÇO> S.A

2110512015

2110612015

COIUultoria -

lnfOI'l'TiaÇão

67.8

Brasitcap CapitaDzaçJo S A

26/0512015

26111(2015

Aud'rtoria ·Acompanhamento de Sorteio

50,0

s~urança da

266.0

88 Securities Asia ?te. Lld

12102/2015

01(0612015

Consultoria - Rlsl<. Based Capital (RBC}

27,6

Brasllcap CapitaMu~o S.A.

WOS/2015

26/11/2015

Auditoria - Acompinhamento de Sortolo

20,0

BBAG. Viena

30/0112015

12106/2015

Treinamento- Fit&Proper

17,4

Baneo do Brasil S.A

0210112015

30/0612015

Tre1namento • Contabilklad& lnternadonal

16.0

Banco do Brastl S.A

0210112015

3010612015

Trernamento- Gestão de Riscos

16.0

Em cumprimento à Instrução CVM 381, o Conglomerado Banco do Brasil informa que, no primeiro semeslre de
2015, a KPMG Auditores Independentes não prestou serviços que pudessem afetar sua independência. ratificada
por meio da aderência de seus profissionais aos pertinentes padrões éticos e de Independência. que cumpram ou
excedam os padrões promulgados por IFAC, PCAOB, SEC, AICPA. CFC, CVM. Bacen, Susep, Previc e pelas
demais agências reguladoras. Estas políticas e procedimentos que abrangem áreas como: independência pessoal,
as relações pós-emprego, rotação de profissionais, bem como a aprovação de serviços de auditoria e outros
serviços, estão sujeitas a monitoramento constante.
No Banco do Brasil, a contratação de serviços relacionados à auditoria externa deve ser precedida por parecer do
Comitê de Auditoria.
De acordo com o contido na Deliberação CVM 676/11, o BB esclarece:

I.

Os investimentos fixos no período somaram o valor de R$ 480,5 milhões, destacando o investimento em
novos pontos de atendimento e na melhoria da ambiência das agências (R$ 246,5 milhões) e em tecnologia
da informação (RS 218,0 milhões).

11.

Possui R$ 950,3 milhões de créditos tributários não ativados em decorrência dos requisitos estabelecidos
pelas Resoluções CMN 3.059 de 20.122002 e 3.355 de 31.03.2006 e apresentados na Nota Explicativa de
Tributos das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas relativas ao primeiro semestre de 2015.

111.

Mantém registrado em contas de compensação, conforme regras dispostas no Plano Contábil das Instituições
Financeiras (Cosif), o montante de R$ 17,7 bilhões decorrente de Coobrigações e Riscos em Garantias
Prestadas a clientes e empresas Integrantes do Conglomerado BB.

IV.

Firmou em 2012 Contrato de Abertura de Linha de Crédito lnterbancário Rotativo a liberar com o Banco
Votorantim pelo valor total de R$ 6.800.000.000,00 (seis bilhões e oitocentos milhões de reais). A operação foi
contabilizada em contas de compensação, conforme regras dispostas no Cosif e encontra-se publicada na
Nota Explicativa Partes Relacionadas das Demonstrações Contàbeis Individuais e Consolidadas relativas ao
primeiro semestre de 2015.

V.

No perfodo não ocorreram modificações societárias.

Em conformidade com o art. 8° da Circular Bacen 3.068/2001, o Banco do Brasil afirma que possui a intenção e a
capacidade financeira de manter. até o vencimento, os trtulos classificados na categoria "Títulos Mantidos até o
Vencimento". A capacidade financeira está amparada em projeção de fluxo de caixa que não considera a
possibilidade de venda desses títulos.
O Banco do Brasil, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal se comprometem a resolver
toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado por meio da
Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBovespa, conforme clàusula compromissória constante do Estatuto
Social do Banco do Brasil.
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Principais Reconhecimentos Recebidos no Período

I.

Em fevereiro. constamos como 41° colocado (US$ 6,5 bilhões) no ranking mundial, no 'Top 500 Banking
Brands 2015" elaborado pelo Brand Finance e publicado na revista The Banker.

11.

Em março, figuramos, peta segunda vez. na listagem 2015 das empresas mais éticas do mundo, pelo
Ethisphere lnstitute - reunindo companhias que "não apenas promovem normas e práticas éticas
internamente. mas extrapolam as exigências legais de compliance".

111.

No mesmo mês, fomos certificados, pelo segundo ano consecutivo. pelo Top Employers lnstitute como um
empregador de referência, que se destaca na atração e retenção de talentos bem como no engajamento
efetivo dos seus funcionários com os objetivos da organização.

IV.

Em abril, figuramos na 153 colocação (US$ 7Qg Milhões) no ranking 'As 50 marcas mais valiosas do Brasil
em 2015", elaborado pela empresa BrandAnalytics- Ranking da Revista lstoÉ Dinheiro.

V.

Em maio, a Universidade Corporativa Banco do Brasil recebeu o prêmio Internacional Global CCU Awards
2015 de melhor universidade corporativa do mundo. A premiação. promovida pelo instituto europeu Global
Council of Corporate Universities, reconhece as melhores práticas e programas de educação corporativa
existentes nos cinco continentes.

VI.

Ainda em maio, fomos listados entre as "100 Melhores Empresas em Indicador de Desenvolvimento
Humano Organizacional (IDHO 2015)". reconhecimento recebido após pesquisa nacional realízada pelo
Grupo Gestão RH com as 1.000 maiores empresas do pais.

VIl.

Em junho, fomos campeões do prêmio e-finance 2015, em São Paulo, ao vencer em 18 categorias, com 33
cases. O e-finance tem como objetivo identificar os mais notáveis projetos na área de TI empreendidos
pelas organizações que compõem a vertical financeira no Brasil. reconhecida pela vanguarda dos
investimentos maciços em tecnologia.

VIII.

Ainda em junho, recebemos pela 7•. vez consecutiva, com o "Ourocard", o Prêmio Cardmonitor de "Cartão
Preferido dos Brasileiros", a partir de pesquisa independente realizada pelo Instituto Medida Certa junto a
cerca de 15 mil usuários de cartões de crédito em todo o Brasil. Trata-se de uma das maiores pesquisas do
gênero para o mercado brasileiro de cartões.

IX.

No mesmo mês. recebemos menção honrosa do prêmio "Conciliar é Legal", por conta da atuação da
Ouvidoria Interna. O reconhecimento foi concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Agradecimentos
Agradecemos a dedicação e o empenho de nossos funcionários e colaboradores, bem como a confiança dos
acionistas. dos clíentes e da sociedade.
Para mais informações, visite o site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.
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ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

31.12.2014

30.06.2014

872.165.730

S45.371.A38

809.496.607

(Nota S)

17.055.612

13.7.86.585

11.111.629

lNola 7-a)

356.211.340

301.620.235

295.247.255

318.168.308

264.237.748

255.835.839

38.043.032

37.382.487

39.611 ,416

13U72.838

134.5'93.926

118.769.927

131.213.871

126.674.173

101.914.542

4.668.409

4.998.373

13.071.144

Vinculados à pl'estaçâo de garanUas

1.402.057

1.627.105

3.160.452

Instrumentos finanoelros derivativos

1.192.941

1.302.657

623.773

(4.440)

(8.362)

Disponibilidades

Apneaçõn lnterflnancelras d• Llquldn

Api eaçõos no morcodo aberto
Aplicações em depósitos lnterfinancelros

Tltulos e Valore• Mobiliários e Instrumentos Fln•ncelros Oer1vatlvos

(Nota S)

Carteira Própria

Vinculados a C04l"'pf''mi$$os de reoompr&

Vtnculados ao Banco Central

16

(Provisão para desvak>rtz.ações de t.ltuk:ls Mvres)

65..294.113

66.9:2 3.660

Pagamentos e recebimentos a liquidar

(Nota 9.a.J

• .443.448

10,428

7.014.720

Créditos vinculados

(Nota9.b}

59.6&1.306

65.634.181

88.884.476

57.189.755

63.251.839

86.598.882

67.446

78.861

6 1.963

2.407.105

2.303.481

2.223.631

Relações lnterlinanceiras

Depósitos no Banco Cenual
Te$0Uro Nacional. recursos do cré<lilo Nral
SFH • Sistema Financefro da Habitação

Repasses interfi"nanceiros
Correspondentes

Relaç6es lnterdapendbclu
Tr.msferênc:las Internas de recur.sas

96.910.617

8.230

10.883

22.534

1.1?$.129

1.2e8.1M

~88.887

204.771

5.93.631

228.568

204.n1

593.631

228.568
15'.792.920

153.177.561

t99.159A25

Setor público

3.033250

2260.346

5.001.332

Setor privado

160.657.692

206.057.526

158.634.980

Operações do Ccódfto

(Nola101

Operações de crédito vinculadas à cessao
(Provrsao para operações de crédito)

469

456

(9,158.916)

(6.843.646)
551...383

399.895

474.943

SeiOf privado

428.373

507.749

592.703

(ProvlsAo para operações da arrendamenlo mercantil)

(28 478)

(32.806)

(41.320)

136.065.959

125.529228

128.407.233

207.393

53 9.570

458.454

20218. 157

18.*2.653

16. 110.013

2.937,164

3 .800.572

2. 127.159

463.321

861.083

263,583

4 .104,489

4.048.876

Operaç6u de Arrendamento Merc1ntH

(NolaiOI

229
(9.913.6101

Outros Cr6dltos
Crllcfitos PQf avais e fianças honrados
Carteira de cArrblo

(Nota 12~1

Rendas a receber

Negociação e Intermediação de valores
Crédltos de operações de seguros, prevld!ncia e capilalizaçAo

(Nota 2 1.a)

4.457.394

Diversos

(Nota 11bJ

111.299.673

99.8-51.614

107.060.874

(1 .517.163)

(1.990.753)

(1.661.726)

2.683.641

2.689.805

2.777.075

633.939

618.273

687.780

(Prov1são para desvaJorlzaç6es)

(143.985)

(147.365)

(159.247)

Oe.$pesa:s antecipadas

2.193.687

2.218.897

2248.542

(Provisão para outros créditos)

Outros Valores o Bens
Ben$ nao de uso próprio e mat&riais em ettoque

(Nota 13)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ATIVO

30.06.2015

ATIVO NAO CIRCULANTE
REALCZÁ.VEL A L ONGO PRAZO

Aplicações lnterfinancelras de Ltquidez

{Nota7.a}

Apliieaç6M no m:tccado aberto
Ap5cações em depósitos interlinanceiros

Títulos e Valoros Moblll&rlos • lnstrum• ntos Financeiros O.rivatlvo$

tNota8)

Cartetra Prõpl1a

vrncolados a compromissos de recompra
Vinculados à prestação de garantias
Instrumentos financeiros deovativos
{Provislio para desvalorizações de lilu1os ll...,.es)

569.S.6.379

569.596.050

1.113.1558
218.159
895.499

2.616.369

2.372.032
114.988
2.257.044

101.09U 13
79.388.009

88.0.9.531

235.6.46

50.649
50.649
274,707

7.315
7.315
226.331

(Nota 10}

477.0 10.115
67.334.411
4 27.708.965
293.7 19
( 18.326.980)

419.339.736
56.015.534
377.949.159
320.762
(16.945.739}

431.031.096
45.006.474
400.703.338
166.520
(14.867.236)

(Nota 10)

$45,854
659.443

549,153

522.689
534.890

(Provisão para QPe!llçóes de arrendamento mercanbl)
Outros Créditos

(Nota 12.a)

Rendas a reeeber

Negoc•aç.lo e 1ntermedlaç&o de vatorei

(13.589)

( 13.926)

(1 2101)

57.578.124
5.246
64.515
431.573
1.550.087
905.696
54.933.964
(312.957}

44.701.008
741
30.054
1.095.398
1.469.391
18.963
42.403.922
(317.461 )

l.434.642

t.388.610
1.36 8.6 10

1.238.787
1.238.787

21.191.933

22..267.195

22.035.110

3.376.8 36
1.605.345
1.085.540
519.805
1.856.761
(65.470}

3.419.631
1.767.548
1.181.056
5!6.492.

3.327.492
1.784,330
1.250.369
533.9-41

1.H5.575
(~3.492}

1.832.657
(69.495)

7.506,995

7.556.737
6.370.075
9.864.596
(6.6n.934}

7.671.359
6.585.412
9.264.47.(
(8,178.527)

11.249.232

166.264
34.954
989.309
1.633.805
1.034.959

(Nota 1l.a)
{Nota:2 t .a)

Diversos

(Nota 11.b)

55.828.692
(783.657}

(Nota 13}

1.434.642

(Provisão para outtos créditos)

antedpacfas

PERMANENTE
Investimentos

(NOta 14.aj

No pafs
No exterior
O\ltro$ lnvestlmen t~

(Nola11bl

( Jmpandade acumtAada)

Imobilizado de Uso

(Nota 151

6.571.79 1
10.016.606
(9.081,402}

Imóveis de uso

Outras lmoblllzaQOes de uso
(Oepre<:iaçao acumulada)
lntanglvel

Ativos intangíveis
(Amort:lzaçio acum•.llada)
Diferido
Gastos de organlzaçlo e expansão
(AmorUzaçao acumulada)

TOTAL DO ATIVO

(Nola 16J

563.081

58.90.(,326

Créditos de operações de ~uros, previdência e eapitaliz.açlo

Partid pSiçOes em cor.gadas e controladas

19•• 9-4.792
43.148.450

325.356

Se~or privado

~spesas

58.910,715
15.414.3 10
12.657.630
696.609

9.746
269.627

Setor privado

Outros Val ores • Bens

251.925
2.354.444

9.748

Operações de aédlto vinculadas é çessOO

Créditos especificos

640.506.581

299.573

(NoOD9.bl

(Provisão para operações de crédito}

CSirtelra de Cérrbio

591.631.160

(~1.933)

Repasses interlin.anceiros

Operaç&es de Alrand11mento Mercantil

592.114.074

40.431 .825
5.272.792
675.433
(33.706}

Tesouro N adonal· rf!Q.JfSOS do crédito l\lr&l

Ope raç6es de C ridlto
Selor pUblico

30.06.2014

661.698.514

14.405.337
6.011.715
1.341.695
(46.343)

Relações lnterflnancelras

Créditos vinc:ufados

31.12.2014

10.275.170
17.873.n 5
(7.598.605)

18.432.244
(7.183.012}

10..988.304
17.485.286
(6.496.982}

33.132
1.622.976
( 1.589.644)

1&1.595
1.673.307
(1.631.712}

1.683.537
(1.635.582}

1.533.864.244

1.437•.(85,512

1.401.127.767

47.955

As notas explicatiVas são parte integrante das demonstrações contábeis .
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30,08.2015

PASS\VO/PATRIMONIO LfQUDO

PASSrvO CIRCUL.ANTE

Depósitos

(Nota 17.a)

Depósitos i vista

Oepóslt:>s de poupança
Depósitos l nterlinancefros
Dep6.sitos a prazo

Captaç6es no Mercado Aberto

Sexta-feira 18

(Nota 17.c1

Carteira Própria
Carteira de terceiros

Ca rteira de livre movimentação

31.12.2014

30.06.2014

972.591.019

931.769.187

814..544.553

393.142.476

401.177.785

33 4.1116.768

64.760.906

74.2 10.189

69.376.605

147.306.118

148.698.890

146.460.984

27.935.260

25. 1154.397

25.422,674

153.140.192

153.114.309

143556.505

338.203.328

292.36 1.623

276.006.528

58.618.590

6 1. 110.1395

55.937.484

279,484.760

231.2S0.728

219.870,8111

99.978

Roeursos de Ae•itos • Emluâo do Titulos

198.230

43.131.035

51.246.818

39.358.768

20.314,405

38.260.204

27.908.127

22.790.034

12.965.090

11.432.4122

26.456

18 .524

1&.219

3.343.102

3 1.463

5.183.513

3.323.239

16

5.160,900

19.863

31.447

22.613

3.27$.724

5,290.841

3.928.855

3.272.402

5.288.873

3.925.709

4 .322

2 .168

3.146

18.911.841

17.398.060

14.769.446

956

1.909

291.745

18.910.885

17.396.151

14.477.701

37.003.730

34.415.072

36.427.366

26.230

50.670

36.236

BNOES

14.116.196

15.065.291

13.169.813

Caixa Econômica Federal

18.324.322

12.359.686

8,046.363

6.001,515

6.075.536

5.381.234

475.467

863.889

9.793.698

95

95

95

(Nota 19)

Recursos de letras imoblfiérlas, hlpotecanas. de crédito e similares

140

Recursos de debêntures
ObrigaQ6es por ti(Uk)s e vaklres moblliárics

no exterior

Ceftll'icados de operações estruturad~Js

Relaç6es lnterflnancel ras
Recebimentos e pagamentos a ~quldar

(NOIS 9.a)

Correspondent&s

Relações Interdependências
Recursos em transito de terceiros
Transferéndas i nternas de recursos

Obrlgac;6n por Emp,.sUmos

(Nota 18.&J

Empréstimos no pars - ootras lnsbtuições

Efll)réstlmos no exterior
Obrlgaç6es por Ropasns do Pais - tnstilulç6 cts Oficiai s

(Nota 18.b~

Tesouro Nacional

F!name
Outras instituições

Obrigações por Repasses do Exterior

fNota 18-b)

Instrume ntos Fln•nc:elros Deriv ativos

(No1a8Al

2.174.115

2.420.029

2.163.647

133.404.573

127.427.401

121.189.567

4.801.354

437.888

5.992.586

(Nota 12.a)

13.744.227

17JXU.924

13.087.454

2.373.687

2.356.593

1.088221

(Nota20.aJ

23.167.078

20.370.981

18.861.375

779.634

756.060

436.390

Provi$0es técnicas de seguros, previdênda e capitaJização

(Nota21bl

27.954.085

24.494.597

22.174.845

Fundos financeiros e de des.envolvimenlo

(Nota20b}

7.682.327

6.629.365

5 .357.804

Dividas subOrdinadas

(Nota 20.c)

3.300.315

4 .110.613

5.676.703

Instrumentos hibndos de captai e dMda

(Nota20.0l

420.979

368.814

295.356

Diversas

(Nota 20.e )

49. 180.887

4 9.9 10.566

-"8.216.833

Outras Obrigações
Cobran~ e arrecadação de lnbutos e assemelhados

Carteira de cambio
Sociais e estatutjnas
Fi.scaís e prevldendArlas
Negociação e lnlermedlaçao de valores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábels.
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Demonstrações Contábeis Conso lid '

~~
"(UTUAÇAi

1" Semestre de ..,
-

Valores expressos- tm milhares de Reais, exceto quando in

~ts (,t.f~

~
30.06.2015

PASSIVOJPATRrMÓNIO ÚQUIOO

31 .12.2014-

30.06".2014

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

478.630,538

425.103.131

444,792.589

EXtGfvEL A LONGO PRAZO

478.202.062

424.663.164-

444.376.437

(Nota 17.a~

52..488.106
6.287.686
46.200.420

67.1 83.984
5814.349
61.369.635

95.066.035
3.419.356
91.646.679

!NOta 17.C)

1'-668.994
3.028.983

13.683.952
3.254.679
10.423.741
5.532

13.092.878
3.300.905

Dopósttos
Oepósilos lnterfinancelros

Depósitos a pr.azo

Captações no Mercado Aberto
Carteira Própôa
Carteira de terceiros

11.639.162
849

Carteira de livre movimentaçlo
Re curso s de Aceitos e Emlsslo d e T lt 11Jos
Recu r~ d e Jet~slmobilárias, h1potec3ias, do cté<tito e s;mllares

9.786.140
5.833

(Nota 19)

157.582.807
141.537.789
475.422
15.566.641
2.955

107.787.719
88.902.537
59
18.885.123

110.333.053
89.028,147
761 .630
20.543.276

(Nota 18.aJ

7 .624.917
1.038.797
6.586.120

s.s9a.Jn
1.751.978
4.8-46.399

3.876.487
945
3.875.542

l Not.a18b}

54.872.916
290.973
27.525.287
27.056.656

56.634-.949
289.228
29.216.507
27. 129.214

56.592.154
399.549
30.615.411
25.577.194

Obriga çlHts po:r Rep;asses d o Exterior

!Nota 18l>)

382

3ll2

382

Instrumentos Financeiros Derivativos

(No<a8.d)

Recursos de debêntures
Obrigações por 111u1os e vakxes mobiliários no eX1erior
Certificados de opera~s estrutur.tdas

Obrigaçõe s por Emprôstimos

Empréstimos no pafs - outru lnstttuiçOes
Empréstimos no eXleóor

Obrlgaçãe:s po.r Rep asses do Pais - lnstltul ç6n Ofiefal s
Tesouro Nacional
BNDES

Finame

1.463.684

1.023.130

907.081

(NOla20.o)

189.500.256
1.419.657
2.482256
186258
89.292.318
4.721.403
2.169
50.538.349
5.238.5:26
24.675.268
10.944.052

171.750.671
3.715.002
2.412.810
74.383
77.725.415
4.2.1t.033
2.153
48.205.228
4.496.926
21.467.670
9.440.051

164.508.367
5.575.796
3.920.755
1.017.115
67.378.218
3.047.263
2..141
46.510.387
11.928.227
16.3:26.904
8.801.561

4-28..476

439.987

418.152

(NOla 24)

82.642.687

80.&13.194

71.790.625

60.000.000
47.063.549
12.936.451

541.000.000
42.9-57.421
11.042.579

54.000.000
43.136.853
10.863.147

8.100.000

8.1 00.000

14.326

10.773

Outras Obrigações

Carteira de cambio

!NOla12.a)

Ascais e previdendánas

INOla20..l

NegoclaçAo e lntermedlaçAo de valores

Provisões lé<:nicas de seguros. pre...tdêrv::ia e copitalizaçlo
Ful'\dos financeiros e de d&senvof\llmeolo

(Nota 21 bJ
(No<a 20.b)

Operações especiais
Dividas subordinadas

(Nota 2Q_ç)

Instrumentos h l'bridos de capital e dMda

(No1B20.d)

Instrumentos d e divida elegrvels a capih!l

(Notas 20.c e 20.d}

Diversas

RESULTADOS DE EJCERC!CIOS FUTUROS
PATRIMONIO ÚQUIOO

Capital

Do domldiados no pafs
De domiciliados no extenor
tnstrumanto Elegfv el

:~o

Capital Prinelp1l

Reservas do RoaVIIIiaçio

Reservas de Luc;ros

Aj'u.stu d e Avallaçlo Patrimonial
(Aç6es em Tesouraria)

Partieipeçi o dos Nl o Controladores
TOTAL DO PASSIVO

(Nota 24 c)

~

7JTJ-,.,

~~

10.768

2.764

2.805

4.524

25.767.559

26.&;25.511

23.260.140

(12.567.032)

(9.597.840)

(6.667.188)

(1.629.478)

(1.&21.507)

(1.558.272)

2.954.548

3,093.452

2.740,6$3

1.533.864.244

1.437.485.512

1.401. 127.767

As notas explicativas são parte Integrante d as demonstrações contábeis.
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Demon strações Contábeis Consolida

fJ. BANCO DO BRASIL

1" Semestre de
VaJores expressos em mllhares de Reais, exceto quando lndi

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
~ Trlmas tro/2015

:ze Trimutro/2014

1• S.mestre/2015

1• Semos tro/2014

38.894,865

33.552 .531

89.317.197

65.568.527

(NOia10.b)

23.508.802

2 1.035.199

52.830.745

41.122.276

Operaçóes de arrendamento mercantil

(Nola 10.11

1n.243

333.900

429.698

6'19.693

Resultádo de operaQOes ex>m tftulos e valores mobiliários

(Nota 8.b)

12.648.350

9.838.945

29.~21.658

18.665.697
(724.805)

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de crédito

Resultado de ínstrumentos flnançelros denvativos

Resuhado de operações; de Cêmblo

Result3do das apfieaçóes eompulsórfas
Operações de veoda ou de transferêoda de allvo.s financeiros
Resultado finar'IOeiro das operaç6e$ com seguros. previdência e

capitaliuçêo

(Nola 8.e)

(400.538)

(631.558)

502.832

(Notal2.b}

363.707

437.055

787.703

862.635

(Nota 9.c)

1.194.917

1.467297

2.385.406

2.B87.011

116.566

126.0()41

246.360

345.921

(Nota 21.eJ

1.290.818

945.669

2.512.795

1.730,099

(30.503.202)

(25.871.196)

(16.07 2.690)

(49.983.368)

(24.803.740)

(19.200.261)

(48.360.270)

(37.11 6.509)

18e~

915269

(974.800)

(14 ,160.936)

( 1.9 19.119)

(Nota10J)

(134.431)

(298.215)

(348,154)

(606.041)

(9.429)

41.378

(30.372)

(5.967)

(Nota21 e)

(857.186)

(620.124)

(1.610.341)

(1.169.091)

10.re. lO.g)

(5.61 3~85)

(4.759.174)

(11.562.617)

(9.166.641)

8.391.663

7.681.335

13.2:44.507

15.585.159

(3.231.255)

DESPESAS DA INTERMEOlAÇÃO FINANCEIRA
Operações de captaçlo no mercado

(Nola17.d)

Operações de empréstimos, eessOes e repasses

(Noto

Operações de arr endameolo mercanlíl
Operações de veoda ou de tr•nsferênda de: auvos rtnanceiros
Atualização e juros de provisões tém!eas de seguros,

previdênda e capitafil.açlo
Provido para ctédltos de liquidação duvidosa

(Nota~

RESULTADO BRUTO OA INTERMEDlAÇÀO FINANCEIRA

(2.924.324)

(5.881.914)

(8.094.870)

Receitas de prestação de serviços

(Nota 22.a)

4 .667 .9n

4,424,998

9.3-22.191

8.535.628

Rendas de tatifas bancãtias

(Nota 22 b)

1.790.786

1,615.988

3.4-4 6.032

3.167.505

Despe,., de pessoal

(Nota 22.cJ

(5.516.392)

(4.700.643)

(10.705.621)

(9.376.646)

Outras despesas adm!nlstratiV&S

(Nor• 22.d)

(4.068.060)

(4.169.689)

(8.190.026)

(8.507.485)

De-spesas tnbutárlas

(Nota 25.c)

(U82A32)

( 1.326.934)

(3.327.988)

(2.335.937)

(Nota 14)

(228.301)

(188.021)

1.479.502

(706241)

(NO!a21et

1.646.257

1.228.609

2.799.735

2.309.557

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONIJS

Resultado de participaQOes em coligadas 4! controladas
Resultado de operações com seguros, prelfdêncla e:

capltalizaçao
Outras rereítas operadona\s

(Nota: 22 e)

2.603.212

3.186.800

5.743.038

7210.524

0\Jtras despesas operac:ionals

tNote22.fJ

(2.644297)

(2.995.432)

(6.448.5n)

(6.391.875)

5 .160A08

4.757.011

7.362.593

9.490.289

RESULTADO OPERACIONAL

(1.943)

35.964

5.768.618

133.7«

Receita$ nAo operaàonais

41.361

69.811

5.885.754

201.134

Despesas nio operacionais

(43.304)

(33.847)

(11 7.136)

(67.390)

5.156.465

4.792.975

13.131.211

9.624.033

(1.244.191)

(1.237.463)

(2.229.074)

(2.674.474)

(421.188)

(401.108)

(1.193.497)

(795.439)

PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES

(477.828)

(325.828)

(882.732)

(647."")

LUCRO liO.UIDO

3.007.558

2.828.576

8.825.908

5.506.174

2 .796.175.715

2.802.259.653

2.796.131. 188

2.803.466.870

1,05

1,00

3,08

1,99

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

INola 23)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS E PARTtCIPAÇ0ES

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUtÇÁO SOCIAL

!NOta 25.a)

PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
NO lUCRO

LUCRO POR AÇAO

,,_24.0

Nümero médio ponderado de ações · bé$1CO e dilufdo
l lJ(;tO básico e d1lufdo por ação (RS)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábels.
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1° Semestre de 2015

õ)'

v .-lotes oxprosso.s om mllh:ues do _R.a;:al&, oxceto qba.ndo lndlc:ndo

~-

......
co
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÕNIO LiQUIDO
EVE NTOS

11

li
s..dol.m31. t2.2013

--

"""""''-~-.lfquido .. lmfooloo

--

~..........,.., pol<fmoolol - l'bnot do Benelldos,llquldo ...........
T'*'H9')eseotn~bo-lldofm~s

l'oognomodo _ _ .. _

-

DMdondoi/JCP .........
Roabllç6oOO~ da ~om~oontro&ldls

(NoW21.4)

Vatl:.çAo do plllrtldpaç:Ao dM: n5o con'ltol&donla

Lucro lrqukJO do S*lo<fo
Retultado nlo t•.aiWido

(NoW24.h)

Res«va;

(I<$ 2<.g)

.lll;idMdoo

(NOC. 24..Q)

• NrosS()IbqocaCII(MI)ft)pnO

(Nota24,o)

-

.... :!0.08,201<

SM:Iote(n3t. 12.20H
A1ltMntO de~~ Cllpiiii!ÍU(:fiO eM tliMf'IU
lilaoeel.otdenv..__~ ........,.

.._....._._.._

AjlJ&Jél de awheçao petrfmontal- Pllmos da 81neficlos, ~uiOo d• ~~~

--

-

$0.000.000

Nut.QO.s 6o JMriodo

A4usto do tvlllleçto pt~tde utu~s o v:.IOI'M ff)OI)iliMol él ~MOS

54.000.000

-

~·te dt I'V-IIç:IOpall'irnonllltMllhlbl:oVOk)ru~blllárlot• ~s

Ott~ ~

tna!;rUmoento
e&.gW.C•o
Copllal
Prtnc.tpal

Capbl

R.t~rvn da

Reav•l..oao

-

6.023

---

-

-

-

-

-

• .7-45

--

-

(No!.a24,d)

v"""~""-·~.,...,~ Uquldo do periodo

,...._lm..._elog....... _P<hil>"'

(lloéa2,~l

RMultldo nAotMia.do

(NoW2<1>)

De:sli~ •

RttetVat

(Not.24.g}

·Oiv-

(Nota 24g)

• .kwos IObce o C8PIIal próprio

(Nota24.g)

-

-

-

-

Saldotetn30.0&..20'5

60.000.000

........... porio. .

1.000.000

As notas exphcauvas são parte lntegranle das demonstrações contábets.
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8.100.000

-

:zn26V

-

-

-

-

-

-

-

3.035
(~38.9001

-

-

!1.566.272)

4.7"S

(lO)

m.ut

3.009.7tS

(s.f$2,..,..0)

89;201

(233,865)

2.80S

~468.211

21.1~.nt

(9.<) 7 805)

(160.0135)

(U21.S07)

-

(6.000.000)
1••a~

15.5A3

-

-

-

(CO)

(3.56i.836)

(1.324 407)

(17,659)

-

-

--

89,201

(6,$89,5211)

-

-

-

•••..o)

($1,604)

18..019.306

-

--

-

(2.965.1M)

-

-

(4.415)

--

--

--

·-

11.326
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Demonstrações Contábeis Consoli
1• Semestre de
Valores expressos em milhares de Reais_. exceto quando Jndl

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
1• Seme~ln/20 1 5

1• Semestte/2014

Fluxos de caixa provenientes das opera,õea
Lucro anUis dos tributos e p.tticlpaçóes
Aju:r.to.s ao lucro antes dos tributos • psrtlclp.aç6u
Provisão para c:rédlto, arrtJOdamento mercanbl e outros créditos
Depredações e amortizações

R(\suttado na avaliaçlo do vakJr recuperável da ativos
Resuttado de participação em çollgadas e contrdadas
Lucro na alreoaçâo de valores e bens

lueto na allenE~ção de investimentos
(Ganho) Perda de capital

Resultado da conversao de moeda estrangeira

Reversão para de.svalori:z:aç.Ao de outros vatore:s e béns
Amortizaçlo de ãgios em lnvesllrnMtos

e. 10.g)
(Nota 22.d)
{Nota15•16)

(No!<JS: 10 f

(Nota 14..a)

(Nota 23)
(Nota23)
(Nota23)

(Nola 1~.a•
{Nola23)
(Notas 14.e e 22.d}

Despesas oom provisões clveis, trabalhistas e fiscais

(Nota28.a)

Provrsõos técnicas de seguros, providência e capitalização

(Nola21.e)

Atualização de ativos/passivos aruarlais e dos fundos de destinação do supe~vit

Efeito du iTNd31lças das taxas de eâmbo em caixa e oqufvaklntes de calxa
Resultado dos naio oontro&adores
Outros ajuste5
Lucro •Justado .:.ntea dos tributos e participações
Varfaçõ•s Patrimoniais
Aumento em aplicaç6es lnterllnanceiru -:1e liqu(dez
Aumento em lftulos para negoclaçto e lnstr\.ll'n8ntos financefros derivabvos
Aumento em relações fnterfl08ncélras e hterdependências
Redução em depóSJIOS toftl)ulsórios no Banoo Central do Brasil
Aumento em operações de aédlto
(Aumento) Reduçêo em operações de arrendamento mercantil

(Aumento) Reduçao em outro5 Ct6ditos I Qutdos dos Impostos dfferidos
Aumento em outros valores e bens
Imposto de randa e contnbuic;AO soQal pagos
Redução em depósitos
Aumento em captaÇÕ63 no mercado aberto
Aumento em recuJ'$0S de aceites e emii$Ao de Ututos
Aumento em obrigaç:6es por e!11)réstimos e repasses
Redução em outras obngações
Redução em rosultados de exerclcios fut.Jros
CAIXA GERADO PElAS OPERAÇ0ES

(No!a27t

13.131.211
19.133.560
11.562.617
2.098.418
953
(1.479.502)
(5.378)
(2.5<5)
(5.734.841)
1.482.104
(1.521)
136.538
1.762.923
17.592.758
(898.268)
(6.309.418)
(882.732)
(168.546)
32.264.n1
(23.399.680)
(41.390.563)
(10.452.513)
(2.720.372)
6.062.064
(23.608.709)
{40.465)
(7.915.464)
132.969)
(5219.194)
(22.731.187)
48.826.747
41.679.305
3.366.946
(7.211816)
(11.490)
8.865.091

9.624.033
27.745.602
9.166.641
2.398.101
(2.820)
706241
(18.360)
(2.114)
5.398
(678.268)
(3.649)
115.634
1.112.183
14.091.161
(1.153.648)
2.655.475
(647.9461
1.573
37.369.635
(33.088.371)
(62 .530.177)
(3.95<.720)
(2.449.336)
4,147.214
(34.558.478)
193218
5.307.01Z
(80.486)
{2.786.910)
(11.130205)
49.634.828
26.636.729
1.221.2n
(8.722.034)
(18.303)
4.281.264

(3.5992831
270.757
(527.546)
(126.555)
(539.559)
2.314.674
(2.207.512)

(1.898.344)
(358.737)
(922.967)
61.805
(821.137)
(3.939.380)

(138.905)
2.019.150
3.505.037
(7.972)
{1.512.721)
(1.864.728)
1.999.861

42.155
4.089.135
4.72.5.802
(233.865)
(592.793)
(1.782.048)
6.248.386

8.657.440
65.328.572
6.309.418
80295.430
8.657.440

6.590.270
71.797.486
(2.655.475)
75.73228'\
6.590.270

Fluxos do çalxa provenlontos dn ativfdJdes do Investimento

Aumento em tltulos e valores mob\Uários disponíveis para \lenda
(Aumento) RedLição em tilulos e Yalores moblllárlos mantidos at' o vendf'T'18(1to
Aquisiçlo de imobilizado de uso
(Aquisição) AJi&naçAo de Investimentos
Aquis/yAo de lnl&ngíYeisldiferidos

Recursos oriundos de patceria no setor de cartões
CAlXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Fluxos de caixa provenientes du aU..,Idad. . d• financiamento

Variação da partiápaç:Ao dos aoortistas nlo contrOladores
Aumento em obrigaç6es por dívfda subordinada

Aumento em lnS'trumentos híbridos de capl1al e divida
AquislçJo de açlles em tesouraria
Dividendos pagos

Juros sobre o capital próprio pagos
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Vartaç:!io liquida de c aixa • • qui'V1lontesd• çalxa

Inicio do periodo

Efeito das mudanças das taxas de cêrnblo em caixa e equivalentes de caixa

Fim do período
Aumen~a

e Equlva'-ntes de Ca'xa

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1° Semestre/2015

1° Semestre/2014

97.971.663

70.984.467

Receitas de intermediação financeira

89.317.197

65.568.527

Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias

12.768.223

11.909.444

(11.562.617)

(9.166.641)

Receitas

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Ganhos de capital

(Nola23)

Outras receitas/despesas
Despesas da lrntermediaç3o Financeira
Insumos Adquiridos de Terceiros

5.789.241

2.114

1.659.619

2.671.023

(64.51 0.073)

(40.816.727)

(4.854.041)

(5.012.290)

Materiais, água, energia e gás

(Nota 22.d)

(327.293)

(252.404)

SeNiços de terceiros

(Nota22.d)

(798.299)

(948.601)

Comunicações

(Nota 22.d)

(691.579)

(769.132)

Processamento de dados

(Nota 22.d)

(405.272)

(433.712)

Transporte

(Nota 22.d)

(590.254)

(638.040)

Serviços de vigilância e segurança

(Nota 22.d)

(523.887)

(446.818)

Serviços do sistema financeiro

(Nota 22.d)

(391.913)

(386.492)

Propaganda e publicidade

(Nota 22.d)

(149.474)

(257.870)

Outras
Valor Adicionado Bruto

Despesas de amortizat;ao/depreciação

(Nota 22.d)

Valor Adicionado Liquido Produzido pela Entidade
Valor Adicionado Recebido om Transferilncla
Resultado de participações em coligadasfcontroladas

(976.070)

(879.221)

28.607.549

25.155.450

(2.234.956)

(2.513.735)

26.372.593

22.641.715

1.479.502

(708.241)

1.479.502

(706.241)

Valor Adicionado a Distribuir

27.852.095

100.00%

21.935.474

100,00%

Valor Adicionado Distribuído

27.852.095

100,00'1•

21.935.474

100,00'/ •

10.565.669

37,93%

8.928.882

40,70'! .

Pessoal

6.829.616

Salários e honorários
Participação de empregados e administradores no

lucro
Beneficios e treínamentos

5.868.704

1.193.497

795.439

1.407.028

1.283.642

FGTS

400.409

384.443

Outros encargos

735.119

596.654

6.890.711

Impostos. Taxas e Contribuições

24,74~.

6.190.604

Federais

6.229.598

Estaduais

624

391

Municipais

699.483

576.472

Remuneração de Capitais de Terceiros
Aluguéis
Remuneração de Capitais Próprios

687.075
(Nota 22.d)

687.075

(Nora 24.g)

9.708.640

2,47Y,

622.874

34,86'/o

6.154.120
1.037.282

Juros sobre capltal próprio de outros acionistas

931.337

744.766

Dividendos da, União

752.961

258.457

Dividendos d& outros acionistas

547.546

185.571

Juros sobre o Instrumento elegível ao cap:ital da União

174.981

lucro retido
Participação dos nao controladores nos lucros retidos

2,84o/.

622.874

1.280.734

Juros sobre cap{tal próprio da União

28,401'.

5.652.735

5.138.349

3.280.098

882.732

647.946

28.061'.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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No tas Ex plic ativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas
1° Semestre de 20Jt5
Valores e.xpressos tm milhares de Reais. exceto quando

O Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil ou Banco) é uma companhia aberta de direito privado. de economia mista,
regida. sobretudo, pela legislação das sociedades por ações. e sua matriz está localizada no Setor de Autarquias
Norte, Quadra 5, Lote B, Torre I, Edifício Banco do Brasil , Brasília, Distrito Federal, Brasil. Tem por objeto a prática
de todas as operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de intermediação
e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas, inclusive nas operações de câmbio e nas atividades
complementares, destacando-se seguros, previdência privada, capitalização. corretagem de titulas e valores
mobiliários. administração de consórcios. cartões de crédito/débito, fundos de investimentos e carteiras
administradas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional. Como instrumento de execução da polftica creditlcia e financeira do Governo Federal. compete ao Banco
exercer as funções atribuídas em lei, especificamente as previstas no artigo 19 da Lei n,0 4.595/1964.

2 - REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS
na

área

de Seguros,

Previdência

53

Indica~~ ~

1 -O BANCO E SUAS OPERAÇÕES

a) Reorganizações Societárias
Capitalização e Resseguros

G

Complementar Aberta,

Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A .
Em 11.06.2013, o Banco do Brasil, a BB Seguros Participações S.A. (BB Seguros), a BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A. (BB Corretora), a Odontoprev S.A. (Odontoprev) e a Odontoprev Serviços Ltda.
(Odontoprev Serviços) assinaram Acordo de Associação e Outras Avenças com o objetivo de, por meio de uma nova
sociedade por ações, denomnada Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. (Brasildental). desenvolver
e divulgar, e por meio da BB Corretora, distribuir e comercializar planos odontológicos sob a marca BB Dental. com
exclusividade em todos os canais de distribuição BB no território nacional.
A associação foi aprovada pelo Conselho Nacional de Defesa Econômica (CADE) em 02.08.2013 e. em 19.09.2013.
o Banco Central do Brasil (Bacen) autorizou a participação indireta do Banco no capital da Brasildental.
A Brasildental foi constituída em 12.03.2014 e seu capital social total é de R$ 5.000 mil, distribuído em 100 mil ações
ordinárias (ON) e 100 mil ações preferenciais (PN), com a seguinte estrutura societária:
a BB Seguros detém 49,99% das ações ON e 100% das ações PN, representando 74,99% do capital
social total, e
a Odontoprev detém 50,01% das ações ON, representando 25,01% do capital social total.
Do capital social total, R$ 1 mil foram integralizados na data de constituição da companhia e os R$ 4.999 mil
restantes no dia 15.04.2014. A BB Seguros e a Odontoprev responderam pela integralização do capital social da
Brasildental na respectiva proporção de suas participações.
Em 12.05.2014, foi emitido o registro da companhia junto ao Conselho Regional de Odontologia (CRO). A Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 07.07.2014, autorizou as operações da Brasildental e, em 05.08.2014,
aprovou os produtos a serem comercializados pela Brasildental no mercado brasileiro de planos odontológicos.
O Acordo vigorará por 20 ancs. podendo ser prorrogado por Iguais períodos.
Grupo Segurador BB Mapfre
Em 01 .11.2014, a Mapfre Vida S.A. incorporou a Vida Seguradora S.A., empresa pertencente à holding BB Mapfre
SH1 Participações S.A. Na mesma data, a Mapfre Seguros Gerais S.A. incorporou a Mapfre Affinity Seguradora
S.A., empresa pertencente à holding Mapfre BB SH2 Participações S.A. Ambas as incorporações foram realizadas
na totalidade de seus patrimônios. as quais foram deferidas pela SUSEP, através das cartas 206 e
207/2014/SUSEP-SEGER, respectivamente.
O acervo lfquido incorporado foi avaliado ao valor contábil na data-base da operação. 30 de setembro de 2014, no
montante de R$ 160.471 mil para a Vida Seguradora S.A. e RS 448.618 mil para a Mapfre Affinity Seguradora S.A.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolida
1° Semestre de 2

Como decorrência natural, a Mapfre Vida S.A. e a Mapfre Seguros Gerais SA. passaram à condição de sucessoras
a titulo universal da Vida Seguradora S.A. e da Mapfre Affinity Seguradora S.A., respectivamente, em todos os seus
bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus acervos patrimoniais.
As incorporações propiciaram maior sinergia e simplificação do modelo operacional, com consequente otimização de
custos e de capital regulatório.

BB Capitalização S.A.
Em 28.11.2014, os administradores da BB Seguros aprovaram a Incorporação da BB Capitalização ao seu
patrimônio nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. O acer10 liquido Incorporado foi avaliado ao
valor contábil na data-base da operação, 28.11.2014, no montante de R$ 5.573 mil. Considerando que a data-base
do laudo de avaliação contábil coincide com a data dos eventos societários que aprovaram a operação. não
ocorreram variações patrimoniais após a incorporação.

A incorporação justifica-se pela desnecessidade da manutenção da BB Capitalização no processo de revisão do
modelo de negócios no segmento de capitalização, bem como em razão da ausência de perspectivas de que a
empresa viesse a desenvolver atividades operacionais.
Como decorrência natural, a BB Seguros passou á condição de sucessora a titulo universal da BB Capitalização em
todos os seus bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus acervos patrimoniais.
Considerando que a BB Seguros é a única acionista da incorporada na data da incorporação, não houve relação de
troca de ações de acionistas não controladores da incorporada por ações da Incorporadora, não ocorrendo, portanto,
qualquer alteração do capital social da BB Seguros.
b ) Reorganização Societária - Filiais, Subsidiár ias e Controladas no Exterior

BB Money Transfers
Em 08.12.2014, ocorreu a dissolução da BB Money Transfers, localizada no estado de Nova York. O Conselho
Diretor decidiu pelo encerramento da empresa e repatriação do seu capital para a sua controladora, com base em
estudo de inviabilidade econômica do negócio.
O capital da BB Money Transfers foi repassado ao Banco, por meio da BB USA Holding Company Inc. (sua
controladora, com 100% das ações). No entanto. uma parte deste capital ficou retida na BB USA Holding Company,
com a finalidade de pagamento das despesas decorrentes das atividades operacionais para encerramento da
subsidiária e de dispêndios da própria holding.
O Banco realizou a integralzação do referido capital no mesmo local de investimento, por meio da BB Grand
Cayman. não ocorrendo ingresso de recursos no Brasil.
c) Parcerias no setor d e cartões
Livelo
O Banco do Brasil e o Banco Bradesco comunicaram ao mercado que a Companhia Brasileira de Soluções e
Serviços (Aielo) Iniciou. por meio de sua subsidiária integral já existente, a Livelo S.A., as tratativas para explorar
negócios relacionados a programa de fidelidade por coalizão.
A Livelo é uma sociedade com participação indireta do Banco, com 49.99% do capital social, e do Bradesco, com
50,01% do capital social. por meio da Alelo. e tem como objetivo principal:
atuar como programa de fidelidade por coalizão Independente e aberto tendo como parceiros: emissores
de instrumentos de pagamento, varejistas e demais programas de fidelidade, dentre outros;

reunir um diversificado grupo de parceiros relevantes e estratégicos para possibilitar a geração de pontos
de fidelidade e o resgate de beneficios; e
desenvolver pontos de fidelidade próprios a serem oferecidos aos parceiros de geraçãolacúmulo de
pontos e conversíveis em prêmios e beneficios nos parceiros de resgate.

12

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

~BANCO DO BRASIL

Sexta-feira 18

~
:Zdt t Ir)-SS 'r.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolida'das

1° Semestre de

L~"ls~

C

Valores expressos em mllhares de Reais, exceto quando fnd{çj;~

~::~"

~/
A empresa encontra-se em processo de estruturação para inicio de suas atividades e já obteve autorização dos
órgãos fiscalizadores e reguladores.
Stelo
O Banco do Brasil e o Bradesco, por meio da sua controlada Companhia Brasileira de Soluções e Serviços {Aielo),
lançaram, em 16.04.2014, a Stelo S.A., uma empresa de meios eletrônicos de pagamentos para administrar, operar
e explorar os segmentos de facilitadoras de pagamentos voltada para o comércio eletrônico, bem como negócios de
carteira digital.
Os serviços disponibilizados pela Stelo visam criar maior comodidade e segurança para os consumidores e
estabelecimentos comerciais, principalmente na utilização de pagamentos no comércio eletrônico.
Com vistas a implementar esse projeto, a Cielo e a Ale lo celebraram, em 15.04.2014, Memorando de Entendimentos
a respeito da participação da Cielo no capital social da Stelo.
Em 12.06.2015, a Aliança Pagamentos e Participações Lida. {Aliança) adquiriu 30% do capital social da Stelo S.A.
(Stelo), mediante aumento de capital e emissão de novas ações por esta última. O movimento societário consolidou
o previsto no Memorando de Entendimentos de 15.04.2014 entre a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
(Aielo) e a Cielo S.A.. controladora da Aliança, a qual tem como atividade pri ~cipal participar em outras sociedades,
como sócia, acionista ou cotista.
Levando-se em consideração as participações indiretas do Banco na Cielo e na Alelo, por meio do BB Banco de
Investimento S.A. e da BB Elo Cartões Participações S.A., respectivamente. a participação societária indireta total do
Banco do Brasil na Stelo é de 43,62%.
A Stelo Iniciou suas operações em 2015 mediante autorização dos órgãos fiscalizadores e reguladores.

BB Elo Cartões e Cielo
Em 19.11.2014, o Banco comunicou que a BB Elo Cartões Participações S.A. (BB Elo Cartões), sua subsidiária
integral, e a Cielo S.A. celebraram, nesta data, Acordo de Associação para formação de nova parceria estratégica
no setor de meios eletrônicos de pagamento.
A participação societária da BB Eto Cartões e da Cielo na Sociedade foi autorizada pelo Bacen em 30.12.2014.
A criação da Sociedade, oriunda da Parceria, foi autorizada, no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica {CADE), após transcorrido o prazo previsto no art. 65 da Lei n.• 12.529/2011, sem que houvesse a
Interposição de recursos ou avocação do processo pelo Tribunal Administrativo.
Em 27.02.2015, após a aprovação pelos respectivos órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores, e observado
o cumprimento de todas as condições contratuais precedentes ao fechamenlo da operação, a BB Elo Cartões e a
Cielo concluíram a formação da parceria estratégica, constituindo uma nova sociedade denominada Cateno Gestão
de Contas de Pagamento S.A. (Cateno).
Segundo os termos do Acordo, a nova sociedade possui o direito, transferido pela BB Elo Cartões, de explorar as
atividades de gestão das transações de contas de pagamento pós-pagas e de gestão da funcionalidade de compras
via débito de arranjos de pagamentos, conforme as normas do marco regulalório no setor de meios eletrônicos de
pagamento. Além disso, o novo negócio tem entre seus objetivos realizar associações com outros parceiros de
forma a aproveitar oportunidades em nicho de mercado relacionado a meios eletrônicos de pagamento, buscando a
obtenção de ganhos de sinergia e otimizando a estruturação de novos negócios no segmento.
O aporte desse ativo intangível ao patrimônio liquido da Cateno representou R$ 11.572.000 mil, conforme laudo
técnico realizado por empresa independente. Em contrapartida, bem como para fins de equalização das
participações societárias pretendidas, a Cateno entregou à BB Elo Cartões os montantes de R$ 4.640.951 mil em
moeda corrente. referentes ao pagamento dos tributos incidentes sobre a operação, e R$ 3.459.449 mil em
debêntures da Cielo. O montante de R$ 3.471 .600 mil foi mantido para compor a participação acionária da BB Elo
Cartões na Cateno.

13

663

664

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

fJ BANCO DO BRASIL

Março de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolid
1° Semestre de
Vafores expressos em milhares de Reais, exceto quando In

O capital social total foi dividido ã proporção de 30,00% para a BB Elo Cartões e 70,00% para a Cielo. Entretanto,
levando-se em consideração a participação indireta do Banco na Cielo, por meio do BB Banco de Investimento S.A.,
a participação societária indireta total do Banco do Brasil na Cateno ficou distribuída conforme a seguir:
Participação 88- ~o

Ações ON

Ações PN

Total

42,27

100.00

50.13

Capital Total

Em razão da conclusão da operação, o montante de R$ 3.211.700 mil impactou o resultado do Banco no
1° semestre de 2015, conforme quadro a seguir:
1) Ganho de capnal da BB Elo Cartões

11.572.000

2) Tributos

(4.640.951)

3) Resultado na BB Elo Cartões, liqufdo de efeitos tributários (1+2)

4) Resultado não realizado (50,13% do Item 3)
5) Resultado Consolidado (3+4)

6.931.049
(3.474.189)

3.456.860

6) Participação de empregados no lucro, lfquida de efeitos tributários

(245.160)

7) Impacto no l'ucro liquido Consolidado (5+6)

3.211.700

3- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis Consolidadas foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das
Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN). do Banco
Central do Brasil (Bacen), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) e da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), quando aplicável. Nas Demonstrações Contábeis Consolidadas, houve a reclassificação do instrumento
elegfvel a capital principal - IHCD para o patrimõnio liquido. Esse procedimento também é adotado para as
demonstrações contábeis prudenciais e em IFRS, com o objetivo de melhorar a qualidade e transparência dessas
demonstrações contábeis consolidadas.
A elaboração de demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
financeiras, requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis,
quando for o caso. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: o valor residual
do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, ativos fiscais diferidos, provisão para demandas
trabalhistas, fiscais e cfveis, valorização de instrumentos financeiros, ativos e passivos relacionados a beneficios
pós-emprego a empregados e outras provisões. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas
somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.
As demonstrações contábeis consolidadas contemplam as operações do Banco do Brasil realizadas por suas
agências no país e no exterior, as operações das subsidiárias financeiras e não financeiras no país e no exterior,
das Entidades de Propósito Específico - Dollar Diversified Payment Rights Finance Company e Loans Finance
Company Limited, e dos fundos de investimentos financeiros (BVIA Fundo de Investimento em Participações e BV
Empreendimentos e Participações S.A.) que o Banco controla direta ou indiretamente. bem como das participações
em outras empresas, conforme determinado pelo Bacen. Essas demonstrações contábeis consolidadas foram
elaboradas de acordo com os procedimentos específicos estabelecidos pelo artigo 32 da Instrução CVM n.• 247, de
27.03.1996, e por determinação do Bacen, onde os componentes de ativo, passivo, receitas e despesas das
sociedades controladas em oJnjunto foram incluídos proporcionalmente nas demonstrações contábeis consolidadas,
tendo como objetivo demonstrar a adequada situação financeira e dos resultados das operações do Conglomerado
Banco do Brasil, bem como manter a consistência com as informações já divulgadas em períodos anteriores,
considerando que o artigo 3° da Resolução CMN n.• 2.723/2000 foi revogado em 26.03.2015.
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Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas foram eliminados os valores oriundos de transações
entre as empresas, compreendendo as participações acionárias de uma empresa em outra, os saldos de contas
patrimoniais, as receitas, despesas, bem como os lucros não realizados, liquido dos efeitos tributários. As
participações dos não controladores no patrimônio Hquido e no resultado das controladas foram destacadas nas
demonstrações contábeis. Os saldos das contas patrimoniais e de resultado das participações societárias em que o
controle é compartilhado com outros acionistas foram consolidados proporcionalmente à participação no capital
social da investida. As operações de arrendamento mercantil foram consideradas sob a ótica do método financeiro.
sendo os valores reclassificados da rubrica de imobilizado de arrendamento para a rubrica de operações de
arrendamento mercantil, deduzidos dos valores residuais recebidos antecipadamente.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emite normas e interpretações contábeis alinhadas às normas
internacionais de contabilidade e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários. O Conselho Monetário Nacional
(CMN) aprovou os seguintes pronunciamentos, observados Integralmente pelo Banco, quando aplicável: CPC 00 Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, CPC 01 - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos, CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, CPC 05 - Divulgação sobre Partes
Relacionadas, CPC 10- Pagamento Baseado em Ações, CPC 23- Poifticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro, CPC 24 - Evento Subsequente, CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes e CPC 33 - Benefícios a Empregados.
Adicionalmente, o Banco Central editou a Resolução CMN n.• 3.533, de 31.01.2008, cuja vigência iniciou-se em
janeiro de 2012, a qual estabeleceu procedimentos para classificação, registro contábil e divulgação de operações
de venda ou de transferência de ativos financeiros. A Resolução é convergente com os critérios de baixa de ativos
financeiros especificados no CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.

O Banco aplicou, ainda, os seguintes pronunciamentos que não são conflitantes com as nomnas do Bacen, confomne
detemnina o artigo 22, § 2°, da Lei n.• 6.385/1976: CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, CPC 12- Ajuste a
Valor Presente, CPC 22 - Informações por Segmento, e CPC 41 -Resultado por Ação.
A aplicação dos demais normativos que dependem de regulamentação do Bacen reflete, basicamente, em ajustes
imateriais ou em alterações na fomna de divulgação, exceto nos seguintes pronunciamentos que podem gerar
impactos relevantes nas demonstrações contábeis:
CPC 04 - Ativo Intangível e CPC 15 - Combinação de Negócios - a) reclassificação dos ativos intangíveis
identificados na aquisição de participação no Banco Votorantim, ocorrida em 2009, bem como na aquisição do
controle do Banco Patagonia, em 2011, e do BB Americas, em 2012, da conta de Investimentos para a conta de
Intangível, no grupamento do Ativo Não Circulante - Pemnanente; b) não reconhecimento de despesas de
amortização de ágios por expectativa de rentabilidade futura oriundos das aquisições; e, c) reconhecimento de
despesa de amortização de intangíveis com vida útil definida, identificados nas aquisições.
CPC 18- Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto- a) registro a
valor justo das participações societárias recebidas na parceria de formação das joint ventures BB Mapfre SH1 e
Mapfre BB SH2, em 30.06.2011; b) baixa dos ativos contribufdos pelo Banco do Brasil, Incluindo qualquer ágio, pelo
valor contábil; e, c) reconhecimento do resultado da transação nas novas sociedades constituídas pela proporção
das participações societárias.
CPC 36 - Demonstrações Consolidadas - consolidação das participações em investimentos em coligadas e
controladas em conjunto pele método de equivalência patrimonial, confomne pronunciamento CPC 18, ocasionando
a redução nos ativos e passivos totais do Conglomerado.
CPC 38 -Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração- ajuste na provisão para crédito de liquidação
duvidosa, em virtude da adoção do critério de perda Incorrida ao invés do critério da perda esperada.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Diretor em 11.08.2015.
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Participações societárias incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas, segregadas por
segmentos de negócios:
~ 0.08.201 5

AtMdadct
Stgmtnto Baneã.rlo
Banco do Brasfl - AG
88 Leasing Company ltd.
88 Leasing S.A.- Atn!lndamenlo Mercantil

BB SeeurUies Asla Pte. Ltd.
Banco do Brasil Seeurities LLC.
BB Securities Ltd.

BB USA Holdmg Company, Inc.
Brasilian American Merchanl Bank
Banco do Brasil Atnerlcas

Besc OisbíOOidor.a de Tltutos e Valorn Mo"llllárlos SA

Banco Patagonia SA
Banco VotOfanllm S.A.
Segmento lnveslimentos
BB Banoo de lnvesllmento SA
Kepler Weber S.A.

Companhia Bta$i'leira de Securililação - Cbfasec:
Neoonergla SA
Segment o GestJo d e Recursos
BB Gestlo de R.eeut'$05-0~iribuOOra de Tlutos e Vaiore.s
Mobiliãti0$SA
Segment o Seguro s, Prevld6nc:la e Capitatlz.aç.lo
BB Seguridade Participações SA.
BB Cor Paf'tletpações SA
88 Conetofa de Seguros e Admlnlsuadora de Bens S.A.
BB Seguros P01rticlpaçOes S.A.
BB Capitalização S.A. (antiga Nossa C<ti xaCopitalkaçâo S.A.)
BB Mapfre SH I Participações SA

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

Bancária

31.12.2014
% do Partlclpa çlo

100,00%

30.06.2014

AdministraÇão de Ativos
Bancária
Bancária

100,00%
100,00%
100.00%
100.00%
100,00%
100,00%
100,00%
100.00%
100,00%
99,62%
58.96'1.
50.00%

100.00%
100,00%
100.00'1.
100,00'1.
99.62'1.
58.96%
50,00%

(1)
(2)
(3)(4)
(2)

Banco de lnvesbmento
lnd!Jstria
ActuisiçAo de Créditos
Energia

100.00%
17,46%
12,12%
11,99%

100,00%
17,46%
12,12%
11,99%

100,00%
17,58%
12,12%
11,99%

(1)

AdmínlstraÇAo de Ativos

100,00%

100.00%

100,00%

(1)

Ho/dlng
Holdlng
Corrotora
Ho/d/ng

66,25%
66.25%
66,25'1.
66,25%

66,25%

66,25%
66,25%
66,25%
66,25%
66,25%
49,68%

(1)
(1)

(1)

An'elldamenlo
Ammdamento
Corretono
Corretora

Corretora
HoJdill9
Bancária

Bancârla

100,00%

100,00%
100,00%
100.00%

66,25%
66.25%
66,25'1.

100.00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100.00%
100,00'1.
100,00'1.
100,00%

99,62%
58,96%
50.00%

(5)
(2)

Capi\a~zaçâo

Holdlng

49,68%

49,68%

Bras;tdéOlOI Op<>rad6fa de PI>J\0< Odolltoló1)K>ós SA

(2)

Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Mapfre Vida S.A.
VJda Seguradora SA
Bra.sllprev Seguros e Prevfdênda S.A.
Brasilcap CapltaRzaç:to SA
Mapfre BB SH2 Pactlapações S.A.
Aliança do Brasil Seguros SA
Brnilvefculos Companhia de Seguros
Mapfre Seguros Gerais SA.
Mapfre Affinlty Seguradora S.A.
BB Mapfre Asslsttncia SA
Votorantim Corretora de Seguros SA
Seguradora Br8S!-leira de Crédito A Exponação • SBCE
IRB - Brasll Resseguros S.A.
Segmento Melo$ de Paga monto
BB Admmistradora de Cartões de Créd1to SA
88 Ek> Cattóes Parti<:ipações SA.
Cateno GestAo de Contas de Pagamento SA

(2)
(2)
(5)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

PrcstaçAo de SeMços
Seguradora

49.68%
49,68%

Seguradora

49,68%

49.68%
49.66%
49,68%

49,66%
44,16%
33,13%
33,13%
33.13%
33,13%

49,68%
44,16%
33,13%
33,13'1.
33,13%
33,13%

33,13%
50.00%
12.09%
13,53%

33,13%
50,00%
12,09%
U ,53%

49.66%
49,68%
49.68%
49,68%
44,16%
33,13%
33,13%
33,13%
33,13%
33,13%
33,13%
50,00%
12,09%
13,58%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

49,99%
49,99%
33,33%
28,76%
12,52%

49,99%
49,99%
33,33%
28,75%
13,53%

49,99%
49,99%
33.33%
28,76%
13.53%

100.00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00'1.
100,00%
100,00%
100,00%

100,00'1.
100,00%

99,97%

99,97%

EloPartldp~s SA

Co~anhia Brasileira de

Soluções e Serviço3 CBSS - Al~o

Elo Serviços SA.

C!eloSA.
TecnolOgia Bancéria SA- Teeban
Outros Segment os
Atl\tOS SA Seeuritfzadora de Cr6d1IOS Financeiros
Ativos S.A. Ges~o de Cobrança e Recupereção de Crêd!to
BB Admfnl,tradora de Consórcios SA
BB Tur Viagens a Tunsmo Ltda.
BB Money Transfers Inc.
BB Tecnok)gia e Serviços S.A.

(5)
(2)
(2)
(3)
(2)

SegoradOta

Seguradora/Prevldênda
Capitalilê'Çâo
Holdlng
Seguradora
Seguradora

Seguradora
Seguradora
Prestaçlo de SeNiços
Corretora
Seguradora
Resseguradora

(1)
(1)
(2)(6)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

Prestaçto de Sefvfços

(1)
(1)
(1)
(1)(4)
(5)
(1)

AQulslção de Créditos
Aquisição de Créditos
Consórcio
Turismo
Prestação de SeMços
lnfonnâtica

Ho/ding

Prestação de SeMços
Hold'Jng
Prestação de Serviços
Prestação de Sefviços
Pres~ de S<!MQOS

Prestaçio de SeMços

50,13%

100,00~

100,00%
100,00%
99.97%

( 1) Controladas.

(2) Controladas em conjunto ínclurdas pro~rcfonalmente na consolidação.
(3) Coligadas fnclufdas proporcionalmente na consolidação conforme determlnação do Bacen.
(4) Demonstrações contábeis para consolidação relativas a maiol20't 5.
(5) Empresas descontlnuadas durante o exercido/20 14.
(6) O Banco do Bras!l detém o controle compartilhado na Cieto. que por sua vez controla a Cateno. O percentual de participação do Banco na
Cateno leva em consideração sua participação d1reta na 88 Elo, bem como a participação indireta na Cieto por meio do BB Banco de
Investimento, conforme demonstrado n a Nota 2.c.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolida
1° Semestre de 2

Informações para efeito de comparabilidade
Foram realizadas, para efeito de comparabilidade, de forma a evidenciar melhor a essência das operações, as
seguintes reclassificações:
Bala nço Patrimonia l
Prêmio pago a clientes por fijelidade/performance do grupamento Outros Valores e Bens - Despesas Antecipadas
para Intangível- Ativos intangíveis- R$ 220.547 mil.
30.06.2014

Divulgação Anterior

ATIVO CIRCULANTE

Outros Valores e Bens- Despesas Ar1tecipedas
ATIVO NÃO CIRCULANTE

Reclassificações

Saldos Ajustados

643.812.655

1220.547)

2.469.089

(220.547}

2.248.542

557,315.t12

220.547

557.535.659

843.592.108

PERMANENTE

21.814.563

220.547

22.035.110

lntanglvel- Ativos fntangrveis

17.264,739

220.547

17.485.286

Demonstração d o Resultado
Rendas de serviços prestados a ligadas da BB Seguridade do grupamento Receitas de prestação de serviços para
Resultado de operações com seguros, previdência e capitalização- R$ 206.311 mil.
30.06.2014

Divulgação Anterior

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

Reclassificações

(6.094.870)

Saldos Ajustados

(6.094.870)

Receitas de prestaçao de serviços

8.741.939

(206.311)

8.535.628

Resultado de operações com seguros, previdênda e capitalização

2.103.246

206.311

2.309.557

4- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis adotadas pelo Banco do Brasil são aplicadas de forma consistente em todos os períodos
apresentados nestas demonstrações contábeis e de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas.
a) Apuração do Resultado
Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do
resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de
recebimento ou pagamento. As operações formalizadas com encargos financeiros pós-fixados são atualizadas pelo
critério pro rata die, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados, e as operações com encargos
financeiros pré-fixados estão registradas pelo valor de resgate, retificado por conta de rendas a apropriar ou
despesas a apropriar correspondentes ao período futuro. As operações indexadas a moedas estrangeiras são
atualizadas até a data do balanço pelo critério de taxas correntes.
b) Mensuração a Valor Presente
Os ativos e passivos financeiros estão apresentados a valor presente err função da aplicação do regime de
competência no reconhecimento das respectivas receitas e despesas de juros.
Os passivos não contratuais representados essencialmente por provisões para demandas judiciais e obrigações
legais, cuja data de desembolso é incerta e não esta sob controle do Banco, estão mensurados a valor presente
uma vez que são reconhecidos inicialmente pelo valor de desembolso estimado na data da avaliação e são
atualizados mensalmente.
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1° Semestre de 20

c) Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira.
aplicações em ouro, aplicações em operações compromissadas - posição bancada, aplicações em depósitos
interfinanceiros e aplicações em moedas estrangeiras, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor
justo, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.
d) Aplicações lnterfinanceiras de Liquidez
As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço e ajustadas por provisão para perdas, quando aplicável.
e) Títulos e Valores Mobiliários - TVM
Os titules e valores mobiliários adquiridos para fonnação de carteira própria são registrados pelo valor efetivamente
pago, inclusive corretagens e emolumentos, e se classificam em função da intenção da Administração do Banco em
três categorias distintas, conforme Circular Bacen n.0 3.068/2001 :
Titules para Negociacão: tftulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem negociados ativa e
frequentemente, ajustados mensalmente pelo valor de mercado. Suas valorizações e desvalorizações são
registradas, respectivamente, em contas de receitas e despesas do período;
Títulos Disponíveis para Venda: títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados a qualquer tempo, porém
não são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados mensalmente ao
valor de mercado e suas valorizações e desvalorizações registradas, líquidas dos efeitos tributários, em conta de
Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Uquido; e
Títulos Mantidos até o Vencimento: titules e valores mobiliários que o Banco tem e dispõe de capacidade financeira
e intenção para manter até o vencimento. Esses tftulos não são ajustados pelo valor de mercado. A capacidade
financeira está amparada em projeção de fluxo de caixa que desconsidera a possibilidade de venda desses titules.
A metodologia de ajuste a valor de mercado dos titules e valores mobiliários foi estabelecida com observância a
critérios consistentes e verificáveis, que levam em consideração o preço médio de negociação na data da apuração
ou, na falta desse. o valor de ajuste diário das operações de mercado futuro divulgados pela Anbima, BM&FBovespa
ou o valor liquido provável da realização obtido por meio de modelos de precificação, utilizando curvas de valores
futuros de taxas de juros, taxas de câmbio, fndice de preços e moedas, todas devidamente aderentes aos preços
praticados no perlodo.
Os rendimentos obtidos pelos títulos e valores mobiliários, independente de como estão classificados, são
apropriados pro rata die, observando o regime de competência até a data do vencimento ou da venda definitiva, pelo
método exponencial ou linear. com base nas suas cláusulas de remuneração e na taxa de aquisição distribuída no
prazo de fluência, reconhecidos di retamente no resultado do período.
As perdas com titules classificados como disponíveis para venda e como mantidos até o vencimento que não
tenham caráter de perdas temporárias são reconhecidas diretamente no resultado do período e passam a compor a
nova base de custo do ativo.
Quando da alienação, a diferença apurada entre o valor da venda e o custo de aqu1s1çao atualizado pelos
rendimentos é considerada como resultado da transação, sendo contabilizada na data da operação como lucro ou
prejuízo com títulos e valores mobiliários.

f) Instrumentos Financeiros Derivativos - IFD
Os instrumentos financeiros derivativos são avaliados pelo valor de mercado por ocasião dos balancetes mensais e
balanços. As valorizações ou desvalorizações são registradas em contas de receitas ou despesas dos respectivos
instrumentos financeiros.
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A metodologia de marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos foi estabelecida com base em
critérios consistentes e verificáveis que levam em consideração o preço médio de negociação no dia da apuração
ou, na falta desse, por meio de modelos de precificação que traduzam o valor líquido provável de realização, ou
ainda, o preço de Instrumento financeiro semelhante. levando em consideração, no mínimo, os prazos de
pagamento e vencimento, o risco de crédito e a moeda ou Indexador.
Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes das
exposições às variações no valor de mercado de ativos ou passivos financeiros são considerados instrumentos de
proteção {hedge) e são classificados de acordo com a sua natureza em:
Hedge de Risco de Mercado: os instrumentos financeiros assim classificados, bem como o item objeto de hedge,
têm suas valorizações ou desvalorizações reconhecidas em contas de resultado do período; e
Hedge de Fluxo de Caixa: para os instrumentos financeiros enquadrados nessa categoria, a parcela efetiva das
valorizações ou desvalorizações registra-se, líquida dos efeitos tributários, na conta Ajuste de Avaliação Patrimonial
do Patrimônio Uquido. Entende-se por parcela efetiva aquela em que a variação no item objeto de hedge,
diretamente relacionada ao risco correspondente, é compensada pela variação no instrumento financeiro utilizado
para hedge, considerando o efeito acumulado da operação. As demais variações verificadas nesses instrumentos
são reconhecidas diretamente no resultado do período.
g) Operações de Crédito, de Arrendamento Me rcantil, Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio,
Outros Créditos com Características de Concessão de Crédito e Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa
As operações de crédito, de arrendamento mercantil. adiantamentos sobre contratos de câmbio e outros créditos
com caracterfsticas de concessão de crédito são classificados de acordo com o julgamento da Administração quanto
ao nível de risco. levando em consideração a conjuntura econômica. a experiência passada e os riscos especificas
em relação à operação, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução
CMN n.• 2.682/1999. que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis. sendo AA (risco
mínimo) e H (risco máximo), bem como a classificação das operações com atraso superior a 15 dias como
operações em curso anormal. Para as operações anormais com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a
contagem em dobro sobre os intervalos de atraso definidos para os nove níveis de risco, conforme facultado pela
Resolução CMN n.• 2.682/1999.
As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, inclusive, independentemente de seu nível de
risco, são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas.
As operações classificadas como nível H, que permanecem nessa classificação por 180 dias, são baixadas contra a
provisão existente.
As operações renegociadas são mantidas, no m1mmo, no mesmo nível em que estavam classificadas. As
renegociações de operações de crédito já baixadas contra a provisão são classificadas como H e os eventuais
ganhos oriundos da renegociação são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos. Admite-se a
reclassificação para categoria de menor risco quando houver amortização significativa da operação ou quando
houver fatos novos relevames que justificarem a mudança do nível de risco, conforme Resolução CMN n.•
2.682/1999.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa, considerada suficiente pela Administração, atende ao requisito
mfnimo estabelecido pela Resolução CMN n.• 2.682/1999 (Nota 10.e).
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h) Tributos
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributos

Imposto de Renda (15% +adicional de 10%}
Contributção Social sobre o Lucro liquido- CSLL (I)
PIS/Pasep 171

Contrlbuieão para o Financiamento da Seguridade Social- CofiM 12J
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Aliquota
25%
15%
0,65%

4%
AtéS%

(1) Alfquota aplicada âs empresas financeiras e âs empresas não financeiras de seguros, previdência e capitalização. Para as demais empresas não
financeiras, a alíquota de CSLL corresponde a 9%.

(2) Para as empresas nao financeiras optantes do regime de apuração não cumulativo, a alíquota do PISJPasep é de 1,65% e da Cofins é de 7,6%.

Os ativos fiscais diferidos (créditos tributários) e os passivos fiscais diferidos são constituídos pela aplicação das
alíquotas vigentes dos tributos sobre suas respectivas bases_ Para constituição, manutenção e baixa dos ativos
fiscais diferidos são observados os critérios estabelecidos pela Resolução CMN n.• 3.059/2002, alterados pelas
Resoluções CMN n.• 3.355/2006, CMN n• 3.655/2008 e CMN n.• 4.19212013, e estão suportados por estudo de
capacidade de realização.
i) Despesas Antecipadas
Referem-se às aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos beneficios ou presta.ção de serviço ao
Banco ocorrerão durante os exercícios seguintes. As despesas antecipadas são registradas ao custo e amortizadas
à medida que forem sendo realizadas.

j) Ativo Permanente
Investimentos: os Investimentos em empresas controladas e coligadas com influência significativa ou com
participação de 20% ou mais no capital votante e em demais sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou
que estejam sob controle comum são avaliados por equivalência patrimonial com base no valor do patrimônio líquido
da controlada ou coligada.
Os ágios correspondentes ao valor pago excedente ao valor contábil dos investimentos adquiridos, decorrentes da
expectativa de rentabilidade futura, estão sustentados pelas avaliações econômico-financeiras que fundamentaram
o preço de compra dos negócios. são amortizados com base nas projeções de resultado anual constantes nos
respectivos estudos econômico-financeiros e são submetidos anualmente ao teste de redução ao valor recuperável
de ativos.
As demonstrações contábeis das agências e controladas no exterior são adaptadas aos critérios contábeis vigentes
no Brasil e convertidas para a moeda Real pelo critério de taxas correntes, conforme previsto nas Circulares Bacen
n.• 2.397/1993 e n• 2.571/1995 e seus efeitos são reconhecidos no resultado do período_
Os demais investimentos permanentes são avaliados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão para perdas por
desvalorização (imparldade), quando aplicável.
Imobilizado de Uso: o ativo imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva conta de
depreciação, cujo valor é calculado pelo método linear às seguintes taxas anuais: edificações e benfeitorias - 4%,
vefculos- 20%, sistemas de processamento de dados- 20% e demais itens - 1O% (Nota 15).
Diferido: o ativo diferido está registrado ao custo de aquisição ou formação, liquido das respectivas amortizações
acumuladas_ Contempla, principalmente, os gastos de reestruturação da Empresa e os gastos efetuados até
30.09.2008, em imóveis de terceiros, decorrentes de instalação de dependências e amortizados mediante taxas
apuradas com base no prazo de locação, observado o máximo de 1O anos, e com aquisição e desenvolvimento de
sistemas, amortizados à taxa anual de 10%. Não são registrados novos valores no ativo diferido, de acordo com a
resolução CMN n• 3.617/2008_
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Intangível: o ativo intanqlvel corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção do Banco ou exercidos com essa finalidade, Inclusive o fundo de comércio adquirido.
Um ativo satisfaz o critério de identificação de um ativo Intangível quando: for separável, ou seja, puder ser separado
da empresa e vendido, transferido ou licenciado, alugado ou trocado individualmente ou junto a um contrato, ativo ou
passivo relacionado, independente da intenção de uso ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais,
independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da empresa ou de outros direitos e
obrigações.
Os ativos intanglveis possuem vida útil definida e referem-se basicamente aos desembolsos para aquisição de
direitos para prestação de serviços bancários (direitos de gestão de folhas de pagamento), amortizados de acordo
com os prazos dos contratos; ágio pago na aquisição de sociedade incorporada (Banco Nossa Caixa), amortizado
com base nas projeções de resultado anual constantes no estudo econômico-financeiro; e softwares, amortizados
pelo método linear à taxa de 10% ao ano a partir da data da sua disponibilidade para uso. Os ativos intangíveis são
ajustados por provisão para perda por desvalorização (imparidade), quando aplicável (Nota 16). A amortização dos
ativos intangíveis é contabilizada em Outras Despesas Administrativas.
k) Redução ao Valor Recuperáv el de Ativos não Financeiros -lmparidade
Ao final de cada período de reporte, o Banco avalia, com base em fontes internas e externas de informação, se há
alguma indicação de que um ativo não financeiro possa ter sofrido desvalorização. Se houver indicação de
desvalorização, o Banco estima o valor recuperável do ativo, que é o maior entre: i) seu valor justo menos os custos
para vendê-lo; e ii) o seu valor em uso.
Independentemente de haver Indicação de desvalorização, o Banco testa o valor recuperável dos ativos intanglveis
ainda não disponíveis para uso e dos ágios na aquisição de investimentos, no mfnimo anualmente. Esse teste é
realizado a qualquer momento do ano, sempre na mesma época.
Se o valor recuperável do ativo for menor que o seu valor contábil, o valor contábil é reduzido ao seu valor
recuperável por meio de uma provisão para perda por imparidade, reconhecida na Demonstração do Resultado.
Metodologias aplicadas na avaliação do valor recuperável dos principais ativos não financeiros:
Imobilizado de uso
Terrenos e edificações - na a pu ração do valor recuperável de terrenos e edificações, são efe1uadas avalíações
técnicas em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT.
Sistemas de processamento de dados - na apuração do valor recuperável dos itens relevantes que compõem os
sistemas de processamento de dados, são considerados o valor de mercado para itens com valor de mercado
disponível ou o valor passível de ser recuperado pelo uso nas operações do Banco para os demais itens, cujo
cálculo considera a projeção dos fluxos de caixa dos beneficios decorrentes do uso de cada bem durante a sua vida
útil, descontada a valor presente com base na taxa dos Certificados de Depósilos lnterbancários- CDI.
Outros itens do imobilizado -embora sejam sujeitos à análise de indicativo de perda, os demais bens do imobilizado
de uso são individualmente de pequeno valor e, em face da relação custo-beneficio, o Banco não avalia o valor
recuperável desses itens individualmente. No entanto, o Banco realiza inventário anualmente, onde os bens
perdidos ou deteriorados são baixados na contabilidade.
Investimentos e Ágio na Aquisição de Investimentos
A metodologia de apuração do valor recuperável dos investimentos e dos ágios por expectativa de rentabilidade
futura consiste em mensurar o resultado esperado do investimento por meio de fluxo de caixa descontado. Para
mensurar esse resultado, as premissas adotadas são baseadas em (I) projeções das operações, resultados e planos
de investimentos das empresas; (i i) cenários macroeconômicos desenvolvidos pelo Banco; e (iii) metodologia interna
de apuração do custo do capi:al baseado no modelo Capital Assei Pricing Model- CAPM.

21

671

672

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

fJ BANCO DO BRASIL
Direitos de Gestão de Folhas de Pagamento- O modelo de avaliação do valor recuperável dos direitos de gestão de
folhas de pagamento está relacionado ao acompanhamento da performance dos contratos, calculada a partir das
margens de contribuição de relacionamento dos clientes vinculados a cada contrato, de forma a verificar se as
projeções que justificaram a aquisição do ativo correspondem á performance observada. Para os contratos que não
atingem a performance esperada, é reconhecida uma provisão para perda por rmparidade.
Softwares - Os softwares, substancialmente desenvolvidos internamente de acordo com as necessidades do Banco,
são constantemente objeto de investimentos para modernização e adequação às novas tecnologias e necessidades
dos negócios. Em razão de não haver similares no mercado, bem como do alto custo para se Implantar métricas que
permitam o càlculo do seu valor em uso, o teste de recuperabilidade dos softwares consiste em avaliar a sua
utilidade para a empresa de forma que, sempre que um software entra em desuso, seu valor é baixado na
contabilidade.
Ágio na Aquisição de Sociedade Incorporada - A metodologia de apuraç!io do valor recuperável do ágio na
aquisição do Banco Nossa Caixa, incorporado pelo Banco do Brasil em novembro de 2009, consiste em comparar o
valor do ágio pago, deduzido pela amortização acumulada, com o valor presente dos resultados do Banco do Brasil
projetados para o Estado de São Paulo, descontados os ativos com vida útil definida. As projeções partem dos
resultados observados e evoluem com base nas premissas de crescimento de rentabilidade para o Banco do Brasil
e são descontadas pela taxa do custo do capital apurada por meio de metodologia interna, baseada no modelo
Capital Asset Pricing Model- CAPM.
As perdas registradas no resultado para ajuste ao valor recuperável desses ativos, quando houver, são
demonstradas nas respectivas notas explicativas.
I) Benefícios a Empregados
Os beneficios a empregados, relacionados a benefícios de curto prazo para os empreg•ados atuais, são
reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços prestados. Os benefícios pós-emprego de
responsabilidade do Banco relacionados a complemento de aposentadoria e assistência médica são avaliados de
acordo com os critérios estabelecidos no CPC 33 (R1)- Benefícios a Empregados, aprovado pela Deliberação CVM
n.• 695/2012 e pela Resolução CMN n• 4.424/2015 (Nota 27). As avaliações são realizadas semestralmente.
Nos planos de contribuição definida, o risco atuarial e o risco dos Investimentos são dos participantes. Sendo assim,
a contabilização dos custos é determinada pelos valores das contribuições de cada perfodo que representam a
obrigação do Banco. Consequentemente, nenhum cálculo atuarial é requerido na mensuração da obrigação ou da
despesa e não existe ganho ou perda atuarial.
Nos planos de benefício definido, o risco atuarial e o risco dos investimentos recaem parcial ou integralmente na
entidade patrocinadora. Assim, a contabilização dos custos exige a mensuração das obrigações e despesas do
plano, existindo a possibilidade de ocorrer ganhos e perdas atuariais, podendo originar o registro de um passivo
quando o montante das obrigações atuariais ultrapassa o valor dos ativos do plano de benefícios, ou de um ativo
quando o montante dos ativos supera o valor das obrigações do plano. Nesta última hipótese, o ativo somente
deverá ser registrado quando existirem evidências de que este poderá reduzir efetivamente as contribuições da
patrocinadora ou que será reembolsável no futuro.
O Banco reconhece os componentes de custo fie benefício definido no próprio período em que foi realizado o
cálculo atuarial, de acordo com os critérios estabelecidos no CPC 33 (R 1) - Beneffcios a Empregados, sendo que:
o custo do serviço corrente e os juros liquidas sobre o valor liquido de passivo (ativo) de benefício
definido sã.o reconhecidos no resultado do perfodo; e
as remensurações do valor liquido de passivo (ativo) de beneficio definido são reconhecidos em outros
resultados abrangentes, no patrimônio líquido da empresa, líquido dos efeitos tributários.
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As contribuições devidas pelo Banco aos planos de assistência médica, em alguns casos, permanecem após a
aposentadoria do empregado. Sendo assim, as obrigações do Banco são avaliadas pelo valor presente atuarial das
contribuições que serão realizadas durante o período esperado de vinculação dos associados e beneficiários ao
plano. Tais obrigações são avaliadas e reconhecidas utílízando-se os mesmos critérios dos pl anos de benefício
definido.
O ativo atuarial reconhecido no balanço (Nota 27) refere-se aos ganhos atuariais e sua realização ocorrerá
obrigatoriamente até o final do plano. Poderão ocorrer realizações parciais desse ativo atuarial, condicionadas ao
atendimento dos requisitos da Lei Complementar n.0 109/2001 e da Resolução CGPC n.0 26/2008.
m) Depósitos e Captações no Mercado Aberto
Os depósitos e captações no mercado aberto são demonstrados pelos valores das exigibílídades e consideram,
quando aplicável, os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata die.
n) Operações Relacionadas às Atividades de Seguros, Previdência

e

Capitalização

Apuração do Resultado
Os prêmios de seguros e as despesas de comercialização (ou custos de aquisição diferidos) são contabilizados por
ocasião da emissão das apólices ou faturas e reconhecidos no resultado de acordo com o per íodo decorrido de
vigência do risco coberto. As receitas de prêmios e as correspondentes despesas de comercialização relativas aos
riscos vigentes, ainda sem emissão das respectivas apólices, são reconhecidas no resultado em bases estimadas.
A receita de prêmios de seguros de riscos a decorrer é diferida pelo prazo de vigência das apólices de seguros, por
meio da constituição da provisão de prêmios não ganhos, com base nos prêmios emitidos auferidos.
As receitas de planos de previdência, seguros de vida com cobertura de sobrevivência e capitalização são
reconhecidas no resultado quando efetivamente recebidas. tendo como contrapartida a constituição de provisões
técnicas, exceto as receitas para cobertura de riscos nos casos de planos de previdência conjugados, as quais
devem ser reconhecidas pelo período de vigência do respectivo risco, independente do seu recebimento. Os custos
de comercialização são diferidos por ocasião da emissão do contrato ou apólice e apropriados ao resultado, de
forma linear, pelo prazo médio estimado para a sua recuperação, exceto os relacionados à capitalização.
Provisões Técnicas
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), sendo os valores apurados com base em métodos e premissas atuariais.
Seguros
Provisão de Prêmios não Ganhos (PPNG): constituída pelo prêmio do seguro correspondente ao período de risco
ainda não decorrido. O cálculo é individual por apólice ou endosso dos contratos vigentes. na data base de
constituição, pelo método pro rata die, tomando-se por base as datas de início e fim de vigência do risco segurado.
O fato gerador da constituição dessa provisão é a emissão da apólice/endosso ou inicio do risco, o que ocorrer
primeiro.
Provisão de Sinistros a Liquidar IPSLl: constituída por estimativa de pagamentos prováveis, brutos de resseguros e
Hquidos de recuperação de cosseguro, com base nas notificações e avisos de sinistros recebidos até a data do
balanço, e inclui provisão para os sinistros em discussão judicial, constituída conforme critérios definidos e
documentados em nota técnica atuarial. Os valores provisionados são atualizados monetariamente, nos termos da
legislação aplicável.
Provisão de Sinistros Ocorridos. mas não Avisados (IBNR - lncurred But Not Reportedl: constituída em função do
montante esperado de sinistros ocorridos em riscos assumidos na carteira e não avisados.
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Previdência
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder: representa o montante dos prêmios e contribuições apartados pelos
participantes. líquido da taxa de carregamento, acrescido dos rendimentos financeiros auferidos nas aplicações dos
recursos. Essa provisão refere-se aos participantes cuja percepção dos beneficios ainda não foi iniciada.
Provisão Matemática de Beneficios Concedidos: refere-se àqueles já em gozo de beneficios.
Capitalização
Provisão Matemática para Capitalização: é calculada sobre o valor nominal dos títulos. atualizada monetariamente
de acordo com o indexador e a taxa de juros definida no plano.
Provisão para Resgates: é constituída pelos valores dos títulos com prazos de capitalização finalizados e
rescindidos, atualizados monetariamente no período entre a data do direito do resgate e a efetiva liquidação.
Provisão para Sorteio a Realizar: é calculada sobre o valor nominal dos títulos, com base em notas técnicas atuariais
aprovadas pela Susep. A baixa da provisão é registrada pelo valor equivalente ao risco decorrido, ou seja, o saldo
da provisão para sorteio a realizar representa os valores custeados dos sorteios ainda não realizados.
Provisão de Sorteio a Pagar: é constitufda pelos valores dos títulos contemplados em sorteios, atualizados
monetariamente no período entre a data do sorteio e a efetiva liquidação.

Teste de adequação de passivos- TAP
Para as operações de seguro, resseguro e de previdência complementar, são realizados Testes de Adequação de
Passivos conforme regras e procedimentos institufdos pela Circular Susep n.• 457/2012. O teste de adequação de
passivos é realizado semestralmente e tem o objetivo de verificar se as provisões constituídas estão adequadas,
devendo essa avaliação ser feita com o uso de estimativas correntes de fluxos de caixa futuros dos contratos.
A metodologia utilizada considera a melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros, levando em conta
premissas de cancelamento, sinistralidade, longevidade, anuitização, outras despesas relacionadas às operações e
as receitas inerentes ao negócio.
Os fluxos de caixa são trazidos a valor presente segundo a Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ
alternativa, proposta pela FENAPREVI e aprovada pela Susep, conforme as respectivas garantias oferecidas nos
contratos em vigor.
O teste realizado para a data-base de 30.06.2015 não apresentou insuficiência em quaisquer dos grupos de
contratos de seguros, resseguros e previdência complementar.
o) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais
O reconhecímento, a mensuração e a divulgação das provisões, dos ativos e passivos contingentes e obrigações
legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes, aprovado pela Resolução CMN n.• 3.823/2009 (Nota 28).
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, porém, quando há evidências que
propiciem a garantia de sua realização, usualmente representado pelo trânsito em julgado da ação e pela
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação por outro exig lvel, são
reconhecidos como ativo.
Uma provisão para os pass vos contingentes é reconhecida nas demonstrações contábeis quando, baseado na
opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
ou administrativa, com uma orovável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. sendo quantificados quando da citação/notificação judicial
e revisados mensalmente, da seguinte forma:
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Método Massificado: processos relativos às causas consideradas semelhantes e usuais, e cujo valor não seja
considerado relevante, segundo parâmetro estatfstico. Abrange os processos do tipo judicial de natureza cível, fiscal
ou trabalhista (exceto processos de natureza trabalhista movidos por sindicatos da categoria e todos os processos
classificados como estratégicos) com valor provável de condenação, estimado pelos assessores jurídicos, de até R$
1 milhão.
Método Individualizado: processos relativos às causas consideradas não usuais ou cujo valor seja considerado
relevante sob a avaliação de assessores jurídicos. Considera-se o valor indenizatório pretendido. o valor provável de
condenação, provas apresentadas e provas produzidas nos autos, jurisprudência sobre a matéria, subsidias fáticos
levantados, decisões judiciais que vierem a ser proferidas na ação, classificação e grau de risco de perda da ação
judicial.
Os passivos contingentes, de mensuração individualizada, classificados como de perdas possíveis não são
reconhecidos nas demonstrações contábeis, sendo divulgados em notas explicativas, e os classificados como
remotos não requerem provisão e nem divulgação.
As obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são derivadas de obrigações tributá rias previstas na legislação,
independentemente da probabilidade de sucesso de processos judiciais em andamento, que têm os seus montantes
reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.
p) Despesas Associadas a Captações de Recursos
Nas operações de captação de recursos mediante emissão de títulos e valores mobiliários, as despesas associadas
são apropriadas ao resultado de acordo com a fluência do prazo da operação e apresentadas como redutoras do
passivo correspondente.
q) Outros Ativos e Passivos
Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as
variações monetárias e cambiais auferidas em base pro rata die e provisão para perda, quando julgada necessária.
Os demais passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos, quando aplicável,
dos encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos em base pro rata die.
r) Lucro por Ação
A divulgação do lucro por ação é efetuada de acordo com os critérios definidos no CPC 41 - Resultado por Ação,
aprovado pela Deliberação CVM n.0 636/201 O. O lucro básico e diluído por ação do Banco foi calculado dividindo-se
o lucro lfquido atribufvel aos acionistas pelo número médio ponderado de ações ordinárias totais, excluídas as ações
em tesouraria (Nota 24.f). O Banco não tem opção, bônus de subscrição ou seus equivalentes que dão ao seu titular
direito de adquirir ações. Assim, o lucro bâsico e diluído por ação são Iguais.

5-INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
As informações por segmento foram elaboradas considerando critérios utilizados pela Administração na avaliação de
desempenho do segmento, na tomada de decisões quanto à alocação de recursos para investimento e outros fins,
ao ambiente regulatório e às semelhanças entre produtos e serviços.
As operações do Banco estão divididas basicamente em cinco segmentos: bancário. investimentos, gestão de
recursos, seguridade (seguros, previdência e capitalização) e meios de pagamento. Além desses, o Banco participa
de outras atividades econômicas, tais como consórcios e suporte operacional, que foram agregadas em "Outros
Segmentos•.
As transações intersegmentos são praticadas em condições e taxas compatíveis com as praticadas com terceiros
quando aplicável. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento.
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a) Segmento Bancário
Responsável pela parcela mais significativa do resultado do Banco. preponderantemente obtido no Brasil.
compreende uma grande diversidade de produtos e serviços, tais como depósitos. operações de crédito, cartões.
que são disponibilizados aos clientes por meio dos mais variados canais de distribuição situados no pais e no
exterior.
As operações do segmento bancário abrangem os negoc1os com os mercados de varejo, atacado e governo,
realizados por meio de rede e equipes de atendimento, e os negócios com microempreendedores e o setor informal,
realizados por intermédio de correspondentes bancários.
b) Segmento de Investimentos
Nesse segmento, são realizados negócios no mercado de capitais doméstico, com atuação na intermediação e
distribuição de dividas no rrercado primário e secundário, além de participações societárias e da prestação de
serviços financeiros.
O resultado da intermediação financeira do segmento é obtido por meio de receitas auferidas nas aplicações em
titulas e valores mobiliários deduzidas das despesas de captação de recursos junto a terceiros. As participações
acionárias existentes estão concentradas nas empresas coligadas e controladas. As receitas de prestação de
serviços financeiros resultam de assessorias econômico-financeiras, de underwriting de renda fixa e variável.
c) Segmento de Gestão de Recursos
Responsável essencialmente pelas operações inerentes à compra. venda, e custódia de tftulos e valores mobiliários,
administração de carteiras e administração de fundos e clubes de investimento. As receitas são oriundas
principalmente das comissões e taxas de administração cobradas dos investidores pela prestação desses serviços.
d) Segmento de Seguros, Prev idência e Capitalizaç ão
Nesse segmento, são oferecidos produtos e serviços relacionados a seguros de vida, patrimonial e automóvel.
planos de previdência complementar e planos de capitalização.
O resultado advém principalmente das receitas com prêmios de seguros emitidos. contribuições de planos de
previdência, titulas de capitalização e aplicações em titulas e valores mobiliários, deduzidas das despesas de
comercialização, provisões técnicas e despesas com beneffcios e resgates.
e) Segmento de Meios de Pagamento
Responsável pela prestação dos serviços de captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de
transações em meio eletrônico.
As receitas são oriundas principalmente das comissões e taxas de administração cobradas dos estabelecimentos
comerciais e bancários pela prestação dos serviços descritos no parágrafo anterior, além das rendas de aluguel,
instalação e manutenção de terminais eletrônicos.

f) Outros Segmentos
Compreende os segmentos de suporte operacional e consórcios, que foram agregados por não serem
individualmente representativos.
Suas receitas são oriundas principalmente da prestação de serviços não contemplados nos segmentos anteriores,
tais como: recuperação de créditos, administração de consórcios, desenvolvimento, fabricação, comercialização,
aluguel e integração de equipamentos e sistemas de eletrônica digital, periféricos, programas, insumos e
suprimentos de informática. além da Intermediação de passagens aéreas, hospedagens e organização de eventos.
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1° Semestre dei ,
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~
UT

1• SetMstf\t/2)15

Bancirio
101.346.430

Rendas de ope~~ de c:ridito e ~endarnento

metcantit
ResuiUtdo de operaçóu oom titulas e vatn.s

mobll6ric;l$ e 1t1$UU:rnertlos rmaneelros dettva!Jvos

"""""......

R.e&Uitado de operaç6ea de cArrCio e apbQOts

.,vulltMntos
65C •.U6

G . .tlode

Recursos
766.16$

30JJ04.618

86.931

36.238

5.256.900

Rendas oom ta.tifas, taxas e oon'lis$6es

345.374

540.4i8

3.242.592

19.026

18'.<414

U66.722

(1.85>)

Resultado operaclonal com seguros, p(e'lideooa

5.165.640

7.097

3.4<46.032
1..479.502
143.262

2.79'9.735

(48.360.210)

(5.842.780)

(35336)

(25.764)

(54<.765)

(1 ,434)

16.870

{6.518)

(668)

Amortizaçio de igios em lnvesllmontos

(46.724)

(46.929)

Operações de ve.nda ou de transfer6nda de
ativos financeiro$

(JO.Jn)

(14.509.090)

(288)

1,393

(261.624)

(141.314)

(160.235)

3.929

(10.705.821)

(388.203)

(2T7,814)

(125614)

719.062

(5.955.009)

(10.14')

(13.569)

(4.158)

(22.221)

(2.168)

(1.0S1)

(31.958)

(19.089)

(292)

(1.492.343)

(11..562.61 7)

(1.610..341)

(1.472.294)

A-

6.587

9 .322.191

(104.1822)1)

(40.021)

(11.079)

(1,810.341)

(574.118)

(25.806)

(136.$38)
(3o.3n)

(2.217)

3.170

953

252.386

(7.179.422)

(146.733)

(71.256)

(534.804)

("1.818.236)

(396.589)

2.082.102

2"38.634

1529.05(1

3.491.917

6.2158,051

421.427

13.131211

1.6t8.1n

(71.180)

(250.058)

(1.265.459)

(2.122.462)

(13$.494)

(2.229.074)

(1.027)

(25.495)

(1.605)

(2.119)

(1. 193.497)

(1)

(882.732}

1.825.908

(1.163-221)

(730.2<41)

(152..484)

167.454

371.397

1.470.722

4,143.954

283.807

1.401.488.622

6.434.539

961.240

131.748.886

15.$44.693

4,271.022

12..css.na

2.952.177

352.620

-405.363

1.320.498.143

3.623.581

125.725.022

9.875.511

2.382,574

Luero Uquldo

751

2.512.7!15

(728.720)

291.184

(33.469)

ParUdpaçlo dos nlto Controladofes

684.641

1.213.431

(10.073.087)

Panieipeçõesno~

2.228.279

(24.372)

Atuaiz.açào e )uros de provisões témJCas

mposto de tenda e COI1tribuiçlo socral sobre o

995.219

(710.811)

(24)

"""

3.173.109

42.484

(2.295.112)

(7.648)

Lucro antes da tributaçlo e p.1rt/clp;~ç6es

30.124..490

(281)

{2.822..411)

(11.556.052)

......

(166.726)

38Z

(131.08S)

ProYisAoiRevorsAo para créditos de lquld&çlo

Outras despesas

50.752

11.628.792

(1<4.525.960}

Resultado na avali&Çao do va!of fecuper4vt~l dt

107.168

(543.303)

Despesas com operações de empréstimos,
eusbo$. repa$ses e arTendamenlo mercanul

Amortila~ Qe intat1g:Nets

63.508.803

389.471

(41$.112)

Amottlzaçlo do diCerido

tH.i9J..U9

(30.147}

6 .221.129

(142.945)

Dep<edaçlo

(1.213.431)

1.132..143

186.070

(48,484.137)

Outras despeS8s a<frnlnii!Jêlb\ta.$

5.509

....,

5.015

(99.764..328)

Oespesas de pesSMI

EIIMfnliiÇ&s
lntersegmt~ntos

204.170

Dupesas d'e eaptaçlo no mercado

duvidosa

8.~3.163

Outros
S~mentos

2.656M3

e capltaizaçlo

Oupuu

6.314.333

Meios d•
Pagamento

2,470.311

prevldêoàa e capil.a!izaç:io

Ootr.lSfGCeitaS (li

capltdzaçio

3.173.008

Renda.s de prestação de serviços

eontroiadas

Seguros,
pr.vk:lfncta •

53.536.950

Rnuftêtdo flrwncelro de oper11Ç106s de seguros,

Resultado de pa~ em coiQadM e

(9.894.654)

Saklos Patrlmonlal..s

Investimento em ooUgadas e

c:ontro~das

PasSIVOS

UAÇÃO f!1

Fi, @
.-,
Valores expressos em milhares de Reais~ exceto quando in~{Ça, o *'(!'.JI·A

Compos ição por Segmento

R•c•llss

677

1!29.606

2 .382232

(26.934.758)

1.533.864.244

(14.512.611)

1.598.327

(11.712.538J

1.451.22.1.557

(1) lncluf, no 1° semestre/2015. o ga"lho oriundo da parceria estratégica da BB Elo com a Cieto nos negóCios de meios eletrOnícos de pagamento no

valor de R$ 5.787.797 moi (No<a 2.c).
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BencArio

7U98.9157

Receitas

Renda• Cl6 ~ cJe cn!ldao •
amtl'ldamento men;;anlil

lnv. .um.ntos

491.926

G. .t.iod•
Re c:ursot-

688.63.2

SegtJrOs.,

prevkllncl8•
caplblnlçlo
4.802.153

42.331.594

va~es mobiilirios e Nlnlmantos
fnanoeJros dertllatlvos

apicaQOes compub6rias

t1.937.129

41.144

23.496

eomissOes
Re.ulllldo de participao61!1s em

oolgadas e controladas

O.apena
Despesas de eaplação no mercado

935.$43

83.225

(67)

5.609.940

263.330

510.477

:3.011.626

15.615

1-40.2&4

(705.944)

1297)

903.712

1.37tl.542

543.929

Tot.l

(1.072..278J

88.286.634

(183.70.)

~2.147,890

(144.166)

17.94G.892

(569)

3.749.646

49,884

1,730.099

(465.991 )

8 .741.939
3.167.505

(106.2<1)

Resultado operaC'Jc)nal com teguros.
pre~nc:ia e <:apbliuçào
Outrasreoertas

1.7)1.5511

1.680.215

seouros, pre\'idtncia e eapltalzação

Rendas oom tarifas, taxas e

Ellmlnaç6u
lntera-ementos

1.750.2.82

Resultado hnc:eiro de operações de
Rendas de prest&çao de serVIços

Outros
Segmentos

..

Resuftado de operaç6es oom titub1 e

Resubdo de oper;,QOe.J de cAmbio e

M<tlos d•
Pagamet~to

2.074.953

28.293

2 . 103.2.46

E.764.340

172.134

14,39.$

143.273

361.985

311.556

(356.025)

7.411.658

{73.179.671)

(365.003)

(106.955)

{2.342.107)

(9123.404)

(714.S83)

969.122

(76.862.601)

(37.244.235)

(109.710)

(7.383)

244.824

(37.116..509)

Despesas com opllf8ÇÕM de

empr,stimos. Cle:$S6eS, nq>asHS e
arrendamento merc;anfil
Provislo para créditc» deliquldaçlo

dvvldosa

(2.525.160)

(9.157.389)

(2..525.Hi0)

33

233

Atual%&ção e jutOs. de provtsões

(9.HI6.841)

(9.519)

(1.169.D91)

tknica$

(1.169,091)

Despesas. de peuoal

(8.856.102)

(30.489)

(30.41!2)

{243.789)

(97.o54)

(121.&41)

3.211

(9.378.>46)

Ovtras õe.spes.as aodmlnísll"atlvas

(5.865.042)

(35.925)

(11.987)

(379.107)

(155.704)

(109..581)

564.586

(5.993.750)

(486.351)

(1.288)

(10.005)

(9B04)

(3.44<)

(18.140)

(1.734)

(103)

(28249)

(1:!.327)

(190)

(1.858.960)

Depn~ciaçio

Arnort1zaçao do dlerklo
Amol1izaç:âo de alivos lntanglveis

Amorta.açJo de igtos em
lnvestrmentos
Opera~s de venda ou de
transfef'ência de ativos rnanceiros
Rest~ltado

na avala~ do va!Of

recuprretivel de ativ-os
Outras despesas

Lucro a ntes da tributaçlo •
panlclpaç6u Ct)

hl9osto de renda e c:ontribuíçlo socai

(1.887)
(1.846.097)

(3'0)

(47.888)

(48,197)

(14.50<)

(510..392}

(51145)

{115.634)

(5.967)

(5.907)

2.027

793

2.820

{7,138,900)

(139.087)

(64 ...7)

(507.471)

(&42S72)

(461.906)

156,501

(6.798.022)

5.!11.29:6

126.923

531.671

2..460.046

81!!.187

224.060

(103.156)

9.624.033

44,140

(2.674.47()

(1.236.333)

(38.475)

(229.115)

(887.479)

(272.281)

(5'.931)

Pa~noluao

(773.245)

(6)

(!lliZ)

(17.~)

(1.7~)

(1.467)

(m.431l)

Partk:tpaçao dos oOo Controladores

(140.850)

(1)

(647.940)

.sobreo\.lcro (21

Lucro Uquldo tll

3.36&.858

(507.089)

38..442

351.570

1.0-47.513

541.142

167,655

(59.016)

5.50&.174

1.302.806.-427

5.713.065

827.033

101.601.455

5.989.89-C

3.754.095

(19.564.202)

1.401.127.767

8.006..501

2.431.337

01

249.024

397.839

(9.307.460)

1.m.332.

1232.762.781

2,.426.488

363.926

95.190.594

<t.33L.192

(7.442.751)

1.329.337.142

Saldos P.otrlmonl1ls
AIM>s

trwestimento em col'lg-õldas •
ooniloladas

PU$ivos

1.723.912

(1) Nas eliminações intersegmentos, o valor de R$ 103.156 mil refere--se à eliminação do resultado não reanzado no montante de RS 192.410 mil.
decorrente da cessao de créditos â Ativos S.A. e da reaRzaçao de perfodos anteriores, no valor cie RS 89.254 m11.
(2) Foi ativado o montante de RS 44.140 mil (destacado nas eliminações lntersegmentos) referente ao crédito tributário Incidente sobre o resultado
nao realizado.
(3) Nas eliminações lntersegmentos, o valor de RS 59.016 mil refere-se ã eliminação do resultado não realizado, Hquldo da efeitos tributários, oblldo
em operações de cessào de créd to do Banco do Brasil para a Ativos SA.
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6- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

17.055.612

13.786.585

11.811.629

10.211.078

10.144.869

9.664.926

6.824.568

3.621.616

2.129.120

19.966

20.100

17.583

63.239.818

51.541.987

63.920.652

Aplicações no mercado aberto - revendas a liquidar - posíção bancada

27.261.862

15.534.017

25.822.981

Aplicações em depósitos interfinancelros

35.839.892

35.785.262

37.900.136

Disponibilidades

Disponibilidades em moeda nacional
Disponibilidades em moeda estrangeira
Aplicações em ouro
Aplicações lnterflnancciras de Llquidez (

1

)

Aplicações em moeda estrangeira

Total

138.064

222.708

197.535

80.295.430

65.328.572

75.732.281

(1) Reterem-se a operações com prazo ori'ginallgual ou Inferior a 90 dias e apresentam risco fnsigniicante de mudança de valor justo.

7- APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição
31.12.2014

30.06.2015
Aplicações no Mercado Aberto
Revendas a Liquidar- Posição Saneada.

Letras Financeiras do Tesouro

30.06.2014

318.386.467

264.489.673

255.750.827

28.152.462

15.538.967

27.154.513

4.709.732

23.150.935

Lelras do Tesouro Nacional

20.197.456

15.452.873

2.071.541

Notas do Tesouro Nacional

2.285.327

698

1.783.696

959.947

85.396

148.341

290.132.936

248.941.840

228.394.784
70.683.386

OutrosTitolos
Revendas a Uqutdar ~Posição Ananclada

letras Financeiras do Tesouro

35.315.643

33.002.160

Letras do T eS<Iuro Nacional

135.722.299

128.174.414

95.851.016

Notas do Tesouro Nacional

118.937.375

87.520.298

61.736.183

157.419

244.968

124.199

101.069

8.866

Outros Tftutos
Revendas a Liquidar ~ Posição Vendida

Títulos püblicos federais- Tesouro Nacional
Outros

100.216

201.530
201.530

853

8.858

38.938.531

39.746.931

41 .868.460

Total

357.324.998

304.236.604

297.619.287

Ativo circulante

356.21 1.340

301.620.235

295.247.255

1.113.658

2.616.369

2.372.032

Aplicações em Depósitos lnterfinancefros

Ativo não circulante

b) Rendas de Aplicações lnterfinanceiras de Liquidez
1° Somestre/2015
Rendas de Aplicações no Mercado Aberto

Posição bancada
Poslçao financiada
Posição vendida
Rendas de Aplicações em Depós itos lnterflnancelros
Total

18.642.815

1• Semestro/2014
12.693.239

1.513.870

f.198.679

17.117.833

11.483.967

11.112

10.593

179.667

230.863

18.822.482

12.924.102

29

~
o
(/)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

fJ BANCO DO BRASIL

1° Semestre de 2015
Valoros expr•ssos em milhares ~tt ReaJs.,_excelq q_uando Indicado

~

íii
1

õ)'
~-

......
co
8- T(TULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Títulos e Valores Mobiliários - TVM
a.1) Composição da carteira consolidada por categoria, tipo de papel e prazo de vencimento
10.06,2015
Valol~~reado

V•nelmt.nto • m Dlu
S.m

w.nciiNnto
1 • Thul011 Plfa Hoogoc:&.çlo

Tltulos P~k.o•

0•30

31'a 180

Total

tlt a360

AcJm.dt-160

Vllofdo
C\1110

Valotde
Mtt cado

2.5-4"-590

30.oo5.H4

a.703.316

12.rn.4SG

St.122.U7

11S.1t7.&74

112.2:$2.t6S

1t3.1S1

18..2$.fiM9

6.80S.1tS

7.278.471

.48.261,4$1

t2Ma.t51

t1.752.ltil

hUtca-ç,Soa
m.treHio

.......,

(t.44.7t1J

(

:st.1 ~2014

30.o&.:201C

T...

T6W

Y111lor de

Valor d•

custo

mareado

tobrccaç-lo a
fNN"Cado

V.alor d•
c~o~ •lo

103.031.462:

10U3t.t7t

(1.093.4&3}

at.lis.aS&

77.26VU2

78.325.118

(93...96)

&8,S3UI31

VaiOf.
m.Hc:ado
aa..n2.620

...........

o
:;;;,
Marcitçlo e
.,...rcacfo
($21.2!6)
(413.050)

2ti0.23S

1,607.091

1.413

16.618.856

1ezt9.24S

18:.283.400

4,111

7.07.C.,2A1

7 .0i4.808

20.567

&995.877

7.004.918

9.1)41

Letru do "T•tooro Nlldon..

28.373.176

2.592.002

6,$15,904

11.622.3-44

65.814,027

5S.204.0M

(G!O.OOI)

!6.91A ,41\

S5.126.M7

(765.75<)

27;177.934

27Jl<2,A02

(l$5.632)

NoC.,<IOTHOUto~l

...231

13.176,635

13.SV.875

13.2-'5.866

(282.000)

10.709,G4$

10,499113

(209.830)

!10.126.829

29.993..2~6

(133.411)

2.047

616

4.311

7.'130

1.829

(I)

9.22:4

9..224

1011.912

109.812

7SI.118

82..$42

79.110

(3.3ee)

114MO

81,401

77.805

n.110

t.otr.s Fi'lat'Qiras do T•touro

"lS$

T....... OMda ....Tli.Aot dl OMda Enetnl
llru.ltóro
li!Ao•·~~
OJitos

..

T1Mo• PrMld06

Notu~

--

Coth do f~ O. ~llltn_,.IO

(1.07$)

o
~
()
)>>

s:

)>
(836)

:::0
)>

11-3.606

SMJ411

2.69t.192

661,<179

7a&.976

• 720.280

~5.264

118.934

Ati:.752

.t31,5&0

682.600

130.020

6.511

9.661

61

70.~

87.115

óe.7oe

(~07J

~·"'
l.m.tn

2.280,8$3

45

1.2nno

1~.1$2)

).310.\lOO

3.=368

(52.632)

2....Ut..tlt

710.,515

1.to0.12)

utt.tM

9.111.06t

20.428.71.

1<1.$00;694

(1:11.022)

2$.716.050

2.$,$1).1$3

(161.$11)

20.76(.21$

20.724..032

(~. I H}

165

154.997

211.143

188.741

3.783.315

4.412.310,

• 336..421

(75.896)

7.452.173

7.339.677

(112.496)

5.4S3.166

5.409.678

(43.6051

15,0$4

l45.$04

1.60.6&7

1G0.568

1&0.090

180.091

I

í76.814

175.81.C

o

1A00.048

1.~t307

(110.741)

1.1142.874

1.685.514

(57.360)

2.08S.D91

2.065..C8.2

(17,609)

'"O

1.133.625

1.162.831

29.300

1.337.61"

1.352.134

1•.520

t.d7.&$9

1.«3.264

15.405

c

6.031

6.823

&91.876

694.015

2.099

o

7166..152

00,196

47.&.960

1.16:2..831

Cóch.IIN .;. produGO "', . •

Ce(1l11codot dedoj>ótôlo ..,..,lo

7U78

~.

15$.061

32.:165

t.etrn Floiwlclb•

""'""

:::0

\-,455,&40

6«1791

839

850

« ,501

83382

3-12.623

JAZ-6311

116

1.287,911

1.288,454

483

9.«n

35.38'(

137.SC3

127.333

(10.210)

245.938

233..737

(IUOI)

-$84

105.$84

IU)'e.an

5.62&.710

12,2a2M1

1U91.tS;

O.'SSO

IH07,531

12,410,444

l.V\2

10.435.ld.

10.43?,431

210.030

7(;9.390

14&...

(10.9<9)

1.2'A1,8Sa

1..243.\12

1.2...

285,1SS

2'8S.B81

-

...

.

2.689

,

o

o(/)
m

~

o(/)
I

(/)

c

'"O

r

s:
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'
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(1)

~
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Vo:~loro.s expressos om milhares de Raals,, oxceto quando lndfc::acfo

Vthe,mtnto om Ol.as
S.m
~tKin,..nto

2 • T'rtulot Dhponfvoft; par~~ Voocbl

nwto•POUtcos

10.08.2015

....

S1.12.20i4

Valor~ ...rudo

3 1 •180

Total
111aS60

Aeim•dt-s&O

V1torde
c;bltO

V1IOf'és.

Total

v~totd•
CUlto

.........

(2.211.017)

105.111.114

104.367.31!

cu.so.nsl

fl)'l.tt1.464

10l.041.$40

(94&924)

(J47.UT)

Valorct.

~~o•

Valotd.

V'lklc de

,._,.caçlo•

cuato

m•rcado

mtfÇ~~dO

2.l25..0)t

U$2.074

l.41t.01$

9.714.0$.4

to.2ot.on

101.495..214

mtrea.do
101.cst.m

70.S»

6SZ.728

1.590.760

5.257.214

.S0,2•U.302

51,541.7&2

57.1t:t.)37

(734.4.20)

52.US.m

S2.1GS.271

(480.415)

5t.Stl.1S4

St .2A6A07

33.280.M4

$4.212..328

34.207.535

(4.193)

27.60!>922

27.0n.606

07.1184

23.618. 1~

23.618.0S6

022

3,91'2..002

6166.397

1.021.238

{145,15~)

8,580.1&5

1.42.9.1«

(151.1121)

11.03'7.435

10A71A9,

(165.~)

6.e78.067

7. 154.13$

IS.618.087

{&76.852)

5.508..2:97
,,.. 601

5.076.110&

(•3t.733)

5.2&4.885

4,848,708

(:IN.211)

l.U.sF~cloTMOUro

917.871

l.etrn do Te50llto Nadonlll

6<9.1569

NoW elo Taot.lfO N~l

.....

"hl,josóaOMdoA~

289.829
10.3<0

1 . ~69.73.$

1$.2AO

Ulol6oa da OMdl E.somt

...

eoo.~

~de~e~

m•n:•do

men:ac~o

A6.540

81,567

81,119

.,..,

(78&)

16.H7

Ht793

(169)

3.071.617

3.178.001

3.07$.1$87'

(101.314)

3~.Wl

3.582..472

29.ns

3,0156.909

3.188.955

132J)46

7.00$.132

6..493.703

(11.429)

6.U8.:l52

8.597.690

11 .338

7037A5'

7.88G.530

49.076

,,3,$22:

3<!6.720

&.07U34

2..S54.747
6al.575

748.398

753,.908

~.510

6~054

687,979

(5.076)

379.~1

414.SIGO

35.119

1.231.346

1.aza.256

4.468..170

39.167.170

5'1.141.532

49.N&.t40

(1.501.:592)

53.f72.A12

52.202.052

{970,•UO}

$2.403.7).0

51.802.133

(601 ...7}

Dobtnllvoo

1&4.215"

498.115

3.0215.627'

32.978.303

37.204.683

36.687.260

(517.403)

38.376.7\8

33.095.084

(2$0.$3&)

37.709..267

37.0$9.305

(119,902)

Notn promluót\H

121.2:27

32&..141

700.60$

1.148.390

1.154.253

5.063

1.468.386

1.487.'392

1"0')

1.609-231

1.604.689

t• ...2)

4t.,&et

62.046

<t9.1S8t

(2.150)

53.169

41.568

(Mil)

6<.020

..8.37S

(5.15\)

.3.086.735

6.~5.222

5.665.163

(650.<Xl9)

4.64U76

4,211.179

{<7C>,197)

4..8SC-07$

.....22.605

(43\,470)

032.288

598.3>0

(35.950)

eo6..448

$60.3!'16

!•6.052)

6\1 .505

573.810

(37.8$5)

1.291.400

1.278.945

(12.455)

1.584.5'0

1550.(175

(1US5)

1,.809..415

1.8951. 1.47

( 10.268)

.,..,.,

ntukt•PttY.tdo.

-

70,333
2.154.691

C6diJu de atdilo b~rto

eotud<F....,.do-

1.56T.W

781.02~

101.3$4

dopooduio-1•
......C OóAa

128.433

Cettlbdot a• depós4o bal'!citlo

651,494

30.733

E\irOI:Iondt

Cen1bdoa ct. Olr•o&

<4287e3

2um

loo\ntl FinOnoeRt

5.2119

30.819

68.7$4

86..841

&7

562.700

562.768

50

5&.6211

55,153

927

5590

2'61769

21».49$

·2 61.350

(23.139)

26-t263

2.4(t20S

(Z&.Il<lé)

2.88..077

290.201

4.124

1.21111

r:zn

••

1C.,Ct4

14,.620

lO$

Z1.S97

22.022

<25

t18.ti2'1

1&1.614

365.549

363..807

(U4'2)

1.125.860

l.Sif&.1SIS

(7.e44)

1.os2.m

1.028.241

(23.3811

479.3t6

487.306

478.:)16

(7.990)

495.439

4M..-491

1-827.090

.3,267, 169

3.010AM

(256.679)

3 .159,06'9

3..1)C~49&

3;36&.425

?.$.336

37~996

Certtlf.k:&IIOodeR.c.~

Oucn>l

12.235

1:1.71

Crtddóriosdo AQ~<>oegOdo

-

157.966

-=

741

36e

91-.S•f\

87,735

o
......
m

30.06.aG14

Total
Man:tçto •

(I)

1\,)

,.....

)

(112.671)

~

....

o
:;;;,
:::0

o
~
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)>>

s::
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o(/)
o

m
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V olores expressos om m.flhnrêa do Re.~ltt_. exceto quando lndl<;ado

~

íii
I

õ)'
~·

......
co
31.12.2014

30.06.2015
Va1or~.,_r"Cado

VencirMnlo em Dias

s...

w~nto

l- Mlintldo. •16 o VeMirMnto

o aJO

J1 &100

285.311

3.011

239.87.5

ntulos Públicos

111 a .)60

Ac~

YaJordt
m.rcacfo

Marcr•çlo a
m•rc~ado

Total

Va~r da

.Valo.r d'e

M•reeç&o a

cuato

,_rcado

tnt~4o

t,O.f.!U54

H .1U.$83

11.147.111

1.l'11.43A

~~~14-C.S53

16.2t2.007

1.147.4$C

t.A-11.714

13.U%.«S

14.2$1.94$

1$.461.105

t,20t,1511

13.543.540

17,426-,tsS

1.112.615

t.C..622.tU

t5.tlA.31'1

1.311.3M

•2.739

•2.739

• ·Z.13i

~.215

88.031

(l&aj

2.05<.0<4

3.7481.7ttl

3.712.703

(37.010)

5.S33.172

5.520.2~2

(13.610)

J.D<M33

3,053.189

4.956

~\.70S..663

10,459.49-l

11,7'05.663

t-2&6169

8,009.661

11905.903

3.896.235

11.42l.o!Jl

12.n7.51S

1.306.->2

2.uo.aao

3,.072.429

2.t12.t'14

(159.505)

Si2.t•3

421.012

(171.131)

521.41.0

2.503.094

2.503.312

2.S03.098

(ZHI

20.232

t9.4t4

(738)

··~

4.405

.....os

215,513

2~5:512

(I)

160.<446

I fiO.....

8.G03

8.603

(150.290)

399. 167

mn•

T.._..,daDMào3.081

3.$20

Otb6nMH
CcdudeF~de~

soa

a3.64s

Co<1J- da<lopStloo · · e...........

aoa

-:lrloo

S ,1~

·~

32.1S2.A5&

12.!2$;113

OullOo

.c.ne.61:1

T""'

1'7 1,363
3.~

Ct:t1lt.cedoe de RecebM!íl

'""reado

11.374.0lt

llnl-

4$.443

•rc~_.. •

Vafor de
m•rc-ado

17.324.375

Notudo .Taouro~cic»nal

ntulot Ptfvacto.

V..to~ dt
cultO

1G..663.S26

1,418.1&4

2~.875

Vakor de
cu.ito

1.422.'304

L-.. FNnc::4wu do Tnouro
t.etra&dGT&JOu!'O~

d• MO

30.0lU014

fotll

Total

:Z4,014,UC

2.<911

6,016

6.016

m....

3~.864

113.....

61152

10.329

10.:129

1M.tN.t2~

2.ct.21'T.~S

tJI.Oif.lit

~tJ1,074)

6.695

5.895

~2.9'i1~

U4.1SJ.47$

(111US3)

1.162.106

oam

&U72

180

......

m ...o

(1&!.734)

20.213

3<9

142.611

182.&11

$12.tUII

148.039

8021

8.027

2Ge.4.37.f7 ~

~08.113.107

o
:;;;,
:::0

o
~
()
)>>

(loa,079)

s:

)>

:::0
)>

(32U06)

o

o(/)
o

m
-o

a.2) Composição da carteira consolidada por rubricas de publicação e prazo de vencimento
:IO,ot.~S

Vonci.Nnto •m IHa•

....

v•netmentõ
Por Carteira

c.n.nl'róplo

·-

~-~61

O•JO

31a110

111 aJGO

Actm.a de :l6CI

VaiOrd.cutto

V•~dt

mercado

39.0.&.201<4

Tot•l

T...l

.........

~·~·

V.tiOfd•wsto

VIl«~

Marc-.ec:soa

mtrc•do

nwtcado

..........

.......1*> ..

P'nwltlo 11'1111 desv~
do liMO. livres

Vl~decu•lo

,.,.....
V•k>rc:M

M:arc.ac-Joa
mttcado

~

o

o(/)

4.Ttl,621

J2.112A.sf

12..125~411

24.014.1$4

15C.H4.t25

2.t0..217.)4J

ut.Oat.Ht

(2.131.074)

m.nuot

224.15"3...75

,,,12,16&

20I.437,G73

204.U3.111

(>2<.506)

••161~

S1.258.722

10.606.32!l

22~4511.0&8

...2.509.1<(15

207.392.262.

2111516.339

4.224.077

ISB,ISM,724

189.2M.7S9

000.03~

,~.538.150

H~t2S5,G07

1.719467

11.511

147.872

1.3&9...411

1.528. 192

IM33.<311

~5.376.787

19,110.490

(O.l60.2nl

l9l'17.24A

20.422,487

63Ua3

53.468..544

51,<4SS.320

(/)

~

,.

(2.013.2241
(13)

12U73

6.$00.884

7,44&,314

7.~223

(42.l)!ll j

t4.515.3"t

14~

-o

775.882

(32.191j

8.432..96(1

8A3S.P32

2.Ge2

(52.7031

(52.7~)

(40,1 15)

(<0.315)

(3:1.7081

(33.705)

v~ 1t0 S.nooc.nll'lll

~

c

,...,

31.12.201<4

Vakw do Mo1udo

(a.aaOI

(48.3a31
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a.3) Composição da carteira consolidada por categoria e prazo de vencimento em anos
30.06.201$
Valor do Merçado
Vencl111onto em Ano$
Sem
vencimento

A vencer
o.ntro 1 o 5
anos

A 'lonétrom

até um an-o

31.12. 2014

30.06.2014

Totlll

Total

Total

A vencer
ontro 5 o10
anos

A vencer
após 10-anos-

varar de

Valor de

custo

mercado

Valor do
c·usto

Valor do

V3IOI"do

mercado

custo

-

Valor de
mercado

4.768.621

68.322.723

113.361.955

40.130.046

11.502.924

240,217.343

238.086.269

222.991.309

224.153.475

208.437.673

208.113.167

1 - TftuiOs para Negoc:laçAo

2.543.590

51.586.846

56.868.641

1.125.18 t

128.705

113.197;674

11 2.252.963

103.037.462

101.938.979

89.295.856

86.772.620

2 • Tltulos Olspoolvels para Venda

2.225.031

16.025.174

51.308.282

35. 189.506

3.711.284

109.695.294

107.459.277

105.818.164

104.387.329

103.997.484

103.048.540

1.710.703

5.185.032

3.815.359

7.662.935

17.324.375

18.374.029

14.135.683

17.847. 167

15.144.353

16.292.007

Por Categoria

3 .. Mantidos até o Venclmento

-

a.4) Resumo da carteira consolidada por rub ricas de publicação

Cireulanto
Por Carteira

eaneim Própria
Vinruados a compromissos de *"'mpra
Vinruados ao Banco Central
Vinruados A prostaçAo do gllfllntias
ProvlsAo para desvalorlznçllo da lftulos livros

-

s::

30.06. 2015

31.12.2014

30.08.2014

Valor ConUibll

Valor Contábil

)>

N6o clrculanto

:::0

NAo circulante

Nlo cltculanto

Clrculanta

Total

Clrculanta

Total

Total

)>

137.279.897

99.758.718

237.036.815

13,3.291.269

87.150.722

220.441.991

118.146.154

88.819.359

206.965.513

131.213.811

79.38&.009

210.601.880

126.674.173

58.910.715

185.584.888

101.914.542

43,148.450

145.062.992

4.668,,409

14.405.337

19.073.746

4.998.373

15.414.310

20.4 12,683

13.071.144

40.431.825

-

-

53.502.969

-

-

-

-

16

-

16

1,402.057

6.Q11.715

7.413.772

1.627. 105

12.857.630

14.484 .735

3.160.452

5.272.792

8.433.244

(4.440)

(48.343)

(52;783)

(8.382)

(31.933)

(40.315)

-

(33.708)

(33.708)

o
m
c

-o

~

30.06.2015

31.12.20Í4

o(/)

30.06.2014

I

Por Categoria

(/)

1 • TllUIOS para Negociação

112.252.003

48%

101.938.979

46%

68.772.820

43%

2 - TRulos Olspontvels para Venda

107.459.277

45%

104.367.329

47%

103.048.540

50%

Marc:açlio a merc:ado da c:atogoria 3

o

o(/)

o

---

Valor do marcado da carteira

~

Valor Cont6bll

~-

3. Manlldos até o Vencimento

:::0

o
()
)>>

a.5) Resumo da carteira consolidada por categoria

Valor contábil da cartolrn

o
:;;;,

--

17.324.375

7%

14.135.683

7%

15.144.353

7%

237.036.615

100 ~.

220.441.991

100%

206.965.513

100%

1.049.654

-

3.711 .484

-

-

238.086.269

224.153.475

c

-o

r

1.1 47.654
208.113.167

(/)
(I)

A.
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b) Resultado de operações com tftulos e valores m obiliários
1• Semestre12015

Aprteações lnterlinanceiras de Liquidez (Nota 7.b}

1° Semestre/2014

18.822.482

12.924.102

Trtulos de renda flxa

7.292.476

5.559.998

Trtulos de renda variável

3.506.700

181.597

29.621.658

18.665.697

Total

c) Reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários
Em 30.06.2015 o IRB- lnsti•uto de Resseguros do Brasil reclassificou títulos de Notas do Tesouro Nacional, com
valor de mercado de R$ 68.686 mil e Títulos de Renda Fixa no Exterior, com valor de mercado de R$ 313 mil,
passando da categoria "Mantidos até o vencimento" para a categoria "Disponíveis para Negociação'', em decorrência
da revisão da intenção da Administração sobre os respectivos títulos. A reclassificação destes títulos gerou impacto
negativo no Resultado e no Patrimônio Líquido da empresa, no montante de R$ 3 mil.
Não houve reclassificação de titulos e valores mobíliários no semestre findo em 30.06.2014. Em 31 .12.2014, o
Banco Votorantim reclassificou tftulos de Letras do Tesouro Nacional, com valor de mercado de R$ 915.960 mil,
passando da categoria "Títulos disponfveis para venda" para a categoria "Mantidos até o vencimento", em
decorrência da revisão da intenção da Administração sobre os respectivos titules. A reclassificação destes titules
não gerou impactos no Resul!ado e no Patrimônio Líquido na respectiva data-base.
d) Instrumentos Financeiros Derivativos -IFD
O Banco do Brasil se utiliza de Instrumentos Financeiros Derivativos para gerenciar, de forma consolidada, suas
posições e atender às necessidades dos seus clientes, classificando as posições próprias em destinadas a hedge
(de risco de mercado e de risco de fluxo de caixa) e negociação, ambas com limites e alçadas no Banco. A
estratégia de hedge das posições patrimoniais está em consonância com as análises macroeconômicas e é
aprovada pelo Conselho Direlor.
No mercado de opções, as posições ativas ou compradas têm o Banco como titular, enquanto que as posições
passivas ou vendidas têm o Banco como lançador.
Os modelos utilizados no gerenciamento dos riscos com derivativos são revistos periodicamente e as tomadas de
decisões observam a melhor relação risco/retomo, estimando possfveis perdas com base na análise de cenários
macroeconômicos.
O Banco conta com ferramentas e sistemas adequados ao gerenciamento dos instrumentos financeiros derivativos.
A negociação de novos derivativos, padronizados ou não, é condicionada à prévia análise de risco.
A avaliação do risco das subsidiárias é feita individualmente e o gerenciamento de forma consolidada.
O Banco utiliza metodologias estatísticas e simulação para mensurar os riscos de suas posições, inclusive em
derivativos, utilizando modelos de valor em risco, de sensibilidade e análise de estresse.
Riscos
Os principais riscos, inerentes aos instrumentos financeiros derivativos, decorrentes dos negócios do Banco e de
suas subsidiárias são os de crédito, de mercado. de liquidez e operacional.
Risco de crédito se traduz pela exposição a perdas no caso de inadimplência de uma conlraparte no cumprimento
de sua parte na operação. A exposição ao risco de crédito nos contratos futuros é minimizada devido à liquidação
diária em dinheiro. Os contratos de swaps, registrados na Cetip, estão sujeitos ao risco de crédito caso a contraparte
não tenha capacidade ou disposição para cumprir suas obrigações contratuais, enquanto que os contratos de swaps
registrados na BM&FBovespa não estão sujeitos ao mesmo risco, tendo em vista que as operações do Banco nessa
bolsa possuem a mesma como garantidora.
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Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando In

A expos1çao de crédito em swap totalizou R$ 601.082 mil em 30.06.2015 (R$ 508.717 mil em 31.12.2014 e
RS 588.132 mil em 30.06.2014}.
Risco de mercado é a possibilidade de perdas causadas por mudanças no comportamento das taxas de juros e de
câmbio nos preços de ações e de commodities.
Risco de liquidez de mercado é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em
tempo razoável e sem perda significativa de valor, devido ao tamanho da transação em relação ao volume via de
regra negociado.
Risco operacional denota a probabilidade de perdas financeiras decorrentes de falhas ou inadequação de pessoas,
processos e sistemas, ou de fator-es, tais como catástrofes ou atividades criminosas.
d.1) Composição da carteira de derivativos por indexador
~0.06.2015

Por Indexador

Valor de

V• lorde

refor6ncl:s

custo

31.12.2014
Valor de
morçado

30.06.2014

Valor de

Valor de

Valor do

Valor de

rofer·6ncla

custo

marcado

refor6nclo

Valor do
custo

Valor do
mercado

Contr..tos de

Futuros
Compromissos de
Compra

25.461.478

14.885.592

15.041.532

OI

8.156.589

4,989.390

Moedas

8.976.770

3.470.456

3.372.994
5.923ASO

fndloe Bovespa

258.928

,45.461

263.464

Cvpom çarnt1fal

6.07$.42\

6.274.197

5.47~.700

Commodities
Compr-omissos de

Vonda

no

s.osa

5.924

30.118.023

35.480.800

33.213.W.

13.526.024

22.698.805

24.693.412

Moedas

675.649

1.621.697

199.955

i -Note

712.179

l44.712

Indica Bovespa

242.795
31.929

Cupom cambial

15.604.361

10.350.422

12.907.850

~.049

145.309

44.648

66 760
55.606

OI

Llbor
Commodities

37.265

scc<'>
Opentç&es a Termo
Poslçi oAt!w
Termo de lflulo
Termo de moeda
Termo de

mercadona
Poslçlo Passiva

Termo de tftuto
Termo de moeda

Termo de

mercadoria

7.937})30

647.927

98.500
7.813.821

96.500
544.295

760.338
96.500
654.069

27.609

7.132

9.769

6.346.813

(60~.294)

96.500

(96.500)

6.213.763

(503.444)

(318.156)
(96.500)
(212.818)

36.550

(9.850)

(8.838)

10.175.507

"64.01"

5~6.8&4

22.."97

22.497

22-497

10.096.696

436.203

56.31.4

5.314

5.353.431

6..474.151

39".418

273.186

557.870

6.410.102

385.655

242.249

16.497

64.049

8.763

3(),937

(1$4.147)
(22.497)
(129.528)

4.050.223

(413.021)

(20U24)

5.312.684

(260.209)
(22.497)
(233.757)

4 .037.846

(411.564)

(201.137)

18.270

(3.955)

(2.122)

12.377

(1.457)

(787)

22.497

(1) Swap cambial com ajuste periódico.
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Vatorde
...rillfnc:ill

Vaklr de cualo

30.06.2014

31.12.2014

3(1.06.2015

Por Indexador

Valor do

Vakx'de

mern(lo

rt:fe~ncla

Valorde cu.sto

Valor da

ValOr de

fMR:IdO

refartnc'-

VaFordtocusto

Va5orda
mercado

Contrato da Opções

O. Compn~ •
P oalç.lo Comprada

3.956.071

88.071

69.909

2..308.115

81.886

116.3-42

5..500.119

55.917

l7.97S

Moeda E!tmngelra

3.2«..580

70.192

54.619

1.382.525

37.934

41.301

1.605.719

29.070

9.608

3.31.(.000

1.554

-·

lndke OI

Opç6e.s fiexl~ ls

&20.5<8

14.703

14.347

8(1().790

48.194

13.42S

257.150

17.453

18.848

90S50

1.176

943

:;6.500

2.357

1.595

143.250

3.999

4.906

69.000

<01

21

180.000

3.841

4.613

22.274.647

81.354

IS.K2

831.611

15.875

74.246

3.887

517.263

7.167

17,603

Outros

De Venda .
Posfs:'o Comprada

5,431.0&8

88••91

25.760

Moeda8trar.gelta

3.343.932

83.321

21.923

Indico OI

1.836.000

,..

1.7eO.I39

12.711

19..375.800

7.769

-

25.000

591

591

11.340

163

28

.43,780

2.134

1.400

7.965.089

(261.&.05)

(485.190)

5.320.625

(195.238)

(&~.765)

5.415,015

(269.483)

(305.701)

Moeda Estrangeira

6.004.747

(147.484)

(m.242)

U46.705

(52.862)

(96.003)

1.732.21$

(l&.128)

(11.050)

~.187

(28.1-80)

(163.206)

1.$47.215

(92)

(362.772)

2.39-4.520

(116.021)

(163.5521

Opções noxlvels

Outros

O.Compr•·
Poslçlo V• ndlda

PrHixadoJ

lndôoeOI

-·

Opçóes nextveis

15.056

112

<8

904.368

33. 126

1.389

38..575

518

l93

'211 .100

3.879

3,198

203..000

7.585

10.658

232.000

6.056

<.850

8.605

(1.:158)

(2.889)

731275

(n.679)

(82.078)

1.573.202

(138.&40)

(1!13.237)

911..2&3

(109.337)

(121.869)

340.275

(6.639)

{4.Q17)

25 3.500

(3.744)

(753)

245.693

(6.620)

(8.119)

(24)

(69)

32.000

,_,

1.32•
(258)

130.000

(753)

(1.042}

S.A5l.Tt1

(73UU)

(627.067)

22.&05.&90

(1.S2A.902)

(1.055.175)

!.MU13

(2.331.$20)

(U3&.!12)

1.766.011

(20.258)

(7.087)

1,124.846

(10,468)

~-583)

7T7.l50

(7.928)

(11.895)

848.186

(669.308)

(513.378)

1.5147.218

(t.492A56)

(1.042289)

2.394.520

(2.306.140)

(2.412.128)

Commod•leo

Outros

Dt Vtndil·
Poslçlo V•ndkta
MoedaEslra~

Pfê.(Qt&OOs

1.834.000

(262)

19 .371.250

(5.747)

573.443

(16.825)

(10.769)

390.612

(8.165)

(<.8•3)

182.797

(4.817)

(4.719)

269.750

(8.565)

(7.637)

112.850

(3.314)

(4.167)

311.800

(6.361)

(4,156)

Commod....

92.821

(2.«1)

(<.206)

246.6tw

(4.386)

12.165)

2l22S

(2.898)

(1234)

Outros

87.500

(21.923)

(23.Jl40)

12A20

(368)

(128)

11.4,720

(3.376)

(2.630)

lndiceOI

-

Opções fle~C:fveis

36

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

fJ BANCO DO BRASIL

Sexta-feira 18

~
Ú.mohf'~~
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consoli4;
UA~AO ~

31.12.201-t

30.06.2015

Por lndnador

Valor de
referéncla

Y:llord•
OJsto

~G.);;..-y}}

1• Semestre de\ ·
Valores expressos em milhares do Reais, exceto quando

Valor de
mercado

Valor de
refer6f'lcla

30.06.201<4
Valor de
men:ado

V11lorda

custo

lo~.a~ ~

Valor de
refer6ncla

V<~lordo

Valor do

custo

mere~~do

Contratos de
SW.ps

17.573.960

1.• 53.8.94

1.558.576

11.s1s.ln

1.206.385

1~322.672

17.442.950

756.423

888.904

OI

7.467.595

45.&49

130.623

6.812,672

26.554

111,906

6.385.359

251.03'7

250.494

Moeda

370.057

Poslçio AUva

7.098.695

1.130.()93

1..202.225

7.553.136

935.268

943.065

6.834.949

262.552

Pré-fixadO

t.548.347

48.700

61.792

736.473

52.704

88.329

1.638.048

38.25ô

70.172

IPCA

1.163.294

131.061

61.248

2.072.506

112.153

89.905

2.405.168

137.548

109.187

IGPM

197.500

38.805

35.270

226.500

39.207

38.866

260.500

48.413

57.020

Llbof

84.134

59.444

65.747

9'1.200

40.354

49.573

98.267

18.508

31.422

109

525

Estrangeira

327

Commoditles

Posição P<tuiva

t42

1,671

22890

145

1.028

20.332

16.025.793

(1.822.742)

(1.986.429)

15.73-9.272

(1.140.369}

(1.315.869)

12.10$,338

(711.597)

(758,434)

1.842.096

(34.433)

(52.768)

1.072.754

(13.779)

(43.425)

5.501.109

(238.140)

(161.528)

12.859.496

(1.546.498)

(1.732.019)

11.89-9.496

(740.518)

(865.010)

2.602.110

(67.328)

(182.541)

t28.307

(1.472)

(12.135)

8~7.901

(90.886)

(106.603)

1.154.361

(67.161)

(77.551)

530.736

(4.732)

(5.943)

3.933

{1.231)

(1.266)

OI
Moeda
Estrangeira

27

14.395

Outros

Pré-ftXado
TMS

TR
IGPM

100,000

(36.706)

(37.022)

1S.t.OOO

(39.953)

(42.452)

153.500

(45.464)

(53.337)

IPCA

989.431

1114.521)

(124.147)

1.653.368

(242.787)

(246.043)

2.0«294

(266.928)

(275.163)

Llbof

80.590

(29.058)

(28.201)

125.702

(12.277)

(11.980)

66.953

(644)

(832)

(98)

308

(21)

(25)

Commodlties

5.037

Ou!<os

25.873

(54)

3.043.114

184.264

3.091.358

(223.738)

14.014

(169)

(258)

48.034

(1.948)

(248)

3.7l9.804

154.110

161.216

1.571.374

36.061

71.380

3.8!;8.176

(245.932)

(257.966)

3.628.023

(33.762)

(66.619)

(137)

Outros

Oer1vativos (ti

Poslçio Ativa
Moeda

Estrangeira

PoslçJo Passiva
Moeda

Estrangeira

(213.919)

(1) Referem.se. essendalmente, a contratos a termo de moeda sem entrega física, apenas com liquidação financeira {Non Deliverable Fowal'd). O
NDF é operado em mercado de balcão e tem como objeto a taxa de cambio de uma determinada moeda.

d.2) Composição da carteira de derivativos por venc imento (valor referencial)
Vencimento em Dias

o. 30

31 a180

181 a 360

Acima de 360

31.12.2014

30.06.2015

30.06.2014

Contratos futuros

7.785.443

13.250.540

14.461.336

20.089.182

55.586.501

50.366.392

53.255.136

Contratos a termo

2.183.139

5.469.271

4.917.327

1.715.006

14.284.743

15.528.936

10.524.374

Contratos de O p çOOs

8.431.741

9.052.676

5.311.303

9246

22.805.966

52.7os.sn

15.551.165

Contratos de swaps

2.00~.139

7.368.550

5.927.674

18.303.390

33.599.753

33.2:54.649

29.548288

218.734

260.104

332.028

499.238

578.596

337.036

6.134.472

7.&37.980

5.199.397

Derivativos de crédito
Outros

2.586

38.784

1.913.290

3.305.550

d.3) Composição da carteira de derivativos por local de n egociação e cont raparte (valor
referencia l em 30.06.2015)
Futuros
BM&FBovespa

Termo

55.586.501

Opções

s wap

Derivativos de
crédito

Outros

35.399

Balcão
Instituições financeiras
Cliente

204.350

21.924.270

22202.700

3.976.645

14.080.393

846.297

11.397.054

2.157.827
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Valores e xpre ssos em milhares de Reais. exceto quando tn

d.4) Composição da carteira de derivativos de crédito (Credit Default Swap - CDS)
30.06.2015
Valor de
refe rência

Valor de custo

30.06.20 14
Valor do
mercado

Valor do
referi ncía

Valor de custo

Valor de

mercado

Credít Defau/1 Swap • CDS

Posição Ativa - Risco Recebido

104.974

(3.085)

146.837

1.077

Posição Passiva - Risco Transferido

155.130

(585)

352.401

(1.200)

P or Indexador
Posição Ativa- Pré-fixado

Posição Passiva- Pré-fixado

41.370

298

245

295.506

6.868

3.515

218.734

(2.169)

(3.914)

203.732

(286)

(1.238)

A carteira de derivativos de crédito é composta exclusivamente de operações de compra e venda realizadas pelo
Banco Votorantim. Atualmenle é composta por clientes cujo risco é classificado como grau de investimento e. como
contraparte. figuram os principais lideres internacionais de mercado destas operações. Para a venda de proteção é
aprovado limite de crédito, tanto para o cliente risco quanto para a contraparte. conforme as alçadas e fóruns dos
comitês de crédito. Aloca-se limite de crédito para o cliente risco pelo valor de referência (national) do derivativo,
considerando os valores depositados em garantia.
Para a compra de proteção, opera-se em carteira de trading com cliente risco soberano. principalmente da República
Federativa do Brasil. Nesse caso, considera-se a exposição potencial futura para alocar limite da contraparte. A
carteira de derivativos de crédito não gerou impactos nos Ativos Ponderados pelo Risco referentes a exposição pelo
risco de crédito (RWAcAPo), para apuração do fndice de Basileia do Banco, uma vez que as Informações do Banco
Votorantim d eixaram de ser incluídas no cálculo, conforme determinação do Bacen (Nota 29.b).
d .5) Composição da margem dada em garantia de oper ações com i nstrumentos financeiros
derivativos
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Letras Financefras do Tesouro

977.424

1.812.176

2.001.245

Notas do Tesouro Nacional

778.173

314.794

888.936

letras do Tesouro Nacional

500.817

818.029

508.843

25.162

196.550

191.714

2.281.576

2.941.549

3.590.738

Outros
Total

d .6) Composição da carteira de derivativos designados para hedge
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Hedge de risco de mercado
Instrumentos de Hedge

Ativo

Futuro

Swap
Passivo

Empréstimo- Bonds (principal)

Futuro
Swap

4.831.738

4.305.233

3.794.627

4.296.065

3.812.821

3.298.182

535.673

492.412

496.445

15,825.369

14.984.827

16.538.595

419.354

359.018

297.677

15.404.240

12.321.527

16.240.918

1.775

2.304.282

Itens Objeto de Hedge

14.317.140

14.849.197

15.994.434

Operaçll<ls cfe crédito

9.800.944

11.901.850

14.954.246

Títulos e valores mobiüários

4.237.833

2.363.815

606.054

145.Z20

236.539

Ativo

Operações de Arrendamento Mercantil

Investimentos externos
Passivo

Outros Passtvos

278.363

238.312

197.595

4.348.146

4.191.103

2.756.035

4.348.146

4.191 .103

2.756.035
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O Banco, para se proteger de eventuais oscilações nas taxas de juros e de câmbio dos seus instrumentos
financeiros, contratou operações de derivativos para compensar os riscos decorrentes das exposições às variações
no valor de mercado. As operações de hedge foram avaliadas como efetivas, de acordo com o estabelecido na
Circular Bacen n.• 3.082/2002, cuja comprovação da efetividade do hedge corresponde ao intervalo de 80% a 125%.

d.7) Ganhos e perdas no resultado dos instrumentos de hedge e dos objetos de hedge
1• S emestrel2014

1° Semestre12015

Perdas dos itens objeto de hedge

(1.274.636)

Ganhos dos Instrumentos de hedge
Efeito líquido

(450.417)

1.282.052

432.353

7.416

(18.064)

Ganhos dos Itens objeto de hedge

1.239.989

1.612.054

Perda dos instrumentos de hedge

(1.238.137)

(1.598.595)

1.852

13.459

Efeito líquido

d.B) Instrumentos financeiros derivativos segregados em circulante e não circulante
30.06.2015
Circulante

31.12.2014

Não ci rculante

30.06.2014

Não cl'rculante

Circulante

Não circulante

Ci rculante

Ativo

Operações de termo

659.:>86

Mercado de opções

95.669

Contratos de swaps

315.476

Derivativos de crédito
Outros Derivativos

Total

100.952

5:>4.265

62.599

227.386

61.495

70.809

43.848

18.373

1.206.894

568.597

739.770

293.188

595.716

141

2.574

195

3.320

122.165

33.849

138.159

23.057

59. 156

12.224

1.192.941

1.341.695

1.302.657

898.809

623.7 73

675.433

245

45.800

Passivo
Operações de termo

(284.399)

(33.757)

(138.943)

(15.204)

(165.851 )

(36.073)

Mercado de opções

(1.109.665)

(3.092)

(1.552.025)

(157.915)

(2.265.860)

(476.653)

Contratos de swaps

(578.365)

(1.410.687)

(477.313)

(e40.429)

(370.176)

(:>88.258)

(3.914)

(73)

(3.291)

(1.238)

Derivativos de crédito
Outros Derivativos

Total

(201.686)

(12.234)

(251.675)

(6.291)

(60.522)

(6.097)

(2.1 74.115)

(1.463.684)

(2.420.029)

(1.023.130)

(2.863.647)

(907.081 )

e) Resultado com instrumentos financeiros derivativos
1• S omestre/2015

1• Semestre/2014

Swap

(95.679)

Termo

3:>4.802

263.396

Opções

(220.579)

(102.893)

Futuro

476.864

(652.648)

Derivativos de crédito
Outros Derivativos

To1al

(190,013)

689

(3.648)

6.735

(38.999)

502.832

(724.805)
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1° Semestre d

9 • RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
a) Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Ativo
Direitos Junto a partlclpante s de s istemas de liquidação t')

Cheques e outros papéis

2.419.953

Documentos enviados por outros participantes

2.023.495

10.428

3.143.290
3.871.430

Total

4.443.448

10.428

7.014.720

Ativo circulante

4.443.448

10.428

7.014.720

Passivo
Obrigações junto a participantes de sistemas de liquidação t'l

Recebimentos remetidos

2.182.510

Cheques e outros papéis

1.132.473

Demais recebimentos

3.630.476
1.524.635

8.256

16

5.789

Total

3.323.239

16

5.160.900

Passivo circulante

3.323.239

16

5.160.900

(1) Em 31.12.2014 não houve funcionamento do serviço de compensação de cheques e outros papêis.

b) Créditos vinculados
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

57.189.755

63.251.839

86.598.882

Exigibilidade adicional sobre depósitos

14.000.813

22.768.271

25.564.419

Depósitos de poupança

23.707.229

20.603.108

26.622.660

Depósitos â vista

10.710.225

14.113.482

11.306.410

Depósitos a prazo

8.615.480

5.761.416

13.781.849

151.622

1.927

Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil

Recursos de microfinanças
Recursos do crédito rural f i)

Outros
Sistema Financeiro da Habitação

Fundo de compensação de variações salariais
Provtsão para perdas em créditos vinculados
Demais
Tesouro Nacio11al ·Crédito Rural

Crédito rural - Proagro
Provisão para perdas em créditos vinculados

255.030
9.058.876

4.386

3.635

9.638

2.407.105

2.303.481

2.223.631

2.570.989

2.489.081

2.402.703

(171.745)

(193.120)

(193.572)

7.861

7.520

14.500

77.192

129.510

69.278

220.428

260.361

189.092

(143.236)

(130.851)

(119.814)

Total

59.674.052

65.684.830

88.891.791

Ativo circulante

59.664.306

65.634.181

88.884.476

9.746

50.649

7.315

Ativo não circulante

(1) Referem-se aos recursos recolhidos ao Sacen em vlrtude de nao terem sido aplicados no crédito rural. conforme Resolução CMN n.0 3.74512009.
Os recursos foram objeto de suprimento especial pelo Bacen e mantidos no Banco. sendo registrados em Obrigações por Empréstimos e

Repasses (Nota 18.b}.
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c) Resultado das aplicações compulsórias
1° Semestre/2015

1° Semestro/2014

2.276.339

2.812.658

1.218.399

1.271.149

Depósl1os de poupança

750.562

869.738

Exigibilidade sobre recursos a prazo

307.378

641.664

Créditos Vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação

80.786

69.410

Créditos Vinculados ao Tesouro Naclonal Crédito Rural

19.588

14.572

Créditos Vinculados ao Banco Central do Brasil

Exigibilldade adicional sobre depósitos

Recursos do crédito rural

30.107

4

Desvalorização de Créditos Vinculados
Total

8.693
2.385.406

(9.629)
2.887.011
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1° Semestre d~ 2f'P.>
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando lndlopÍib

\lU- .
' "

1O - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
a) Carteira por Modalidade
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

659.028.266

644.603.816

609.535.100

Empréstimos e tftulos descontados

249.376.440

245.748.854

236.463.328

Ananciamentos

192.257.016

189.218.205

175.905.833

Financiamentos rurais e agroindustriais

172.537.923

170.401.721

164.757.768

44.506.757

38.913.292

32.218.642

56.182

493

553

293.948

321.251

188.976
39.167.904

Operações de crédito

Financiamentos imobiliários
Ananciamentos de Infraestrutura e desenvolvimento

Operações de crédito vinculadas a cessões (I)

44.322.325

42.236.643

Operações CX>m cartão de crédito"'

19.295.378

20.257.650

17.131.823

Adiantamentos sobre contratos de cAmbio tll

15.335.788

12.906.242

12.582.946
8.730.n4

Outros Créditos com Caracterfsticas de Concessão de Crédito

Outros créditos vinculados a operações adquiridas (-t)

8.820.804

8.212.988

Avais e fianças honrados

207.393

539.570

458.454

Diversos

662.9&2

320.193

283.907

1.087.816

1.070.830

1.1 27.593

704.438.407

687.911.289

649.830.597

Operações de Arrendamento Mercantil

Total da Carteira de Crédito

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(Provisão para operações de crédito)
(Provisão para outros créditos) {!ll

(Provisão para arrendamento mercantil)

Total da Carteira de Crédito Liquido de Provisões

(29.487.457)

(27.311.720)

(24.796.813)

(28.240.590)

(26.104.655)

(23.711.084)

(1.204.800)

(1.160.331)

(1.032.208)

(42.067)

(46.734)

(53.521 )

674.950.950

660.599.569

625.033.784

(1) Operações de crédito cedidas co-n retenção dos riscos e beneficios do ativo financeiro objeto da operação.
(2) Foram reclassificadas, em 30.06.2014. de "Outros Créditos sem Caracterlsticas de Concessão de Crédito• as faturas de cartão de créd~to a
receber dos dientes do Banco Votorantim, no montante de R$ 266.747 mil, para harmonização de práticas contábeis com o Banco do Brasil.

(3) Os adiantamentos sobre contratos de câmbio estão registrados como redutores de outras obnügações.
(4) Operações de crêdito adquiridas com retenção dos riscos e beneficios pelo cedente do ativo financeiro objeto da operação.
(5) Inclui o valor de R$ 6.345 mil em 30.06.2015 (R$ 5.963 mil em 31.12.2014 e RS 4.795 mil em 30.06.2014) referente â provisão para perdas em
repasses lnterfinanceíros.

b) Receitas de Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil
1• Semestre/2015

1• Semestre/2014

Receitas de Operações de Crédito

52.830.745

41 .122.276

Empréstimos e títulos descontados

26.518.351

23.936.723

Financiamentos

12.193.422

6.335.057

Financiamentos rurais e agroindustriais

5.582.256

4.886.599

Equalização de taxas- Safra agrícola- Lei n.0 8.427/1992

3.602.41 1

2.483.250

Financiamentos Imobiliários

1.916.063

1.234.835

Recuperação de créditos baixados como prejuízo 1'>

1.909.448

1.795.383

Financiamentos de moedas estrangeiras

588.193

271.021

Financiamentos â e xportação

471.537

143.075

Avais e fianças honrados

15.067

11.773

Demais

33.997

24.560

429.698

679.693

53.260.443

41 .801.969

Receitas de anrendamanto mercantil (Nota 10.i)
Total

r:

G~ 'i

(1) Foram recuperadas, por meio de cessões de crédlto sem coobrigação a entidades não integrantes do Sistema Rnanceiro Nacional, conforme
Resolução CMN n.0 2.836/2001. operações baixadas em prejufzo no montante de R$ 55.958 mil no primeiro semestre de 2015 (com Impacto no
resultado de R$ 32.014 mil) e R$ 27.481 mil no primeiro semestre de 2014 (com Impacto no resultado de RS 15.722 mil). O valor contábil dessas
operações era de R$ 85.065 mil e RS 13.774 mil, respectivamente..
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1" Semestre de
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r.

Valores expressos em milhares de Reais_. exceto quando in fc:-a~tfts.~ ~

\ <!:: =;~~-ffl

---~----------------c) Carteira de Crédito por Setores de Atividade Econômica

Nessas demonstrações, apresentamos a carteira de crédito por setores de atividade econômica de modo mais
amplo, de acordo com a atividade econômica principal do tomador de crédito, observada a aderência ao setor
econômico do grupo controlador, quando aplicável, bem como em conformidade com as melhores praticas de
mercado.
30.06.2015
Setor Público ''

1

70.367.661

"·

31.12.2014

•r.

30.06.2014

10,0

60.275.880

8,8

50.007.806

"·

7,7

Administraç:io pública

32.542.723

4,6

29.203.007

4.2

21.634.461

3.3

Petroleiro

24.460.626

3.5

19.460.155

2,8

18.833.037

2,9

Energia elétrica

11.686.840

1.6

10.231.265

1,5

7.634.351

1.2

353.818

0.1

416.533

0.1

354.562

0.1

Serviços

1.103.654

0.2

944.920

0,2

1.551.375

0,2

Setor Privado (l)

634.070.746

90,0

627.635.409

91,2

599.822.791

92,3

Pessoa Física

315.635.673

44,8

303.959.602

44,2

287.897.230

44,3

Pessoa Juridica

318.435.073

45,2

323.675.607

47,0

311.925.561

48,0

Mineração e metalurgia

36.966.537

5,2

36.853.990

5.4

36.483.430

5,6

Agronegócío de origem vegetal

33.984.631

4,8

34.506.174

5,0

33.935.825

5,2

Automotivo

24.019.334

3,4

22.529.029

3,3

22.760.511

3.5

Serviços

23.686.596

3.4

23.120.702

3,4

23.930.321

3.7

Transportes

22.125.854

3,1

20.076.409

2,9

18.690.245

2,9

Oemafs atividades

Combustívers

19.973.435

2,8

19.820.970

2,9

19.545.040

3,0

Imobiliário

16.615.562

2.7

16.426.753

2,7

16.699.503

2.6

Energia elétrica

16.205.301

2,6

15.232.336

2,2

13.736.991

2,1

Comércio varejista

17.586.200

2,5

17.115.910

2,5

17.099.065

2,6

Agronegócio de origem animal

14.103.853

2.0

14.034.401

2.0

13.582.825

2,1

Atividades especificas da construção

12.602.928

1,8

12.693.660

1,8

12.963.568

2.0

Têxtll e confecções

10.709.507

1,5

11.413.662

1,7

11.467.654

1.8
1.5

Papel e celulose

9.488.264

1,3

9.568.638

1,4

9.606.487

Insumos agrícolas

9.300.030

1,3

9.697.249

1,4

6.848.111

1.4

Comércio atacadista e Indústrias di..,ersas

9.111.305

1.3

7.449.699

1.1

10.058.804

1,5

Eletroeletrõníco

8.256.773

1,2

10.529.626

1,5

9.799.697

1.5

Químico

8.256.380

1.2

7.966.785

1,2

8.588.502

1.3

Madeireiro e moveleiro

6.593.003

0.9

6.754.916

1,0

6.621.708

1,0

Construção pesada

5.991.479

0,9

5.947.526

0,8

5.870.750

0,9

Telecomunicações

4.820.959

0,7

5.574.951

0,8

5.421.586

0.8

Demais atividades

3.837.102

0,6

14.342.197

2.0

6214.916

1.0

704.438.407

100,0

687.911.289

100,0

649.830.597

100,0

Total

(1) O valor de 31.362.314 mil divulgado nas demonstrações contábeis de 30.06.2014 referia-se apenas a operações contratadas com a
administração p(Jblíca direta. Os valores constantes destas demonstrações contábeis referem-se a operações contratadas com a administração
pública direta e órgãos da adminlstração pública indlreta, assim como com as empresas industriais, comerciais, de prestação de serviços e
instituições financeiras de propriedade ou controladas pelos govemos, bem como com suas respectivas coligadas e controladas.
(2) Os valores evidenciados no item 'Pessoa Fisica~ incluem operações de crédito com os setores de agronegócio, habitacional e com outros setores
de atividade econOmica realizadas com pessoas físicas. Para os setores de atividade econômica evidenciados, as operações são exclusivas com
pessoas Jurídicas.
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1° Semestre de 2015
Valores ~pres.sos t!f_11 mllharbs da Re.ala_, excoto quando Indicado

~
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d) Carteira de Crédito por Niveis de Risco e Prazos de Vencimento
AA

A

c

B

e

D

F

G

H

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Operações em Curso No·rmal
Parcelas Vincendas

01 aJO

23.254.551

9.505.648

16.412.568

2.501.717

290.645

398.456

80.854

61 .019

293.139

52.778.797

48.189.949

47.032.677

31 a60

15.«3.417

5.866.251

6.105.132

1.341.555

142.785

256.103

64,961

47,866

145,825

29.455.915

30.693.165

29.488.286

61a90

15. 250.704

4.433.007

5.016.225

1.061.864

250.001

267.787

88.915

30.374

103.171

26,502.086

25.020.397

26.794.876

91 a 180

34.994.210

11.363.410

11.932.72.7

2789.474

256.529

860.772

120.573

108.993

449.54 1

62.676.229

67>928.134

53.402.394

181 a 360

50.005.253

17.243.870

17.400.114

4.311 .179

·364 .624

896.866

176.406

189.050

1.045.798

9 1.532.958

104.586.058

93.372.515

249.668.010

71.722.700

62.571 .056

13.815.031

2.554.930

5.075.047

1.177.602

1.423.135

4.081.526

41 2.289.038

366.829.922

387.758.278

AciJ!la de 360
Parcelas Vonc.Jdas

Até 14 dias

233.669

Oemais m

365.420

Subtotal

38!1.415.234

472.571
120.627.457

343.236
119.781 .058

106.608
25.927.«8

30.415

3.890.129

64.029
7,620.860

15.011
1.725.322

11 .156
1.871.614

51,922
6.170.920

1.329.617

2.513.738

365.420

355.522

958.105
449.128

677.030.042

666.116.885

629.266.261

:::0

o
~
()
)>>

s:

)>

:::0
)>

Operações em Curso Anormiil

o

Parcelas Vincendas

01a30

132.095

171.987

92.593

122.793

81.988

104.708

449.861

1.156.045

1.133.519

1.113.407

31a60

63.095

99.511

55.627

75.067

52.795

63.133

217.248

626.476

613.972

648.633

61 a90

61 .325

91,956

53.064

71.713

48.321

58,156

205.648

590.203

556.232

592.723

91a 180

152.219

243.808

138.418

196.296

132.648

178.099

576.494

1.616.182

1.511.764

1.672.866

181a 360

241.669

379.364

2 18.838

338.412

233.485

267.383

1.029.552

2.708.723

2.526.542

2.685.354

AoiJ!la de 360

582.913

92 1.469

767.067

1,291.016

867.474

825,037

3.176.187

8.430.163

7.1 68.646

6.648.292

Pitrcela$ Vencidas

01n14

12.329

46.128

36.655

41.222

22.709

29.164

91.841

280.086

263.231

288.523

15a 30

259.763

148,473

69.251

89.866

52.694

64.985

204.286

689. 138

1.049.525

707.406

31 a60

11.266

355.651

125.749

161.670

87.094

120.673

329.594

1,191.867

1.020.440

996.204

86.657

11 7.960

347.«7

1.518.382

917.719

820.488

1.455.788

1.459.353

2.179.912

1.814.691

61 a90

14

549.809

254.111

180.364

91a180

14

3.413.615

11.435

238.103

350.386

447.346

1.176.124

5.637.023

1

3

1

23.598

12.976

17.811

2.393.404

2.«7.794

314.481

314.481

1.377.094

1.115.196

1.516.703

6.421.794

1.822.829

2.809.940

2.031.417

2.294.495

10.511.187

27.408.385

21 .794.404

20.564.336

121.297.761

32.349.242

5.712.958

10.430.800

3.756.739

4.168.109

16.682.107

704.438.407

687.911 .289

649.830.597

181a 360
Acima de 360
Subtotal
Total

o
)>.

389.415.234

120.627,457

o(/)
o

m
'"O

c

~

o

o(/)
I

(/)

c

'"O

r

(1) Ope~s CO!Il risco de terceiro$ wncutadas a fundos e programas governamentais. principmmente Pronal, Procera. FAT, BNOES e FCO. Está inolufdo o valor das parcelas vencidas no lOiaJ de R$ 28.697 m~. que obedecem
a regras definidas em cada prograJ!la para o ressarcimento junto aos gestores dos fundos. nao implicando risco de crédllo para o Banco.
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'8a.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábei s Consolidadas

~BANCO DO BRASIL

1° Semestre de 2015
VaiQres exprosso.s em milhares de Rcals1 oxcolo quando Indicado

(I)

1\,)

o
......
m

e) Constituição da Provisão para Operações de Crédito por Níveis de Risco
110.06.2015

Nlvcl

de
Risco

% Provlslo

Valor elas
oP,Graç~s.

provisão
mfnlmtt
Fl!querlda

31.12.2014·

Provlslo
adicional"'

Provlsllo
ulstenta

VttlOr'dU

operaç6os

Provlsi o
mlnlma

30.06.2014

Provtsl o

iidlçtonai(1J

requerida

Provisão

Valor das

oxlstonto

opotaç~os

Provisão

mfnlma
requerido

ProVisão
existente

Provido

adlclonol~1

o

389.415.234

395.934.651

-

-

603.137

87.349

690.486

104.322.639

-

386.3 10.3a5

120.627,457

-

-

0,5

-

A

521.613

92.644

614,257

106.033.717

530.169

332..169

862.338

B

1

121.297.761

1,212.978

44.944

1.257.922

125.116.722

1.251.167

22.833

1.274.000

118.893.094

1.188.931

7.976

1.196.907

c

3

32.349.242

970.417

77.989

1.048.366

26,. 148.641

764.465

77.888

862.354

25.527.683

765.830

66.705

832.535

o

10

5.712.958

571.296

60.861

632.157

3.860.416

386.042

60.861

446.903

4.073.061

407.306

70.204

477.510

E

30

10.430.800

3.129.240

689.577

3.818.817

9.728.937

2.9 18.681

689,577

3.608.258

8.497.919

2.549:376

603.486

3.152.832

F

50

3.756.739

1.878.370

319.31 1

2.1 97.681

3.715.559

1.857.780

319.31 1

2.177.091

3.642,508

1,821.254

327.712

2.148.966

G

70

4.188.109

2.91 6.276

243.645

3.159.921

3.331.768

2.332.252

244.869

2.577.121

3.108.977

2.176.264

206.188

2.382.472

H

100

16.682.107

16.682.107

-

16.682. 107

15.751.73a

15.751.736

-

15.751.736

13.743.253

13.743.253

-

13.743.253

704.438.407

27.9&3.881

1.523.576

29.487.457

687.911.289

25.803.736

1.507.964

27.311 .720

649.830.597

23.182.403

1.614.410

24.796.813

AA

Total
(1)

Refe~se â pr<Msão adiàonalao mfnfmo requerido pela Rcsoluçlo CMN n.• 2.68211999, conslilulda a partir da experiência da Admlnistraçlo, medcan1e apQcaçio de testa de estresse sobre a carteira de créditO, considerando
o histórico de Inadimplência das Of)eraçOes, alinhada com a boa prâbca bancária.

o
:;;;,
:::0

o
~
()
)>>

s::

)>

:::0
)>

o

o(/)
o

m

"'c'
~

o

o(/)
I

(/)

c

"'r '
(/)
(I)

A.
!.}~

ii'
~i'
......
CD

m
~

696

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

fJ. BANCO DO BRASIL
f) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Compreende as operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos com características de concessão
de crédito.
1• Semestre/2015

1° S emestre/2014

Saldo Inicial

27.311.720

Reforyo/(reversão)

11.528.883

9.080.057

11.513291

8.931.666

Provisão minima requerida

23.661.823

15.592

148.391

43.822

(91.662)

Baixas para prejulzo

(9.396.968)

(7 .853.505)

Saldo Final

29.487.457

24.796.81 3

Provlsao adicional

Variação cambial • provisões no exteror

g) Movimentação da Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa
Compreende as provisões para outros créditos sem caracteristicas de concessão de crédito.
1° Seme.stra12015

1.143.379

Saldo Inicial

Reforyo/(revers!ío)

Saldo Final

855.361

33.734

86.584

1.897

(6.510)

Variação cambial- provisões no exterior
Baixas para prej uízo/ outros ajustes

1" Semestrel2014

(76.645)

11.544

1.102.365

946.979

h) Carteira de Arrendamento Mercantil Financeiro por Prazo de Vencimento
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Até 1 ano ''>

428.373

507.749

592.703

De 1 a Sanos

651.480

559.274

531.609

7.963

3.807

3.281

1.087.816

1.070.830

1.127.593

Acima de 5 anos
Total a Valor Presente

(1) Inclui os valores relativos âs parcelas vencidas.

i) Resultado das Operações de Arrendamento Mercantil
1• Semestre/2015

429.698

Receitas de Arrendamento Mercantil

Arrendamento financeiro
Despesas de Arrendamento Mercantil

Arrendamento financeiro

1° Semestre/2014

679.693

429.698

679.693

(348.154)

(606.041)

(347.953)

(605.794)

(201)

(189)

81.544

73.652

Arrendamento operacional

(58)

Prejulzo na alienação de bens arrencados
Total

j) Concentração das Operações de Crédito
30.062015

% da Carteira

31.12.2014

% da Carteira

30.06.2014

% da Carteira

Maior Devedor

25.100.7S1

3,6

20.038.724

2,9

20.114.030

10 Maiores devedores

82.162.771

11.7

70.014.552

10.2

62.676.786

9.6

20 Maiores devedores

112.630.340

16,0

99.797.944

14,5

90.285.843

13,9

3.1

50 Maiores devedores

153.352.012

21.8

139.116.007

20,2

127.578.642

19.6

100 Maiores devedores

181.753.314

25,8

166.767.185

24.2

150.471.086

23.2
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1" Semestre
Valores expressos em milhares de Reais, exceto ctuando

~

k) Créditos Renegociados
1° Semestre/2015
Créditos Renegociados no Período ,,,

23.898.968

Renegociados por atraso P:l
Renovados (li

1° Semestre/2014
21 .637.510

5.636.569

1.891.291

18.262.399

19.746.219

Movimentação dos Créditos Renegoclados por Atraso
Saldo Inicial
Contratações (:zl

(Recebimento) e apropriaçAo de juros
Baixas para prejuizo

Saldo Final (")
Provisão para créditos da carteira renegoclada por atraso
(%) PCLD sobre a carteira renegociada por atraso
Jnadimplência 90 dias da carteira renegociada por atraso
(%) Inadimplência sobre a carteira renegociada por atraso

10.088.673

8.192.010

5.636.569

1.891.291

(572.707)

(480.893)

(1.471.046)

{943.900)

13.681.489

8.658.508

6.823.074

5.277.228

49,9%

60.9%

1.745.856

1.363.670

12,8%

15,7%

(1) Representa o saldo renegociado no período das operações de crédito, vincendas ou em atraso. utifizando inlemet, terminal de autoatendlmento
ou rede de agêncfas.
(2) Créditos renegodados no per(odo para composição de dfvldas em vfrtude de atraso no pagamento pelos cr.entes.
(3) Créditos renegociados de operações não vencidas para prorrogação, novação, concessão de nova operação para liqu1dação parcial ou Integral
de operaçao anterior ou qualquar outro tipo de acordo que Implique alteração nos prazos de vencimento ou nas condiçOes de pagamento
originalmente pactuadas.
(4) Inclui o valor de R$ 130.797 rrul (R$ 181.355 mil em 30.06.2014) referente a créditos rora1s renegociados. Não e-stá incluldo o valor de
RS 5.208.149 mil (RS 5.337.249 mil em 30.06.2014) dos créditos prorrogados da carteira rural cem amparo em legislação especifica.

I) Informações Complementares
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

149.561.500

147.956.001

151.612.679

12.734.0~9

12.981.696

14.426.965

Créditos de exportação confirmados

2.711 .282

2.449.198

2.034.232

Créditos abertos para importação contratados

1.044.972

874.343

410.463

Recursos vinculados

1.472.590

1.264.972

1.079.194

Valores garantidos por depósitos vinculados

1.464.779

145.084

840.735

Créditos contratados a liberar
Garantias prestadas,,,

{1) O Banco mantém provisão registrada em Ou1ras Obrtgações - Diversas (Nota 20.e) no montante de RS 362.654 mil (RS 193.877 mil em
31.12.2014 e RS 146.575 mil em 30.06.2014), apurada conforme Resolução CMN n.• 2.66211999.
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m) Operações de crédito por linha do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT
Linhas do FAT

TADE1'1

Empréstimos e títulos descontados

Proger Urbano Investimento

18/2005

Proger Urbano Capital de Giro

15/2005

Proger Urbano Empreendedor Popular

01/2006

Financiamentos

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

2.877.731

3.369.930

3.367.383

2.877.707

3.369.908

3.367.335

18

13

34

608.521

690.573

710.843

15.705

12.052

5.o43

258.634

226.394

14

Proger Exportação

27/2005

FAT Giro Setorial Micro e Peq. Empresas

08/2006

FATTaxista

0212009

283.933

FAT Turismo - Investimento

01/2012

153.942

163.091

130.235

FAT Turismo - Capital de Giro

0212012

154.941

256.796

349.156
471 .283

15

197.849

291.653

Proger Rural Custeio

0212006

1.269

1.835

2.324

Proger Rural Investimento

13/2005

18.490

23.807

34.465

Pronaf Custeio

04/2005

3.168

3.626

4.264

Pronaf Investimento

05/2005

167.029

254.633

412.696

Giro Rural- Aquisição de T!tulos

0312005

7.893

7.747

17.529

Giro Rural- Fornecedores

1412006
3.684.101

4.352.156

4.549.509

Financiamentos rurais e agroi ndustriais

Total
(1) TAOE: Termo de Alocação de Depósito Especial.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consol'
1° Semestre
Valores expressos em milhares da Reais, exceto quando

11 -OUTROS CRÉDITOS
a) Créditos específicos
30.06.2015
Alongamento de crédito rural -Tesouro Nacional

30.06.2014

1.549.300

881

787

631

1.633.805

1.550.087

1.469.391

Outros

Total

31.12.2014

1.632.924

1.468.760

b) Diversos
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Ativo fiscal diferido- Crédito tributário (Nota 25.e)

36.399.742

29.500.554

28.260.487

Devedores por depósitos em garantia· contingências (Nota 28.c)

26.633.751

23.256.148

20.507.633

Operações com cartões de crédito (Nota 10.a) t'J

19.295.378

20.257.650

17.131.823

Devedores por depóskos em garantia- ação judicial {Nota 28.d)

15.873.150

15.418.982

14.990.610

Tesouro Nacional- equalizaçao de taxas- safra agrícola -Lei n.•
8.427/1992

13.459.428

10.914.595

7.943.736

Imposto de renda e contribuição social a compensar

12.348.012

10.435.285

9.858.081

Créditos vinculados a operações adquiridas (Nota 10.a} (2)

8.820.804

8.212.988

8.730.774
8.162.474

Fundos de destinação do superávit- Previ (Nota 27.f)

8.780.131

8.274.132

Titulo e créditos a receber - empresas não financeiras

3.685.818

3.940.801

3.733.494

Aquisiçao de receblveis

3.331.166

3.991.029

4.507.170
9.826.753

Ativos atuariais (Nota 27.e)

3.157.539

6.233.307

Titulas e créditos a receber- outros

3.094.365

2.581.984

2.170.004

Devedores diversos -pais <11

2.929.718

2.054.404

5.111.361
2.062.827

Adiantamento a empresas processadoras de transações com cartões

2.280.770

1.758.968

Títulos e créditos a receber · Tesouro Nacional tlJ

2.132.220

2.265.746

1.796.224

Tftulos e créditos a receber- ECT- Banco Postal to~)

1.401.972

1.985.128

1.879.856

Prêmios sobre créditos vinculados a operações adquiridas em cessao

1.118.492

1.143.583

1.403.766

Direitos por aquisição de royartJes e crêditos governamentais

1.030.875

1.226.441

61.223

Adiantamentos e antecipações salariais

231.467

305.609

211.824

Devedores por depósitos em garantia- outros

227.235

178.967

180.444

Devedores diversos -exterior

191.715

245.015

419.502

Devedores por compra de valores e bens

44.769

51.896

49.284

659.848

552.356

465.446

Total

167.128.365

154.785.578

149.464.796

Ativo circulante

111.299.673

99.851.614

107.060.874

55.828.692

54.933.954

42.403.922

Outros

Ativo não circulante

(1) Em 30.06.2014, foram reclasslficadas do grupamento ·oevedores diversos- pais· para o grupamento ·operações com cartões de crédito~. no
montante de R$ 266.747 mil, as faturas de cartão de crédito a receber dos clientes do Banco Votorantim.
(2) Refere-se a carteiras da crédito consignado e da financiamento de vetculos concedidos a pessoas fisicas, adQuiridas pelo Banco com
coobrigaçao do cedente, contabllizadas em confotmldade com a Resolução CMN n.0 3.53312008.
(3)

Refere~se, principalmente, a valores provenientes de operações com recursos do MCR 6·2 e MCR 6-4 (Manual de Crédito Rural) e programa de
recuperação da lavoura cacaue[ra baiana (Resolução CMN n. 0 2.960/2002).

(4} Recebive!S. oriundos da parceria entre o Banco do Brasil e a Empresa Brasileira de Corretos e Telégrafos- ECT, pela ullllzação da rede Banco
Postal.
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12- CARTEIRA DE CÂMBIO
a) Composição
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Outros Crédjtos

Câmbio comprado a liquidar
Cambiais e documentos a prazo em moedas estrangeiras

Direitos sobre vendas do câmbio
(Adiantamentos em moeda nacional/estrangeira recebidos)

Vak:lres em moedas estrangeiras a re-ceber
Rendas a receber de adiantamentos concedidos e de importações
financiadas

Total
Ativo circulante

Ativo não circo lante

18.258.880

16.424.851

38.298

32.788

27.188

9.624.975

15.318.188

14.823.683

(7.711.74<1)

(13.568.454)

(12.908.607)

5.724

5.655

5.007

168.292

154.871

139.467

20.384.421

18.367.899

16.110.754

20.218.157

18.362.653

16.110.013

166.264

5.246

741

13.230.659

1"9.284.332

16.440.461

(24.846)

(10.177)

(8.750)

16.723.028

14.841.470

14.327.043

(14.835.123)

(12.481 .583)

(12.149.191)

64.825

58.891

50.348

5.141

3.993

3.339

15.163.884

21 .706.926

18.663.250

13.744.227

17.991.924

13.087.454

1.4 19.657

3.715.002

5.575.796

5.220.537

(3.339.027)

(2.552.496)

14.024.018

Outras Obrigações

Câmbio vendido a liquidar
(Importação Rnanciada)

Obrigações por compras de cambio
{Adiantamentos sobre contratos de câmbio}

Valores em moedas estrangeiras a pagar
Rendas a apropriar de adiantamentos concedidos

Total
Passivo circulante
Passivo não circulante

Carteira de Câmbio Liquida

Contas de Compensação

Créditos abertos para importação

1.166.584

1.162.424

547.938

Créditos de exportação confirmados

2.711.282

2.449.198

2.034.232

b) Resultado de Operações de Câmbio
1" Semestroi2015
Rendas de câm bto

Despesas de câmbio
Resultado de operações de câmbio

1" Semestre/2014

9.715.855

5.051.698

(8.928.152)

(4.189.063)

787.703

862.635
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13- OUTROS VALORES E BENS
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

529.721

528.207

Imóveis

175.726

194.825

129.529

Bens em regime especial

161.154

152.890

156.944

Vefculos e afins

154.939

146.687

280.599

10.012

7.907

5.332

4.472

4.270

4.718

23.418

21.628

6.391

Material em Estoque

104.218

90.066

104.267

Subtotal

633.939

618.273

687.780

(Provisão para desvalorização) (l)

(143.985)

(147.365)

(159.247)

Despesas Antecipadas

3.628.329

3.607.507

3.487.329

3.093.924

2.983.184

2.724.400

Comissões pagas a lojistas • financiamento de ve(culos

237.046

296.602

306.477

Despesas de pessoal - programa de alimentação

121.499

147.658

112.036

72.465

52.390

Bens n ão de U.so Próprio

Imóveis habitacionais
Máquinas e equipamentos
Outros

Despesas de seguros, resseguros, previdência e capitalização diferidas m

Dependências Externas

583.513

Despesas tributárias

27.385

31

Promoções e relações públicas

13.667

1.598

18.257

P~mlos por créditos adquiridos ~•

2.173

27.296

126.995

Aluguéis

5.856

5.901

54.314

92.847

Despesas com programa de relacionamento- milhas
Outros

Total

22.731

2.038
174.395

4.1 18.283

4.078.415

4.015.862

Ativo circulante

2.683.841

2.689.805

2.777.075

Ativo não circulante

1.434.642

1.388.610

1.238.787

(1) Foi reconhecida uma reversão de provisão no va5or de RS 1.521 mil no 1" Semestre/2015 (reversao de provisao no valor de RS 3.649 mil no 1°

Semestrel2014).
(2) Referem-se pnncipalmente a comissões pagas aos corretores e representantes pela comercialização de produtos.
(3) Os valores são amortizados de acordo com os prazos de vencimento das parcelas dos créditos adquiridos ]unto a outras Instituições financeiras.
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14-INVESTIMENTOS
a) Movimentações nas Participações em Coligadas e Controladas
SaJdo contábil

31.12.2014
No pais

1.181.056

cadam S.A.

Outros eventos

R esuttado"da

equlvaftncla

(102.274)

25.201

Cia. Hidt'Ofrineral Plratuba
Cia. Catarinense de Assessoria e Serviços· CCA l,l

2.525
8.221

8.633

(784)

1.136.248

(101.526)

586.492

(1.530.431)

586.492

(66.887]

Ágio/Deságio na aquíSI~O de \nvestimentos

No Exterior

Agfo na aquisição de Investimentos no exterior

1• Semestre/2014

6,758

1.085.540

1.250.389

(24.798)

17.462

26.925

996

105

2.666

2.520

12

228

228

228

Outras Partio'pa.QOes

aqulvai6nela

30.06.2014

30.06.2015

0.139)
36

Estruturadora Braslleira de Projetos - EBP

Re.suttadod•

S:~~fdocont6b11

Movlmentaç:tt.s • 1• Semutre/2015

(1.055)

6.566

8.372

(297)

16.1)47

23.896

30.399

(25.509)

1.034.722

1.181.945

519.805

533.941

519.805

533.941

L4-n.r.w

(681.443)

Ganhosl(perdas) cambiais nas a;gêndas

(917.319)

917.319

(262.860)

GanhOsl(perdas) camblaJs nas suDSJd•ârias e coltgadas e
controiadas

(544.785)

544.785

(415.408)

(10.640)

10.640

(1.641.705)

1.479.502

Aul'r'l8ntoldinlnuiçào do Pl deeorront&de outras
movimentações
Total das Participações em Coligadas e Controladas

lmparidade acumulada

1.767.548

(3.175)
1.605..345

1.784.330

(9.018)

(6.998)

(9.018)

(706.241)

(1) Empresa em processo de liquidação extrajudicial. não avaliada pelo método de equivalência patrimonial.

Saldos em 30.06.2015

C~pltaJ Soelal

Patrtmõnlo
Lfqutdo
AJustado

Lucro/ (Pro]ub:o)
líquido 1•
Some$tro/201$

QuanUdado de Ações

(em milhares)
Ordlnlirtas

Prefereneiajs

Po11rtieipaçJo
do Capital
Social %

No pais

Cadam S.A.
Cia. Hldromineral Piratuba
Cia. Catarinense de Assessoria e Serviços - CCA
Estruturadora Braslteira de Projetos- EBP

183.904

80.687

19.150

4.100

17.269

679

780

474

75.819

59.096

(1.026)

4.762

2 1.64'~

260

520

48, 13%

5.076

1.736

11,11'..-

633

15.44'k

b) Outros Investimentos
30.06.2015
Investimentos por incentivos fiscais
Títulos patrimoniais

Ações e cotas
Outtos Investimentos (1)
Outras participações no exterior

Total
(1mparidade a cumulada )

31.12.2 014

30.06.2014

95.178

94.585

146

14 6

94.771
146

82.642

76.366

69.085

1.604.841

1.511.165

1.416 .159

73.954

63.313

52.496

1.856.761

1.745.575

1.632.657

(76.452)

(84.474)

(82.497)

(1) Inclui o montante de RS 1.178.872 mil (RS 1.067.909 mil em 31.12.2014 e 1.001.028 moi em 30.06.2014). relativo aos lnves limentos da holding
Neoenergia S.A.
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c) Ágios na Aquisição de Investimentos
1• Semestre/2015

Movimentação dos ágios
Saldo Inicial

1• Semestre/2014

1.724.301

1.579.416

(99.705)

(45.683)

(136.538)

(1 15.634)

Adições l'l

358.914

Reduções 1'1t2J
Amortizações

(Sl

Variaçâo cambiall•l

Saldo Final

68.030

(59.566)

1.556.088

1.717.447

(1) Ajustes decorrentes da harmonização de práticas contâbeis das investidas às práticas da investícfora.
(2) Transferência do áglo da empresa Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Prevídê11cia S..A. para o grupamenlo "lntangivel~ (Nota 16.a).
(3) Registradas em Outras Despesas AdmlnlstraUvas.
(4) Incidente sobre os ágios do BB Amenc.as. Banco Patagonia e da Merchant e.Solutions, Inc.

d) Expectativa de Amortização dos Ágios
2016

2015

2017

2018

-48..248

9!..!09

96.389

Ba.ncoVotnranllm

21L988

60A66

61.133

Banco PalagOnia

17.726

33.625

30, 8 15

Banco do BtuH

Após 2018

2011

T""l

38.400

l9.1st

36.471

359.475

31.207

31.828

26.976

111sn

150..587

1. 534

.... 718

6.5'1

7.19)

7.330

9.C95

36.911

(19.299)

(39.S2.&)

(39.358)

(15.360)

(15.563)

{1C..588)

(14 3.7i0)

25.949

59.2S5

59.033

23.040

23.495

2UU

215.685

BB.SI

o!U:i.928

107.670

123.517

141.69&

162.550

582.361

<>elo

-46.928

107.670

123,517

141.698

162.550

582.361

24.11.&

51.681

50.231

U.525

18,126

135.076

32.&.A2!

24. 179

50~00

48.631

42.9Z7

15.42&

128.-i52

310.917

1.042

3.734

3.014

Banco do Braslt Amencas

Efe11ostn"bu~rlos

{1)

fotallquldo

Ciolo S.A
Men:hant e-S<*.IUoos. InC.

Br.upag T8010t)gia am
Pagat~"~entollda.

MullidispJay Com6rdo e Serviços
TtenOiógiCOsSA.

Compantd Sra$lle:lta de Ge$tio de
SerYiço$(0rizon)

88 Mapfro SH1 Par'l:lclpaç6n S.A.

369

...

1.031

...

ltl

256

283

311

336

1.838

2.935

126

271

288

303

320

1,252

2.$57

10.068

11,781

22.2..

2 4,050

25.314

100..467

Vida Seguradora

10.068

18.781

222..

24.050

25.314

100.467

Eb Pattlclpaç6u.

9.719

22.876

23.591

2.&.330

80.$16

9.JHI

22.876

23.591

2.4.330

80.516

BB St~guros

11"aaa

11.125

10,7&3

11.0&0

10.028

B~ik;ap

8. 148

9.1~

8. 593

8.780

7.659

JRB-arasa Ress,eguros SA

3,750

2.071

2.150

2.260

2.369

7.878

19.42.9

2t,:S49

48,656

7 .878

19,-429

21.349

48.656

Alolo

Mapfro BB SH2 P utlclpaç:6es S.A
Bras!lvefculos

5.251

60.1110
42.334

5.256

17.&56

BB Consol1dado

159.523

330..471

!50.074

28.4.041

255.176

116.303

1.556.088

Efeitos tnbutãnos C1l

(59.9-48)

(12-4.749)

(132.340)

cto7.380J

(98.862)

(62.301)

(585.580)

99..575

205.722

217.73o4

176.661

156.314

114.502

870.508

Total Jquido

(1) 25% de IRPJ e 15% de CSLL para as empresas financeiras e para as empresas não financei ras de seguros, previdência e capttallzação, e 25%
de IRPJ e 9% da CSLL para as demais empresas não financeiras.

A expectativa de amortização dos ágios gerados nas aqu1s1çoes de participações societárias respalda-se em
projeções de resultado que fundamentaram os negócios, elaboradas por empresas especializadas ou por área
técnica do Banco, contemplando os prazos das estimativas e taxas de desconto utilizadas na apuração do valor
presente liquido dos fluxos de caixa esperados.
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e) Teste de lmparida d e dos Á g ios
O valor recuperável dos ágios na aquisição de investimentos é determinado com base no valor em uso. calculado
pela metodologia de fluxo de caixa descontado, que se fundamenta na projeção de um fluxo de caixa para a
empresa investida (unidade geradora de caixa) e na determinação da taxa que irá descontar esse fluxo.
As premissas adotadas para estimar esse fluxo são baseadas em informações públicas, no orçamento e no plano de
negócios das empresas avaliadas. As premissas consideram o desempenho atual e passado, bem como o
crescimento esperado no respectivo mercado de atuação e em todo ambiente macroeconômico.
Os fluxos de caixa das empresas relacionadas a seguir foram projetados pelo perlodo de dez anos, perpetuando-se
a partir do décimo primeiro ano, com taxa de crescimento estabilizada. Para os períodos de fluxo de caixa
excedentes aos prazos das projeções dos orçamentos ou planos de negócios, as estimativas de crescimento
utilizadas estão em linha com aquelas adotadas pelas empresas. A taxa de desconto nominal foi calculada, ano a
ano, com base no modelo CAPM (Capital Asset Prícing Model) ajustado ao mercado brasileiro e referenciado em
Reais (R$).
Empresas (Unldados Geradoras de Caixa)

Taxa de Crescimento a.a. 111

Taxa de Desconto a .a. (ZJ

Banco Votorantim

3,60%

BB Arnericas

2.co%

9,44%

VIda Seguradora

3.00%

11.22%

12,22%

Ale lo

3,60%

12,21%

BrasHcap

3.60%

12.38%

IRB-Brasil Res~uros

3.60%

10,58%

Brasifve rculos

3.00%

11.22%

(1) Crescimento nominal na perpetuidade.
(2) Média geométrica dos dez anos de projeção, com exceção do 88 Amencas, que utilizou uma média geométrica dos sete anos de projeçâo.

De acordo com a análise de sensibilidade realizada, não há a indicação de que mudanças em premissas possam
fazer o valor contábil das unidades geradoras de caixa exceder o seu respectivo valor recuperável.
O valor recuperável dos ágios na aquisição da Cielo e do Banco Patagonia foi apurado por meio do valor líquido de
venda, com base na cotação das ações de emissão das companhias na BM&FBovespa e na Merval (Mercado de
Valores de Buenos Aires). respectivamente.

Empresa (Unidade Geradora de Caixa)

Banco Patagonia
Cielo (CIEL3)

Cotação i'J

RS5.04 '''
RS 40,00

(1) Preço de fechamenlo das ações em 30.09.2014.
(2) Valor equivalente a ARS 17,45. conforme cotaçãoARSIBRLem 30.09.2014.

No 1° semestre/2015 e no 1° semestre/2014. não houve perda por imparidade sobre os ágios na aquisição de
investimentos.
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1" Semestre
Valores expressos • m milhare-s de ReafsJ exceto quand

15 -IMOBILIZADO DE USO
3 1.12.2014

- - .... -......
1• S.mutno/2015

30.01.2015

Provi:do~

SaJdocontMifl

Valordet;Udo

lmp&.rtcbd•

EcUic~s

MóYets e

3.760.643

equ;pamet~IO:S

de uso

..................
.....

209.38<

(170.362)

1.60S.425

\ 23.959

(137.610)

(3.110)

30.06.2014

O.pAela.;!o

krtpatfd.ct•

acumul.ld&

tcu.mullda

s.ldoconWHI

SakfoeonUbíl

8 .376.999

(2.570.6A3)

(a.691)

3.799.665

3ASB.028

3.924.397

{2.331.499)

(4.29<)

1.58&~

1.416.649

1236.602

Siste.ma$de

1.317.072

201.039

(222.353)

4.252.112

(2.956.354)

1.2:95.758

httalaç6es

235.561

11. 143

(19.888)

,.014.402

(787.386)

227.016

228.883

Terrenos

200.1-n

1.341

201.484

882,644

201.464

Si3otemasc:te-s.eguranç:e.

169.182

6.910

rnobíbçóe$ em CUI'$0

153.572

(33.479)

100.705

9.-482

(9.053)

281,752

12.663

2.787

(1.811)

41.054

In!

(20)

7.556.737

527.5U

Slstenwsde

......,.,.'""
Síttemas de ltansporté
Móv.eeqLJip&menlos

em-e
Tor...l

(13.2.. 1}

390.336

162.851

tn.336

115,093

168.746

(180.615)

101.134

96252

(27.415)

13.639

11A39

(227...7)

115.093

1.751

1.780

7.506.995

7.871.359

1.751
(57.4. 111)

(3.170)

16.&01.382

(9.011,.402)

112.915)

16 - INTANGIVEL
a) Movimentação e Composição

.....

"'"""''
:!::~~1sti0 de rolhas do

Aglona aquiSição de

Amortr.eçto

6.510..&12

(138.237)

(~'5.0 11)

2.1'62.4111

Softwares

1.710.101

(21)

('102.418)

265.128

(IM-8)

~:i'UU)

jt3il.206)

(t41'2..343)

Total

11.2-'Ull

R.llv..-.tod•
,_-das por

Valotd•

.cumw..da

knparidllde

.sociedades lnoocponJdas (2)

Outros allvos ~tó'OglveTs

--

.....,....

3D.OI..2015

Babu

Aqui~

6SS,270

9.$23.350

2,217

2.217

(3.73.5.90&)

...:\IIIUIL!Ida

(49,740)

.....

conUbil

__.....,

)0,0&.2014

5.737.n:M

6.149.&l1

5.015.275

(2.6.51.451)

2.356.125

3.117.80$

3,114.Q94:

(1.159.205)

( 1151)

1.95'.721

1.417.814

2&2.'161

(45.043)

(11.2.12)

m .g 13

233.041

17,93-4.811

(7..59U05)

(61.113)

10..275.170

10.9SS.J0.4

(1) Os IJalores de Aqu•stções e Baixas incluem contratos renegociados no perlodo, em que o valor do novo contrato é ativado e o IJalor do contrato
anterior é baixado sem Impacto ro resultado.
(2) Refere-se principalmente ao ãglo pela aquisição do Banco Nossa Caixa, incorporado em nove-mbro/2009.

b) Estimativa de Amortização
2" S.mastro/2015
Valores a amortizar

1.478.351

2016
2.974.225

2017
2.578.317

2018

1.365.102

2019

725.542

Após 201i

1.153.633

Total

10.275.170

c) Teste de lmparidade
O teste de imparidade do ágio na aquisição do Banco Nossa Caixa, que foi incorporado pelo Banco do Brasil,
considera o valor em uso do Banco do Brasil no Estado de São Paulo (unidade geradora de caixa). O fluxo de caixa
tem por base o resultado de 2014 da unidade geradora de caixa, o orçamento de 2015 e projeções internas de
resultado a partir de 2016. por cinco anos.
As premissas adotadas para o cálculo são baseadas na Estratégia Corporativa do BB e em cenário
macroeconômico. Elas consideram o desempenho atual e passado e o crescimento esperado no mercado de
atuação.
Os fluxos foram descontados pelo Custo de Capital Próprio do Banco do Brasil. A taxa de desconto nominal foi
calculada, ano a ano, com base no modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) ajustado ao mercado brasileiro e
referenciado em Reais (R$).
O teste de imparidade do ágio da Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Previdência S.A. segue a mesma metodologia
dos demais ágios por aquisição de investimentos, constantes na nota 14.e.
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Empresa (Un1dade Geradora do Caixa)

Taxa de Crescimento

Taxa de Desconto

a~.

a.a.

Banco do Brasil - Estado de São Paulo- Agto Banco Nossa Caixa t'l

9.5%

12.3%

Brnsilprev Nosso Futuro Seguros e Previdência S.A.

3.0%

13.9%

(ti<Zt

(1) Média geométrica dos cinco anos de projeção.
(2) Crescimento nominal na perpetuijade.

De acordo com a análise de sensibilidade realizada, não há a indicação de que mudanças em premissas possam
fazer o valor contábil da unidade geradora de caixa exceder o seu respectivo valor recuperável.
No 1° semestre de 2015 e no 1° semestre de 2014, não houve perda por imparidade sobre os ágios de sociedades
incorporadas.

17 -DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO

a) Depósitos
30.06.2015

31.12.2014

30.06.201 4

Depósitos à Vista

64.760.906

74.210.189

69.376.605

Pessoas fislcas

28.n6.1 48

33.942.740

29.225.120

Pessoas juridicas

22.088.149

28.437.427

22.752.485

VInculados

9.394.067

5.970.418

10.967.429

Governos

1.543.079

2.226.009

2.339.636

Moedas estrangeiras

892.616

706.951

1.464.698

Instituições do sistema financeiro

808.885

832.896

649.342

Empresas ligadas

792.134

982.662

697.584

Especiais do Tesouro Naclonal

312.575

403.878

535.381
382.041

Domiciliados no exterior
Outros
Depósitos do Poupança

38.336

202.201

114.917

505.007

382.889

147.306.118

148.698.890

146.460.984

136.944.516

140.036.529

137.162.122

Pessoas jurldicas

10.036.705

8.407.859

8.928.085

Empresas ligadas

311.232

240.767

358.258

13.665

13.735

12.519

34.222.946

30.968.746

28.842.030

199.340.612

214.483.944

235.203.184

116.805.309

115.010.129

107.244.312

Moeda Nadonat

53.715.047

70.136.390

101.419.444

Moedas estrangeiras

23.394.752

23.736.951

20.798.715

4.164.447

4.478.914

4.730.197

253.232

233.939

220.896

1.007.825

887.621

789.620

Total

445.630.582

468.361 .769

479.882.803

Passivo circulante

393.142.476

401.177.785

364.816.768

52.488.106

67.183.984

95.066.035

Pessoas físicas

Instituições do sistema financeiro
Depósitos lnterfinancelros
Depósitos a Prazo
Judiciais

Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT (Nota 17.e)
Funproger (Nota 17.1)

Outros

Passivo não circulante
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1° Semestre de
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando in

_...

b) Segregação de Depósitos por Prazo de Exigibilidade
S• m
wnçlnMnto

prazot1)

Depósllosde

""""'"""

OepóSIIOS ;\: Yl$tl

3 a12mesu

1 a3 ~no•

Acima d• 5

3a5anos

3'11.12.2014

30.08.2015

30.08.2.014

199.~.612

214.q.J,9«

235.203.184

1<C7.306.118

1·47.306.1 18

148.698.890

1-46.460.984

6-1.760.906

64.760.906

7•.210.189

69.376..605

121.754.147

~lO$

20.161.37$

11224.670

19.605.757

&.700

26.587.963

2.353..366

10.413.065

15.168.829

-4,200,152

1.595.294

492,240

34.222.946

30.968.746

28.842.030

336,174.537

30..574,"40

26.393A99

23.805.909

28.183.257

491.940

4.45.630.$82

46&.361.769

479.UU03

lnlttlflnllfDIÍO$
Total

Atf 3 rMM&

(1) Inclui o valor de R$ 53.137.357 mil (R$ 70.102.638 mil em 31.12.2014 e R$ 103.558.391 mil e'll 30.06.2014), relativo a depósilos a prazo com
cláusula de recompra anteclpada (C()mpromlsso de liquidez)1 considerados os prazos de vencimento originais.

c) Captações no Mercado Aberto
30.06.2015

30.06.2014

31.12.2014

Carteira Prôprla

61.647.573

64.365.574

59.238.389

Trtulos priVados

51.080.901

56.847.255

38.834.366

Letras Financeiras do Tesouro

5.191.838

4.053.439

12.935.334

Notas do Tesouro Nacional

1.566.250

1.405.033

988.019

Tltulos no exterior

1.976.975

285.865

2.201.801

Letras do Tesouro Nacional

1.801.807

1.736.675

4266.272

27.802

37.307

12.597

291.123.922

241.674.469

229.656.954

Letras do Tesouro Nacional

, 35.478.232

121.222.071

96.005.302

Notas do Tesouro Nacional

118.067.636

86.303.943

61.741.113

37.577.669

32.999.180

70.724.121
1.186.418

Outros
Carteira de Terceiros

Letras Financeiras do Tesouro

385

1.149.275

100.827

5.532

204.063

Total

352.872.322

306.045.575

289.099.406

Passivo circulante

338.203.328

292.361 .623

276.006.528

14.668.994

13.683.952

13.092.878

Tftulos no exterior
Carteira de Livre Movimentação

Passivo não circulante

d) Despesa com Operações de Captação no Mercado
1• Semcstref2015

1• Semestre/2014

(15.934.202)

(15.551.206)

Depósitos judiciais

(5.611.984)

(4.562.852)

Oepósilos de poupança

(5299.389)

(4.764.319)

Depósitos a prazo

(4.598.430)

(5.796.143)

Despesas de Captações com Oep6shos

Depósitos interflnanceiros
Despesas de Captações no Mercado Aberto

Carteira de terceiros

Carteira própna
Carteira de lívre movimentação
Despesas de Captações de Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (l}

(424.399)

(427.892)

(20.116.448)

(14.023A76)

(16.905.829)

(11295.455)

(3.196.517)

(2.704.399)

(14.102)

(23.622)

(10.659.350)

(6.228.413)
(3.897,211)

Lelras de CrédHo do Agronegócio • LCA

(6.215.657)

Emissão de tftulos e valores mobiliários no exterior

(1 .322.930)

(548.812)

Letras financeiras

(2.281.941)

(1.500.094)

Letras de Crédito Imobiliário · LCI

(838.822)

(282.296)

Despesas com Dívidas Subordinadas no Extorfor t2J

(265.144)

(216.322)

Despesas com Instrumentos Hfbrldos de Capital e Olvida t:S)

(998.492)

(699.898)

Outras

(386.634)

(397.194)

(48.360.270)

(37.116.509)

Total
(1) As captações de recursos de acates e emissão de litulos estão evidenciadas na Nota 19.
(2) As emissões de Olvidas Subordinadas no Exterior estão evidenciadas na Nota 20.c.
(3) As emissões de Instrumentos Hfbridos de Capital e Divida estão evidenciadas na Nota 20.d.
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1° Semestre de 2015
Valores exprassos em mllhftrt$ de R.GàlS; exceto q_unndo Indicado

~
íii
I

õ)'
~·

......
co
e) Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
Devotuçlo d• Rt<lptt.o.

R~~~ol

P~f'llm•

Prog•r Rur~ o PI'Onaf

-

FOrma(~)

D«UilnJc:t•l

Pronat Custeio

0412005

RA

1112005

Pronat lnvestlmen10

05/2005

RA

11/2005

Gln> Rw11 ·...,..~de l"-

0312005

so

01/2008

Rt.niCustêio

0212006

RA

1112005

Rtnl ln't'esli(nanlo

1312005

RA

1112005

Proger Urbano
Urbano bwestlmtnto

1812005

RA

t112005

UII>Ono CopiiOI do Glro

15/2005

RA

I 1/2005

30.015.2015

Olspon(vol
TMSI"

D1t.aflnal

011'21115
-

&porlaÇão

FA.T Fcxnenutr M6dtas o Grandes

2712005

RA

1112005

12/2008

RA

07(2006

FATTOJésto

0212009

RA

0912009

FAT Turi5tr!Q Investimento

0112012

~

Ollml2

FAT T""•mo Capif8 de Clu'o

0212012

RA

Ollml2

E~osas

ToiOI

(1)
(2)
(3)
(4)

TAOE: Termo da Alocação de Depósito Especial.
RA- Retomo Automático (mensalmente, 2% sobre o saldo) e so ·Saldo Disponlvol.
Recursos remunerados pola Taxa Média S<lllc (TMS).
Re<:ursos remUJ~erados pola Taxa de Juros de longo Prazo (TJLP).

-

-

-

-

Dlsponfvol
TMS1'1

To~

30,06.201-(

Aplicado
TJLP1'1

Dlsponlvol
TMS111

Toe.,

Aplle•do
TJ lpt<l

Tola!

65.901

188.~0

255.561

120.175

289.782

.C09.9S7

155.080

"80.286

87

2.198

2.285

481

2.362

2.8<3

31

3.063

3.094

62.6<1

174.070

236.711

110178

270.733

381.511

145A73

442.0$6

-

-

.4.47$

-

537.72D

-"..476

325

10.343

10.668

1.410

2GI

1.570

1.831

635.366

o
:;;;,
:::0

256

783

1.039

258

2.917

12.609

15,526

4. 1&2

15.535

19.717

8.790

23.254

32.044

o

475.31S

2.120.669

3.195.988

52.129

3.190.908

3.243.037

90.293

3.190.275

3.280.568

2.720.669

3. 195.988

52.126

3.190.902

3 2<S.02a

90.289

3.190.265

3,280.554

-

3

6

9

4

10

,.

)>

475,319

()
)>>

113.393

099.50$

712.898

1~2..537

&83.313

825.920

10S,OS4

706,179

814.2&3

665

15.190

16.055

408

11.947

12.355

4.70$

4.885

9.593

)>
)>

-

Outrot;

31.12.2014

Apll03do
TJLPI'I

-

-

1.152

-

-

-

-

4

-

4

•M65

282.7117

3211.362

66.397

257,715

323.112

S$.676

225.626

281.so.t

3.181

152.722

155.903

9228

162.119

171 1~7

1J. I98

129.891

147.087

62.782

148.796

211,518

87.~

251.602

319,106

30.301

345.774

378.075

S54.813

3.50U34

4.164,447

314.141

4.154.073

4.'478.it4

353,457

... 376.7.&0

4.730,197

o

s:

:::0

o

o(/)
o
m
c

-o

-I

)>

o

o(/)
I

(/)

c

-o

!'"""

s:

lll

'8a.
(1)

~
......
(J)
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Canso
1° Semestre

O Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT é um fundo especial de natureza contábil e financeira, instituido pela Lei
n.• 7.998/1990, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego- MTE e gerido pelo Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador -Codefat. O Codefat é um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo.
As principais ações para a promoção do emprego financiadas com recursos do FAT estão estruturadas em torno dos
programas de geração de emprego e renda, cujos recursos são alocados por meio dos depósitos especiais. criados
pela Lei n.• 8.352/1991, nas nstituições financeiras oficiais federais, incorporando, entre outros, o próprio Programa
de Geração de Emprego e Renda - Proger, nas modalidades Urbano - Investimento e Capital de Giro - e Rural, o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- Pronaf, além de linhas especiais tais como FAT
Integrar- Rural e Urbano, FAT Giro Setorial- Micro e Pequenas Empresas, FAT Giro Setorial- Médias e Grandes
Empresas, FAT Giro Setorial Veículos - Micro e Pequenas Empresas. FAT Giro Setorial Veículos - Médias e
Grandes Empresas, FAT Fomentar- Micro e Pequenas Empresas, FAT Fomentar- Médias e Grandes Empresas,
FAT Giro Agropecuário, FAT Inclusão Digital. FAT Taxista. FAT Turismo Investimento e FAT Turismo Capital de
Giro.
Os depósitos especiais do FAT alocados junto ao Banco do Brasil, enquanto disponíveis, são remunerados pela
Taxa Média Selic (TMS) pro rata die. A medida que são aplicados nos financiamentos passam a ser remunerados
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) durante o período de vigência dos financiamentos. As remunerações
sobre os recursos alocados no Banco são recolhidas ao FAT mensalmente, conforme estipulado nas Resoluções
Codefat n.• 439/2005 e n.• 489/2006.

f) Fu ndo de A v al para Geração de Emprego e Renda (Funproge r)
O Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda (Funproger) é um fundo especial de natureza contábil, criado
em 23.11.1999 pela Lei n.• 9.872!1999, alterada pela Lei n.' 10.360/2001 e pela Lei n.• 11.110/2005, regulamentado
pela Resolução Codefat n.• 409/2004 e alterações posteriores, gerido pelo Banco do Brasil com a supervisão do
Codefat!MTE, cujo saldo em 30.06.2015 é de R$ 253.232 mil (R$ 233.939 mil em 31.12.2014 e R$ 220.896 mil em
30.06.2014).
O objetivo do Funproger é conceder aval a empreendedores que não disponham das garantias necessárias para
contratação de financiamentos do Proger Urbano e do Programa Nacional de Microcrédlto Produtivo Orientado
(PNMPO), mediante o pagamento de uma comissão para a concessão de aval. Para formação do patrimônio do
Funproger, foram apertados recursos provenientes da diferença entre a aplicação da TMS e a T JLP na remuneração
dos saldos disponíveis de depósitos especiais do FAT. Outras fontes de recursos que compõem o Fundo são as
receitas decorrentes de sua operacionalização e a remuneração de suas disponibilidades pelo Banco do Brasil,
gestor do Fundo.
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18- OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
a) Obrigações por Empréstimos
at6 90 d ias
No pais

do 91 • 360 dias

956

Tomados pelas empresas nAo
ftnancelr.ls

do1 a 3 anos

do3 a Sanos

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

1,038.797

1 .039.753

1.753.887

292.690

1.038.797

1.038.797

1.751.978

289.827

956

1.909

2.863

6.306.650

12.604 .235

5,194.336

1.391.7&1

25.497.005

22.242.550

18.353.243

6 .212. 139

12.449.892

5.188.230

1.39t.2Z:

25241.483

21.799.328

17.795.234

162.009

268,610

,._,.ção

81 .284

109.325

6.106

56<

197.277

154.393

130.1 94

EJcportaçAo

13.227

45.018

58.245

126.820

159205

6.306.650

12.605.191

26.536.758

23.996.437

18.645.933

18.911.841

17.398.060

14.769.446

7.624.917

6.598.3n

3.876.487

Demais linhas do cridlto
No Extorlor
Tomados junto a banqueiros no

extertor

956

Vinw lados a empréstimos do setor

público

Total

Passivo c:ircvlante
Passivo não circtAanbt

6.233.133

t .391.7 8AI
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b) Obrigações por Repasses
Do Pais - Instituições Oficiais
Programas

Taxas de
Atualização

Tesouro Nacional ·Crédito Rural

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

317.203

339.898

435.787

166.212.

158.098

2.62..075

89.850

87.435

86.439

30.688

37.723

45.551

TMS (se disponlvel)
Pronaf

Pré 0 .50% a.a. a

4.00% a.a. (se
aplicado)
IGP-M + 8,00o/o a.a.

Cacau

TJLP + 0,60% a.a. ou
6,35% a.a.
Pré 5,75% a .a. a

Recoop

8,25% a.a.
IGP-01 + 1,00% a.a .
IGP·DI + 2,00% a.a.

Outros

30.453

58.642

41 .722

BNDES

41.701.483

44.281.798

43.785.224

40.780.289

43.250.644

42.685.546

921.194

1.031.154

1.099.678

16.324.322

12.359.686

8.046.383

33.058.171

33.204.750

30.958.428

32.163.617

32.398.036

30.070.408

894.554

806.714

888.020

475.467

863.889

Pré 0,00% a.a. 7,30%
a.a.
TJLP + 0,00% a.a. a

5,40%a.a
Banco do Brasil

!PCA + 7,02% a.a. a
9,4 1% a.a.
Selic • 0 .40% a.a. a

2,50% a.a.
Var. Carnb. + 0,90%
a.a. a 6,89% a.a.
Pré 0,70% a.a. a

Banco Votorantim

7,00% a.a.
TJLP + 0,50% e.a. a
4,00%a.a.
IPCA + 7,02%. a.a. a
9,91% a.a.
Sellc + 1,30% a.a. a

2,50% a.a.
Var. Camb. + 1,30%

a.a. a 3,00% a.a.
Caixa Econômica Federal

Pré 4,97% .a.a.

{média)

Finam e
Pré 0,00% a.a. a

8,50% a.a .
Banco do Brasil

TJLP + 0,50% a.a. a
5.50% a.a.
Var. Camb. + 0,90%
a.a. a 3,00% a.a .

Pré 0,30% a.a. a
8,50% a .a .
Banco Votorantlm

TJLP + 0,50% a.a. a
5 ,50% a.a. Selic +
1,70% a.a. a 8,00%
a .a.

Outras Instituições Oficiais

Suprimento Es.pedal · Poupança Rural (Nota 9 .b)

TR

9.793.698
8.726.841

Suprimento Especial • Depósnos {Nota 9.t>)

332.035
TMS (se disponlvel)

Funcafé
Outros

Total

Pré 5,50% a .a. a

7,50% a.a. {se
aplicado)

475.439

863.861

734.794

28

28

28

91.876.646

91.050.021

93.019.520

Passivo circulante

37.003.730

34.415.072

36.427.366

Passivo não circulante

54.872.916

56.634.949

58.592.154
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Cons9ff}" t

~-----------------------------------------------------------

1• Semestre tJ:ê

Valores expres sos em milhares de Reais, exceto quandà-(n'

~~ 2
~~- ~,.,

~~>r.

Do Exterior
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Fundo Especial de Apolo às pequenas e médias empresas industriais

477

477

477

Total

4T7

477

477

Passivo Qrcutante

Passivo não circulante

95

95

95

362

362

362

c) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
1• Semestro/2015

1• Semestre/2014

Despesas de Obrigações por Emprtstimos

(4.966.860)

(126.701)

Despesas de Obrigações por Repasses

(5.808.471)

(1 .755.858)

Do exterior m

(3.371 .285)

BNDES

(1.561 .609)

(1.298.845)

catxa Econômica Federal

(453.637)

(48.567)

Aname

(340.692)

(296.636)

Tesouro Nacional

(45.236)

(39.566)

Outras

(36.012)

(72.444)

Despesas de Obrigações com Banqueiros no Exterior (I )
Despesas de Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento

Total

(2.343.530)
(1 .042.075)

(36.560)

(14.160,936)

(1.919.119)

(1) No 1• semestre/2014 houve redasslficação dos saldos credores dessas despesas para o grupamento "Outras Receitas Operacionais - Reajuste
cambial negativo/Reclassificação de saldos passivos'" (Nota 22.e}, em função do registro da variação cambial Incidente sobre operações passivas com
cláusula de reajuste cambial.
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Notas Explicativas às Dem on strações Contábeis Cons
1° Semestre

l.lJ

Valores expressos em milhares de Re ais, exceto quand

19- RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS
Ca ptlç6. .

......

V•Jor Emitido

Rom"neraçlo

Ano Captaç.lo

...

Vencimento

Banco d o Brun
Progr~m•

"'GSobal Mtdlum- T• nn Nocu "

...

350.000

9,75%
Llbor6tn +

2007

2017

2009

2014
2015

30,06.20U

31.12.2014

30.06.2014

116..472.111

144.294..(52

137.308.91 1

t.f98.689

11.378.533

10A1t.050

....290

345.183

350..582

2.572. 930

2.133.128

uso

100.000

uso
uso

950.000

4,50%

2010

500.000

6,00%

2010

2020

1..534.528

1..358.763

1.128.274

EUR

750.000

4,50%

2011

2016

3 .585.741

3.284.535

2.300.707

JPY

24.700.000

1,80%

2012

2015

630.5 10

551.4().4

.539,185

EUR

1.000.000

3.75%

201312014

2018

2.643.380

2.519.088

3.125.-459

CHF

275.000

2,50%

2013

2019

910.240

744.630

660.354

7 .52.2.917

8..452..265

5.348.358

uso

500.000

3 ,88%

2011

2017

1.573.629

1.346.2"1ill

1.115.374

uso

1_925.000

3,88%

2012

2022

5.949.358

5.106.051

4.230.984

1111.1<15

143.540

267.264

uso

58520

15 ..435 .545

9 .2:91.630

12.203.002

15228.332

8.797, 314

8.185.695

207,213

494.366

4,017.307

29.411

2.311-4

2.935

26.4 56

2.384

2.935

2.55%

" S.nlor Notu '"

Notu Estruturadas

2021

0.90% . 3,55%

Certificados de D•pósitos 111

CunoPra:.o

O,CM%a4,05%

loogo P111l0

1.7&Y. a4,05%

2020

Certrtlcados de Open~çi!Jes Esttuturad ..

Curto Prazo
loogoP~

letras de Cr.,dlto lmoblll.irlo

2.955

2017

11.526.015

t 4. t5S.U6

8 .204.373

132.372.281

102.325.298

911,399M G

17.650.8S3

21.576,941

19.653.6~

114,721,.t35

80.748..351

78.745,792

2.406..443

Curto P11120 (2)
2020

Letrae Flnanc•lra.s

104,00% a

CUrto Prazo (2:)

f05,00%

LongOP<aZO

106,50%

2017

Banco Patagonl• (~J

Cunol'nlxo

ARS

Longo Prazo

ARS

181.845

2018

L.etnls de Cr. dlto do Agr onegOelo

l ongo Prazo (3)

223,361

2.705.331

2.So46.&06

2.661.792

2.506.321

43.539

4(1,485

2..t<l6..443

210.627

395.309

4 09.674

210.627

308.060

374.083

87249

35.591

1.!13.254

968,025

321 .551

2016

EntJdadn eM Propósftos Esi)K.incos • EPE no
Exterior (S)

Se<:uritl:z.&çlo do l'luJto futu10 de ordens de
p.agamento do exterior

Notu Estt\!tutadas

uso

150.000

5.25%

2006

2018

223.858

223.591

211.845

uso

200.000

Ubo<

2006

201$

30.930

79A02

109.706

uso

500.000

2014/2015

2034

1.558..466

665.032

11.MS.745

11.A56.946

11.745.0!9

3 .5n.354

3.290.931

3.014,053

3. 103.894

656.980

515.936

473.460

2.631.951

2.498.117

20.950

16.672

38.115

20.950

18.672

37.896

3ti'H'1.20%

,__
6m+2,SO%

Banco Votorantim

Programa • GlObal U.dium . T•rm Notu •

CurtoPrazo(2)
Longo Pruo

2020

Credlt Unked Notu
CurtoPrnom

longo P tCO

219

2020
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Moeda

Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando ln&â,!!

VaJor EmlUito

30,0 6.201!
140

Letras de Credito lrnobltlârlo

R$

PrU.xado

RS

Pós.flxado

RS

Pós~

AS

100,00% OI

I&,OO%a
100,00% OI

11.76%a.a.a
13~52% a.a.
8:5,00% I

98.$0%01

~<.,'>

-

~~

O.bintures
R$

~~

Consol\{[á~sfTIJAÇÃ~~
de~ ~5 1\1~)~

1° Semestre

L------------------------------------------Captaç6u

Março de 2016

2011

2016

31.12.2014

••

30.06.2014
7S3,642

S9

753.642

15.140

15.284

2.13.309

200.433

275.2·0

1.2-47.907

140

2014

2019

1.525.132

1 ~426.K3

2014

2021

16.263

1.782

2 .348

2007

2022

1.502.401

1.425.087

1245.559

2014

2017

8 .468

94

3,6-S'Jioa.a.a

6,66'A a.a. 't
IPCA

lettasflnancelra>t.

8...508.1&0

6.505.743

Pr6..fb:il00

RS

8.95% a.a. a
14. 65%•....

2011

2024

418.163

397.352

384.470

Pós..fDCado

R$

3 .6t% a 5.90 •
IGPM

2013

2016

6.67-4

8.417

s.n3.489

Pós-l!xado

RS

104,50% a
112 ,02% 0 1

2011

Pós-fixado

RS
RS

3,17% a7,42%

+IPCA
109,30% da

Sollc

6..«10.&45

2019

5.e72.783

5.880.620

188.824

2012

2021

211.240

202,004

48.083

2012

201S

19.355

6 .179

1..479.389

1.547

9 .'M5

1.260

1.5ot7

1sn

Empru.ts n lo Financeiras
Citlruec
Certifteaóos de ~lvet~lrnob!lárlos C&!

RS

10.30%a.a.

CleloSA
Deb6n~

RS

2015

2023

2007

2020

1.478.tzg

Kepler W«be.t'S.A.
1

Deb6no.uos

RS

iJlP + 3.80%

Valor Elmlnado na Cons ollc:Uçlo cTl

7.968

(t .107.2a..)

(&1 .742~

(103.369)

200.713.842

159.034.$37

149.691.$21

43.131.035

51246.313

39.358.768

157.582.807

107.787 .7 19

110.333.053

(1) Títulos emitidos no exterior em SGD, AUD, CHF, EUR, GBP, RMB e USO.
(2) Titules emitidos em moeda estrangeira e nacional com prato até 360 dias.

(3) Opéraçllés Mi'n veneirnento eornpreendido enlré 361 e 1.983 dias.
(4) Titules emltidos com taxas de 21,00% a .a. a 24,75% a.a. e Badlar+297 ptos. a Badlar+450 ptos.

(5) As Entidades de Propósito Especifico (EPE) "Dollar Dlversified Paymem Righls Finance Company" e "Loans Flnance Company Umlted" foram
constituidas sob as leis das Ilhas Cayman com os seguintes propósitos: (a} emissão e venda de valores mobiliários no mercado lntemaclonal; (b)
uso dos recursos obtidos com a emissão de valores mobiliários para pagamento da compra. junto ao Banco, dos di reitos sobre ordens de
pagamento emiUdas por banqueiros correspondentes localizados nos EUA e pela própria agência do BB Nova Iorque, em dólares norte~
americanos, para qualQuer agênda do Banco no pais roireitos sobre Remessa•) e (c) realização de pagamentos de principal e juros dos valores
mobiliários e demais pagamentos previstos nos contratos de emissão desses tltulos. As EPE declaram não ter nenhum ativo ou passivo relevante
que não os direitos e deveres provenientes dos contratos de emissão dos valores mobiliãrios. O Banco nAo é acionista, não detém a propriedade
e tampouco participa dos resultados das EPE. As obrigações decorrentes dos valores mobiliários emitidos são pagas pelas EPE com os recursos
acumulados em suas contas.
(6) Taxa Referenc4al ~ TR. fndlce Geral de Preços de Mercado - !GP-M e IPCA e prazo médio de vencimento de 134 meses.
(7) Refere-se a titules emitidos pelo Conglomerado BB, em poder de dependânclas/controladas no exterior.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Censor
1° Semestre
Valores expressos em milhares de Reais~ exceto quando

20 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

a) Fiscais e previdenciárias
30.06.2015
Obrigações legais (Nota 28.d)

31.12.2014

30.06.2014

13.576.643

13.142.356

12.738.521

Provisão para impostos e contribuições sobre lucros

5.443.686

1.596.292

2.293.621

Provisão para demandas fiscais (Nota 28.a}

2.150.101

1.997.160

2.159.844

Impostos e contribulç&s a recolher

1.616.708

1.836.002

1.418.811

Passivo fiscal diferido (Nota 25.d)

1.598.711

1.627.873

3.284.915

Impostos e contribuiçõe-s sobre lucros a pagar

960.569

2.261.519

594.508

Outras

302.916

322.589

291.910

Total

25.649.334

22.783.791

22.782.130

Passivo circulante

23.167.078

20.370.981

18.861.375

2.482.256

2.412.810

3.920.755

Passivo não circulante

b) Fundos financeiros e de desenvolvimento
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Marinha Merca11te
Pasep 1' 1

6.862.696

5.813.891

4.554.449

2.434.106

2.259.845

2.195.098

Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FONE

572.727

1.856.651

1.534.405

Fundos do Govemo do Estado de São Paulo

713.418

725.304

710.920

Fundo de DesenvolVImento do Centro Oeste- FOCO

249.259

254.640

195.092

Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC
Outros
Total

65.737

51.632

221.663

200.661

176.781

12.403.730

10.840.398

8.405.067

Passivo circulante

7.682.327

6.629.365

5.357.804

Passivo não circulante

4.721.403

4.211.033

3.047.263

(1) O Banco é administrador do Programa de Formação do Património do Servidor Público (Pasep}, garantindo rentabilldacte mínima equrvalente à
Taxa de Juros de Longo Prazo--JLP.
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1° Semestre
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quan

c) Dívidas subordinadas
Remun~r~çto .a..a,

Dat•
Captaçlo

Vandmento

30,06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Banco do Bta.sil

Recursos FCO- Funda
Constitucional do C.ntro~uta

Recursos eplk:ados t'l
Recursos dlsponivels (:Z)

Enmrg03a capitalizar
CDB• Subordinados: Emlttdo.s no
Pafa

uso
uso
uso
uso

900.000

113,80% do COI

2009

2014

1,335.000

11S,QOY, do COI

2009

2015

1.000,000

105,00% dO COI

2009

2015

21,627.115

20A17.309

1USt4.toa

21269.823

19.898.074

18.836.75'

351.999

563.304

767.736

5.2!13

5.931

10218

1.752..102

4.110.613

5.423.223

2..~1.107

2.312.614

1.552219

1.752.102

1.649.506

1.558.390

9.185.934

7 ,881.671

7.181.169

aoo.ooo

8,50%

2004

2014

600.000

5,38%

2010

2021

2.089.201

1.787.935

1.481.905

1.500.000

5,88%

2011

2022

".1?6.767

4.045.769

3.352.295

750.000

5.88%

2012

2023

2.369.966

2.027.967

1.680.64&

23.699.1t4

:22.101.905

19.081.1552

Letras Flnannlnas Subordinadas

676.323

1.000.000

108.50% do CDI

2010

2016

1.n2.733

1.618.5S8

1.526.296

2.0$5.100

111,00%doCOI

2011

2017

3.145.610

2.951.225

2.n9.17t

2012

2018

8.761.6&2

111,50%dOCO/

4.844.900

1.06%al.11% •CO!
5,24% a 5,56% • IPCA

Prf 10,51%

215.000

112.00% do COI

2012

2019

294.315

275.96a

259.~

4.947.300

111.00%doCD1

2013

2019

8.069.&16

5.69,..568

5.514.072

2012

2020

203.769

194.793

183.878

-420.271

393.&t1

150.500

3n1oo
163.523
1.594.580
2.273.806

"00.000

112,50% do COI
5,45% •IPCA

112.00% a 114.00" do
CDI

2014

n•t00%do
COI

2014

113.00% a 115,00" do
CDI

2014

112.00%~

113.00%a 115,00-A.do

CDI

2014

8.08%•1PCA

20l0

187.809

176,002

1.758.982

1.548.548

2021

2.638.237

2.470,312

2022

491.180

431.255

Tolll du OMdas Subordinadas

2.321.9n
405.972
51.310.752

56.264.345

do Banco do Brasil

165.559

B~nco Votor.1ntim

COSs SubordinadOs Emitidos no
Pafs

Nota Subordinada

1.135..547

uso

645.000

1.64 % a 1.67%+COI

2009

2014

34.750

7,86 '4 a 8,00% .. IPCA

2009

201.

575,000

Pr6 7.38%•.a. +

2010

2010

..-.rta~oc.Jmblal

1.068.209

67.338
2.024..552

1.690.932

1.401.967

1.559.661

1.428.83'8

1.300.623

124,950

1.28% a 1,57% • COI

2010

2016

126.085

125.956

125.885

70.000

7,n% a7,82% t. IPCA

2011

2016

121.963

110.640

1CK,042

25.078

7.00% a 7,20% • IPCA

2013

2.01S')J

26.721

6,84 14 a 7,02% • lPCA

2014

2016

29.812

27.154

20.000

7,76%+1PCA

2011

201~

2011

20f7

854.3«

833.231

823.926

12..057

10.936

10290

27.420

29.413

1,91%• COI
752.300

115,00% a119.00%do
COI
7.63%a7.81%• lPCA

6,60% a 7.57% • tGPM
6.922

7,86%+lPCA

2011

2019

5.969

7,25%+1PCA

2013

202D"'

2014

20l0

6.523

1,72% • Cot
38.202

1l6.00Y.a 118,00%do

COI

39.184

8.01% a8,02% + IPCA
117,0D%doCDI

7,09%a7,61% +IPCA

2020

7 • .120

69.144

......
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Captaç~s

VaJoremltJdo

93.450

Dai>

R•mun.u•çio a.a.

Capaçto

118.00Y• do CDI

Vencim.nlo

30.08.2015

31,12:l014

30.06.2014

2014

2021

102.178

96.611

201•

2021

78.737

73.382

68.194

2015

2021

112.948

201S

2022

5.645

32.300

28.452

10.250

9 .613

3.584.213

3.1te.no

3.838.137

(178.668)

(10.5271

(11-'37)

59.669..890

57.650.741

55.137.A52

2,16%+COI
67.150

118,00% ill 119,00% do

COI
7.98% a 8.13% • IPCA

12.500

5.300

Pr615,11%

118.00% do COI
7,96% + IPCA

825

11•t 00%a 117,00%do
COI

201~

2022

835

25.000

7,G1%e 8,00%,.1PC.I\

2015

2022

25.0$1

~14,52%

2015

2022

5,107

27,500

7,94,. t'IPCA

2013

2023

35.602

5.000

7,84% •IPCA

2015

2023

5.403

9.500

8,14 "'e a S,S3% • IPCA

2Gt•

202•

11.319

15.000

7 ,79% • IPCA

2015

2030

15.371

5.000

Tot..l du Dlvldu Subordlru~dn
do Banco Votorantlm

Vatotes eliminados n1 consolktaç3o
Total das Dividas
Subordinadas <•XS}

Passi'wo aroAanie
Pa:sslwo nlo droulante

3 .300.315

4.110.613

5.676.703

56.369.575

53.~0.128

o49.460.749

(1) Remunerados pelos encargos pactuados com os mutuânos, deduzido o del credere da lnstituiyao financeira, conforme art1go 9° da Lei n.0

7.827/1989.
{2) Remunerados com base na taxa extramercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Baoen), conforme art1go 9° da Lei n,0 7.827/1989.
(3) Operações liquidadas antecipadamente
(4) O montante de RS 38.144.335 mil (R$ 37.065.165 mil em 31. 12.2014 e RS 33.n2.649 mil em 30.05.2014) compõe o nivel 11 do PatrimOnlo de
Referência (PR). Conforme determinação do Bacen. a.s dividas subordinadas emltJdas pelo Banco Votorantim não compõem o PR do Banco do
Brocil.
(5) Inclui o montante de RS 5.831.226 mil, referente a dividas subordinadas registradas no grupamento Instrumentos de Olvida Elegíveis a Capital.

d ) Instrumentos h íbridos de capital e dívida
Captaç6u

To~I

B.mm:o do 8rat~ U

Y•ktr •mltido

....

R•munaraçlo

uso

1.SOO.OOO

8,50%

uso

1.750.000

9.25"

uso

2.000.000

RS

8 .100.000

uso

2.500.000

Da bt~ptaçlo

30.06.2015

31.12.2014

1012000

<1.717.759

4.037.923

3 ,347.116

01•0312012

5.510.658

• .835.888

4 .015A85

8.25"

Otn:013

6..387.329

5.355..519

4.'39.216

5.50%

0912012

8.274 .981

8.249.587

8.317.938

......

OM01•

7.716.115

6.627.916

5.A9C.118

32.606.84.2

21.106.831

25.613.933

(13.808)

(3.295)

(8.321)

Total reelus.if..cado parao Patrirnônio
Lrquldo (Nela 24.c)

(8.100.000)

(8.100.000)

Total Consolktado

24 .503-,5.47

20,998,510

Velares eliminadOs n.t COr\!IOIId&ç6o

Passivo clrculanlo
Passiw não Cln:ulanle

30.06.201<1

25.600.125

420-.979

368.814

295.358

24.o82'.568

20.629.696

25.304.769

Do total dos bônus perpétuos, o montante de R$ 20.917.586 mil compõe o Patrimônio de Referência - PR
(R$ 18.502.534 mil em 31.12.2014 e R$ 22.226.306 mil em 30.06.2014), sendo o montante de R$ 18.844.042 mil,
registrado no grupamento Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (Nota 29.b).
Os bônus emitidos em outubro de 2009, no valor de USD 1.500.000 mil, têm opção de resgate por iniciativa do
Banco a partir de 2020 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, desde que autorizado previamente
pelo Banco Central do Brasil (Bacen). Caso o Banco não exerça a opção de resgate em outubro de 2020, os juros
incidentes sobre os trtu los serão corrigidos nessa data para 7,782% mais o preço de negociação dos Títulos do
Tesouro Norte-Americano de 10 anos. A partir dessa data, a cada 10 anos, os juros incidentes sobre os títulos serão
corrigidos levando-se em consideração o preço de negociação dos Títulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos.
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Os bônus emitidos em janeiro e março (reabertura) de 2012, nos valores de USO 1.000.000 mil e USO 750.000 mil,
respectivamente, e os bônus emitidos em janeiro de 2013. no valor de USO 2.000.000 mil, tiveram, em 27 de
setembro de 2013 seus termos e condições alterados com a finalidade de ajustá-los às regras da Resolução CMN
n.• 4.192/2013 do Bacen. que regulamenta a implementação de Basileia 111 no Brasil. As alterações entraram em
vigor em 1• de outubro de 2013, quando os Instrumentos foram submetidos ao Bacen para a obtenção de
autorização para integrarem o Capital Complementar (Nível I) do Banco. A autorização foi concedida em 30 de
outubro de 2013.
Os bônus emitidos em junho de 2014, no valor de USO 2.500.000 mil, têm opção de resgate por i niciativa do Banco
a partir de 18 de junho de 2024 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, desde que autorizado
previamente pelo Banco Central do Brasil. Caso o Banco não exerça a opção de resgate em junho de 2024, os juros
Incidentes sobre os trtulos serão corrigidos nessa data para 6,362% mais o preço de negociação dos Títulos do
Tesouro Norte-Americano de 1O anos.
Caso o Banco não exerça a opção de resgate em abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012, em abril de 2024
para os bônus emitidos em 2013, e em junho de 2024 para os bônus emitidos em 2014, a taxa de juros dos títulos
será redefinida naquela data e a cada 10 anos de acordo com os Títulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos
vigente na época mais o spread Inicial de crédito. Os ti tules apresentam as seguintes opções de resgate, sujeitas a
autorização prévia do Bacen:
(i) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, em abril de 2023 para os
bônus emitidos em 2012, em abril de 2024 para os bônus emitidos em 2013, e em junho de 2024 para os
bônus emitidos em 2014 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, pelo preço base de resgate;
(ii) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no lodo, mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão desde que anterior a abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012, a abril de 2024 para os bônus
emitidos em 2013 e a junho de 2024 para os bônus emitidos em 2014, em função de evento tributário, pelo
preço base de resgate;
(iii) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão e desde que anterior a abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012 e em abril de 2024 para os
bônus emitidos em 2013, em função de evento regulatório, pelo maior valor entre o preço base de resgate e o
Make-whole amount.
(ív) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão desde que anterior a junho de 2024 para os bônus emitidos em 2014. em função de evento
regulatório, pelo preço base de resgate.
Os bônus emitidos em outubro de 2009 determinam que o Banco suspenda os pagamentos semestrais de juros e/ou
acessórios sobre os referidos tftulos emitidos (que não serão devidos, nem acumulados) caso:
(i) o Banco não esteja enquadrado ou o pagamento desses encargos não permita que esteja em
conformidade com os níveis de adequação de capital, limites operacionais ou seus indicadores financeiros
estejam abaixo do nível mínimo exigido pela regulamentação aplicável a bancos brasileiros;
(ii) o Bacen ou as autoridades regulatórias determinem a suspensão dos pagamentos dos referidos
encargos;
(iii) algum evento de Insolvência ou falência ocorra;
(iv) alguma inadimplência ocorra; ou
(v) o Banco não tenha distribuído o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos portadores
de ações ordinárias referentes ao período de cálculo de tais juros e/ou acessórios.
Os bônus emitidos em janeiro e março de 2012, em janeiro de 2013 e em junho de 2014 determinam que o Banco
suspenda os pagamentos semestrais de juros e/ou acessórios sobre os referidos trtulos emitidos (que não serão
devidos. nem acumulados) caso:
(i)
os lucros distribuíveis no período não sejam suficientes para a realização do referido pagamento
(condição discricionária para o Banco);
(ii) o Banco não esteja enquadrado ou o pagamento desses encargos não permita que esteja em
conformidade com os níveis de adequação de capital, limites operacionais ou seus indicadores financeiros
estejam abaixo do nível mfnimo exigido pela regulamentação aplicável a bancos brasileiros;
(iii) o Bacen ou as autoridades regulatórías determinem a suspensão dos pagamentos dos referidos
encargos;
(iv) algum evento de insolvência ou falência ocorra;
(v) alguma inadimplência ocorra.
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De acordo com as regras de Basileia 111. os bônus emitidos em janeiro e março de 2012, em janeiro de 2013 e em
junho de 2014. contam com mecanismos de "absorção de perdas" (loss absorption). Além disso, caso o item (i)
ocorra, o pagamento de dividendos pelo Banco aos seus acionistas ficará limitado ao mínimo obrigatório
determinado pela legislação aplicável até que os pagamentos semestrais de juros e/ou acessórios sobre os referidos
títulos tenham sido retomados integralmente. Por fim esses bônus serão extintos de forma permanente e em valor
mínimo correspondente ao saldo computado no capital de Nivell do Banco caso:
(i) o capital principal do Banco for inferior a 5,125% do montante dos a;ivos ponderados pelo risco (RWA);
(ii) seja tomada a decisão de fazer uma injeção de capital do setor público ou suporte equivalente ao Banco.
a fim de manter o Banco em situação de viabilidade;
(iii) o Bacen, em avaliação discricionária regulamentada pelo CMN, determinar por escrito a extinção dos
bônus para viabilizar a continuidade do Banco.

e) Diversas
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

18.061.782

19.548.519

16.442.338

Credores diversos no pais

8.781.684

7.740.859

8.088.016

Passivos atuariais (Nota 27 .e)

8.187.620

7.769.579

7.733.781

Provisões para pagamentos a efetuar

7.900.550

7.544.606

7.139.243

Provisões para demandas crvels (Nota 28.a)

6.276.045

5.n2.357

5.3n.416

Provisões para demandas trabalhistas (Nota 28.a)

2.535.447

2.735.089

2.959.588

Obrigações por prestação de serviços de pagamento

1.786.405

1.120.747

1.372.492

Recursos vinculados a operações de crédito

1.472.590

1.264.972

1.079.194

Credores diversos no exterior

1.172.695

1.092.004

1.132.143

Obrigações por convênios oficiais

1.035.605

733.450

396.897

Credores por re-cursos a liberar

858.386

1.003.725

1.197.668

Obrigações por prêmios concedidos a clientes por fidelidade

601.577

973.651

1.681.562

Obrigações por aquisição de bens e dreitos

366.879

506.966

723.495

Provisões para garantias prestadas

362.654

193.877

146.575

Obrigações par operações vinculadas a cessão

304.230

345.409

215.481

Provisões para perdas com o Fundo de Compensação de Variação
Salarial- FCVS

277.032

246.586

238.246

1.120

1.107

1.172

634.174

959.983

Operações com cartao de créditoldéblo

Coobrigações em Cessões de Crédito
Obrigações por cotas de f\Jndos de investimento

Outras

142.638

122.940

133.104

Total

60.124.939

59.350.617

57.018.394

Passivo clrcuta11te

49.180.887

49.910.566

48.216.833

Passivo nêo circulante

10.944.052

9.440.051

8.801.561

21- OPERAÇÕES DE SEGUROS, PREVID~NCIA E CAPITALIZAÇÃO
a) Créditos das Operações
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Prêmios diretos de seguros a receber

3.538.597

3.397.512

2.505.855

Crédito de operações de seguros com resseguradoras

1.443.574

1.239.800

1.230.484

483.019

365.105

287.191

26.589

7.692

43.351

574

16

958

Total

5.492.353

5.010.185

4.067.839

Ativo circulante

4.457.394

4.104.489

4.048.876

Ativo não circulante

1.034.959

905.696

18.963

Crédito de operações de seguros com seguradoras
Crédito de operações com capitalização

Crédito de operações de previdência complementar
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1° Semestre d

b) Provisões Técnicas
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

11.031.739

10.442.325

9.663.614

Provisão de prêmios não ganhos

6.137.055

5.933.486

5.342.062

Provisão de sinistros a fiquidar

S eguros

3.627.797

3.405.527

3.112.265

Provisão para sinistros ocorridos mas não avisados

886.982

759.609

779.577

Provisão complementar de cobertura

300.580

269.306

255.280

79.325

74.397

174.430

98.183.156

83.969.011

72.799.473

Provisão matemática de beneficios a conceder

96.051.101

81.648.799

70.239.909

Provisão matemática de beneficios ~ncedldos

1.330.61 9

1.207.718

1.114.250

472.969

453.322

457.070

15.704

14.350

15.075

312.763

644.822

9 73.169

Outras provisões
Previdência

Provisão de ex.cedente financeiro
Provisão para sinistros ocorridos mas não avisados
Outras provisões
Capitalização

Provisão matemática para capitalizaç-ão
Provisão para sorteios e resgates

8.031.508

7.808.676

7.089.976

7.591.925

7.419.815

6.710.293

439.583

388.861

373.114

117.246.403

102.220.012

89.553.063

Outras provisões

Total

6.569

Passivo circulante

27.954.085

24.494.597

22.174.845

Passivo não circulante

89.292.318

77.725.415

67.378.218

c) Provisões Técnicas por Produto
30.06.201 5

31.12.2014

30.06.2014

11.031 .739

10.442.325

VIda

5.374.676

5.041.816

4.308.955

Ramos elementares

2.483.141

2.663.496

2.785.310

Auto

2.674.478

2.318.491

2.098.197

499.444

418.612

471.152

98.183.156

83.969.011

72.799.473

Vida gerador de benetrclos nvres • VGBL

73.410.335

60.362.072

50.287.219

Plano gerador de benefícios livres - PGBL

18.713.429

17.451.080

16.218.299

6.059.392

6.155.859

6.293.955

8.031.508

7.808.676

7.089.976

117.246.403

102.220.012

89.553.063

Seguros

Dpval
Previdência

Planos tradicionais
Capitalização

Total

9.663.614
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1° Semestre de 2015
Valore.s expr~ssos om milhares de fleAI5 1 oxc:e-to quando fndleado

d) Garantia das Provisões Técnicas
30,06.201S

COC.t do

,..,_do lnv..Ointnoo (VGBl. • PGel.)

CotM de fundos dEt inveatimer*t (e,xce\0 VGBL o

Seguro•

PreYid6nela

31,12.2014

C;.pitalb:I91 0

,s.g"""

TotAl

-

G1 .564.8V

-

91.564.827

Pro~d•ncl;.

30.08,2014

C1pU1Jf.z.aç6o

n.362.287

TotAl

Seguro a

-

77.362.267

-

C:t~plt•llu.ç;lo

Provklinc&.

66.022.322

Tota.J

66.022.322

• •• ~.65&

5 152.396

"'872.485

1-4.,505,$40

4,601.338

4 831.352

4 .~1 .607

13.534,197

4.808.887

U21i.965

3.220.699

12.~.55 1

Tftlio• públ-

3. 19090t

2 755.357

\ ,9 11 809

7.858.067

2.925 739

2586.063

2.295763

7.~7.555

1.595.846

2.409.357

2.998.351

7.001.554

TJWk>spri..-

1.718.856

1n .•o1

1.57li498

3.-.754

1,406.5\5

200.694

1,675,54-C

3.282.753

1,647.008

194.636

1.017.884

2.859.528

Oirettoscrecfl\6rios

3.060.018

-

--

-

3.060.018

2.571.754

-

2.571.754

2.168.835

57. t56

2.225.99"1

24,958

21;,203

25.203

16.526

360

327

99.649,981

$.354,792

120... 80.52.2

11,430.876

PGBL)

""""'"'

Oep6o<los relidos no IRe e depcHilos ~lclois

l'Oll l

24.956

360
12.475,74t

-

-

a.c.eao.376

1.172.804

~27

321

-

104.58.4.056

10.237.423

73.$52.280

18,528

-

321

7.292.090

9 1.081 .793

Seguros

Provfd6nçla

524.329

Capitalização

1.526.412

1

1' Stlmostrc/2014
Total

462.054

2.512.795

Seguros

Prévid6ncla

271.159

Capltalfzaçlio

Total

1.112.386

346.554

1.730.099

ReceJias fínanc:ehôs

1.070.289

5.050.981

477,670

6.598.940

506.825

3.625.095

353.254

4,485,174

Despesas flnan<:efras

(545.960)

(3.524.569)

(15.616)

(4.086. 145)

(235.686)

(2.51 2.709)

(6.700)

(2.755.075)

(39.779)

(1.306.618)

(263.944)

(1.610.341)

(17. 330)

(948.661)

(203.100)

(1.169.091)

1.935.093

580.676

283.966

2.799.735

1.876,955

171 .017

261.585

2.309.557

Prêmios retidos e contrlbui9ões (Nota 2 1.1)

4.886. 361

14.491.485

2.179.239

21.557.085

4.521.412

10.881 ,889

2.112.295

17.575.596

Variação das pr<Msôes técnicas

(270.662)

(13.904.374)

{1.807.361)

(15.982.417)

(394.577)

(10.701,357)

(1.826.136)

(12.922.070)

(2.226.765)

-

-

(2.226,765)

(1.828.219)

-

-

(1,828.2 19)

(453.841)

(1.657)

(12.688)

(468,186)

{421,661)

(1,339)

-

(75.2.04)

(75,.204)

-

(4,778)

482.076

3.702.1 89

Resultado das opernções

Sinls~os retidos

Despesas de comercialização
Despesas com sort<rios e resgates do liMos do capltallzaçOo

-

Despesas com bene ficios e resgates de planos de previdêncla

-

(4.778)

2.419.843

800.470

Totol

o

)>
()
)>>
)>

tt• Semestra./2015

A1ualtu.ç lio e juros de provisões técnicas

:::0

o
s::

e) Resultado Financeiro e Operacional

Resultado financeiro

o
:;;;,

(8.505)

(429.505)

(78.069)

(78.069)

-

(8.176)

-

(8.176)

2.130.784

334.742

405.039

2.870.565

-

-

:::0
)>

o

o(/)
o
m
c

-o

-I

)>

o

o(/)
1

(/)

c

-o

!"""

(/)
(I)

A.
!.}~

ii'
~f
......
CD

"......

1\,)
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1° Semestre de
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando In

f} Prêmios Retidos de Seguros, Contribuições de Planos de Previdência e Titulas de Capitalização
1° Semestre/201 5

1• Semestre/2014

4.886.361

4.521 .412

5.485.597

5.227.944

Prêmios de cosseguros cedidos

(83.252)

(105.408)

Prêmios restitufdos

(18.665)

(8.704)

(497.318)

(592.420)

14.491.485

10.881.889

13.505.437

9.941.701

Seguros

Prêmios emttldos

Prêmios de resseguros cedidos, consórcios e fundos
Prevldéncia

Prêmios emitidos

Contribuições <fe previdência complementar {inclui VGBL)
Capitalização

Comercialização de titules de capitaKzação
Total

986.048

940.188

2.179.239

2.172.295

2.179.239

2.172.295

21.557.085

17.575.596

22 - OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
a) Receitas de prestação de serviços
1• Semestre/2015

1° Semestre/2014

Rendas de cartões

2.616.801

2.610.356

Administração de fundos

2.084.868

1.780.696

Cobrança

845.075

713.986

Arrecadações

532.594

456.146

Seguros, previdência e capltalizaç<1o

527.264

477.985

Operações de crédito e garantias prestadas

422.692

463.056

lntert>ancária

379.o72

363.805

Rendas do mercado de capitais

277.886

227.924

Serviços fiduciários

209.823

188.003

Taxas de administração de consórcios

205.355

145214

Tesouro Nacional e administração de fundos oficiais

202.425

164.969

Conta corrente

166.373

151.313

De coligadas/controladas não financeiras

122.402

117.605

Prestados a ligadas
Outros serviços.
Total

42.646

33.523

886.915

641.047

9.322.191

8.535.628

b) Rendas de tarifas bancárias
1° Semestre/2015

1• Semestre/2014

1.883.532

1.552.551

Operações de crédito e cadastro

714.321

697.619

Rendas de cartões

499.695

459.140

Administração de fundos de Investimento

166.974

126.258

Transferência de recursos

155.924

135.652

Contas de depósito

110.621

99.082

Servlços fiduciârios

27.112

22.103

Outras

87.853

75.100

3.446.032

3.167.505

Pacote de serviços

Total
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c) Despesas de pessoal
1• Semestre/201 5

1• Semestre/2014

Proventos

(5.057.733)

(4.559.439)

Encargos soeiais

(1 .735.370)

(1 .596.082)

Provisões administrativas de pessoal

(1 .577.516)

(1 .303.574)

Beneficios

(1.329.092)

(1.217 .059)

Demandas trabalhistas

(704.461)

(436229)

Previdência complementar

(219253)

(191.961)

Honorários de diretores e conselheiros

(49.618)

(43.670)

Treinamento

(32.n8)

(28.532)

(10.705.821)

(9.376.546)

Total

d) Outras despesas administ rat ivas
1• Semestre/2015
Amortização

(1 .660.838)

1• Semestre/2014
(2.002.843)

Serviços de terceiros

(798.299)

(948.601)

Comunicações

(691.579)

(769.132)

Aluguéis

(687.075)

(622.874)

Transporte

(590254)

(638.040)

Depreciação

(574.118)

(510.892)

Serviços de vigilância e segurança

(523.887)

(446.818)

Processamento de dados

(405.272)

(433.712)

Serviços técnicos especializados

(402.813)

(353.421 )

Manutenção e conservação de bens

(392.848)

(331 .686)

Serviços do sistema financeiro

(391.913)

(386.492)

Água, energia e gás

(260.723)

(186.3n)

Propaganda e publicidade

(149.474)

(257.870)

Promoções e relações públicas

(104.939)

(113.799)

Viagem no pafs

(75.670)

(80.314)

Material

(66.570)

{66.027)

Outras
Total

(413.954)

(358.587)

(8.190.026)

(8 .507.485)

e) Outras receitas operacionais
1• Somestref2015

Atuafizaçào de depós1tos em garanba

1.194.148

1• Semestren014

933.367

Operações com cartões

897.622

648.109

Atualização das destinações do superávit- Previ Plano 1 (Nota 27.1)

770.682

497.839

Recuperação de encargos e despesas

520.667

371 .132

Rendas de títulos e créditos a recebe·

414.943

299.398

Receitas das empresas coligadas/controladas não financeiras

289.223

248.596

Reversão de provisões -demandas trabalh'istas

256.886

539.419

Previ-Atualizaçâo de ativo atuarial (Nota 27.d)

2n.859

891.400

Rendas de créditos especlfiCos e ope'"açôes especiais - Tesouro Nacional

t11277

100.206

Subvenção do Tesouro Nacional - MPO

102.707

74.501

Reversão de provisões - despesas acministrativas e despesas de pessoal

98.069

71.630

Reajuste cambial negativo/Reclassificaçao de saldos passivos

96.541

1.740.675

Royalties e participações especiais

89.734

121.131

Atuanzação de impostos a compensa·

56.123

84.719

Reversão de provisões- demandas civels e fiscais

31.544

20.454

Dividendos recebidos

Outras
Total

887

2.542

534.026

565.406

5.743.038

7.210.524
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f) Outras despesas operacionais
1° Semestre/2015
Operações com canões eréd~oldébltc

1° Semestre/2014

(1.818.016)

(1.297.113)

Demandas clvejs e fiscais

(971.448)

(999.264)

Remuneração pelas transações do Banco Postal

(571.186)

(94.551 )

Atua6z.ação das obrigações atuariais

(492.046)

(544.433)

Despesas das empresas coligadas/controladas não financeiras

(450.211)

(623.777)

AtuaNzação de depósitos em garantia (t)

(433.049)

(130.382)

Descontos concedidos em renegocía~.ão

(375.614)

(372.019)

Provisão de prestação de fiança, aval e garantia

(192.678)

(58.102)

Falhas/fraudes e outras perdas

(146.003)

(105.400)

Parcefros comerciais (:1•

(144.682)

(142.310)

Autoaterntimento

(107.630)

(133289)

Reajuste cambial negativo/Reclassificação de saldos ativos

(101.642)

(1.334.357)

Prêmio de seguro de vida· crédito direto ao consumidor

(91.626)

(64.682)

Outras despesas de provisões de coligadaslcontroladas nio financeiras

(46.612)

(7.857)

BOnus de relacionamento negoclal

(40.715)

(108.394)

Convênio INSS

(20.918)

(15.227)

Despesas com Proagro

(13.911)

(12.549)

Credenciamento do uso do Slsbacen

(11.088)

(13.100)

Previ ~Ajuste atuarial

(5.090)

(4.944)

AtuaUzação de J CP/Dividendos

(4.429)

(5.414)

(409.983)

(324.711)

(6.448.577)

(6.391.875)

Outras

Total

(1) Refere-se â atualização da provisão para depóslto judicial referente à ação judic1al (IR e CSLL} conforme nota 28.d.
(2) Referem-se principalmente ãs comissões sobre financiamentos originados pelos parceiros e acordos comerciais com lojl stas.

23 - RESULTA.DO NÃO OPERACIONAL
1• Semcstre/2015

Receitas não operacio nais

1• Scmestrof2014

5.885.754

201.134

5.789.241

10.836

Lucro na allenaçao de valores e bens

19.652

29.909

Rendas de aluguéis

10.444

13.026

Reversão de provisão para desvalorização de outros valores e bens

10.810

17.528

Ganhos de capital ill

Lucro na alienação de Investimentos I participação societária

2.545

2.114

Atualização de devedorês por alienação de bens imóveis

2.899

3.606

Outras rendas não operacionais
Despesas não operacionais

50.163

124.115

(117.136)

(67.390)

Oesvatorizaçêo de outros valores e bens

(9.289)

(13.879)

Prejuízos na alienaçao de valores e bens

(14.274)

(11.549)

Perdas de capital

(54.400)

(16.234)

Outras despesas não operacionais

(39.173)

(25.728)

5.768.618

133.744

Total

(1) Inclui, no 1° semestre/2015, o ganho oriundo da parceria estratégk:a da 88 Elo com a Cielo nos negócios de me1os eletrOn1cos de pagamento no
valor de RS 5.787.797 mil (Nota 2.c).
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Notas Explicativas às Demonst rações Contábeis ConsolidlÍi O%

1° Semestre de

22{fr,._lfi_ )~

Valores expresso"5 em milhares de Reais, exceto quando lnd~adà-

~~'I

.227
24- PATRIMÓNIO LIQUIDO
a) Valor Patrimonial e Valor de Mercado por Ação Ordinária
30.06.2015
Património liquido do Banco do Brasil

31.12.2014

30.06.2014

71.944.144

69.820.212

69.442.420

Valor patrimonial por ação (RS) ttl

25,73

24.97

24.81

Valor de mercado por ação (RS)

22.91

23,77

24,85

82.642.687

80.613.194

71.790.625

Património liquido Consolidado 121
(1) Calculado com base no Patrimõn o U quido do Banco do Brasil.
(2) Conciliado com o Banco do Brasl1(Nota 24.h).

b) Capital Social
O Capital Social do Banco do Brasil, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 60.000.000 mil (R$ 54.000.000 mil
em 31 .12.2014 e 30.06.2014) está dividido em 2.865.4 17.020 ações ordinárias representadas na forma escriturai e
sem valor nominal. A União Federal é a maior acionista, detendo o controle.
O aumento do Capital Social no período de 30.06.2014 à 30.06.2015, no valor de R$ 6.000.000 mil, decorreu da
utilização de Reserva Estatutária para Margem Operacional, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28.04.2015 e autorizado pelo Banco Central do Brasil em 20.07.2015.
O Banco poderá, independentemente de reforma estatutária, por deliberação e nas condições determinadas pela
Assembleia Geral dos Acionistas, aumentar o Capital Social até o limite de R$ 120.000.000 mil, mediante a emissão
de ações ordinárias, concedendo-se aos acionistas preferência para a subscrição do aumento de capital, na
proporção do número de ações que possuírem.
c) Instrumento Elegível ao Capital Principal
Em 26.09.2012, o Banco do Brasil firmou Contrato de Mútuo com a União. na qualidade de instrumento híbrido de
capital e divida. no valor de até R$ 8.100.000 mil. sem prazo de vencimento. com remuneração prefixada,
pagamentos de juros semestrais, cujos recursos foram destinados ao financiamento agropecuário.
A referida captação, até 27.08.2014, era autorizada pelo Bacen a integrar o património de referência no Nlvel I
(capital complementar) e estava sujeita ao limitador previsto no artigo 28 da Resolução CMN n.• 4.192, de
01.03.2013 (Nota 29.b}.
Em 28.08.2014, nos termos da Lei n.• 12.793, de 02.04.2013, foi celebrado um termo aditivo ao referido contrato
com o objetivo de tomar o instrumento híbrido de capital e divida elegível ao capital principal, em conformidade com
o art. 16 da Resolução CMN n.• 4.19212013.
Após aditivação do contrato, a remuneração passou a ser integralmente variável e os juros serão devidos por
perlodos coincidentes com o exercfcio social do Banco, Iniciando-se sua contagem em 1° de janeiro e encerrando-se
em 31 de dezembro de cada ano. Os juros relativos a cada exercício social serão pagos em parcela única anual,
atualizada pela Selic até a data de seu efetivo pagamento, em até 30 dias corridos, contados após a realização do
pagamento de dividendos relativos ao resultado apurado no balanço de encerramento do exerci cio social.
O pagamento da remuneração será realizado apenas com recursos provenientes de lucros e reservas de lucros
passiveis de distribuição no último período de apuração, sujeito à discricionariedade da Administração em realizá-lo.
Não haverá cumulatividade dos encargos não pagos. Caso não seja realizado pagamento ou crédito de dividendos
(inclusive sob a forma de juros sobre capital próprio) até 31 de dezembro do exercício social seguinte, os encargos
financeiros que não houverem sido pagos deixarão de ser exigíveis definitivamente.
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Caso o saldo dos lucros acumulados, das reservas de lucros. inclusive a reserva legal, e das reservas de capital do
Banco não sejam suficientes para a absorção de seus eventuais prejuízos apurados quando do fechamento do
balanço do exercício social, o Banco do Brasil estará desobrigado da remuneração e utilizará os valores devidos a
título de juros vencidos e o saldo de principal, nesta ordem, até o montanle necessário para a compensação dos
prejuízos, sendo considerada, para todos os fins, devidamente quitada a divida a que se refere o contrato até o valor
compensado.
O instrumento não possui data de vencimento e poderá ser liquidado apenas em situações de dissolução da
instituição emissora ou de recompras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. No caso de dissolução do Banco, o
pagamento do principal e encargos da dívida ficará subordinado ao pagamento dos demais passivos. Em nenhuma
hipótese haverá remuneração preferencial do instrumento, inclusive em relação a outros elementos patrimoniais
classificados no Patrimônio de Referência.
Em 22.09.2014, o Bacen oonsíderou o referido instrumento como elegível ao capital principal, na forma da
Resolução CMN n.• 4.192/2013, a partir de 28.08.2014. Dessa fonma, para fins de divulgação das demonstrações
contábeis consolidadas, o instrumento mencionado foi reclassificado para o patrimônio líquido.
d ) Reservas de Reavaliação
As Reservas de Reavaliação, no valor de R$ 2.764 mil (R$ 2.805 mil em 31.12.2014 e R$ 4.524 mil em 30.06.2014),
referem-se às reavaliações de ativos efetuadas por empresas controladas/coligadas.
No 1° semestre de 2015, foram realizadas reservas no montante de R$ 41 mil (R$ 40 mil no 1° semestre de 2014)
decorrentes de depreciação, transferidas para a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados. lfquido de impostos.
Conforme a Resolução CMN n.• 3.565/2008, o saldo remanescente será mantido até a data de sua efetiva
realização.
e) Re servas d e C apital e de Lucros
30.06.2015

31.122014

30.062014

Reservas de Capital

14.326

10.773

10.768

Reservas de Lucros

25.767.559

26.625.511

23.260.140

Reserva legar

5.898.540

5.468.217

5.180.834

Reservas Estatutárias

19.869.019

21.157.294

18.079.306

Margem operacional

16.690.614

16.946.706

13.874.993

3.178.405

4.210.588

4204.313

Equalização de dividendos

A reserva legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Do lucro líquido apurado no período, 5% são aplicados, antes de
qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social.
A Reserva Estatutária para Margem Operacional tem por finalidade garantir margem operacional compatível com o
desenvolvimento das operações do Banco e é constituída em até 100% do lucro liquido, após as destinações legais,
inclusive dividendos, limitada a 80% do capital social.
A Reserva Estatutária para Equalização de Dividendos assegura recursos para o pagamento dos dividendos, sendo
constituída pela parcela de até 50% do lucro liquido após as destinações legais, Inclusive dividendos, até o limite de
20% do Capital Social.

f) L ucro p or ação
1• SomostroJ2015
Lueto liquido atribulvel aos acionistas (RS mil)

NUmero médio ponderado de ações (básico e dlluido)
Lucro por ação (básico e diluldo) (RS)

1• Scmestre/2014

8.606.461

5.565.190

2.796.131.188

2.803.466,870

3,08

1.99
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1° Semestre

~~
UTUAÇÀO

de~~.,

':{

'1

~

Valores expressos em milhares de Reais,. exceto quando 1n~~~
~)

~

g) Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos e Destinação do Resultado
Demonstramos a seguir a base de cálculo dos dividendos, bem como a destinação do resultado do período:
1° Semestre/2015

1) Lucro liquido - 88 Banco MúiUplo

1° Semestre/2014

8.606.461

2) Juros sobre instrumento elegfvel ao capital principal

5.565.190

174.982
8.781.443

5.565.190

Dividendos- Payout (40% do ~em 3)

3.512.578

2.226.076

Dividendo mlnimo obrigatório (t)

2.320.955

1.503.427

Dividendo adldonal

1.191.623

722.649

8.606.461

5.565.190

3) Base de cálculo dos dividendos (Item 1 + Item 2)

4) Destinações:

Lucro liquido

Lucros acumulados
Lucro distribuído

Reserva legal (5% elo Item 1)

(Nota 24.e)

Dividendos e juros sobre o capital próprio
(Nota 24.e)

Reservas estatutárias
Utilização de reservas estatutárias para equalização de dividendos

3.700

7.876

8.610.161

5.573.066

430.323

278.259

3.512.578

2.226.076

5.928.721

3.296.342

(1 .261.461)

(227.611)

n:

(1) Apurado conrorme Lei n.• 6.40411976 e Resolução CCE
10/1995 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, atual
DEST (Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatals do Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão).

Apresentamos o cronograma de pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos;
Valor por aç~o (R$)

Valor

Data base da

Data de

posição acionária

pagamento

1• Trfmestre/2015

Juros sobre o capHal próprio pagos 1'1

1.054.134

0377

23.03.2015

31.03.2015

Dividendos pagos

1.261.461

0451

21.05.2015

29.05.2015

Juros sobre o capital próprio pagos 1' 1

810.594

0291

11.06.2015

30.06.2015

Juros sobre o capital próprio compJementares a pagar lt)

347.343

0124

21.08.2015

01.09.2015

21.08.2015

01.09.2015

2" Trlmestre/2015

39.046

0014

Total destinado aos acionistas

3.512.578

1,257

Juros sobre o capital próprio (t)

2.212.071

o792

Dividendos

1.300.507

0465

Dividendos a pagar

(1) Valores sujeitos ã alfquota de 15% de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Valor

Valor por ação (R$)

Data base da posição
acionária

Data de pagamento

1• Trlmestre/2014
Juros sobre o capital próprio pagos m

882.332

0,315

11.03.2014

31.03.2014

Dividendos pagos

227,611

0,081

19.05.2014

30.05.2014

to Trimestre/2014
Juros sobre o capital próprio pagos (li

899.716

0,321

11.06.2014

30.06.2014

Dividendos pagos

216.417

o.on

19.08.2014

29.08.2014

Total destinado aos acionistas

2.226.076

0,794

Juros sobre o capital próprio ' 11

1.782.048

0,636

444.028

0.158

Dividendos

(1) Valores sujeitos ê allquota de 15% de Imposto de Renda Retido ns Fonte.

Em conformidade com as Leis n.• 9.249/1995 e n.• 9.430/1996 e com o Estatuto do Banco, a Administração decidiu
pelo pagamento aos seus adonistas de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor dos dividendos, acrescido
de dividendos adicionais, equivalentes a 40% do lucro lfquido do período.
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1° Semestre d
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando 1n

Os juros sobre o capital próprio são calculados sobre as contas do patrimônio líquido ajustado e limitados à
variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), condicionados à existência de lucros computados
antes de sua dedução ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a duas vezes o
seu valor.
Para atendimento à legislação do Imposto de Renda, o montante de juros sobre o capital próprio foi contabilizado na
conta Despesas Financeiras e, para fins de elaboração destas demonstrações contábeis, reclassificado para a conta
de Lucros ou Prejuízos Acumulados. O total dos juros sobre o capital próprio , no 1° semestre de 2015, proporcionou
redução na despesa com encargos tributários no montante de R$ 884.828 mil (R$ 712.819 mil no 1• semestre de
2014).

h) Conciliação do Lucro Líquido e do Patrimônio Líquido
Lucro liquido
1• Semostre/2014

8.606.461

5.565.190

Banco do Brasil

Instrumento ele-gfvel a capital principal '

Pa1rlm6 nlo Liquid o

1° Semestre/201 5
11

30.06.2015

174.982

30.06.2014

69.820.212

8.100.000

8.100.000

69.442.420

8.781.443

5.565 .1 90

8 0.044.144

77.920.2 12

44.465

(59.016)

(~56.006)

(400.470)

(392.448)

2.954.548

3.093.452

2.740.653

82.642.686

80.613.194

71.790.625

Resultado não realizado t21
Participação dos não controladores
Consolidado

31.12.2014

71.944.144

5.506.174

8 .825.908

69.442.420

(1) Nas Demonstrações Contábeis Individuais o Instrumento Elegivel a Capital Principal foi regstrado no passivo e seus encargos financeiros
reconhecfdos como despesas de operações de captação no mercado, enquanto nas demonstrações contábeis consolidadas roram
reclassificados para o patrimônio liquido com o objetivo de melhorar a qualidade e transparência dessas demonstrações contâbeis consolidadas

(Notas 3 e 24.c).
(2) No 1° semestre de 2015 houve realização de resultados não realizados decorrente de cessão de crêdito de perfodos anteriores do Banco do
Brasil para a Ativos S.A .. nos denais períodos houve elimínação de resultados não realizados.

i) Ajustes de Avaliação Patrimonial
t•ScrnostTol20t5
Saldo rtlclal

MovitMntaçlo

1• Se.mestre/'20 t4

Efe itos
tr~\jrios

Saldo Final

Soldo lnlc:l«..

Movt""'nt.ç.lo

SaldoF1nal

Tltuk>s Dlsponlvela para V endA

Banco do Brasil
SubSidl-'rtas no Ex:\eliOr
Collgltdn e Conttcladas

(757.714)

(682.3<6)

162.351

(1.277.709)

(294.593)

(256.018)

201.514

30.1 18

(4.633)

398

25,883

24.654

5.298

1.066

31.018

{191.869)

35.856

{14,361)

l170.374)

(1"93.076)

137.983

(55.174)

(110.267)

Hedge de nu.xo de caixa
CofigadneControlttd.ls
G.;~nhoi(Perdas) atuariais·

Planos de S.neffc:ios

r ...,

(3<9.097)

1.716

(2.600)

.....

(20)

1.590

(1.681.091)

('3.814.109)

1.411.361

(11.144.832)

(2.670.59-6)

(6.271.301)

2.701.472

(6.2..0.432)

(4.537.132)

1.561.640

(12.567.032)

(3.132.1)49)

(6.183.997)

2.348.151

(6.587.1&&)

,....,....,

1.562

••

j) Participação dos Não Controladores
Património Liquido
30.06.2015
Banco Patagoni a S.A.

31.12.2014

30.06.2014

946.31}8

855.224

Besc Distribuidora de Titules e Valores Mobiliários S.A.

29

28

27

88 Tecnologia e Serviços SA.

59

57

49

601 .199

BB Seguridade S.A.

2.008.152

2.238.143

2.139.378

Participação dos não controladores

2.954.548

3.093.452

2.740.653
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k ) Partici paçõ es Ac io n árias ( Quantidade de Açõe s)
Quantidade de ações de emissão do Banco do Brasil em que os acionistas sejam titulares, direta ou indiretamente,
de mais de 5% das ações:
30.0!6.2015
Acionistas

AçD..

31.12.2014

Açlles

%Total

30.06.2014

% Total

% Total

Aç6os

1.659.005.182

57,9

1,659.005.232

57,9

1.6&7.882.382

58,2

1.453A87.115

50,7

1.453.487.115

50,7

1.453.487.115

50,7

110.650.000

3,9

110.650.000

3,9

110.650.000

3,9

Caixa F1 Garanlia ConstnJÇio Naval

87.368.187

3,0

87.368.167

3.0

9-6.245.267

3,3

Fundo Garantidor para Investimentos

7.500.000

0.3

7.500.000

0.3

7.500.000

0,3

297.337.914

10,4

297.387.71<4

10,4

298.345.514

10.4

5.522.648

0,2

69.240.496-

2,4

68.881.576

2,4

6M35.220

2,3

União Federal

Mlnlsléno do Faz:enda
Fundo Fiscal de Investimento e EstabílizaçAo

Caixa de Pr~dência dos Funaonátios do Eanco do 8ICIS~ •
Ptevl
1
BNOES Partieipaç6es SA- BNDESPar ( 1

Ações em Tesouraria f2l
Outros aCionistas
Total

Residentes no paf'S
Residentes no exterior

839.833.328

29.3

840.142.448

29,3

82:7.131.256

28,9

2.865.417.020

100.0

2.865.417.020

100.0

2.86.5.417.020

100,0

2.247.611.570

78,4

2.279.461.556

79,6

2.288.982.808

79,9

617.805.450

21,6

585.955.464

20,4

576.434.212

20,1

(1) Ugada ao Controlador. porém nã:> faz parte do bloco de controle.
(2) Em 30.06.2015 inclul42.709 ações do Banco do Brastl mantidas na BB DTVM (29.138 aç6es em 31.12.2014 e 30.06.2014).

Quantidade de ações de emissão do Banco do Brasil, de titularidade do Conselho de Administração, da Diretoria
Executiva e do Comitê de Auditoria:
AçOes ON (tl

30.06.2015

31.12.2014

Conselho de Administração (exceto Presidente do Banco, que consta na
Diretoria Executiva)
Diretoria Executiva
Conselho Fiscal
Comitê de Auditoria

30.06.2014

10.007

8.007

166.123

112.867

154.233

1.176

1.176

10.075

75

75

(1) A participação acionária do Corsetho de Administração, Diretona Executiva e Comitê de Auditoria representa aproximadamente 0,006% do
capital do Banco.

I) Mov im entação de A ções em Cir culação /Free Float
30.06.2015
Quantidade
AçOes em Qrc:ulação no lnldo do pelfodo

840.019.565

31.12.2014
QuanUdadc

%

29,3

Allenaçilo de aÇ<Jes pela Caixa F1 Ga'""lía Construçao
Aqulslçto de aç6e;s pelo BNDESPar

AQuisição de ações· programa de re<:ompll!

Ações em drculaç.io no fim do perfodo ~
Totalerrntldo

8:J3.621.216

%

29.1

1.900.000

5.522.648

Alienação de açóe:s pelo FGO • lnvesUmenlo em a~s

Outras movfrnentaçOes (l)

29.1

tO.m.100

Naval

Aüenaçio 1 (Aquisição) de aQOes pela Previ

833.621.216

30.06.2014
au.ntida:de

%

896.508

896.508

49.800

1.404.300

446.500

(560.000)

(12.311.300)

(9.964.900)

157.830

109.093

69.683

839.667.195

29,3

840.019.565

29,3

826.969.007

28,9

2.865.417.020

100,0

2.865.417.020

100,0

2.865.4, 7.020

100.0

(1) Refere-se principalmente às mov~menlaçôes oriundas de Orgâos Técnicos e Consultivos.
(2) Conforme lei n.0 6.404/1976 e regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa. Não considera as ações em poder do Conselho de
Administração e Diretoria Executiva.

m) Ações em Te s ou rari a
Em 13.07.2012, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações, no
prazo de até 180 dias contados a partir dessa data, objetivando a aquisição de ações para manutenção em
tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução do capital social, visando à geração de valor aos
acionistas. Esse programa vigorou até 08.01.2013, e foram adquiridas 20.200.000 ações, no montante de
R$ 461.247 mil, com custo mínimo, médio e máximo por ação de R$ 18,28, R$ 22,83 e R$ 26,78, respectivamente.
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Em 13.06.2013, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações, nas
mesmas condições do programa anterior, porém, com vigência de até 365 dias contados a partir dessa data. Esse
programa vigorou até 06.06.2014, e foram adquiridas 43.126.700 ações, no montante de R$1 .014.504 mil, com
custo mínimo, médio e máximo por ação de R$ 18,84, R$ 23,52 e R$ 28,67. respectivamente. Das aquisições
referentes a esse programa, 353.756 ações foram utilizadas para o programa de remuneração variável.
Em 06.06.2014, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações, nas
mesmas condições do programa anterior. Esse programa vigorou até 18.05.2015 e foram adquiridas 6.021.900
ações, no montante de R$ 155.481 mil, com custo mínimo, médio e máximo por ação de R$ 22,66, R$ 25,82 e
R$ 29,27, respectivamente. Das aquisições referentes a esse programa, 318.633 ações foram utilizadas para o
programa de remuneração variável.
Em 18.05.2015, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações, nas
mesmas condições do programa anterior. Até 30.06.2015, não foram adquiridas ações deste Programa de
Recompra.
Em 30.06.2015, o Banco possuía 69.240.496 ações em tesouraria, no valor total de R$ 1.629.478 mil, das quais
68.624.558 ações decorrentes dos programas de recompra, 615.908 ações decorrentes do programa de
remuneração variável e 30 ações remanescentes de incorporações.
n) Pagam e nto Baseado em Ações
Programa 2011
Em fevereiro de 2012 foram adquiridas 132.501 ações ao custo médio por ação de R$ 27,61 , todas colocadas em
tesouraria. Em 08.03.2012, foram transferidas 130.131 ações aos membros da Diretoria Executiva e bloqueadas
para movimentação. As parcelas anuais foram desbloqueadas em 08.03.2013, 10.03.2014 e 09.03.2015,
respectivamente.
Programa 2012

O programa 2012 foi elaborado sob vigência da Resolução CMN n.• 3.921 de 25.11.201 O, que dispõe sobre a
política de remuneração de administradores das Instituições financeiras e determina que no mlnimo 50% da
remuneração variável seja paga em ações ou instrumentos baseados em ações, dos quais pelo menos 40% seja
diferida para pagamento futuro, com prazo mínimo de três anos, estabelecido em função dos riscos e da atividade
dos administradores.

O Banco adquiriu 212.301 ações para pagamento da remuneração variável , ao custo médio de R$ 26,78 por ação,
todas colocadas em tesouraria, para eventual pagamento futuro. Destas, 53.108 ações foram transferidas em
10.03.2014 e 53.063 ações em 09.03.2015, as demais parcelas diferidas serão transferidas futuramente, caso sejam
atendidos todos os requisitos de transferência, conforme cronograma a seguir.

Pagamento Baseado em Ações - Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Segunda parcela

53.063

08.03.2016

Terceira parcela

53.063

08.o3.2017

Total

106.126

A BB DIVM adquiriu 19.792 ações do Banco do Brasil (BBAS3) ao custo médio de R$ 26,78 por ação, em
atendimento a política de remuneração variável definida para a Diretoria Executiva, das quais 13.452 ações foram
transferidas aos membros da Diretoria (3.170 ações em 12.03.2015). As demais 6.340 ações constituem as parcelas
diferidas que serão transferidas no futuro, de acordo com o seguinte cronograma, caso todas as condições de
transferência sejam atendidas.
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Pagamento Baseado em Ações- Cronograma estimado para transferi ncla

Quantidade

Data prevista

Terceira parcela

3.170

08.03.2016

Quarta parcela

3.170

08.03.2017

Total

6.340

Programa 2013
O Banco do Brasil utilizou 353.800 ações já existentes em tesouraria, com custo médio de R$ 20,36 por ação,
marcando-as como pertencentes ao programa de remuneração variável, das quais 70.856 ações foram transferidas
em 11.03.2014 e 70 .736 ações em 02.03.2015. As demais parcelas diferidas serão transferidas futuramente, em
função dos riscos e da atividade dos administradores. O cronograma a seguir sumariza as tran sferências futuras
para os beneficiários, caso sejam atendidas todos os requisitos de transferência.
Pagamento Baseado em Açõos- Cronogram a estimado para transferência

Q uantidade

Data prevista

Segunda parcela

70.736

02.032016

Terceira parcela

70.736

02.03.2017

Quarta parcela

70.736

02.03.2018

212.208

Total

A BB DTVM adquiriu 24.546 ações do Banco do Brasil existentes em tesouraria. ao custo médio de R$ 23,83 por
ação, em atendimento à polf~ca de remuneração variável definida para a Diretoria Executiva, das quais 4.918 ações
foram transferidas aos membros da Diretoria no exercicio de 2014 e as demais diferidas para transferência futura,
em 4 parcelas anuais, conforme cronograma a seguir, caso sejam atendidas todas as condições de transferência.
Pagamento Baseado em Ações- Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Primeira parcela

4.907

16.04.2015

Segunda parcela

4.907

18.04.2016

Terceira parcela

4.907

17.04.2017

Quarta parcela

4.907

16.04.2018

19.628

Total

Programa 2014

O Banco do Brasil utilizou 316.683 ações já e xistentes em tesouraria, com custo médio de R$ 24,08 por ação,
marcando-as como pertencentes ao programa de remuneração variável, das quais 63.399 ações foram transferidas
em 27.02.2015 e as demais diferidas para transferência futura , em função dos riscos e da atividade dos
administradores. O cronograma a seguir sumariza as transferências futu ras para os beneficiários, caso sejam
atendidas todas as condições de transferência.
Pagamento Baseado em Ações - Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Pnmeira parcela

63.321

27.02.2016

Segunda parcela

63.321

27.02.2017

Terceira parcela

63.321

27.02.2018

Quar1a parcela

63.321

27.02.2019

253284

Total

A BB DTVM adquiriu 27.063 ações do Banco do Brasil existentes em tesouraria, ao custo médio de R$ 22,98 por
ação, em atendimento à poHtica de remuneração variável definida para a Diretoria Executiva, das quais 5.415 ações
foram transferidas aos membros da Diretoria no 1° semestre de 2015 e as demais diferidas para transferência futura,
em 4 parcelas anuais, conforme cronograma a seguir, caso sejam atendidas tcdas as condições de transferência.
P~gamento

Baseado em Ações - Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Primeira parcela

5.412

Segunda parcela

5.412

03.04.2017

Terceira parcela

5.412

02.04.2018

5.412

01 .04.2019

Quarta parcela

Total

01.04.2016

21.648
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25 -TRIBUTOS
a) Demonstração da Despesa de IR e CSLL
1• Samestr a/2015

1° Semestre/2014

Valores Correntes

(6.929.001)

(3.489.104)

e CSLL no pais

(6.659.709)

(3.237.304)

(269.292)

(251.800)

IR

Imposto de Renda no exterior
Valores Diferidos
Passivo Flsca_l Dlfe l'ido

Operações de leasing -ajuste da carteira e depreciação incentivada

Marcação a mercado
Ganhos atuariais
Atualização de depósitos judiciais fiscais
Lucros do exterior
Operações realizadas em mercados de llquJdação futura
Créditos recuperados a prazo
Ativo Fiscal D iferido

Diferenças temporárias

4.699,927

814.630

(404,315)

(524.945)

4 2.056

42.043

(185.972)

170.395

(97.375)

(444.004)

(173.220)

(146.685)

(39.767)

(153.336)

49.059

55.170

904

(48.528)

5.104.242

1.339.575

4.988.225

1.412.004

Prejurzos fiscais/bases negativas de CSLL

(42.141)

(680)

Marcação a mercado

158.158

(71.749)

(2.229.074)

(2.674.474)

Total

b) Conciliação dos Encargos de IR e CSLL
1• Somestro/2015

1° Semestre/2014

Resultado Antes dos Trib~,o~tos e Participações

13.131.211

9.624.033

Encargo total do IR (25%) e da CSLL (15%)

(5.252.485)

(3.849.613)

Encargos sobre JCP

884.828

712.819

Resultado de participações em coligadas/controladas

591.801

(282.496)

472.040

311.983

Partlcipaçao de empregados no lucro
Outros valores
Imposto de Renda e Contribuição Social do período

1,074.742

432.833

(2.229.074)

(2.674.474)

c) Despesas tributárias
1° Semestre/2015

Cofins

1° Semestre/2014

(2.229.506)

(1.506.691)

ISSQN

(462.421)

(399.745)

PIS/Pasep

(397.963)

(252.281)

Outras

(238.098)

11n.220)

(3.327 .988)

(2.335.937)

Total
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d) Passivo Fiscal Diferido
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

49.588

273.173

Decorrentes d& atualização de depc5s tos judiciais fiscais

473.949

452.830

432.911

Decorrentes da marcação a mercado

648.146

317.587

224.949

Decorrentes de créditos recuperados a prazo

182.906

183.809

Decorrentes de ajustes palrimottiais positivos de planos de beneficios f1)

1.935.548

155.280

Decorrentes de lucros do exterior

39.767

Dependências no Exterior

82.764

80.324

11.898

Decorrentes do ajuste da carteira de leasing

99.749

141.805

247.777

3.576

58.616

8.754

18.266

119.749

114.482

Decorrentes de operações em mercados de liquidação futura

OUtros
Total das Obrigações Flscals Diferidas

153.336

1.598.711

1.627.873

3.284.915

Imposto de Renda

752.712

902.872

1.855.645

Contr1buição Social

393.521

551.960

1.092.653

CoRns

389.146

148.853

289.563

63.332

24.188

47.054

PIS/Pasep

{1) A realização do passivo fiscal diferido sobre ganhos atuariais está relacionada â reaRzação dos valores do ativo atuarial (Nota 27).

e) Ativo Fiscal Diferido (Crédito Tributário)
1• Semestre/2015

31.12.2014
Soldo
Diferenças temporárias

Constituição

30.06.2015

30.06.2014

Baixa

Saldo

Saldo

27.397.051

12.031.057

(4.959.103)

34.469.005

26.317.185

17.175.330

5.701.310

(3.580.224)

19.296.416

15.835.282

7.328.158

1.452.162

(668.295)

8.112.025

7.788.442

165.954

107.607

Marcação a mercado

1.037.835

1.075.191

Outras provisões 111

1.689.774

3.694.787

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisões passivas
Ajustes patrimoniais negativos de planos de beneficios

CSLLescrilurada a 18% (MP n.• 2.15!112001)

1.276.570

PreJulzo fiscaUBase negativa

374.997

Superveniência de depreciação

451.946

20.409

(692.890)

273.561

193.124

1.420.136

849.344

(17.694)

5.366.867

1.650.993

(117.387)

1.159.183

1.288.045

(43.426)

351.980

157.326

(32.372)

419.574

497.931

Total dos C réditos Tributários Ativados

29.500.564

12.051.466

(5.152.288)

36.399.742

28.260.487

Imposto de Renda

17.851.667

7.762.466

(3.113.357)

22.500.776

17.068.786

Contribuição Social

11.581.312

4.189.289

(1.974.128)

13.776.473

11.115.810

Co fins

75.342

85.774

(55.745)

105.371

65.282

PIS/Pasep

12.243

13.937

(9.058)

17.122

10.609

(1) lnclu1, no 1° semestre/2015, a parcela correspondente aos encargos de impostos provenientes do resultado não realizado oriundo da parceria
estratégica da BB Elo com a Clelo nos negócios de meles eletrOnicos de pagamento (Nota 2.c).

f) Ativo Fiscal Diferido (Crédito Tributário - Não Ativado)
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

950.305

863.209

639.103

Diferenças temporárias

23.046

81.773

82.812

Parcela dos ajustes negalívos da ma~o a mercado

18.880
721.915

Créditos tributários no exterior

Total dos Créditos Tributários

992.231

944.982

Imposto de Renda

620.144

590.609

451.191

Contribuição Social

372.087

354.373

270.724
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Expectativa de Realização
A expectativ a de realização aos ativos fiscais diferidos (créditos tributários) respalda-se em estudo técnico elaborado
em 30.06.2015. sendo o valor presente apurado com base na taxa média de captação do Banco Múltiplo.
Valor Nominal

Valor Present.e

Em 2015

5.849.838

Em2016

9.337.842

7.911.242

Em2017

9.320.841

7.666.374

Em2018

9.054.458

7.237.196

Em2019

2.344.168

1.817.707

Em 2020

112.038

59.370

Em 2021

111.506

54.595

Em 2022

83.767

38.316

Em 2023

99.968

42.848

Em2024

84.303

33.921

Em 2025

1.013

368

36.399.742

29.930.653

Total de Créditos Tributários em 31.12.2014

5.068.716

No 1• semestre de 2015, observou-se a realização de créditos tributários no Banco Múltiplo no montante de
R$ 4.670.892 mil. correspondente a 69,24% da respectiva projeção de utilização para o período de 2015, que
constava no estudo técnico elaborado em 31 .12.201 4.
A realização dos valores nominais de créditos tributários ativados, considerando a recomposição daqueles baixados
durante o trâmite da ação judicial (Nota 28.d), baseada em estudo técnico realizado pelo Banco em 30.06.2015, está
projetada para 4 anos, nas seguintes proporções:
Prejulzo FiscaUCSU

Diferenças

a Compensar lU

lntertemporals (2)

Em 2015

15%

15%

Em2016

32%

25%

Em 2017

30%

25%

Em 2018

13%

25%

Em 2019

1%

7%

A partir de 2020

9%

3%

(1) Projeção de consome vinculada a capacidade de gerar bases tnbutâveis de IRPJ e CSLL em períodos subsequentes.
(2) A capacidade de consumo decorre das movimentações das provisões (expectativa de ocorrerem reversões, baixas e utJiizações),

26- PARTES RELACIONADAS
Custos com remunerações e outros benefícios atribuldos ao Pessoal Chave da Administração do Banco do Brasil,
formado pela Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal:
1• Semestre/2015
Beneficios de curto prazo

1• Semestre/2014

28.241

26.027

20.153

20.158

Diretoria Executiva

18.658

18.590

Comltê de Auditoria

1.066

1.216

Conselho de Administração

235

185

Conselho Fiscal

196

167

6.669

4.883

Honorãrios e encargos sociais

Remuneração variável (pecúnia) e encargos sociais
Outros
Remuneração baseada em ações

Total

1.419

986

5.889

3.369

34.130

29.396
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De acordo com a política de remuneração variável do Banco do Brasil, estabelecida em conformidade com a
Resolução CMN n.• 3.921/2010, parte da remuneração variável da Diretoria Executiva é paga em ações (Nota 24.n).
O Banco não oferece beneficios pós-emprego ao Pessoal Chave da Administração, com exceção daqueles que
fazem parte do quadro funcional do Banco.
O Banco não concede empréstimos ao Pessoal Chave da Administração, em conformidade com a proibição a toda
instituição financeira, estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Os saldos de contas referentes às transações entre as empresas consolidadas do Banco são eliminados nas
Demonstrações Contábeis Consolidadas. Em relação ás transações realizadas com entidades controladas pelo
Tesouro Nacional, de modo pleno ou compartilhado, o Banco divulga apenas as transações mais significativas.
O Banco divulga as transações realizadas com o Tesouro Nacional dentre as quais destacam-se as operações de
alongamento de crédito rural que são direitos junto ao Tesouro Nacional, decorrentes de cessão de operações de
crédito rural alongadas na forma da Resolução CMN n.• 2.238/1996. bem como os valores a receber do Tesouro
Nacional referentes à equalização de taxa de juros de programas incentivados pelo Governo Federal, na forma da
Lei n.• 8.427/1992. A equalização de taxas, modalidade de subvenção econômica, representa o diferencial de taxas
entre o custo de captação de recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários e os encargos cobrados do
tomador final do crédito rural O valor da equalização é atualizado pela Taxa Média Selic desde a sua apuração até
o pagamento pelo Tesouro Nacio:nal. que é realizado segundo programação orçamentária daquele Órgão, conforme
estabelece a Legislação, preservando assim a adequada remuneração ao Banco.
O Banco realiza transações bancárias com as partes relacionadas, tais como depósitos em conta corrente (não
remunerados), depósitos remunerados, captações no mercado aberto, empréstimos (exceto com o Pessoal Chave
da Administração) e aquisição de carteiras de operações de crédito. Há ainda contratos de prestação de serviços e
de garantias prestadas.
Tais transações são praticadas em condições e taxas compatíveis com as praticadas com terceiros quando
aplicável. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento.
Os recursos aplicados em títulos públicos federais e os destinados aos fundos e programas oriundos de repasses de
Instituições Oficiais estão relacionados nas Notas 8 e 18, respectivamente.
O Banco instituiu a Fundação Banco do Brasil (FBB) que tem por objetivo promover, apoiar, incentivar e patrocinar
ações nos campos da educação, cultura, saúde. assistência social, recreação e desporto, ciência e tecnologia e
assistência a comunidades urbano-rurais. No 1• semestre/2015, o Banco realizou contribuições para a FBB no valor
de R$ 23.502 mil (R$ 23.061 mil no 1° semestre/2014).
O Banco outorgou à BB Elo Cartões Participações S.A•. sua subsidiâria integral. em caráter irrevogâvel e Irretratável,
e sem efeito contábil, os direitos contratuais referentes ao recebimento das taxas de intercâmbio inerentes às
atividades de gestão das transações de contas de pagamento pós-pagas e de gestão da funcionalidade de compras
via débito de arranjos de pagamentos, em virtude da formação de parceria estratégica com a Cielo (Nota 2.c).
As informações referentes aos repasses e demais transações com entidades patrocinadas estão divulgadas na Nota
27.

Aquisição de Carteiras de Operações de Crédito Cedidas pelo Banco Votorantim
1• semestre/2015

Cessão com retenção substancial de riscos e benefic1os (com coobrigação)
Resultado não realizado lfquldo de efeitos tributários {saldo}

1• semestre/2014

6.632.066

3.877.834

23.530

86.303

85

735

736

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

?J BANCO DO BRASIL

Março de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolid

Sumário das Transações com Partes Relacionadas
30.06.2015
Controlador ltt

Control•
conjunto m

Cont.roladu PJ

Total

At ivos
Aplicaç6es em depósitos
lnterfinanceiros

Tftuios e valor~ mlbiliârios

OpentÇOes de cr&dito
VS~Iores a receber

del.gadas

Outros ativos (1)

69.709.961

1.396A94

47.891 .956

13.375

277.032

17.522.602

71.106.455
46.005.331
63.566

31.422.915

168

82.653

233.448

20.599.619

2.327.617

63.459

19.026

17.843.615

309.608

2.212.905

43

316.922

4.3.363

160.995

112

49.286.115

Passivos
Depósitos él vista

Oep6$itos: em poupança

Depósitos a prazo renJ.Jnerados
captações mercado aberto

Obrigaç6es por emp~éstimos e
repasses
Outros passivos

5.519A65

789.012

7.294.252

4.650.374

763.572

sa.20s.oaa

415.755

49.366292

458.647

3,398.9()4

6.800.000

Garantias e Outras Coobrigações <I)

1 .109

1.805.116

3.360

277.781

281.141

495

17.111.734

23.420.706

14.026

3.118.722

15.063.348

89.270.486

148.239.146

285.5a3

50.540.303

10.198.904

1• S emest,../2015
Rendas de juros e prestaçlo de

sarviccs
Oespe$3$ com capcaçto

3.869.752

5.321.129

1.883.560

760

(43.739)

(5.649.241)

(37.222)

(13.737)

(203)

1.600.151

12,675,352

(3.196.739)

(8.940.881)

(1) Tesouro Nacional e órgãos da ACmlnis1ração Direta do Governo Federal.

(2) Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no item (1).
(3) Empresas relacionadas na Nota 3 iden tíficadas no 1tem (2).
(4) Empresas relacionadas na Nota 3ldentificadas no Item (3).
{5) Conselho de Admínistração. Diretoria Executiva, Comttê de Auditoria e Conselho Fiscal.
{6) Inclui as transações rnals signific.atlvas com empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Governo Federal, tais como:
Petrobras, CEF, BNOES, Eletrobras, Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT. Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda- funproger.
Além dessas, entidades vinculadas aos funcionários e entidades patrocinadas: Cassi, Previ e ou:ras.
(7) As transações com o Controlador referem-se, principalmente, às operações de alongamento de crédito rural- Tesouro Nacional (Nota 11.a},
equalização de taxas- safra agrícola, t ftulos e crêditos a receber do Tesouro Nacional (Nota 11.D),
(8) Inclui o Contrato de Abertura de linha de Crédito lnterbancário Rotativo a liberar com o Banco Votorantirn.
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Sumário das Transações com Partes Relacionadas
30.06.2014
Controlador fl)

Controlo

Controlad as trl

conJunto

Total

P•

Ativos

Aplk:açOes em depósitos

48.120.498

841.380

42.932.910

71.654

Operações de crédito

84.41 1

12.805.122

Valores a re<:eber- de lfgadas

43.751

15.081

, 1.891.053

40.313

3. 122A64

554.986

43.214

63.961

lntel'financeiros

ntuk)s o valores mob[IJérlos

Outros ativos (7J

6 .732

48.968.610
43.004.564

84.509

22.554.695

35.528.737

100.307

15.154. 137

1.470,891

58.832

Passivos
Depósitos à vlsla

75

Oepó$itos em poupança

Depósitos a prazo rem.Jnerados
captações mercado ab&l1o

8..318.950

241 .634

6.023.543

3.930.404

Obri"gaç&ts por ef'I'Cl{éstimos e
repasse.s

1~ 130.241

33.561.284

Outros passivos (S.J

8 .459.971

43.711.017

202.331

2.133.460

6 .800.000

GarantlêiS e Outras CoobrigaçOes t'l

681

807.774

1.ns

325.926

327.702

2.968

17.757.715

26.321 .267

11 .937

2.688.308

12.640.255

89.882.923

124.57-4.449

162.328

52.547.584

9.533.480

1• Som•stre/2014
Rendas de )Uros e prestação de
Sêrvi(OS

Despesas com captaÇio

2.685.793

3.052.184

(38.368)

(2.279.589)

~72

(49.674)

(11.525}

(248)

97M03

7.89523Z

(2.20z.na)

(4.582262)

(1) Tesouro Nacional e órgãos da A<lministração Direta do Governo Federal.
(2) Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no Item (1).
(3) Empresas relacionadas na Nota 3 Jdentificadas no Item (2).
(4} Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no ítem (3),
(5) Conselho de Admmístração, Olreloria Executiva, Comitê de Aud1toria e Conselho Fiscal.
(6) Inclui as transações mais significaiJvas com empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Governo Federal, tais como:
Petrobras. CEF. BNDES, Eletrobras, Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda- Funproger.
Além dessas, entidades vinculadas aos funcionários e entidades patrocinadas: Cassi, Previ e ou1ras.
(7) As transações com o Controlador referem-se, principatmente, ás operações de alongamento de crédito rural -Tesouro Nacional (Nota 11.a).
equalização de taxas- safra agrf:::ola, t [tu!os e créditos a receber do Tesouro Naclonal (Nota 11.::>}.

(8) Inclui o Contrato de Instrumento Hfbrido e Capital de Dfvlda - Bônus Perpétuos com o Governo Federal, recJassiflcado em 28.08.2014 para o
Patrimônio Liquido (Nota 24.c).
(9} Inclui o Contrato de Abertura de Linha de Crédito lnterbancãrio Rotativo a liberar com o Banco Votorantim.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolid
1° Semestre de
Valores expressos em l"f''llhares do Reais, exceto quaodo lndlc

27 ·BENEFICIOS A EMPREGADOS
O Banco do Brasil é patrocinador das seguintes entidades de previdência p rivada e de saúde complementar, que
asseguram a complementação de benefícios de aposentadoria e assistência médica a seus funcionários:
Planos
Previ -Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil

Beneficios

Classificação

Previ Futuro

Aposentadoria e pensao

Contribuição definida

Plano de Beneficios 1

Aposentadoria e pensao

Beneffclo definido

Plano Informal

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Plano de Asso~ados

Assistência médica

Beneficio definido

Prevmais

Ap:>sentadoria e pensão

Contribuição variável

Regulamento Geral

Aposentadoria e pensão

Beneffcio definido

Regulamento Complementar 1

Aposentadoria e pensão

Beneficio definido

GrupoS'

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Plano Unificado de Saúde- PLUS

Assistência médica

Beneffcio definido

Plano Unificado de Saúde - PLUS 11

Assistência médica

Beneffcio definido

Plano de Assisl-êncla Médica
Complementar- PAMC

Assistência médica

Beneficio definido

Multifuturo I

Aposentadoria

Plano de Beneficios I

Aposentadoria e pensão

SIM -Caixa de Assistência dos Empregados dos
Sistemas Besc e Codesc, do Badesc a da Fusesc

Plano de Saúde

Assistência médica

Contribuição definida

Prevbep- Caixa de Previdência Social

Plano BEP

Ap:)Sentadoria e pensão

Beneficio definido

Cassi -Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil

Economus- Instituto de Seguridade Soclal

Fusesc- Fundaçao Codesc de Seguridade Social

e pensão

Contribuição variável
Benetrcio definido

Número de participantes abrangidos pelos planos de benefícios patrocinados pelo Banco

.......
Plano. de
ApóstnUidoria•
PensJo

l t.OS.2015

31.12.2014

30.0 &..2 014

N: de particl,pantu

N.•de parti:Jpant.e-s

N.• de participantes

Auit:tido •

TotAl

"''""'

116.073

105.479

221.552

1·PnM

23.167

38.589

Plano?revt Fut\H'O

16225

838
3.593

3 .593

12.459

2-9.140

16.831

111.152

96.280

213.438

104.211

88.997

193.208

12..941

7.289

20.230

Pllino de Beneflc:iM

Plano lrJfotn'121
Outros Planos
Plilnos de
Assls~ncla

Mfdlca

C.UI
O,tro.,P~

16.681

AssisUdos

Tobl

Ativos

115.096

104.823

219.919

111.756

23.981

88.138

71.063

14.284

Assls6dos

Total

115.120

104.615

219,735

112.119

2...858

87.730

112.588

m

75.061

73.314

717

74,031

3.709

3.709

12,199

!9.030

16..948

1 11.337

95..533

211.170

103.269

8S.t3C

H1.403

13.068

7.399

Z0.467

3~

3.&:35

12.333

29281

116.199

9S.SSB

211.197

102.997

87.741

190.738

13.202

7M7

2l.059

Contribuições do Banco para os planos de benefícios
1• Semestre/2015
Planos do Aposentadoria e Pensão

631 .709

1• Scmestre/2014
641.053

Plano de Benefícios 1 • Prevf (I )

264.684

301.643

Plano Previ Futuro

217.526

189.874

Plano Informal

86.848

89.494

Outros Planos

62.651

60.042

499.932

469.070

438.222

414.024

Planos de Assistência Médica
cassi

Outros Planos
Total

(1)

61.710

55.046

1.131.641

1.110.123

Refere~e às contribuições relati'1as aos participantes amparados pelo Contrato 97 e ao Pfano 1. sendo que essas contribuições ocorreram
respectivamente através da realização do Fundo Paridade e do Fundo de Utilização (Nota 27J). O Contrato 97 tem por objeto disciptfnar a forma
do custeio necessârio â constituição de parte equivalente a 53,7% do valor garantidor do pagamento do complemento de aposentadoria devido
aos participantes admitidos no Banco até 14.04,1967 que tenham se aposentado ou venham a se aposentar após essa data, exceto aqueles
participantes que fazem parte do =»ia no Informal.
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Valores expressos em mllh3res de Reais,., exceto quando 1

As contribuições do Banco para os planos de benefício, durante o 2° semestre de 2015, estão estimadas em
R$ 689.378 mil.
Valores reconhecidos no resultado
1° Semestre/2015

Planos de Apo:sontadoria e Ponsão

Plano do Bene1k:los 1 -Previ 1'l

Plano Pravi Fu-turo

1° Semestre/2014

(90.828)

558.126

277.859

891.400

(217.526)

(189.874)

Plano Informal (ti

(70.235)

(77.491)

Outros Planos C!)

(80.926)

(65.909)

(653.147)

(715.349)

(592.218)

(657.384)

Planos de Assfstêncla M6dlca

Casst '

1
'

Outros Planos {1)
Total

(60.929)

(57.965)

(743.975)

(157.223)

(1) Vide delalhamenlo no sublftulo d.S.

a) Planos de Aposentadoria e Pensão
Previ Futuro (Previ)
Plano destinado aos funcionários do Banco admitidos na empresa a partir de 24.12.1997. Os participantes ativos
conlribuem com 7% a 17% do salário de participação na Previ. Os percentuais de participação variam em função do

tempo de empresa e do nível do salário de participação. Não há contribuição para participantes inativos.

o

patrocinador contribui com montantes idênticos aos dos participantes, limitado a 14% da folha de salários de
participação desses participantes.
Plano de Benefícios 1 (Previ)
Participam os funcionários do Banco que nele se inscreveram até 23.12.1997. Os participantes, tanto os ativos
quanto os aposentados, contribuem com um percentual entre 1,8% e 7,8% do salário de participação ou dos
complementos de aposentadoria, conforme previsto no Regulamento do Plano.
Em decorrência do estabelecimento, em dezembro de 2000, da paridade entre as contribuições do Banco e dos
participantes, foi constituído o Fundo Paridade, cujos recursos vêm sendo utilizados para compensar eventual
desequillbrio financeiro (Nota 27.f).
Plano Informal (Previ)

É de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, cujas obrigações contratuais incluem: (a) pagamento de
aposentadoria dos participantes fundadores e dos beneficiários dos participantes falecidos até 14.04.1967; (b)
pagamento da complementação de aposentadoria aos demais participantes que se aposentaram até 14.04.1967 ou
que, na mesma data, já reumam condições de se aposentar por tempo de serviço e contavam com pelo menos 20
anos de serviço efetivo no Banco do Brasil; e (c) aumento no valor dos proventos de aposentadoria e das pensões
além do previsto no plano de beneficios da Previ, decorrente de decisões judiciais e de decisões administrativas em
função de reestruturação do plano de cargos e salários e de incentivos criados pelo Banco. Em 31.12.2012, o Banco
do Brasil e a Previ formalizaram contrato por meio do qual o Banco do Brasil integralizou, com recursos do Fundo
Paridade, 100% das reservas matemáticas reiaUvas ao Grupo Especial, de responsabilidade exclusiva do Banco,
cuja operacionaiização migrou do Plano Informal para o Plano de Benefícios 1 da Previ. O Grupo Especial abrange
os participantes do Plano de Benefícios 1 da Previ. integrantes do parágrafo primeiro da cláusula primeira do
con(rato de 24.12.1997, que obtiveram complementos adicionais de aposentadoria decorrentes de decisões
administrativas e/ou decisões judiciais. (Nota 27.1)
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Prevmais (Economus)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa (incorporado pelo Banco do Brasil em
30.11.2009) inscritos a partir de 01.08.2006 e os participantes anteriormente vinculados ao plano de beneficios do
Regulamento Geral que optaram pelo saldamento. O custeio para os benefícios de renda é paritário, limitado a 8%
dos salários dos participantes. O plano oferece também beneficios de risco - suplementação de auxflio
doença/acidente de trabalho, invalidez e pensão por morte.
Regulamento Geral (Economus)
Plano do qual fazem parte os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa inscritos até 31.07.2006. Plano fechado
para novas adesões. Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 12.11% sobre o salário
de participação.
Regulamento Complementar 1 (Economus)
Destinado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. Oferece os beneficios de complementação do auxiliodoença e pecúlios por morte e por invalidez. O custeio do plano é de responsabilidade da patrocinadora, dos
participantes e dos assistidos.
Grupo B ' ( Economus)
Plano voltado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa admitidos no período de 22.01.1974 a 13.05.1974 e

sevs assistidos. Plano fechado para novas adesões. O nível do benefício, a ser concedido quando da
Implementação de todas as condições previstas em regulamento, é conhecido a priori.
Plano Multifuturo I (Fusesc)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Banco do Estado de Santa Catarina - Besc (incorporado pelo
Banco do Brasil em 30.09.2008) inscritos a partir de 12.01.2003 e os participantes anteriormente vinculados ao
Plano de Benefícios I da Fusesc que optaram por este plano. Funcionários e patrocinadora contribuem
paritariamente entre 2,33% e 7% do salário de participação. conforme decisão contributiva de cada participante.
Plano de B eneficios I (Fusesc)
Voltado aos funcionários oriundos do Besc Inscritos até 11.01.2003. Plano fechado para novas adesões.
Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 9,89% sobre o salário de participação.
Plano BEP (Prevbep)
Participam os funcionários oriundos do Banco do Estado do Piauf - BEP (incorporado pelo Banco do Brasil em
30.11.2008). Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 3,58% sobre o salário de
participação.
b ) Planos de Assistência Médica
Plano de Associados (Cassi)
O Banco é contribuinte do plano de saúde administrado pela Cassi, que tem como principal objetivo conceder auxilio
para cobertura de despesas com a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do associado e seus
beneficiários inscritos. O Banco contribui mensalmente com importância equivalente a 4,5% do valor dos proventos
gerais ou do valor total do benefício de aposentadoria ou pensão. A contribuição mensal dos associados e
beneficiários de pensão é de 3% do valor dos proventos gerais ou do valor total do beneficio de aposentadoria ou
pensão, além da coparticipação em alguns procedimentos.
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Plano Unificado de Saúde- PLUS (Economus)
Plano dos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. A participação no plano se dá por meio de contribuição de
1,5% do salário bruto, sem limites, para a cobertura do titular e seus dependentes preferenciais, descontados em
folha de pagamento do titular e 10% a titulo de coparticipaçáo no custeio de cada consulta e exames de baixo custo,
realizados pelo titular e seus dependentes (preferenciafs e não preferenciais).
Plano Unificado de Saúde- PLUS 11 (Economus)
Destinado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. A participação no plano se dá por meio de contribuição
de 1,5% do salário bruto, sem limites, para a cobertura do titular e seus dependentes preferenciais, descontados em
folha de pagamento do titulare 10% a tftulo de coparticipação no custeio de cada consulta e exames de baixo custo,
realizados pelo titular e seus dependentes preferenciais e filhos maiores. O plano não prevê a inclusão de
dependentes não preferenciais.
Plano de Assistência Médica Complementar- PAMC (Economus)
Voltado para os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa lotados no Estado de São Paulo. São titulares do
plano os empregados aposentados por invalidez dos Grupos "B" e "C" e os seus dependentes, que participam do
custeio na medida de sua utilização e de acordo com tabela progressiva e faixa salarial.
Plano SIM Saúde (SIM)
Participam desse plano os funcioná rios oriundos do Besc, além dos vinculados a outros patrocinadores (Badesc,
Codesc, Bescor, Fusesc e a própria SIM). A contribuição mensal dos beneficiários titulares ativos é de 3,44% do
valor da remuneração bruta, Incluindo o 13° salário, dos titulares inativos é de 8,86%, e dos patrocinadores 5,42%.
Os beneficiários também contribuem com 0,75% por dependente. O plano também prevê coparticipação em
procedimentos ambulatoriais.
c) Fatores de risco
O Banco pode ser requerido a efetuar contribuições extraordinárias para Previ, Economus, Fusesc e
Prevbep, o que pode afetar negativamente o resultado operacional.
Os critérios utilizados para apuração da obrigação do Banco com o conjunto de Planos das Entidades Patrocinadas
(Previ. Economus, Fusesc e Prevbep) incorporam estimativas e premissas de natureza atuarial e financeira de longo
prazo, bem como aplicação e interpretação de normas regulamentares vigentes. Assim. as imprecisões inerentes ao
processo de utilização de estimativas e premissas podem resultar em divergências entre o valor registrado e o
efetivamente realizado, resultando em impactos negativos ao resultado das operações do Banco.
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d) Avalíações Atuariais
As avaliações atuariais são elaboradas semestralmente e as informações constantes nos quadros a seguir referem-se àquelas efetuadas nas datas base de 30.06.2015,
31 .12.2014 e 30.06.2014.

d.1) Mudanças no valor presente das obrigações atuariais de benefício definido
Pl•no lnform~l • P.-.vt

Plaqo 1 • Pr.vt

Saldo lnktal
Cuttodejuros
Cutto 6o seMQO corrento
Custo dO SOIVIQO p.,..dO

a...erlcios pagos llqúdos de 001\lfibuiQIIoo dO
assJsddos

R• .,....,~ c10 ganhosl(p4fdOSratuW~t
SAJdo FiNI
Vlior presonte des ~t a1.Uirialt oom coberlura

Vatof pmente das ctlng9Ç6ts atuariais a ctescobelto

Plano dt Astoeiadoa • Cassl
,. S.m'2015

1• Stnv'2015

Enrc/2014

1•S.m12014

(122.8114.677)

(113.522.1<9)

(113.522.848)

(820.310)

(1.004.. 111.

(1.004.111)

(5.830.331)

(7 468.633)

(14.41~.148)

(7.261.271)

(5$.620)

(121.305)

(62.867)

(212.439)

(502.141)

(245.906)

1•sem12015

-

Exorcl2014

1• Sem/2011&

-

-

E.xfl rcl2014

o
:;;;,

Outro• PlanO$

1• S•m.'t014

er:erc/2~

1• S •mi2011S

1• S.l!'i'20H

(6.233.578)

(6.333.571)

(6.42UI71

(5.971.876)

(5.t7U71)

(356.162)

(755.247)

(411.994)

(391.816)

(750.257)

(383.901)

(46.337)

(116.703)

(69.065)

(18.2&4)

(38.970)

(20.041)

-

-

-

-

-

(14.614)

(2.5.402)

(14.824)

-

-

-

-

4.496005

&.394.621

4.197.920

66.$48

185,004

89.275

246.633

507.409

237.699

226981

424.664

205.858

(3.972.0$4)

(2.$41.570)

(~.373 .112)

(68.871)

45,<:).0

(30-558)

(334 409)

887.788

786.475

2.70.338

(92.328)

(74060)

(UI8.738)

(5.8JG.331)

(5.790.483)

(o.:J41.450)

(0.428.841)

(1.204.120)

-

-

-

(5.3041.059)

(6.115.870)

(5.07U66)

(6.318.738)

(5.830.331)

(5.790.463)

(1.035.31)1)

(1.312.997)

(1.165.454)

(I:W.041.828)

(122.884.877)

(122.205.220)

(962,637)

(920.380)

(130,041.828)

(122.&84.677)

(122:205.220)

-

-

(962.637)

(920.380)

-

-

-

(1.022.885)

( 1.02.2.1185)

d.2) Mudanças no valor justo dos ativos do plano
Pl•no lnfonn~:l - P,..YI

Plano 1 -Previ

1. ~,.,/2o 1 $
S:tJ<Io lnklll

-w

Roc:eltado~

eontnb<llçOes
Beneficios pagos (lqufdoo do
as5i&1fdot

"'""'t..loOoo de

OanhoJtperd.a) atuarlal sobro os atlYOI dO plano

S4Jdo Floll

&tl'(/2:014

t•...som/20~ 1' Stmf20'15

--

El<t'<!2014

-

1'Somt20U

--

l'Sem/'201$

--

b•rc/2014

--

89.444

151.676

71 .~

o(/)

(507.409)

(237.699)

(226.981 )

(424.664)

(205.858)

--

-

38.271

(266.926)

(145. 150)

5.306.0st

5.115.870

5.078.666

301,643

86.$48

185,004

89.275

248.533

507.409

(165.004)

(89.275}

(248.623)

-

-

13$.105.1 55

135.145,1146

1 41,678.888

-

-

-

-

-I

237.699

581.637

(86.848)

, . S.ml2oj4

)>

264,684

(8.135.553)

o
m
c

323.813

9.289.978

(4, 197.920)

o

o(/)

621,916

17.811.010

(8.394,831)

)>

3\1.455

8,236.790

( 1U73. 110)

Ex.~Ot4

:::0

5.033.961

144.420.740

(4.(96.~

,. S..!!"2015

s:

)>

5.033.t68

144,..420.740

(3.045.960)

-

()
)>>

5.115.170

135.14$.6415

-

t•somhot.c

o

)>

-o

Outros Planosl')

Plono d• Auoclados · Cusl

:::0

o

-

(1) Rerer<>-se aos seguintes planos: Rogl.iamonto Geral {Ecooomus), Prevmaas (Eoonomus). Regulamento COmplementar 1 {Economus), Multifuturo 1 (fusesc), Ptano I (Fusesc) e Pteno BEP (Prevbep).
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1° Semestre de 2015
VnJoros oxprossos om mltl)are:S do Ra.als, exceto quando lndtcndo

(I)

1\,)

o
......
m

d.3) Valores reconhecidos no balanço patrimonial
PSono t .,.,..,,
30.0~

$1.12.2014

Pblno Informal • p,.."VI
30.06.:2015

30.06.2014

-31.12.201<4

Ouuos Ptai'IO ~

Plano do A,ssoe:ledoe,· Casa.l
30.06.~0.ot.2015

31.12.2014

30.06.2014

30.06,2015

31.12.201ll

30.06.20U

t38. 10S..15S

135.1.5.8411

1•t.678.838

-

-

-

-

-

-

5.306.059

5. 111S.870

5.078.666

(i30,0.1.828)

(122.8M.6n)

(!22.205.:!20)

(962.~7)

(920.380)

(1.022.885)

(6.318,136)

(5.830.331)

(5.790•• 63)

(6.341.450)

(6.428.867)

(6.244 120)

3) SU,.~I/ld6fieil) (1+2)

6.003.321

12.200.969

19.473.0018

(962.637)

(920.380)

(1.022.865)

(6,318.736)

(5.630.331)

(5.790.463)

(1.035.391)

(1.312.997)

(1.165.454}

:~~~:;:;:or,ftlvo atuarialliqufdo

3.0~1.064

6.130.485

t.nu~

(tU.637)

(t20.380)

(1,0:U.fU)

(M11.73t)

(M30,331)

(~71M83)

(110.312)

(91§.048)

(83MH)

I)V,...juslo ... otivooooplono

2)V_P(...,.td.. ~oiUlW\olo

(1) Rerere-se é parcela do patroc!nador no suporáviV(ooficlt). A rea9zação do ativo atuarial registrado em Outros Crêdttos (NOia 11 b) oeorterá obrigatoriamente até o final do plano. En--se por final do plano, a data em que
será pago o UIUmo compromisso.

At.é 1 ano

9,96

1 a2anos

4.608.122

2a Sanos

9.885.549

Acima 5 anos

30.180.904

223.387.620

s::

Total

268.062.195

5,67

100.257

151.122

373.263

918.138

1.542.780

Plano de Associados (CasSl)

11.95

254.818

499.722

1.443.435

15.716.334

17.914.309

RegiAomento Gorai (Eoonomus)

t0,31

238.403

435.903

1.309.107

10.563.380

12.544.773

Reg<Aamento Complementar 1 (Economus)

Plano Informal (PrevQ

15.68

!363

t,051

3.818

110.908

116.746

Plus I e 11 (Econornus)

6,47

24.124

44.734

114.687

354.790

538.535

Grupo B' (Economus)

8,69

8.138

14.880

43.182

242,746

308.946

Prevmals (E'conornusl

t3,87

5.712

11.004

35.479

569.873

622.068

M\Jitiluwro I (Fusesc)

11,24

2.694

5.007

15.559

153.937

177.257

Plano I (Fus<>sc)

i1,20

18.393

35.723

117.431

1.239.857

1.411.404

Plano BEP (P,.,.bep)

10,45

1.336

2.561

8.638

76.028

88.583

(11 Dumçâo média ponderada, em anos, Ga obrigação atuanal de benelicio definido

(2)

V~ores

considemdos sem descontar a valOr presente.

o
()
)>>

P1gamontos da bonofic1os esporadosfl)

Duratlotl'l

:::0

~

d.4) Perfil de vencimento das obrigações atuari ais de benefício definido

Plano 1 (Previ)

o
)>.

)>

:::0
)>

o

o(/)
o

m

"'c'
~
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o(/)
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1° Semestre de 2015
V~rora.s

e.x.prH&os em, mllhores do R.e.ais., exceto quaod.o Indicado

Custo do setvlQO CQrrente

Custo dos furos
Rendimento esperado sobre os atNos do plano

P l ~no

Pio no lnlonnal ·Provi

Plano 1 • Provi

1' Somoolro/2014

1' Somoslro/2015

(106.219)

(122.954)

(3.734.317)

(3.630.635)

4.118.395

4.644.989

Custo do serviço passado não reco~heddo

1' Somostro/2014

do Associados· Cassl

1• Somastte/2015

1· ~

1• Somos1rol2015

d.6) Composiçáo dos ativos dos planos

891 .400

277.859

(69.065)

(9.159)

(10.040)

(211.416)

{70.024)

155.420

24.928

(62.667)

(356.192)

(~11.994)

(14.614)

(14.824)

-

-

(1 89.689)

(176.325)

(10.235)

(17.491)

1• Som~ tr0!2014

(46.337)

-

(592.218)

(657.384)

-

(74.676)

(69.272)

(2.024)

534

(141.855)

(123.874)

Outros ajustesfmversAo

(Despesa)/Recoim rooonhooldo no ORE

~-

Outros Planos

Some.stre/2014

(55.621)

Despesa oom lunclontlrlos do odvo

õ)'

......
co

d.S) Detalhamento dos valores reconhecidos no resultado relativos aos planos de benefício definido
1' Somoslro/2015

~

íii
I

o
:;;;,
:::0

o
~
()
)>>

-----

Plano 1 ·Previ
30.06.2015

31.12.2014

s:

Outros Planos

30.06.2014

31 .12.2014~

30.06.2015

)>

-

:::0

30.06.2014

)>

48.793.698

46.440.688

45.252.237

4.707.270

4.490.711

4.432.914

73.170.131

74.607.857

82.655.463

206.671

227.912

270.185

lnvestlmonloslmot>Viártos

8.288.804

8.177.129

7.962.354

167.583

165.639

152.2.7 5

EmprõsllmCS o ~naociamoo tos

4.899.786

4.946.825

4.887.922

107.094

104,875

103.605

952.736

973.147

920.912

117.441

126.53"3

119.587

136.105.155

135.145.646

141.678.888

5.306.059

5.115.870

5.078.666

c

10.792.928

10.940.267

11.056.439

22.825

25.537

2 1.486

153.568

163.817

161.836

7.443

7.621

8.032

o

Rendo Fixa

Renda Variável lll

i

OIJiros

Total
Montantes lnclufdoa no valor justo dos ativos do plano

Em Instrumentos financeiros próprios da enUda<le
Em propriedades ou outros aUvos ulllludos pela fli1Udado

-

(1) No plane de benefidos1 da Prevl.lndul o valor de R$ 25.534.844 mil (RS 28.835.180 mD em 31.12.2014 e R$ 35.517.370 mil em 30.06.2014). referente a ativos não cotados em mercado alivo.
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Valoros expte.ssos em mlU,;•res do Rea1!1, oxceto qu:mdo lndlc:tdo

(I)

J\,)

o
......
m

d.7) Principais premissas atuariais adotadas em cada perlodo
Plo.no 1 • Prnl
30.06,2015
r.,..~ lnllo030

co.o.)

Tua roal deMtconto(a.a.)

Texa nominal do tetomo dosln'Y~montos.
(U,)

iaxa rNI do cresdmM~to ialatlaJ espotadO
(o.o.)

31 .12.2014

_
3~).06.201•

Plano de AuocT•dos .:caul

Plano tnrot'fT'•I. Provi

,0:06.2015

"31.12.2014

30.06.20t.C

30.06.2018

11-12.2014

Outro• Ptanos

30.0$.201•

30.08.201 5

31.12.2014

30,06. l01~

5,95'4

6.07%

5.82'4

5.93%

6,23'4

5,82'4

5,97'4

6,04%

u~

5,96'4

6,07%

5,82'4

6,18'4

6,31~

15,10%

6;33%

6.19%

5.94%

8,14%

8:33'4

8, 1411

6.17'4

8.31'4

8,12'4

12.50'4

12,76'4

12,28%

12,50%

12,76'4

12,30%

1.01%

1,01"

0.25'4

0,73'4

0,73!1

0 ,6 5%

T•bua dt fObrevfVOOcla

AT-2000

AT·2000

AT·2000

AT·2000

Regimo de Ç8jlillollzoçlo

Crédito Uni!Mo Projeta®

0<6<1tto Url~ ""'J•Iado

Crl><tto Unlt6óo PtojoU>do

Cr6d;to Unllolrto Projetado

O Banco. para definição dos valores relativos aos planos de benefício definido, utiliza métodos e premissas diferentes daqueles apresentados pelas entidades patrocinadas.
O pronunciamento técnico CPC 33 (R1) detalha a questão da contabilização bem como os efeitos ocorridos ou a ocorrer nas empresas patrocinadoras de planos de beneficios a
empregados. Por sua vez, as entidades patrocinadas obedecem às normas emanadas do Ministério da Previdência Social, por intermédio do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar (CGPC) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Prevíc). As diferenças mais relevantes concentram-se na definição dos valores relativos
ao Plano 1 -Previ. conforme detalhamento seguinte.
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fJ BANCO DO BRASIL

1° Semestre d
Valores expressos em milhares de Reais. exceto quando In

d.B) Diferenças de premissas do Plano 1 -Previ
Previ

Ba.nco
6,18%

5,00%

AT-2000

AT-2000 (Suavizada 10%)

Valor de mercado ou fluxo de caixa descontado

Fluxo de caixa descontado

Crédito Unitário Projetado

Método Agregado

Taxa real de desconto (a.a.)
Tábua de sobrevivência
Avaliação de ativos· Fundos
exclu sivos

Regime de capitalização

d.9) Conciliação dos valores apurados no Plano 1 -Previ/Banco
Ativos do Pksno

V•tor ..purado ·Previ
lnoQI'pOrJÇto dos vfloreS ~ c:onll'81o 97
~dos vilkl<os elo Gn/;>o E>poc:lal

Ajuste no vaJordosai.Nos cso plano 111

31.12.2014

30.oe.20t4

30.08.2015

S1.12.20t4

30.0$.2014

135.313,75.2

1l-'.450.119

1.0,139.983

(130.269.710)

{122.073.122)

(118.1566.137}

14.164.S:O

13.61!17.582

13.795.151

(1-4.164.540)

(13 .687.532)

(13.795.151}

(1.117.743)

(1.071A45)

(1.072.293)

15.510,165

13.947.o472

11.528.361

(130.041.828)

(122.884.6n)

(122.205.220)

1.117.743

1 .071.o4'4~

1.072.293

(17.560.880)

{1o4.064.200)

(13.328.539)

-

Ajuste nas obrigações· taxa do
d8$0)tlto/regítle de eapitait:.ação

Vabr .Jpur.~do ·Banco

Ef• lto no Superâvlt

Obrfgaçàs Alu•rl•h

30,.01,2015

136.105.1 55

135.145.6-146

141.678.883

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

1.114.042

12.377.697

21..273.146

(17.$60.860)

(14.<!64.200)

(13~28.539)

15.510,165

13.9-47.-'n

11.528.361

6.063.327

12.260.969

19..A73.6i8

(1) Rerere-se principalmente aos ajustes eretuados pelo Banco na apuração do valor Justo dos Investimentos na Utel, Neoenergla 8 em Utulos 8
tJalores moblliârios mantidos até o vencimento.

d.10) Análise de Sensibilidade
As análises de sensibilidade são baseadas na mudança em uma suposição, mantendo todas as outras constantes.
Na prática. isso é pouco provável de ocorrer, e as mudanças em algumas das suposições podem ser
correlacionadas.
Os métodos utilizados na elaboração da análise de sensibilídade não se alteraram em relação ao período anterior,
sendo observadas as atualizações nos parâmetros de taxa de desconto.
l'buablomftr"ta

30,06.2015

c,...sclmento S&J;J,ria)

Tax.a.S.juroa

+1 ktade

·11da~

+0,25%

-4,2.S %

+0.25%

.0,25%

Plano 1 (PteYI)

Valor presente da obrigaçao atuarial

130.041.828

127.821.703

132.229.747

130.269.657

129.816.055

127.584.360

132.600.764

Superévt1/(déffCit) do plano

6.063.327

8.283.452

3 .875.408

5.835.498

6.289,100

8 .520.795

3.504.371

Plano Informal (Previ)

Valor presente da obtiga Çio atuarial

962.637

926.205

999.951

95U88

974.060

Supet"ti'oitl(d6fJCit) do plano

(962.637)

(926.205)

(999.951)

(951.-438)

{974.080)

Plano de AssociadOs {Ca.ssl)

Regulamento Geral (Economus)

RegularMnlo Complementar 1 (Eoooomus)

Pkrs I e 11 (Economus)

Grupo B'lEoonomus)

ValOr presente da obrigaçao atuarial

6.318.736

6.175.539

6.459.834

6.320.119

6 .311.388

6.1&4.061

6.-458.919

Super6vitl(d6f1Cit) do p'anO

(6.313.736)

(6.175.539)

(6.459.33-l)

(6.320.119)

(6.317.183)

(6.164.001)

(6.453.919)

Valor presente da obrigaçiillo a11.1adal

1.~.361

4.872.147

4.991.169

4.83-4.410

5.052.008

Superávi1/(défdt) do plano

(199.365)

(737.145)

(859.167)

(699.<W!I)

{917.066)

Valor IJ(e5ente da obrigaçio atuorial

36.268

37.833

34.935

35.115

37.471

SUperáVill(défdt) do plano

(4.506)

(5.811)

(3.173)

(3.353)

($,715)

Valor l)fe.sente da obrigaçio atuarial

3-47.113

33<4.852

359.340

J.c1.001

353.443

Supenhitl(cSéfdl) do piOno

~7.113)

(33-<.852)

(359.3-<0)

(3-<1.001)

(353.443)

138.822

Vtlor presetlte da obrigaçto atuarial

136.158

132..991

t39.246

1l3.585

Super6vltl(dórbl) do pLano

(136.158)

(132.991)

139.2o46

(133.585)

138.822

Pre...m.als {Emnomus)

Valorpresente d a obriga çio atuarial

208.810

208 .....

202.763

215.163

S~ll(dtf'cit)do pleno

79.893

......

209.055

79.649

35.92.1

73.$41

MuilMUfQ I (FUMSC)

Valot presente da obri;ac:!o atuatfo~1

74.196

73.256

75.105

72.5T7

76.887

SUperãvltl(dMic:il.) do P"JnO

74.744

75.68<1

73.835

Plano llFusesc)

Valor presente da obtigar;ao atuarial

557.057

556.983

557.290

557.056

557.054

Plano

BEP (Pl"'eWep)

76.383

73.053

551.106

563.226
48.324

Superávi1l{difk::it) do pano

54.493

54.566

54.260

64.492

54.496

SOA«

Valor presente da obrigaçao atu11rial

47.487

47.668

47..310

46.502

48.515

SVperávtll(dMicit) 00 p~r.o

42.621

......

48.186

4"1.922

42.«0

-42.79&

43,606

41.593

-46.761

96
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e) Resumo dos ativos/(passivos) atuariais registrados no Banco
Ativo Atuarial
30.06.2015
Plano 1 (Previ)

3.031.664

31.12.2014
6.130.485

Passivo Atuarial

30.06.2014

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

9.736.834

Plano lnfomlal (Previ)

Plano de Associados (Cassi)
Regulamento Geral {Economus)
Regulamento Complementar 1

(Economus)

(962.637)

(920.380)

(1.022.885)

(6.318.736)

(5.830.331)

(5.790.463)

(421.377)

(532.645)

(458.354)

(1.599)

(694)

(1.351)

Plus I e 11 (Economus)

(347.113)

(360.250)

(330.653)

Grvpo B' (Economus)

(136.158)

(125.279)

(130.075)

(8.187.620)

(7.769.579)

(7.733.781 )

Prevmais (Economus)

39.947

Mullifuturo I (Fusesc)

37.372

28.602

18.601

Plano I (Fusesc)

27.246

15.006

21.943

Plano BEP (Prevbep)
Total

38.511

30.184

21.310

20.703

19.191

3.157.539

6.233.307

9.826.753

f) Destinações do Superávit -Plano 1
1° Semestre/20 15

Exerc iclo/2014

1° Semestre12014

Fundo Paridade

Saldo Inicial

Atualização
Contribu~es

ao Plano 1 • Contrato 97

118.889

172.124

10.753

15.161

172.124
9.546

(11.829)

(60.552)

(60.552)

(4.603)

(7.864)

(4.552)

113.220

118.889

116.566

Saldo Inicial

8.155.24:3

7.794.154

7.794.154

Contribuição ao Plano 1

(248.252)

(513.220)

(236.539)

Atualização

759.920

874.309

488.293

Saldo Fi nal

8.666.911

8.1 55.243

8.045.908

Total dos fundos de destinação do superávit

8.780.131

8.274.132

8.162.474

Contribuição amorttzante antecipada- Grupo Especial ' ''
Saldo Final

Fundo de Utilização

(1} Refere--se à integralização de 100% das reservas matemáticas garantidoras dos complementos adicionais de aposentadoria do Grupo Especial.

f.1) Fundo Paridade
O custeio do plano era manlido, até 15.12.2000, com a contribuição de 2/3 (dois terços) pelo Banco e de 1/3 (um
terço) pelos participantes. A partir de 16.12.2000, visando adequar às disposições da Emenda Constitucional n.• 20,
tanto o Banco quanto os participantes passaram a contribuir com 50% cada, sendo inclusive objeto de acordo
posterior entre as partes envolvidas, com a devida homologação pela Secretaria de Previdência Complementar.
O custo da implementação da paridade contributiva foi coberto com a utilização do superávit existente no Plano na
época. Como efeito desse acordo, coube ao Banco, ainda, reconhecer o valor histórico de R$ 2.227.254 mil, os
quais foram registrados em Fundos de Destinação Superávit - Previ. Esse ativo é corrigido mensalmente com base
na meta atuarial (INPC + 5% a.a.). e vem sendo utilizado desde janeiro de 2007 para compensar eventual
desequilíbrio financeiro na relação entre Reserva a Amortizar e Amortizanle Antecipada decorrente do contrato
estabelecido com a Previ em 1997, o qual garantiu beneffcios complementares aos participantes do Plano 1
admitidos até 14.04.1967 e que não estavam aposentados até aquela data.
f.2) Fundo de Utilização
O Fundo de Utilização foi constituído por recursos transferidos do Fundo de Destinação. que foi criado visando à
destinação e utilização parcial do superávit do Plano 1, conforme determina a Lei Complementar n.• 109/2001 e a
Resolução CGPC n.0 26/2008. Esse fundo pode ser utilizado pelo Banco, como forma de reembolso ou como
redução nas contribuições futuras, após cumpridas as exigências estabelecioas pela legislação aplicável. O Fundo
de Utilização é corrigido pela meta atuarial (INPC + 5% a.a.).
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28- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS • FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
Ativos Contingentes
Não são reconhecidos ativos contingentes nas demonstrações contábeis, conforme CPC 25 - Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução CMN n.0 3.823/2009.
Ações Trabalhis tas
O Banco é parte passiva (réu) em processos judiciais trabalhistas movidos, na grande maioria, por ex-empregados
ou sindicatos da categoria. As provisões de perdas prováveis representam vários pedidos reclamados, como:
indenizações, horas extras, descaracterização de jornada de trabalho, adicional de função e representação e outros.
Ações Fiscais
O Banco, a despeito de seu perfil conservador, está sujeito - em fiscalizações realizadas pelas autoridades fiscais
tributárias - a questionamentos com relação a tributos e condutas fiscais, que podem eventualmenle gerar
autuações, como por exemplo: composição da base de cálculo do IRPJ/CSLL (dedutibilidades); e discussão quanto
à incidência de tributos, quando da ocorrência de determinados fatos geradores. A maioria das ações judiciais
oriundas das autuações versa sobre ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS/Cofins, IOF e Contribuições Previdenciárias Patronais.
Para garantia destas ações, quando necessário, existem penhoras em dinheiro, títulos públicos. imóveis, ou
depósitos judiciais para suspensão da exigibilidade dos tributos em discussão, de forma a impedir a inclusão do
Banco em cadastros restritivos, bem como a não obstar a renovação semestral de sua Certificação de Regularidade
Fiscal (CND).
Destacamos abaixo as principais ações fiscais envolvendo as empresas do conglomerado. cujos montantes são
demonstrados de forma proporcional á participação detida pelo Banco:
Cofins: Discussões judiciais das empresas do grupo seguridade quanto à constitucionalidade da Lei n.0 9.718/1998,
que passou a tributá-las pela Cofins, considerando todas as receitas (prêmios, financeiras e outras receitas não
operacionais} na base de cálculo desse tributo. Entre malo/1999 e malo/2009 as companhias depositaram
judicialmente a Cofins mantendo provisão em igual valor, os quais estão sendo atualizados monetariamente pela
Selic. Com a revogação do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n.0 9.71811998 por meio da Lei n.0 11.941/2009, a partir
de junho/2009 as empresas passaram a recolher a Cofins considerando apenas as receitas de prêmios na base de
cálculo desse tributo, revertendo a provisão de Cofins constituída sobre as receitas financeiras e não operacionais.
Tendo em vista a indefinição da atual jurisprudência sobre o alargamento da base de cálculo da Cofins para incluir
as receitas financeiras e não operacionais, bem como em razão da existência do Parecer PGFN/CAT n.0
2.773/2007, as empresas passaram a classificar a probabilidade de perda desse mérito como "posslvel'. Quanto ao
mérito da tributação sobre as receitas de prêmios, a probabilidade de perda é 'provável" e encontra-se devidamente
provisionada. totalizando R$ 781.182 mil. Atualmente os autos encontram-se pendentes de julgamento de Recursos
Especial e Extraordinário.
A Cielo discute judicialmente o afastamento da exigibilidade da Cofins nos moldes da Lei n.0 10.833/2003, que
introduziu a sistemática de apuração pelo método não cumulativo à alíquota de 7,6%, depositando judicialmente os
valores apurados mensalmente. Desde então, a diferença entre o imposto devido calculado pela aliquota
estabelecida pela sistemática cumulativa e pela não cumulativa é provisionada, totalizando R$ 338.873 mil. O
processo judicial está sobrestado no Tribunal Regional Federal da 3• Região/SP. tendo em vista o reconhecimento
da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal em autos de Recursos Extraordinário, ainda
pendente de julgamento.
CSLL: A Brasilprev discute judicialmente a inconstitucionalidade da Lei n.0 11.727/200B, referente à majoração da
aliquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido de 9% para 15% aplicável às Instituições Financeiras e
equiparadas a partir de maio de 2008. Desde janeiro de 2009, a Companhia vem depositando judicialmente o
montante do tributo discutido, qual seja, a diferença de 6% da alfquota, mantendo provisão equivalente no montante
de R$ 296.028 mil.
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Ações de Natureza Cível
Os processos judiciais de natureza cível consistem, principalmente, em ações de clientes e usuários pleiteando
indenização por danos materiais e morais relativos a produtos e serviços bancários, expurgos inflacionários
decorrentes de Planos Econômicos sobre aplicações financeiras e devolução de valores pagos em razão de revisão
de cláusulas contratuais de correção monetária e juros.
As indenizações por danos materiais e morais têm como fundamento a legislação de defesa do consumidor, na
maioria das vezes processadas julgadas, nos Juizados Especiais Cíveis - JEC, cujo valor está limitado a quarenta
salários mínimos.
O Banco é réu em processos exigindo o pagamento da diferença entre a taxa de Inflação rea l e a taxa de Inflação
utilizada nas aplicações financeiras quando editados os Planos Econômicos (Plano Bresser, Plano Verão e Planos
Collor I e 11) implementados nas décadas de 1980 e 1990. Embora o Banco do Brasil tenha cumprido a legislação e
regulamentação vigentes à época, os referidos processos vêm sendo provisionados, considerando as ações em que
o Banco é citado e as correspondentes perspectivas de perdas após análise de cada demanda, tendo em vista a
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça- STJ.
Em relação a esses litígios, o Supremo Tribunal Federal- STF suspendeu o andamento dos processos que estavam
na fase recursal, até que haja pronunciamento definitivo daquela Corte quanto ao direito discutido.

a) Provisões para Demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis -Prováveis
Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Resolução CMN n.• 3.823/2009, o Banco constitui provisão para demandas trabalhistas, cíveis e fiscais com risco de
perda ' provável".
As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pela natureza das ações, pelo julgamento da
administração da entidade por meio da opinião dos assessores jurídicos, complementados pela complexidade e pela
experiência de transações semelhantes.

Movimentações nas provisões para demandas trabalhistas, fiscais e cíveis, c lassif icadas como
prováveis
1• Semestre/2015

1• Semestre/2014

Demandas Trabalhistas

Saldo Inicial
Constituição
Reversão da provisão
Baixa por pagamento
Atualização monetária
Valores adicionados/incorporados
Saldo Final

Demandas Fiscais
Saldo Inicial
COnstituição
Reversão da provisão
Baixa por pagamento
Atuafização monetária

Saldo Final

2.735.089
516.763
(196.510)
(681.762)
161.762
105
2.535.447

3.425.747
699.303
(975.071 )
(377.032)
186.641

1.997.160
168.354
(70.241)
(8.389)
63.217
2.150.101

2.016.385
207.064
(114.388)
(6.356)
57.139
2.159.844

5.772.357
2.454.007
(1.621.690)
(615.890)
287.261
6.276.045

4.811.852
2.417.138
(1.487.531)
(485.931)
121.888
5.377.416

10.961.593

10.496.848

2.959.588

Demandas Civels

Soldo Inicial
Constituição
Reversão da provisão
Baixa por pagamento
Atualização monetária
Saldo Final
Total das Demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis
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Cronograma esperado de desembolsos
Trabalhistas
Até 5 anos

De 5 a 10 anos

Civeis

478.780

5.088.430

59.660

1.639.262

1.160.372

72

32.059

27.243

2.535.447

2.1 50.101

6.276.045

Acima de 10 anos

Total

Fiscais

2.475.695

O cenário de imprevisibilidade do tempo de duração dos processos, bem como a possibilidade de alterações na
jurisprudência dos tribunais, não raramente dificultam a estimativa de valores e do cronograma de desembolso.
b) Passivos Contingentes - Possíveis
As demandas trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas com risco "possível" são dispensadas de constituição de
provisão com base no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução
CMN n.• 3.823/2009. As demandas são classificadas como possíveis quando não há elementos seguros que
permitam concluir o resultado final do processo e quando a probabilidade de ~erda é inferior à provável e superior à
remota.
Os montantes evidenciados no quadro abaixo representam a estimativa do valor que possivelmente será
desembolsad o em caso de condenação do Banco.
Saldos dos passivos contingentes classificados como possíveis
30.06.2015
Demandas Trabalhistas
Demandas Físcais <'I
Demandas Cíveis

Total

31.12.2014

30.06.2014

852.392

901.466

878.756

13.951.672

11.955.386

10.651.074

3.423.539

4.056.447

4.030.466

18.227.603

16.913.299

15.560.296

(1) As principais contingências têm origem em (I) autos de Infração lavrados pelo INSS. Visando o recolhimento de contribolções Incidentes sobre
abonos salariais pagos nos acordos co1etivos do perlodo de 1995 a 2006, no valor de R$ 2.608.965 mil, verbas de transporte coletivo e utiUzação
de veículo próprio por empregados do Banco do Brasil. no valor de RS 233.593 mil, e participações nos lucros e resultados de funcionários,
correspondentes ao perfodo de abrfl de 2001 a outubro de 2003, no valor de R$ 71 .672 mil e (il) autos de lnfraçAo lavrados pelas Fazendas
PUblicas dos Municípios visando a çobrança de ISSQN , no montante de R$ 1.449.064 mil

c) Depósitos em Garantia de Recursos
Saldos dos depósitos em garantia constituídos para as contingências
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Demandas Trabalh•stas

4.297.387

4.103.332

3.713.721

Demandas Fiscais

8.761.668

8.319.104

7.772.692

Demandas c rve-is

13.574.696

10.833.712

9.021 .220

Total

26.633.751

23.256.148

20.507.633

d) Obrigações Legais
O Banco mantém registrado em Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias o montante de R$ 13.574.449 mil
(R$ 13.141.399 mil em 31 .12.2014 e R$ 12.732.946 mil em 30.062014), relativo às seguintes ações:
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Valores expressos em milhares de Reals 1 ex:ceto quando In

Em 29 de janeiro de 1998, o Banco ingressou com Mandado de Segurança, em curso na 168 Vara Federal do
Distrito Federal, pleiteando a compensação integral dos prejuízos fiscais acumulados de Imposto de Renda e das
bases de cálculo negativas de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). Desde então, o Banco passou a
compensar integralmente prejuízos fiscais e bases negativas com o valor devido de Imposto de Renda e de
Contribuição Social, realizando depósito integral do montante devido (70% do valor compensado), o que ensejou o
despacho do Juizo da 168 Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, detenminando a suspensão da exigibilidade
dos referidos tributos, nos tenmos do artigo 151 , Inciso 11, do Código Tributário Nacional (CTN). O mérito da causa foi
julgado improcedente em 1" lnstã.ncia e o Recurso de Apelação interposto pelo Banco foi improvido pelo Tribunal
Regional Federal (TRF) da 1' Região. A decisão foi impugnada mediante Recurso Extraordinário interposto pelo
Banco, em 01.10.2002. Atualmente, o referido recurso do Banco encontra-se aguardando, no TRF da 1" Região, o
julgamento pelo STF, de outro recurso extraordinário (RE n.• 591.340), que teve reconhecida a repercussão geral
por aquela Corte Suprema.
A compensação dos valores decorrentes de prejuízos fiscais e de CSLL a compensar tem como efeito a baixa de
créditos tributários ativados, observada a limitação de 30%.
Os tributos diferidos (IRPJ e CSLL) sobre a atualização dos depósitos judiciais vêm sendo compensados com os
créditos tributários decorrentes da provisão para perda da referida atualização, em conformidade com o art. 1°,
inciso 11. § 2°, da Resolução CMN n.• 3.059/2002, sem efeito no resultado.
Considerada a hipótese de êxito na ação judicial, verificou-se que, em setembro de 2005 e em janeiro de 2009, o
Banco teria consumido todo o estoque de Prejufzos Fiscais e CSLL a Compensar, respectivamente. Assim, desde a
competência outubro de 2005 e fevereiro de 2009, os valores do IRPJ e da CSLL estão sendo recolhidos
integralmente. Além disso. ocorreria a transferência dos recursos da rubrica que registra os depósitos judiciais para
a de disponibilidades. Os créditos tributários relativos aos depósitos judiciais (principal) seriam baixados contra o
passivo de IRPJ e CSLL existente e seria revertida, contra o resultado, a provisão para riscos fiscais relativa á
atualização dos depósitos, registrada no valor de R$ 7.002.776 mil.
Por outro lado, considerada a hipótese de perda da ação (situação em que os valores depositados judicialmente
seriam convertidos em renda a favor da Fazenda Nacional), são reclassificadas, para a rubrica representativa de
ativo ' IRPJ a compensar" e ' CSLL a compensar", as parcelas de créditos tributários de IRPJ sobre prejuízos fiscais e
CSLL a compensar, respectivamente, que poderiam ser utilizadas desde a competência outubro de 2005 e fevereiro
de 2009, observada a limitação de 30%. Esses tributos a compensar, que decorreriam das retificações das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Juridica, correspondem a R$ 5.487.366 mil, em
30.06.2015, e sua atualização pela Taxa Selic a R$ 1.957.192 mil. Tal valor ajusta a provisão para riscos fiscais
relativa à atualização dos depósitos judiciais, de forma que alcançaria o montante necessário para anular
Integralmente o risco inerente à hipótese de perda.
Valores relacionados

à referida ação
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

15.873.150

15.418.982

14.990.610

Montante realizado (70%)

7.817.011

7.817.011

7.817.011

Atualização monetária

8.056.139

7.601.971

7.173.599

13.574.449

13.141.399

12.732.946
3.002.033

Depósitos Judiciais

Obrigação Legal • Provisão para Processo Judicial
Prejulzos fiscais de IRPJ

3.002.033

3.002.033

Bases negativas de CSLL I CSLL a compensar

3.569.640

3.569.640

3.569.640

Provfsão para atualização do depósito judicial

7.002.776

6.569.726

6.161.273

O Banco Votorantim possui obrigações legais relativas à PIS/Pasep e ISSQN no montante de R$ 2.194 mil em
30.06.2015 (R$ 957 mil em 31.12.2014 e R$ 5.575 mil em 30.06.2014).
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29 ·GERE NCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITA L
a} Processo de Gestão de Riscos
O Banco do Brasil considera o gerenciamento de riscos e de capital como um dos vetores principais para o processo
de tomada de decisão.
A instituição possui processo para identificação dos riscos que comporão o seu inventário de riscos, realizada a
partir da análise dos segmentos de negócios explorados, direta ou indiretamente, incluídas as entidades ligadas ao
Banco. Os riscos considerados como relevantes são:
a) Risco de Crédito;
b) Risco de Crédito da Contraparte;
c) Risco de Concentração de Crédito;
d) Risco de Liquidez;
e) Risco Operacional;
f) Risco de Mercado;
g) Risco de Taxa de Juros do Banking Book;
h) Risco de Estratégia;
i) Risco de Reputação;
j) Risco Socioambiental;
k) Risco Legal;
I) Risco de Participações;
m) Risco de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e de Operadoras de Planos Privados de
Saúde a Funcionários; e
n) Risco de Modelo.
No Banco, a gestão colegiada dos riscos é realizada de forma totalmente segregada das unidades de negócios. As
pollticas de gestão de riscos são aprovadas pelo Conselho de Administração. O Comitê Superior de Risco Global
(CSRG), fórum composto pelo Presidente e Vice-Presidentes, é responsável pela implantação e acompanhamento
dessas polfticas. Já as diretrizes emanadas do CSRG são conduzidas em comitês executivos especfficos (de
crédito, de mercado e liquídez, e operacional), que são fóruns constituídos por Diretores.
Para conhecer mais sobre o processo de gestão de riscos no Banco do Brasil, acesse as informações disponíveis no
Relatório de Gerenciamento de Riscos no website bb. com.brlri.
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1" Semestre de 2015
Vnloro~

oxprosso_s om mllhnru do Re:JI•, ex,c~to quando Indicado

(I)

1\,)

o
......
m

Instrumentos Financeiros - Valor Justo
Instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais, comparadas ao valor justo:
30.06.2015
V1Jor
Co,W,ÍI

31.1:Z.20H

V•lorJU.to

V• lot
Contjbl'

G• nhOI'(Petdl) nlo Roailudo um Efeltoa Fl~t lt

30.0€1,2014

Valor-Ju.to

V•Jot

Valor Justo

Co;."bQ

~ o Pfil(lm6nlo

No Resultado
·30 ~6.201 5

31.1:1.21>14

30.0'-201 4

30,0&.2015

Lrquldo

31.1:1.2014

30.06.201<

Ativos

Aplle6Ç66t lnt•tfinancctiru de lJQWcr.l:

l5M24.998

357.207,&51

304.238.60<

31M 1!11.845

297.619.287

297.193.294

(117.141)

(38.959)

(<25.993)

(117.141)

(38.959)

(425.903)

TfhAos o valores mobftiArlos

237038615

238,086.269

220,.441.991

224.153.475

206.965,513

208.113.167

(1.186-363)

2.260.649

1118.730

UM9.654

3.711~4&!1

1.147.654

(2.238.017)

(1.450,835)

(948.924)

1.049.654

3.711,484

1.147.654

1.049.854

3.711.484

~,. 1 ....-lo ele

titul!" dlmnlvOispom""""" (NoiO 8.o)

~e a rneteado de tltulos mantidos etOo

8,a)

vonclmont.o (J•lota

tn.,ttumentos tlnanoeiro$ deriVJtiVM

<>P<I<•- do oródiO

-

-

-

-

-

-

-

-

2.534.638

2.634.638

2;201.466

2.201.466

1.299.206

1.299.206

631),787.676

618.641.167

618,499. 161

61:1,894.766

565.82-0.016

584.026,313

-

(12. 148.509)

-

-

1. 147,654

-

-

-

-

-

(5.604.383)

(1.797.703)

(12.146.509)

(5.604,393)

(1,797.703)

:::0

o
o

)>
()
)>>

s::

)>

:::0

P•ulvos
OopcleiiOO ln1etfln4OopcleiiOS a prazo

por·-"'-.--

~QOeo por~·~·omlOOrf9oçOos

o
)>.

lnstrumontos rl~!(os dorMnvos

ou...•o~>n~~-•
Ganhoi(PerdJt) nlo Rt;~lludo{a) aom Eftltot Fl•çals

34.22:1.945

35.021.187

30,968.746

30.908.215

28.84:1.030

29.060902

(798-241)

6D.531

(21M72)

(798.241)

60.S31

(218.872)

199.340.612

199.165.573

214.483.944

214.533.535

235.203.184

235.543.001

175.039

(49.591)

(339.817)

175.039

(49.591)

(339.817)

352.872,322

351.332.259

306,045.575

304,818 732

289.099,406

288,151.262

1,640,083

1.:228.843

9<&8.144

1.840.083

1.226.843

948,144

118.413.881

118.823.718

115046,!135

116033.365

i\ 1.665,930

111 819 585

(409.837)

13.570

(153.8!5)

(409,837)

13.510

(153.8!5)

3.637,799

3.637.799

3.443.159

3A43.159

3.710.729

3.770.728

-

-

322.904.~9

320.641.238

299178.072

297.212.179

285.697.934

285.591.793

-

-

-

-

:1.263.591

1.965.893

1o&.141

2.263.591

1.965.893

106.141

(10,679.398)

(165.451)

(1.683.025)

(8.«3.381)

1.285.378

(734.101)
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Determinação do Valor Justo dos Instrumentos Financeiros
Aolicacões I nterfinanceiras de Liguidez: O valor justo foi obtido pelo desconto dos fluxos de caixa futuros, adotando
as taxas de juros praticadas pelo mercado em operações semelhantes na data do balanço.
Títulos e Valores Mobiliários: Contabilizados pelo val:or de mercado. em conformidade com o estabelecido pela
Circular Bacen n.• 3.068/2001. excetuando-se desse critério os títulos mantidos até o vencimento. A apuração do
valor justo dos titulas, inclusive dos títulos mantidos até o vencimento, é dada com base nas taxas coletadas junto
ao mercado.
Ooeracões de Crédito: As operações remuneradas a taxas pré-fixadas de juros foram estimadas mediante o
desconto dos fluxos futuros de caixa, adotando-se, para tanto, as taxas de juros utilizadas pelo Banco para
contratação de operações semelhantes na data de balanço. Para as operações deste grupo, remuneradas a taxas
pós-fixadas, foi considerado como valor justo o próprio valor contábil devido à equivalência entre os mesmos.
Depósitos lnterfinanceiros: O valor justo foi calculado mediante o desconto da diferença entre os fluxos futuros de
caixa e as taxas atualmente praticadas no mercado para operações pré-fixadas. No caso de operações pós-fixadas,
cujos vencimentos não ultrapassavam 30 dias, o valor contábil foi considerado aproximadamente equivalente ao
valor justo.
Depósitos a Prazo: Na apuração do valor justo são utilizados os mesmos critérios adotados para os depósitos
interfinanceiros.
Obrigações por Operações Compromissadas: Para as operações com taxas pré-fixadas. o valor justo foi apurado
calculando o desconto dos fluxos de caixa estimados, adotando taxas de desconto equivalentes às taxas praticadas
em contratações de operações s imilares no último dia de mercado. Para as operações pós-fixadas, os valores
contábeis foram considerados aproximadamente equivalentes ao valor justo.
Obrigações por Empréstimos e Repasses: Tais operações são exclusivas do Banco, sem similares no mercado.
Face às suas caracterlsticas especificas, taxas exclusivas para cada recurso ingressado e inexistência de mercado
ativo e instrumento similar, o valor justo dessas operações são equivalentes ao valor contábil.
Outras Obrigações: O valor justo foi apurado por meio do cálculo do fluxo de caixa descontado, considerando as
taxas de juros oferecidas no mercado para obrigações cujos vencimentos, riscos e prazos são similares.
Demais Instrumentos Financeiros: Constantes ou não do balanço patrimonial, o valor justo é aproximadamente
equivalente ao correspondente valor contábil.
Derivativos: Os derivativos são contabillzados pelo valor de mercado, conforme a Circular Bacen n.• 3.082/2002. A
apuração do valor de mercado dos derivativos é estimada de acordo com modelo de precificação interno,
observadas as taxas divulgadas para operações com prazo e indexadores similares no último dia de negociação do
exercício.
Niveis de Informação Referentes a Ativos e Passivos Mensurados a Valor Justo no Balanço
Conforme os níveis de informação na mensuração ao valor justo. as técnicas de avaliação utilizadas pelo Banco são
as seguintes:
Nível 1 - são usados preços cotados em mercados ativos para instrumentos financeiros idênticos. Um Instrumento
financeiro é considerado como colado em um mercado ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente
disponíveis, e se esses preços representarem transações de mercado reais e que ocorrem regularmente numa base
em que não exista relacionamento entre as partes.
Nível 2 - são usadas outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços são cotados em
mercados não ativos ou para ativos e passivos similares, ou são usadas outras informações que estão disponíveis
ou que podem ser corroboradas pelas Informações observadas no mercado para suportar a avaliação dos ativos e
passivos.
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Nfvel 3- são usadas Informações na definição do valor justo que não estão, disponfveis no mercado. Se o mercado
para um instrumento financeiro não estiver ativo, o Banco estabelece o valor justo usando uma técnica de
valorização que considera dados Internos, mas que seja consistente com as metodologias econômicas aceitas para
a precificação de instrumentos financeiros.
Ativos e Passivos Financeiros Mensurados a Valor Justo no Balanço
Saldo em

Nlvo11

Nlvol2

222.246.876

151.392.108

70.334.856

112.252.963

92.623.424

19.629.539

58.768.684

48.170.681

30.06.2015
Ativos

Tftulos e valores mobiliários dlsponf\lels para negociação, a valor de
mercado

Instrumentos fi nancelros derivativos

2.534.636

Titulas e valores mobiliários disponíveis para venda, a valor de mercado

107.459277
4.348.146

4.348.146

Instrumentos financeiros derivativos

3.637.799

3.637.799

Saldo em
Ativos

Titulas e valores mobilíários dlsponiYeis para negociação, a valor de

mercado

Nlvo11

Nlvo12

208.507.774

129.548.096

78.430.915

101.938.979

76.639.926

25.299.053

52.908.170

50.930.396

Passivos

104.367.329
7.634.262

7.634.262

Captação com hedge

4.191.103

4.191.103

Instrumentos financeiros derivativos

3.443.159

3.443.159

Saldo em

Nível1

Nive12

193.120.366

98.071.678

94.497.934

88.772.620

45.321.379

43.451.241

52.750.299

49.747.487

30.06.2014
Ativos

Tftulos e valores mobiliários dlsponlveis para negociação, a valor de
mercado

1.299.206

Instrumentos financeiros derivativos
Titules e valores mobiliários disponíveis para venda, a valor de mercado

103.048.540

528.763

528.763

Nlvel3
550.754

1.299.206
550.754

7.22'7.927

7.227.927

Passivos

Nlvel3

2.201.466

2,201,466

Instrumentos financerros derivativos
Titules e valores moblllários dlsponlveis para venda, a valor de mercado

519.912

7.985.945

Captação com hedge

31.12.2014

519.912

2.534.636

7.985.945

Passivos

Nlvel3

Captação com hedge

3.457.199

3.457.199

Instrumentos financeiros derivativos

3.770.728

3.770.728

Movimentação dos ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo no balanço,
classificados como nível 3
1• Semestre/2015

Saldo Inicial

Aquisições

Baixas

Resultado

Saldo Final

Ativos
Tftulos e valores mobiliários disponfveis para venda, a
valor de mercado

528.763

539.978

(532.797)

(16.032)

519.912

1• Semestre/2014

Saldo Inicial

Aquisições

Baixas

Rosultado

Saldo Final

Ativos
Titules e valores mobiliários dlsponfveis para venda, a
valor de mercado

580,085

541.546

(812.843)

241.966

550.754
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A n ális e d e S en s ibilidad e (Inst ruçã o CVM n.• 475/2008)
Alinhado às melhores práticas de mercado, o Banco do Brasil gerencia seus riscos de forma dinâmica, buscando
identificar, avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado de suas posições próprias. Para isso,
o Banco considera os limites de riscos estabelecidos pelos Comitês Estratégicos e possíveis cenários para atuar de
forma tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos.
O Banco do Brasil, em conformidade com a Resolução CMN n.• 3.464/2007 e com a Circular Bacen n.O 3.354/2007,
visando maior eficiência na gestão de suas operações expostas ao risco de mercado, segrega as suas operações,
Inclusive instrumentos financeiros derivativos, da seguinte forma:
1 l Carteira de Negociação (Trading Book): formada por todas as operações de posições próprias realizadas com
intenção de negociação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a intenção de serem
negociadas antes de seu prazo contratual, observadas as condições normais de mercado, e que não contenham
cláusula de inegociabilidade.
2) Carteira de Não Neooc1acão (8ankinq Book): formada por operações não classificadas na Carteira de
Negociação, tendo como característica principal a intenção de manter tais operações até o seu vencimento.
A análise de sensibilidade para todas as operações ativas e passivas do Balanço Patrimonial, em atendimento à
Instrução CVM n.O 475/2008, não reflete adequadamente a gestão dos riscos de mercado adotada pela Instituição,
bem como não representa as práticas contábeis adotadas pelo Banco.
Para determinar a sensibilidade do capital das posições do Banco do Brasil, exceto as postçoes do Banco
Votorantim, aos movimentos das variáveis de mercado, foram realizadas simulações com três possíveis cenários,
sendo dois deles com resultado adverso para o Banco. Os cenários utilizados estão apresentados como segue:
Cenário 1: Situação provável, a qual reflete a percepção da alta administração do Banco em relação ao cenário com
maior probabilidade de ocorrência, para um horizonte de três meses, considerando fatores macroeconômicos e
informações de mercado (BM&FBovespa, Anbima, etc.). Premissas utilizadas: taxa de câmbio reais/dólar de R$ 3,15
e aumento da taxa Selic para 14,50% ao ano, com base nas condições de mercado observadas em 30.06.2015.
Cenário 11: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque de 25% nas variáveis de risco, com base nas condições
de mercado observadas em 30.06.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário 111: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque de 50% nas variáveis de risco, com base nas condições
de mercado observadas em 30.06.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de Negociação (Trading), exceto as
posições do Banco Votorantim, composta por tltulos públicos e privados, instrumentos financeiros derivativos e
recursos captados por meio de operações compromissadas:
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Cenário I
Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

30.06.2014

31.12.2014

Resuhado

V;,riação de
Taxas

Resultado

Variação do
Taxas

Taxa pré..fixada

Risco de variação das taxas
pré-fixadas de juros

Aumento

(8.186)

Aumento

Cupons de TMS e COI

Risco de variação de cupons
de taxas de juros

Aumento

(5)

Redução

Cupom de IPCA

Risco de variação de cupons
de lndices de preços

Aumento

(544)

Aumento

(782)

Manutenção

Aumento

4.084

Redução

(2.910)

Aumento

Taxas de câmbio

Risco de variação das taxas
decambto

4.632

Resultado

Manutenção
Redução

3.197

Cenário 11
Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Varlaçào do
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré-fixadas de juros

Aumento

Cupons de TMS e COI

Risco de variação de cupons
de taxas de juros

Aumento

Cupom de IPCA

Risco de variação de cupons
de fndices de preços

Aumento

Taxas de câmbio

Risco de variaçlio das taxas
de câmbio

Redução

30.06.2014

31.12.2014

Resultado

(33.731)

Variação de
Taxas

Resultado

Variação de

Taxa$

Resultado

Redução

(15.752)

Redução

(267)

Aumento

(4)

Aumento

(5)

(1.168)

Aumento

(1.141)

Aumento

(1.094)

(66.636)

Redução

(59.552)

Raduçao

(37 .056)

Conório 111

Fator da Risco

Conceito

30.06.2015
Variação da
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variaçao das taxas
pré~til(adas de juros
Risco de variação de cupons

31.12.2014

Resuttado

Variação da
Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação da
Taxas

Resultado

Aumento

(65.221)

Redução

(34.081)

Redução

(712)

Aumento

(1)

Aumento

(8)

Aumento

(11)

Cupom de IPCA

Risco de variaçao de cupons
de fndlees de preços

Aumento

(2.275)

Aumento

(2.221)

Aumento

(2 .131)

Taxas de cambio

Risco de variação das taxas
de câmbio

Redução

(133.672)

Redução

(119.103)

Redução

(74.113)

Cupons de TMS e CDI

do la.xas de juros

Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou a desvalorização em decorrência
de mudanças nas taxas de juros praticadas no mercado, não representam impacto financeiro e contábil significativo
sobre o resultado do perfodo. Isso porque esta carteira é composta, majoritariamente, por operações de crédito
(crédito direto ao consumidor, agronegócios, capital de giro, etc.), captações de varejo (depósitos à vista, a prazo e
de poupança) e títulos e valores mobiliários, cujo registro contábil é realizado, principalmente, pelas taxas pactuadas
na contratação das operações. Adicionalmente. destaca-se o fato dessa carteira apresentar como principal
caracteristica a intenção de manter as respectivas operações até o vencimento, com exceção dos titulas
"disponiveis para venda", não sofrendo, portanto, os efeitos das oscilações em taxa de juros, ou pelo fato dessas
operaçoes estarem atreladas naturalmente a outros Instrumentos (hedge natural), minimizando dessa forma os
Impactos em um cenário de estresse.
No quadro abaixo. encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de Negociação (Tradlng) e Não
Negociação (Banking), das entidades financeiras e não financeiras ligadas ao Banco, exceto as posições do Banco
Votorantim:
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Canário I
Fator de Risco

Conceito

3~.06.2015

Varla&ãode
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de vanação das taxas
pré-'ixadas de juros

31.12.2014

Resuttado

Variação de
Tax.as

30.06.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Aumento

(2.926. 188)

Aumento

(5.007.316)

Manutenção

Aumento

1.363.519

Aumento

3.354.120

Redução

(81.759)

Redução

(7.386)

Aumento

2.537

Redução

(2.783)

Aumento

(6.211)

Aumento

(9.270)

Manutenção

Cupom de TMS e CDI

Aumento

(39.735)

Redu;l!o

(6.569)

Redução

Cupom de IGP-M

Aumento

(13.792)

Aumento

(33.626)

Manutenção

Aumento

(158)

Aumento

(183)

Manutenção

Aumento

(82.581)

Aumento

(107.864)

Manutenção

Aumento

(495. 172)

Aumento

(534.840}

Manutenção

Cupom deTR
Cupom deTBF
Cupom de TJLP

Cupom de IGP-01
Cupom de INPC

Risco de variação de cupons
de taxas de juros

Risco de variação de cupons
de lndices de preços

Cupom de IPCA

(24.136)

Cupom de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupons
de moedas estrangeiras

Aumento

1.097.178

Aumento

788.498

Aumento

364.503

Taxa de câmbio

RJsco de variação das taxas
de câmbio

Aumento

31.958

Redução

(22.884)

Aumento

53.356

Conárlo 11

Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variaçao das taxas
prHxadas de juros

31.12.2014

Resultado

Resultado

(12.690.225}

(5.214.975)

Redução

(9.794.504}

Redução

(7 .649.535}

(3.223}

Redução

(3.633)

Redução

(1 .007)

Aumento

(54.374)

Aumento

(48.095)

Aumento

(16.602)

Cupom de TMS e COI

Aumento

(20.591)

Redução

(9.879)

Redução

(18.296)

Cupom de IGP· M

Aumento

(36.143}

Aumento

(45.740)

Aumento

(71 .131)

Aumento

(393}

Aumento

(229)

Aumento

(329)

Aumento

(170.936}

Aumento

(152.208}

Aumento

(148.649)

Cupom de T JLP

Cupom de IGP·DI
Cupom de INPC

Risco de variação de cupons
de frdices de preços

Redução

Taxas

Aumento

Risco de vanaçao de cupons
de taxas de juros

Redução

Var-Iação de

(14.071.513)

Cupom deTR

(1 1.729.487)

30.06.2014

Resultado

Aumento

Cupom deTBF

Aumento

Variação de
Tax·a s

Aumento

(1.020.110)

Aumento

(798.715)

Aumento

(757.841)

Cupom de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupons
de moedas estrangeiras

Redução

(1.364 .999)

Redução

(851 .179)

Redução

(378.624)

Taxa de câmbio

Risco de variação das taxas
de cAmbio

Redução

(522.964)

Redução

(468.260}

Redução

(618.507)

Cupom do IPCA

Cen;lrio 111

Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré-ixadas de Juros

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

30.06.2014

Resuttado

Variação de
Taxas

Resultado

Aumento

(22.368.082}

Aumento

(26.323.491}

Aumento

(23.846.232)

Redução

(10.520.441}

Redução

(20.343.843}

Redução

(15.n5.413)

Redução

(6.477}

Redução

(7.300)

Redução

(2.018}

Aumento

(106.233)

Aumento

(94.286)

Aumento

(34.885)

Cupom de TMS e COI

Aumento

(41.162}

Redução

(19.744)

Redução

(36.570)

Cupom de IGP-M

Aumento

(84.407}

Aumento

(101.133}

Aumento

(146.058}

Aumento

(783)

Aumento

(457)

Aumento

(657)

Aumento

(334.652)

Aumento

(298.611)

Aumento

(291 .865)

Cupom deTR
Cupom deTBF
Cupom de T JLP

Cupom de IGP.OI
Cupom de INPC

Risco de variação de cupons
de taxas de juros

Risco de variação de cupons
de Indicas de preços

Aumento

(1.918256)

Aum6nto

(1.502.484)

Aumento

(1.423.497}

Cupom de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupons
de moedas estrangeiras

Redução

(2.813.841)

Redução

(1.753.830)

Redução

(772.453)

Taxa de câmbio

Risco de vartaçao das taxas
de cAmbio

Redução

(1.045.929}

Redu;áo

(936.521)

Redução

(1.237.013)

Cupom de IPCA
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1° Semestre d
Valores expressos em milhares de Reais,. exceto quando 1

Os cena rios utilizados para elaboração do quadro de análise de sensibilidade devem, necessariamente, utilizar
situações de deterioração de, pelo menos, 25% e 50% por variável de risco, vista isoladamente, conforme detenmina
a Instrução CVM n.• 475/2008. logo, a analise conjunta dos resultados fica prejudicada. Por exemplo, choques
simultâneos de aumento na taxa pré-fixada de juros e redução no cupom de TR não são consistentes do ponto de
vista macroeconômico.
Especificamente com relação às operações de derivativos existentes na Car.eira de Não Negociação, as mesmas
não representam risco de mercado relevante para o Banco do Brasil, haja vis:a que essas posições são originadas,
principalmente, para atender às seguintes situações:
Troca de Indexador de remuneração de captações e aplicações de recursos realizadas para atender às
necessidades dos clientes;
Hedge de risco de mercado, cujo objeto e sua efetividade estão descritos na Nota 8.d. Também nessa
operação, a variação na taxa de juros e na taxa de câmbio não produz efeito no resultado do Banco.

Em 30.06.2015, o Banco do Brasil não possuía qualquer operação classificada como derivativo exótico, confonme
descrito na Instrução CVM n.• 475/2008, anexo li.
Participação no B an co Votor a ntim
Foram realizadas simulações, com três possíveis cenários, sendo dois deles com consequente resultado adverso:
Cenário 1: S ituação provável, a qual reflete a percepção da alta administração do Banco Votorantim em relação ao
cenário com maior probabi idade de ocorrência. Premissas utilizadas: choque de 1,0% na taxa de câmbio
reais/dólar, observada em 30.06.2015, e choque paralelo de O, 10% na curva pré-fixada de juros.
Cenário 11: Premissas utilizadas: choque paralelo de 25% nas variáveis de risco, com base nas condições de
mercado observadas em 30.06.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e.
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário 111: Premissas utilizadas: choque paralelo de 50% nas variáveis de risco, com base nas condições de
mercado observadas em 30.06. 2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
Nos quadros a seguir, encontram-se os resultados das posições da Carteira de Negociação do Banco Votorantim,
relativas à participação do Banco do Brasil:
Cenârlo I
Fator de R isco

Conceito

30.06.2015
Variaçã o d e

Taxas

31.12.2014

Resultado

Variação do

Taxas

30.06.2014

Resultado

Var iação de

Taxas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré·fixadas de juros

Aumento

(721)

Aumento

(32)

Aumento

(49)

Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupom
cambial

Aumento

(674)

Aumento

(616)

Aumento

(797)

Variaçao cambial

Risco de variação das taxas
de câmbio

Aumento

(2.907)

Aumento

(566)

Aumento

(1.766)

lndices de preços

Risco de variação de cupons
de rndices de preços

Aumento

(669)

Aumento

(742)

Aumento

(383)

Risco de variação dos
demais cupons

Aumento

4

Aumento

(61)

Aumento

(47)

Outros
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Cenário 11
Fator de Risco

30.06.2015

Conceito

Variação de
Taxas

Taxa pré-fixada
Cupons de moedas
estrangeiras
Variação cambial

lndices de preços
Outros

Risco de variação das taxas
pré·ftxada s de juros
Risco de variação de cupom

cambial

Rlsoo de varta ção das taxas
declmbio
Risco de variação de c upons

de rooices de preços
Risco de variação dos
demais cupons

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Aumento

(23.251)

Aumento

(95)

Aumento

(224)

Aumento

(2.786)

Aumento

(2.604)

Aumento

(2.621)

Aumento

(54.534)

Aumento

(20.368)

Aumento

(68.318)

Aumento

(14.755)

Aumento

(8.496)

Aumento

(4.124)

Redução

(8.708)

Redução

(4.452)

Redução

(22.194)

Cenário 111
Fator de Rlsc:o

30.06.2015

Conceito

Variação de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Variaçâode
Taras

30.06.2014

Resultado

Variação de
T axas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré-ixadas de juros

Aumento

(42.149)

Aumento

Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupom
cambial

Aumento

(5.397)

Aumento

(4.974)

Aomento

(5.048)

Variação cambial

Risco de variação das taxas
de câmbio

Aumento

(112.070)

Aumento

(45,082)

Redução

(126.700)

de lndiees de preços

Aumento

(28.624)

Aumento

(16.501)

Aumento

(8.023)

Risco de varie~ção dos
demais çupons

Redução

(72.318)

Redução

(17.854)

Redução

(110.551)

Indicas de preços
Outros

Risco de variação de cupons

Aumento

Nos quadros a seguir, encontram-se os resultados das posições das Carteiras de Negociação e de Não Negociação
do Banco Votorantim, relativas à participação do Banco do Brasil:
Cenário I
Fator de Risco

30.06.2015

Conceito

Variação dé

Taxas

31.12.2014

Resuttado

Variação de

Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação de

T axas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré-fixadas de j uros

Aumento

Aumento

(11.266)

Aumento

(10.329)

Risco de variação de cupom
cambial

.

(8.307)

Cupons de moedas
estrangeiras

Aumento

(3.075)

Aumento

(4.334)

Aumento

(2.354)

Aumento

(2.907)

Aumento

1.172

Aumento

(249)

Aumento

690

Aumento

959

Aumento

587

Variação cambial

TJLP
TR!TBF
lndlces de preços
Outros

Risco de variação das taxas

de câmbio
Risco de variação de cupom
de TJLP
Risco de variação de cupom

Aumento

17

Aumento

64

Aumento

100

Risco de variação de cupons
de rndlces de preços

Aumento

(741)

Aumento

(580)

Aumento

152

Risco de variação dos
demais cupons

Aumento

4

Aumento

(61)

Aumento

(93)

deTReTBF

110

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

fJ BANCO DO BRASIL
Cenário 11
Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

31.12..2014

Resultado

Varfaçãode
Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação de

Taxas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré-1ixadas de juros

Aumento

(292.086)

Aumento

(359.616)

Aumento

(277.440)

Cupons de moedas

Risco de variação de cupom
cambial

Aumento

(10.623)

Aumento

(13.422)

Aumento

(5.384)

Aumento

(54.534)

Redução

(71.897)

Redução

(71.489)

Redu<;ao

(1 1.277)

Redução

(15.907)

Redu<;ao

(6.920)

Redu<;ao

(89)

Redução

(136)

Redução

(191)

Risco de variação de cupons
de (ndices de preços

Aumento

(12.013)

Aumento

(6.569)

Redução

(1.937)

Risco de variação dos
demais cupons

Reduçao

(8.708)

Redução

(4.452)

Redução

(44.387)

estrangeiras

Variação cambial
TJLP
TRfrBF

Indicas de preços
Outros

Risco de variaçáo das taxas

de cambio
Risco de variação de cupom
deTJLP

Risco de variação de- cupom
deTR oTBF

Cen ário til
Fator de Risco

Conce1to

30.06.2015
Variação de
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pté~lixadas de juros

Cupons de rna&das

Risco de variação de cupom

estrangeiras
Variação cambial
TJLP
TRrrBF

Indicas de preços
Outros

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Aumento

(576.401)

Aumento

(708.413)

Aumento

(547.074)

cambial

Aumento

(20.724)

Aumento

(26.349)

Aumento

(10.505)

Risco de variação das taxas
decàmbio

Aumento

(112.070)

Redução

(114.607)

Redu<;ao

(268.445)

Redu<;ao

(23.354)

Redução

(33.191)

Redu<;ao

(1 4.266)

Risco de variação de cupom
de TJLP

Risco de variação de cupom

Redução

(176)

Redução

(270)

Redução

(380)

Risco de variação de cupons
de fndices de preços

Aumento

(22.766)

Aumento

(12.663)

Redução

(4.292)

Risco de varfação dos
demais cupons

Redução

(72.318)

Redução

(17.854)

Redução

(221.102)

de TR e TBF

b) Gerenciamento de Capital
Em 30.06.2011, em linha com o Pilar 11 de Basileia, o Banco Central do Brasil (Bacen) divulgou a Resolução CMN
n.• 3.988, que estabeleceu a necessidade de implementação de estrutura de gerenciamento de capital para as
instituições financeiras. Em cumprimento à Resolução, o Banco do Brasil definiu como parte dessa estrutura as
Diretorias de Gestão de Riscos, de Contadoria, de Controladoria e de Finanças. Também, em consonância com a
Resolução, o Conselho de Administração Indicou o Diretor de Controladoria como responsàvel pela Gestão de
Capital junto ao Bacen.
O Banco do Brasil possui mecanismos que possibilitam a Identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos,
inclusive aqueles não cobertos pelo Património de Referência Mínimo Requerido (PRMR) relacionado aos riscos do
Pilar I. As políticas e estratégias, bem como o plano de capital, possibilitam a manutenção do capital em níveis
compatíveis com os riscos incorridos pela instituição. Os testes de estresse são realizados periodicamente e seus
impactos são avaliados sob a ótica de capital. Os relatórios gerenciais de adequação de capital são reportados para
as áreas e para os comitês estratégicos intervenientes, constituindo-se em subsidio para o processo de tomada de
decisão pela Alta Administração do Banco.
A Resolução CMN n.• 3.98812011 ainda Instituiu a necessidade de Processo Interno de Avaliação da Adequação de
Capital (ICAAP), implementado no Banco do Brasil em 30.06.2013. No Banco, a responsabilidade pela coordenação
do ICAAP foi atribufda à Diretoria de Gestão de Riscos. Por sua vez, a Diretoria de Controles Internos. área
independente e segregada da estrutura de gerenciamento de capital, é a responsável institucional pela validação do
lCAAP. Por fim, a Auditoria Interna detém a responsabilidade institucional por avaliar anualmente o processo de
gerenciamento de capital.
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Para conhecer mais sobre a gestão do capital no Banco do Brasil. acesse o website bb.com.br/ri.
lndic e de Bas ileia
O lndice de Basileia foi apurado segundo os critérios estabelecidos pelas Resoluções CMN n.0 4.192/2013 e
n.0 4.193/2013, que tratam do cálculo do Patrimônio de Referência (PR) e do Patrimônio de Referência Mínimo
Requerido (PRMR) em relação aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA). respectivamente. considerando o Banco
Votorantim pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP), conforme determinação do Bacen.
A partir de outubro de 2013 passou a vigorar o conjunto normativo que implementou no Brasil as recomendações do
Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à estrutura de capital de instituições financeiras, conhecidas por
Basileia 111. As novas normas adotadas tratam dos seguintes assuntos:

I - nova metodologia de apuração do capital regulamentar, que continua a ser dividido nos Níveis I e 11, sendo o
Nível i composto pelo Capital Principal (deduzido de Ajustes Prudenciais) e Capital Complementar;
11 - nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando requerimentos mínimos de PR,
de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal.
A partir de janeiro de 2014, os seguintes itens referentes aos ajustes prudenciais passaram a ser deduzidos do
Patrimônio de Referência:
ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura;
ativos intangíveis constituídos a partir de outubro de 2013:
ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido líquidos de passivos fiscais
di feridos a eles associados;
participação de não controladores:
investimentos. diretos ou indiretos, superiores a 10% do capital social de entidades assemelhadas a
instituições financeiras, não consolidadas, e de sociedades seguradoras. resseguradoras, sociedades de
capitalização e entidades abertas de previdência complementar (investimentos superiores);
créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou
receitas tributárias futuras para sua realização;
créditos tributários de prejuízo fiscal de superveniência de depreciação;
créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de contribuição social sobre o lucro
líquido.
De acordo com a Resolução CMN n.0 4.192/2013, as deduções referentes aos ajustes prudenciais serão efetuadas
de fomna gradativa, em 20% ao ano, de 2014 a 2018, com exceção dos ativos diferidos e instrumentos de captação
emitidos por instituições financeiras, os quais já estão sendo deduzidos na sua integralidade, desde outubro de
2013.
Em 28.08.2014. o Instrumento Hlbrido de Capital e Dívida. no valor de R$ 8.100.000 mil, que compunha o Capital
Complementar do Banco. foi autorizado pelo Banco Central do Brasil a integrar o Capital Principal, na condição de
Elemento Patrimonial (Nota 24.c).
De acordo com as Resoluções CMN n• 4.192/2013 e 4.193/2013, a partir de janeiro de 2015, a apuração do
Patrimônio de Referência (PR) e do montante dos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) deve ser elaborada com
base nas demonstrações con:ábeis do Conglomerado Prudencial.
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PR ·Património de Referência
Nivel l

Capital Princip al (CP}

Patrimônio Uquido

Instrumento Eleglvel a Capital Prindpal (Nota 24.c)
Ajustes prude nciais
Capital Complementar

IHCD autorizados em conformidade com a Resolução CMN n.0

4.19212013
IHCD autorizados segundo normas anteriores â Resolução CMN n.0

4,192/2013 (! )
Nlvel 11
Dividas Subordinadas Elegíveis a Capital

Ofvidas Subordinadas aUtorizadas em confonnídade com a Resolução
CMN n,0 4.192/2013 - Letras Financeiras
Ofvldas Subordinadas autorizadas segundo normas anteriores à
Resolução CMN n.• 4.192/2013

1° Semestre d

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Prudencial

Financeiro

Financeiro

127.991.067

126.588.485

118.042.870

89.853.356

89.538.218

84.276.305

68.935.770

71.035.684

62.049.999

72.534.473

70.675.464

70.043.646

8.100.000

8.100.000

(11.698.703)

(7.739.780)

(7 .993.647)

20.917.586

18.502.534

22.226.306

18.844.042

16.132.770

13.376.642

2.073.544

2.369.764

8.849.764

38.137.711

37.050.267

33.766.565

38.144.335

37.065.165

33.772.649

5.458.898

3.959.773

1.716.498

32.685.437

33.105.392

32.056.151

Recursos captados do FCO (ZJ

21.627.115

20.467.309

19.614.708

Recursos captados com Letras Financeiras e CDB ('JJ

11.058.322

12.638.083

12.441.443

(6.624)

(14.898)

(6.064)

(6.624)

(1 4.898)

(6.064)

791.056.934

785.973.522

831,585.917
782.472.612

Dedução do Nlvel 11
Instrumentos de captaçêo emitidos por lnstituf~o financeira

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)
Risco de Crédito (RWAcPAO)

749.291.148

734.716.021

Risco de Mercado (RW A,pAO)

11.648.889

11.545.497

12.534.491

Risco Operacional (RWAo.AO)

30.1 16.897

39.712.004

36.578.814

87.016.263

86.457.087

91.474.451

40.974.804

40.131.398

26.568.419

lndlce de Capital Nível I (Nível ! / R VIA)

11136'%

11,39'/,

10,13o/.

lndlce de Capital Principal (CP I RWA)

8,71'%

9.04%

7.46%

16,18'%

16, 11 , .

14,19%

Patrimônio de Referência Mini mo Requerido (PRMR) <•I
Margem sobre o Patrimônio de R eferência Mínimo Requerido (PR~

PRMR)

Indico de Basllela: (PR I RWA)

(1 ) Os Instrumentos autorizados pe}O Bacen a compor o PR conforme Resolução CMN n.0 3.444/2007 e que não se enquadram nos requisitos

exigidos pela Resolução CMN n.' 4.19212013 sofrerão decaimento de 10% ao ano, de 2013 a 2022. Esse decaimento é aplicado sobre os valores
que compunham o PR em 31 .12.2012.
(2) De acordo com a Resolução CMN n.111 4.192/2013, os saldos do FCO são elegiveis a compor o PR.
(3) Em 30.06.2015. considerou-se o saldo dos instrumentos de Divida Subordinada que compunham o PR em 31 .12.2012, aplicando-se sobre ele o
raseamento de 30%, conforme determina a Resolução CMN n.• 4. '192/2013.
(4) Em conformidade com a Resolução CMN n.• 4.19312013, corresponde à apRcaçáo do fator "F" ao montante de RWA, sendo "F" Igual a: 11%, de

01.10.2013 a 31.12.2015; 9,875,, de 01.01.2016 a 31.122016; 9 .25%, de 01.01.2017 a 31.12.2017; 8,625%, de 01.01.2018 a 31.12.2018 e 8%
a partir de 01.01.2019.
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Ajustes Prudenciais deduzidos do Capital Principal:
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Prudenclal

Financeiro

Financeiro

Instrumentos de captação emitidos por institulçOes financeiras <11(2)

(3.900.003)

(3.714.071)

(3.706.985)

Ativos intangíveis constitufdos a partir de outubro de 2013 m

(2.095.283)

(1.066.295)

(734.037)

Créditos tributários decorrentes de diferenf:as temporárias que dependam
da geração de lucros (excesso dos 10%) l 1

(1.990.274 )

Ágios pagos na aquisição de Investimentos com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura (l} ls>

(1.245.653)

(715.281)

(800.288)

Alivos atuariais relacionados a fundos de pensão de beneficio definido
lfquklos de passivos fiscais diferidos a eles associados (3)(<4)

(123.951 )

(1.243.180)

(1.192.027)

(1.578.241)

Créditos tributários decorrentes de prejufzos fiscais e de base negativa de
contribuição social sobre o lucro Uquido (3J

(463.682)

(255.318)

(257.610}

PartiCipação de não controladores (ll

(378.534)

(171.050)

(120.245}

Investimentos superiores e créditos tributários decorrentes de diferenças
temporárias que dependam da geração de lucros (excesso dos 15%) l$}

(290.712)

(556.174)

(591.384)

Créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal de superveniênCia de
depreclaçao (JJ

(68.743}

(37.922}

(41.736}

Ativos diferidos

(22.639)

(31.642)

(39.170)

(11 .698.703)

(7.739.780)

(7.993.647)

(Z"I

Total

(1) Refere~se a participação no Banco Vot<>rantlm.
(2) AJustes Prudenciais não sujeitos ao faseamento, sendo computados Integralmente, conforme de~ermina a Resolução CMN n.0 4.19212013.
(3) AJustes Prudenciais sujeitos ao faseamento. conforme art. 11 da Resolução CMN n. 0 4.192/2013.
(4) Vide notas explicativas 27.e -Benetfcios a Empregados e 25.d ~Tributos.

(5) O valor base para o cálculo dos ágios baseados em expectativa de rentabilidade futura é composto por: R$ 802.640 mil no inveslimento e
R$ 2.311.492 mil no intanglvel, vide notas 14
Nossa Caixa, incorporado em no•tembro/2009.

~

Investimentos e 16 - lntangrvel. No Jntangivel 1 refere--se ao ágto pago pela aquisição do Banco

c) indice de Imobilização
A partir de 2015, o índice de imobilização passou a ser exigido apenas para o Conglomerado Prudencial, totalizando
16,06% em 30.06.2015, sendo apurado em conformidade com as Resoluções CMN n." 4.192/2013 e n.' 2.669/1999.
Em 2014 o índice de imobilizaç ão foi apurado a partir do Conglomerado Financeiro totalizando 22,18% em
31.12.2014 e 22,55% em 30.06.2014.

30- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
t • Semes tre/2015
Lucro Liquido Apresentado na Demonstração do Resultado

1• Semestre/2014

8.825.908

5.506.174

(4.537 .832)

(6.383.997)

(4.566.455}

(6.527 .326)

Outros Resultados Abrangentes

Ajustes do Avallaçilo Patrimonial do TVM o IFO (Nota 24.1)
Banco do Brasil
Subsidfárias no exterior

(4.633}

5.298

Coligadas e controladas

33.256

138.031

1.568.640

2.848.858

(2.969.192)

(3.535.139)

5.856.716

1.971.035

882.732

647.946

IR o CSLL Relacionados aos (Ganhos)/Pordas não Realizados (Noto 24.t)

Outros Resultados Abrangentes líquidos de IR e CSLL

Lucro Abrangente
lucro Abrangente das Participações dos não Controladores
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31-0UTRAS INFORMAÇÕES
a) Distribuição de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 16.03.2015, aprovou a fixação, para o exercfcio de 2015, do
índice de distribuição do resultado (payout) equivalente ao percentual mínimo de 40% do lucro liquido, cumprindo-se
a política de pagamento de dividendos elou juros sobre capital próprio em periodicidade trimestral, conforme artigo
n.0 45 do Estatuto Social do Banco.
b ) Banco Postal
Desde 01.01.2012, o Banco tem acesso à rede de distribuição dos Correios, com cerca de 6,3 mil pontos presentes
em 95% dos municfpios brasileiros. Por meio desse investimento, o Banco do Brasil antecipou a execução de plano
estratégico de estender seus pontos de atendimento para todos os municípios brasileiros.
Em 22.11.2013, o Banco assinou Memorando de Entendimentos não vinculante com a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT), com a finalidade de avaliar a viabilidade de estabelecer parceria estratégica relativa ao
Banco Postal.
Em 27.02.2014, dando continuidade aos estudos relativos ao Banco Postal, o Banco firmou com a ECT "Acordo de
Condições Gerais de Associação" (Acordo). Em 05.03.2014, o acordo foi submetido ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE).
Em 06.05.2014, o CADE publicou, no Diário Oficial da União, a Ata da 423 Sessão Ordinária de Julgamento. com a
decisão final que aprovou a operação, sem restrições.
O acordo permitirá ampliar o portfólio de produtos e serviços ofertados na rede de atendimento dos Correios.
Os estudos relativos à peren1zação da Parceira Banco Postal continuam em andamento entre os parceiros e, assim
que conclufdos, deverão ser submetidos para aprovação aos respectivos órgãos reguladores, supervisores e
fiscalizadores, conforme a legislação aplicável.
c) Administração de Fundos de Investimentos
Posição dos fundos de Investimentos administrados pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Titulas e Valores
Mobiliários S.A.
N~mero

Patrimônio
Administrado

Fundos de investimentos
Carteiras administradas

Saldo

de Fundos/Carteiras {em Unidades)

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

•613

600

591

604.791.747

554.723.895

536.236.195

605

592

584

592204.518

542.399.347

524.609.684

7

12.587.229

12.324.548

11.626.511

8
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d) Informações de Filiais, Subsidiárias e Controladas no Exterior
30.06.2015

30.06.2014

31.12.2014

Ativo
Grupo BB

Terceiros
TOTAL DO ATIVO

72.711.094
120.146.414
192.857.508

58.695.680
109.798.520
168.494.200

44.913.255
103.967.391
148.880.646

20.678.070
160.985.457
11.193.981
10.247.674
946.3()7
192.857.508

19.296.951
139.149.520
10.047.729
9.192.505
855.224
168.494.200

14.488.429
126.020.676
8.371.541
7.770.342
601.199
148.880.646

Passivo
GrupoBB

Terceiros
Patrimônio liquido
Atribuível ã controladora
Participação dos não Controladores
TOTAL DO PASSIVO

1° Semestre/2015

1• Semestre/2014

Exercício/2014

382.56 5

1.434.309

768.254

Atnbuivel à controladora

230.081

1.127.603

627.404

Participações dos não controladores

152.484

306.706

140.850

Lucro

e) Recursos de Consórcios
30.06.2014

31.12.2014

30.06.2015
Previsão mensal de recursos a receber de consorciados

203.880

187.700

165.335

Obrigações do grupo por contribuições

8.464.178

7.974.156

7.062.292

consorciados - bens a contemplar

7.643.4()3

7.164.003

6.324.399

(Em Unidades)
Quantidade d& grupos administrados
Quantidade de consorciados ativos
Quantidade d& bens a entregar a consorciados contemplados

559

551

516

614.781

565.051

423.124

57.492

51.769

44.757

1• Se mestro/2015

1• Semestre/2014

45.976

Quantidade de- bens (em Unidades} entregues no período

36.891

f) Cessão de Empregad os a Órgãos Externos
As cessões para o Governo Federal são regidas pela l ei n.• 10.470/2002 e pelo Decreto n.• 4.050/2001.
1• Semestrel2014

1• Semestre/2015

Quantidade do

Quantidade de
Empregados
Cedldostll

Custo no Periodo

Empregados
Cedidos (t)

Custo no Periodo

Com 6nus para o Banco

226

18.054

218

Outros órgãosfentidades

2

392

2

359

Entidades controladas e coligadas

2

618

2

556

16.217

Sem 6 nus para o Banco

Governos Federal. Estadual e Municipal

264

302

Órgãos externos (Cassl, FBB, Previ e Economus)

605

610

Entidades dos funcionários
Entidades controladas e coligadas

Total

,p

1° Semestre de~.!;'
Valores expressos em milhares d& Reais. exceto quando

Entidades sindicais

}g

89

91

573

468

1.781

19.064

1.693

17.132

(1) Posição no Ultimo dia do período.
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g) Remuneração de Empregados e Dirigentes
Remuneração mensal paga aos funcionários e á Administração do Banco do Brasil (Em Reais):
Menor salário
Maior salário
Salário Médio

30.06.2015
2.227,26
37.265,70
6.349,59

31.12.2014
2.227.26
37.265,70
6.363,72

30.06.2014
2.043,36
34.346,27
5.826.36

65.196.08
58.355,29
49.457,30

62.388.59
55.842,38
47.327,56

62.388.59
55.842,38
47.327,56

5.638,43
5.638,43
44.511,57

5.395.63
5.395,63
42.594.80

5.395,63
5.395,63
42.594.80

Dirigentes
Presidente
Vice-presidente
Diretor

Conselheiros
Conselho Fiscal
COnselho de Admlnistraçao

Comitê de Auditoria -Titular

h) Polftica de Seguros d e Valores e Bens
Não obstante o reduzido grau de risco a que estão sujeitos seus ativos, o Banco do Brasil contrata, para seus
valores e bens, seguros considerados adequados para cobertura de eventuais sinistros.
Seguros v.igentes em 30.06.2015
Riscos Cobertos

Seguro lmobijjário para as Imobilizações próprias relevantes
Seguro de vida e acidentes pessoais coletivo para a Diretoria Executiva,,,

Demais
Total

Valores Cobertos

Valor do Prêmio

1.153.809

6.798

885

121

1.100

121

1.155.794

7.040

(1) Refere-se a cobertura Individual dos membros da Direlorta Executiva.

i) Lei n.• 12.973/2014 (Conversão da MP n.• 627/2013)
A Lei n.• 12.973, de 13.05.2014, objeto de conversão da Medida Provisória n.• 627/2013, altera a legislação
tributária federal sobre IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, em especial com o objetivo de:
revogar o Regime Tributário de Transição (RTT);
alterar as normas relativas à tributação dos lucros do exterior; e
disciplinar os aspe~tos tributários em relação aos critérios e procedimentos contábeis determinados pelas
leis n.• 11.638/2007 e n.• 11.941/2009, as quais trataram do alinhamento das normas contábeis
brasileiras às normas internacionais.
A lei foi regulamentada pela Receita Federal do Brasil por meio de suas Instruções Normativas n.• 1.515/2014 e
1.520/2014. De acordo com estudos realizados, não haveríi Impactos significativos nas dernonstr;;~ções contábeis do
Banco. O Banco do Brasil exerceu a opção pela aplicação dos dispositivos relacionados com a tributação do lucro
do exterior, para o exercício de 2014, conforme previsto no art. 96 da Lei n.• 12.973/2014. A adoção dos demais
dispositivos foi observada a partir de 1• de janeiro de 2015.

j) Lei n.• 13.097/2015 (Conversão da Medida Provisória n.• 656/2014)
A Lei n.• 13.097, de 20.01.2015, objeto de conversão da Medida Provisória n.• 656/2014, alterou os valores dos
limites para fins dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos inadimplidos a partir de 08.10.2014 (data de
publicação da MP). Para as operações inadimplidas até 07.10.2014, prevalecem os limites anteriores.
k) Medida Provisória n.• 675/2015
A Medida Provisória n.• 67512015, de 21.05.2015, elevou a aiJquota da Conlribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) aplicável às Instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização de 15% para
20% a partir de 1° de setembro de 2015. Considerando que a MP 675/2015 poderá sofrer alterações por meio de
suas propostas de emendas, o Banco aguardará a sua conversão em Lei para uma análise conclusiva.
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Relatório dos Auditores independentes sobre às
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Ao
Conselho de Administração, aos Acionistas e aos Administradores do
Banco do Brasil S.A.
Brasília- DF

Prezados senhores:
Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas do Banco do Brasil S.A. ("Banco"), que
compreendem o balanço patrimon ial consolidado em 30 de junho de 2015 e as respectivas
demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período de seis meses findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e outras notas explicativas. Essas demonstrações contábeis de propósitos
especiais foram preparadas de acordo com os procedimentos para elaboração e divulgação das
demonstrações contábeis consolidadas estabelecidos no Plano Contábil de [nstituições
Financeiras ("Cosi f') associado às disposições da Instrução n• 247, de 27 de março de 1996, da
Comissão de Valores Mobiliários, conforme descrito na nota explicativa n° 3.
R espon sabilidade d a Administ r ação pelas demonstrações contá beis
A Administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das referidas
demonstrações contábeis consolidadas de acordo com os procedimentos para elaboração e
divulgação das demonstrações contábeis consolidadas estabelecidos no Cosif associado às
disposições da Lnstll.lção n• 247 da Comissão de Valores Mobiliários, conforme descrito na nota
explicativa n • 3, assim como pelos controles internos que a administração determinou como
necessários para permitir a elaboração das referidas demonstrações contábeis consoljdadas
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Respon sabilidade d os a uditor es indep endent es
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opm1ao sobre as referidas demonstrações
contábeis consolidadas, preparadas pela Administração do Banco, de acordo com os
procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações contábeis consolidadas
estabelecidos no Cosif associado às disposições da Instrução n• 247 da Comissão de Valores
Mobiliários, com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, levando em consideração a NBC TA 800 (Considerações Especiais
-Auditorias de Demonstrações Contábeis Elaboradas de Acordo com Estruturas Conceituais de
Contabilidade para Propósitos Especiais). Essas normas requerem o cumprimento das
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as referidas demonstrações estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos

2
KPMG Auditores lndepenaenles., uma &Odedade ~o~mples brasileira e
rlfiTiêl-mambro da rede KPMG de tW'mn-membro ~pendentes e
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selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis consolidadas. independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis consolidadas para planejar
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias. mas não para fins de
expressar urna opinião sobre a eficácia desses controles internos do Banco. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação dessas
demonstrações contábeis consolidadas, tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa oprmao, as demonstrações contábeis consolidadas, acima referidas, apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fmanceira do Banco
do Brasil S.A. em 30 de junho de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o período de seis meses findo naquela data, de acordo com os procedimentos para
elaboração e div1.rlgação das demonstrações contábeis consolidadas estabelecidos no Plano
Contábil de Instituições Financeiras ("Cosi f ') associado às disposições da Instrução n° 247, de
27 de março de 1996 da Comissão de Valores Mobiliários, pa1·a elaboração dessas
demonstrações contábeis consolidadas de propósito especial, conforme descrito na nota
explicativa n° 3 às refelidas demonstrações.
~o fase

Base de ela bor ação das demonstrações contábeis consolidad as
Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa n° 3 às referidas
demonstrações contábeis que divulgam que as referidas demonstrações contábeis consolidadas
foram preparadas pela Administração do Banco de acordo com os procedimentos para
elaboração e divtrlgação das demonstrações contábeis consolidadas estabelecidos no Plano
Contábil de instituições Financeiras ("Cosi f') associado às disposições da Instrução n° 24 7, de
27 de março de 1996 da Comissão de Valores Mobiliários. Consequentemente, o nosso relatório
sobre essas demonstrações contábeis consolidadas foi elaborado exclusivamente em
consonância com esses requisitos específicos e, dessa forma, pode não ser adequado para outros
fins.
Outros assuntos
O Banco elaborou um conjunto de demonstrações contábeis individuais para fins gerais
referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2015, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil sobre as quais emitimos relatório de auditoria sem modificações, nessa mesma data_

Brasília, 12 de agosto de 2015
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TAl Au
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1° Semestre de i!r-15, "1
~
'Á..
~ 1
-/)
Valores expressos am milhares de Reais, exceto quando lndlc.Ml'o

~...,

~
BALANÇO PATRIMONIAL
30.06.2015

ATIVO

Aplicaçôes lnterfinancelras de Uquldez

30.06.2014

726.631.228

720.435.904

706.772.697

(NO!a 5)

15.419.145

12.200.359

10.683.924

(Nota 6.a)

363.385.104

313.830.594

306.419.023

311.485.849

263.004.352

254.919.479

51.899.255

50.826.242

51 .499.544

ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades

31.12.2014

Aplicações no mercado aberto
Aplicações em depósitos lnterfinanceiros

20.364.910

27.266.256

32.552.975

17.274.215

22.212.082

18.806.179

1.217.177

2.543.542

10.602.816

Vinculados ã prestação de garantias

913.895

1.436.575

2.712.076

Instrumentos financeiros derivativos

959.623

1.074.057

431 .888
96.856.327

Titulas e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos

(Nota 7)

Carteira Própria

Vinculados a compromissos de re<Xlmpra

16

VInculados ao Banco Central

Relações lnterflnancelras

65.264.683

66.885.998

Pagamentos e recebimentos a liquidar

(Nota 8.a)

4.443.349

10.428

7.014.546

Créditos vinculados

(Nota 8.b)

59.642. t66

65.606.579

88.852.611

57.167.615

63.224.237

86.567.017

67.446

78.861

61.963

2.407.105

2.303.481

2.223.631

Depósitos no Banco Central
Tesouro Nacional -recursos do crédito rural
SFH- Sistema Financeiro da Habitação

Repasses interfinanceiros

Correspondentes
Relações Interdependências

Transferências internas de recursos

1.094

1.069

873

1.178.074

1.267.922

988.297

204.771

592.943

227.880

204.771

592.943

227.880
136.764.689

134.490.792

180.383.769

Setor público

2.985.853

2.217.867

4.985.691

Setor privado

140.240.822

186.104.639

139.083.266

Operações de Crédito

(Nota9)

Operações de crédito vinculadas à cessão

(Provisão para operações de créditc)
QWos Cr,di!Qs
Créditos por avais e fianças honrados

Carteira de câmbio

(Nota 11.a)

Rendas a receber
Negociação e intermediação de valores
Diversos

(Nota 10.b)

(Provisão para ootros créditos)
Outros Valores e Bens

Bens não de uso próprio e materiais em e:stoque
(Provisão para desvalorizações)

Despesas antecipadas

(Nota 12)

229

469

456

(8.736.112)

(7 .939.206)

(7.304.724)

!27.162.718

118.92M15

122.877.157

184.087

235.369

144.266

19.171.100

17.411.520

15.367.396

4.284.873

4.093.920

3.388.945

55.269

462.885

42.196

104.794.683

98.221.116

105.079.973

(1.327.294)

(1.496.395)

(1.125.619)

339.105

347.570

390.722

251.438

256.974

273.910

(120.973)

( 121.944)

(134.469)

208.640

212.540

251.281

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações Contábeis lndivid

ATIVO

30.06.2015

ATIVO NÃO CIRCULANTE

637.855.138

693.581.790

623.741.818

602.736.051

(Nota 6.a)

54.372.221
215.948
54.156.273

50.618.352
285.666
50.332.686

35.875.112
167.348
35.707.764

(Nota 7)

128.472.717
67.639.358
54.799.911
5.169.258
864.190

119.77"2.113
54.413.849
53.263.726
11.672.620
421 .918

111.878.568
63.628.249
43.829.496
4.070.304
350.519

299.573
9.746
9.746
289.827

325.356
50.649
50.649
274.707

235.646
7.315
7.315
228.331

459.062.860
66.836.568
409.738.645
293.719
(17.806.272)

402.392.854
57.562.918
360.819.717
320.782
(16.310.563)

415.604.026
44.594.574
385.190.265
188.520
(14.369.333)

51 .328.042
165.797
33.907
896.742
1.632.924
49.016.805
(418.133)

50.531.451

38.917.289

33.068
397.159
1.549.300
48.775.452
(223.528)

32.360
996.729
1.468.760
36.718.568
(299.128)

46.377
46.377

101.692
101.692

225.410
225.410

40.745.049

36.977.009

35.119.087

24.351 .847
24.235.186
19.863.942
4.371.244
165.385
(48.724)

19.304.061
19.204.571
3.766.652
148203
(48.713)

18.091.508
18.009.764
15.015.718
2.994.046
130.445
(48.701)

(Nota 14)

6.807.984
6.365.826
8.660.195
(8.218.037)

6.934.420
6.18-4.8-47
8.62.5.435
(7.875.862)

6.453.025
5.745.972
8.136.429
(7.429.376)

(Nota 15)

9.563.711
16.778.652
(7.214.941 )

10.708.814
17.493.664
(6.764.850)

10.538.747
16.685212
(6.146.465)

21.507
1.597.316
(1.575.809)

Z9.714
1.647.042
(1.617.328)

35.807
1.657.833
(1.622.026)

1.460.958.067

1.381.154.731

1.344.627.835

carteira Própria
Vinculados a compromissos de recompra
Vinculados à prestação de garantias
Instrumentos financeiros derivativos
Relações lnterfinancelras

Créditos vinculados
Tesouro Nacional- recursos do crédito rural
Repasses interfinanceiros
Operações de Credito

(Nota 8.b)

(Nota9)

Setor pUblico
Setor privado
Operações de crédito vinculadas â cessão
(Provisão para operações de crédito)
Outros Créditos
Carteira de câmbio
Rendas a receber
Negociação e intermediação de vaores

Cré<lilos especfficos
Diversos
(Provisão para outros créditos)
Outros Valores e Bens
Despesas antecipadas

(Nota 11.a)

(Nota 10.a)
(Nota 10.b)

(Nota12)

PERMANENTE
Investimentos
Participações em coligadas e controladas

(Nota 13.a)

No pais
No exterior
Outros investimentos

(Nota 13.!>)

(lmparidade acumulada)
Imobilizado de Uso
Imóveis de uso
Outras Imobilizações de uso

(Depreciação acumulada)
lntangivel
Ativos intangíveis

(Amortização acumulada)
Diferido

Gastos de or:ganização e expansão

(Amortização acumulada)
TOTAL DO ATIVO

30.06.2014

660.718.827

Apficações no mercado aberto
Aplicações em depósitos interlinanceiros
Titulas e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos

31.12.2014

734.326.839

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações lnterfinancelras de Liquldez

Sexta-feira 18

15.4~7.919

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações contábels.
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fJ. BANCO DO BRASIL
PASSIVOIPATRiMONIO ÚQUIDO

30.06.2015

PASSIVO CIRCULANTE
Depósitos

(Nota 16.a)

Depósitos ã vista

DepósHos de poupança

Depósitos lnterflnanceiros
Depósitos a prazo

Captações no Mercado Aberto

(Nota 16.c)

Carteira Própria
Carteira de terceiros

31.12.2014

30.06.2014

959.522.792

931 .500.709

886.841.959

384.735.402

401 .776.941

383.514.382

61.239.9 14

71.382.508

67.108.885

147.306.1 18

148.698.890

146.460.984

32.715.399

34.574.344

32.902.684

143.473.971

147.121.199

137.041.829

332.102.107

288.017.924

272.417.684

52.684.543

52.906.261

51.199.772

279.417.564

235.1 11 .663

221.217.912

39.784.184

50.1&3.240

38.403.186

Recursos de letras lmobifiârias, hipotecárias. de crédito e similares

20.313.145

38.239.208

27.858.067

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior

19.444.583

11.921.648

10.542.164

26.456

2.384

2.935

3.342.611

31.463

5.182.305

3.322.748

16

5.159.692

19.863

3 1.447

22.613

3.248.560

5.272.762

3.907.172

3.244.729

5.272.699

3.904.755

3.831

63

2.417

19.902.921

17.128.042

16.081 .544

19.902.921

17.128.042

16.081.544

Recursos de Aceites e Emissão de Titul as

(Nota18)

Certificados de operações estruturadas

Relações lnterfinancelras

Recebimentos e pagamentos a liquidar

(Nota 8.a)

Correspondentes

Re lações Interdependências

Recursos em trânsito de terceiros

Transferências intemas de recurso.s

Obrigações por Empréstimos

(Nota 17.a)

Empréstimos no exterior

Obrigações por Repasses do Pais · Instituições Oficiais

36.454.326

33.760.190

35.757.436

BNDES

(Nota 17.b)

13.865.298

14.705.219

12.605.664

Caixa EccnOmlca Federal

16.324.322

12.359.686

8.046.383

5.789.239

5.831.396

5.111.691

475.467

863.889

9.793.698

Finam e
Outras instituições

Obrigações por Repasses do Exterior

(Nota 17.b)

2.016.966

261.067

95

Instrumentos Financeiros Derivativos

(Nota 7.d)

49.719.639

47.373.790

45.491.167

88.216.076

87.715.290

86.086.988

4.686.669

334.885

5.894.958

(NotaJI.a)

12.997.765

17.378.967

12.707.297

1.548.407

1.042.030

986.772

(Nota 19.a)

16.842.395

16.830.606

16.320.153

102.150

173.465

10.357

Fundos financeiros e de desenvolvimento

(Nota 19.b)

7.682.327

6.629.365

5.357.804

Ofvldas subordinadas

(Nota 19.c)

3.474.834

4.110.613

4.541 .156

Instrumentos híbridos de capital e dMda

(Nota 19.d)

420.979

368.8 14

295.356

Diversas

(Nota 19.e)

40.460.550

40.846.545

39.973.135

Outras Obrig3ções
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
carteira de câmbio
Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações contábeis.
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Sexta-feira 18

Demonstrações Contábeis lndividu UJ
1° Semestre de 2

PASSIVO/PATRIMÓNIO ÚQUIDO

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

429.491.131

379.833.810

388.343.456

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

429.085.344

379.417.891

387.952.987

(Nota 16.a)

51.085.369
5.186.745
45.898.624

66.540.548
5.475.665
61.064.883

94.517.156
3.179.994
91.337.162

(Nota 16.c)

15.447.499
3.808.337
11.639.162

12.650.394
2.180.192
10.47 0.202

11.799.804
2.013.664
9.786.140

(Nota 18)

146.687.927
133.290.489
13.394.483
2.955

96.131.212
80.788.842
15.342.370

98.905.725
81.152.235
17.753.490

(Nota 17.a)

38.141.973
38.141.973

31.950.339
31.950.339

20.416.992
20.416.992

(Nota17.b)

53.576.296
288.105
26.914.991
26.373.200

55.395.287
284.612
28.545.425
26.565.250

55.232.380
395.420
29.879.882
24.957.078

Obrigações por Repasses do Exterior

(Nota 17 b)

20.944.758

19.336.277

14.179.932

Instrumentos Financeiros Derivativos

(Nota 7.d)

1.122.701

621.908

607.489

102.078.821
1,419.657
232.493
331.314
4.721.403
2.169
47.293.051
5.241.822
32.440.503
10.396.409

96.791.926
3.715.002
458,609
24 2.655
4.211.033
2.153
45.313.130
4.505.247
29.350.525
8.993.572

92.293.509
5.575.796
2.091.227
1.291.069
3.047.263
2.141
43.876,101
11 .942.035
16.270.037
8.197.840

405.787

415.919

390.469

71.944.144

69.820.212

69.442.420

60.000.000
47.063.549
12.936.451

54.000.000
42.957.421
11.042.579

54.000.000
43.136.853
10.863.147

13.309

10.051

10.046

2.764

2.805

4.524

26.123.563

27.025.981

23.652.588

{12.567.032)

(9.597.840)

(6.667 .188)

(1.628.460)

(1.620.785)

(1.557.550)

1.460.958.067

1.381.154.731

1.344.627.835

Depósitos

Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo
Captações no Mercado Aberto

Carteira Própria
Carteira de terceiros
Recursos de Aceitas e EmissAo de Titulas

Recursos de letras imobíliárias, hipotecárias, de crédito e similares

Obrigações por lltulos e valores m'bllfários no exterior
Certificados de operações estruturadas
Obrlgações por Empréstimos

Empréstimos no exterior
Obrigações por Repasses do País • Instituições Oficiais

Tesouro Nacional

BNDES
Flname

Outras Obrigações
Certeira de câmbio
Fiscais e previdenciárias

Negociação e intermediação de valores
Fundos financeiros e de desenvol\.lmento
Operações especiais
Dividas subordinadas
Instrumentos hfbridos de capital e dfvlda
Instrumentos de divida elegrvels a capital
Diversas

(Nota 11.a)
(Nota 19.a)
(Nota 19.b)
(Nota 19.c)
(Nota 19.d)
(Notas19.c e 19.dj

(Nota19.e)

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS
PATRIMÓNIO Ú QUIDO
Capital
De domiciliad-os no pais
De domiciliados no exterior
Reservas de Capital
Reservas de Reavaliação
Reservas de Lucros
Ajustes de Avaliação Patrimonial

(Açõe.s em Tesouraria)

TOTAL DO PASSIVO

(Nota 22)

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

2"' Trtmostre/2015

r Trfmnt,..n014

1• Some$trel2015

1• S e mGStre /2014

Js.ns.sog

30.050.888

82.136.637

58.715.$12

21.488.146

t8.451.74 1

48.333.242

36.419.734

Operações de Cfédlto

(Noln !J.bj

Operações de arrendamento mercantil

(Noto 9.h)

Resultado de operaç6es com lftulos e vakl·es mobiliários

(Nota 7.b)

14.071..962

10.523.363

32..281.736

19.843.813
(2.039.493)

Resultado de tnsln.lmentos financeiros derivativos
Resultado ele opora~s de cAmbio
Resultado das aplicações 00fl'1>Uisórias

235

548

(NOia 7 a)

(1.760227)

(1.267.520)

(2.467.228)

(Nota 1l.b)

323.398

4 17.527

651.495

710.428

(Nota8.C)

1.194.917

1.467.297

2.385.406

2.886.872

4n.st 3

458.245

951.986

893.610

Operaç6es de vanda ou de transrertncia de atlYO$ financeiros

DESPESAS DA INTERMEOlAÇAO FINAN CEIRA

(29.057.809)

(23.686.908)

(72.294.099)

(45.612.498)

Oper;.çOes de ~ptação no mercsdo

(No!a 1S.d)

(23.956.238)

(18.404.043)

(45.898.870)

(35.4 16.519)

Operações de erf1)réstímos. cessões e repasses

(Nora 17.e)

154.084

(943.714)

(15.566.740)

(1.855.133)

Operações de arrendamento mercanbl

(Nota 9.t\)

Operações de ve.nda ou de transrerênoa da atiVO$ financeiros

PrOY!slo para créditos de liquidação duvtdosa

{Notas 9J e 9.g)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇ.i.O FINANCEIRA

OUTRAS RECEITASIOESPESAS OPERA CIONAIS

(232)

(534)

(8 .576)

(3.980)

(15.311)

(7.048)

(5.24 7.079)

(<.334.939)

(10.813.178)

(8.333.264)

6.718.000

6.363.980

SU·4 2.S38

1:3.103.014

(3.429.788)

(2.917.345)

(1.959.230)

(5.938.649)

Receitas de pres\açâo de serviços

(Nota 20.a)

2.286.290

2.708.410

4.n9.834

5.192.714

Rendas de tarifas bancirias

(Nota 20 b)

1.623.693

1.4n.a29

3.118 .044

2.877.526

Despesas de pessoal

(Nota 20.e)

(4.834.971)

(4.139.008)

(9.3 52.066)

(8.234.889)

Outras despesas adminislrabvas

(Nota 20.d)

(3.632.612)

(3.821.031)

(7.378.128)

(7.819.600)

Despesas lllbutârias

(Nota 23.c)

(980.802)

(947.748)

( 1.812.9 17)

(1.577.009)

(Nota 13)

1.544.296

1.175..411

8.385.402.

1.956.890

(Nota 20.e)

2.268.124

2.791.915

4.726.545

6.375A55

(Nola 20.~

(1.703.806)

(2.158.123)

(4.423.944)

(4.709.~)

3.288.212

3.446.635

7.883.308

7.164.365

49.484

Resuttado de partfd paç6es em col gadas e controladas

Outras receitas operacionais
Outras despesas operaci01'13fs

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÀO OPERACIONAL

13.564

31.042

(11.350}

32.478

45.769

4 9.931

79.119

(18.914)

(14.727)

(81.281)

(29.635)

3.4n.s n

7.871.958

7.213.849

7.040

(329.736)

1.83&.487

(92o.756)

PARTICIPAÇÃO OE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
NO LUCRO

(378.271)

(357.609)

(1.103.984)

(718.903)

LUCRO LIQUIDO

2.930.545

2.790.332

8.606.461

5.565.190

2.796.175.715

2.602.259.653

2.796.1 31. 188

2.803.466.870

1.05

1.00

3.08

1.99

(Nota2t•

Receitas não operacionais
Despesas não operacionais

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS E PARTICIPAÇÓES

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAl.

LUCRO POR AÇAO

3.301.776

(Nota 23a)

(Nota 22.e)

NCrmero méd10 ponderado de ações ·básico e dduEdo
Lucro básioo e diluldo por açAo (R$)

As notas explica tivas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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fJ BANCO DO BRASIL

Demonstrações Contábeis Individuais
1° Semestre de 2015

1

Valo_rtts expressos om mUr.nres de Reais. exc<tto quando fndrcado

li

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
E V E NT O S

Caplt.r

..."""'....

s.:so. em 31.12..2013
Mlttt c;. 0\'~ !*~I de
.....~.llqul6o~~-

t~

~de ....IOÇéopo-. l'llonol ..

• vMw:s

~lltrio1

•IMD'\1,....,.,.

f~

Sonelldc>s, liqUido . . imposulo

T~ oom p.;~bNoodo em·~·

Pro;ranw de f'eCCII"f1l''l ~ -.ç6n
DMdeMO..JCP pttscntot:

Realtaç6o.,. f~ 6o ,...,valia!çloOOtn ~c:«<trclodet

(Noto22.d)

......, lf'l'*"' do porlodo
Dn~·R41Mf'V••

1"""'22.o)

-llMiondoo

(Noto 22.o)

• .k.IOs Rltlft O capltJI ptOOriO

(-22.0)

Saldo$.,. 30.06..2014

--

54.000.000

...,uço&.. do p.riodo

"'-

s.Jdottom 31.12.20H (~~Wibtdof.,(10l'11ofmt Hota3)

s-4.000.000

~ dt ~ • Çt~pltalb:açiOOt rewv.as

-

AJu•cie •v~pa;lrimonillcfetll~o~lotovatornrnobll6tlot"ehfiN"*"'"~
detwa11YC*.I~ do lmpoat~»

-

AJuale oe 1MIIIIiaç8o paltfmcriell • Pfinol ele 8Gnetki<M. tfqulcto óe ~loat

-

T~i:Crrl~b•MMoemltÇOes.

Prog...fN 0t IWICOfJIPra do aç6o:ll
DivldenciosiJCP ptUCrllot
~IIÇioele~dti,_IVAliiÇAottncdil(fldaSIQOtlttchldU

........,

(

l.ucm liquido do,..._
Des~ •

Rsse<vas

l,.,..,,,vl

.(li,-

1"""22-ol

~.bolaobftloce~lptÓpria

1"""'22-vl

-

R•M~"~• • <M

Rt-..rV.u de

Cop&>t

RtawRaçto

U84

-

<4,362

-

--

-

R...orvnCS.t.~

Renrn

~
4,544

-

(~O)

-

• ·.902,575

-

-

Banco do

15.403,023

!2.965,\at)

(16&.800)

(5<1.504)

IIUOI

-

-

--

-

-

-

-

2 78.259

S,288,342:

-

t-127.111)

5.180.134

18.o471,7SC

-

Alu•'-• de AvafU.çao
Patr1tnonlal
corrg..su.
M•l
Corw'Otad:~~s

R..•rvn
Eat•tutitla•

-

(3.5&9.436)

-

-

-

-

--

-

-

lA18

!236.900)

-

(6.5&U29)

{7HS!l)

(1.557.514)

4.>12

(40)

278."2$t

3..0$1.131

p.$24.340)

19..201

(203AJ)

2.106

5,468.217

~t-557;76$

(9.•>7.106)

(100.1)<)5)

(1.620.786)

-

"1.672

(4.415)

-

-- ..

-

-

-

(tl1)

-

-

--

-

430.323

-

(6.000.000)

-

-
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1' Somes tre/2014

1° Sem astre/2015

Receitas
Receitas de Intermediação financeira

Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Ganhos de capital

(Nola21)

Outras receitas/despesas
Despesas da lntermed laçl o Financeira

Insumos Adquiridos de Terceiros

79.240.918

59.902.864

82.136.637

58.715.512

7.895.878

8.070.240

(10.813.178)

(8.333.264)

9.267

94

12.314-

1.450.282

(61.480.921)

(37.279.234)

(4.464.619)

(4.664.7a0)

Materiais, água, energia e gás

(Nota 20.d)

(304.261)

(235.670)

Serviços de tercelros

tNota20.d)

(812.391)

(946.922)

Comunicações

(Nota20.d)

(597.170)

(718.439)

Processamento de dados

(Nota20.d)

(661 .975)

(617492)

Transporte

(Nota 20.d)

(548.306)

(605.482)

Serviços de vigilância e segurança

(Nota 20.d)

(505.181)

(435.064)

Serviços do sistema financeiro

(Nota 20.d)

(302.605)

(302.649)

Propaganda e publicidade

(Nota20.d)

Outras
Valor Adicionado Bruto
Despesas de amortização/depreciação

(Nota20.d)

Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade
Valor Adicionado Recebido em Transferência

(87.661)

(193.443)

(645.069)

(609.569)

13.295.378

17.958.900

(2.Q44.676)

(2.369.298)

11.250.702

15.589.602

8.385.401

1.956.890
1.956.890

8.385.401

Resultado de participações em collgadasloontrotadas
Valor Adicionado a Distribuir

19.636.103

100,00%

17.546.492

100,00%

Valor Adicionado Distribuído

19.636.103

100,00%

17.546.492

100,00%

9.245.303

47,08'/•

7.815.594

44,54'/•

Pessoal

5.055.749

Salários e honorários

5.872.973

Participação de empregados e administradores no
lucro

1.103.994

718.903

Beneficios e treinamentos

1.256.531

1.167.263

FGTS

351.628

325.120

Outros encargos

660.187

548.559

1.185.176

Impostos, Taxas e Contribuições

Estaduais
Municipais

Remuneração de Capitais Próprios

3.621.047

567

361
353.256

(Nota20.d)

599.163

(Nota 22.f)

8.606,461

3,05~.

54-4.661

43,83%

5.565.190
1.037.282

Juros sobre capital próprio de outros acionistas

931.337

744.766

Dividendos da União

752.961

258.457

Dividendos de outros acionistas

547.546

185.571

5.093.883

3.339.114

Lucro retido

3,10'/o

54-4.661

1.280.734

Juros sobre capital próprio da União

20,64'1•

3.267.430

392.759
599.163

Remuneração de Capitais de Terceiros
Aluguéis

6,04'/•

791.630

Federais

31,72%

As notas explicativas sao parte Integrante das demonstrações contábeis.
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f?an:::-..~..;a;...-

1 -O BANCO E SUAS OPERAÇÕES
O Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil ou Banco) é uma companhia aberta de direito privado, de economia mista,
regida. sobretudo. pela legislação das sociedades por ações, e sua matriz está localizada no Setor de Autarquias
Norte, Quadra 5, Lote B, Torre I, Edifício Banco do Brasil. Brasília. Distrito Federal. Brasil. Tem por objeto a prática
de todas as operações bancárias ativas. passivas e acessórias. a prestação de serviços bancários, de intermediação
e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas, Inclusive nas operações de câmbio e o exerclcio de quaisquer
atividades facultadas às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Como instrumento de execução da
polftica creditícia e financeira do Governo Federal. compete ao Banco exercer as funções atribuídas em lei,
especificamente as previstas no artigo 19 da Lei n.• 4.595/1964.

2 - REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS
a) Reorganizações Societárias
Capitalização e Resseguros

na

área

de

Seguros,

Previdência

Complementar

Aberta,

Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A.
Em 11.06.2013, o Banco do Brasil, a BB Seguros Participações S.A. (BB Seguros), a BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A. (BB Corretora), a Odontoprev S.A. (Odontoprev) e a Odontoprev Serviços Ltda.
(Odontoprev Serviços) assinaram Acordo de Associação e Outras Avenças com o objetivo de, por meio de uma nova
sociedade por ações, denominada Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. (Brasildental), desenvolver
e divulgar, e por meio da BB Corretora, distribuir e comercializar planos odontológicos sob a marca BB Dental. com
exclusividade em todos os canais de distribuição BB no território nacional.
A associação foi aprovada pelo Conselho Nacional de Defesa Econômica (CADE) em 02.08.2013 e, em 19.09.2013,
o Banco Central do Brasil (Bacen} autorizou a participação indireta do Banco no capital da Brasildental.
A Brasildental foi constituída em 12.03.2014 e seu capital social total é de R$ 5.000 mil, distribuído em 100 mil ações
ordinárias (ON) e 100 mil ações preferenciais (PN), com a seguinte estrutura societária:
a BB Seguros detém 49,99% das ações ON e 100% das ações PN, representando 74,99% do capital
social total, e
a Odontoprev detém 50,01% das ações ON, representando 25,01% do capital social total.
Do capital social total, R$ 1 mil foram integralizados na data de constituição da companhia e os R$ 4.999 mil
restantes no dia 15.04.2014. A BB Seguros e a Odontoprev responderam pela integralização do capital social da
Brasildental na respectiva proporção de suas participações.
Em 12.05.2014, foi emitido o registro da companhia junto ao Conselho Regional de Odontologia (CRO). A Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 07.07.2014, autorizou as operações da Brasildental e, em 05.08.2014,
aprovou os produtos a serem comercializados pela Brasildental no mercado brasileiro de planos odontológicos.
O Acordo vigorará por 20 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos.
Grupo Segurador BB Mapfre
Em 01.11.2014, a Mapfre Vida S.A. incorporou a Vida Seguradora S.A., empresa pertencente à holding BB Mapfre
SH1 Participações S.A. Na mesma data. a Mapfre Seguros Gerais S.A. incorporou a Mapfre Affinity Seguradora
S.A., empresa pertencente à holding Mapfre BB SH2 Participações S.A. Ambas as incorporações foram realizadas
na totalidade de seus palrlmõnios, as quais foram deferidas pela SUSEP, através das cartas 206 e
207/2014/SUSEP-SEGER, respectivamente.
O acervo líquido incorporado foi avaliado ao valor contábil na data-base da operação. 30 de setembro de 2014, no
montante de R$ 160.471 mil para a Vida Seguradora S.A. e R$ 448.618 mil para a Mapfre Affinity Seguradora S.A.
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Como decorrência natural, a Mapfre Vida S.A. e a Mapfre Seguros Gerais S.fl.. passaram à condição de sucessoras
a título universal da Vida Seguradora S.A. e da Mapfre Affinity Seguradora S.A., respectivamente, em todos os seus
bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus acervos patrimoniais.
As incorporações propiciaram maior sinergia e simplificação do modelo operacional, com consequente otimização de
custos e de capital regulatório.
BB Capitalização S.A
Em 28.11.2014, os administradores da BB Seguros aprovaram a incorporação da BB Capitalização ao seu
patrimônio nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. O acervo líquido incorporado foi avaliado ao
valor contábil na data-base da operação, 28.11.2014, no montante de R$ 5.573 mil. Considerando que a data-base
do laudo de avaliação contábil coincide com a data dos eventos societários que aprovaram a operação, não
ocorreram variações patrimoniais após a incorporação.
A incorporação justifica-se pela desnecessidade da manutenção da BB Capitalização no processo de revisão do
modelo de negócios no segmento de capitalização, bem como em razão da ausência de perspectivas de que a
empresa viesse a desenvolver atividades operacionais.
Como decorrência natural, a BB Seguros passou à condição de sucessora a t'tulo universal da BB Capitalização em
todos os seus bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus acer1os patrimoniais.
Considerando que a BB Seguros é a única acionista da Incorporada na data da incorporação, não houve relação de
troca de ações de acionistas não controladores da Incorporada por ações da Incorporadora, não ocorrendo, portanto,
qualquer alteração do capital social da BB Seguros.
b) Reorganização Societária- Filiais, Subsidiárias e Controladas no Exterior
BB Money Transfe rs
Em 08.12.2014. ocorreu a dissolução da BB Money Transfers. localizada no estado de Nova York. O Conselho
Diretor decidiu pelo encerramento da empresa e repatriação do seu capital para a sua controladora. com base em
estudo de inviabilidade econômica do negócio.
O capital da BB Money Transfers foi repassado ao Banco. por meio da BB USA Holding Company Inc. (sua
controladora, com 100% das ações). No entanto, uma parte deste capital ficou retida na BB USA Holding Company,
com a finalidade de pagamento das despesas decorrentes das atividades operacionais para encerramento da
subsidiária e de dispêndios da própria holding.
O Banco realizou a integralização do referido capital no mesmo local de investimento, por meio da BB Grand
Cayman, não ocorrendo ingresso de recursos no Brasil.
c) Parcerias no setor de cartões

Livelo
O Banco do Brasil e o Banco Bradesco comunicaram ao mercado que a Companhia Brasileira de Soluções e
Serviços (Aielo) iniciou, por meio de sua subsidiária integral já existente, a Livelo S.A., as tratativas para explorar
negócios relacionados a programa de fidelidade por coalizão.
A livelo é uma sociedade com participação indireta do Banco. com 49.99% do capital social, e do Bradesco, com
50,01% do capital social, permeio da Ateio, e tem como objetivo principal:
atuar como programa de fidelidade por coalizão independente e aberto tendo como parceiros: emissores
de instrumentos de pagamento, varejistas e demais programas de fidelidade, dentre outros:
reunir um diversificado grupo de parceiros relevantes e estratégicos para possibilitar a geração de pontos
de fidelidade e o resgate de benefícios; e
desenvolver pontos de fidelidade próprios a serem oferecidos aos parceiros de geração/acúmulo de
pontos e conversrveis em prêmios e beneficios nos parceiros de resgate.
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A empresa encontra-se em processo de estruturação para inicio de suas atividades e já obteve autorização dos
órgãos fiscalizadores e reguladores.
Stelo
O Banco do Brasil e o Bradesco, por meio da sua controlada Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Aielo),
lançaram, em 16.04.2014, a Stelo S.A., uma empresa de meios eletrônicos de pagamentos para administrar, operar
e explorar os segmentos de facilitadoras de pagamentos voltada para o comércio eletrônico, bem como negócios de
carteira digital.
Os serviços disponibilizados pela Stelo visam criar maior comodidade e segurança para os consumidores e
estabelecimentos comerciais, principalmente na utilização de pagamentos no comércio eletrônico.
Com vistas a implementar esse projeto, a Cielo e a Alelo celebraram, em 15.04.2014, Memorando de Entendimentos
a respeito da participação da Cielo no capital social da Stelo.
Em 12.06.2015, a Aliança Pagamentos e Participações ltda. (Aliança) adquinu 30% do capital social da Stelo S.A.
(Stelo). mediante aumento de capital e emissão de novas ações por esta última. O movimento societário consolidou
o previsto no Memorando de Entendimentos de 15.04.2014 entre a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
(Aielo) e a Cielo S.A., controladora da Aliança, a qual tem como atividade principal participar em outras sociedades,
como sócia. acionista ou cotista.
Levando-se em consideração as participações indiretas do Banco na Cielo e na Alelo, por meio do BB Banco de

Investimento S.A. e da BB Elo Cartões Participações S.A.. respectivamente. a participação societária indireta total do
Banco do Brasil na Stelo é de 43,62%.
A Stelo Iniciou suas operações em 2015 mediante autorização dos órgãos fiscalizadores e reguladores.
BB Elo Cartões e Cie lo
Em 19.11.2014, o Banco comunicou que a BB Elo Cartões Participações S.A. (BB Elo Cartões), sua subsidiária
integral, e a Cielo S.A. celebraram, nesta data, Acordo de Associação para formação de nova parceria estratégica
no setor de meios eletrônicos de pagamento.
A participação societária da BB Elo Cartões e da Cielo na Sociedade foi autorizada pelo Bacen em 30.12.2014.
A criação da Sociedade, oriunda da Parceria, foi autorizada, no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), após transcorrido o prazo previsto no art. 65 da Lei n• 12.529/2011 , sem que houvesse a
interposição de recursos ou avocação do processo pelo Tribunal Administrativo.
Em 27.02.2015, após a aprovação pelos respectivos órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores, e observado
o cumprimento de todas as condições contratuais precedentes ao fechamento da operação, a BB Elo Cartões e a
Cielo conclu fram a formação da parceria estratégica, constituindo uma nova sociedade denominada Cateno Gestão
de Contas de Pagamento S.A. (Cateno).
Segundo os termos do Acordo, a nova sociedade possui o direito, transferido pela BB Elo Cartões, de explorar as
atividades de gestão das transações de contas de pagamento pós-pagas e de gestão da funcionalidade de compras
via débito de arranjos de pagamentos, conforme as normas do marco regulatório no setor de meios eletrônicos de
pagamento. Além disso, o novo negócio tem entre seus objetivos realizar associações com outros parceiros de
forma a aproveitar oportunidades em nicho de mercado relacionado a meios eletrônicos de pagamento, buscando a
obtenção de ganhos de sinergia e otimizando a estruturação de novos negócios no segmento.
O aporte desse ativo Intangível ao patrimônio líquido da Cateno representou R$ 11.572.000 mil, conforme laudo
técnico realizado por empresa independente. Em contrapartida, bem como para fins de equalização das
participações societárias pretendidas, a Cateno entregou à BB Elo Cartões os montantes de R$ 4,640,951 rnil em
moeda corrente, referentes ao pagamento dos tributos incidentes sobre a operação, e R$ 3.459.449 mil em
debêntures da Cielo. O montante de R$ 3.4 71.600 mil foi mantido para compor a participação acionária da BB Elo
Cartões na Cateno.
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O capital social total foi dividido à proporção de 30,00% para a BB Elo Cartões e 70,00% para a Cielo. Entretanto,
levando-se em consideração a participação indireta do Banco na Cielo, por meio do BB Banco de Investimento S.A.,
a participação societária indireta total do Banco do Brasil na Cateno ficou distribufda conforme a seguir:
Participação 88. ~.

Ações ON

AçõesPN

Total

42,27

100.00

50,13

Capital Total

Em razão da conclusão da operação, o montante de R$ 3.211.700 mil impactou o resultado do Banco no

1° semestre de 2015. conforme quadro a seguir:
1) Ganho de capital da BB Elo Cartões

11.572.000

2) Tributos

(4.640.951 )

3) Resultado na BB Elo Cartões, liquido de efeitos tributários (1+2)

4) Resultado não realizado (50,13% do item 3)
5) Resultado Consolidado (3+4)

6.931.049
(3.474.189)

3.456.860

6) Partlcrpação de empregados no lucro, Hquida de efeitos tributários

(245.160)

7) Impacto no lucro líquido Consolidado (5+6)

3.211.700

3 -APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis Individuais foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das
Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN}, do Banco
Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando aplicável.
A elaboração de demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
financeiras, requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis,
quando for o caso. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: o valor residual
do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa. ativos fiscais diferidos. provisão para demandas
trabalhistas, fiscais e cíveis, valorização de instrumentos financeiros, ativos e passivos relacionados a benefícios
pós-emprego a empregados e outras provisões. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas
somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.
As demonstrações contábeis individuais contemplam as operações do Banco do Brasil realizadas por suas
dependências no país e no exterior, em conformidade com a Circular Bacen n.' 2.804/1998.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC} emite normas e Interpretações contábeis alinhadas às normas
internacionais de contabilidade e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários. O Conselho Monetário Nacional
(CMN} aprovou os seguintes pronunciamentos, observados integralmente pelo Banco, quando aplicável: CPC 00 Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, CPC 01 - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos, CPC 03- Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, CPC 05- Divulgação sobre Partes
Relacionadas. CPC 10- Pagamento Baseado em Ações, CPC 23- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro. CPC 24 - Evento Subsequente. CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes e CPC 33- Benefícios a Empregados.
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O Banco aplicou. ainda, nessas demonstrações contábeis individuais. os seguintes pronunciamentos que não são
conflitantes com as normas do Bacen, conforme determina o artigo 22, § 2°, da Lei n.• 6.385/1976: CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado, CPC 12 -Ajuste a Valor Presente e CPC 41 -Resultado por Ação.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Diretor em 11.08.2015.
Inf ormações p a ra ef eito de com p arabili d ade
As informações financeiras individuais, data-base 31 . 12.2014, estão sendo apresentadas de forma retrospectiva
conforme Pronunciamento Técnico CPC 23- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, em
decorrência da reclassificação do instrumento elegível ao capital principal para o passivo, sob o titulo "Instrumentos
de divida elegíveis a capital". de acordo com as normas do Banco Central do Brasil:
B a lan ço Pa trim o nia l
Divulgação Anterior

Reclasstflcações

Saldos Ajustados

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

371.317.891

8.100.000

379.417.891

Instrumentos de dfvida elegíveis a capital

21.250.525

8.100.000

29.350.525

PATRIMONIO LIQUIDO

77.920.Z12

(8.100.000)

69.820.212

8.100.000

(8.100.000)

Instrumento elegível ao capital principal

-

---

Foram realizadas, ainda, para efeito de comparabilidade. de forma a evidenciar melhor a essência das operações,
as seguintes reclassificações:
Balan ço Patr i m o nia l
Prêmio pago a clientes por fidelidade/performance do grupamento Outros Valores e Bens -Despesas Antecipadas
para Intangível - Ativos Intangíveis- R$ 220.547 mil.
30.06.2014

À

.,
~

-~

Adicionalmente, o Banco Central editou a Resolução CMN n.• 3.533, de 31.01.2008, cuja vigência iniciou-se em
janeiro de 2012, a qual estabeleceu procedimentos para classificação, registro contábil e divulgação de operações
de venda ou de transferência de ativos financeiros. A Resolução é convergente com os critérios de baixa de ativos
financeiros especificados no CPC 38- Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.

31.12.2014

1'r1

1° Semestre de 0,1

Valores expressos em milhares de Reais, oxceto quando indf'ç.~

Divulgação Anterior

Reclassificações

Saldos Ajustados

739.026.339

(220.547)

471.828

(220.547)

251.281

605.601.496

220.547

605.822.043

PERMANENTE

34.898.540

220.547

35.119.087

lntangfvel - Ativos intangíveis

16.464.665

220.547

16.685.212

ATIVO CIRCULANTE

Outros Valores e Bens- Despesas Antecipadas
ATIVO NÃO CIRCULANTE

738.805.792

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuraç ã o do Resu lt ad o
Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do
resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de
recebimento ou pagamento. As operações formalizadas cem encargos financeiros pós-fixados são atualizadas pelo
critério pro rata die, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados, e as operações com encargos
financeiros pré-fixados estão registradas pelo valor de resgate, retificado por conta de rendas a apropriar ou
despesas a apropriar correspondentes ao perfodo futuro. As operações indexadas a moedas estrangeiras são
atualizadas até a data do balanço pelo critério de taxas ccrrentes.
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b) Mensuração a Valor Presente
Os ativos e passivos financeiros estão apresentados a valor presente em função da aplicação do regime de
competência no reconhecimento das respectivas receitas e despesas de juros.
Os passivos não contratuais, representados essencialmente por provisões para demandas judiciais e obrigações
legais, cuja data de desembolso é incerta e não está sob controle do Banco. estão mensurados a valor presente
uma vez que são reconhecidos Inicialmente pelo valor de desembolso estimado na data da avaliação e são
atualizados mensalmente.
c) Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira,
aplicações em ouro, aplicações em operações compromissadas - posição bancada, aplicações em depósitos
interfinanceiros e aplicações em moedas estrangeiras, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor
justo, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.
d) Aplicações l nterfinanceiras de Liquidez
As aplicações interfinanceiras de liquldez são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço e ajustadas por provisão para perdas, quando aplicável.
e) Títul os

e Valores Mobiliârios -

TVM

Os titulas e valores mobiliários adquiridos para fomnação de carteira própria são registrados pelo valor efetivamente
pago, inclusive corretagens e emolumentos, e se classificam em função da intenção da Administração do Banco em
três categorias distintas, conforme Circular Bacen n.• 3.068/2001 :
Títulos para Negociacão: títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem negociados ativa e
frequentemente, ajustados mensalmente pelo valor de mercado. Suas valorizações e desvalorizações são
registradas, respectivamente, em contas de receitas e despesas do período;
Títulos Disooníveis para Venda: títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados a qualquer tempo, porém
não são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados mensalmente ao
valor de mercado e suas valorizações e desvalorizações registradas, líquidas dos efeitos tributários. em conta de
Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Liquido; e
Títulos Mantidos até o Vencimento: títulos e valores mobiliários que o Banco tem e dispõe de capacidade financeira
e intenção para manter até o vencimento. Esses titulas não são ajustados pelo valor de mercado. A capacidade
financeira está amparada em projeção de fluxo de caixa que desconsidera a possibilidade de venda desses títulos.
A metodologia de ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários foi estabelecida com observância a
critérios consistentes e verificáveis. que levam em consideração o preço médio de negociação na data da apuração
ou, na falta d esse, o valor de ajuste diário das operações de mercado futuro divulgados pela Anblma, BM&FBovespa
ou o valor líquido provável de realização obtido por meio de modelos de precificação, utilizando curvas de valores
futuros de taxas de juros, taxas de câmbio, lndice de preços e moedas, todas devidamente aderentes aos preços
praticados no período.
Os rendimentos obtidos pelos títulos e valores mobiliários, independente de como estão classificados, são
apropriados pro rata die, observando o regime de competência até a data do vencimento ou da venda definitiva, pelo
método exponencial ou linear, com base nas suas cláusulas de remuneração e na taxa de aquisição distribulda no
prazo de nuência, reconhecidos diretamente no resultado do perlodo.
As perdas com titulas classficados como disponlveis para venda e como mantidos até o vencimento que não
tenham caráter de perdas temporárias são reconhecidas diretamente no resultado do período e passam a compor a
nova base de custo do ativo.
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Quando da alienação, a diferença apurada entre o valor da venda e o custo de aqu1s1çao atualizado pelos
rendimentos é considerada como resultado da transação, sendo contabilizada na data da operação como lucro ou
prejuízo com títulos e valores mobiliários.

f) Instrumentos Financeiros Deriv at ivos -IFD
Os instrumentos financeiros derivativos são avaliados pelo valor de mercado por ocasião dos balancetes mensais e
balanços. As valorizações ou desvalorizações são registradas em contas de receitas ou despesas dos respectivos
instrumentos financeiros.
A metodologia de marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos foi estabelecida com base em
critérios consistentes e verificáveis que levam em consideração o preço médio de negociação no dia da apuração
ou, na falta desse, por meio de modelos de precificação que traduzam o valor líquido provável de realização, ou
ainda, o preço de instrumento financeiro semelhante, levando em consideração, no mínimo, os prazos de
pagamento e vencimento, o risco de crédito e a moeda ou indexador.
Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes das
exposições às variações no valor de mercado de ativos ou passivos financeiros são considerados instrumentos de
proteção (hedge) e são classificados de acordo com a sua natureza em:
Hedge de Risco de Mercado: os instrumentos financeiros assim classificados, bem como o item objeto de hedge,
tém suas valorizações ou desvalorizações reconhecidas em contas de resultaco do período; e
Hedge de Fluxo de Caixa: para os instrumentos financeiros enquadrados nessa categoria, a parcela efetiva das
valorizações ou desvalorizações registra-se, liquida dos efeitos tributários, na conta Ajuste de Avaliação Patrimonial
do Patrimônio liquido. Entende-se por parcela efetiva aquela em que a variação no item objeto de hedge,
diretamente relacionada ao risco correspondente, é compensada pela variação no instrumento financeiro utilizado
para hedge, considerando o efeito acumulado da operação. As demais variações verificadas nesses inslrumentos
são reconhecidas diretamente no resultado do perlodo.
g) Operações de Crédito, de Arrendamento Mercantil, Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio,
Outros Créditos com Características de Concessão de Crédito e Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa
As operações de crédito, de arrendamento mercantil, adiantamentos sobre contratos de câmbio e outros créditos
com características de concessão de crédito são classificados de acordo com o julgamento da Administração quanto
ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos
em relação à operação, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução
CMN n.O 2.682/1999, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis, sendo AA (risco
mínimo) e H (risco máximo), bem como a classificação das operações com atraso superior a 15 dias como
operações em curso anormal. Para as operações anormais com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a
contagem em dobro sobre os intervalos de atraso definidos para os nove níveis de risco, conforme facultado pela
Resolução CMN n.0 2.682/1999.
As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, inclusive, independentemente de seu nivel de
risco, são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas.
As operações classificadas como nível H, que permanecem nessa classificação por 180 dias, são baixadas contra a
provisão existente.
As operações renegociadas são mantidas, no m1mmo, no mesmo nfvel em que estavam classificadas. As
renegociações de operações de crédito jà baixadas contra a provisão são classificadas como H e os eventuais
ganhos oriundos da renegociação são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos. Admite-se a
reclassificação para categoria de menor risco quando houver amortização significativa da operação ou quando
houver fatos novos relevan:es que justificarem a mudança do nível de risco, conforme Resolução CMN n.0
2.682/1999.
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A provisão para créditos de liquidação duvidosa, considerada suficiente pela Administração. atende ao requisito
mínimo estabelecido pela Resolução CMN n.• 2.682/1999 (Nota 9.e).
h) Tributos
Os tributos são apurados com base nas alfquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributos

Aliquota

Imposto de Renda (15% + adicional de 10%)

25%

Contrfbulçllo Social sobre o Lucro Liquido- CSLL

15%

PIS/Pasep

Contribuiçao para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

0.65%

4%
Até5%

Os ativos fiscais diferidos (créditos tributários) e os passivos fiscais diferidos são constituidos pela aplicação das
alfquotas vigentes dos tributos sobre suas respectivas bases. Para constituição, manutenção e baixa dos ativos
fiscais diferidos são obseiVados os critérios estabelecidos pela Resolução CMN n° 3.059/2002, alterados pelas
Resoluções CMN n.• 3.355/2006, CMN n• 3.655/2008 e CMN n.• 4.192/2013, e estão suportados por estudo de
capacidade de realização.
i) Despesas Antecipadas
Referem-se às aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos beneficios ou prestação de se/Viço ao
Banco ocorrerão durante os exerclcios seguintes. As despesas antecipadas são registradas ao custo e amortizadas
à medida que forem sendo realizadas.

j) Ativo Perma nente
Investimentos: os investimentos em empresas controladas e coligadas com influência significativa ou com
participação de 20% ou mais no capital votante e em demais sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou
que estejam sob controle comum são avaliados por equivalência patrimonial com base no valor do patrimônio líquido
da controlada ou coligada.
Os ágios correspondentes ao valor pago excedente ao valor contábil dos investimentos adquiridos, decorrentes da
expectativa de rentabilidade futura, estão sustentados pelas avaliações econômico-financeiras que fundamentaram
o preço de compra dos negócios, são amortizados com base nas projeções de resultado anual constantes nos
respectivos estudos econômico-financeiros e são submetidos anualmente ao teste de redução ao valor recuperável
de ativos.
As demonstrações contábeis das agências e controladas no exterior são adaptadas aos critérios contábeis vigentes
no Brasil e convertidas para a moeda Real pelo critério de taxas correntes, conforme previsto nas Circulares Bacen
n.• 2.397/1993 e n.• 2.571/1995 e seus efeitos são reconhecidos no resultado do período.
Os demais investimentos permanentes são avaliados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão para perdas por
desvalorização (imparidade), quando aplicável.
Imobilizado de Uso: o ativo imobilizado é avaliado pelo custo de aqu1s1çao, deduzido da respectiva conta de
depreciação, cujo valor é calculado pelo método linear às seguintes taxas anuais: edificações e benfeitorias - 4%.
veículos- 20%, sistemas de processamento de dados- 20% e demais itens- 1O% (Nota 14).
Diferido: o ativo diferido está registrado ao custo de aquisição ou formação, liquido das respectivas amortizações
acumuladas. Contempla, principalmente, os gastos de reestruturação da Empresa e os gastos efetuados até
30.09.2008, em imóveis de terceiros, decorrentes de instalação de dependências e amortizados mediante taxas
apuradas com base no prazo de locação, obseiVado o maximo de 1O anos, e com aquisição e desenvolvimento de
sistemas, amortizados à taxa anual de 10%. Não são registrados novos valores no ativo diferido, de acordo com a
resolução CMN n° 3.617/2008.
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Intangível: o ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção do Banco ou exercidos com essa finalidade. inclusive o fundo de comércio adquirido.
Um ativo satisfaz o critério de identificação de um ativo lntanglvel quando: for separável. ou seja, puder ser separado
da empresa e vendido, transferido ou licenciado, alugado ou trocado Individualmente ou junto a um contrato, ativo ou
passivo relacionado, independente da intenção de uso ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais,
independentemente de tais direitos serem transferfveis ou separáveis da empresa ou de outros direitos e
obrigações.
Os ativos intangíveis possuem vida útil definida e referem-se basicamente aos desembolsos para aquisição de
direitos para prestação de serviços bancários (direitos de gestão de folhas de pagamento), amortizados de acordo
com os prazos dos contratos; ágio pago na aquisição de sociedade incorporada (Banco Nossa Caixa), amortizado
com base nas projeções de resultado anual constantes no estudo econômico-financeiro; e softwares, amortizados
pelo método linear à taxa de 10% ao ano a partir da data da sua disponibilidade para uso. Os ativos intangíveis são
ajustados por provisão para perda por desvalorização (imparidade), quando aplicável (Nota 16). A amortização dos
ativos intangíveis é contabilizada em Outras Despesas Administrativas.
k) Redução ao Valor Recuperável de Ativos nã.o Financeiros -lmparidade
Ao final de cada período de reporte, o Banco avalia, com base em fontes internas e externas de Informação, se há
alguma indicação de que um ativo não financeiro possa ter sofrido desvalorização. Se houver indicação de
desvalorização. o Banco estima o valor recuperável do ativo. que é o maior entre: I) seu valor justo menos os custos
para vendê-lo; e ii) o seu valor em uso.
Independentemente de haver indicação de desvalorização, o Banco testa o valor recuperável dos ativos intangíveis
ainda não disponíveis para uso e dos ágios na aquisição de Investimentos, no mínimo anualmente. Esse teste é
realizado a qualquer momento do ano, sempre na mesma época.
Se o valor recuperável do ativo for menor que o seu valor contábil, o valor contábil é reduzido ao seu valor
recuperável por meio de uma provisão para perda por imparidade, reconhecida na Demonstração do Resultado.
Metodol ogias aplicadas na avaliação do valor recuperável dos principais ativos não financeiros:
Imobilizado de uso
Terrenos e edificações - na apuração do valor recuperável de terrenos e edificações. são efetuadas avaliações
técnicas em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Sistemas de processamento de dados - na apuração do valor recuperável dos itens relevantes que compõem os
sistemas de processamento de dados, são considerados o valor de mercado para itens com valor de mercado
disponível ou o valor passível de ser recuperado pelo uso nas operações do Banco para os demais itens. cujo
cálculo considera a projeção dos fluxos de caixa dos benefícios decorrentes do uso de cada bem durante a sua vida
útil, descontada a valor presente com base na taxa dos Certificados de Depósitos lnterbancários- CDI.
Outros itens do imobilizado- embora sejam sujeitos à análise de indicativo de perda. os demais bens do imobilizado
de uso são individualmente de pequeno valor e, em face da relação custo-beneficio, o Banco não avalia o valor
recuperável desses itens individualmente. No entanto, o Banco realiza inventário anualmente, onde os bens
perdidos ou deteriorados são baixados na contabilidade.
Investimentos e Ágio na Aquisição de Investimentos
A metodologia de apuração do valor recuperável dos investimentos e dos ágios por expectativa de rentabilidade
futura consiste em mensurar o resultado esperado do investimento por meio de fluxo de caixa descontado. Para
mensurar esse resultado, as premissas adotadas são baseadas em (i} projeções das operações, resultados e planos
de investimentos das empresas; (ii) cenários macroeconômicos desenvolvidos pelo Banco; e (iii) metodologia interna
de apuração do custo do capital baseado no modelo Capital Assei Pricing Model - CAPM.
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Valores expressos em m11hares de

Reais~

exceto quando

Direitos de Gestão de Folhas de Pagamento -O modelo de avaliação do valor recuperável dos direitos de gestão de
folhas de pagamento está relacionado ao acompanhamento da performance dos contratos, calculada a partir das
margens de contribuição de relacionamento dos clientes vinculados a cada contrato, de forma a verificar se as
projeções que justificaram a aquisição do ativo correspondem à performance observada. Para os contratos que não
atingem a performance esperada, é reconhecida uma provisão para perda por imparidade.
Softwares- Os softwares, substancialmente desenvolvidos internamente de acordo com as necessidades do Banco,
são constantemente objeto de investimentos para modernização e adequação às novas tecnologias e necessidades
dos negócios. Em razão de não haver similares no mercado, bem como do alto custo para se implantar métricas que
permitam o cálculo do seu valor em uso, o teste de recuperabllidade dos softwares consiste em avaliar a sua
utilidade para a empresa de forma que, sempre que um software entra em desuso, seu valor é baixado na
contabilidade.
Ágio na Aquisição de Sociedade Incorporada - A metodologia de apuração do valor recuperável do ágio na
aquisição do Banco Nossa Caixa, incorporado pelo Banco do Brasil em novembro de 200g, consiste em comparar o
valor do ágio pago, deduzido pela amortização acumulada. com o valor presente dos resultados do Banco do Brasil
projetados para o Estado de São Paulo, descontados os ativos com vida útil definida. As projeções partem dos
resultados observados e evoluem com base nas premissas de crescimento de rentabilidade para o Banco do Brasil
e são descontadas pela taxa do custo do capital apurada por meio de metodologia interna, baseada no modelo
Capital Asset Pricing Model- CAPM.
As perdas registradas no resultado para ajuste ao valor recuperável desses ativos, quando houver, são
demonstradas nas respectivas notas explicativas.
I) Beneficios a Empregados
Os beneficios a empregados, relacionados a benefícios de curto prazo para os empregados atuais, são
reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços prestados. Os beneffcios pós-emprego de
responsabilidade do Banco relacionados a complemento de aposentadoria e assistência médica são avaliados de
acordo com os critérios estabelecidos no CPC 33 (R1 ) - Beneficios a Empregados, aprovado pela Deliberação CVM
n.0 695/2012 e pela Resolução CMN n° 4.424/2015 (Nota 25). As avaliações são realizadas semestralmente.
Nos planos de contribuição definida, o risco atuarial e o risco dos Investimentos são dos participantes. Sendo assim,
a contabilização dos custos é determinada pelos valores das contribuições de cada período que representam a
obrigação do Banco. Consequentemente, nenhum cálculo atuarial é requerido na mensuração da obrigação ou da
despesa e não existe ganho ou perda atuarial.
Nos planos de benefício definido, o risco atuarial e o risco dos investimentos recaem parcial ou integralmente na
entidade patrocinadora. Assim, a contabilização dos custos exige a mensuração das obrigações e despesas do
plano, existindo a possibilidade de ocorrer ganhos e perdas atuariais, podendo originar o registro de um passivo
quando o montante das obrigações atuariais ultrapassa o valor dos ativos do plano de benefícios, ou de um ativo
quando o montante dos ativos supera o valor das obrigações do plano. Nesta última hipótese, o ativo somente
deverá ser registrado quando existirem evidências de que este poderá reduzir efetivamente as contribuições da
patrocinadora ou que será reembolsãvel no futuro.
O Banco reconhece os componentes de custo de beneficio definido no próprio período em que foi realizado o
cálculo atuarial, de acordo com os critérios estabelecidos no CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados, sendo que:

o custo do serviço corrente e os juros liquidas sobre o valor liquido de passivo (ativo) de beneficio
definido são reconhecidos no resultado do período; e
as remensurações do valor liquido de passivo (ativo) de benefício definido são reconhecidos em outros
resultados abrangentes, no patrimônio liquido da empresa, liquido dos efeitos tributários.
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As contribuições devidas pelo Banco aos planos de assistência médica. em alguns casos, permanecem após a
aposentadoria do empregada. Sendo assim. as obrigações do Banco são ava'iadas pelo valor presente atuarial das
contribuições que serão realizadas durante o período esperado de vinculação dos associados e beneficiários ao
plano. Tais obrigações são avaliadas e reconhecidas utilizando-se os mesmos critérios dos planos de benefício
definido.
O ativo atuarial reconhecido no balanço (Nota 27) refere-se aos ganhos atuariais e sua realização ocorrerá
obrigatoriamente até o final do plano. Poderão ocorrer realizações parciais desse ativo atuarial, condicionadas ao
atendimento dos requisitos da Lei Complementar n.0 109/2001 e da Resolução CGPC n.0 26/2008.
m) Depósitos e Captações no Mercado Aberto
Os depósitos e captações no mercado aberto são demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram,
quando aplicável, os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata die.
n) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, dos ativos e passivos contingentes e obrigações
legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 - Provisões. Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes, aprovado pela Resolução CMN n.0 3.823/2009 (Nota 26).
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, porém, quando há evidências que
propiciem a garantia de sua realização, usualmente representado pelo t·ãnsito em julgado da ação e pela

confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação por outro exigivel, são
reconhecidos como ativo.
Uma provisão para os passivos contingentes é reconhecida nas demonstrações contábeis quando, baseado na
opinião de assessores jurldicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, sendo quantificados quando da citação/notificação judicial
e revisados mensalmente, da seguinte forma:
Método Massificado: processos relativos às causas consideradas semelhantes e usuais, e cujo valor não seja
considerado relevante, segundo parâmetro estatístico. Abrange os processos do tipo judicial de natureza cível, fiscal
ou trabalhista (exceto processos de natureza trabalhista movidos por sindicatos da categoria e todos os processos
classificados como estratégicos) com valor provável de condenação, estimado pelos assessores juridicos, de até R$
1 milhão.
Método Individualizado: processos relativos às causas consideradas não usuais ou cujo valor seja considerado
relevante sob a avaliação de assessores jurídicos. Considera-se o valor indenizatório pretendido. o valor provável de
condenação. provas apresentadas e provas produzidas nos autos, jurisprudência sobre a matéria, subsidias fáticos
levantados, decisões judiciais que vierem a ser proferidas na ação, classificação e grau de risco de perda da ação
judicial.
Os passivos contingentes, de mensuração individualizada, classificados como de perdas possíveis não são
reconhecidos nas demonstrações contábeis, sendo divulgados em notas explicativas, e os classificados como
remotos não requerem provisão e nem divulgação.
As obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são derivadas de obrigações tributárias previstas na legislação,
Independentemente da probabilidade de sucesso de processos judiciais em andamento, que têm os seus montantes
reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.
o) Despesas Associadas a Captações de Recursos
Nas operações de captação de recursos mediante emissão de titulas e valores mobiliários, as despesas associadas
são apropriadas ao resultado de acordo com a fluência do prazo da operação e apresentadas como redutoras do
passivo correspondente.
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p) Out ros Ativos e Passivos
Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as
variações monetárias e cambiais auferidas em base pro rata die e provisão para perda. quando julgada necessária.
Os demais passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos, quando aplicável,
dos encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos em base pro rata die.

q) Luc ro por Ação
A divulgação do lucro por ação é efetuada de acordo com os critérios definidos no CPC 41 - Resultado por Ação,
aprovado pela Deliberação CVM n.• 6361201 O. O lucro básico e diluldo por ação do Banco foi calculado dividindo-se
o lucro liquido atribuível aos acionistas pelo número médio ponderado de ações ordinárias totais, excluídas as ações
em tesouraria (Nota 22.e). O Banco não tem opção, bônus de subscrição ou seus equivalentes que dão ao seu
titular direito de adquirir ações. Assim, o lucro básico e diluldo por ação são iguais.

5- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

15.419.145

12.200.359

10.683.924

Disponibilidades em moeda nacional

9.957.922

9.188.696

8.989.171

Disponibilidades em moeda estrangeira

5.461.223

3.011.663

1.694.753

62.302.345

62.533.241

72.045.868

Disponibllidadas

Aplicações lnterfinancelras de Liquide!: (1,

Aplicações no mercado aberto- revendas a liquidar- posição bancada

19.329.307

16.971.089

25.282.743

Aplicações em depósitos inlerfinancelros

42.973.038

45.562.152

46.763.125

77.721.490

74.733.600

82.729.792

Total

(1) Referem-se a operaçOes com prazo original igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco lnsigni'lcante de mudança de valor justo.

21

793

794 Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

fJ BANCO DO BRASIL
6 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição
30.06.2015
Aplicações no Mercado Aberto

Revendas a Uquldar ~Posição Bancada

Letras Ananceiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional

31.12.2014

30.06.2014

311.701.797

263.290.018

19.329.307

16.971.091

190.757
19.138.550

255.086.827
25.282.743
23.086.367

16.970.392

594.130

699

1.602.246

292.372.490

246.318.927

229.804.084

38.115.810

33.002.160

70.747.9 54

l etras do Tesouro Nacional

135.154.273

125.529.282

97.117.075

Notas do Tesouro Nacional

118 .867.312

87.501.820

61 .771.706

235.095

285.665

167.349

Aplicações em Depósitos lnterllnaneeiros

106.055.528

101.158.928

87.207.308

Total

417.757.325

364.448.946

342.294.135

Ativo circulante

363.385.104

313.830.594

306.419.023

54.372.22 1

50.618.352

35.875.112

Notas do Tesouro Nacional
Revendas a Liquidar- Posição Financiada

Letras Financeiras do Tesouro

Outros Títulos

Ativo não circulante

b) Rendas de Aplicações lnterfinanceiras de Liquidez
1' Semestre12015
Rendas de Aplicações no Mercado Aberto

Posiçao bancada
Posição financiada
Rendas de Aplicações em Depósitos lnterfinanceiros

Total

18.253.214

1' Semestre/2014
12.499.583

1.309.648

1.085.001

16.943.566

11.414.582

1.923.933

1.204.981

20.177.147

13.704.564
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7- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Títulos e Valores Mobiliários- TVM
a.1) Composição da carteira por categoria, tipo de papel e prazo de vencimento
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•s.6JO.S4J

39.811.2Aa

(S.I11.095)

0.234.02·1

3.l.T7J.OH

(..45'1.145)

43.047.824

4 7.987.8.85

<13.047.82~

(4;:940.061)

45.307.$73

39 66$,17'2

{$.048,701)

42..92U 03

36.627.191

(4,203,!10<1)

172&&$

33US4

173.5&4

l169.290)

322'.470

152.076

(170.394)

3,~.SI11

, ... .Ble

(104.078)

tM.753.130

t 4,,01t.3'91

t 4 Ut4.4$3

C7.1114.t21)

U f..tGI.%46

t 3t.l23.29i

(7.244.1M7t

144.6 11,319

139.191,147

(5.3:7.172)

8!18

lmoblrtárlo•

merc.tdo

4S.3M.t2t

~Anei"'CeiructGT..ouro

Tltt.JiosPrlvadQ

~rc:·açAoa

Valord •
mtrcado

o
:;;;,
:::0

o
~
()
)>>

s:

a.2) Composição da carteira por rubricas de publicação e prazo de vencimento
V.,Of d. JMrç.~o

V•nc•n·ro em 01..
Sam

vonGn,.nto
PotCarttita

c.rtah-

-

Vlncliltdos a

~sos de

Ac.1rnad• Jfi0

Valot do CUStO

Ml!~oa

m•re-ctâ

merc:ardo

Yalorde eutlo

)>

T...l

Totll

Valofd•

"•~«ci•

M.arui(IO•

n-.rç• do

ValotdtCUI-10

rntf"Çado

o

........

Mllru.ç.lo•

V•lor!Mi
merc.~ .

o(/)

6$1,1tl

1.76t.Hl

J .2At.62S

9.&tUS2

U$.753.130

1<49;01l.lt1

141.814..463

!7.104.024)

145..161.2-'6

13t.72;5,,2tl

(7.2.t.4.-147)

144..511.311

13J.191. 147

(5.321.112)

~.-401

2.865;.931

O.o86.005

69.a77.tot

86.3:99.516

83,374.331

(3.02~1 8$)

n.n3.sot

75.82$..871

(1.1>17.630)

8$,144.475

19.799.339

(3.345.1:!6)

o

280..323

50$.343

51$91.313

5<1.535.507

52,4SU78

(4.07M24)

se.oeo.3J3

&07a8.233

(5.292.100)

s-..681.343

012..609.449

(1.081.854)

"'O

-

-

-

-

29

16

(13)

123.271

4

13.109.195

(5.217)

6,782.472

6.782.303

(169)

-

~ ao a.nco

V~t prts~çto

111 aló0

:::0

3-0.01.2014

551.1$.3

c......

degalõlinllllil

l<>W

31 a t ao

Oa J<l

)>

·-

~i .U.201o4

I

30,.0C..2015

-

-

nUR

5,184.016

6.(18.4..)6.8

6.0&3.153

(1.215)

13.114.412

m

c

~

o

o(/)
I

a.3) Composição da carteira por categoria e prazo de vencimento em anos

(/)

1r

30.08.2115
V.-nclirMnto •m Ano•

Por C.Wgoria

1 ·1lltáotplln.Negoc:lalçao
2 • TIIIAos Olapon!Veis ~ra \le,..
3 • Mar\tidos att o Vfl'QI'I'IOI'dO

-

Sem vtnci'Mnto

VIIOr d a ....,.c-.ado

......

A.w nc.•r•m•lt

Av.nur • ntre 1

Av.oc•renln4i

• 5 ~ no.

a 1040Q•

)1.12.,20,.

)O.I)t,.2014

lot•l

Total

rouJ ,

....

A w ncar 11~10

V fiAtw de c.U.Sio ,

Valor dto fl'lllrcado

V.,«de c;lplMo

VaiO{ de rn.rc:ado

Valor dto cutto

c

"'O

551.193

tiii·,"O.t40

47.933.611

7$.&G6.171

2.t53.21t

149.0 11.3$1

141.114..463

14&.Ht..l4t

144.611.311

691.469

1.853,1Sll

269.1~

-

t lt.n.uot

-

3.061.259

3.()1)4..$51

8.088.811

7.9&4.<431

9.069.ns

9.005.601

SS1,1a3

13.117.773

.ccs.oeo.~s

'n.$Sil.11$

2.781.1m

97.647,393

95.688.724

93.249.092

91 947.rnl

92.061.616

9U5e.&07

<3,~.250

112.240

... 8.320.739

4mt.>M

45,630,343

31.811.248

43.386,928

31l.m.0311

-

898

-

r

Valor de m.rc:.OO

13t.111.147

'

s:

lll

' '8a.

1

I

(1)

~
......
(1)

s::
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fJ BANCO DO BRASIL

1• Semestre de 2015
Va.,ores éXpr&SSO$ em •lJ1Ihares de Roals~ oxcoto quando Indicado

(I)

1\,)

o
......
m

a.4) Resumo da carteira por rubricas de publicação

--

19.405.287

Carteira Própria
VinC\AadOs a c:omPJomlssos de

recomP<O

30,06.201;4
Valor Contábil

Circulante

Total

Hio c1rculante

Totol

147.013.814

26.192.199

17.274.2 15

67.639.358

84.9 13.573

22. 212.082

54.413.849

76.625.931

1.217.177

54.799.911

56.017.088

2.543.542

53.263.728

55.807.268

-

-

-

-

-

-

1.436.575

11.672.620

13.109.195

9 13.895

5.169.258

6.063.153

119.350.195

Nlo cfreulanto

Circul.anto

127.608.527

Vinc\Jados ao Sanoo Central
VinCIJadOs à prestaçllo de garantias

31 .12.2014
Vàlór Contábil

Nl o cli'Ct.Jianle-

Clrculanto

Por Carteira

30.06.2015
Valor Contábil

145.642.394

32.121.087

Total

111.528.049

143.649.136

18.806.119

63.628.249

82.434.428

10.602.816

43.829.496

54.432.312

16

-

16

2.7 12.076

4.070.304

6.782.360

30.06.2015

Por Categoria

-

-

31.12.2014

-

-

)>

3.004.351

2%

7.964.461

6%

9.005.601

6%

65%

91.947.570

63'4

91 .256.607

64'4

3. Ma ntidos até o Vencimento

48.320.739

33%

45.630.343

31%

43.366.928

30%

147.013.814

100%

145.542.394

100'~

143.649.136

100%

(5.099.351)

-

(5.819.095)

Marcaçao a meroadO da categoria 3
Valor do mercado da carteira

~
:::0

95.668.724

Valor contábfl da ca,rteln.

o
s::

30.06. 2014

2 • Tltulos Di&pOflfvels para Venda

1 · Tilulos para Negoclaçllo

:::0

()
)>>

a.5) Resumo da carteira por categoria
---

o
:;;;,

141.914.463

-

139.723.299

-

(4.457.989)
139.191.147

)>

o

o(/)
o

m
-o

c

~

o

o(/)
I

(/)

c

-o
r

(/)
(I)

A.

1.}1

ii'
~f
......
CD

"~
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Notas Explicativas às Demonstraçõ es Contábeis

~
---.....

lndiv~~ Jf!.: 'Âv \ ~-~

1° Semestre

~~4. Of1..5_i_

_ l;{t
\i~;1~,-~p

Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando

~

b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
1° Semestre/2015

1° Semestre/2014

20.177.147

13.704.564

Tttulos de renda fixa

8.764.475

6.139.699

Tftulos de renda variável

3.340.114

(450)

32.281.736

19.843.813

Aplicações lnterfinanceiras de Llquidez (Nota 6.b)

Total

c) Recl assificação de Títulos e Valores Mobiliários
Não houve reclassificação de tftulos e valores mobiliários nos semestres findos em 30.06.2015 e 30.06.2014.
d) Instrum entos Financeiros Derivativos - IFD
O Banco do Brasil se utiliza de Instrumentos Financeiros Derivativos para gerenciar, de forma consolidada, suas
posições e atender às necessidades dos seus clientes, classificando as posições próprias em destinadas a hedge
(de risco de mercado e de risco de nuxo de caixa) e negociação. ambas com limites e alçadas no Banco. A
estratégia de hedge das posições patrimoniais está em consonância com as análises macroeconômicas e é
aprovada pelo Conselho Diretor.
No mercado de opções, as posições ativas ou compradas têm o Banco como titular, enquanto que as posições
passivas ou vendidas têm o Banco como lançador.
Os modelos utilizados no gerenciamento dos riscos com derivativos são revistos periodicamente e as tomadas de
decisões observam a melhor relação risco/retorno, estimando possíveis perdas com base na análise de cenários
macroeconômicos.
O Banco conta com ferramentas e sistemas adequados ao gerenciamento dos instrumentos financeiros derivativos.
A negociação de novos derivativos, padronizados ou não, é condicionada à prévia análise de risco.
A avaliação do risco das subsidiárias é feita individualmente e o gerenciamento de forma consolidada.
O Banco utiliza metodologlas estatfsticas e simulação para mensurar os riscos de suas posições, inclusive em
derivativos, utilizando modelos de valor em risco, de sensibilidade e análise de estresse.
Riscos
Os principais riscos. inerentes aos instrumentos financeiros derivativos. decorrentes dos negócios do Banco e de
suas subsidiárias são os de crédito. de mercado, de liquidez e operacional.
Risco de crédito se traduz pela exposição a perdas no caso de inadimplência de uma contraparte no cumprimento
de sua parte na operação. A exposição ao risco de crédito nos contratos futuros é minimizada devido à liquidação
diária em dinheiro. Os contratos de swaps, registrados na Cetip, estão sujeitos ao risco de crédito caso a contraparte
não tenha capacidade ou disposição para cumprir suas obrigações contratuais, enquanto que os contratos de swaps
registrados na BM&FBovespa não estão sujeitos ao mesmo risco, tendo em vista que as operações do Banco nessa
bolsa possuem a mesma como garantidora.
A exposição de crédito em swap totalizou R$ 601 .082 mil em 30.06.2015 (R$ 508.717 mil em 31 .12.2014 e
R$ 588.1 32 mil em 30.06.2014).
Risco de mercado é a possibilidade de perdas causadas por mudanças no comportamento das taxas de juros e de
cãmbio nos p reços de ações e de commodities.
Risco de llquidez de mercado é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em
tempo razoável e sem perda significativa de valor, devido ao tamanho da transação em relação ao volume via de
regra negociado.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndividua)s _
1° Semestre de 20)5
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indica.do

Risco operacional denota a probabilidade de perdas financeiras decorrentes de falhas ou inadequação de pessoas.
processos e sistemas. ou de fatores, tais como catástrofes ou atividades criminosas.
d .1) Composição da carteira de derivativo s por index ador
30.01.2015
Por lnd.xadoc

V•lord•

nrartncla

30.06.20U

31.12..201"

VaiOrck

Valor de

VaJorch

Vakwct.

Valor da

Valof'â

Valor da

VakM"de

custo

mercado

roferincl•

custo

merudo

raferincla

cwoto

mercado

Contratos da Futuros
Compromissos de

Compra

DI

........
T-Note

15.$46.14 2

S.SI7.7SO

2.875.966

1.039.869

2n.63J

3,426.611

2.820.606

4.510.679

242.795

lndioeBovespa

605

Cupomearnbta/

1.327

Commod'Nes
Compromissos d•
Vondll

DI

Moed••
T-Note

4 .110.099

22.016

no

5.473

.-.n1

1..530.669

t ..C$3.41-t

4.749.731

1.054.228

8.240.543

4..217.36'

437.293

403.338

1.883

712.179

266.792

Cupom cambial
L~

Commodllles

37265

53.G49

145.309

44.305

...660

scc'''

55.606

Operaç&u • Tenno
PaslçioAllva

Termo de lftulo
Termo de moeda
Termo clemerc~dotfl
PaslçloPustVI

Termo de titulo

Termo de moeda
Te-rmo demett:adoria

7.928.2S4

533.251

750.729

t0.1S5.&37

444.144

576.&94

92.500

92'.500

92.500

22.<497

2.2.497

22.497

7.808.145

538..619

648.460

10.076.826

416,333

27.609

T, 132

9 .769

56.314

5.314

15.337.137

(59UII9)

(301.174)

5.333.511

(2.C0.33i)

8.456.495

378.752

255.528

538.000

6.392.446

367.99')

2.24.591

18..497

6.4.049

8,763

30.937

1131.00-4)

-4.031.547

(395.365)

(18'.22.4)

92.500

(92.500)

(92.500)

2:2..497

(22A97)

(22..497)

6.208.087

(497,S39}

(207..336)

5.292.75M

(213.387)

1111.385)

4.020. 190

(393.0011)

(183.437)

36.550

(9.360)

(8.838)

18.270

{3.955)

(2.122)

tz.Jn

(1.457)

(787)

2.671

Dt Compra - Poslçlo
Camp,..da

11.323

..

..

36.297

4 26

61

165.356

Moeda Estra~!ra

6.323

64

58

36.297

426

61

165.356

2.671

48.900.297

(703.+005)

(1.230.373)

46.A96.861

(685.923)

p.048.760)

45.358.729

(731.151)

19.559

(1:270)

(1.279)

18.150

(491)

(647)

39.365

(197)

(39)

48.870.908

(700.372)

(1.226205)

46.478.711

(685.432)

{1.048.113)

é5.318,040

(730,930)

(913.538)

··~
1225

(1.358)

(2.889)

1.324

(24)

(69)

48.974.355

(48.022.+691)

4 6,761.702

(45.97-4.210)

{45.189.876)

4$,5D$.622

(44.620..320)

(44.592. 13.2)

Contrato de Opçhs

..,.,...

De Compra • Posiçlo
Vendida

-.

Pré.futados

lnd;eeDI
AÇ(les

(5)

~

Oe. Vtnda • Poslc;Jo
Vendld~

Moeda EslnlOgeira

Pré .('IX&dos
Opções flex~s

Commod.ities

(913.644)

(47,542.349)

6 ,323

(59)

(2)

36.297

(420}

(71)

\65..356

(2,671)

(3.512)

0:8.&70,907

{43.019.397)

(47.537.022)

46,478,711

(45.969.404)

(45,687,&40)

45.313,040

(44,614,751)

(44.587.386)

246.694

(4.386)

(2.165)

23.226

(2.898)

(1.234)

4.304

(301)

(1.119)

92.821

(2.-441)

(4.206)

(1) Swap cambial com ajuste periódico.

27

i~~

~

799

800

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

~BANCO DO 8RAS1L

30.06.2015
Por Indexador

Valor de
refer6ncla

Valor de

custo

Valor da

relerincla

'··

30.06.2014

3 1.12.2014
Valor da
mercado

Volorde
custo

Valor de
mercado

Valor de

referi ncla

Valor da
custo

Va~rda

11'14trcado

Contratos de
Swaps

Poslçlo Attva

56.671.766

910.106

1.017.627

52.82:9.606

827.168

S.C7.795

10.330.566

410.836

491.707

1.148.160

1S.S58

23.118

511,871

3.979

5.997

2.971.542

162.124

138.004

OI
Moeda

6 .121.196

857.323

957.076

8.422.397

776.846

786.765

5.888.934

187.638

279.037

49.400.764

37.177

37.414

45.895.338

46.343

55.033

1.445.104

58.828

73245

1.846

48

19

24.988

2.246

1.421

12.895.076

(1,376.698)

(1.586.277)

(881.301)

52.498.588

(347.393)

(373.831)

Estrangeira

Pré-lixado
IPCA
Poslçio PassiYB

DI
Moeda
Esllangetra

11.032.438

(755.604)

1.169.705

(12.166)

(23.326)

138.599

659

(~824)

49.012.171

(200.199)

(129,513)

11.684.564

(1.384.532)

(1.562.835)

10.356.380

(690.981)

(81<.406)

2.439.527

(81.697)

(172.225)

(116)

539,459

(65.282)

(64.071)

516.154

(60.765)

(88.150)

530.736

(4.732)

(5.943)

Pr,·l'ixado

40.807

TMS
Outros
DerivaUvos (l )
Posição Ativa

Moeda

E:strangelra

1.979.800

63.918

55.399

2.462.188

61.607

71.125

1.361.706

47.385

35.163

2.447,417

(182.007)

(174_667)

3.987.685

(227.893)

(239.757)

2.613.310

(33.780)

(34,825)

Poslç:io Passiva

Moeda

Estrangeira

(1) Referem-se, essencialmente, a contratos a termo de moeda sem entrega flslca, apenas com liquidação financeira (Non Oeliverabte Foward ). O

NOF ê operado em mercado de balcão e tem como objeto a taxa de câmbio de uma determinada moeda.

d.2) Composição da carteira de derivativos por vencimento (valor referencial)
Vencimento em
Dias

O a 30

31 a 180

181. 360

Acima de 360

30.08.2015

31.12.2014

30.06.2014

Contratos ruluros

1.433.678

4.288.862

807.564

1.546.707

8.076.811

13.321.194

9.559.830

Contratos a termo

2.171.549

5.461.509

4.917.327

1.715.006

14.265.391

15.489.198

10.489.062

240.069

97.062.850

568.810

9.246

97.880.975

93.294.860

91.030.707

Contratos de swaps

1.540.634

55.181.939

4.105.949

8.738.320

69.566.842

63.862.044

62.829.154

Outros

1.767.615

2.249.821

182.614

227.167

4.427.217

6.449.873

3.975.016

Contratos de Opções

d.3) Composição da carteira de derivativos por local de negociação e contraparte (valor
referencial em 30.06.2015)
Futuros
BM&FBovespa

Termo

8.076.811

Opções

Swap

Outros

984.486

Balcão
Instituições financeiras
Cliente

185.000

93.295.209

61.936.60~

14.080.391

3.601 .280

7.630.238

4.427.217

d.4) Composição da margem dada em garantia de operações com instrumentos financeiros
derivativos
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Letras Financeiras do Tesouro

968.445

1.583.333

1.956.255

Total

968.445

1.583.333

1.956.255
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Notas Explicatívas às Demonstrações Contábeis lndivi
1° Semestre de

d.S) Composição da carteira de derivativos designados para hedge
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Hedge de risco de mercado

Instrumentos de Hedge

Ativo

Swap

344.489

345.853

351.261

344.489

345.853

351.261

344.291

345.183

350.582

344.291

345.183

350.582

Itens Objeto de Hedge

Passivo

Outros Passivos

O Banco, para se proteger de eventuais oscilações nas taxas de juros e de câmbio dos seus instrumentos
financeiros, contratou operações de derivativos para compensar os riscos decorrentes das exposições às variações
no valor de mercado. As operações de hedge foram avaliadas como efetivas, de acordo com o estabelecido na
Circular Bacen n.0 3.082/2002, cuja comprovação da efetividade do hedge corresponde ao intervalo de 80% a 125%.

d.6) Ganhos e perdas no resultado dos instrumentos de hedge e dos objetos de hedge
1• Semestre/2015
Perdas dos itens objeto de hedge

1° Semestre/2014

(59.479)

Ganhos dos instn.Jmentos de hedge
Efeito liquido

(8.416)

58.894

6.820

(585)

(1.596)

d.7) Instrumentos financeiros derivativos segregados em circulante e não circulante
30.06.2015

31.12.2014

Não clrculanto

Circulante

Clrculanta

30.06.2014

Nio circulante

Circulante

Não circulante

AUvo
Operações de termo

649.776

100.953

58

Contratos de swaps

263.814

753.813

Outros Derivativos

45.975

9.424

959.623

864.190

Total

514.395

62.599

209.728

45.800

494.279

353.516

190.785

300.922

65.322

5.803

31.366

3.797

1.074.057

421.918

431.888

350.519

61

Mercado de opç.ões

Passivo

(274.917)

(33.757)

(120.800)

(15.204)

(148.151)

(36.073)

Mercado de opções

(48.769.630)

(3.092)

(46.697.392)

(41.244)

(45.102.376)

(403.400)

Contratos de swaps

(508.313)

(1.077.964)

(321.365)

(559.936)

(209.418)

(164.413)

Oulros Derivativos

(166.779)

(7.888)

(234.233)

(5.524)

(31.222)

(3.603)

(49.719.639)

(1.122.701)

(47.373.790)

(621.908)

(45.491.167)

(607Aa9)

Operações de termo

Total

e) Resultado com instrumentos financeiros derivativos
1' Semestro/2015

1' SemostraJ2014

Swap

(75.041)

Termo

325.659

113.454

(2.770.834)

(1.476.403)

154.506

(530.288)

O~s

Futuro
Outros Derivativos
Total

(206.200)

(101 .518)

59.944

(2.467.228)

(2.039.493)
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8 -RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
a) Pagamentos e Recebimentos a Liq uidar
30.06.2014

31.12.2014

30.06.2015
Ativo
Direitos junto a participantes de sistemas de liquidação I')

Cheques e outros papéis

2.419.933

Documentos enviados por outros participantes

2.023.416

10.428

3.143.224
3.871.322

Total

4.443.349

10.428

7.014.546

Ativo circulante

4.443.349

10.428

7.014.546

Passilvo

Obrigações junto a participantes de sistemas de liquidaçio 01
Recebimentos remetidos

2.182.036

3.629.272

Cheques e outros papéis

1.132.456

1.524.631

8.256

16

5.789

Total

3.322.748

16

5.159.692

Passivo circulante

3.322.748

16

5.159.692

Demais recebimentos

(1) Em 31.12.2014 nao houve f\Jncionamento do serviço de compensaçao de cheques e outros papéis.

b) Créditos v inculados
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

57.167.615

63.224.237

86.567.017

Exigibilidade adicional sobre depósitos

14.000.813

22.768.271

25.564.419

Depósitos de poupança

23.707.229

20.603.108

26.622.660

Depósitos à vista

10.688.085

14.087.807

11.276.960

Depósttos a prazo

8.615.480

5.761.416

13.781.849

Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil

Recursos de microfinanças

151.622

252.615

Recursos do crédito rural ' 11

9.058.878
4.386

3.635

9.838

2.407.105

2.303.481

2.223.631

Fundo de compensação de variações salariais

2.570.989

2.489.081

2.402.703

Provisão para perdas em creditos vinculados

(171.745)

(193,120)

(193.572)

7.861

7.520

14.500

77.192

129.510

69.278

Outros
Sistema Financeiro da Habitação

Demais

TesoiUro Nacional ·Crédito Rural

220.428

260.361

189.092

(143.236)

(130.851)

(119.814)

Total

59.651.912

65.657.228

88.859.926

Ativo circulante

59.642.186

65.606.579

88.852.811

9.748

50.649

7.315

Crédito rural- Proagro
Provlsão para perdas em créditos vinculados

Ativo não circulante

(1) Referem-se aos recursos recolhidos ao Bacen em virtude de não terem sido aplicados no créd1to rural, conforme Resolução CMN n.0 3.74512009.
Os recursos roram objeto de suprimento especial pe lo Bacen e mantidos no Banco, sendo registrados em Obrigações por Empréstimos e

Repasses (Nota 17,b).
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1° Semestre d
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando In

c) R esultado d as aplicações compulsórias
1• Semestre/2015
Crédi tos Vinculados ao Banco Central do Brasil
Exigibilidade adicional sobre depósitos

1° Semestre/2014

2.276.339

2.812.519

1.218.399

1.271.149

Depósitos de poupança

750.562

869.738

Exigibilidade sobre recursos a prazo

307.378

641.525

Recursos do crédito rural

30.107

Créditos Vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação

80.786

69.410

Créditos Vinculados ao Tesouro Nacional- Crédito Rural

19.588

14.572

8.693

(9.629)

2.385.406

2.886.872

Desvalorização de Créditos Vinculados

Total

9 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
a) Carteira por Modalidade
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

620.096.036

607.026.392

574.042.772

Empréstimos e títulos descontados

231.450.062

229.003.246

221.258.129

Rnanciamentos

172.216.866

169.129.871

156.306.096

Finandamentos rurais e agroindustriais

172.303.045

170.127.548

164.485.206

43.775.933

38.443.983

31.803.812

56.182

493

553

293.948

321.251

188.976

Operações de crédito

Financiamentos imobiliários
Financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento

Operações de crédito vinculadas a cessões (,)

50.817.481

47.711.742

43.566.496

Operações com cart"o da crôdito

18.060.303

10.025.427

16.865.076

21
Adiantamentos sobre contratos de cambio (

14.973.915

12.566.495

12.185.858

Outros créditos vinculados a operações adquiridas (,,

16.323.462

14.664.270

14.088.490

Ava1s e fianças honrados

164.087

235.369

144.266

Diversos

366.714

320.181

282.806

670.913.517

654.738.134

617.609.268

Outros Créditos com Características do Concessão de Crédito

Total da Carteira do Crédito

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(Provisão para operações de crédito)
4

(Provisâo para outros créditos) <)

Total da Cartei ra de Crédito Liquido de Provisões

(27 .359.850)

(25.060.164)

(22.362.954)

(26.542.384)

(24.249.769)

(21.674.057)

(817.466)

(810.395)

(688.897)

643.553.667

629.677.970

595.246.314

(1) Operações de créd1to cedidas com retenção dos fiscos e beneffcios do ativo financeiro objeto da operação.

(2) Os adiantamentos sobre contratos de câmbio estão registrados como redutores de outras obrigações.
(3) Operações de crédito adquiridas com retenção dos riscos e benefícios pelo cedente do ativo financeiro objeto da operação.

(4) Inclui o valor de R$ 6.345 mil em 30.06.2015 (RS 5.963 mil em 31.12.2014 e RS 4.795 mil em 30.06.2014) referente à provtsilo para perdas em
repa5ses lnterflnanceiros.
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b) Receitas de Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil
1o Semes tre/2015

1• Semestre/2014

Receitas de Operações de Crédito

48.333.242

36.419.734

Empréstimos e titulas descontados

24.780.266

21.562.645

Financiamentos

10.215.142

4.324.751

Finandamentos rurais e agrofndustria~s

5.574.178

4.878.644

Equalização de laxas - Safra agrlcola - Lei n.• 8.42711992

3.602.411

2.483.250

Financiamentos imobiliários

1.891.336

1.215.177

Recuperação de créditos baixados como prejuizo cu

1.506.309

1.550.940

Financiamentos de moedas estrangeiras

571.213

259.164

Financiamentos à exportação

154.631

121.564

Avais e fianças honrados

14.572

9.170

Demais

23.164

14.229

48.333.242

36.420.282

548

Receitas de arrendamento mercantil (Nota 9.h)

Total

(1) Foram recuperadas, por meio de cessões de crédito sem coobrlgação a entidades não Integrantes do Sistema Financeiro Nacional, confonne
Resolução CMN n.0 2.83612001, operações baixadas em prejulzo no montante de R$ 55.958 mil no primeiro semestre de 2015 (com impacto no
resultado de RS 32.014 mil) e RS 27.481 mil no primeiro semestre de 2014 (com Impacto no resultado de R$ 15.722 mil). O valor contábil dessas
operações era de RS 85.065 mil e RS 13.774 mil, respectivamente.
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c) Carteira de Crêdito por Setores de Atividade Econômica
Nessas demonstrações, apresentamos a carteira de crêdito por setores de atividade econom1ca de modo mais
amplo, de acordo com a atividade econômica principal do tomador de crédito, observada a aderência ao setor
econômico do grupo controlador, quando aplicável, bem como em conformidade com as melhores práticas de
mercado.
30.06.2015
Setor Público

%

31.12.2014

%

30.06.2014

~.

69.822.421

10,4

59.780.785

9,1

49.580.265

Administração pública

32.220.166

4.8

28.741.202

4,3

21.248.371

3.4

Petroleiro

24.480.626

3,6

19.480. 155

3,0

18.833.037

3,0

Energia elétrica

11.867.422

1,8

10.198.015

1,6

7.593.006

1,2

353.818

0.1

416.493

0,1

354.476

0,1

ti)

Serviços

8,0

900.389

0.1

944.920

1),1

1.551.375

0.3

601.091.096

89,6

594.957.349

90,9

568.029.003

92,0

Pes:soa Fisica

296.374.408

44,2

284.914.740

43,5

269.326.887

43,6

Pes:Soa Jurldlca

304.716.688

45,4

310.042.609

47 ,4

298.702.116

48,4

Mlneração e metalurgia

35.744.143

5,3

35.917.338

5,5

35.852.596

5,8

Agronegôcio de otigem vegetal

32.975.298

4.9

33.718.481

5,1

33.070.033

5.4

Aulomotivo

22.757.354

3.4

21.602.573

3.3

21.835.405

3.5

Serviços

21.463.253

3.2

22.135.085

3.4

21.660.021

3,5

T ransportes

20.997.348

3.1

19.726.179

3,0

17.708.595

2.9

Combusliveis

19.364.116

2.9

19.427.654

3,0

19.164.697

3.1
2,6

Demais atividades

Setor Privado rn

Imobiliário

18.093.927

2,7

18.022.956

2,8

16.127.319

Energia elétrica

17.715.964

2,6

15.045.711

2,3

13.198.097

2,1

Comércio varejista

16.491>.388

2.5

16.450.483

2.5

16.270.564

2,6

Agronegócio de origem animal

13.615.060

2,0

13.769.901

2.1

13.296.833

2.2

Atividades especfficas da construção

11.873.422

1.8

12.286.046

1,9

12474.569

2,0

Têxtil e confecções

10.264.893

1.5

11.068.425

1,7

11.118.300

1.8

Papel e celulose

8.882..637

1.3

9.229.934

1,4

8.996.768

1.5

Insumos agrícolas

9.217.512

1.4

9.548.536

1,5

8.681.834

1.4

Comércio atacadista e indústrias diversas

6.252.869

0.9

7.341.571

1 ,1

6.980.958

1.1

Ele troeletrônico

8.130.678

1,2

10.416.396

1 ,6

9.680.491

1,6

Químico

7.227.049

1.1

7.644.071

1,2

7.933.174

1.3

Madeireiro e moveleiro

6.51S.876

1.0

6.697.376

1,0

6.517.840

1.1

Construçao pesada

4.971>.769

0.7

5.332.310

0 .8

4.870.053

0.8

Telecomunicações

4.588.891

0,7

5.425.767

0.8

5.309.060

0.8

Demais atividades

7.572.241

1.2

9.235.816

1,4

7.954.889

1,3

670.913..517

100,0

654.738.134

100,0

617.609.268

100,0

Total

(1) O valor de RS 30.954.862 mil diVUlgado nas demonstrações contábeis de 30.06.2014 referia-se apenas a operações controladas com a

administração pública direta. Os valores constantes destas demonstrações contábeis referemRse a operações contratadas com a administração
pública direta e órgãos da administração pública Indireta, assim como com as empresas industriais, comerciais, de prestação de serviços e
instituições financ:e•ras de propriedade ou controladas peJos govemos, bem como com suas respectivas coligadas e oonttoladas,
{2) Os valores evidenciados no Item •Pessoa Fisica" incluem operações de crédito com os setores de agronegócio, habitacional e com outros setores
de atividade ecooõmtca realizadas com pessoas físicas. Para os setores de atividade econômica evidenciados, as operações são exclusivas com

pessoas )vrfdie<~s.
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1°Semestre de 2015
Valores. oxprossos em mllhor_u do RoafsA oxeeto q1,4nndo tndlcado

~
íii
I

õ)'
~·

......
co
d) Carteira de Crédito por Níveis de Risco e Prazos de Vencimento
AA

A

c

B

o

E

F

G

H

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Operações em Curso NonnaJ
Po reeJ~s Ví11cendas

0 1 a30

23 .019.600

6.129.120

16.155.082

2.312.887

255.536

392.488

57.818

59.197

264.590

48.688.518

45.625.661

43.153.726

31 a60

15. 174. 189

5.000.307

8.068.678

1.157.946

133.952

253.482

82.079

45.926

139.740

26.056.301

29.141.870

27.877.927

61 a90

14.686.010

3.742.097

4.975.770

884.529

240.101

261.987

86.035

26.309

98.281

24.985.119

23.500.409

25.737.135

91 a180

34.411.847

9.375.480

11.547,394

2.339.319

220.809

646.617

111.970

102.767

431.626

59. 187.629

83.291.007

59.744.842

161 a380
Acima de 380

48.826.846

14.313.122

16.729.071

3.440.793

312.676

874.710

164.166

179.280

1.021.001

85.863.687

99.062.498

67.616.535

246 .643.996

6S.791.802

60.876.407

11.192.763

2.306.626

5.010.614

1.146:966

1.105.124

3.957.921

398.032.219

373.983.4 76

354.930,494

Parceias Vencidas

Até 14 dias

233.431

Oemais 111

365.420

Subtotal

383.365.539

152.921
104.504-649

337.122
116.689.524

104.425
21.412.664

29.207
3.498.709

62.778
7.502.676

14.259
1.663.293

11 ,023
1.531.626

46.448
5.979.607

732.424
355.522

449.125

)>

646.148.487

635.893.065

600.460.381

:::0

950.597

o

148.418

81.032

113.447

75.622

98.353

407.333

1.037.315

1.012.344

952.040
523.198

31 a60

45.294

79.501

45.979

66.443

47.332

58.918

198.196

541 .683

519.686

4 1.612

72.891

41 .4 15

62. 189

43.679

53.824

186.232

501 .642

466.604

472,323

91 o180

101.936

189.726

111 .583

173.31 7

119.777

165.528

523.064

1,364.951

1.255.266

1.336.476

181 a360

171 ,727

293.714

177.363

301,911

209.543

249.887

947.524

2.351 .469

2.152.548

2.156.867

Acima de 360

473.339

706.397

679.839

1.163.542

834.934

791.996

3.034.641

7.864.868

6.539.550

5.733.183

26.819

80.588

234.427

213.759

201.832

P"rcolas Vencida$

11.641

31.802

29.261

34.929

19.387

50.94 1

75.704

41.330

15a30

207.362

123.534

80.230

146.439

705.560

725.979

580.939

31a60

9.591

31 1.775

101.192

147,922

77.320

111.626

300.522

1.059.948

898.350

851 ,148

81a90

\4

547. 155

198.880

146.096

80.940

110,446

305.660

1.388.991

820.638

701,537

91a180

14

3A12.621

8.300

209.608

320.915

4 16.147

1.062.907

5.430.512

1.283.886

1.206.590

20.986

11.327

14.679

2.100.628

2.147.825

1.655.916

1.323.417

296.239

296.239

1.302.563

1.105.337

181a360

3

Aelmade380
Subtotal
Total

383.365.539

104.504.849

s:

)>

61a90

01 a 14

~
()
)>>

365.420
Oporaç6es om Curso Anorma1

113.110

:::0

o

991.814

ParcGI-as Vincendas

01 o30

o
:;;;,

1.175.661

5.917.337

1.525.586

2.516.094

1.882.106

2.158.253

9.589.993

2.4.765.030

18.845.069

17.148,887

117.865.185

27.330.001

5.024..295

10.018.770

3.545.399

3.689.879

15.569.600

670.913.517

654.738.134

617.609.268

o(/)
o
m
c

-o

~

o

o(/)
I

(/)

c

-o

r

(1) Opêrações com rlsoo de lttrcclros VtncuJadas a fundos e programas governamenlais, prlnclpafmonte Pronnf, Procera, FAT. BNOES e FCO. Está induklo o vaior das paroeJas vencidas no total de RS 28,697 m11, que obedecem
a reg<as definidas em cada programa para o rassarclmento Junto aos gestores dos fundos, não Implicando risco de ctédilo para o Banco.
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1° Semestre de 2015
Valores expressos em mllhâ!re& de R:oafa...._ •x~oto qu-ando lndfeado

(I)

1\,)

o
......
m

e) Constituição da Provisão para Operações de Crédito por Níveis de Risco
30.06.2015

Nlvol
do
Risco

'4 Provlslo

Volordaa
operaç6es

Provlslo
mlnlmo

31.12.2014
Provlsfio

Provl51o
1

oxl$tonto

adlclona1' '

roquorlda

Valor das
oporaç6os

Provlo ~o

30.06..2014

Provlslo
adlcl onatf')

rnlnimQ
requerida

Provisão

Valor das

oxl.s-te_nte

oper"çôo.s

Provlslo

mrnim:.t.
roqi.Jorida

Provisão
adlc-lot'1.a.lt1)

Provido
exlstonto

o

383.365.539

-

-

-

390. 137.737

-

-

-

A

0,5

104.504.&49

.522.524

73.063

595.587

88.743.673

443.718

73.063

516.781

92.592.217

462.961

180.699

643.880

B

1

117.865.185

1.178.652

-

1.178.652

120.128.812

1.201.288

-

1.201.288

112.317.405

1.123.174

-

1.123.174

c

3

27.330.001

819,900

77.889

897.789

22.385.07•

671.552

77.689

749.441

22.003.080

660.092

61.472

721.564

o

10

5.024.295

502.430

60.861

583.291

3.238.712

323.871

60.861

364.732

3.342.117

334.212

58.765

392.977

30

10.018.770

3.005.631

689.577

3.695.208

9.342.462

2.802.739

689.577

3.492.316

8.140.966

2.442,290

601.069

3,043.359

50

3.545.399

1.772.700

319.311

2.092.011

3.506.235

1.753.118

3 19.311

2.072.429

3.222.42 1

1.611.211

324.142

1.935,353

70

3.689.879

2.582.915

184.797

2.767.7 12

2.658.829

1.859.760

164.797

2.044.577

2.421.277

1.694.894

144.Q72

1,838.966

AA

E

G
H
Total

100

360.905.884

15.569.600

15.569.600

-

15.569.600

14.598.600

14.598.600

-

14.598.600

12.663.901

12.663.901

670.913.5<17

25.954.352

1.405.498

27.359.850

654.738.134

23.654.666

1.405.498

25.060.164

617.609.268

20.992.735

-

1.370.219

12.563.901
22.362.954

(1) Refere-se à provisão od"!Cional ao mlnlmo reqUérido pela Re$01ução CMN n.• 2.68211999, con$11Mda a partir da oJ(periênela da Adminlslla<;ao. mediante aplicaç(>o de leste de e5tresse sobre a carteiro do crédito. considerando
o hiotónco de ina<limplência das opereções, alinhada com o boa pni!Jca bancá'la.
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fJ BANCO DO 8RASJL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

lndivi~~y1sU1U•

1° Semestre de~&

Valores expressos em milhares de Reais, exceto quomdo

~

Compreende as operações de crédito. arrendamento mercantil e outros créditos com características de concessão
de crédito.
1• Semestre/2014

Saldo Inicial

25.060.164

21.142.418

Reforçol(reversão)

10.788.428

8.257.167

10.788.4 28

8.114.215

Provisão minima requerida
Provisão adicional

142.952

Variação cambial- provisões no exterior

24.4 20

(7.083)

Baixas para prejufzo

(8.513.162)

(7.029.548)

Saldo Final

27.359.850

22.362.954

g) Movimentação da Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa
Compreende as provisões para outros créditos sem características de concessão de crédito.
1° Semes tre/2015
Saldo Inicial
Reforço/(reversão}

1° Seme stre/2014

909.528

665.952

24.750

76.097

Variação cambial - provisões no exterior

32

(166)

Baixas para prejulzo

(4)

(6.033)

934.306

735.850

Saldo Final

h) Resultado das Operações de Arrendamento Mercantil
1• Semestre/2015

1• Scmestre/2014

548

Receitas de Arrendamento Mercantil

Arrendamento financeiro

548
(534)

Despesas de Arrendamento Mercantil

Arrendamento financeiro

(534)

Total

14

i) Concentração das Operações de Crédito
30.06.2015

% da Carteira

31.12.2014

% da Carteira

30.06.2014

~~

:c
In~~.c:\o/

f) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

1• Semestre/2015

(LdJ

% da Carteiro

Major Devedor

25.100.781

3.6

20.038.724

2 .9

20.114.030

1O Maiores devedores

82.162.771

11,7

70.014.552

10.2

62.676.786

9,6

20 Maiores devedores

112.630.340

16,0

99.797.944

14.5

90.285.843

13.9

50 Maiores devedores

153.352.012

21.8

139.116.007

20,2

127.578.842

19,6

100 Maiores devedores

181.753.314

25.8

166.767.185

24.2

150.471.086

23.2

3.1
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fJ BANCO DO BRASIL
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando I

j) Créditos Renegociados
1° Semostre/2015
Créditos Renegoclados no Período (,)

21.936.404

Renegociados por atraso C2J
Renovados t'J

1• Semestre/2014

20.651.921

5.328.070

1.730.540

16.608.334

18.921.381

Movimentação dos Créditos Renegociados por Atraso
Saldo Inicial
Contratações f2l
(Recebimento) e apropriação de juros
Baixas para prejulzo

Saldo Final !41

Provisão para eréditos da carteira renegociada por atraso
(%) PCLO sobre a carteira renegociada por atraso

Inadimplência 90 dias da carteira renegociada por atraso
{%) Inadimplência sobre a carteira renegociada por atraso

9.030.112

7.093.500

5.328.070

1.730.540

(496.087)

(318.168)

(1 .160.752)

(941.709)

12.701.343

7.564.1 63

6.615.903

5.093.873

52.1%

67,3%

1.728.559

1.346.260

13,6%

17,8%

(1) Representa o saldo renegociado no perlodo das operações de crédito. vlncendas ou em atraso, utilizando Internet, terminal de autoatendimento
ou rede de agências.
(2) Créditos renegociados no período para composição de drvldas em virtude de atraso no pagamento pelos clientes.
(3) Créditos renegoclados de operações não vencidas para prorrogação, noY"ação, concessão de nova operação para liquidação parcial ou Integral
de operaçao anterior ou qualquer outro tipo de acordo que implique alteração nos prazos ée vencimento ou nas condições de pagamento
originalmente pactuadas.
(4) Inclui o valor de RS 130.797 mil (RS 181.355 mil em 30.06.2014) releren1e a créditos rurais renegociados. Não está lnduldo o valor de
R$ 5.208.149 mil (R$ 5.337.249 mil em 30.06.2014) dos créditos prorrogados da carteira rural cem amparo em legislação especifica.

k) Informações Complementares
30.06.2015
Créditos contratados a liberar

31.12.2014

30.06.2014

155.644.048

154.664.706

160.872.598

11.176.757

11.368.409

11.328.660

2.703.507

2.421.183

2.001.760

963.456

823.894

359.657

Recursos vinculados

1.334.445

1216.845

1.023.632

Valores garan1idos por depósitos vinculados

1.317.244

145.084

840.735

Garantias prestadas t11
Créditos de exportação confirmados
Créditos abertos para ímportaç.Ao contratados

(1) O Banco mantém provisão registrada em Outras Obrigações- Diversas (Nota 19.e) no mcntante de RS 360.761 mil (RS 182.805 mil em
31.12.2014 e R$ 141.961 mil em 30.06.2014), apurada conforme Resolução CMN n.• 2.682/1999.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndividu~/' ~
AÚ .o\ r T JAv.~l1 ,.
1° Semestre de 2~ r
<

8@

Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando

indA:,~ ~.;

~
I) Operações de crédito por linha do Fundo de Amparo ao Trabalhador . FAT
Linhas do FAT

TAoe ''1

Empréstimos e títulos descontado!

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

2.877.73-1

3.369.930

3.367.383
3.367.335

Proger Urbano Investimento

18/2005

2.877.7()7

3.369.908

Proger Urbano Capital de Giro

15/2005

6

9

14

Proger Urbano Empreendedor Popular

0112006

18

13

34

608.521

690.573

710.843

15.705

12.052

5.043
226.394

Financiamentos

Proger Exportação

2712005

FAT Giro Setorial Micro e Peq. Empresas

08/2006

FATTaxlsta

0212009

283.933

258.634

FAT Turismo- Investimento

01/2012

153.942

163.091

130235

FAT Turtsmo- Capilar de Giro

0212012

154.941

256.796

349.156
471283

15

197.849

291.653

Proger Rural Custeio

0212006

1.21>9

1.835

2.324

Proger Rural Investimento

13/2005

18.490

23.807

34.465

Pronaf Custeio-

0412005

3.11>8

3.626

4.284

Pronaf Investimento

05/2005

167.029

254.633

412.696

Giro Rural - Aquísição de Trtulos

03/2005

7.893

7.747

17.529

Giro Rural - Fornecedores

14/2006
3.684.101

4.352.156

4.549.509

Financiamentos rurais e agroindustriais

Total

5

(1) TADE.: Termo de Alocação de Depósito Especial.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivid
1" Semestre d
Valores expressos em milhares de Reais~ exceto quando

10- OUTROS CRÉDITOS
a) Créditos específicos
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Alongamento de crédito rural ~Tesouro Nac1onal

1.632.924

1.549.300

1.468.760

Total

1.632.924

1 .549.300

1.468.760

b) Diversos
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Ativo flscal diferido -Crédito tributário (Nota 23.e)

28.560.230

24.193,724

Devedores por depósitos em garantia - contingências (Nota 26.c)

23.768.388

20.677.150

18.100.563

Operações com cartões de crédito (Nota 9.a)

18.969.303

19.925.427

16.865.076
14.990.610

Devedores por depósitos em garantia- ação judicial (Nota 26.d)
Tesoum Nacional- equalização de tax.as- safra agrícola- Lei n.•

8.427/1992
Imposto de renda e contribuição social a compensar
Créditos vinculados a operações adquiridas (Nota 9.a) •'1

23.038.822

15.873.150

15.418.982

13.459.428

10.914.595

7.943.736

7.597.271

8.878.585

8.635.475

16.323.462

14.664.270

14.088.490

Fundos de destinação do superávit -Previ (Nota 25.Q

8.780.131

8274.132

8.162.474

Aquisição de recebiveis

3.331.166

3.991.029

4.507.170

Ativos atuariais (Nota 25.e)

3.157.539

6.233.307

9.826.753
1245.229

Titulas e créditos a receber- outros

1.249.962

1.412.782

Devedores diversos - pais

2.164.614

1.519.239

4.576.468

Adiantamento a empresas processadoras de transações com cartões

2.908.973

2.405.945

2.900.006

TntJios e créditos a receber- Tesouro Nacional (2'J

2.132.220

2.265.746

1.796224

Trtutos e créditos a receber - ECT · Banco Postal ())

1.401.972

1.985.128

1.879.856

Prêmios sobre créditos vinculados a operações adquiridas em cessão

2.113.037

2.056.693

2.236.066

Direitos por aquisição da royalties e créditos governamentais

1.030.875

1.226.441

61.223

205.030

276.306

192.691

Adiantamentos e af"'teclpações salariais
Devedores por depósitos em garantia. outros
Devedores dlve rsos - exterior

9.275

8.375

7.686

76.654

126.167

234.900

44.769

51.367

47.839

614.039

491.178

461.184

Total

153.811.488

146.996.568

141.798.541

Ativo circulante

104.794.683

98.221.116

105.079.973

49.016.805

48.775.452

36.718.568

Devedores por compra de valores e bens
Outros

Ativo não circulante

(1) Refere-se a carteiras de crédito consignado e de financiamento de veículos concedidos a pessoas físiCas. adquirtdas pelo Banco com
coobrigeção do cedente, contabil zadas em conformidade com a Resolução CMN n,0 3.533/2008.
(2) Refere-se, principalmente. a valores provenientes de operações com recursos do MCR 6·2 e MCR 6-4 (Manual de Créd,to Rural) e programa de
recuperação da lavoura cacaueíra baia na {Resolução CMN 0.0 2.960/2002).
(3} Recebfvels oriundos da parcena entre o Banco do Brasil e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, pela ulllização da rede Banco
Postal.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivid
1° Semestre de
Valores expressos em milhares d e Reais, exceto quando In

11 -CARTEIRA DE CÂMBIO
a) Composição
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Outros Créditos

Câmbio comprado a liquidar
Cambiais e documentos a prazo em moedas estrangeiras
Direitos sobre vendas de câmbio
(Adiantamentos em moeda nacionallestrangelra recebidOs)
Voloros em moodos estrangeiras o receber

Rendas a receber de adiantamentos concedidos e de Importações
financiadas

Total
Ativo eireulante
Ativo não circulante

17.606.493

15.745.408

38.298

32.788

27.186

9.186.626

15.007.433

14.590.902

(7.653.198)

(13.522.786)

(12.893.067)

6.724

6 .665

6.007

152.954

143.022

130.123

19.336.897

17.411.520

15.367.396

19.171.100

17.411.520

15.367.396

12.797.957

18.967.647

16.216.226

(24.646)

(10.177)

(8.750)

16.130.730

14.280.034

13.848.778

13.507.245

165.797

Outras Obrigações

Câmbio vendido a liqUidar
(Importação Financiada)
Ob~gaç6es

por compras de câmbio

(14.498.113)

(12.153.685)

(11.781.706)

Valores em moedas estrangeiras a pagar

6.353

6.157

5.206

Rendas a apropriar de adiantamentos concedidos

5.141

3.993

3.339

14.417.422

21.093.969

18.283.093

12.997.765

17.378.967

12.707.297

1.419.657

3.715.002

5.575.796

4.919.475

(3.682.449)

(2.915.697)

(Adi;;!ntamentos sobre contratos de câmbio)

Total

Passivo circulante
Passivo não circulante

Carteira de Câmbio Liquida

Contas de Compensaç:io

Créditos abertos para importação

1.074.411

1.069.173

483.343

Créditos de exportação confirmados

2.703.507

2.421.183

2.001.760

b) Resultado de Operações de Câmbio
1• Semestre/2015
Rendas de câmbio

Despesas de cãmbío
Resultado de operações de cãmbio

1• Semestre/2014

8.390.729

4.181.735

(7.739.234)

(3.471.307)

651.495

710.428
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivi
1• Semestre de
Valores expressos em milhares de Reais, eX"ceto quando f (I

12- OUTROS VALORES E BENS
30.06.2015
Bens não de Uso Próprio
Imóveis
Bens em regime especial

31.12.2014

30.06.2014

221.944

229.862

48.450

66.561

246.604
82.109

160.287

152.023

155.337

240

240

248

Imóveis ha bitacionais

9.649

7.557

4.880

Máquinas e equipamentos

3.262

3.425

3.973

56

56

57

29.494

27.112

27.306

251.438

256.974

273.910

(120.973)

(121.944)

(134.469)

255.017

314.232

476.691

54

57

204

121.499

147.658

112.036

Dependências Externas

29.929

24.953

Despesas lribu tárlas

27.385

31

Promoções e relações pUblicas

13.667

1.598

18.257

Prêmtos por créditos adquiridos (2)

43.302

111.923

2n.663

5.856

5.901

13.325

22.111

Veiculos e afins

Outros

Material em Es-toque

Subto tal

(Provisão para desvaloózaçao) (I)

Despesas Ante cipadas
Comissões pagas a lojistas -financiamento de veiculas
Despe sas de pessoal -programa de alimentação

Aluguéis
Despesas com programa de relacionamento- milhas
Outros

Totat
Ativo circulante
Ativo não circulante

22.731

2.038
43.762

385.482

449.262

616.132

339.105

347.570

390.722

46.377

101.692

225.410

(1) O Banco reconheceu, no 1° Semestre/2015, despesa de provisão para desvalorização de bens não de uso no vaJor de R$ 365 mil (reversão de
provisão no valor de R$ 6.882 mil no 1e11 Semestre/2014).

{2) Os valores são amortizados de acordo com os prazos de vencimento das parcelas dos créditos adquiridos junto a outras instituições financeiras.
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Valores expressos em milhares de ReaJs, exceto quand

13- INVESTIMENTOS
a) Movimentações nas Participações em Coligadas e Controladas
S aklo c:ont:ibll
31.12.2014
15~7.919

No pal11

BB-Bo cartOOa Pa rtlclpao6e.s SA. 11J

MovfrMnlAç&ea -1• S.mestr./2015
Di"'kfeorMfos

(2.3«.057)

Outros •vento•

Resuttado de
•qutvaMncla

(7.425)

6.m..sos

19.863.142

15.015.711

3.762...280

4.349,195

541.858

78.140

217.807

4.059.273

3.799.487

109.236

(5.659)

1.433.431

3.942,743

3.'107.623

995.409

27.160

158.773

3.900.004

3 .706.985

196.239

(1.690)

705.053

2.858.693

2.79'2..292

517.818

586.915

B8 l easlng S.A. • Atrendafl'lllt(\to MetÇ.;~nt.IJ

3.893.195

(51.729)

(1.147.078)

BB Seguridade P;lllticipações S.A, (2')

3.662.042

Banco Votorantim S.A. 111

3.714.071

88 B11noo da lrtWSllrrlflnto SA.

2.825.136

(669.806)

BB Tecnologia e S.MQoa SA (,)

207.606

88 Adml1istntdona de Cons&c:ios S.A.

164.162

(97.882)

BB Gf,$tiO de Rec:ul'$0s- Dlstribuídont de TRubs: e
Valoru Mobi!4Jios SA

131.638

(3n.39SJ

Reaubdo eM
equtv..)tncbi

Saldo c:ontiobl

30.06.2015

30,08..2014

1•s.mutre12014
2.363.012

18.523

227.740

188.282

26.553

101~241

167.W

159.165

81.430

($)

3n.3gs

131.633

131.524

l51.5&3

(29)

10.46'

29A62

27.405

8.378

1.611

88 Administradors de Cartões de Clédito S.A.

19.030

CedamSA

25.201

(7.7391

17.462

26.925

996

Tecnoklgia 9anc;ãria SA- Teçt.en

17.172

3'

17.203

14.085

2.074

144

7.125

7,140

11

"'

2.666

2.520

12

2.26<

2.259

23

220

228

SESC DistribUidora de TítulOs e VaiOteS Mobifi.anos
S.A. • Bescvat

7,1-45

C!a. Hldromineral Piraluba

2.525

Companhia Brasilen de Secur\ttzaçlo - Ciblasec (3j

2.215

Cfa, Catartnense de Asaessona e Servtços- CCA (,.I

228

(164)
36

(111

"'

88 fur Viagens e "lunsmo lida.
ÁgicJOeségiO f'l3 aqul:slçlo de Investimentos

No Exterior

119.578

3.76&.652

Brasllan American Merchat1t 8ank

1.221.749

Banco Patagonla

1.221.999

1'2

(28.991)

(208.49-4)

(208.A94)

160.587

207.940

{19.4.811~

1.607.891

-4.371.244

2.99.4.046

197,786

(4.9381

L414.597

993.950

21.083

120.286

219.096

1.359.8&7

863.981

202.380

(411.122)

Banco do Bra&íl AG V11tna

725.057

195.385

20.76'

941.203

660.481

19.544

BBSeoJrttiesUC

142..968

24.027

3.....

170.639

105.917

22.850

BB Leaslng Convany Ud

121.831

20.')35

{1.1931

1.S0.11'73

100.825

393

Banco do BniSII Amet~cas

119.537

19.883

(5.0351

134.385

70.690

4.491
(<20)

88 USA Hotding COIT'()al'ly
Ágio oo aqubiçlo de lnvestlmtr~tos no e:t.~trlor

575

97

8n

3.409

205.936

2.952

208.888

194.813

~ntlosl(p&rda$) cambial$ nu agência$

(917.319)

917:319

(262.860)

Ganhosl(penia.s) c:ambilts nas subsidiárias e
oolgadas e controladas

(447.603)

447.603

(415..408)

(10.6<0)

10.640

(3.175)

(802.236)

8.315.402

Aumentolc1irnlnJiç6o do PL deoomtnte de outras
I'TIOVÍ~nt.aQOes

Total du

PartJclpaç ~s em CoRgadn

Contto&ldu
rnpandade acumulada

(1)
(2)
(3)
(4)

•

11.204.571
!•.261J

(2.55Z.551)

24.235.11&

1&.009.764

(•.267)

!•.267)

US6.UO

Excluldo resultado não realizado decorrente de transações com o Banco Múltiplo e com as demais empresas do Conglomerado.
Em 30.06.2.015. o valor de mercado da ação da BB Seguridade S.A. foi de RS 34,10.
As informações referem-se ao período de dezembro/2014 a maio/2015.
Empresa em processo de liquidação extrajudicial, não avaliada pelo método de equivalência patrimonial.
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1° Semestre d
Valores expressos em milhares <fe Reais~ exceto qu:mdo i

OuiirntJdadtt cHI Aç6u

Saldos em 30.462015

Capital Social

Palrfm6nlo

llquk1o AJustado

Lucfol (Prwjufzo)llqukfo
1• Seme.stra/2015

Pattklpaç.lo do

(em milhares)

Cap~l Sodal%

Ordlnãrfas
Nop:als

BMio Canões Pattldpaç6es SA.

~06.515

5.728.569

5.141.654

10.000

100,00%

BB Le.aslng S.A. • Arrendameoto Mereantil

3.261.860

4.059.273

217.807

3.000

100.00%

88 Segurtdade Patticij»ç&ts SA.

5.646.767

5.951.310

2.163.680

1.325.000

Banco Votorantlm SA

7.483.756

7.841.066

2e1.n&

43.1 14.693

BB Banco de lnves.t.mento S.A.

1.821.M2

2.858.695

705.053

2.5-41

146.391

228.625

24.927

Z48.458

98.539

167..522

1012•2

109.698

131.633

377.398

"

100.000

9.300

29..462

10461

~98.158

C.damSA

tS3.9Q.4

80.687

19,150

Tecnologia Bardrla SA- TKban

374.521

38U62

(5.301)

.._70.159

4,51%

6.288

7. 180

145

10.168.639

99,62%

833

15,4.4%

88 TecnoiOQia e SeMços S.A.

BB Ad'mlnbtradofw de Cortsórcios SA
BB Gor.!Ao do Rocursoo - Oistribu.clor=o do Tltulos e Valoros

MobliériosSA

88 Acfminist.r8dora de Car16es de Cré~:o SA.

BESC OistribukSOfa de TltuiOS c1 Va~s Mobiiérbt SA •

ll<o<:VOI

4.100

17.269

679

Companhia Bras!lelra de Securi!Jzaçto • Cbresec:

88.482

74.7...

1.526

Cla. Catan!WIM de Asse$Soria e Serviços • CCA

780

474

9 .633

1-4.058

Cla. Hldrorni'leral Piratube

88 Tur VIagens e Turismo ltda.

6$.25%
9.581.043

248.586

99,97%
100.00%

100,00%
100,00%

4.762

21,64%

3.03%

.

260
f80)

50.00%

100.00%

520

48,13%

1.00%

No Exterior

100,00%

Bruihn American Men:hant Bank

747.e29

1.414.597

14.\rn)

241.023

Banco Patagonla

245.413

2.306. 194

371.580

424.102

58,96%

Banco dO Brasil AG Vlflna

323.083

941.203

20.761

338

100,()()'K,

15.510

170.639

3.64A

5.000

100,00%

1<40.973

(1.193}

1,000

100,00%

134.385

(5.035)

11.086

100,00%

BBSeariJesUC

BB Leil54n0 ~any Ud.
HI0.767

S.nco do BraSil America.s
88 USA Holding Comp.ny

100,00%

672

b) Out ros Invest imentos
30.06.2015
Investimentos por fncentivos fiscais
Títulos patrimoniais
Outros Investimentos

31.12.2014

30.06.2014

10.833

10.833

58

58

58

2.954

3.0t0

2.933

10.833

73.954

63.313

52.496

Total

165.385

148.203

130.445

(lmparldade acumulada)

(44.457)

(44.446)

(44.434)

Outras participações no exterior

c) Ág ios na Aquisição de Investimentos
Movimentação dos âglos

1' Semostro/2015

1° Semestre/2014

Saldo lnlclaJ

385.514

508.147

Amortizações t'l

(48.513)

(45.828)

22.474

(59.566)

359.475

402.753

Variação cambial (:li

Saldo Final
(1) Registradas em Outras Despesas AdministratJvas,
(2) fncidente sobre os ágios do BB Americas e do Banco Patagonia.
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1° Semestre d

d) Expectativa de Amortização dos Ágios
2015

2016

2017

2018

2019

98.389

Banco Votorantlm

28.988

60.466

61.133

Banco Patagonia

17.726

33.625

30.615

31.207

31.828

26.976

1.534

4.718

6.641

7.193

7.330

9.495

36.911

(19.299)

(39.524)

(39.356)

(1 5.360)

(15.663)

(14.568)

(143.790)

28.949

59.285

59.033

23.040

23.495

21.883

215.685

Efeitos lributâríos <11
Total liquido

39.158

Total

98.809

Banco do Brasil Americas

38.400

Após 2019

48.248

Banco do Brasil

36.471

359.475
150.587
171.977

(1) 25% de IRPJ e 15% de CSLL para as empresas financeiras.

A expectativa de amortização dos ágios gerados nas aqursrçoes de participações societárias respalda-se em
projeções de resultado que fundamentaram os negócios, elaboradas por empresas especializadas ou por área
técnica do Banco, contemplando os prazos das estimativas e taxas de desconto utilizadas na apuração do valor
presente liquido dos fluxos de caixa esperados.
e) Teste de lmparidade dos Ágios
O valor recuperável dos ágios na aquisição de investimentos é determinado com base no valor em uso, calculado
pela metodologia de fluxo de caixa descontado, que se fundamenta na projeção de um fluxo de caixa para a
empresa investida (unidade geradora de caixa) e na determinação da taxa que irá descontar esse fluxo.
As premissas adotadas para estimar esse fluxo são baseadas em informações publicas, no orçamento e no plano de
negócios das empresas avaliadas. As premissas consideram o desempenho atual e passado, bem como o
crescimento esperado no respectivo mercado de atuação e em todo ambienle macroeconômico.
Os fluxos de caixa das empresas relacionadas a seguir foram projetados pelo período de dez anos, perpetuando-se
a partir do décimo primeiro ano, com taxa de crescimento estabilizada. Para os períodos de fluxo de caixa
excedentes aos prazos das projeções dos orçamentos ou planos de negócios. as estimativas de crescimento
utilizadas estão em linha com aquelas adotadas pelas empresas. A taxa de desconto nominal foi calculada, ano a
ano, com base no modelo CAPM (Capital Asse! Prlcing Model) ajustado ao mercado brasileiro e referenciado em
Reais (R$}.
Empresas (Unidades Geradoras dD Caixa)

Taxa do Crescimento a .a. 11)

Taxa de Desconto a.a. IZI

Banco Votorantim

3,60%

12,22%

BBAmerlcas

2.00%

9,44%

(1) Crescimento nominal na perpetuidade.
(2) Média geométrica dos dez anos de projeção, com exceção do 88 Ameócas. que uti6zou uma méd1a geometnca dos sete anos de projeção.

De acordo com a análise de sensibilídade realizada, não há a indicação de que mudanças em premissas possam
fazer o valor contábil das unidades geradoras de caixa exceder o seu respectivo valor recuperável.
O valor recuperável do ágio na aquisição do Banco Patagonia foi apurado por meio do valor liquido de venda, com
base na cotação das ações de emissão da companhia na Merval (Mercado de Valores de Buenos Aires}.
Empresa (Unidade Geradora de Caixa)
Banco Patagonia

Cotação (ti

RS 5,04 12l

(1) Preço de fechamento das ações em 30.09.2014.
(2) Valor equtvalenle a ARS 17,45, cooforme cotação ARSISRL em 30.09.2014.

No 1° semestre/2015 e no 1° semestre/2014, não houve perda por imparidade sobre os ágios na aquisição de
investimentos.
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14 -IMOBILIZADO DE USO
31.12.lOU

30.06.2015

1• Samostra/2015

Saldo
contibll

Movlmontaç6as

Oaproclaç3o

Vaklrdo
custo

OopreclaçJo
ecumul1da

30.06.2014

lmparldade
açumulada

Saldo
çontêbll

Saldo

contá_bll

Ed•ficações

3.637.601

194.660

(167.956)

6.191.683

(2.518.687)

3.654.305

3.356.827

Móveis e eqylpamentos de uso

1.391.926

80.170

(110.726)

3.145.711

(1.784.341)

1.361.370

1.187.090

1. 135.063

158.040

(212.227)

3.863.673

(2.782.797)

1.080.876

1.128.370

Instalações

20J.422

10.031

(17.102)

949.228

(755.877)

193.351

195.552

Terrenos

18l.076

(241)

Sisiemas de segu-rança

164.318

6.578

lmobltizaçóes em c:urao

12!.664

(53.423)

M.574

Sistemas de transporte

MóYe•s e equipar'nltC\tO$ em
estoQue

Sistemas de proce»amento de
dados

182.835

185.542

(222.887)

157.871

168.387

182.835

(13.025)

380.738

75.241

141.649

5.948

(7. 309)

235.351

(150,138)

85.213

82.555

5.005

506

(340)

8.501

(3.330)

5.171

5.273

1.n1

(20)

S.934.A20

402.249

Sislemas de comunicaçao

Total

(8.691)

75.241

1.751

1.780

6.807.984

6.4.5 3.025

1.751

(528.685)

15.03-4.712

(8.218.037)

(8.691)

15 - INTANGiVEL
a) Mov imentação e Composiç ão
31.12.20"14

30.06.20"15

.....

Valor d•
w1to

contibll

=~~:n~~Wtao cte 1o1tws de
Aglo ne ~uWçio d-e

6.510.812

soeiedJdes ~as 12~

2.715.371

Sdtwates

1.220.438

Outros ativos Wltanglve1s
Total

310.147

(138.237)

lm9at1~

•cumulada

.c::umutad•

(945.018)

(49.740)

(73.912)
(51)

(38.855)

452.471

(138.288)

(1.461.664)

2.378

(49.740)

2.378

30.06.2014

conU.bil

.....
.,.,...,,

5.737.704

6.149.641

2.311..492

3.070.067

1.291.228

1.098A92

.....

(403.879)
..2.324

262.193
"10.708.814

AmoortiuçAo

223.287

220.547

9.563.711

10.538,747

{1) Os valores de Aquisições e Baixas incluem contratos renegociados no perfodo. em que o valor do novo contrato é ativado e o valor do contrato
anterior é baixado sem Impacto no resultado.
(2) Refere.se ao ágio pela aquisição do Banco Nossa Ca1xa. incorporado em oovembro/2009.

b ) Estimativa de Amortização
21' Semutre/2015
Valores a amortizar

1,443.003

2016

2.903.656

2017

2.508 283

2018

1.295.815

2019

656.255

Apó• 2019
756.699

Total
9.563.711

c) Teste d e lmparidade
O teste de imparidade do ágio na aquisição do Banco Nossa Caixa. que foi incorporado pelo Banco do Brasil,
considera o valor em uso do Banco do Brasil no Estado de São Paulo (unidade geradora de caixa). O fluxo de caixa
tem por base o resultado de 2014 da unidade geradora de caixa, o orçamento de 2015 e projeções internas de
resultado a partir de 2016. por cinco anos.
As premissas adotadas para o cálculo são baseadas na Estratégia Corporativa do BB e em cenário
macroeconômico. Elas consideram o desempenho atual e passado e o crescimento esperado no mercado de
atuação.

45

817

818

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

fJ BANCO DO BRASIL

Março de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivi
1• Semestre de ~

.d..

Valores expressos em milhares do Reais. exceto quando 111

Os fluxos foram descontados pelo Custo de Capital Próprio do Banco do Brasil. A taxa de desconto nominal foi
calculada, ano a ano, com base no modelo CAPM (Capital Assei Pricing Model) ajustado ao mercado brasileiro e
referenciado em Reais (R$).
Empresa (Unidade Geradora do Caixa)

Taxa de Crescimento

Taxa de Desconto

a.a.

a.a.

Banco do BrasiJ- Estado de São Paulo- Ag1o Banco Nossa Caixa IH

9,5%

12,3%

(1) Média geométrica dos cinco anos de projeção.

De acordo com a análise de sensibilidade realizada, não há a indicação de que mudanças em premissas possam
fazer o valor contábil da unidade geradora de caixa exceder o seu respectivo valor recuperável.
No 1° semestre de 2015 e no 1" semestre de 2014, não houve perda por imparidade sobre o ágio de sociedade
incorporada.

16 - DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
a) Depósitos
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Depósitos à Vi$ta

61.239.914

71.382.508

67.108.885

Pessoas físicas

28.241.325

33.550.409

28.957.691

Pessoas juridicas

19.101.450

25.990.910

20.756.833

Vinculados

9.322.380

5.927.324

10.923.376

Govemos

1.543.079

2.226.009

2.339.636

Moedas estrangeiras

892.616

706.951

1.464.698

Instituições do sistema financeiro

847.733

646.662

660.006

Empresas ligadas

824.596

1.020.371

723.475

Especiais do Tesouro Nacional

312.575

403.878

535.381

39.706

204.987

384.900

114.454

505.007

362.889

147.306.118

148.698.890

146.460.984

136.944.516

140.036.529

137.162.122

Pessoas juridicas

10.036.7()5

8.407.859

8.928.085

Empresas ligadas

311.232

240.767

358.258

13.665

13.735

12.519

37.902.144

40.050.009

36.082.678

189.372.595

208.186.082

228.378.991

116.667.012

114.899.093

107.154.765

Moeda Nacional

53.323.349

70.568.994

99.993.732

Moedas estrangeiras

13.956.730

17.1 17.521

15.489.781

4.164.447

4.478.914

4.730.197

253.232

233.939

220.896

1.007.825

887.621

789.620

Total

435.820.771

468.317.489

478.031.538

Passivo circulante

384.735.402

401.n6.941

383.514.382

51.085.3&9

66.540.548

94.517.156

Domiciliados no exterior
Outros
Depósitos de Poupança

Pessoas físicas

Instituições do sistema financeiro
Depósitos lnterfinanceiros
Depósitos a Prazo

Judiciais

Fundo de Amparo ao T rabalhador - FAT (Nola 16.e)
Funproger (Nota 16.n

Outros

Passlvo não circulante
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b) Segregação de Depósitos por Prazo de Exigibilidade
Som

wnclrnento

o.,o......
~

30.06.2015

30.o6.20t4

147.306.118

1-43.698.890

146.-460.964

6\.239.914

61.239.914

71.382,508

67.108.885

10.899.751

19.333.850

26.564.n4

31.12.2014

147.306.118

O.póolfos

2.464,773

14,055.214

16.195.412.

4,375.225

801.025

10.495

37.902~1 44

40.050.009

36.082.678

332.597,963

25.042.276

2 7.095.163.

23.709.075

27.365.Ul9

10.495

435.120.771

4 6$.317.489

471.0J1.S38

n tttflnance.kw

Total

d•5

228.378,991

......

10.987.062

Acl~n~

3a5anos

208.186.082.

121.587.158

Oep6sltosj.vlsta

1 a3anos

3a12mi'SH

189.372.595

!)flUO CI)

Depósitos de

At'3muu

(1) Inclui o valor de RS 52.367.617 mil (RS 69.447.868 mil em 31.12.2014 e R$ 98.773.145 mil em 30.06.2014 ), relativo

a depósitos a prazo com

c láusula de recompra antecipada (compromisso da llquidez), considerados os prazos de vencimento originais.

c) Captações no Mercado Aberto
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Carteira Própria

56.492.880

55.086.453

53.213.436

Titulas privados

44.072.862

48.323.785

31.1n.531

Letras Financeiras do Tesouro

10.751.552

6.511 .284

17.335.841

1.668.466

231.185

2.040.312

Titulas no exterior

20.199

2.659.752

291.056.726

245.581.865

231.004.052

Letras do Tesouro Nacional

134.868.426

125.057.631

97.258.762

Notas do Tesouro Nacional

117.997.572

66.329.420

61.776.637

38.113.050

32.999.180

70.724.121

77.678

1.195.634

1.244.532

Tola I

347.549.606

300.668.31 8

284.217.488

Passivo circulante

332.102.107

288.017.924

272.417.684

15.447.499

12.650.394

11.799.804

Letras do Tesouro Nacional

Carteira de Terceiros

Letras Financeiras do Tesouro
Trtulos no exterior

Passivo não circulanle

d) Despesa com Operações de Captação no Mercado
1° Semestre/2015

1• Semestre/2014

(15.285.178)

(14.923.208)

Depósitos judiciais

(5.612.461)

(4.682.894)

Depósitos de poupança

(5.299.389)

(4.764.319)

Depósitos a prazo

(3.980.788)

(5.223.793)

Despesas de Captações com Depósitos

Depósitos lnterfinancelros
Despesas de Captações no Mercado Aberto
Carteira de terceiros

Carteira própria
Despesas de Captações de Recursos de Aceites e Emissão de Titulas Ut

Letras de Crédito do Agronegócio- LCA
Emissão de titulas e valores mobiliârios no exterior

Letras financeiras
Letras de Crédito Imobiliário- LCI
Despesas com Dividas Subordinadas no Exterior (2)
Despesas com Instrumentos Hibrldos de Capital e Divld'a

f3l

Outras

Total

(392.540)

(372.202)

(19.638.689)

(13.613.417)

(16.847.512)

(1 1 .365.248)

(2.791 .177)

(2.248.169)

(9.173.139)

(5.609.3.22)

(6.137.518)

(3.838.308)

(452.826)

(417.386)

(1.755.317)

(1.078.171)

(827.478)

(275.457)

(265.144)

(216.322)

(1 .173.474)

(702.606)

(363.246)

(351.644)

(45.898.870)

(35.416.519)

( 1) As captações de recursos de aceites e emissão de Ututos estão evidenc•adas na Nola 18.
(2) As emissões de Olvidas Subordinadas no Exterior estão evidenciadas na Nota 19.c.
(3) As emissões de Instrumentos Hibridos de Capital e

Oiv1da estão evidenciadas na Nota 19.d .
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Individuais

fJ BANCO DO BRASIL

1"Semestre de 2015
Vo1or(ls expre-ssos om rnllhares do Reais, ox:coto quando Indicado

~

íii
I

õ)'
~·

......
co
e) Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Progtr ftu~l o PrOIU'If

FonnaCX)

Oat.ln1elal

Disponível

Oa~fh'!aJ

TMS~'1

-

-

Pronat Cus:lelo

().C/20GS

RA

11/2005

Proruoll~lmonlQ

O:l/200$

RA

1112005

Gf10 Rural· Aquiolç6o do TltiAos

0312005

so

0112008

01/2015

Rural Cutleio

0212006

RA

1112005

Rurd ln.,.,tlmtnto

13/2005

RA

1112005

-

Progor Urbano

-

UrbuflO lnvullmeniO

1111200Q

RA

11/2005

1/rbano C.pi1al . . Giro

1512005

RA

1112005

-.

27/2005

RA

11/2005

-·

Outtos

~

FAT Fomeflt.er Médlu e Gtandos

1212006

RA

0712006

FATT;ucfsta

0212009

RA

09/2009

FAT Tl.wi..,.IOVM!ImoniD

01120!2

RA

0812012

FAT TOOsmo ~tal de GltO

02/2012

RA

0812012

Emp<esas

Total

(1) TAOE; Termo de Alooaçao de Oepó$í10 E$pedal.
(2) RA- Rel<>mo Aulomãllco (mensalmente. 2% sobre o

saldo) e

SD - Saldo Dlspo11fvel

(3) Reeu~ remunerados pela Taxa Média Selie (TMS).
(4) Recursos remuneradoS pela Taxa do Juros de Longo Prazo (TJLP).

31.12.201~

30.ot.201S

Oovo.luçto do RO<:ui'1JOI

R~~~ol

Programa

-

Aplicado
TJLP"'

Olsponlvel
TMsPI

Tot.w

30.015.201-4

Aplicado
TJLP1'l

Olsponlval

tohll1

TMS~'~

Aplicado

TJLP~'1

Total

65.901

119.660

255.561

120.175

289.782

40U57

155.080

480.28J

87

2.198

2.285

481

2.362

2.1143

31

3,Q83

3.~

62.611

174.070

236.711

110.778

21o.rn

il81,511

145,673

442,050

507,729

-

'\,476

H76

32S

10.343

10.688

256

783

1.039

258

1A10

261

1,570

1.831

-

-

-

1.152

635.366

o
)>.
:::0

o

2.917

12.609

15.526

4 182

15.535

19,717

8.790

23.2~

32.044

475.319

2.720-66$

3.195.988

52.129

3.190.908

3.243.037

90.213

3.190.275

3.280.568

)>

475.319

2,720.669

3.195.988

52. 126

3.190.902

3.243.026

90.289

3.190.265

3. 280.5~

3

6

9

•

10

14

()
)>>

-

-

-

o

s:

113.393

599.50S

712,898

1<112.537

683.383

825.920

108.014

706,178

1 14.263

885

15. 190

16.055

..os

11947

12.355

4.705

4.88&

i.$93

)>

•

)>

-

-

-

-

-

4G.565

282.79?

329,362

65.397

257.715

323.112

55.878

225.626

281.50<1

3. 181

152.722

155.903

9.22'3

1~119

171.347

17.1!MS

129.891

147,087

-

"

62.782

148.796

211.578

67.504

251.602

310. 106

30,301

345774

376.075

C$4.61S

3.509.834

•. 164..C7

l14.S.U

...1".073

•.~7&.914

353.457

4,378.740

4.730.117

:::0

o

o(/)
o
m
'"O
c

-I

)>

o

o(/)
I

(/)

c

'"O

:

s:

lll

'8

a_

(1)

~
......
(J)
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fJ BANCO DO BRASIL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

~J;ri~duais
1 <!?
~
,.., ,,~J~\.;t\\ ~

1• Semes ~e f~ 201Sg~'.)l ~
Valores expressos em mllhares de Reais~ exceto q~}>[ndl~

_..,'

'

O Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT é um fundo especial de natureza contábil e financeira. instituído pela Lei
n.• 7.998/1990, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego- MTE e gerido pelo Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador - Codefat. O Codefat é um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por
representantes dos trabalhadores. dos empregadores e do governo.
As principais ações para a promoção do emprego financiadas com recursos do FAT estão estruturadas em torno dos
programas de geração de emprego e renda, cujos recursos são alocados por rneio dos depósitos especiais, criados
pela Lei n.• 8.352/1991, nas instituições financeiras oficiais federais, incorporando, entre outros, o próprio Programa
de Geração de Emprego e Renda- Proger, nas modalidades Urbano- Investimento e Capital de Giro- e Rural, o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- Pronaf, além de linhas especiais tais como FAT
Integrar- Rural e Urbano, FAT Giro Setorial- Micro e Pequenas Empresas, FAT Giro Setorial- Médias e Grandes
Empresas, FAT Giro Setorial Veículos -Micro e Pequenas Empresas, FAT Giro Setorial Veículos- Médias e
Grandes Empresas, FAT Fomentar- Micro e Pequenas Empresas, FAT Fomentar- Médias e Grandes Empresas,
FAT Giro Agropecuário, FAT Inclusão Digital, FAT Taxista, FAT Turismo Investimento e FAT Turismo Capital de
Giro.
Os depósitos especiais do FAT alocados junto ao Banco do Brasil, enquanto disponfveis, são remunerados pela
Taxa Média Selic (TMS) pro rata die. À medida que são aplicados nos financiamentos passam a ser remunerados
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) durante o período de vigência dos financiamentos. As remunerações
sobre os recursos alocados no Banco são recolhidas ao FAT mensalmente, conforme estipulado nas Resoluções
Codefat n.• 439/2005 e n.• 489/2006.

f) Fundo de Aval para Geração d e Emprego e Renda (Funproger)
O Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda (Funproger) é um fundo especial de natureza contábil. criado
em 23.11.1999 pela Lei n.• 9.872/1999, alterada pela Lei n.• 10.360/2001 e pela Lei n.O 11.110/2005, regulamentado
pela Resolução Codefat n.• 409/2004 e alterações posteriores, gerido pelo Banco do Brasil com a supervisão do
Codefat!MTE, cujo saldo em 30.06.2015 é de R$ 253.232 mil (R$ 233.939 mil em 31.12.2014 e R$ 220.896 mil em
30.06.2014}.
O objetivo do Funproger é conceder aval a empreendedores que não disponham das garantias necessárias para
contratação de financiamentos do Proger Urbano e do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado
(PNMPO), mediante o pagamento de uma comissão para a concessão de aval. Para formação do patrimônio do
Funproger, foram apartados recursos provenientes da diferença entre a aplicação da TMS e a T JLP na remuneração
dos saldos disponíveis de depósitos especiais do FAT. Outras fontes de recursos que compõem o Fundo são as
receitas decorrentes de sua operacionalização e a remuneração de suas disponibilidades pelo Banco do Brasil,
gestor do Fundo.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivid
1° Semestre de 2
Valores expressos em milhares <fe Reafs 1 exceto quando lndrc

17 -OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
a) Obrigações por Emprést imos
atti 90 dias
No Exterior
Tomados junto ao Grupo BB no
ext8f1or

Tomados junto a banqueiros no
e)lterior

de 91a360dlaa

de 1 a 3 anos

5.464.633

1....438.2811

36.837.774

689.210

2.498.337

31.153.637

4.671.618

11 .793.586

5.645.369

103 805

146.365

38.568

da3a 5anos

30.06.2015

36.498.536

34.341-384

27.97e.nz

19.291.312

1.300.648

23.4112.21

20.688.868

16.730.268

162.009

268.610

3.551

292..289

241.423

208.346

p(lblco

6.359

Expo""çlo
Total

30.06.2014

49.078.38 1

Vinculados a empréstimos do setor

lmportacto

31.12.2014

58.044M8!J.4

1.304.199

5.464.633

1-4.438.288

36.837.774

1.30•'-199

58.044.894

49.078.381

36.498.536

Passivo drcutanle

19.902.921

17.128.042

16.081..544

Passivo nio drculanle

38.141.973

31.950.339

20.416.992
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndividu
1° Semestre de 20

b) Obrigações por Repasses
Do País - Instituições Oficiais
Programas

Taxas de
Atualizaç,ão

Tesouro Nacional ·Crédito Rural

Pronaf

Cacau

Recoop

TMS (se dlsponivel)
Pré 0,50% a.a. a
4.00% a.a. (se
aplicado)
IGP-M + 8,00% a.a.
TJLP + 0,60% a.a. ou
6,35%a.a.
Pré 5,75% a.a. a
8,25% a.a.
IGP.OI + 1,00% a.a.
IGP.OI + 2,00% a.a.

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

288.105

284.612

395.420

166.212

158.098

262.075

89.850

87.435

86.439

30.6e8

37.723

45.551

Outros

1.355

1.356

1.355

BNDES

40.780.289

43.250.644

42.685.546

40.780.289

43.250.644

42.685.546

16.324.322

12.359.686

8.046.383

32.162.439

32.396.646

30.068.769

32.162.439

32.396.646

30.068.769

475.467

863.889

Pré 0,00% a. a. 7,30%
a.a.
T JLP + 0,00% a.a. a

Banco do Brasil

Caixa Econõmica Federal

5,40%a.a
IPCA + 7,02'~ a.a, a
9,41%a.a.
Selic + 0.40% a.a. a
2,50% a.a.
Var. Camb. + 0.90%
a.a. a 6,89%, a.a.
Pré 4 19 7•.4 a.a.

(média)

finame

Banco do Brasil

PréO,OO% a.a. a
8,50% a.a.
TJLP + 0,50% a.a. a
5,50% a.a.
Var. Camb. + 0,90%
a.a. a 3,00% a.a~

Outras Instituições Oficiais

Suprimento Especial- Poupança Rural (Nota 9.b)

TR

9.793.698
8.726.641

Suprimento Especial -Depósitos (Neta 9.b)

332.035
TMS (se dlsponivel)

Funcafé
Outros

Total

Pré 5,50% a.a. a

7,50% a.a, (se
aplicado)

475.439

863.861

734.794

28

28

28

90.030.622

89.155.477

90.989.816

Passivo Qrculante

36.454.326

33,760.190

35.757.436

Passivo não circulante

53.576.296

55.395.287

55.232.360
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndiv
1° Semest re d
Vatores expressos em milhares de Reais, exceto quando In

Do Exterior
30.06.2015
Recursos livres- Resoluçao C MN n.0 3.84412010
Fundo E special de Apoio âs pequenas e médias empresas Industriais

Total

Passivo clrculante
Passivo não circulante

31.12.2014

30.06.2014

22.961.247

19.596.867

477

477

477

22.961.724

19.597.344

14 .180.027

14.179.550

2.016.966

261.067

95

20.944.758

19.336.277

14.179.932

c) Despesa s de Obrigações por Empréstimos e Repasses
1" Semestre/2015

1" Semestre/2014

Despesas de Obrigações por Empréstimo s

(5.992.048)

(112.932)

Despesas d e Obrigações por Repasses

(6.213.597)

(1.705.641}

Do exterior (li

(3.830.436}

BNDES

(1.522.999}

(1 .264.959)

Caixa Econômica Federal

{453.637}

{48.567)

Finamel

(326.774}

(282.066}

Tesouro Nacional

(4 3.739}

(38.368)

Outras

(36 .012)

(71 .681)

Despesas de Obrigações com Banqueiros no Exterior (I)
Despesa s de Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento

Total

(2.319.020)
(1 .042.075)

(36.560)

(15.566.740)

(1.855.133}

(1) No 1° semestre/2014 houve redassificação dos satdos credores dessas despesas para o grupanento ·outras Receitas Operacionais -Reajuste
cambial negativo/Reclassificação de saldos passivos· (Nota 20.e), em função do registro da variaçâl) cambial Incidente sobre operações passivas com
cláusula de reajuste cambial.
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18- RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TITULOS

......

Capteç6es

V•lor Em.Hkfo

R•muMraç.lo

AnoCapU!çio

Ano
Vencimento

30.06..2015

31.12.201'

30.06.20U

Banco do BrasU
Progra~ ~Global Medlum

• Tarm Notu"

3.45. 183

10.479.050

9,7.5%

uso

100.000

Ubor&m+-

uso

950.000

4,50%

2010

2015

uso

500,000

6,00%

2010

2020

1.584.52.8

1,358,763

1.12627-4

EUR

750.000

4,50%

2011

2016

3 .585.741

3.284.535

2.300.707

2.55~

2007

2017

2009

2014

350.582
223.361

2.572:Q30

2.133.128

JPY

24,700,000

1,80%

2012

2015

630,510

551.404

539.145

EUR

1.000.000

3,75%

201312014

2018

2.643.380

2.519.068

3 .125.459

CHF

275.000

2,50%

2013

2019

910.240

744.630

680.354

7.522..917

6.452.245

5.346.354

uso

500.000

3.M%

2011

2017

1.573.629

1.3-'6.214

1.115.374

uso

1.025.000

3.88%

2012

2022

5,049.35&

5.Ul6.0S1

4.230.984

1&1.845

143.540

267.264

uso

56.520

0,90% a 3.55%

15..435,545

9.291.6.80

12.203.002

15.228.33:2

8,797.314

8.185,695

207.213

494.366

-4.017.307

29..411

UM

2.935

26.456

2.364

2.935

Notas EstnJtur.~~du
2021

C•rtJReados d• Oapô:~ltos (I)
CUn:o Prazo

0,04'% a 4,05%

longo Prazo

1.76%8-4,05%

2020

Certlfteados de o_,.raç&ee EatnJturadaa
CUlto Prazo

Longo Prazo
letras de Crõdito lmoblf!Jrlo

2.955

20t7

18.528.015

1.(.155.948

8.20073

132.372.288

102.325.298

98.399.486

17.650.853

21.576.941

19.653.694

114,121.435

80.748.357

78.745,792

2.705.331

2.$16.308

2..406..443

2.661.792

2 .506.321

43.539

40.485

2.406.443

186..472.111

146.294.452

137.308.911

Curto Prazo t2>

longo Prazo <~l

2020

Letru Fln:rnceltas
104,(1()%•
1G5,00%

106,50%

Tot.l

181.845

2018

Letrn de Cr6dJto do Agronegõclo

Longo Prazo

11.376.533

:3<4.290

350.000

"S• nior Notu"

Curto Prazo (:2)

9.198.689

AS

20 17

(1) Títulos emitidos no exterior em SGD, AUD, CHF, EUR, GBP, RMB e USO,

(2) Trtulos emitidos em moeda estrangeira e nacional com prazo até 360 d1as.
(3) Operações com vencimento compreendido entre 361 e 1.983 dias.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivi
1° Semestre de
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando fndl

19- OUTRAS OBRIGAÇÓES
a) Fiscais e previdenciárias
30.06.2015
Obngações legais (Nota 26.d)

31.12.2014

30.06.2014

13.574.44-9

13.141.399

12.732.946

Provisáo para Impostos e contribuições sobre lucros

855.932

657.937

1.412.527

Provisão para demandas fiscais (Nota 26.a)

168.804

174.611

169.543

Impostos e contribuições a recolher

989.888

1.009.799

904.095

1.155.018

1.224.727

2.859.525

14.400

763.916

15.948

316.397

316.826

316.796

Total

17.074.888

17.289.21 5

18.411 .380

Passivo circulante

16.842.395

16.830.606

16.320.153

232.493

458.609

2.091.227

Passivo fiscal diferido (Nota 23.d)

Impostos e contribuições sobre lucros a: pagar
Outras

Passivo não circulante

b) Fundos financeiros e de desenvolvimento
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Marinha Mercante
Pasep ,,,

6.862.696

5.813.891

4.554.449

2.434.106

2.259.845

2.195.098

Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FONE

1.856.651

1.534.405

572.727

Fundos do Governo do Estado de São Paulo

713.418

725.304

710.920

Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste -FOCO

249.259

254.640

195.092

65.737

51.632

Fundo Nacional de Aviação Civil- FNAC

221.883

200.681

176.781

12.403.730

10.840.398

8.405.067

Passivo circulante

7.682.327

6.629.365

5.357.804

Passivo não circulante

4.721.403

4.211 .033

3.047,263

Outros

Total

(1) O Banco é administrador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). garantindo rentabilidade mfnima equivalente à
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
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fJ. BANCO DO BRASIL

1° Semestre d

c) Dívidas subordinadas
Captaç6es

Vato-r•mitldo

RemuMrw.çloa,a.

DataCilpLaçJo

Vencimento

30,06.2015

n .tZ.20t4

30.06..2014

Banco do Btull
Roc:ursos FCO - Fundo
Constituc-Ional do C.ntro·Onl•
Reanos apUcados (1)

Recursos disponlvfJis t2)

21.627.115

20.A67.309

19 .61.4.71)8:

21.269.823

19.898.07-4

18.836.754

351.ggg

563.304

767.736

5.293

5.931

10.218

1.75'2.102

4.110.1513

5.423.223

2..461.107

2.312.614

Enearvos a c:apí1af~Z;~r

....

CDBs SubordinadO$ Emltfdoa no

900.000

113,80% elo COI

2009

2014

1.335.000

115.00% do COI

2009

2015

1.000.000

tos.oo%do cor

2009

2015

DMdas Subordlnadu no
Exterior

uso
uso
uso
uso

1.552.219

1.752.102

1.649.506

1.558.390

9,18 5.934

7 .361.671

7.181.169

2..089.201

1.787.935

1.481.905
3 .352.295

300.000

4.50%

2004

2014

660.000

5,38%

2<l10

2021

1.500.000

5,88,.

2011

2022

4.n&.767

4.G45.769

750.000

5.88,.

2012

2023

2.369.966

2.027.967

1.680.646

23.699.1M

22.101.905

19.0!1.652

L•tras Financei ras Subordinadas

676.323

1.000.000

108,50" do C01

2010

2016

1.722.733

1.61&598

1.526.296

2.055.100

111,00%doCOI

2011

2017

3.145.610

2.951.225

2.n9.171

2012

20\8

6.761.6&2

6.248.995

5.924.989

111,50" doCCI
1,06% a 1.11% +COI
4.844.900
5,24"4 a 5.56% • IPCA.
Pr6 10,51'%

2 15.000

tt2,00% do COI

2012

2019

294.315

275.968

259.738

4.947.300

111,00%doCOI

2013

2019

6.069.646

5.694.568

5.514.012
183.878

112,50%doCCI

2012

2020

206.769

194.793

Jn.too

112.00% &114,00'%
doCOI

2014

2020

420.271

393.641

163.523

112,00%. 114,00%
doCOI

2014

2020

187.809

176.002

1.594.580

1 13,00%a11$,00"14
doCOI

2014

2021

1.756.982

1.646.548

2.273.806

113,00% a 115.00'%
doCOI

2014

2021

2.636.237

2.4170.312

400.000

8.08%-+JPC..\

2014

2022

491,160

431.255

405.972

56.264.345

54.541.498

51.310,752

150.500

5,45% + IPCA

Total du Divkfas Subordinadas
do Ehlnco do Brull ffl!•l

155,559

2.321.977

(1) Remunerados pelos encargos pactuados com os mutuários, deduzido o dei credere da Instituição financeira, conforme artigo go da Lei n. 0
7.827/1989.
(2) Remunerados com base na taxa exiramercado dlvulgada pelo Banco Central do Brasll (Bacen), conforme artigo SOda Lei n.• 7.82711989.
(3) O montante de RS 38.144.335 mil (RS 37.065.165 mil em 31.12.2014 e R$ 33.n2.649 mil em 30.06.2014) compõe o nfvel ll do Patrimônio de
Referência (PR).

(4) Inclui o montante de R.S 5.496.460 mil, rererente a dlvidas subordinadas regfslradas no grupamento Instrumentos de Olv1da Elegive1s a Capital.

d) Instrumentos híbridos de capital e dívida
Ca p1aç6u

V•lor emllid:o

Re rn.uneraçlo

Dat. Ca pblçl.o

30.08..2015

31.12.2014

30.0S.20Ui

B6 nu$ Perpétuos

Totll S.neo do Br.asU

uso
uso
uso

1.500.000

8,5o%

1012009

4.717.759

<4.037.923

3.347.178

1.750.000

9,2-5%

01•0312012

5.510.658

4.835.886

4.015.485

2.000.000

6.25%

01/2013

6.387.329

5.355.519

4.4.19.216

RS

8.100.000

5,50%

0912012

8.274.981

8.249.587

8.317.938

uso

2.500.000

9,00%

06f2014

7 .718. 115

8.827.916

5.494.118

32.606..142

29.106.831

25.613.t33

Do total dos bônus perpétuos, o montante de R$ 20.917.586 mil com põe o Patrimônio de Referência - PR
(R$ 18.502.534 mil em 31.12.2014 e R$ 22.226.306 mil em 30.06.2014), sendo o montante de R$ 18.844.042 mil,
registrado no grupamento Instrumentos de Divida Eleglveis a Capital (Nota 2 7.b).
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivid

Os bônus emitidos em outubro de 2009, no valor de USD 1.500.000 mil, têm opção de resgate por iniciativa do
Banco a partir de 2020 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, desde que autorizado previamente
pelo Banco Central do Brasil (Bacen). Caso o Banco não exerça a opção de resgate em outubro de 2020, os juros
incidentes sobre os títulos serão corrigidos nessa data para 7,782% mais o preço de negociação dos Titulas do
Tesouro Norte-Americano de 10 anos. A partir dessa data. a cada 10 anos, os juros incidentes sobre os titulas serão
corrigidos levando-se em consideração o preço de negociação dos Tftulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos.
Os bônus emitidos em janeiro e março (reabertura) de 2012, nos valores de USD 1.000.000 mil e USD 750.000 mil,
respectivamente, e os bônus emitidos em janeiro de 2013, no valor de USD 2.000.000 mil, tiveram, em 27 de
setembro de 2013 seus termos e condições alterados com a finalidade de ajustá-los às regras da Resolução CMN
n." 4.192/2013 do Bacen, que regulamenta a implementação de Basileia 111 no Brasil. As alterações entraram em
vigor em 1" de outubro de 2013, quando os instrumentos foram submetidos ao Bacen para a obtenção de
autorização para integrarem o Capital Complementar (Nível I) do Banco. A autorização foi concedida em 30 de
outubro de 2013.
Os bônus emitidos em junho de 2014, no valor de USO 2.500.000 mil, têm opção de resgate por iniciativa do Banco
a partir de 18 de junho de 2024 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, desde que autorizado
previamente pelo Banco Central do Brasil. Caso o Banco não exerça a opção de resgate em junho de 2024, os juros
incidentes sobre os títulos serão corrigidos nessa data para 6,362% mais o preço de negociação dos Títulos do
Tesouro Norte-Americano de 1O anos.
Caso o Banco não exerça a opção de resgate em abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012, em abril de 2024
para os bônus emitidos em 2013, e em junho de 2024 para os bônus emitidos em 2014, a taxa de juros dos títulos

será redefinida naquela data e a cada 10 anos de acordo com os Títulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos
vigente na época mais o spread inicial de crédito. Os titulas apresentam as seguintes opções de resgate, sujeitas a
autorização prévia do Bacen:
(i) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os titules no todo, mas não em parte, em abril de 2023 para os
bônus emitidos em 2012, em abril de 2024 para os bônus emitidos em 2013, e em junho de 2024 para os
bônus emitidos em 2014 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, pelo preço base de resgate;
(ii) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo. mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão desde que anterior a abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012, a abril de 2024 para os bônus
emitidos em 2013 e a jJnho de 2024 para os bônus emitidos em 2014 em função de evento tributário. pelo
preço base de resgate;
(iii) o Banco poderá. a seu critério, resgatar os Htulos no todo, mas não em parte. após cinco anos da data de
emissão e desde que anterior a abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012 e em abril de 2024 para os
bônus emitidos em 2013. em função de evento regulatório, pelo maior valor entre o preço base de resgate e o
Make-whole amount.
(iv) o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo. mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão desde que anterior a junho de 2024 para os bônus emitidos em 2014, em função de evento
regulatórlo, pelo preço base de resgate.
Os bônus emitidos em outubro de 2009 determinam que o Banco suspenda os pagamentos semestrais de juros e/ou
acessórios sobre os referidos titules emitidos (que não serão devidos, nem acumulados) caso:
(i) o Banco não esteja enquadrado ou o pagamento desses encargos não permita que esteja em
conformidade com os nfveis de adequação de capital, limites operacionais ou seus indicadores financeiros
estejam abaixo do nível mínimo exigido pela regulamentação aplicável a bancos brasileiros;
(ii) o Bacen ou as autoridades regulatórias determinem a suspensão dos pagamentos dos referidos
encargos:
(iii) algum evento de insolvência ou falência ocorra:
(iv) alguma inadimplência ocorra; ou
(v) o Banco não tenha distribuído o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos portadores
de ações ordinárias referentes ao período de cálculo de tais juros e/ou acessórios.
Os bônus emitidos em janeiro e março de 2012, em janeiro de 2013 e em junho de 2014 determinam que o Banco
suspenda os pagamentos semestrais de juros e/ou acessórios sobre os referidos títulos emitidos (que não serão
devidos, nem acumulados) caso:
(i) os lucros distribuíveis no período não sejam suficientes para a realização do referido pagamento
(condição discricionária para o Banco):
(ii) o Banco não esteja enquadrado ou o pagamento desses encargos não permita que esteja em
conformidade com os níveis de adequação de capital, limites operacionais ou seus indicadores financeiros
estejam abaixo do nível mínimo exigido pela regulamentação aplicável a bancos brasileiros;
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(iii) o Bacen ou as autoridades regulatórias determinem a suspensão dos pagamentos dos referidos
encargos;
(iv) algum evento de Insolvência ou falência ocorra;
(v) alguma Inadimplência ocorra.
De acordo com as regras de Basilela 111, os bônus emitidos em janeiro e março de 2012, em janeiro de 2013 e em
junho de 2014, contam com mecanismos de "absorção de perdas" (loss absorption). Além disso, caso o ítem (i)
ocorra, o pagamento de dividendos pelo Banco aos seus acionistas ficará limitado ao mínimo obrigatório
determinado pela legislação aplicável até que os pagamentos semestrais de juros e/ou acessórios sobre os referidos
títulos tenham sido retomados integralmente. Por fim esses bônus serão extintos de forma permanente e em valor
mínimo correspondente ao saldo computado no capital de Nível I do Banco caso:
(i) o capital principal do Banco for inferior a 5,125% do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA);
(ii) seja tomada a decisão de fazer uma injeção de capital do setor público ou suporte equivalente ao Banco,
a fim de manter o Banco em situação de viabilidade;
(íii) o Bacen, em avaliação discricionária regulamentada pelo CMN. determinar por escrito a extinção dos
bônus para viabilizar a continuidade do Banco.
Em 26.09.2012, o Banco do Brasil firmou Contrato de Mútuo com a União, na qualidade de instrumento hlbrido de
capital e dívida, no valor de até R$ 8.100.000 mil, sem prazo de vencimento, com remuneração prefixada,
pagamentos de juros semestrais, cujos recursos foram destinados ao financiamento agropecuário.
A referida captação, até 27.08.2014, era autorizada pelo Bacen a integrar o patrimônio de referência no Nível I
(capital complementar) e estava sujeita ao limitador previsto no artigo 28 da Resolução CMN n.• 4.192, de
01.03.2013 (Nota 27.b).
Em 28.08.2014, nos termos da Lei n.• 12.793, de 02..04.2013, foi celebrado um termo aditivo ao referido contrato
com o objetivo de tomar o instrumento hlbrido de capital e divida eteglvel ao capital principal, em conformidade com
o art. 16 da Resolução CMN n.• 4.192/2013.
Após aditivação do contrato, a remuneração passou a ser integralmente variável e os juros serão devidos por
períodos coincidentes com o exer<:ício social do Banco, iniciando-se sua contagem em 1• de janeiro e encerrando-se
em 31 de dezembro de cada ano. Os juros relativos a cada exercício social serão pagos em parcela única anual,
atualizada pela Selic até a data de seu efetivo pagamento, em até 30 dias corridos, contados após a realização do
pagamento de dividendos relativos ao resultado apurado no balanço de encerramento do exercício social.
O pagamento da remuneração será realizado apenas com recursos provenientes de lucros e reservas de lucros
passfveis de distribuição no último período de apuração, sujeito à discricionariedade da Administração em realizá-lo.
Não haverá cumulatividade dos encargos não pagos. Caso não seja realizado pagamento ou crédito de dividendos
(inclusive sob a forma de juros sobre capital próprio) até 31 de dezembro do exercício social seguinte, os encargos
financeiros que não houverem sido pagos deixarão de ser exigíveis definitivamente.
Caso o saldo dos lucros acumulados, das reservas de lucros, inclusive a reserva legal, e das reservas de capital do
Banco não sejam suficientes para a absorção de seus eventuais prejuízos apurados quando do fechamento do
balanço do exercício social, o Banco do Brasil estará desobrigado da remuneração e utilizará os valores devidos a
título de juros vencidos e o saldo de principal, nesta ordem, até o montante necessário para a compensação dos
prejuízos, sendo considerada, para todos os fins, devidamente quitada a dívida a que se refere o contrato até o valor
compensado.
O instrumento não possuí data de vencimento e poderá ser liquidado apenas em situações de dissolução da
instituição emissora ou de recompras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. No caso de dissolução do Banco, o
pagamento do principal e encargos da dívida ficará subordinado ao pagamento dos demais passivos. Em nenhuma
hipótese haverá remuneração preferencial do instrumento, inclusive em relação a outros elementos patrimoniais
classificados no Patrimônio de Referência.
Em 22.09.2014, o Bacen considerou o referido instrumento como elegível ao capital principal, na forma da
Resolução CMN n.• 4.192/2013, a partir de 28.08.2014.
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e) Diversas
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

18.061.782

19.548.519

16.442.338

Credores diversos no pais

5.207.468

4.221.812

5.152.409

Passivos atuariais (Nota 25.e}

8.187.620

7.769.579

7.733.781

Provisões para pagamentos a efetuar

4.225.544

4.133.442

3.974.365

Provisões para demandas cíveis (Not3 26.a)

5.923.282

5.435.157

5.069.886

Provisões para demandas trabalhistas (Nota 26.a)

1.891.793

2.143.463

2.419.801

Obrigações por prestaçao de serviços de pagamento

1.786.403

1 .120.746

1.372.492

Recursos vinculados a opemções de crédito

1.334.445

1.216.845

1.023.632

88.809

61.130

365.974

1.035.605

733.450

396.897

Credores por recursos a liberar

858.386

1.003.725

1.197.668

Obrigações por prêmios concedidos a clientes por fidelidade

601.577

973.651

1.681.582

Obrigações por aquisição de bens e cireitos

349.899

492.936

707.850

Provisões para garantias prestadas

360.761

182.805

141.961

Obrigações por operações vinculadas a cessao

293.950

321.366

188.243

2n.032

246.586

238.246

Operações com cartão de créditcldêtito

Credores diversos no exterior

Obrigações por convênios oficfals

Provisões para perdas com o Fundo de Compensação de Variação
Salarial • FCVS

1.120

1.107

1.172

391.483

233.798

62.698

Total

50.856.959

49.840.117

48.170.975

Passivo circulante

40.460.550

40.846.545

39.973.135

Passivo não circulante

10.396.409

8.993.572

8.197.840

Coobrigações em Cessões de Crédito
Outras

20- OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
a) Receitas de prestação de serviços
1• Semastre/2015

Rendas de cartões

472.728

1• Semestre/2014

1.306.105

1.053.658

909.774

Cobrança

827.245

703.333

Arrecadações

537.575

460.445

Seguros, previdência e capitalização

231.748

198.734

Operações de crédito e garantias prestadas

395.471

427.464

lnterbancária

379.Q72

363.805

Administração de fundos

15.140

2.377

Serviços tiduelá rios

145.691

133.975

Tesouro Nacional e administração de fundos oficiais

202.425

164.969

Conta corrente

165.350

150.583

Rendas do mercado de capiléús

Prestados a ligadas
Outros serviços
Total

15.719

4.674

338.012

366.476

4.779.834

5.192.714
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b) Rendas de tarifas bancárias
1° Seme.strel2015

Pacote de serviços

1.682.749

1' Semestre/2014

1.552.000

Operações de crédito e cadastro

607.934

582.111

Rendas de cartões

481.504

443.898

Administração de fundos de Investimento

996

Transferência de recursos

155.826

135.51 0

Contas de depós~o

110.515

98.910

Serviços fiduciários

7.723

Outras

Total

68.797

65.090

3.116.044

2.877.526

c) Despesas de pessoal
1• Seme.stre/2015

1° Semestre/2014

Proventos

(4.219.491)

(3.871.197)

Encargos soclafs

(1,499.532)

(1.391.914)

Provisões administrativas de pessoal

(1 .577.516)

(1.303.574)

Beneficios

(1 .185.714 )

(1.106.729)

Demandas trabalhistas

(615.937)

(337.007)

Previdência complementar

(213.796)

{187.796)

Honorários de diretores e conselheiros

(14.419)

(14.189)

Treinamento

(25.661)

(22.483)

(9.352.066)

(8.234.889)

Total

d) Outras despesas administrativas
1• Semestre/2015

Amortização

(1 .515.991)

1° Semestre/2014

(1.895.001 )

Serviços de terceiros

(812.391)

(946.922)

Comunicações

(597.170)

(718.439)

Aluguéis

(599.163)

(544.661)

Transporte

(548.306)

(605.482)

Oepreciaçao

(528.685)

(474.297)

Serviços de vigilância e segurança

(505.181)

(435.064)

Processamento de dados

(661.975)

(617.492)

Serviços técnicos especializados

(141.391)

(135.084)

Manutenção e conservação de bens

(341 .837)

(297.524)

Serviços do sistema financeiro

(302.605)

(302.649)

Água, energia e gás

(248.456)

(177.910)

(87.661)

(193.443)

(100.553)

(110.222)

Viagem no país

(6 1.288)

(66.739)

Material

(55.805)

(57.760)

Outras

(269.6 70)

(241.111)

(7.378.128)

(7.819.800)

Propaganda e p ublicidade

Promoções e relações públicas

Total
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e) Outras receitas operacionais
1• Semestre/2015

Atualização de depósitos em garanlla

1.174.452

1• Semestre/2.014

922.104

Operações com cartões

274.944

229.385

Atualização das destinações do superáva- Previ Plano 1 (Nota 25.n

770.682

497.838

Recuperação de encargos e despesas

765.731

531.337

Rendas de titules e créditos a receber

414.943

299.398

Reversão de provlsôes- demandas trabalhistas

256.608

538.981

Previ- Atualização da ativo atualial (Nota 25.d)

277.859

891.400

Rendas de créditos específicos e ope'llções especiais- Tesouro Nacional

111.277

100.206

Subvenção do Tesouro Nacional- MPO

102.707

74.501

95.559

59.222

Reversão de provisões -despesas aãninistrativas e despesas de pessoal

Reajuste cambi.al negativo/Reclassificaçao de saldos passivos

1.700.328

Royalties e participações especiais

89.734

121.131

Atualização de impostos a compensar

56.123

64.719

Reversão de provisões- demandas ctveis e fiscais

11.350

20.015

Dividendos recebidos

49.905

36.718

Outras

Total

274.671

288.172

4.726.545

6.375.455

f) Outras despesas operacionais
1• Somestre/2015

1• Semestre/2014

Operações com cartões crédito/débit<J

(811.758)

(794.732)

Demandas cfveis e fiscals

(962.129)

(948.010)

Remuneração pelas transações do Banco Postal

(571.186)

(94.551)

Atualização das obrigações atuariais

(492.046)

(544.433)

Atuallzaçao de depósitos em garantia <,,

(433.049)

(130.382)

Descontos concedidos em renegociação

(272.204)

(295.694)

Provisão de prestação de fiança. aval e garantia

(175.751)

(26.227 )

Falhas/fraudes e outras perdas

(125.273)

(76.008)

(107.630)

(133.289)

Parceiros comerciais ro
Autoatendlment.o

(11.004)
(1.301.518)

Reajuste cambial negativo/Reclassificação de saldos ativos
Prêmio de seguro de vida· crédito direto ao consumidor

(91.626)

(64.682)

Bônus de relacionamento negoclal

(40.715)

(108.394)
(15.227)

Convênio INSS

(20.918)

Despesas com Proagro

(13.911)

(12.549)

Credenciamento do uso do Sísbacen

(11.088)

(13.100)

Previ • Ajuste atuarial

(5.090)

(4.944)

Atualização de JCP/Divldendos

(4.429)

(5.414)

(285,141)

(129.378)

(4.423.944)

(4.709.536)

Outras
Total

(1) Refere-se à atualização da provisão para depósito Judicial referente ã açao judicial (IR e CSLL) conforme nota 25.d.
(2) Referem-se principalmente âs comtssões sobre financiamentos originados pelos parceiros e acordos comerc1ais com lojistas.
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1° Semestre d
Valores expressos em m11haros da Reais. exceto quando

21 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL
1• Semestre/2015

49.931

Receitas não operacionais

79.119

9.267

7.823

10.556

21 .951

Ganhos de capital

Lucro na alienação de valores e bens

1• Semestre/2014

Rendas de aluguéis

5.285

8.995

Reversão de provisão para desvalorização de outros valores e bens

7.628

16.429

2.899

3.606

Lucro na alienação de Investimentos/ participação societária

94

Atualização de devedores por allenaçao de bens Imóveis
Outras rendas nao operacionais

14.296

20.221

(61.281)

(29,635)

Desvalorização de outros valores e bens

(1.263)

(9.548)

Prejuizos na alienação de valores e bens

(4.327)

(4.588)

(49.380)

(15.184)

Despesas não operacionais

Perdas de capital

Outras despesas não operacionais
Total

(311)

(315)

(11.350)

49.484

22- PATRIMÓNIO lÍQUIDO
a) Valor Patrimonial e Valor de Mercado por Ação Ordinária
31.12.2014

30.06.2015
Patrimônio Lfquido do Banco do Brasl

30.06.2014

71.944.144

69.820.212

69.442.420

Valor patrimonial por a<;ao (RS)

25,73

24,97

24.81

Valor de mercado por açao (R$)

22,91

23.77

24.85

b) Capital Social
O Capital Social do Banco do Brasil, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 60.000.000 mil (R$ 54.000.000 mil
em 31.12.2014 e 30.06.2014) está dividido em 2.865.417.020 ações ordinárias representadas na forma escriturai e
sem valor nominal. A União Federal é a maior acionista, detendo o controle.
O aumento do Capital Social no período de 30.06.2014 á 30.06.2015, no valor de R$ 6.000.000 mil, decorreu da
utilização de Reserva Estatutária para Margem Operacional, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28.04.2015 e autorizado pelo Banco Central do Brasil em 20.07.2015.
O Banco poderá. independentemente de reforma estatutária, por deliberação e nas condições determinadas pela
Assembleia Geral dos Acionistas, aumentar o Capital Social até o limite de R$ 120.000.000 mil, mediante a emissão
de ações ordinárias, concedendo-se aos acionistas preferência para a subscrição do aumento de capital, na
proporção do número de ações que possuirem.
c) Reservas de Reavaliação
As Reservas de Reavaliação, no valor de R$ 2. 764 mil (R$ 2.805 mil em 31.12.2014 e R$ 4.524 mil em 30.06.2014),
referem-se ás reavaliações de ativos efetuadas por empresas controladas/coligadas.
No 1° semestre de 2015. foram realizadas reservas no montante de R$ 41 mil (R$ 40 mil no 1° semestre de 2014)
decorrentes de depreciação, transferidas para a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados, liquido de impostos.
Conforme a Resolução CMN n.0 3.56512008, o saldo remanescente será mantido até a data de sua efetiva
realização.
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1° Semestre de
Valores expressos em milhares de Realsj e:xceto quando lndl

d) Reservas de C apital e de Lucros
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Reservas de C a pital

13.309

10.051

10.046

Reservas de Lucros

26.123.563

27.025.981

23.652.588

5.898.539

5.468.218

5.180.834

Reservas EstaMárias

20.225.024

21.557.763

18.471.754

Margem operacional

17.157.322

17.347.175

14.267.441

3.067.702

4.210.588

4.204.313

Reserva legal

Equalização de dividendos

A reserva legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Do lucro liquido apurado no perfodo, 5% são aplicados, antes de
qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social.
A Reserva Estatutária para Margem Operacional tem por finalidade garantir margem operacional compatível com o
desenvolvimento das operações do Banco e é constituída em até 100% do lucro liquido, após as destinações legais,
Inclusive dividendos, limitada a 80% do capital social.
A Reserva Estatutária para Equalização de Dividendos assegura recursos para o pagamento dos dividendos, sendo
constituída pela parcela de a:é 50% do lucro liquido após as destinações legais, inclusive dividendos, até o limite de
20% do Capital Social.
e) Lucro p or ação
1• Somestre/201 5
Lucro Uquido atribuivel aos acionistas (RS mtl)
Número médio ponderado de ações (básico e dilufdo)

1° Semestre/2014

8.606.461

5.565.190

2.796.131.188

2.803.466.870

3,08

1.99

Lucro por ação (básico e diluldo) (RS)

f) J uros sob re o Cap ital Própr io/Dividendos e D estin ação d o Resultado
Demonstramos a seguir a base de cálculo dos dividendos, bem como a destinação do resultado do período:
1• S om estre/2015

1) l ucro liquido - 88 Banco Múltiplo

8.606.461

1° Semestre/2014

5.565.190

174.982

2) Juros sobre Instrumento eleg{vel ao capital principal
3) Base de cálculo dos dividendos jitem 1 + item 2 )

8.781.443

5.565.190

3.512.578

2.226.076

Dividendo mlnimo obrigatório ''1

2.320.955

1.503.427

Dividendo adicional

1.191.623

722.649

8.606.461

5.565.190

Dividendos - Payout (40% do Item 3)

4} Destinações::
Lucro líquido

lucros acumulados

Lucro dls1rlbuldo
Reserva legal (5% do item 1)

(Nota 22.d)

Dividendos e juros sobre o capita próprio
Reservas estatutárias
Utillzação de reservas estatutárias para equalização de dividendos

(Nota 22.d)

3.700

7.876

8.61 0.161

5.573.066

430.323

278.259

3.512.578

2.226.076

5.928.721

3.296.342

(1.261.461)

(227.611)

(1) Apurado conforme lei n.• 6.404'1976 e Resolução CCE n.• 1011995 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais. atual
OEST (Departamento de Coordenação e Govemança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão).
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Apresentamos o cronograma de pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos:
Valo r por ação {R$)

V.alor

Data base d a
posição acionária

Data de

pagamento

1° Trl mestre/2015

Juros sobre o capital próprio pagos ti)

1.054.134

o,3n

23.03.2015

31.03.2015

OMdendos pagos

1.261.461

0.451

21.05-2015

29.05-2015

Juros sobre o capital própno pagos ''I

810.594

0,291

11.06.2015

30.06.2015

Juros sobre o capital próprio complementares a pagar UI

347.343

0,124

21 .08.2015

01.09.2015

39.046

0,014

21 .08.2015

01.09.2015

Total destinado aos acionistas

3.512.578

1,257

Juros sobre o capital p('6prio (l)

2.212.071

0,792

Dividendos

1.300.507

0,465

r

Trimestre/2015

Dividendos a pagar

(1) Valores sujeitos à alíquota de 15% de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Valor por ação

Valor

(R$)

Data base da
poslçJo acionária

Data de
pagamento

1• T rimestre/2014

Juros sobre o capital próprio pagos (li

882.332

0.315

11.03.2014

31.03.2014

Dividendos pagos

227.611

0.081

19.05.20 14

30.05.2014

Juros sobre o capltal próprio pagos ('I

899.716

0,321

11.06.2014

30.06.2014

Dividendos pagos

216.417

0.077

19.08.2014

29.08.2014

Total destinado aos açlonistas

2.226.076

0,794

Juros sobre o capital próprio'''

1.782.048

0,636

444.028

0,158

r

Trimestre/2014

Dividendos

(1) VakJres sujeitos ã alíquota de 15% de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Em conformidade com as Le1s n.0 9.249/1 995 e n.• 9.430/1996 e com o Estatuto do Banco, a Administração decidiu
pelo pagamento aos seus acionistas de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor dos dividendos, acrescido
de dividendos adicionais, equivalentes a 40% do lucro liquido do perfodo.
Os juros sobre o capital próprio são calculados sobre as contas do patrimônio líquido ajustado e limitados à
variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), condicionados à existência de lucros computados
antes de sua dedução ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a duas vezes o
seu valor.
Para atendimento à legislação do Imposto de Renda, o montante de juros sobre o capital próprio foi contabílízado na
conta Despesas Financeiras e, para fins de elaboração destas demonstrações contábeis, reclassificado para a conta
de Lucros ou Prejufzos Acurrulados. O total dos juros sobre o capital próprio, no 1° semestre de 2015, proporcionou
redução na despesa com encargos tributários no montante de R$ 884 .828 mil (R$ 712.819 mil no 1° semestre de
201 4).
g) Ajustes de Avaliação Patrimonial
1• s.m.strt/2.015

s..aaoo lnlelal

Movlment.açlo

1• S.mestr./'2014

Efeito$

tributário•

SakfoFinal

S•ldollnlc:ifJ

Movlrnentaç.io

Efeitos
trtbutforios

Seldoflnal

Titutos Dllponl.,.,l• para Vend.l

Banco oo Brasil
Subsidi6riasnoEX'terior
Colgadas e Conttolad.ls

(757.71<4)

(682.3olS)

162.351

(1277.709)

(294.503)

(256.018)

21)1.514

30.118

(4.633)

398

25.383

2<11.65-t

5.298

1.066

31.018

1191.069)

35.856

(14.361)

(170.37<4)

( 193.o76)

137.Q83

(55.17<4)

(110.267)

Hedge de nuxo de ~aig

...

(349.097)

1.716

(2.600)

1.562

••

(20)

1.590

G•nhoJ(Perdes} atuarllis.
Planos de Benefido.s

(&.680.091)

(3.....109)

1 .<418.3&&

(11.144.83 2)

(2.670.596)

(6.271.308)

2.70 1.472

(6.240..432)

Tottl

(0.597.840)

(4.537..832)

1,568.&40

(12.567.032)

(3.132.049)

(6.313.9:97)

2.&415.858

(6.617.t aa)

Coligadas e ContJOiadaa
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h) Participações Acionárias (Quantidade de Ações)
Quantidade de ações de emissão do Banco do Brasil em que os acionistas sejam titulares, direta ou indiretamente,
de mais de 5% das ações:
30.06.2015

31.12.2014

Acionistas
Aç6os

UnlloFederal

Mlnlstérto da Fazenda
Fundo Flscal de !nvestimento e Ea!atHlizaçao
ca1x:a F1 Garantia Construção Naval
Fundo Garantidoc para lovcslimeotos
Caixa de Providência dos FurlCktnârios dO Banco do Brasil Previ

%Total

Ações

30.06.2014

% To,.l

1.659.005.282

57,9

1.659.005.282

57,9

1.667.882.382

58,2

1.~.487.115

50,7

1.453.487.115

50,7

1.453.487.115

50,7

110.650.000

3,9

110.650.000

3.9

110.650.000

3,9

87.368.167

3,0

87.368.167

3.0

96.245.267

3,3

7.500.000

0.3

7.500.000

0.3

7.500.000

0,3

297.337.914

10,4

297.387.714

10.4

298.345.514

10,4

5.522.648

0,2

69.240.'496

2,4

68.881.516

2,4

66.535.220

2,3

839.833.328

29.3

840.142.«8

29,3

827.131.256

28,9

2.865.417.020

100,0

2.865.417.020

100,0

2.865.417.020

100,0

2.247.611.570

78,4

2.279.461.556

79,6

2.283.982.808

79,9

617.805.450

21,6

585.955.464

20,4

576.434.212

20,1

BNOES Partidpaç.àes S.A. • BNDESPar (,l

Aç6es em Tesouraria m
Outros acionistas

Total
Reslden~es no pai$
Rosidi!inl~tS

no exterior

%Total

Aç6n

(1) ligada ao Controlador, porém não faz parte do bloco de controle.
(2) Em 30.06.2015 inclul42.709 ações do Banco do Brasil mantidas na BB DTVM (29.138 ações err 31 .12.2014 e 30.06.2014).

Quantidade de ações de emissão do Banco do Brasil , de titularidade do Conselho de Administração, da Diretoria
Executiva e do Comitê de Auditoria:
Ações ON (I)

30.06.2015

31.12.2014

Conselho de Admrnistração (exceto Presidente do Banco, que consta na

8.007

166.123

112.867

154.233

1. 176

1.1 76

10.075

75

Diretoria Executiva)
Diretoria Executiva
Conselho Fiscat
Comitê de Auditoria

30.06.2014

10.007

75

(1) A participação acionária do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Comitê de AI.Xlítoria representa aproximadamente 0,006% do
capital do Banco.

i) Movimentação de Ações em Círculação/Free Float
30.06.2015
Qu1ntldade

Aç6es em C~tculaçio no tnído do p«fodo

840.019.565

31 .12.2014

"

Quantidade

29.3

Alleoaçlo de açóe.s pela Caixa F1 Garantia Construçto
Naval

Outras fT'Qvimentações

''>

Açl>es em drculaçAo no fim do perrodo C2l
Total emitido

29,1

833.621.216

"

29.1

1.900.000

5.522.648

AHenaç:lo de ações peto FGO ~Investimento em ações

Aquisição de &ÇÕe$ - programa de recompr8

"

1D.n7.100

Aquls!Çio de açõe$ pelo BNOESPar

Alleoaçao I (Aquisição) de ações pela Prevf

833.621.216

30.06.2014
Ou1nlld11do

896.508

896.508

49.800

1.404.300

446.500

[580.000)

[12.311.300)

(9.964.900)

157.830

109.093

69.683

839.667.195

29,3

840.019.565

29,3

826.969.007

28,9

2.865.417.020

100,0

2.865.417.020

100.0

2.865.417.020

100.0

(1) Refere-se principalmente às movimentações oriundas de Órgãos Técnicos e Consultivos.
(2} Conforme lei n.0 6.404/1976 e regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa. Não constdera as ações em poder do Conselho de
Administração e Diretoria Executiva.

j) Ações em Tesouraria
Em 13.07.2012, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações. no
prazo de até 180 dias contados a partir dessa data, objetivando a aquisição de ações para manutenção em
tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução do capital social, visando à geração de valor aos
acionistas. Esse programa vigorou até 08.01 .2013, e foram adquiridas 20.200.000 ações, no montante de
R$ 461.247 mil, com custo mfnimo, médio e máximo por ação de R$ 18,28, R$ 22,83 e R$ 26,78, respectivamente.
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Em 13.06.2013, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações, nas
mesmas condições do programa anterior, porém, com vigência de até 365 dias contados a partir dessa data. Esse
programa vigorou até 06.06.2014. e foram adquiridas 43.126.700 ações, no montante de R$ 1.014.504 mil, com
custo mínimo, médio e máximo por ação de R$ 18,84, RS 23,52 e R$ 28,67, respectivamente. Das aquisições
referentes a esse programa, 353.756 ações foram utilizadas para o programa de remuneração variável.
Em 06.06.2014, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações, nas
mesmas condições do programa anterior. Esse programa vigorou até 18.05.2015 e foram adquiridas 6.021.900
ações, no montante de R$ 155.481 mil, com custo mfnimo, médio e máximo por ação de R$ 22,66, R$ 25,82 e
R$ 29,27, respectivamente. Das aquisições referentes a esse programa, 318.633 ações foram utilizadas para o
programa de remuneração variável.
Em 18.05.2015, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de ações, nas
mesmas condições do programa anterior. Até 30.06.2015, não foram adquiridas ações deste Programa de
Recompra.
Em 30.06.2015, o Banco possuía 69.197.787 ações em tesouraria, no valor total de R$1.628.461 mil, das quais
68.624.558 ações decorrentes dos programas de recompra, 573.199 ações decorrentes do programa de
remuneração variável e 30 ações remanescentes de incorporações.
k) Pagam ento Baseado em A ç ões
Programa 2011
Em fevereiro de 2012 foram adquiridas 132.501 ações ao custo médio por ação de R$ 27,61 , todas colocadas em
tesouraria. Em 08.03.2012, foram transferidas 130.131 ações aos membros da Diretoria Executiva e bloqueadas
para movimentação. As parcelas anuais foram desbloqueadas em 08.03.2013, 10.03.2014 e 09.03.2015,
respectivamente.
Programa 2012

O programa 2012 foi elaborado sob vigência da Resolução CMN n.• 3.921 de 25.11 .2010, que dispõe sobre a
política de remuneração de administradores das instituições financeiras e determina que no mínimo 50% da
remuneração variável seja paga em ações ou instrumentos baseados em ações, dos quais pelo menos 40% seja
diferida para pagamento futuro, com prazo mínimo de três anos, estabelecido em função dos riscos e da atividade
dos administradores.
O Banco adquiriu 212.301 ações para pagamento da remuneração variável, ao custo médio de R$ 26,78 por ação,
todas colocadas em tesouraria, para eventual pagamento futuro. Destas , 53.108 ações foram transferidas em
10.03.2014 e 53.063 ações em 09.03.2015. as demais parcelas diferidas serão transferidas futuramente. caso sejam
atendidos todos os requisitos de transferência, conforme cronograma a seguir.
Pagamento Baseado em Ações- Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Segunda parcela

53.063

08.03.2016

Terceira parcela

53.063

08.03.2017

Total

106.126
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Programa 2013
O Banco do Brasil utilizou 353.800 ações já existentes em tesouraria, com custo médio de R$ 20,36 por ação,
marcando-as como pertencentes ao programa de remuneração variável, das quais 70.856 ações foram transferidas
em 11.03.2014 e 70.736 ações em 02.03.2015. As demais parcelas diferidas serão transferidas futuramente, em
função dos riscos e da atividade dos administradores. O cronograma a seguir sumariza as transferências futuras
para os beneficiários, caso sejam atendidas todos os requisitos de transferência.
Pagamento Baseado em Ações- Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Segunda parcela

70.736

02.03.2016

Terceira parcela

70.736

02.03.2017

Quarta parcela

70.736

02.03.2018

Total

212.208

Programa 2014
O Banco do Brasil utilizou 316.683 ações já existentes em tesouraria, com custo médio de R$ 24,08 por ação,
marcando-as como pertencentes ao programa de remuneração variável, das quais 63.399 ações foram transferidas
em 27.02.2015 e as demais diferidas para transferência futura, em função dos riscos e da atividade dos
administradores. O cronograma a seguir sumariza as transferências futuras para os beneficiários. caso sejam
atendidas todas as condições de transferência.
Pagamento Baseado em Ações- Cronograma estimado para transferência

Quantidade

Data prevista

Primeira parcela

63.321

27.02.2016

Segunda parceta

63.321

27.02.2017

Terceira parcela

63.321

27.02.2018

Quarta parcela

63.321

27.02.2019

Total

253.284

23 - TRIBUTOS

a) Demonstração da Despesa de IR e CSLL
1• Semestre/2015

1• Semestre/2014

Valores Correntes

(851.229)

(1.503.842)

IR e CSLL no pais

(811.419)

(1.465.394)

(39.810)

(38.448)

Imposto de Renda no e.xterior
Valores Diferidos
Passivo Fiscal Diferido

2.689.716

574.086

(385.359)

(692.826)

(124.960)

44.424

Operações de leasing -ajuste da carteira e depreciação incentivada
Marcaç.ao a mercado
Ganhos atuariais
Atualização de depósitos judiciais fiscais

Lucros do exterior
Operações realizadas em mercados de liquidação futura
Créditos recuperados a prazo

Atlvo Fiscal Diferido
Diferenças temporârias
Marcação a mercado

Total

133
(97.375)

(444.004)

(173.220)

(146.685)

(39.767)

(153.336)

49.059

55.170

904

(48.528)

3.075.075

1.266.912

3.007.037

1.347.755

68.038

(80.943)

1.838.487

(929.756)
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b) Conciliação dos Encargos de IR e CSLL
1° Semestre/2014

1° Semestre/2015
Resultado Antes dos Tributos e Participações

Encargo total do IR (25%) e da CSLL (15%)
Encargos sobre JCP

7.871.958

7.213.849

(3.148.783)

(2.885.540)

884.828

712.819

3.354.160

782.756

Participação de empregados no lucro

436.972

283.139

Outros valores

311.310

177.070

1.838.487

(929.756)

Resultado de partidpações em coligadas/contrOladas

Imposto de Renda e Contribuição Social do periodo

c) Despesas tributárias
1' Semestre/201 5

1° Semestre/2014

Cofins

(1.221 .136)

(1.052.375)

ISSON

(333.308)

(300.134)

P IS/Pasep

(198.435)

(171.018)

Outras

Total

(60.038)

(53.482)

(1.812.917)

(1,577.009)

d) Passivo Fiscal Diferido
30.06.2014

31.12.2014

30.06.2015
49.588

273.173

1.935.548

Decorrentes de atualização de depósitos judiciais fiscais

473.949

452.830

432.911

Decorrentes da mareaçao a mercado

403.138

244.581

164.726

Decorrentes de créditos recuperados a prazo

182.906

183.809

155280

Decorrentes de ajustes patrimoniais positivos de planos de beneficios rtl

39.757

Decorrentes de lucros do exterior
Dependências no Exterior
Decorrentes de operações em mercados de l(quldação futura

Outros
Total das Obrigações Fiscais Diferidas

153.336

52

9.686

6.936

3.576

58.616

8.754

2.032

2.032

2.032

1.155.018

1.224.727

2.859.525

Imposto de Ronda

443.340

663.022

1.560.091

Contribuiçao Social

277.487

396.595

969.362

Cofins

373.498

142.030

283.933

60.693

23.080

46.139

PIS/Pasep

(1) A realização do passivo fiscal diferido sobre ganhos atuarials eslâ relacionada a realização dos valores do ativo atuarial (Nota 25).

e) Ativo Fi scal Diferido (Crédito Tributário)
31.12.2014

30.06.2015

30.06.2014

Baixa

Satdo

Saldo

1° Semestre/2015

Saldo

Constitulçào

22.917.135

9.037.396

(4.553.505)

27.401.026

21.750.769

15.215.202

5.479.199

(3.496.002)

17.198.399

13.964.700

6.499.531

1.431.856

(588.282)

7.343.105

6.660.572

Ajustes patrimoniais negativos de planos de benef{cios

165.953

107.607

Marcação a mercado

742.059

680.423

294.390

1.338.311

Diferenças temporârias
Provisão para <::réditos de liquidação duvidosa
Provisões passivas

Outras provisões

CSLL escriturada a 18% (MP n.O 2.15S/2001)

1.276.570

(456.231)

273.560

193.124

966.251

641.471

(12.990)

1.619.711

290.902

(117.387)

1 .159.183

1.288.045

19

2

Total dos Créditos Trlbutârlos Ativados

24.193.724

9.037.398

(4.670.892)

28.560.230

23.038.822

Imposto de Renda

14.300.537

5.653.458

(2.814.955)

17.139.040

13.575.153

9.812.66~

3.310.467

(1.806.359)

11 .316.773

9.394.252

CQfins

69.267

63.202

(42.648)

89.821

59.714

PIS/Pasep

11.255

10.271

(6.930)

14.596

9.703

Prejuizo ffscaiJBase negativa

Contribuição So<:ial

21

67

839

840

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

~BANCO DO BRASIL

Março de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivi
1" Semestre d

f) A t ivo Fiscal Dife r id o (Cr édito Tributário - Nã o Ativado)
30.06.2015

31.12.2014

30.06.201 4

Créditos tributários 110 exterior

950.305

863.209

Total dos Crédttos Tributários

950.305

863.209

639.103

Imposto de Renda

593.941

539.506

399.439

Contribuição Social

356.364

323.703

239.664

639.103

Ex p ec tativa de Realização
A expectativa de realização dos ativos fiscais diferidos {créditos tributários) respalda-se em estudo técnico elaborado
em 30.06.2015, sendo o valor presente apurado com base na taxa média de captação do Banco Múltiplo.
Valor Nominal

Valor Presente

Em 2015

4.678.257

Em 2016

7.455.328

7.058.939

Em 2017

7.428.912

6.832.548

Em 2018

7.196.368

6.437.936

Em 2019

1.801.365

1.5n.968

28.560.230

26.436.055

Total de Crédit os Tributários em 31.12.2014

4.528.664

No 1° semestre de 2015, observou-se a realização de créditos tributários no Banco Múltiplo no montante de
R$ 4.670.892 mil, correspondente a 69,24% da respectiva projeção de utilização para o perlodo de 2015, que
constava no estudo técnico elaborado em 31.12.2014.
A realização dos valores nominais de créditos tributários ativados, considerando a recomposição daqueles baixados
durante o trâmite da ação judicial {Nota 26.d), baseada em estudo técnico realizado pelo Banco em 30.06.2015, está
projetada para 4 anos, nas seguintes proporções:
Prejulzo FlscaUCSLL
a Compensar 111

Diferenças

lntertemporals m

Em 2015

17%

Em 2016

36%

26%

Em 2017

34%

26%

Em 2018

13%

26%

15%

Em 2019

7%

(1) Projeção de consumo vinculada acapaCidade de gerar bases tributáveiS de IRPJ e CSU em perrodos subsequentes.
(2) A capacidade de consumo decorre das movimentações das provisões {expectativa de ocorrerem reversões. baixas e utilizações).

24 - PARTES RELACIONADAS
Custos com remunerações e outros beneficios atribuldos ao Pessoal Chave da Administração do Banco do Brasil,
formado pela Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal:
1• Semestre/2015

1• Semestre/2014

28.241

26.027

20.153

20.158

Diretoria Executiva

18.656

18.590

Comitê de Auditoria

1.066

1.216

Conselho de Administração

235

185

Conselho Rscal

196

167

6.669

4.883

Beneficios de curto prazo
Honorários e encargos sociais

Remuneração variável (pecúnla) e encargos soclals

Outros

Remuneração b aseada em ações

Total

1.419

986

5,889

3.369

34.130

29.396
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1• Semestre de
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando in

De acordo com a política de remuneração variável do Banco do Brasil, estabelecida em conformidade com a
Resolução CMN n.• 3.921/2010. parte da remuneração variável da Diretoria Executiva é paga em ações (Nota 22.k).
O Banco não oferece beneffcios pós-emprego ao Pessoa.! Chave da Administração, com exceção daqueles que
fazem parte do quadro funcional do Banco.

O Banco não concede empréstimos ao Pessoal Chave da Administração, em conformidade com a proibição a toda
instituição financeira, estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Os saldos de contas refere~tes às transações entre as empresas consolidadas do Banco são eliminados nas
Demonstrações Contábeis Consolidadas. Em relação às transações realizadas com entidades controladas pelo
Tesouro Nacional, de modo pleno ou compartilhado, o Banco divulga apenas as transações mais significativas.
O Banco divulga as transações realizadas com o Tesouro Nacional dentre as quais destacam-se as operações de
alongamento de crédito rural que são direitos junto ao Tesouro Nacional, decorrentes de cessão de operações de
crédito rural alongadas na forma da Resolução CMN n.0 2.238/1996, bem como os valores a receber do Tesouro
Nacional referentes à equalização de taxa de juros de programas incentivados pelo Governo Federal, na forma da
Lei n.• 8.427/1992. A equalização de taxas. modalidade de subvenção econômica, representa o diferencial de taxas
entre o custo de captação de recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários e os encargos cobrados do
tomador final do crédito rural. O valor da equalização é atualizado pela Taxa Média Selic desde a sua apuração até
o pagamento pelo Tesouro Nacional, que é realizado segundo programação orçamentária daquele Órgão, conforme
estabelece a Legislação, preservando assim a adequada remuneração ao Banco.

O Banco realiza transações bancárias com as partes relacionadas. tais como depósitos em conta corrente (não
remunerados), depósitos remunerados, captações no mercado aberto, empréstimos (exceto com o Pessoal Chave
da Administração) e aquisição de carteiras de operações de crédito. Há ainda contratos de prestação de serviços e
de garantias prestadas.
Tais transações são praticadas em condições e taxas compatfveis com as praticadas com terceiros quando
aplicável. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento.
Os recursos aplicados em títulos públicos federais e os destinados aos fundos e programas oriundos de repasses de
Instituições Oficiais estão relacionados nas Notas 7 e 17, respectivamente.
O Banco instituiu a Fundação Banco do Brasil (FBB) que tem por objetivo promover, apoiar, incentivar e patrocinar
ações nos campos da educação, cultura, saúde, assistência social, recreação e desporto, ciência e tecnologia e
assistência a comunidades urbano-rurais. No 1° semestrel2015, o Banco realizou contribuições para a FBB no valor
de R$ 23.502 mil (R$ 23.061 mil no 1° semestre/2014).
O Banco outorgou à BB Elo Cartões Participações S.A.. sua subsidiária integral. em caráter irrevogável e irretratável,
e sem efeito contábil, os direitos contratuais referentes ao recebimento das taxas de intercâmbio inerentes às
atividades de gestão das transações de contas de pagamento pós-pagas e de gestão da funcionalidade de compras
via débito de arranjos de pagamentos, em virtude da formação de parceria estratégica com a Cielo (Nota 2.c).
As informações referentes aos repasses e demais transações com entidades patrocinadas estão d ivulgadas na Nota
25.

Aquisição de Carteiras de Operações de Crédito Cedidas pelo Banco Votorantim
1° semestre/2015

Cessão com retenção substancial de 'iscos e benefícios {com coobrigação)
Resu~ado não

realizado liquido de efeitos lributános (saldo)

1• semestreJ2014

6.632.066

3.877.834

23.530

86.303

69
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Sumário das Transações com Partes Relacionadas
30.06.2015
Controlador ttl

Controladas

Control•

(l)

conJunto fJI

Collg:.das ~~

Pessoa l chave da

outras partes

admlnlstnlçlo iSl

!'111Bclonadas (I)

TotJI

Attvo•
Aplc.ações em depósitos

69.709.961

1.396.494

47.991.956

13.375

2n.o32

17.522.602

63.459

19.026

17.843.615

309.608

2.212.905

43

316.922

43.363

160.995

112

lnterfinaneeii'OS

Titulo-$ o valore-s ~mbllhfiilO$
OperaQ6es de crédito
VakH'es a receber de ligadas
Outrosallvos (1)

71.106.455

i8.005.JJ1
31.422.915

63.566

49.286.115

188

82.653

233.448

20.599.619

2.327.617

Passivos
Depósitos à vista
Depósitos em poupança

Depósitos a prazo retnunerados
Captações mercado aberto
Obrigações por empnbtimos e

repasses
Outros pas$ivot (S.}

5.519.465

789.012

7.294.252

4 .650.374

763.572

58205.068

8.515.755

49,366.292

Garantias e Outras Coobrigaç6es (JJ

458.647

3.398.904

1.109

!.805.116

3.360

277.781

281.141

495

17.111.734

23.420.706

14.02ti

3.118.722

15.063.348

89.270.486

148239.146

285.583

58.640.303

10.198.904

6.800.000
1'" SGmestre/2015

Rendas. d& juros e prestaÇão de

serviços
Despesas ccmcap1ação

3.869 752

5.321.129

1.883.560

760

(43.739)

(5.649.241)

(37.222)

(13.737)

(203)

1.600.151

12.675.352

(3.195.739)

(8.940.881)

(1) Tesouro Nacional e órgaos da Administraçao Direta do Governo Federal.

(2) Contemplam o SB Leasing, BB 8 1, 88 DTVM, bem como as subsidtánas no exterior.
(3) Referem-se , principalmente, ao Bane<> Votorantim. Mapfre BB SH2. BB Mapfre SH1 , Brasllprev, Brasllcap, Alelo e Cielo.
(4) Contemplam a Cibrasec, SBCE e Tecban.
(5) Conselho de Administração. Dlreloria Executiva, Comitê de Audtlona e Conselho F1scal.
(6) Inclui as transações mais significativas com empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Governo Federal. tais como:
Petrobras. CEF. BNDES, E'etrobras. Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT. Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda- Funproger.
Além dessas, entidades vinculadas aos funcionârios e entidades patrocinadas: Cassi, Previ e outras.

(7) As transações com o Controlador referem-se. principalmente. às operações de alongamento de crédito rural- Tesouro Nacional (Nota 10.a),
equalização de taxas -safra agrr::ota, tllulos e créditos a receber do Tesouro Nacional (Nota 10.':J).
(8) Inclui o Contrato de Instrumento Hlbrido e Capltal de Divida - BOnus Perpétuos com o Govemo Federal (Nota 19.d).
(9) Inclui o Contrato de Abertura de linha de Crédito lnterbancário RotatiVo a Hberar com o Banco VotorantJm.
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1°Semestre de
Valorés expressos em milhares de Reais1 exceto quando In di

Sumário das Transações com Partes Relacionadas
30.06.2014

Controlador til

Controlo
c:.onjunto P1

ControLadas Pt

congad3$ (.q

P..soal c:h•vo da
admlnlstnu;lo (51

ou·tras partos
rolac:lonadas ~

TotJI

Ativos
Aplicações em depósrtos

lnterlinanceiros

48. 120.498

841.3a0

Títufos e vaforos mobillános

42.932.910

71.654

Operações de aédlto

84.411

12.805.122

Valores a receber de ligadas

43.751

15.081

171

11 .891.053

40.313

3.122.464

Depósitos a 'lista

554.986

43.214

63.961

Outros alivos

6.732

46.968.610

43.004.564
84.509

22.554.695

35.528.737

100.307

15,154.137

1.470.891

58,832

Passivos
75

Depósitos em po~ança

Depósitos a prazo relTI.meredos
Captações mercado aberto

8.318.950

241.634

6.023.543

3.930.404

Obrigações por empréstimos e
repasses

1.130.241

33.581.284

Outros pas.si\o'OS (S)

8 .459.971

43.711.017

202.331

2.733.480

6.800.000

Garantias e Outras Coobõgaç6es <'1

881

807.774

1.ns

325.926

327.702

2.966

17.757.715

26.321267

11.937

2.686.308

12.640.2.55

89.862.923

124.574.449

162.328

52.547.584

9.533.480

1• Somestre/2.014

Rendas de foros e pre5taçêo de

serviços
Despesas oom captaç;lo

2 .685.793

3.052.184

1. 180.580

872

(38.368)

(2.279.569)

(49.674)

(1 1.625)

(248)

976.003

7.895.232

(2.202.n8)

(4.582.262)

(1) Tesouro NacionaJ e órgãos da Acminis1ração Direta do Governo Federal.
(2) Contemplam o BB Leasing, BB 61, BB OTVM, bem como as subsidiárias no exterior~
(3) Referem-se • principalmente. ao Banco Votorantim. Mapfre BB SH2. BB Mapfre SH1. Brasllprev Brasncap, Alelo e Cleio.
(4) Contemplam a Cibrasec, SBCE e Tecban.
(5) Conselho de Administração. Diretoria Executiva, Comi1ê de Auditoria e Conselho Fiscal.
(6) Inclui as transações ma1s significativas com empresas púbficas e sociedades de economia mista controladas pelo Governo Federal, tais como:
Petrobras, CEF, BNDES, Eletrobras. Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, Fundo de Aval para Geraçio de Emprego e Renda- Funproger.
Além dessas, entidades Vfnculadas aos funcionários e entidades patrocinadas: Cassi, Previ e outras.
(7) As transações com o Controlador referem-se, principalmente, às. operações de alongamento da crédito rural - Tesouro Nacional {Nota 1O.a).
equalização de taxas -safra agrr:::ota, Ululas e créditos a receber do Tesouro Nacional (Nota 10.b).
(8} InClui o Contrato de Instrumento Hfbrido e Capital de Ofvida - BOnus Perpétuos com o Governo Federal (Nota 19.d).
(9} Inclui o Contrato de Abertura de línha de Crédlto lnterbancáno Rotativo a hberar com o Banco V:>torantim.
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25- BENEFICIOS A EMPREGADOS

O Banco do Brasil é patrocinador das seguintes entidades de previdência privada e de saúde complementar, que
asseguram a complementação de benefícios de aposentadoria e assistência médica a seus funcionários:
Beneficios

Planos

Previ • Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil

Cassl. Caixa de Assistência. dos Funcioná-rios do
Banco do Brasil

Economus- Instituto de Seguridade Sacra!

Fusesc - Fundação Codesc de Seguridade Social

SIM -Caixa de Asslstência dos Empregados dos

Sistemas Besc e Codesc. do Badesc e da Fusesc
Prevlbep- Caixa de Prevldãncia Social

Classificação

Previ Futuro

Aposentadoria e pensão

Contribuição definida

Plano de Benefícios 1

Aposentadoria e pensão

Beneficio definido

Plano Informal

Aposentadoria e pensão

Beneficio definido

Plano de Associados

ASSIStência medica

tseneí1C10 dehnkfo

Prevmais

Aposentadoria e pensao

Contribuição variável

Regulamento Geral

Aposentadoria e pensão

Beneríclo definido

Regulamento Complementar 1

Aposentadoria e pensão

Beneficio definido

Grupo a·

Aposentadorta e pensão

Beneficio definido

Plaoo Unificado de Saúde- PLUS

Assistência médica

Beneficio definido

Plano Unificado de Saúde-PLUS ti

Assistência médica

Beneficio definido

Plano de Assistência Médica
Complementar - PAMC

Assistência médica

Beneficio definido

MuiHfuluro I

Aposentadoria e pensão

Contnbuiçao variável

Plano de Beneffclos I

Aposentadoria e pensão

Beneffcio definido

Plano de Saúde

Assistência médica

Contribuição definida

Plano BEP

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Número de participantes abrangidos pelos planos de benefícios patrocinados pelo Banco
30.06.2:015

.......
Plano&"*

31.12.2014

H. • do partk:lpantu
Aasf&tfdos

Tot>l

....,,...

30.04.2014

N.• de partklpantu
Assistidos

N." de p&rtlcipantu
Totll

Ativos

104.615

219.735

112.119

24.858

87.730

112.588

75.061

73.314

717

74.031

105.471

221.552

1'15.096

104.8.23

2:UI.iUil

23.167

8U89

11 1,756

:!3.981

88.138

Plano Previ Futuro

76.225

833

77.063

74.284

3.593

3..593

16.681

12.459

2:9.140

p-Outros Planos

PLanos d•
Aulstl.ncla lMid[ca

Cassl
OUim• P1anoo

m

Total

115.120

116.073

Piano de Benefrdot
1 -Pre'li

A.ponntldorl4 •
Penslo

Ass!stklos

3.709

3 .709

t8.8J1

12.l99

29.030

3.835

3.835

16.948

12.333

29.281

117,1$2

16.286

213.43&

116.337

15.533

2.1U70

116.199

95.598

21 1.197

104.211

113.997

193.2<n

t03~9

86.1:14

t9t.~03

102.9Q7

D7.H1

190.7lfl

12.941

7.2-89

20.230

13.068

7.399

20••67

13.202

7.857

21.059

Contribuições do Banco para os planos de benefícios
1• Seme$trel2015

1• Semestro/2014

631.709

641.053

Plano de Benefícios 1 ·Previ ~ )

264.664

301.643

Plano Previ Futuro

217.526

189.874

Plano lnfonnal

86.648

89.494

Outros Planos

62.651

60.042

499.932

469.070

438.222

414.024

Planos de Aposentadoria • Pensão
1

Planos de Assistência Médica
Cassi
Outros Planos
Total

(1)

61.710

55.046

1.131.641

1.110.123

Refere~e âs contribuições relativ~~ aos partlc1pa~tes amparados pelo Contrato 97 e ao Plano 1, sendo que essas co~tribulções ocorreram
respectivamente através da real1zaçâo do Fundo Paridade e do Fundo de Utilizaçêo (Nota 25.f). O Contrato 97 tem por objeto disciplinar a forma
do custeio necessário â constituição de parte equivalente a 53.7% do valor garantidor do pagamento do complemento de aposentadoria devido

aos participantes admitidos no Banco até 14.04.1967 que tenham se aposentado ou venham a se aposentar após essa data, exceto aqueles

participantes que fazem parte do Plano Informal.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivid
1° Semestre de
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indlc

As contribuições do Banco para os planos de benefício, durante o 2•
R$ 689.378 mil.

ser:~estre

de 2015, estão estimadas em

Valores reconhecidos no resultado
1• Semestre/2015

Planos do Aposentadoria e Pensão

Plano de Beneficios 1 -Previ ''1

Plano Previ Futuro

1° Semestré/2014

(90.828)

558.126

277.859

891.400

(217.526)

(189.874)

Plano Informal f'l

(70.235)

(77.491)

Outros Planos (')

(80.926)

(65.909)

(653.147)

(715.349)

(592.218)

(657.384)

Planos de Ass~stência Médica

CassJ IH

Outros Planos (li
Total

(1)

(60.929)

(57.965)

(743.975)

(157.223)

Vide detalhamento no subtítulo d.5.

a) Pla nos de Aposentadoria e Pensão
Previ Futuro (Previ)
Plano destinado aos funcionários do Banco admitidos na empresa a partir de 24.12.1997. Os participantes ativos
contribuem com 7% a 17% do satário de participação na Previ. Os percentuais de participação variam em função do
tempo de empresa e do nível do salário de particrpação. Não há contribuição para participantes inativos. O
patrocinador contribui com montantes idênticos aos dos participantes. limitado a 14% da folha de salários de
participação desses participantes.
Plano de Benefícios 1 (Previ)
Participam os funcionários do Banco que nele se inscreveram até 23.12.1997. Os participantes, tanto os ativos
quanto os aposentados, contribuem com um percentual entre 1,8% e 7,8% do salário de participação ou dos
complementos de aposentadoria, conforme previsto no Regulamento do Plano.
Em decorrência do estabelecimento, em dezembro de 2000, da paridade entre as contribuições do Banco e dos
participantes, foi constituído o Fundo Paridade, cujos recursos vêm sendo utilizados para compensar eventual
desequilibrio financeiro (Nota 27 .f).
Plano Informal (Previ)

t: de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, cujas obrigações contratuais incluem: (a) pagamento de
aposentadoria dos participantes fundadores e dos beneficiários dos partic'pantes falecidos até 14.04.1967: (b)
pagamento da complementação de aposentadoria aos demais participantes que se aposentaram até 14.04.1967 ou
que, na mesma data, já reuniam condições de se aposentar por tempo de serviço e contavam com pelo menos 20
anos de serviço efetivo no Banco do Brasil: e (c) aumento no valor dos proventos de aposentadoria e das pensões
além do previsto no plano de beneffcios da Previ, decorrente de decisões judiciais e de decisões administrativas em
função de reestruturação do plano de cargos e salários e de incentivos criados pelo Banco. Em 31 .12.2012, o Banco
do Brasil e a Previ formalizaram contrato por meio do qual o Banco do Brasil integralízou, com recursos do Fundo
Paridade, 100% das reservas matemáticas relativas ao Grupo Especial, de responsabilidade exclusiva do Banco,
cuja operacionalização migrou do Plano Informal para o Plano de Benefícios 1 da Previ. O Grupo Especial abrange
os participantes do Plano da Benefícios 1 da Previ, integrantes do parágrafo primeiro da cláusula primeira do
contrato de 24.12.1997, que obtiveram complementos adicionais de aposentadoria decorrentes de decisões
administrativas e/ou decisões judiciais. (Nota 25.f)
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1• Semestre de
Valores expressos em milhares da Reais, exceto quando lnd

Prevmais (Economus)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa (incorporado pelo Banco do Brasil em
30.11.2009) inscritos a partir de 01 .08.2006 e os participantes anterionnente vinculados ao plano de beneficios do
Regulamento Geral que optaram pelo saldamento. O custeio para os beneficios de renda é paritário, limitado a 8%
dos salários dos participantes. O plano oferece também beneffcios de risco - suplementação de auxilio
doença/acidente de trabalho, invalidez e pensão por morte.
Regulamento Geral (Economus)
Plano do qual fazem pane os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa inscritos até 31.07.2006. Plano fechado
para novas adesões. Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 12,11% sobre o salário
de participação.
Regulamento Complementar 1 (Economus)
Destinado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. Oferece os beneficios de complementação do auxiliodoença e pecúlios por morte e por invalidez. O custeio do plano é de responsabilidade da patrocinadora, dos
participantes e dos assistidos.
Grupo B ' (Economus)
Plano volt<!dO <lOS funcionários oriunc;los do Banco Nossa Caixa admitidos no periodo de 22.01.1974 a 13.05,1974 e
seus assistidos. Plano fechado para novas adesões. O nivel do beneficio, a ser concedido quando da
implementação de todas as condições previstas em regulamento, é conhecido a priori.
Plano Multifuturo I (Fusesc)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Banco do Estado de Santa Catarina - Besc (incorporado pelo
Banco do Brasil em 30.09.2008) inscritos a partir de 12.01.2003 e os participantes anteriormente vinculados ao
Plano de Benefícios I da Fusesc que optaram por este plano. Funcionários e patrocinadora contribuem
paritariamente entre 2,33% e 7% do salário de participação, conforme decisão contributiva de cada participante.
Plano de Benefícios I (Fusesc)
Voltado aos funcionários oriundos do Besc inscritos até 11.01.2003. Plano fechado para novas adesões.
Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 9,89% sobre o salário de participação.
Plano BEP (Pr evbep)
Participam os funcionários oriundos do Banco do Estado do Piaur - BEP (incorporado pelo Banco do Brasil em
30.11.2008). Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 3,58% sobre o salário de
participação.
b) Planos de Assistência Médica
Plano de Associados (Cassi)
O Banco é contribuinte do plano de saúde administrado pela Cassi. que tem como principal objetivo conceder auxflio
para cobertura de despesas com a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do associado e seus
beneficiários inscritos. O Banco contribui mensalmente com importância equivalente a 4,5% do valor dos proventos
gerais ou do valor total do benefício de aposentadoria ou pensão. A contribuição mensal dos associados e
beneficiários de pensão é de 3% do valor dos proventos gerais ou do valor total do beneficio de aposentadoria ou
pensão, além da coparticipação em alguns procedimentos.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivi
1° Semestre de
ValofeS expressos em milhares de Reais, e)Cceto quando In

Plano Unificado de Saúde- PLUS (Economus)
Plano dos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. A participação no plano se dá por meio de contribuição de
1,5% do salário bruto, sem limites, para a cobertura do titular e seus dependentes preferenciais, descontados em
folha de pagamento do titular e 10% a titulo de co participação no custeio de cada consulta e exames de baixo custo,
realizados pelo titular e seus dependentes (preferenciais e não preferenciais).
Plano Unificado de Saúde- PLUS 11 (Economus)
Destinado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. A participação no plano se dá por meio de contribuição
de 1 ,5% do salário bruto, sem limites, para a cobertura do titular e seus dependentes preferenciais, descontados em
folha de pagamento do titular e 1O% a titulo de coparticipação no custeio de cada consulta e exames de baixo custo,
realizados pelo titular e seus dependentes preferenciais e filhos maiores. O plano não prevê a inclusão de
dependentes não preferenciais.
Plano de Assistência Médica Complementar- PAMC (Economus)
Voltado para os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa lotados no Estado de São Paulo. São titulares do
plano os empregados aposentados por invalidez dos Grupos "B" e
e os seus dependentes, que participam do
custeio na medida de sua utilização e de acordo com tabela progressiva e faixa salarial.

·c·

Plano SIM Saúde (SIM)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Besc, além dos vinculados a outros patrocinadores (Badesc,
Codesc, Bescor, Fusesc e a própria SIM). A contribuição mensal dos beneficiários titulares ativos é de 3,44% do
valor da remuneração bruta, incluindo o 13° salário, dos titulares Inativos é de 8,86%, e dos patrocinadores 5,42%.
Os beneficiários também contribuem com 0,75% por dependente. O plano também prevê coparticipação em
procedimentos ambulatoriais.
c) Fatores de risco
O Banco pode ser requerido a efetuar contribuições extraordinárias para Previ, Economus, Fusesc e
Prevbep, o que pode afetar negativamente o resultado operacional.
Os critérios utilizados para apuração da obrigação do Banco com o conjunto de Planos das Entidades Patrocinadas
(Previ, Economus. Fusesc e Prevbep) incorporam estimativas e premissas de natureza atuarial e financeira de longo
prazo, bem como aplicação e interpretação de· normas regulamentares vigentes. Assim, as imprecisões inerentes ao
processo de utilização de estimativas e premissas podem resultar em divergências entre o valor registrado e o
efetivamente realizado, resultando em impactos negativos ao resultado das operações do Banco.

75

847

~
co
(/)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Individuais

fJ BANCO DO BRASIL

1° Semestre de 2015
Valore-s expr'e5$0S em m1!hares do Reais__._exceto quBndo Indicado

~

íii
I

õ)'
~·

......
co
d) Avaliações Atuariais
As avaliações atuariais são elaboradas semestralmente e as Informações constantes nos quadros a seguir referem-se àquelas efetuadas nas datas base de 30.06.2015,
31.12.2014 e 30.06.2014.

d.1) Mudanças no valor presente das obrigações atuariais de benefício definido
Plano t ·Previ

Siildotnk:tal
CUstode)uroo

Cus.to 00 aet-Aoo cortonto

1·~~1~

Exorc/201•

t:_somt20S'

(113.522.849)

(113.52U49)

(1120.380)

(1.004. 111)

( 1.004.111)

(5.8S0.331)

(7.488.633)

(14.412.148)

(7.281.271)

(55.620)

(121.305)

(62.667)

(212.439)

{502.741)

(245.908)

-

-

-

-

llenefldos pogos J(q....,. de conltlbuiQOH de

{14.614)

(25.402)

( 1 ~.824)

"-496.005

8.394.631

4. 197920

86,848

185,004

(3.972.084)

{2.&11.570)

(8.373.112)

(58.871)

-

assl..-

Re"""'••••çllos do oa~) .,,.,,riols
Saldo Anaf
Valor pre.sento d11.s obógll(:l)es atuariais com cobertura

f'Sem,!.2~ll

(130.041.828)

(122.884,671}

(122.205.220)

(962.637)

( 130.0>1 1.828)

(122.884.677)

(122.205.220)

-

-

VoiOt ptO:Sel"'tt das otlltgeç6f:t OIUDriatS O doseobefto

(982.837)

Extl:CI2014

,. Semi20J4

,. Stm/2015

Ex.tc:hQt.c

o
:;;;,

0U1!0$ P'l.•no•

Ptano do Associados ·Casal

(122.a34.677)

-

Culto dO wv~oo pa$sad0

Plano Informal • P.-ovf

t'Stf'IV201•

Extrc/2014

1"S.mr.!015

:::0

1' S.iW2"01.

{6.333,578)

(6.333.578)

(8.428.861}

(U71.976)

(5.971.976)

(356.192)

(155.241)

(4n9$4)

{l91.616)

(150.251)

(:la3.901)

(48.337)

(118,703)

(69.065)

(18.284)

(98.970)

(20.0<1)

89,275

2 48.!533

507.409

237.899

228.981

424.864

205.858

~5,434

(30.558)

(334.409)

687,788

788.475

210=

(92.328)

(74,060)

(920..380)

(1.022.885)

(6.318.736)

(5.830.331)

(5.790.063)

-

-

{920.380)

(1.022.885)

-

(6..318.796)

-

-

-

{5.830.331)

(5.790.463)

-

-

-

(U41.A50)

(6,.428.867)

(tl2A4.120)

(5.~.058)

(6.115.870)

(5.078.600)

{1.035..391)

(1.312.997)

(1165A54)

d.2) Mudanças no valor justo dos ativos do plano
Plano l.n(ormal • Pro~

PIAno 1 ·Previ
1' Som/201$
Saldo IniCial

llecellodeÍJ!l>S

Conlrib\olQile• recel>ldo•
s.oom:10s -11Quldoo . . con1rit><.io0e• . .

..... tidos
Ganhol(pcrda) otuarial $Obro os ·~-

Saldo Anal

do-

Extrct20t4

t•SOm/2014

,. S.m12015

-

E.xete/l01C

-

P1ano dt AnodadO# •

1'Se-!'f'I201.C

--

1'S.rn12015

-

1•s.mno1.4

Exotci201.C

-

13S.145..&oe6

144..420.7•0

144.4'2:0.740

8.298.'190

17.611 .010

9.289.978

264.884

581.637

301.843

86.848

185.00<

89.275

248.533

507.409

(4.498,005)

(8.394.631)

(4,197.920)

l8M45)

(185.00<)

(89.275)

(2..,.533)

(807,409)

(3.0<5.9e0)

(19.073.110)

(8. 135.553)

-

-

136.105.1$5

135.1.S.64G

1.t1.S73,888

-

-

-

-

-

-

-

-

t• Somi201S

E.xo«/2014

o

)>
()
)>>

s:

)>

:::0
)>

o

o(/)
o
m
c

-o

Outros PfanolS-1''

c...sl

o

1' S..m/2914

-I

5 .115.870

5.033.968

$.033.96!

)>

311A55

821.916

323.813

237.8911

69.444

151.578

71 ,1199

o(/)

(237,699)

(226.981)

(42~.684)

(205.858)

38.271

(286.926)

(145. 158)

006.050

5. 115.870

$,078,666

-

(1) Re!er.,.se aos segufmes planos; Regulamento Geo!l {Economus), Prevmaís (Economus), Regulamento Complementar 1 (Economus), Mulliluluro 1 (Fu~se), Plaoo I {FU$0SC) e Plano BEP (Prevbep).
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d.3) Valores reconhecidos no balanço patrimonial
Pla110 tnlormal· Provf

Plano 1 • Prevt

SO.OS:2015

·3 1.12:2014

30.08".2014

30.06.Z015

31.12.2014

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2015

31.12.201.C

30.06.201..

5.115.870

5.078.666

(5.790,4$3)

(6.341,450)

(M~8.667)

(o;244,120)

(5.830.331)

(5.790.463)

(1.035.3111)

(1.312.997)

(1.165.454)

(5.U 0.331)

(5.710,463)

(710-372)

(~1 11.046)

(030~14)

135145.1>46

14U;?'8.888

(130.041.828)

(1~2.684.6n)

(1:12.205.220)

(962.$37)

(920.380)

(1,022.885)

(6.318,736)

(~.e30.331)

3) s..,..-v!ll(d6!ld1) (1•2)

5.0~3.327

12.2e0.969

19.47,3.66&

(962.637)

(920.380)

(1.022,MS)

(6.3111.736)

:!~~::.•r.:ulvo atua~• I Hquklo

~.011.664

6.1~0.4f5

U3U~

(~01.637)

(~20.~10)

(1.022,1U )

(U11.11~)

2) v • pesenle d.U obrigaQOes at~.l

!110.06.201-4

5.306059

136.10$.155

I) VaJO< juslO dOs oU'!'Os dO plllno

Outro• Planos

Pl:ano de Auoct.dOs- Cnsl
30.08..2014

(1) Relere-se il parcela do patrocinador no supenlviV(déficlt~ A realização do ativo alllariall'e!i<Strado em Outros Créditos (No!a 11.b) ocorrerá ol>rigatoriemente até o final do pi8Jl0. Entende-se por final do plano, a data em quê
senl pago o tJIOmo compromisso.

Plano Informal (Previ)

Alo 1ano

9,96

1 a 2anos

Acima 5anos

2a S anos

4.608.122

9.685.549

30.180.904

223.387.620

s::

Total

268.062.195

5.67

100.257

151.122

373.263

918.138

1.542.780

PlanodeAssocledos(Csssl)

11,95

254.818

499.722

1.443.435

15.716.334

17.914.309

Reg\Áamento Ge<al (Economus)

10,31

236.403

435.003

1.309.107

10.563.360

12.544.773

Regulamento Complementar 1 (Economus)

15,68

963

1.057

3.818

110.008

116.746

PM I e 11 (Economus)

6,47

24.124

44.734

114.687

354.700

538.535

Grupo e· (Eoonomus)

8,69

8.138

14.880

43.182

242.746

308.946

Prevmais (Economus)

13,67

5.712

11.004

35.479

569.873

622.068

Multifuturo I (FusoS<:)

11.24

2.694

5.067

15.559

153.937

177.257

Plano I (Fusesc}

11,20

18.393

35.723

117.431

1.239.887

1.411.404

Plano BEP (Prevbep)

10.45

1.336

2.581

8,638

76.028

88.583

( 1) Oumçâo média ponderada. em anos, da obngaçáo atuarial do beneliclo def.nldo.
(2) Vetores considerados sem descontar a valor presente.
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d.4) Perfil de vencimento das obrigações atuariais de beneficio definido

Plano 1 (Previ)
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d.5) Detalhamento dos valores reconhecidos no resultado relativos aos planos de benefício definido
Pl:1no lnfonnal .. ProvJ

Plano 1 -Previ

1• Semosttol2015
Custo do serviço corrente

Custo dos juros
Rendimento esperado sobre os ativos do plano

1• Somostro/2014

(106.219)

(122.954)

(3.734.317)

(3.630.635)

4.118.395

4.64.4.989

Cu!IO do sê~ jj&S!ado n§o 1'600nhec!do

Plano do Assoclados · Cassl

1• Somos tro/2014

1' Somostré/2015
(55.621)

1' Somostt:e/2015

(62.667)

O..Spesa com runeiotlários da ativa

1' Somaslre/2015

(69.065)

(9.159)

(10.040)

(356.192)

(411.994)

(211,416)

(70.024)

155.420

24.928

-

-

-

-

(189.689)

(176,325)

(74.876)

(69.272)

(2.024)

534

(141.855)

(123.874)

Outros ajusteslreversOo
(Dospesa)/Recelto reconhecida na ORE

891.400

277.859

(70.235)

(592.218)

(77.491)

1' Somos\re/2014

(46.337)

(14.824)

(14.614)

OuttoS'Pianos

1' Somes!re/2014.

(657.384)

..

Plano 1 .. Provi
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

31.12.2014

30.06.2015

)>

:::0

30.06.2014

4.8. 793.698

46.4.40.666

45.252.237

4,707.270

4.490.711

4.432.914

Renda Variâvel 1'1

73.170.131

74.607.857

82.655.463

206.671

227.912

270.185

8.288.804

8.177.129

7.962.354

167.583

165.839

152.275

4.699.786

4.946.825

4.887.922

107.094

104.875

103.605

952.736

973, 147

920.912

117.4.41

126.533

119.687

136.105.155

135.145,646

141.678.888

5.306.059

5.115.870

5.078.666

10.792.928

10.940,267

25.537

21.486

153.568

163.817

161.836

7.443

7.621

8.032

Investimentos Imobiliários

e financiamentos

Outros
Total
Montantes lnclurdos no vtalor Justo dos ativos do phtno
Empropriedad<>sououtrooatlvosut~í.u>dospelaonlldade

~

s:

OUtros Planos

Renda FI""

Em instrumentos noancekos próprios da anlldade

:::0

o
()
)>>

d.6) Composição dos ativos dos planos

Empréslímos

o
:;;;,

·•

(1) No plano de beneficios 1 da Prelll, inClui o valor de R$ 25.534.844 mil (R$ 28.835.180 miem 31 .1.2.2014 e RS 35.517.370 mil em 30.05.2014), referente a ativos naocolados em mercado ativo
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1"Semestre de 2015
Va toros expressos om mllharos de Re-ais;, txc:eto quando hNirca~o

(J)

J\,)

o
......
m

d.7) Principais premissas atuariais adotadas em cada período
Piano Informal· Previ

Plano 1 · Pt9vl
30.06.2015

31.12.2014

SU6.201•

30.06.2015

31.12.2014

Outtot Pl:anot;

Pl.o.no do Auocbdos- · Casa-l
30.08.2015

30.08.2014

30.06.201.4

31.12.2014

30.06.2015

31o12.20H

30.06.2014

Ta1<1 do in11ac;6o (u.)

US%

6,07%

6,82%

5,9~

6,23%

5,62%

5,97%

a.o-11

5,82%

6,116%

6,07%

Taxa real do dosoonlo (a.,a.)

6,18%

0,31%

6,1011

6.33%

6,19l\

5,114%

6,14%

6.113%

6,14%

6,17!\

6.31%

6,12%

T•..ai'IOliJ'Inltl oo rot«nn dOt WtoslimO"ntos
(u.)

12,50%

12,76"

12,2!%

-

-

-

-

-

12.50%

12,76%

12,30%

TIWI real de aescirrento aalaMet • .,porado
(o.a.)

1,01%

1,01%

0.25%

-

-

-

-

-

0.73%

0,73!4

MS%

nbuo do sot><eo.lol601do
Rogimo do caplllolwoçAo

AT·2000

Ct6<>10 Unllllr\o Pnljoioóo

AT·2000

AT·2000

Cttldl!O Unllllrio Ptojo-

C.tclito Unlt*IO Pn>jtcodo

5,62%

AT·2000

;

C<6<ijo Unlillrfo Ptojelado

o
:;;;,
:::0

o
~

O Banco, para definição dos valores relativos aos planos de beneficio definido, utiliza métodos e premissas diferentes daqueles apresentados pelas entidades patrocinadas.

()
)>>

O pronunciamento técnico CPC 33 (R1) detalha a questão da contabilização bem como os efeitos ocorridos ou a ocorrer nas empresas patrocinadoras de planos de beneficios a
empregados. Por sua vez, as entidades patrocinadas obedecem às normas emanadas do Ministério da Previdência Social, por Intermédio do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar (CGPC) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Prevlc). As diferenças mais relevantes concentram-se na definição dos valores relativos
ao Plano 1 -Previ, conforme detalhamento seguinte.
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1° Semestre de
Valores expressos em milhares c(e Reais, exceto qu3ndo In

d .8) Diferenças de premissas do Plano 1 - Previ
Previ

Banco

Taxa real de desconto (a.a.)

6,18%

5,00%

AT·2000

AT·2000 (Suavizada 10%)

Valor de mercado ou fluxo de caixa descontado

Fluxo de caixa descontado

Crédito Unitário Projetado

Método Agregado

Tábua de sobrevivêocia

Avaliaçao de ativos -Fundos exclusivos
Regime de capitalização

d.9) Conciliação dos valores apurados no Plano 1 - Previ/Banco
AltYosdo PL:Ino

Valor apu""do. Ptavl

tworporaç;lo dos valo(as do contrato 97
~ootpOraçio dos valotos do

Grupo Especial

AJuste no vafordos;ativosdo plano 111

31.12.2014

30.06.2014

30.06.2015

S1.12.2014

30,08.2014

131,J;Sl,752

UUSO,I19

140.139.913

(130.269.710)

(122.013,12:2)

(111.816.137)

14.164..540

13.687.682

13.795.1Sl

(14.164..540)

(13.687.~2)

(13.795. 151)

(1.117.7..3)

(1.071..445)

(1.Dn.293)

15.510.155

13.947.<172

(130.041.828)

1122.&84.en)

(122.205.220)

1. 117.7A3

1.071.445

1.072.293

(17.560.880)

(14,064..200)

(13.328.539)

A,iUSie llii.S obngaçõe.s - taxa de

daSC04'1tolreglme de eapitali:açlo
Valor apurado • B11nco

Efeito no Superivh

Obr1gaç611s Atuarfll:ls

30.o&..2015

13S..105.155

U5.145.84.6

141.&78.&1

30,1)6.2015

31.12..2014

30,()6.2014

1.114.042

1·2.377.697

21.273.&48

-

(17.560.880)

(14.....200)

(13.328.539)

11.!528.361

15.510."165

13.947.•72

11.528.361

8.063.327

12.260.969

19.473.668

(1) Retere-se principalmente aos ajustes efetuados pelo Banco na apuração do valor justo dos investimentos
valores mobiliários mantidos até o vencimento,

na Utel. Neoenergia e em titules a

d.1 0) Análise de Sensibilidade
As análises de sensibilidade são baseadas na mudança em uma suposição, mantendo todas as outras constantes.
Na prática. isso é pouco provável de ocorrer, e as mudanças em algumas das suposições podem ser
correlacionadas.
Os métodos utilizados na elaboração da análise de sensibilidade não se alteraram em relação ao período anterior,
sendo observadas as atualizações nos parâmetros de taxa de desconto.
Tibuablomitnc:.a

!0.06.2015

Cre•clmento NY.rt.l

Tau de Juros

•1 ldach

-1 idade

+0,25%

.0.25%

•0,25%

.0,25%

Plano 1 {Ptevf)

VaJOr Pf&set'lle <la Obfigaçlo atuarlal

130.041.828

127.821.703

132..229.747

130.269.657

129.&18.055

127.5&4.360

132.600.784

Superâvll/(dirieit) do plano

6.063.327

8.283.452

3.875.-4oe

5. 835,-498

6.289.100

8.520.795

3.004.371

Ptano .,formal (PreVI)

Valor presente da obrigaç.Ao atuana!

952.637

11126.205

999.951

951.488

974.080

SupethtV(<JMcit) do plano

(9<12.637)

{926.205)

(999.051)

(951.<30)

(974.080)

Plano d~ Assodaóas (Ca$$1)

Regulamenlo Geral (Eoonomus)

Regulamento Com~mentar 1 (Econorrtls)

Plus I e lllEeonomus}
Grupo 8' (Eoonomus)

Vlio(l)le'M'f'ltedaobrig~

etu1;riéf

6.318.736

8.175.539

8.459.834

8.320.119

6.317.388-

6 . 184.081

6.458,919

Supenivlll(défldt) do plano

(U18.736)

(6.175.539)

(8.459.834;

(6.320.119)

{6,317.3M)

(8.18<.061)

(6.458.919)

V"Jor preseole da ~açlo ttuana!

-4.934.361

4 .872.147

4.994.1651

4.834.410

5.052.068

SUpetâvttl{défiCII) do p~

(799.365)

{737.145)

(359.167}

(899...,.)

(917.066)

Valor pre~ta da obrigação atuerfal

36268

37.633

34.93:

35.\15

37.477

84.1ptriYIÚ{dériQt) do pllmo

(4.506)

(5.871)

(3.173)

(3.353)

(5.715)

Vaklt ptesettte d• -obtlgaçklatu;nial

347.113

334.852

359.34C

341.001

353.443

Supe(j\fiiJ(défiCit) do plaoo

(347.113)

(3.34.352)

(359.340)

(341.0Cll)

(353.443)

ValOr presente da obrigaçio atuanat

136,158

t32.991

139.24E

133.585

138.822

Supetjvill(dMICit) do plano

(138.158)

(132.991)

139.2-4!

(133.685)

138.822

Valot pmsente da obrigação atuarial

208.810

208.606

209.05~

202.783

2:15.163

Stlpe(jviiJ(défidl) do plano

79.893

80.098

79.64S

85.921

73..5-41

Mullitutllro I (Fusesc}

Valor pr~1e da obôgaçao atuarial

74.186

73256

75.10~

72.577

75.887

Suptdiv'ill(dffcit) do plano

74.744

75.684

73.~

76.363

73.053

Plano l(Fu.sesc)

Valor presente da obligaçlo aruarlal

557JlS7

S56.B83

557.29(

557.058

557.05<1

551.106

583.228

SopenMV(<fMd) do pllno

54.493

>4.568

>4.260

54.-492

54.496

60.«4

48.32-4

P\onoBEP(......,)

VJ!or ~~da obrtgaç;k atuarial

47.487

4&,767

48.18E

47.668

-47.310

46.502

48.515

Soperlllvffl(dM'ICit) dO planO

-42.621

43.340

41.922

42.440

42,798

-43.606

41.593

Prevmals (Ec::onomua)
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e) Resumo dos ativos/(passivos) atuariais registrados no B anco
Atlvo Atuarial

30.06.2015
Plano 1 (Previ)

3.031.664

31.12.2014
6.130.485

Passivo Atuarial

30.06.2014

31.12.2014

30.06.2014

9.736.834

Plano lnfonnal (Previ)
Plano de Associados (Cassl)
Regulamento Geral {Economus)
Regulamento Complementar 1

(Economus)
P lus I e 11 (Economus}
Grupo B' (Economus)
Prevmais (Economus)

39.947

38.511

30.164

Mullifuturo I (Fusesc)

37.372

28.602

18.601

Plano I (Fusesc}

27.246

15.006

21.943

Plano BEP (Prevbep)

21.310

20.703

19.191

3.157.539

6.233.307

9.826.753

Total

30.06.2015
(962.637)

(920.380)

(1 .022.885)

(6.318.736)

(5.830.331)

(5.790.463)

(421.3n)

(532.645)

(458.354}

(1.599)

(694)

(1.351)

(347.113)

(360.250)

(330.653}

(136.158)

(125.279)

(130.075}

(8.187.620)

(7.769.579}

(7.733.781}

f) Destinações do Superávit -Plano 1
1° Semestre/2015

Exercicio/2014

1° Semestre/2014

Fundo Paridade

Saldo lnlc:1al

Atuanzação
Contribuições ao Plano 1 -Contrato 97
Contribuição amortlzante antecipada- Grupo Espectal (IJ

118.889

172.124

10.763

15.161

172.124

9.546

(11.829}

(60.552)

(60.552)

(4.603)

(7.864}

(4.552}

113.220

118.889

116.566

Saldo Inicial

8.155.243

7.794.154

7.794.154

Contribuição ao Plano 1

(248.252)

(513.220)

(236.539}

AllJaUzação

759.920

874.309

488.293

Saldo Final

8.666.911

8.155.243

8.045.908

Total dos fundos de destinação do superávit

8.780.131

8.274.132

8.162.474

Saldo Final
Fundo de Utilização

(1) Refere-se à Integralização de 100% das reservas matemáticas garantidoras dos complementos adicionais de aposentadoria do Grupo Especial.

f .1) Fundo Paridade
O custeio do plano era manlido, até 15.12.2000, com a contribuição de 213 (dois terços) pelo Banco e de 1/3 (um
terço) pelos participantes. A partir de 16.12.2000, visando adequar às disposições da Emenda Constitucional n.0 20,
tanto o Banco quanto os participantes passaram a contribuir com 50% cada, sendo inclusive objeto de acordo
posterior entre as partes envolvidas, com a devida homologação pela Secretaria de Previdência Complementar.
O custo da implementação da paridade contributiva foi coberto com a utilização do superávit existente no Plano na
época. Como efeito desse acordo, coube ao Banco, ainda, reconhecer o valor histórico de R$ 2.227.254 mil, os
quais foram registrados em Fundos de Destinação Superávit - Previ. Esse ativo é corrigido mensalmente com base
na meta atuaria( (INPC + 5% a.a.), e vem sendo utilizado desde janeiro de 2007 para compensar eventual
desequilfbrio financeiro na relação entre Reserva a Amortizar e Amortizante Antecipada decorrente do contrato
estabelecido com a Previ em 1997, o qual garantiu beneficios complementares aos participantes do Plano 1
admitidos até 14.04.1967 e que não estavam aposentados até aquela data.
f.2) Fundo de Utilização
O Fundo de Utilização foi constitufdo por recursos transferidos do Fundo de Destinação, que foi criado visando à
destinação e utilização parcial do superávit do Plano 1, conforme determina a Lei Complementar n.• 109/2001 e a
Resolução CGPC n.O 26/2008. Esse fundo pode ser utilizado pelo Banco, como forma de reembolso ou como
redução nas contribuições futuras, após cumpridas as exigências estabelecidas pela legislação aplicável. O Fundo
de Utilização é corrigido pela meta atuarial (INPC + 5% a.a.).
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26- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
Ativos Contingentes
Não são reconhecidos ativos corltingentes nas demonstrações contábeis, conforme CPC 25 - Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução CMN n.• 3.823/2009.
Ações Trabalhistas
O Banco é parte passiva (réu) em processos judiciais trabalhistas movidos, na grande maioria, por ex-empregados
ou sindicatos da categoria. As provisões de perdas prováveis representam vários pedidos reclamados, como:
indenizações, horas extras, descaracterização de jornada de trabalho, adicional de função e representação e outros.
Ações Fisc ais
O Banco, a despeito de seu perfil conservador, está sujeito - em fiscalizações realizadas pelas autoridades fiscais
tributárias - a questionamentos com relação a tributos e condutas fiscais, que podem eventualmente gerar
autuações, como por exemplo: composição da base de cálculo do IRPJ/CSL.L (dedutibilidades); e discussão quanto
à incidência de tributos, quando da ocorrência de determinados fatos geradores. A maioria das ações judiciais
oriundas das autuações versa sobre ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS/Cofins, IOF e Contribuições Previdenciárias Patronais.
Para garantia destas ações, quando necessário, existem penhoras em dinheiro, titules públicos, imóveis, ou
depósitos judiciais para suspensão da exigibilidade dos tributos em discussão, de forma a Impedir a inclusão do
Banco em cadastros restritivos, bem como a não obstar a renovação semestral de sua Certificação de Regularidade
Fiscal (CND).
Ações de Natureza Cível
Os processos judiciais de natureza cível consistem, principalmente, em ações de clientes e usuários pleiteando
Indenização por danos materiais e morais relativos a produtos e serviços bancários, expurgos inflacionários
decorrentes de Planos Econômicos sobre aplicações financeiras e devolução de valores pagos em razão de revisão
de cláusulas contratuais de correção monetária e juros.
As indenizações por danos materiais e morais têm como fundamento a legislação de defesa do consumidor, na
maioria das vezes processadas julgadas, nos Juizados Especiais Cíveis - JEC. cujo valor está limitado a quarenta
salários mínimos.
O Banco é réu em processos exigindo o pagamento da diferença entre a taxa de inflação real e a taxa de inflação
utilizada nas aplicações financeiras quando editados os Planos Econômicos (Plano Bresser, Plano Verão e Planos
Collor I e 11) implementados nas décadas de 1980 e 1990. Embora o Banco do Brasil tenha cumprido a legislação e
regulamentação vigentes à época, os referidos processos vêm sendo provisionados, considerando as ações em que
o Banco é citado e as correspondentes perspectivas de perdas após análise de cada demanda, tendo em vista a
jurisprudência atual do Superor T1ribunal de Justiça- STJ.
Em relação a esses litígios, o Supremo Tribunal Federal - STF suspendeu o andamento dos processos que estavam
na fase recursal, até que haja pronunciamento definitivo daquela Corte quanto ao direito discutido.
a) Provisões para Demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis - Prováveis
Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Resolução CMN n.• 3.823/2009, o Banco constitui provisão para demandas trabalhistas, cíveis e fiscais com risco de
perda "provável".
As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pela natureza das ações. pelo julgamento da
administraçã o da entidade por meio da opinião dos assessores jurídicos, complementados pela complexidade e pela
experiência de transações semelhantes.
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1° Semestre de

Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando ind1

Movimentações nas provisões para demandas trabalhistas, fiscais e cíveis, classificadas como
prováveis
1• Semestre/2015

1• Semestrel 2014

Dema ndas Trabalhistas
Saldo Inicial

2.143.463

Consutulçao

372265

2.959. 477
58\.679

Reversão da provisão

(13\.626)

(934.503)

Baixa por pagamento

(624.551)

(346.490)

132.242

159.638

1.891.793

2.419.801

Saldo Inicial

174.611

184.580

Constituição

37.202

74.730

Reversão da provisão

(46.934)

(90.524)

Baíxa por pagamento

(4.318)

(3.860)

Atuanzação monetária

8.243

4.617

168.804

169.543

Atualização monetária

Saldo Final

Demandas Fiscais

Saldo Final

Demandas Cíveis
Saldo Inicial

5.435.157

4.511 .016

Constituição

2.083.082

2.342.486

Reversão da provisão

(1.290.836)

(1.450.935)

Baixa por pagamento

(569.502)

(439.412)

Atualização monetária

265.381

106.731

5.923.282

5.069.886

7.983.879

7.659.230

Saldo Final

Total das Demandas Trabalhistas. Fiscais e Cfvels

Cronograma esperado de desembolsos
Trabalhistas
Até 5 anos
De 5 a 10 anos

Acíma de 10 anos
Total

Fiscais

Civels

1.841.306

90.634

4.824.025

50.423

58.951

1.073.588

84

19.219

25.669

1.891.793

168.804

5.923.282

O cenário de imprevisibilidade do tempo de duração dos processos, bem como a possibilidade de alterações na
jurisprudência dos tribunais, não raramente dificultam a estimativa de valores e do cronograma de desembolso.
b) Passivos Contingentes- Possíveis
As demandas trabalhistas, fiscais e cfveis cla ssificadas com risco "possfvel" são dispensadas de constituição de
provisão com base no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução
CMN n.0 3.823/2009. As demandas são classificadas como possíveis quando não há elementos seguros que
permitam concluir o resultado final do processo e quando a probabilidade de perda é inferior à provável e superior à
remota.
Os montantes evidenciados no quadro abaixo representam a estimativa do valor que possivelmente será
desembolsado em caso de condenação do Banco.
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Saldos dos passivos contingentes classificados como possíveis
30.06.2015
Demandas Trabalhistas
Demandas Rscals <'J

Demandas Civeis

Tota l

31.12.2014

30.06.2014

169.974

146.470

137.033

11.708.744

9.837.703

9.165.973

2.339.222

2.781.458

2.973.176

14.217.940

12.765.631

12.276.182

(1) As principaiS conUngênaas têm ongem em (i) autos de Infração lavrados pelo INSS. V1sando o recolh•mento de contnbulções inCJdentes sobre
abonos salaria•s pagos nos acordos coletivos do período de 1995 a 2006, no valor de RS 2.608.965 mil, verbas de transporte cotetlvo e utilização
de veiculo próprio por empregados do Banco do Brasil, no valor de R$ 233.593 mil, e participações nos lucros e resultados de funcionários,
correspondentes ao perfodo de abril de 2001 a outubro de 2003, no valor de R$ 71.672 mil e (li) autos de lnfracâo lavrados pelas Fazendas
Públicas dos Municfpios visando a cobrança de ISSQN, no montante de R$1.449.064 mil.

c) Depósitos e m Garantia d e Recursos
Saldos dos d epós itos em garantia constituídos p ara as contingências
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Demandas Trabalhistas

4.151.598

3.961.215

Demandas Fiscais

6.215.675

6.021.356

3.596.947
5.603.003

Demandas Cfveis

13.421.115

10.694.579

8.900.613

Total

23.788.388

2o.sn.150

18.100.563

d) Obrigações L egais
O Banco mantém registrado em Outras Obrigações- Fiscais e Previdenciárias o montante de R$ 13.574.449 mil (R$
13.141.399 mil em 31.12.2014 e R$12.732.946 mil em 30.06.2014), relativo às seguintes ações:
Em 29 de janeiro de 1998, o Banco ingressou com Mandado de Segurança, em curso na 16• Vara Federal do
Distrito Federal, pleiteando a compensação integral dos prejufzos fiscais acumulados de Imposto de Renda e das
bases de cálculo negativas de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). Desde então, o Banco passou a
compensar integralmente prejuízos fiscais e bases negativas com o valor devido de Imposto de Renda e de
Contribuição Social, realizando depósito integral do montante devido (70% do valor compensado). o que ensejou o
despacho do Juizo da 16• Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. determinando a suspensão da exigibilidade
dos referidos tributos, nos termos do artigo 151, Inciso 11, do Código Tributário Nacional (CTN). O mérito da causa foi
julgado improcedente em 1• Instância e o Recurso de Apelação interposto pelo Banco foi improvido pelo Tribunal
Regional Federal (TRF) da 1• Região. A decisão foi impugnada mediante Recurso Extraordinário interposto pelo
Banco, em 01.10.2002. Atualmente, o referido recurso do Banco encontra-se aguardando, no TRF da 1• Região, o
julgamento pelo STF, de outro recurso extraordinário (RE n.• 591.340), que teve reconhecida a repercussão geral
por aquela Corte Suprema.
A compensação dos valores decorrentes de prejuízos fiscais e de CSLL a compensar tem como efeito a baixa de
créditos tributários ativados, observada a limitação de 30%.
Os tributos diferidos (IRPJ e CSLL) sobre a atualização dos depósitos judiciais vêm sendo compensados com os
créditos tributários decorrentes da provisão para perda da referida atualização, em conformidade com o art. 1•.
inciso 11. § 2°, da Resolução CMN n.O 3.osg/2002, sem efeito no resultado.
Considerada a hipótese de êxito na ação judicial. verificou-se que, em setembro de 2005 e em janeiro de 2009, o
Banco teria consumido todo o estoque de Prejufzos Fiscais e CSLL a Compensar. respectivamente. Assim. desde a
competência outubro de 2005 e fevereiro de 2009, os valores do IRPJ e da CSLL estão sendo recolhidos
Integralmente. Além disso, ocorreria a transferência dos recursos da rubrica que registra os depósitos judiciais para
a de disponibilidades. Os créditos tributários relativos aos depósitos judiciais (principal) seriam baixados contra o
passivo de IRPJ e CSLL existente e seria revertida, contra o resultado, a provisão para riscos fiscais relativa à
atualização dos depósitos. registrada no valor de R$ 7.002.776 mil.
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Por outro lado. considerada a hipótese de perda da ação (situação em que os valores depositados judicialmente
seriam convertidos em renda a favor da Fazenda Nacional), são reclassificadas, para a rubrica representativa de
ativo "IRPJ a compensar" e "CSLL a compensar", as parcelas de créditos tributários de IRPJ sobre prejuízos fiscais e
CSLL a compensar, respectivamente. que poderiam ser utilizadas desde a competência outubro de 2005 e fevereiro
de 2009, observada a limitação de 30%. Esses tributos a compensar, que decorreriam das retificações das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, correspondem a R$ 5.487.366 mil, em
30.06.2015, e sua atualização pela Taxa Selic a R$ 1.957.192 mil. Tal valor ajusta a provisão para riscos fiscais
relativa à atualização dos depósitos judiciais, de forma que alcançaria o montante necessário para anular
integralmente o risco inerente á hipótese de perda.
Valores relacionados à referida ação
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

15.873.150

15.418.982

Montante realizado (70%)

7.817.011

7.817.011

7.817.011

Atualização monetária

8.056.139

7.601.971

7.173.599

Depósitos judiciais

14.990.610

13.574.449

13.141.399

12.732.946

Prejulzos fiscais de IRPJ

3.002.033

3.002.033

3.002.033

Bases negativas de CSLL I CSLL a compensar

3.569.640

3.569.640

3.569.640

Provisão para atualização do depósilo judicial

1.oo2.n6

6.569.726

6.161.273

Obrigação legal· Provisão para Processo Judicial

27 -GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL
a) Processo de Gestão d e Riscos
O Banco do Brasil considera o gerenciamento de riscos e de capital como um dos vetores principais para o processo
de tomada de decisão.
A instituição possui processo para identificação dos riscos que comporão o seu inventário de riscos, realizada a
partir da análise dos segmentos de negócios explorados, direta ou indiretamente, incluidas as entidades ligadas ao
Banco. Os riscos considerados como relevantes são:
a)
Risco de Crédito;
b)
Risco de Crédito da Contraparte;
c)
Risco de Concentração de Crédito;
d) Risco de Liquidez;
e)
Risco Operacional:
f)
Risco de Mercado;
g) Risco de Taxa de Juros do Banking Book;
h) Risco de Estratégia:
i)
Risco de Reputação;
j)
Risco Socioambiental:
k)
Risco Legal;
I)
Risco de Participações;
m) Risco de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e de Operadoras de Planos Privados de
Saúde a Funcionários; e
n) Risco de Modelo.
No Banco. a gestão colegiada dos riscos é realizada de forma totalmente segregada das unidades de negócios. As
políticas de gestão de riscos são aprovadas pelo Conselho de Administração. O Comitê Superior de Risco Global
(CSRG). fórum composto pelo Presidente e Vice-Presidentes. é responsável pela implantação e acompanhamento
dessas polfticas. Já as diretrizes emanadas do CSRG são conduzidas em comitês executivos específicos (de
crédito, de mercado e liquidez, e operacional), que são fóruns constituídos por Diretores.
Considerando que o gerenciamento de risco abrange todos os segmentos de negócios explorados pelo Banco. os
saldos apresentados nesta nota explicativa referem-se às demonstrações contábeis consolidadas.
Para conhecer mais sobre o processo de gestão de riscos no Banco do Brasil, acesse as Informações disponíveis no
Relatório de Gerenciamento de Riscos no website bb.com.brlri.
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Determinação do Valor Justo dos Inst rumentos Financeiros
Aplicações lnterfinanceiras de Liquidez: O valor justo foi obtido pelo desconto dos fluxos de caixa futuros, adotando
as taxas de juros praticadas pelo mercado em operações semelhantes na data do balanço.
Títulos e Valores Mobiliários: Contabilizados pelo valor de mercado, em conformidade com o estabelecido pela
Circular Bacen n.• 3.068/2001, excett,Jando-se desse critério os títt,Jios mantidos até o vencimento. A apuração da
valor justo dos tftulos, inclusive dos Ulules mantidos até o vencimento, é dada com base nas taxas coletadas junto
ao mercado.
Ooeracões de Crédito: As operações remuneradas a taxas pré-fixadas de juros foram estimadas mediante o
desconto dos fluxos futuros de caixa, adotando-se, para tanto, as taxas de juros utilizadas pelo Banco para
contratação de operações semelhantes na data de balanço. Para as operações deste grupo, remuneradas a taxas
pós-fixadas, foi considerado como valor justo o próprio valor contábil devido à equivalência entre os mesmos.
Depósitos lnterfinanceiros: O valor justo foi calculado mediante o desconto da diferença entre os fluxos futuros de
caixa e as taxas atualmente praticadas no mercado para operações pré-fixadas. No caso de operações pós-fixadas,
cujos vencimentos não ultrapassavam 30 dias, o valor contábil foi considerado aproximadamente equivalente ao
valor justo.
Depósitos a Prazo: Na apuração do valor justo são utilizados os mesmos critérios adotados para os depósitos
lnterfinanceiros.
Obriqacões por Operações Compromissadas: Para as operações com taxas pré-fixadas, o valor justo foi apurado
calculando o desconto dos fluxos de caixa estimados, adotando taxas de desconto equivalentes ás taxas praticadas
em contratações de operações similares no último dia de mercado. Para as operações pós-fixadas, os valores
contábeis foram considerados aproximadamente equivalentes ao valor justo.
Obrigações por Empréstimos e Repasses; Tais operações são exclusivas do Banco, sem similares no mercado.
Face ;'ls suas caracterfsticas específicas, taxas exclusivas para cada recurso Ingressado e Inexistência de mercado
ativo e instrumento similar, o valor justo dessas operações são equivalentes ao valor contábil.
Outras Obrigações: O valor justo foi apurado por meio do cálculo do fluxo de caixa descontado, considerando as
taxas de juros oferecidas no mercado para obrigações cujos vencimentos, riscos e prazos são similares.
Demais Instrumentos Financeiros: Constantes ou não do balanço patrimonial, o valor justo é aproximadamente
equivalente ao correspondente valor contábil.
Derivativos: Os derivativos são contabilizados pelo valor de mercado, conforme a Circular Bacen n.• 3.082/2002. A
apuração do valor de mercado dos derivativos é estimada de acordo com modelo de precificação interno.
observadas as taxas divulgadas para operações com prazo e Indexadores similares no último dia de negociação do
exercicio.
Níveis de Informação Referentes a Ativos e Passivos Mensurados a Valor Justo no Balanço
Conforme os níveis de informação na mensuração ao valor justo, as técnicas de avaliação utilizadas pelo Banco são
as seguintes:
Nível 1 -são usados preços cotados em mercados ativos para instrumentos financeiros idênticos. Um instrumento
financeiro é considerado como cotado em um mercado ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente
disponíveis, e se esses preços representarem transações de mercado reais e que ocorrem regularmente numa base
em que não exista relacionamento entre as partes.
Nível 2- são usadas outras informações disponlveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços são cotados em
mercados não ativos ou para ativos e passivos similares, ou são usadas outras informações que estão disponíveis
ou que podem ser corroboradas pelas informações observadas no mercado para suportar a avaliação dos ativos e
passivos.
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Nível 3 -são usadas informações na definição do valor justo que não estão disponíveis no mercado. Se o mercado
para um instrumento financeiro não estiver ativo, o Banco estabelece o valor justo usando uma técnica de
valorização que considera dados internos, mas que seja consistente com as metodologias econõmicas aceitas para
a precificação de instrumentos financeiros.

Ativos e Passivos Financeiros Mensurados a Valor Just o no Balanço
Saldoom
30.06.2015
Ativos

Títutos e valores mobiliários disponíveis para "egoclacão. a valor de
mercado

Nlvel 1

Nive12

222.246.876

151.392.108

70.334.856

112.252.963

92.623.424

19.629.539

58.788.684

48.170.681

Títulos e valores mobiliários disponlvels para venda, a valor de mercado

107.459.277
7.985.945

7.985.945

Captação com hadge

4.348.146

4.348.146

Instrumentos financeiros derivativos

3.637.799

3.637.799

Passivos

Saldo em

Nfvel1

Nlvel 2

208.507 774

129.548.096

78.430.915

101.938.979

76.639.926

25.299.053

52.908.170

50.930.396

31 .12.2014
Ativo s

o

Tftulos e valores mobiliários disponlveis para negociação. a valor de
mercado

2.201.466

Instrumentos financeiros derlvallvos

Títulos e valores mob!Jiários disponíveis para ve11da, a valor de mercado

104.367.329

7.634.262

Captação com hedge

4.191.103

4.191.103

Instrumentos financeiros derivativos

3.443.159

3.443.159

Saldo em

30.06.2014
Ativos
Tftulos e valores mobillárfos disponlvels para negociação. a valor de
mercado
Instrumentos financeiros derivativos

Nivel 1

Nlvcl 2

193.120.366

98,071.678

94.497.934

88.772.620

45.321.379

43.451.241

52.750.299

49.747.487

103.048.540
7.227.927

7.2.27.927

captação com hedge

3.457.199

3.457.199

Instrumentos financeiros derivativos

3.770.728

3.770.728

Passivos

Nlvol3
528.763

528.763

Nível 3

550.754

1.299.206

1.299.206

Tltulos e valores mobiliários disponíveis para venda, a valor de mercado

519.912

2.201.466

7.634.262

Pass ivos

519.912

2.534.636

2.534.636

Instrumentos financeiros derivativos

Nlve13

550.754

Movimentação d os at ivos e passivo s f inanceiros men surados ao v alor justo no balanço,
c lassificados como nível 3
1• Semestre/2015
Saldo Inicial

Aquisições

Baixas

Resultado

Saldo Final

Ativos

Tftulos e valores mobiliários disponlveis para venda, a
valor de mercado

528.783

539.978

(532.797)

(18.032)

519.912

1• Semestre/2014
Saldo Inicial

Aquisições

Baixas

Resultado

Saldo Final

Ativos

Trtulos e valores mobfliários disponlvels para venda, a
valor de mercado

580.085

541.546

(812.843)

241.966

550.754
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Análise de Sensibilidade (Inst ruçã o CVM n .• 475/2008)
Alinhado às melhores práticas de mercado, o Banco do Brasil gerencia seus riscos de forma dinâmica. buscando
identificar, avaliar. monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado de suas posições próprias. Para Isso,
o Banco considera os limites de riscos estabelecidos pelos Comitês Estratégicos e possíveis cenários para atuar de
forma tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos.
O Banco do Brasil, em conformidade com a Resolução CMN n.• 3.464/2007 e com a Circular Bacen n.• 3.354/2007.
visando maior eficiência na gestão de suas operações expostas ao risco de mercado, segrega as suas operações,
inclusive Instrumentos financeiros derivativos, da seguinte forma:
1) Carteira de Negociação (Trading Book): formada por todas as operações de posições próprias realizadas com

Intenção de negociação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a intenção de serem
negociadas antes de seu prazo contratual, observadas as condições normais de mercado, e que não contenham
cláusula de inegociabilidade.
2l Carteira de Não Neaocacão (Banking Book): formada por operações não classificadas na Carteira de
Negociação, tendo como caracterlstica principal a intenção de manter tais operações até o seu vencimento.
A análise de sensibilidade para todas as operações ativas e passivas do Balanço Patrimonial, em atendimento à
Instrução CVM n.• 475/2008. não reflete adequadamente a gestão dos riscos de mercado adotada pela Instituição,
bem como não representa as práticas contábeis adotadas pelo Banco.

Para determinar a sensibilidade do capital das posições do Banco do Brasil. exceto as posições do Banco
Votorantim, aos movimentos das variáveis de mercado, foram realizadas simulações com três possíveis cenários,
sendo dois deles com resultado adverso para o Banco. Os cenários utilizados estão apresentados como segue:
Cenário 1: Situação provável, a qual reflete a percepção da alta administração do Banco em relação ao cenário com
maior probabilidade de ocorrência, para um horizonte de três meses, considerando fatores macroeconômicos e
informações de mercado (BM&FBovespa, Anbima, etc.). Premissas utilizadas: taxa de câmbio reais/dólar de R$ 3,15
e aumento da taxa Selic para 14.50% ao ano, com base nas condições de mercado observadas em 30.06.2015.
Cenário 11: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque de 25% nas variáveis de risco, com base nas condições
de mercado observadas em 30.06.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário 111: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque de 50% nas variáveis de risco, com base nas condições
de mercado observadas em 30.06.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de Negociação ( Trading), exceto as
posições do Banco Votorantim, composta por títulos públicos e privados, instrumentos financeiros derivativos e
recursos captados por meio de operações compromissadas:
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Valores expressos em mllhaJeS cte Reais, exc:eto quando I ndica

Cenário I
Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Varlaç.ãode
Taxas

30.06.2014

Resultado

Varfaçãode

Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré-ixadas de juros

Aumento

(8.186)

Aumento

Cupons de TMS e COI

Risco de variação de cupons
de taxas de juros

Aumento

(5)

Re<lução

Cupom de IPCÃ

Risco de variação de cupons
de lndices de preços

Aumento

(544)

Aumento

(782)

Manutenção

Taxas de câmbio

Risco de variação das taxas
de câmbio

Aumento

4.084

Redução

(2.910)

Aumento

4.632

Resultado

Manutençao
Redução

3.197

Cenárfo 11
Fator de R isco

Conceito

30.06. 2015
Variação de

Taxas
Taxa pré-fiKada

Risoo de variação das taxas
pré·~xadas de juros

Aumento

Cupons de TMS e COI

Risco de variação de cupons
de taxas de juros

Aumento

Cupom de IPCA

Risco de variação de cupons
de (ndices de preços

Aumento

Taxas de cambio

Risco de variação das taxas
de câmbio

Redução

31.12.2014

Resultado

Variaç.ãode
Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Re<lução

(15.752)

Redução

(267)

Aumento

(4)

Aumento

(5)

(1.168)

Aumento

(1 .141)

Aumento

(1.094)

(66.836)

Re<tução

(59.552)

Redução

(37.056)

(33.731)

Con ilrio 111

Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação de

Taxas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré·fixada s de juros

Aumento

(65.221)

Reduçao

(34.081 )

Redução

(712)

Cupons de T MS e CDI

Risco de variação de cupons
de taxas de juros

Aumento

(1)

Aumento

(8)

Aumento

(11)

Cupom de IPCA

Risco de varfaçao de cupons
de (ndices de preços

Aumento

(2.275)

Aumento

(2.221)

Aumento

(2.131)

Taxas de cambio

Risco de variação das taxas
de cambio

Redução

(133.672)

Redução

(119.103)

Redução

(74.113)

Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou a desvalorização em decorrência
de mudanças nas taxas de juros praticadas no mercado, não representam impacto financeiro e contábil significativo
sobre o resultado do período. Isso porque esta carteira é composta, majoritariamente, por operações de crédito
(crédito dire1o ao consumidor, agronegócios, capital de giro, etc.), captações de varejo (depósitos à vista, a pr<JZQ e
de poupança) e tftu(os e valores mobiliários, cujo registro contábil é realizado, principalmente, pelas taxas pactuadas
na contratação das operações. Adicionalmente, destaca-se o fato dessa carteira apresentar como principal
característica a intenção de manter as respectivas operações até o vencimento. com exceção dos títulos
"disponíveis para venda", não sofrendo, portanto. os efeitos das oscilações em taxa de juros, ou pelo fato dessas
operações estarem atreladas naturalmente a outros instrumentos (hedge natural), minimizando dessa forma os
impactos em um cenário de estresse.
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de Negociação ( Trading) e Não
Negociação (Banking), das entidades financeiras e não financeiras ligadas ao Banco, exceto as posições do Banco
Votorantim:
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Cen ár io I
Fa tor de R isco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré-fixadas de Juros

31.12.2014

ResuHado

Variação de

Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação de
T axas

Aumento

(2.926.188)

Aumento

(5.007.316)

Manutenção

Aumento

1.363.519

Aumento

3.354.120

Resuttado

Redução

(81.759)

Cupom deTBF

Risco de variação de cupons

Reduç ão

(7.388)

Aumento

2.537

Redução

(2.783)

Cupom de T JLP

de taxas de furos

Aumento

(6.211)

Aumento

(9.270)

Manutenção

Cupom de TMS e COI

Aumento

(39.735)

Redução

(6.569)

Redução

Cupom de IGP-M

Aumento

(13.792)

Aumento

(33.626)

Manutenção

Cupomde T R

Cupom de IGP-01
Cupom de INPC

Risco de variação de cupons
de rrdices de preços

Cupom de IPCA

Aumento

(158)

Aumento

(183)

Manutenção

Aumento

(82.581)

Aumento

(107.864)

Manutenção

Aumento

(495.172)

Aumento

(534.840)

Manutenção

(24.136)

Cupom de moedas
estrangeiras

Risco de V'ariação de cupons
de moedas estrangeiras

Aumento

1.097.178

Aumento

788.498

Aumento

384.503

Taxa de câmbio

Risco de variação das taxas
de câmbio

Aumento

31.958

Redução

(22.884)

Aumento

53.356

Cenário 11
Conceito

30.06..2015
Variação de
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variaçAo das taxas

31.12.2014

Resultado

Variação de

Taxas

30.06.2014

Re sultado

Variação de
T axas

Resultado

Aumento

(11.729.487)

Aumento

(14.071 .513)

Aumento

(12.690.225)

Redução

(5.214.975)

Redução

(9.794.504)

Redução

(7 .649.535)

Redução

(3.223)

Redução

(3.633)

Redução

(1.007)

Aumento

(54.374)

Aumento

(48.095)

Aumento

(16.602)

Cupom de TMS e COI

Aumento

(20.591)

Redução

(9.879)

Redução

(18.296)

Cupom de IGP-M

Aumento

(36.143)

Aumento

(45.740)

Aumento

(71 .131)

Aumento

(393)

Aumento

(229)

Aumento

(329)

Aumento

(170.936)

Aumento

(152.208)

Aumento

(148.649)

pré-'lxadas de juros

Cupom deTR
Cupom deTBF
Cupom de TJLP

Cupom de IGP-01
Cupom de INPC

Risco de variação de cupons
de taxas de juros

Risco de variação de cupons
de lndlces de preços

Cupom de IPCA

Cupom de moedas
estrangeiras
Taxa de cAmbio

Risco de variaç:io de cupons
de moedas estrangeiras
Risco de variação das taxas
de câmbio

Aumento

(1.020.1 10)

Aumento

(798.715)

Aumento

(757.841)

Redução

(1.364.999)

Redução

(851.179)

Redução

(378.624)

Redução

(522.964)

Redução

(468.260)

Redução

(618.507)

Cenário 111
Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
pré-fixadas de juros

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

30.06.2014

Re.sultado

Variação de
T axas

Resultado

Aumento

(22.368.082)

Aumento

(26.323.491)

Aumento

(23.846.232)

Redução

(10.520.441)

Redução

(20.343.843)

Redução

(15.775.413)

Redução

(6.477)

Redução

(7 .300)

Redução

(2.018)

Aumento

(106.233)

Aumento

(94 .286)

Aumento

(34.885)

Cupom de TMS e COI

Aumento

(41.162)

Redução

(19.744)

Redução

(36.570)

Cupom de IGP-M

Aumento

(84.407)

Aumento

(101.133)

Aumento

(146.058)

Cupom de TR
Cupom d eTBF
Cupom de TJLP

Cupom de IGP-01
Cupom de INPC

Risco de variação de cupons
de taxas de juros

Risco de variação de cupons

Aumento

(783)

Aumento

(457)

Aumento

(657)

de lncllces de preços

Aumento

(334.652)

Aumento

(298.611)

Aumento

(291.865)

Aumento

(1.918.258)

Aumento

(1 .502.484)

Aumento

(1.423.497)

Cupom de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupons
de moedas estrangeiras

Redução

(2.813.641)

Redução

(1.753.830)

Redução

(772.453)

Taxa de câmbio

Risco de vanaçao das taxas
de câmbio

Redução

(1.045.929)

Redução

(936.521)

Redução

(1.237.013)

Cupom de IPCA
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis lndivi
1° Semestre de
Valores expressos am milhares de Reais; exceto quando lndi

Os cenários utilizados para elaboração do quadro de análise de sensibilidade devem, necessariamente, utilizar
situações de deterioração de, pelo menos, 25% e 50% por variável de risco, vista isoladamente, conforme determina
a Instrução CVM n.0 475/2008. logo, a análise conjunta dos resultados fica prejudicada. Por exemplo, choques
simultâneos de aumento na taxa pré-fixada de juros e redução no cupom de TR não são consistentes do ponto de
vista macroeconômico.
Especificamente com relação às operações de derivativos existentes na Carteira de Não Negociação, as mesmas
não representam risco de mercado relevante para o Banco do Brasil, haja vista que essas posições são originadas,
principalmente, para atender às seguintes situações:
Troca de indexador de remuneração de captações e aplicações de recursos realizadas para atender às
necessidades dos clientes;
Hedge de risco de mercado, cujo objeto e sua efetividade estão descritos na Nota 7.d. Também nessa
operação, a variação na taxa de juros e na taxa de câmbio não produz efeito no resultado do Banco.

Em 30.06.2015, o Banco do Brasil não possula qualquer operação classificada como derivativo exótico, conforme
descrito na Instrução CVM n.• 475/2008, anexo 11.
Participação n o B a nco Votor ant im
Foram realizadas simulações, com três possíveis cenários. sendo dois deles com consequente resultado adverso:
Cenário 1: Situação provável, a qual reftete a percepção da alta administração do Banco Votorantim em relação ao
cenário com maior probabilidade de ocorrência. Premissas utilizadas: choque de 1,0% na taxa de câmbio
reais/dólar, observada em 30.06.2015, e choque paralelo de 0,10% na curva pré-fixada de juros.
Cenário 11: Premissas utilizadas: choque paralelo de 25% nas variáveis de risco. com base nas condições de
mercado observadas em 30.06.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário I11: Premissas utilizadas: choque paralelo de 50% nas variáveis de risco, com base nas condições de
mercado observadas em 30.06.2015, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não considerando a racionalidade entre as variáveis macroeconômicas.
Nos quadros a seguir, encontram-se os resultados das posições da Carteira de Negociação do Banco Votorantim,
relativas á participação do Banco do Brasil:
Cenário I

Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de

Taxas
Taxa pré-fixada
Cupons de moedas
estrangeiras
Variação cambi.al
lndlces de preços
Outros

Risco de variação das taxas
pré-fixadas de juros
Risco de variação de cupom

cambial
Risco de variação das taxas
de câmbio
Risco de variação de cupons

de lrdlces de preços
Risco de variaçao dos
demaJs cupons

31.12.2014

Resuttado

Variação da
Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Aumento

(721)

Aumento

(32)

Aumento

(49)

Aumento

(674)

Aumento

(816)

Aumento

(797)

Aumento

(2.907)

Aumento

(586)

Aumento

(1.766)

Aumento

(889)

Aumento

(742)

Aumento

(363)

Aumento

4

Aumento

(61)

Aumento

(47)
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis I
1° Semestr

Cenário 11
Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

Taxa pré-fixada
Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variação das taxas
pré~fixadas de juros

Risco de variação de cupom

30.06.2014

31.12.2014

Resultado

Varfação d e

Taxas

Resultado

Variação de

Tax as

Resultado

Aumento

(23251)

Aumento

(95)

Aumento

(224)

Aumento

(2.621)

Aumento

(2.786)

Aumento

(2.604)

Variação cambial

Risco de variação das taxas
de cambio

Aumento

(54.534)

Aumento

(20.368)

Aumento

(68,318)

fn;ctlces de! preços

Risco de variação de cupons
de fno1ces de preços

Aumento

(14.755)

Aumento

(8.496}

AumAnln

(41?4}

Risco de variação dos
demais cupons

Redução

(8.708)

Redução

(4.452}

Redução

(22.194)

Outros

cambial

Conárlo 111

Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação cfe
Taxas

31.12.2014

Resuttado

Variação de
Taxas

30.06.2014

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Taxa prê-fi)(8da

Risco de variação das taxas
pré-nxadas de juros

Aumento

(42.149)

Aumento

Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupom
cambial

Aumento

(5.397)

Aumento

(4.974)

Aumento

(5.048)

Variação cambial

Risco de vartaçao das taxas
de câmbio

Aumento

(112.070)

Aumento

(45.082)

Redução

(126.700)

lndices de preços

Risco de variação de cupons
de lndices de preços

Aumento

(28.624)

Aumento

(16.501)

Aumento

(8.023}

Risco de variação dos
demais cupons

Redução

(72.318)

Redução

(17.854)

Redução

(110.551}

Outros

Aumento

Nos quadros a seguir, encontram-se os resultados das posições das Carteiras de Negociação e de Não Negociação
do Banco Votorantim, relativas à participação do Banco do Brasil:
Conãrlo I
Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Tax as

Taxa

pré~fixada

Cupons de moedas
estrangeiras

Variação cambial
TJLP
TRIT!IF
lndices de preços
Outros

Risco de variação das taxas
pré-fixadas de juros
Risco de variaçao de cupom

cambial
Risco de variação das taxas
de câmbio
Risco de variaç.Ao de cupom

de TJLP
Risco de variação de cupom

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

30.062014

Rosuttado

Variação da
Taxas

Resultado

Aumento

(8.307)

Aumento

(11266)

Aumento

(10.329)

Aumento

(3.075)

Aumento

(4.334)

Aumento

(2.354)

Aumento

(2.907)

Aumento

1.172

Aumenlo

(249)

Aumento

690

Aumento

959

Aumento

587

Aumento

17

Aumento

64

Aumento

100

Rísco de variação de cupons
de lndlr.es rle preços

Aumento

(741)

Aumento

(580)

Aumento

152

Risco de variação dos
demais cupons

Aumento

4

Aumento

(61 )

Aumento

(93)

deTR eTBF

93
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Cenário U

Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

30.06.2014

31.12.2014

Rosuttado

Variação de

Taxas

Resultado

Variação de
Taxas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas
prá-ftxadas de juros

Aumento

(292.086)

Aumento

(359.616)

Aumento

(2n.440)

Cupons de moedas
estrangerras

Risco de variação de cupom
cambial

Aumento

(10.623)

Aumento

(13.422)

Aumento

(5.384)

Variação cambial

Risco de variação das taxas
de câmbio

Aumento

(54.534)

Redução

(71.897)

Redução

(71.489)

Redução

(11.277)

Redução

(15.907)

Redução

(6.920)

Redução

(89)

Redução

(136)

Redução

(191 )

Aumento

(12.013)

Aumento

(5.569)

Redução

(1.937)

Redução

(8.708)

Redução

(4.452)

Redução

(44.387)

TJLP
TRITBF
lndices de preços
Outros

Risco de variação de cupom

do TJLP
Risco de variação de cupom

de TR eTBF
Risco de variação de cupons
de rndices de preços

Risco de variação dos
demais cupons

Cenário 111
Fator de Risco

Conceito

30.06.2015
Variação de
Taxas

31.12.2014

Resultado

Variação de
Taxas

30.06.2014

Res ultado

Variação de

Taxas

Resultado

Taxa pré-fixada

Risco de varlaçêo das taxas
pré-fixadas de juros

Aumento

(576.401)

Aumento

(708.413)

Aumento

(547.074)

Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variaçêo de cupom
cambial

Aumento

(20.724)

Aumento

(26.349)

Aumento

(10.505)

Variação cambial

Rlsco de variação das taxas
de câmbio

Aumento

(112.070)

Redução

(114.607)

Redução

(268.445)

Rech1~0

(23.354)

Retlu~o

(33191)

RethiÇ~O

(14 2A6)

TJLP

TRITBF
fndices de preços
Outros

Risco de variação de cupom

deTJLP

Risco de variação de cupom

Redução

(176)

Redução

(270)

Redução

(380)

Risco de variação de cupons
de lndices de preços

Aumento

(22.766)

Aumento

(12.663)

Redução

(4.292)

Risco de variação dos
demais cupons

Redução

(72.318)

Redução

(17.854)

Redução

(221.102)

de TReTBF

b) G er e nciamento de Capital
Em 30.06.2011, em linha com o Pilar 11 de Basileia, o Banco Central do Brasil (Bacen) divulgou a Resolução CMN
n.O 3.988, que estabeleceu a necessidade de implementação de estrutura de gerenciamento de capital para as
instituições financeiras. Em cumprimento à Resolução, o Banco do Brasil definiu como parte dessa estrutura as
Diretorias de Gestão de Riscos, de Contadoria, de Controladorla e de Finanças. Também, em consonãncia com a
Resolução, o Conselho de Administração indicou o Diretor de Controladoria como responsável pela Gestão de
Capital junto ao Bacen.
O Banco do Brasil possui mecanismos que possibilitam a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos,
inclusive aqueles não cobertos pelo Patrimônio de Referência Mínimo Requerido (PRMR) relacionado aos riscos do
Pilar I. As políticas e estratégias, bem como o plano de capital, possibilitam a manutenção do capital em níveis
compatíveis com os riscos incorridos pela instituição. Os testes de estresse são realizados periodicamente e seus
Impactos são avaliados sob a ótica de capital. Os relatórios gerenciais de adequação de capital são reportados para
as áreas e para os comitês estratégicos intervenientes, constituindo-se em subsidio para o processo de tomada de
decisão pela Alta Administração do Banco.
A Resolução CMN n.0 3.988/2011 ainda instituiu a necessidade de Processo Interno de Avaliação da Adequação de
Capital (ICAAP), implementado no Banco do Brasil em 30.06.2013. No Banco, a responsabilidade pela coordenação
do ICAAP foi atribuída à Diretoria de Gestão de Riscos. Por sua vez, a Diretoria de Controles Internos, área
independente e segregada da estrutura de gerenciamento de capital, é a responsável institucional pela validação do
ICAAP. Por fim, a Auditoria Interna detém a responsabilidade institucional por avaliar anualmente o processo de
gerenciamento de capital.
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Para conhecer mais sobre a gestão do capital no Banco do Brasil, acesse o website bb.com.br/ri.
indice de Basileia
O lndice de Basileia foi apurado segundo os critérios estabelecidos pelas Resoluções CMN n.• 4.19212013 e
n.• 4.193/2013, que tratam do cálculo do Patrimônio de Referência (PR) e do Patrimônio de Referência Mfnimo
Requerido (PRMR) em relação aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), respectivamente, considerando o Banco
Votorantim pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP). conforme determinação do Bacen.
A partir de outubro de 2013 passou a vigorar o conjunto normativo que implerl'entou no Brasil as recomendações do
Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à estrutura de capital de instituições financeiras, conhecidas por
Basileia 111. As novas normas adotadas tratam dos seguintes assuntos:
I - nova metodologia de apuração do capital regulamentar, que continua a ser dividido nos Níveis I e 11, sendo o
Nível I composto pelo Capital Principal {deduzido de Ajustes Prudenciais) e Capital Complementar;
11 -nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando requerimentos mínimos de PR,
de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal.
A partir de janeiro de 2014, os seguintes itens referentes aos ajustes prudenciais passaram a ser deduzidos do
Patrimônio de Referência:
ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura;
ativos intangíveis constituídos a partir de outubro de 2013;
ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de beneficio definido líquidos de passivos fiscais
diferidos a ates associados;
participação de não controladores:
investimentos, diretos ou indiretos, superiores a 10% do capital social de entidades assemelhadas a
instituições financeiras, não consolidadas, e de sociedades seguradoras, resseguradoras, sociedades de
capitalização e ent dades abertas de previdência complementar (investimentos superiores);
créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou
receitas tributárias futuras para sua realização:
créditos tributários de prejuízo fiscal de superveniência de depreciação;
créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de contribuição social sobre o lucro
liquido.
De acordo com a Resolução CMN n.O 4.192/2013, as deduções referentes aos ajustes prudenciais serão efetuadas
de forma gradativa, em 20% ao ano, de 2014 a 2018, com exceção dos ativos diferidos e Instrumentos de captação
emitidos por instituições financeiras, os quais já estão sendo deduzidos na sua integralidade, desde outubro de

2013.
Em 28.08.2014, o lnstnumenlo Hibrido de Capital e Divida. no valor de R$ 8.100.000 mil, que compunha o Capital
Complementar do Banco, foi autorizado pelo Banco Central do Brasil a integrar o Capital Principal, na condição de
Elemento Patrimonial.
De acordo com as Resoluções CMN n• 4 .192/2013 e 4.193/2013, a partir de janeiro de 2015, a apuração do
Patrimônio de Referência (PR) e do montante dos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) deve ser elaborada com
base nas demonstrações contábeis do Conglomerado Prudencial.
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PR • Patrimônio de Referência

Nivell
Capital Principal (CP)

Patrimônio Uquido
Instrumento Etegivet a Capital Principal
Ajustes prudenclais

Capltal Complementar
111CO ;:u.Jinri7;adcs em conformidadA com a RMoluç.Ao CMN n °

4.19212013
IHCO autorizados segundo normas anteriores à Resolução CMN n,•

4.19212013 1' 1
Nlvelll

Olvidas Subordinadas Elegfvels a Capital
orvldas Subordinadas autorizadas em conrormidade com ;a Resolução
CM N n.0 4.19212013 - Letras Financeiras
Drvldas Subordinadas autorizadas segundo normas antettores à
Resolução CMN n.• 4.19212013

1° Semestre de

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Prudencíal

Financeiro

Ffnancoiro

127.991.067

1.26.588.4115

118.042.870

89.853.356

$9.538.218

84.276.305

68.935.770

71.035.684

62.049.999

72.534.473

70.675.464

70.043.646

8.100.000

8.100.000

(11.698.703)

(7.739.780)

(7 .993.647)

20.917.586

18.502.534

22.226.306

18.644.042

16.132.770

13.376.542

2.073.544

2.369.764

8.849.764

38.137.711

37.050.267

33.766.565

3$.144.335

37.065.165

33.772.649

5.458.898

3.959.773

1.716.498

32.685.437

33.105.392

32.056.151

Recursos caplados do FCO"'

21.627.115

20.467.309

19.614.708

Rect.Jrsos captados com letras Rnanceiras e COB C'l

11.058.322

12.638.083

12.441.443

(6.624)

(14.898)

(6.084)

(6.624)

(14.898)

(6.084)

791.056.934

785.973.522

831.585.917
782.472.612

Dedução do Nlvelll

lnstnJmentos de captação emitidos por lnstltuição financeira
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

Risco de Crédito (RWAce..,)

749.291.148

734.716.021

Risco de Mercado (RWA,.,...,)

11.648.889

11.545.497

12.534.491

Risco Operacional (RW.Ao...,)

30.116.897

39.712.004

36.578.814

Patrimônio do Roferôncla Mlnfmo Requerido (PRMR) ("I

87.016.263

86.457.087

91.474.451

Margem sobre o Patrimônio de Referência Mlnlmo Requerido (PRPRMR)

40.974.804

40.131.398

26.568.419

lndice de Capital Nlvel l (Nivelf l RWA)

11,36%

11,39%

10,13'/o

Indico de Capital Principal (CP I RWA)

8,71%

9.04%

7.46%

16,18%

16,11%

14,19%

lndlce de Basllela: (PR I RWA)

(1) Os Instrumentos aotorizados pelo Bacen a compor o PR conforme Resolução CMN n.0 3.444/2007 e que não se enquadram nos requisitos

exigidos pela Resolução CMN n.• 4.19212013 sofrerão decaimento de 10% ao ano. de 2013 a 2022. Esse decaimento é aplicado sobre os valores
que compunham o PR em 31.12.2012.
(2) De acordo com a Resolução CMN n.0 4.192/2013, os saldos do FCO são elegiveis a compor o PR.
(3) Em 30.06.2015, consíderou se o saldo dos instrumentos de Divida Subordinada que compunham o PR em 31.12.2012. aplicando·se sobre ele o
raseamento de 30%, conforme determina a Resolução CMN n.0 4.19212013.
4

(4) Em conformidade com a Resolução CMN n.' 4.193/2013. corresponde à aplicação do fator "F" ao monlante de RWA. sendo T igual a: 11%. de
01.10.2013 a 31.12.2015: 9.875%. de 01.01.2016 a 31. 12.2016: 9.25%, de 01.01 .2017 a 31.12.2017: 8,625%. de 01.01.2018 a 31 .12.2018 e 8%
a partir de 01.01.2019.

96

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

fJ BANCO DO BRASIL

Sexta-feira 18
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Va~res expressos em milhares de Reais, exceto quand

Ajustes Prudenciais deduzidos do Capital Principal:
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Prud<mctaJ

Financei ro

Financeiro

Instrumentos de captação emitidos por instituições financeiras (1)~

(3.900.003)

(3.714.071)

(3.706.985)

Ativos intangfveis constituidos a partir de outubro de 2013 PJ

{2.095.283)

(1.066.295)

(734.037)

Créditos tributários decorrentes de diferen~s temporárias que dependam

da geração de lucros {excesso dos 10%) I 1
Ágios pagos na aquisição de Investimentos com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura I1H5)
Ativos atuariais rclocfonados a fundos de pensão de bcnofic!o definido

liquid os de passivos fiscais diferidos a eles associados tJ) ' 41
Créditos tnêutários decorrentes de preJuízos fiscais e de base negativa de
eontribufçao social sobre o lucro Hquldo (JJ
Participação de não controladores 131
Investimentos superiores e créditos tributários decorrentes de diferenças
temporárias que dependam da geração de lucros (excesso dos 15%) 1'1

(1.990.274)

{123.951)

{1.245.653)

(715.281)

(800.288)

{1.243.180)

(1.192.027)

(1.578.241)

{463.682)

(255.318)

(257.610)

(378.534)

{171.050)

(120.245)

{290.712)

{556.174)

{591.384)

Créditos tributários decorrentes de prejurzo fiscal de superveniência de
31
depreciação '

{68.743)

(37.922)

(41.736)

Ativos diferidos C2l

{22.639)

{31.842)

(39.170)

{11.698.703)

{7.739.780)

(7.993.647)

Total
{1) Refere-se â partlclpação no Banco Votorantlm.

(2) Ajustes Prudenciais não sujeitos ao faseamento, sendo computados integralmente. conforme determina a Resolução CMN n,0 4,19212013.
(3) Ajustes Prudencrals sujeitos ao faseamento. conforme art. 11 da Resolução CMN n .0 4.192/2013.

(4) Vide notas explieativas 25.é - Beneficios a Empregado! e 23.d . Tributos.
(5) O valor base para o cálculo dos âglos baseados em expectativa de rentabilidade futura é composto por: R$ 802.640 mU no Investimento e
RS 2.311.492 mil no •ntangivel, vfde notas 13 - Investimentos e 15 -lntangrvel. No intangfvef, refere~se ao ágio pago pela aquisição do Banco
Nossa Caixa. incorporado em novembro/2009.

c) fndlce de Imobilização
A partir de 2015, o fndice de imobilização passou a ser exigido apenas para o Conglomerado Prudenciaf, totafizando
16,06% em 30.06.2015, sendo apurado em conformidade com as Resoluções CMN n." 4.192/2013 e n." 2.669/1999.
Em 2014 o fndice de imobilização foi apurado a partir do Conglomerado Financeiro totalizando 22,18% em
31.12.2014 e 22,55% em 30.06.2014.
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28- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
1°Semestre/2015
Lucro Liquido Apresentado na Demonstração do Resultado

1• Semestre/2014

8.606.461

5.565.190

Outros Resultados Abrangentes
Ajustes de Avaliação Patrimonial de TVM e IFD {Nota 22.g)

Banco do Brasil

(4.537 .832)

(6.383.997)

(4.586.455)

(6.527.326)

Subsidiãrias no exterior

(4.633)

5.298

Coligadas e controladas

33.258

138.031

1.568.640

2.848.858

(2.969.192)

(3.535.139)

5.637.269

2.030.051

IR e CSLL Relacionados aos (Ganhos)/Perdas não Realizados (Nota 22.g)

Outros Resultados Abrangentes llquidos de IR e CSLL

Lucro Abrangente

29-0UTRASINFORMAÇÕES
a) Distribuição de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 16.03.2015, aprovou a fixação, para o exercício de 2015, do
índice de distribuição do resultado (payout) equivalente ao percentual mlnimo de 40% do lucro liquido, cumprindo-se
a política de pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio em periodicidade trimestral, conforme artigo
n.0 45 do Estatuto Social do Banco.
b) Banco Postal
Desde 01 .01 .2012 , o Banco tem acesso à rede de distribuição dos Correios, com cerca de 6,3 mil pontos presentes
em 95% dos municípios brasileiros. Por meio desse investimento, o Banco do Brasil antecipou a execução de plano
estratégico de estender seus pontos de atendimento para todos os municípios brasileiros.
Em 22.11.2013, o Banco assinou Memorando de Entendimentos não vinculante com a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT). com a finalidade de avaliar a viabilidade de estabelecer parceria estratégica relativa ao
Banco Postal.
Em 27.02.2014, dando continuidade aos estudos relativos ao Banco Postal, o Banco firmou com a ECT "Acordo de
Condições Gerais de Associação" (Acordo). Em 05.03.2014, o acordo foi submetido ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE).
Em 06.05.2014, o CADE publicou, no Diário Oficial da União, a Ata da 42• Sessão Ordinária de Julgamento, com a
decisão final que aprovou a operação. sem restrições.
O acordo permitirá ampliar o portfólio de produtos e serviços ofertados na rede de atendimento dos Correios.
Os estudos relativos à perenização da Parceira Banco Postal continuam em andamento entre os parceiros e, assim
que concluldos, deverão ser submetidos para aprovação aos respectivos órgãos reguladores, supervisores e
fiscalizadores, conforme a legislação aplicável.
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1° Semestre
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quan

c) Administração de Fundos de Investimentos
Posição dos fundos de Investimentos administrados pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Tltulos e Valores
Mobiliários S.A.
NUmero de Fundos/Carteiras (em Unidades)

30.06.2015

Patrimônio
Administrado

Fundos de investimentos

31.12.2014

Saldo

30.06.2014

31.12.2014

30.06.2015

30.06.2014

613

600

591

604.791.747

554.723.895

536.236.195

605

592

584

592.204.518

542.399.347

524.609.684

12.587.229

12.324.548

11 .626.511

C":::trtairas admlnistrarl::.s

d) Informações de Filiais, Subsidiárias e Controladas no Exterior
30.06.2015

30.06.2014

31.12.2014

Ativo
GrupoBB

82.280.956

73.366.070

57.016.753

Terceiros

93.322.637

88.366.379

87.182.650

175.603.593

161.732.449

144.199.403

TOTAL DO ATIVO

Passivo
GrupoBB

26.062.101

29.265.667

22.655.075

Terceiros

143.285.535

126.692.026

116.467.304

6.255.957

5.774.756

5.077.024

6.255.957

5.774.756

5.077.024

175.603.593

161.732.449

144.199.403

Patrimônio Liquido
Atril>ulvel à controladora
TOTAL DO PASSIVO

1° Semestre/2015
Lucro

Attlt>urvel ã controladora

Exercicio/2014

1• Semestre/2014

1.391

574.905

379.933

1.391

574.905

379.933

e) Recursos de Consórcios
30.06.2015
Previsão mensal de recursos a receber de consorciados

31.12:2014

30.06.2014

203.880

187.700

165.335

Obrigações do grupo por contribuições

8.484.178

7.974.156

7.062.292

Consorciados • bens a contemplar

7.643.403

7.184.003

6.324.399

(Em Unidades)

Quantidade de grupos administrados

Quantidade de consorciados ativos
Quantidade de bens a entregar a consorciados contemplados

559

551

516

614.781

565.051

423.124

57.492

51.769

44.757

1• Semestre!Z01'

Quantidade de bens (em Unidades} entregues no pedodo

45.976

1• Semestref2014

36.891
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1° Semestre de 2
Valores expressos em milt,ares de Reais, exceto quando indi

f) Cessão de Empregados a Ó rgãos Externos
As cessões para o Governo Federal são regidas pela Lei n.• 10.470/2002 e pelo Decreto n.• 4.050/2001.
1° Semestre/2015

1° Semestre/2014

Qu3ntidade do

Quantidade do

Empregados

Cus-to no Periodo

Cedldost1J

Empregados
Cedidos t11

Custo no Periodo

Com ônus para o Banco

Entidades sindicais

226

18.054

218

2

392

2

Outros órgãosfentidades
Entidades controladas e coligadas

16.217
359

618

556

Sem Onus para o Banco

Govemos Federal, Estadual e Municipal

284

302

Orgãos externos (Cassl. FBB. Previ e Economus)

605

610

Entidades dos funcionérios
Entidades controladas e coligadas

89

91

573

468

19.064

1.781

Total

1.693

17.132

( 1} Posição no último dia do perfodo.

g) Remuneração de Empregados e Dirigentes
Remuneração mensal paga aos funcionários e à Administração do Banco do Brasil (Em Reais):
30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Menor salârio

2.227,26

2.227.26

2.043.36

Maior salário

37.265.70

37.265.70

34.346.27

Salário Médio

6.349.59

6.363.72

5.826,36

Dirigentes
Presidente

65.196.08

62.388.59

62.388,59

Vice-presidente

58.355.29

55.842.38

55.842.38

Diretor

49.457,30

47.327.56

47.327.58
5.395,63

Conselheiros
Conselho Fiscal

5.638,43

5.395.63

Conselho de Administração

5.636,43

5.395.63

5.395,63

Comitê de Auditoria - Titular

44.511.57

42.594.80

42.594.80

h) Política de Seguros de Valores e Bens
Não obstante o reduzido grau de risco a que estão sujeitos seus ativos, o Banco do Brasil contrata, para seus
valores e bens, seguros cons derados adequados para cobertura de eventuais sinistros.
Seguros vigentes em 30.06.2015
Risços Cobertos

Seguro imobiliário para as imobilizações próprias relevantes
Seguro de vída e acidentes pessoais coletJVo para a Diretoria Executiva (')
Demais

Total
(1)

Refer~se a

Valores Cobertos

Valor do Primlo

1.153.809

6.798

885

121

1.100

121

1.155.794

7.040

cobertura Individual dos membros da Diretoria Executiva.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contáb eis lndividu
1• Semestre de 2
Valores express os em milhares de Reais, exceto quando lndlc

i) Lei n." 12.973/2014 (Conversão da MP n .• 627/2013)
A Lei n.• 12.973. de 13.05.2014, objeto de conversão da Medida Provisória n.• 627/2013, altera a legislação
tributária federal sobre IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. em especial com o objetivo de:
revogar o Regime Tributário de Transição (RTT);
alterar as normas relativas à tributação dos lucros do exterior; e
disciplinar os aspectos tributários em relação aos critérios e procedimentos contábeis determinados pelas
leis n.• 11.638/2007 e n.• 11.941/2009. as quais trataram do alinhamento das normas contábeis
brasileiras às normas internacionais.

A lei foi regulamentada pela Receita Federal do Brasil por meio de suas Instruções Normativas n.• 1.515/2014 e
1.520/2014. De acordo com estudos realizados, não haverá impactos significativos nas demonstra ções contábeis do
Banco. O Banco do Brasil exerceu a opção pela aplicação dos dispositivos relacionados com a tributação do lucro
do exterior, para o exercício de 2014, conforme previsto no art. 96 da Lei n.• 12.973/2014. A adoção dos demais
dispositivos foi observada a partir de 1° de janeiro de 2015.

j) Lei n.• 13.097/ 2015 (Conversão da Medida Provisória n.• 656/2014)
A Lei n.• 1:>.097, de 20.01.2015, objeto de conversão da Medida Provisória n.• 656/2014. alterou os valores dos
limites para fins dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos inadimplidos a partir de 08.10.2014 (data de
publicação da MP). Para as operações inadimplidas até 07.10.2014, prevalecem os limites anteriores.
k) Medida Provisória n.• 675/2015
A Medida Provisória n.• 675, de 21.05.2015, elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

aplicável às instituições financeiras. pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização de 15% para 20% a
partir de 1" de setembro de 2015. Considerando que a MP 675/2015 poderá sofrer alterações por meio de suas
propostas de emendas, o Banco aguardará a sua conversão em Lei para uma análise conclusiva.
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis
Ao
Conselho de Administração, aos Acionistas e aos Administradores do
Banco do Brasil S.A.
Brasília- DF

Examinamos as demonstrações contábeis do Banco do Brasil S.A. ( "'Banco"), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 20 ISe as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante. independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as nonnas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas nonnas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedúnentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou etTo. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis do Banco para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos do Banco. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco do Brasil S.A. em 30
de junho de 20 15, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Outros assuntos
Demonstrações do valor a dicionado
Examinamos também. as demonstrações do valor adicionado (DV A), elaboradas sob a
responsabilidade da Administração do Banco do Brasil S.A., para o semestre findo em 30 de
junho de 20 15, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para
companhias abertas e como informação suplementar pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que não
requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos
procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente
apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações: contábeis
tomadas em conjunto.

Brasília, 12 de agosto de 2015

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/0-6 F-DF

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/ 0-4
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Demonstrações C
1° Semestre

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Introdução
O Comitê de Auditoria do Banco do Brasil, órgão estatutário de assessoramento do Conselho
de Administração, tem como principais atribuições: revisar, previamente à publicação, o conjunto
das demonstrações contábeis e avaliar a efetividade dos sistemas de controles internos e das
auditorias interna e independente.
O universo de atuação do Comitê compreende o Banco Múltiplo e as seguintes subsidiárias: BB
DTVM Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. BB Banco de
Investimento S.A., BB Leasing S.A. -Arrendamento Mercantil, BB Administradora de Consórcios
S.A., BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. e Besc Distribuidora de T ítulos e Valores
Mobiliários S.A.
Os administradores do Banco do Brasil e de suas subsidiárias são responsáveis por elaborar e
garantir a Integridade das demonstrações contábeis, gerir os riscos, manter sistemas de controles
internos efetivos e zelar pela conformidade das atividades às normas legais e regulamentares.
A Auditoria Interna responde pela realização de trabalhos periódicos, com foco nos principais
riscos a que o Conglomerado está exposto. avaliando, com independência, as ações de
gerenciamento desses riscos e a adequação da governança e dos controles internos, por meio de
verificações quanto a sua qualidade, suficiência, cumprimento e efetividade.
A KPMG Auditores Independentes é responsável pela auditoria das demonstrações contábeis
do Banco Múltiplo e das subsidiárias abrangidas pelo Comitê de Auditoria , além de outras
empresas que integram o Conglomerado Banco do Brasil. Avalia, também, no contexto desse
trabalho, a qualidade e adequação dos sistemas de controles internos e o cumprimento de
dispositivos legais e regulamentares.
No endereço eletrônico www.bb. eom.br/ri estão disponíveis o regimento interno do Comitê de
Auditoria e canal para recepção de informações acerca do descumprimento de regulamentos e
códigos internos e de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Instituição.

Principais Atividades
O Comitê de Auditoria realizou reuniões regulares, em cumprimento ao seu plano de trabalho,
com o Conselho de Administração, com representantes da alta administração e com executivos das
principais áreas de negócios, controles internos, gestão de riscos, contabilidade, segurança,
jurídica. governança, crédito, finanças, além de trabalhos internos.
Nessas reuniões abordou, em especial, assuntos relacionados aos sistemas de controles
internos, aspectos contábeis, provisões, processos de gestão de riscos e de capital, ouvidoria,
fundos e programas governamentais, dependências no exterior, soluções tecnológicas, entidades
ligadas e recomendações emitidas pelas auditorias interna e independente e por órgãos externos
de fiscalização. Nas situações em que identificou necessidade de melhoria, recomendou
aprimoramentos.
Manteve diálogo com as equipes das auditorias interna e independente, oportunidades em que
apreciou os seus planejamentos. conheceu os resultados dos principais trabalhos e examinou suas
conclusões e recomendações.
Revisou os relatórios das administrações, as demonstrações contábeis e notas explicativas e
discutiu com o auditor independente seus relatórios.
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Conclusões
Com base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as atribuições e limitações inerentes
ao escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria concluiu:
a. os sistemas de controles internos são adequados ao porte e à complexidade dos negócios
do Conglomerado e objeto de permanente atenção por parte das administrações;
b. a Auditoria Interna é efetiva e desempenha suas funções com independência, objetividade e
qualidade;
c. a auditoria independente é efetiva e não foram identificadas ocorrências que pudessem
comprometer sua independência;
d. as demonstrações contábeis individuais do semestre findo em 30/06/2015 foram elaboradas
em conformidade com as normas legais e com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e refletem, em todos os
aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira naquela data.

Brasília-DF, 12 de agosto de 2015.

Egídio Otmar Ames

Antônio Carlos Correia

Elvio Lima Gaspar
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Demonstrações Co
1• Semestre

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
Alexandre Corrêa Abreu

VICE-PRESIDENTES
Antonio Mauricio Maurano
Antônio Valmir Campelo Bezerra
César Augusto Rabello Borges
Geraldo Afonso Dezena da Silva
José Mauricio Pereira Coelho
Osmar Fernandes Dias
Paulo Roberto Lopes Ricci
Raul Francisco Moreira
Walter Malieni Junior
DIRETORES
Admilson Monteiro Garcia
Adriano Meira Ricci
Antonio Pedro da Silva Machado
Carlos Alberto Araujo Netto
Carlos Eduardo Leal Neri
Carlos Roberto Cafareli
Clenio Severio Teribele
Edmar José Casalatina
Edson Rogério da Costa
Eduardo Cesar Pasa
Gustavo de Faria Barros
Hamilton Rodrigues da Silva
llton Luís Schwaab
lves Cézar Fülber
Janio Carlos Endo Macedo
José Carlos Reis da Silva
Leonardo Silva de Loyola Reis
Luís Aniceto Silva Cavicchioli
Luiz Henrique Guimarães de Freitas
Márcio Luiz Moral
Marco Antonio Ascoli Mastroení
Nilson Martiniano Moreira
Rogério Magno Panca
Sandro Kohler Marcondes
Simão Luiz Kovalski
Tarcísio Hübner
Wilsa Figueiredo
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Adriana Queiroz de Carvalho
Alexandre Corrêa Abreu
Beny Parnes
Juliana Publio Donato de Oliveira
Luiz Serafim Spinola Santos
Manoel Carlos de Castro Pires
Pablo Fonseca Pereira dos Santos
Tarcísio José Massote de Godoy
CONSELHO FISCAL
Aldo César Martins Braido
Giorgio Bampi
Marcos Machado Guimarães
Mauricio Graccho de Severiano Cardoso
Paulo José dos Reis Souza
COMITÊ DE AUDITORIA
Antonio Carlos Correia
Egídio Otmar Ames
Elvio Lima Gaspar
CONTADORIA
Eduardo Cesar Pasa
Contador Geral
Contador CRC-DF 017601/0-5
CPF 541.035.920-87
Daniel André Stieler
Contador CRC-DF 013931/0-2
CPF 391.145.110-53
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SERVIÇO DE JURISPRUD~NCIA
D. J. 28.05.93 ,
EMENTARIO NO 1 7 O 5 - 2

17/12/92
MANDADO PE SEGURANÇA
01705020
03760210
06231000
00000190

TRIBUNAL PLENO
li! 21623-9 DISTRITO FEDERAL

IMPETRANTE: FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO
IMPETRADO : PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E DO PROCESSO DE "IMPEACHMENT"
LITISCONS~CIOS PASSIVOS: ALEXANDRE JOSt BARBOSA LIMA
SOBRINHO
MARCELLO LAVENERE MACHADO
ELCIO ALVARES E OUTROS

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. "IMPEACHMENT" : NA ORDEM
JURÍDICA
AMERICANA
E NA ORDEM
JURÍDICA
BRASILEIRA.
O
"IMPEACHMENT" E O "DUE PROCESS OF LAW". IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÂO
DE SENADORES. ALEGAÇÂO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Constituição
Federal, art. 51, I; art. 52, I, parágrafo ünico; artigo 85,
parág. ünico; art. 86, § 12, II, § 22; Lei n2 1.079, de 1.950,
artigo 36; artigo 58; artigo 63.
I.
O • impeachment·" , no sistema constitucional
norte-americano, tem feição pol1tica, com a finalidade de
destituir o Presidente, o Vice-Presidente e funcionários civis,
inclusive juizes, dos seus cargos , certo que o fato embasador
da acusação capaz de desencadeá-lo não necessita estar
tipificado na lei. A acusação poderá compreender traição,
suborno ou outros crimes e delitos ("treason, bribery, or other
high crimes and misdemeanors . "). Constituição americana, Seção
IV do artigo II. Se o fato que deu causa ao "impeachment"
constitui, também, crime definido na lei penal, o acusado
· responderá criminalmente perante a
jurisdição ordinária.
Constituição americana, artigo I, Seção I I I, item 7.
II. - O "impeachment " no Brasil republicano: a adoção
do
modelo
americano
na
Constituição
Federal
de
1891,
estabelecendo-se,
entretanto,
que
os
crimes
de
responsabilidade,
motivadores
do
''impeachment " ,
seriam
definidos em lei, o que também deveria ocorrer relativamente à
acusação,
o processo e o
julgamento.
Sua· limitação ao.
Presidente da Repübl~ca, aos Ministros de Estado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal. CF/1891, artigos 53, parág . llnico,
54 1 33 e §§ 1 29, 52 e § § , 57, § 29,
III. - O "impeachment• na Cons.tituição de 1988, no
que concerne ao Presidente da Repüblica: autorizada pela Câmara
dos Deputados, por dois terços de seus membros, a instauração
do processo (C.F., art. 51, I), ou admitida a acusação (C.F.,
art . 86), o Senado Federal processará e julgará o Presidente da
Repüblica
nos
crimes
de
responsabilidade.
1\':
dizer:
o
"impeachment" do Presidente da Repüblica será processado e
julgado pelo Senado Federal. O senado e não mais a Câmara doa
Deputados formu lará a acusação (juizo de pronüncia) e proferirá
o julgamento. C.F./88, artigo 51, I; art. 52; artigo 86, § 19,
II, § 22, (MS nl! 21.564- DF). A lei estabelecerá as normas de
processo e julgamento . C.F., art. as, par. llnico. Essas normas
estão na Lei n9 1.079, de 1.950 1 que foi recepcionada, em
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grande parte, pela CF/88 (MS ng 21.564-DF).
IV. - o •· impeachment" e o "due process o f law": a
aplicabilidade deste no processo de "impeachment•, observadas
as disposições especificas inscritas na Constituição e na lei e
a natureza do processo, ou o cunho pol1tico do Juizo. C.F.,
art. 85, parág. único. Lei ng 1.079, de 1950, recepcionada, em
grande parte, pela CF/88 (MS nR 21.564-DF) .
V. Alegação de cerceamento de defesa em razão de·
não ter sido inquirida testemunha arrolada. Inocorrência, dado
que a testemunha acabou sendo ouvida e o seu depoimento pOde
ser utilizado por ocasião da contrariedade ao libelo. Lei
nR1079/50, art. 58. Alegação no sentido de que foram poetas nos
autos milhares de contas telefônicas, às vésperas do prazo
final da defesa, o que exigiria grande esforço para a sua
análise.
os
fatos,
no
particular,
não
se
apresentam
incontroversos, na medida em que não seria poss1vel a
verificação do grau de dificuldade para exame de documentos por
parte da defesa no tempo que dispOs.
VI.
Impedimento
e
suspeição
de
Senadores:
inocorrência. O Senado, posto investido da função de julgar o
Presidente da República, não se transforma, às inteiras, num
tribunal judiciário submetido às r1gidae regras a que estão
sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado é um
órgão politico. Quando a CAmara Legislativa -- o Senado Federal
--se investe de "função judicialiforme", a fim de processar e
julgar a acusação, ela se submete, é certo, a regras juridicas,
regras, entretanto, próprias, que o legislador previamente
fixou e que compõem
o processo pol1tico-penal. Regras de
impedimento:
artigo
36
da
Lei
nR
1.079 1
de
1.950.
Impossibilidade de aplicação subsidiária, no ponto, dos motivos
de impedimento e suspeição do Cód. de Processo Penal, art. 252.
Interpretação do artigo 36 em consonAncia com o artigo 63,
ambos
da Lei
1.079/50.
Impossibilidade de
emprestar-se
interpxetaç~o extensiva ou compreensiva ao art . 36, para fazer
compre'hdido, nas suas al1neas "a" e "b", o alegado impedimento
dos Senadores.
VII. - Mandado de Segurança indeferido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessl!.o Plenária,
na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas,
preliminarmente, por maioria de votos, conhecer do pedido,
vencido o Ministro Paulo Brossard, que dele nl!.o conheceu. E, no
mérito, por maioria de votos, o Tribunal indeferir o mandado de
segurança, vencidos, em parte, os Ministros Moreira Alves e
Ilmar Galvâo, que o deferiram, nos termos dos votos que
proferiram.
Bras1lia, 17 de dezembro de 1992.
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N! 21.623-9 QISTRITO FEQERAL

MANDAQO DE SEGURANÇA

IMPETRAN~E : FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO
IMPETRADO : PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
PROCESSO DE "IMPEACHMENT"

O
AFFONSO

Sr.

Ministro

CARLOS

Sr.

O

VELLOSO:

FERNANDO

COLLOR DE MELLO, President.e da Repüblica Federativa do

Brasil, ora afastado de suas funções para responder a processo
de

impeachment

segurança,

perante

o

Senado Federal,

com pedido de liminar,

SYDNEY SANCHES,

Presidente do

im~;>eachment,

processo de

impetra mandado de

contra atos do Sr. Ministro

Supremo Tribunal

"que,

violando

o

Federal e

do

direito liquido e

certo do impetrante ao devido processo legal e ao consectário
da

ampla

defesa

indeferiu prova
01705020
03760210
06232000
00000220

alegações
recusou

a

finais

com

os

meios

e

recursos

requerida pelo acueado,
antes

argUição

de

,d e

concluida

impedimento

a

a

ela

abriu prazo para aa
produção

e

inerentes,

suspeição

de

prova

e

de

diversos

Senadores para funcionar corno juizes no referido processo".

Sustenta o
dentre
que,

as

depoimento
de

deixou
do

Interposto

Ministro

expresso

ex-Ministro,

foi

Marc1lio

da Conferência

apresentação

requerimento

o

em sintese, que arrolou,

não pOde ser intimado,

participando

todavia,

fase

testemunhas,

entretanto,

Europa,

impetrante,

das

indeferido

recurso

para

o

que

n~o

Marques

em razão de estar na

do Atlântico.
poderia

no

âmbito

Preside.nte

finais
da

A defesa,

abrir

que deveria ser ouvido
alegações

Moreira,

de

mão

do

"antes

da

defesa",

O

Comissão Especial.

Sydney

Sanches,

S. Exa.
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negou-lhe provimento, mas determinou, de oficio, a inquirição
da testemunha "no dia seguinte àquele em que terminar o prazo,
já

em

curso,

para

as

alegações

considerar "conveniente ouvir a
Moreira)",

que

oferecimento

veio

das

a

ser

razões

finais

testemunha
ouvida

finais

da

no

de

defesa•,

por

(Marcilio Marques
dia

defesa,

seguinte

corno

ao

testemunha

referida. Apontou o impetrante "cerceamento de defesa também no
fato

de

se

terem

juntado

ao·s

autos

milhares

de

contas

telefOnicas às vésperas da abertura do prazo final da defesa ",
bem assim aos

autos

vieram centenas de documentos,

que não

puderam merecer ''o necessário exame e reflexão para o correto
exerc1cio da defesa." Finalmente,

sustenta que, nas alegações

finais, "suscitou o impetrante argüição de impedimento de vinte
e um Senadores que,
Comissão
a

corno titulares ou suplentes integraram a

Parlamentar Mista

suspeição

de

Senadores

de

Inquérito". Também foi averbada

que

"anteciparam pela

imprensa

o

prejulgamento da causa e aqueles que, estando no exerc1cio corno
suplentes

de

Senadores

nomeados

substituto do impetrante,

Ministros

de

Estado

pelo

têm óbvio interesse na condenação,

pois disso resultaria para eles a continuação do exerc1cio do
mandato senatorial."

Depois

de

fazer

considerações

a

cabimento do mandado de segurança,_ precisou o

respeito

do

impetrante os

atos impugnados:

"(

... )

21.
impetração,

que

o

se assinalou

Já

requerente

se

no cap.

insurge

I

contra

desta
atos

decisórios do eminente Ministro SYDNEY SANCHES , Presidente
2
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Supremo

Tribunal

Federal

e,

por

força

do

art.

52,

parágraf9 ünico, da Constituiç!o 1 Presidente do Processo de
"Impeachment" 1 a saber:

a) decisão de 10.11.92, mediante a qual
sua

Excelência

negou

provimento

ao

recurso

em

que

o

impetrante insistia no depoimento da testemunha arrolada
pela defesa, Marc1lio Marques Moreira, a ser colhido antes
de iniciado o prazo de alegações finais (f. 1572/1581);

decisão

b)

de

26.11.92,

que 1

ratificando a anterior 1 recusou a argUição de impedimento
ou suspeição dos Senadores indicados nas alegações finais e
negou

a

existência de qualquer

cerceamento à

defesa do

impetrante (f. 1988/1990)." (fls. 09-10)

Após sustentação do que entende ser direito seu 1
no que toca ao cerceamento de sua defesa, o impetrante passa a
fazer considerações em torno do impedimento e da suspeição dos
Senadores,

que,

por

este

e

aquele

motivo 1

perderam

a

imparcialidade .

Formula,

então 1

após

longas

judiciosas

e

considerações 1 o pedi do:

"(

...

)

Petitum .

A

fim

preservadas as garantias do art . 5R 1 na.
Constituição Federal 1

espera o

de

que

sejam

LV e XXXVII 1 da

impetrante que

a

Suprema

Corte venha a conceder a segurança, seja para determinar se

!.001
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reabra novo prazo para as alegações finais --

uma vez que

a instrução probatória só se ultimou em 26.11.92, já depois
de oferecidas as alegações finais da defesa --, seja para
reconhecer a incompatibilidade ou a suspeição dos Senadores
indicados

nos

na.

38

a

43,

~.

para

funcionar

como

Juizes tanto no iminente julgamento da acusação (art. 55 da
Lei n. 1.079/50), quanto no julgamento da causa (art. 68),
ordenando-se, portanto, seu afastamento do processo.

52. caso nao venha a

ser concedida a

liminar e ocorra eventual julgamento de que participem os
Senadores incompativeis ou suspeitos,
seja

declarada

a

espera o impetrante

respectiva nulidade

do

processo

e

do

previsto

o

julgamento pelos mesmos motivos,"(fl. 20)

O pedido da liminar está assim formulado:

" ( ... )
Liminar.

53.

Estando

julgamento da acusação (art. 55 da Lei n. 1079/50) para o
próximo

dia

lg.l2.92,

há

grave

risco

de

se

consumar

irreparável violação dos direitos do impetrante, pelo menos
no plano politico, antes da decisão
segurança.

Além do

concorrer também o

l?ericulum .in
~

final deste mandado de

~'

ficou demonstrado

QQni iJ.!l;:.;i...§., pelo que se impõe a

concessão da medida liminar, para suspender a tramitação do
processo de impeachrnent até que essa Eg. Corte possa julgar
o mérito do

~.

54,

A suspensão,
4

'""

ora

pleiteada,

nao

887
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haverá

acarretar

de

maior

dificuldade

ao

normal

desenvolvimento do processo de impeachffient, porque no caso
do MS

21,564-0 foi possivel

julgá-lo em menos de quinze

dias."(fls. 20-21)

Requer

também

que,

•caso

o

eminente

Ministro-Relator entenda que os denuncümtee do processo
impeachffient,
Machado,

Barbosa

devam

Lima

comparecer

Sobrinho
aos

autos

e

Marcello
corno

de

Lavenere

litisconsortes

passivos necessários, pede o impetrante, desde logo, a citação
deles, para contestar o mandamua:"

Inadrnitindo a ocorrência do periculurn in mrs,
indeferi . a medida liminar.

Os Sra . ALEXANDRE JOSt .BARBOSA
MARCELLO

LAVEN~RE

impeachrnent 1

MACHADO,

denu"nciantea

manifestaram- se às fls.

LIMA
no

SOBRINHO e

processo

de

46/6 3 pela denegação do

mandado impetrado.

No que se refere à
defesa por

nllo ter

sido

alegaç!o de cerceamento de

colhido o

depoimento da testemunha

Marcilio Marques Moreira antes de iniciado o prazo de alegações
finais, sustentam os denunciantes que é de todo improcedente e
visa,
termos

apenas,
do

à

procrastinação do processo.

Código

de

Processo . Penal,

todas

Afirmam que,
as

nos

diligências

possiveis para intimar a testemunha . foram feitas, não obstante
a defesa não tenha indicado o seu endereço no Brasil, nem sua
localização

no

estrangeiro.

Apesar
5

da

mais

absoluta
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regularidade
resolveu,

processual,

de

testemunha

oficio,

referida.

Presidente

o

determinar
Não

há

como

a
o

Sydney

sua

Sanches,

inquirição,

impetrante

se

como

insurgir

contra uma atitude que o beneficiou, com o simples propósito de
dificultar a marcha do processo.

Os
argüição

de

denunciantes

suspeição

de

consideram,

28

senadores,

ainda,
o

composição do Senado a menos de dois terços
"impossibilitaria qualquer decisão

que

absurda

a

reduziria

a

de seus membros e

contrária ao

denunciado".

sustentam que o processo de impeachment é politico e regulado
pela Lei 1.079/50,

que prevê a realização do julgamento por
com exceção dos impedidos, nos

todos os senadores presentes,
termos do art.
repeliu

as

36. Ao enumerar os casos de impedimento, a lei

normas

aos

aplicadas

considerando impedido apenas o
consanguineo

ou

afim,

com

magistrados

de

carreira,

senador "que tiver parentesco

o

acusado,

em

linha

reta

ou

colateral, os irmãos, cunhados, enquanto durar o cunhadio, e os
primos co-irmãos", bem como o "que, como testemunha do processo
tiver deposto em causa própria".

Anexam parecer do pro.f. Sérgio

Bermudes, segundo

o qual os senadores se encontram investidos de representação,
são mandatários, presumindo-se, portanto, que sejam dotados de
qualificação moral para desempenhar seu mandato. O "magistrado
é

imparcial

pela

origem

da

investidura,

ao

passo

que

o

parlamentar é, necessariamente, parcial, tanto que se apresenta
ao eleitor corno prosélito de uma doutrina,
uma

linha

de

ação".

senador sobre o

de um partido, de

O pronunciamento prévio do

caso não está
6

deputado ou

incluido dentre os casos de

889

890
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impedimento

e

suspeição

enumerados

pela

lei,

pois

é

"da

essência do próprio mandato parlamentar".

Concluem,
desqualificar

a

vulnerabilidade
sociedade,

por

fim,

natureza
dos

do

Senadores

que

"não

julgamento,
da · RepOblica

que são os parâmetros,

é

poss1vel

pela

suposta

aos

clamores

da

no regime democrético,

da

objetividade das decisões parlamentares".

O eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal
e do processo de imQeachment, MINISTRO SYDNEY SANCHES, prestou
as informações que estão às fls.

104/ 110, esclarecendo que a

testemunha não pOde eer ouvida durante a instrução, mas que
determinou a sua inquirição no dia seguinte ao término do prazo
para alegações finais, como referida. A testemunha de fato foi
ouvida, não havendo cerceamento de defesa ou inversão da ordem
processual.

Quanto à alegação de suspeição e impedimento de
senadores 1
contida

o

eminente

em

impedidos

sua
de

encontrarem
1.079/50 1

Presidente

decisão,

funcionar

nas

segundo
como

situações

a

juizes

previstas

conforme estabelece

hipótese de suspeição,

se reporta à
qual
os
no

fundamentação

somente

estarão

senadores
artigo

que

36

da

se
Lei

o artigo 63. Também não ocorre

dadas as peculiaridades do processo de

impeachment.

Por
especifica
outras

sobre

fim,

canclui:

"impeachment"

hipóteses de

impedimento
7

140>

"a
(n2

Constituição,
1.079/50)

além daquelas

e

não

a

lei

prevêem

indicadas por

;u:v.J..L(A.-o
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esta

ültima;

não

Constituição

cogitam

quer

de

que

casos

facções

como é

o

podem

adversários pollticos
Constituição

tenha,

do
só

e

isso,

de

onde,

existir

denunciado;
por

suspeição;

e

crimes

a

de

República se faça em foro

Senado Federal

partidárias,

de

julgamento

o

responsabilidade do Presidente da
politico,

Sexta-feira 18

entre aa várias

inúmeros
não

me

pretendido

e

ferrenhos

parece

que

a

exclui-los do

julgamento; nem os Senadores que hajam participado de comissão
Parlamentar de Inquérito, por ela mesma prevista (art. 58, par.
3 11 )

1

pois não atuaram como agente_s ou autoridades policiais,

mas, sim, como membros do Congresso Nacional; também não devem
ser afastados
público,

aqueles que eventualmente tenham externado,

algum

ponto

de

vista

sobre

a

acusação,

pois

em
a

proibição a respeito é especifica para os magistrados (art . 36,
III, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional); não se pode,
segundo entendo, estabelecer perfeita identidade entre a figura
do magistrado,

imparcial e em foro jurisdicional apolitico e a

do juiz em foro essencialmente politico,

formado no âmago de

partidos; na verdade, a garantia maior do acusado, em processo
de "impeachmen t•, nesse foro politico-partidário, ainda que em
função

judiciária excepcional,

está no alto "quorum" de dois

terços dos vot·o s, estabelecido no parágrafo ünico do art. 52 da
Constituição, para um julgamento condenatório".

O eminente
Moacir

AntOnio

opinando
segurança

no

Machado

sentido do

Vice-Procurador-Geral
da

Silva,

oficiou

conhecimento

às

da

República,

fls.

140/160,

em parte do mandado de

e de que, nessa parte, seja ele indeferido.

No

que

se

refere
8

à

i nquirição

do

ex-Ministro

891

892
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Marcilio Marques Moreira, entende o Ministério Pdblico

Federal

que não houve inversão das regras do contraditório. Não tendo
sido encontrada a testemunha e sendo omissa a Lei ni 1 . 079/50 a
respeito

do

procedimento

subsi4iariamente, as

a

normas

ser

adotado,

são

aplicáveis,

do Código de Processo

Penal.

Esse

determina, no art. 405, o prosseguimento do processo, no caso

de as testemunhas da defesa não serem encontradas e o acusado
não

indicar

outras

ex-Ministro,

em

substituição.

inquirição

do

após encerrado o prazo de alegações finais ,

por

decisão do Presidente do processo,
referida,
não

como

nos termos

foi feita como testemunha

do art. 209, par. 1v, do mesmo Código e

testemunha

argumentandum,

A

de

se

defesa .

alguma

Ressalta,

que

"Sl!i

houvesse

no

ainda,

irregularidade

indeferimento da inquirição da testemunha antes das alegações
finais

da

nulidade 1

defesa 1

mesmo

assim · não

se

por ausência de prejui.zo para a

poderia
defesa

proclamar
(CPP 1

art.

563) . "

Quanto à alegação de que foram juntadas milhares
de contas telefônicas para a apreciação da defesa em "tempo e
condições

de

absoluta

impossibilidade,

alega

o

eminente

Vice - Procurador-Geral que se trata de questão de fato complexa,
insuscetivel de ser apreciada

na via estreita do mandado de

segurança '' .

Por fim,
suspeição e

considera

improcedente a

a l egação de

impedimento de senadores, pois a Lei n2 1.079/50

enumera, no art. 36, os dois Unicos casos de impedimento, não
prevendo nenhum caso de suspeição. Fora as hipóteses previstas,
"todos os senadores estão habilitados a atuar como juizes nas
9
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várias

fases

Presidente

do

processo

da

impedimento

a

por

de

Conclui

Re pública".
hipóteses

crime

que

verdadeiramente

ausência de previsão legal de casos de
à

própria

natureza da função

limitação

"a

excepcionais

do
e

a

suspeição est ão ligad a s

parlamentar e

do processo por

crime de responsabil i dade , em que a Câmara dos Deputados e
Senado Federal exercem função
juizo de acusação,

seja no

jurisdicional polltica,
juizo de causa".

o

seja no

Ressalta que a

p a rticipação dos senadores como juizes no processo "e conatural
ao mandato representativo de que se acham invest i dos,
leva

a

reduzir

as

incompatibilidades,

hipóteses excepcionallssimas,
especial

pertinente,

Congresso

Nacional

não

elencadas
se

exi stam,

as

taxativamente na

l ei

estendendo

regras

as

quando

o q ue

aos

aplicávei s

membro s

nesse

~o

campo

a

magistrados de carreira" .

Conclui

que

"a

tese

levaria, em dltima análise, ou a

sustentada

embaraçar

na

impetração

o exercicio ple no

do mandato parlamentar, impedindo a manifestação dos membros do
Congresso Nacional em torno de assunto de extrema relevân cia
vida po l 1tica nacional,
exerc1cio

pelo

Poder

conferida

diretamente

O
República

ou, em contraposição, a inviabilizar o
Legislativo
pela

Senador

nomeados

~a

à

de

competência

que

lhe

é

Constituição da República " ,

~LCIO

ALVARES
163

fl,

e

os

ingressam

Senadores
no

da

feito ,

na

qualidade de litisconsortes passivos, para o fim de contestar a
argUição de impedimento e suspeição de diversos senadores ( f l s .
163/184).

Afirmam que

especial"

defina

o

o

rito

constituinte
e

a

determinou

prqcessualietica
10

"que

"le i

aplicáveis

à

893
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trami taç.ão da denúncia por
portanto,

rito

"um

crime

especial

peculiaridades do caso", sendo as
Penal

aplicadas

contém,

a

processo

apenas

respeito
por

de responsabilidade".

~ermas

questão

de

das

adequado

às

do Código de Processo

subsidiariamente.

da

crime

próprio,

e

Há,

A Lei

n9

1.079/50

incompatibilidades
norma

responsabilidade,

no

própria,

derrogatória do direito comum (art. 36), Só existem, portanto,
duas

hipóteses

participar do

em

que

o

julgamento e,

congressista

fica

impedido

em nenhum outro caso,

pode

de
ser

argUido o impedimento.

Ressaltam que "os titulares de mandato eletivo,
no

processo

de

"jurisdicional" 1

que

trata,

não

ficam

da

função

própria do Poder' Judiciário. Atuam e

julgam

na qualidade de representantes da

investidos

cidadania e

por força de

expresso mandamento constitucional (art. 52, I, CF). As normas
incriminador ~ s

são

especificas,

segundo regras especiais e,
obedecem

a

prece i tos

argUiram, na instancia
de

diversos

poderes

singulares,

pretensão perante o
lei

e

a

desenvolve

completamente

diversos

comum."

"os patronos do denunciado

parlament~r,

a suspeição e o impedimento

embor~

Pretendem,

para
agora,

tanto

não

tivessem

deduzir

idêntica

Supremo Tribunal Federal,

jurisprudência,

que

o relatório.

contrariando a

exigem procuração

especiais para que o advogado argua

~

se

alegam que

congressistas,

eapec1ficos".

processo

por conseguinte, os impedimentos

daqueles constantes do ordenamento

Por fim,

o

suspeição.

com

poderes
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TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA

~

21.623-9 DISTRITO FEDERAL

Y..QTQ

O

Sr .

"impeachment" 1

na

representava uma

no

fundor

Ministro

CARLOS

Inglaterra 1

VELLOSO

de

{Relator):

onde

O

originário ,

é

acusação ao ministro do monarca. A acusação 1

era ao monarca;

acima dos homens

todavia,

porque este

se colocava

e das coisas, não poderia ser atingido pelo

"impeachment" . A acusação restringia-se 1 portanto 1 ao ministro;
julgada procedente, era este destituido do cargo 1 podendo ser
condenado

à

morte 1

dado

que

a

história

revela

que

o

" impeachment" inglês foi, não por poucas vezes, confundido com
o "bill of attainder" (W.

Blackston~ 1

"Commentaries on the Laws

of England", I/278). O "bill of attainder", registra o Ministro
Paulo Brossard,
lei-sentença,
Esmein".
1992 ,
01705020
03760210
06233000
01560380

odiosamente pessoal e

(Paulo

Brossard 1

26).

Na

"O

retroativa 1

Impeachment " ,

Inglaterra,

por
no

lei 1

uma

juizo de

Saraiva,

ed.

21

"impeachment",

com

caracteristicas penais, foi aplicado a partir do Século

XIII

até

pág.

"era uma condenação decretada

o

fins do Século XVIII, anota Al iomar Baleeiror que informa

que os dois últimos processos foram o de Clive 1

em fins do

Século XVIII, e o de Lord Melville, em 1805 . A partir
"impeachment"
fórmula mais
e

caiu

em

desuso

na

Inglaterra,

em

dai, o

razão

da

simples da queda do gabinete 1 por ato espontâneo

por voto de

censura .

(Aliomar Baleeiro,

"A catalepsia do

in "Estudos Juridicos em Homenagem ao Professor
scar Tenório", Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1977r
I

10200:1

l.<..li ·.l. <. (

J. (.l

895
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Um dos mais

ocorridos

na

Grã-Bretanha

ministro de Carlos
recolhido

à

prestigio de
que

foi

I.

Torre

o

do

de

• impeachment"

Conde

de

Sttraford,

Submetido ao "impeachment", em 1640, foi
de

Londres .

Câmara

à

Temerosos,

entretanto,

do

dos

Lordes,

pessoalmente,

para

os Comuns recorreram ao "bill of attainder" , que

votado pelos Lordes.

praça

foi

casos

Sttraford, que recebia ajuda direta de Carlos I,

compareceu

defendê-lo,

importantes

Sttraford foi,

então,

executado em

pública. (Aliomar Baleeiro, ob. e loc. cita.)

Os

convencionais

de

Filadélfia

introduziram na

ordem jur.idica norte-americana o "impeachment". Inspiraram-se,
é certo, no modelo inglês, mas lhe

deram contornos diferentes,

emprestando-lhe feição politica,

na Seção IV do artigo II da

Constituição:

Vice-Presidente

"0

Presidente,

o

e

todos

os

funcionários civis dos Estados Unidos poderão ser destituldos
dos respectivos cargos sob acusação e condenação por traição,
suborno

ou

outros

crimes

e

delitos."

(Jorge

"Constituções Politicas de Diversos Palses", Lisboa,

Miranda,
Imprensa

Nacional -Casa da Moeda, 1975, pág. 31). A citada Seção IV do
artigo II está assim redigida em llngua inglesa:

"Section
President

and

all

4.

civil

President,

The
officers

of

the

Vice
United

States, shall be removed from office on impeachment
for,

and conviction of,

treason,

high crimes and misdemeanors."

bribery,

(.In

ar other

"A Government by

the People", distribu1do pela USIS).

Os

americanos,

emprestando
2

"f'

102-0o:l'

feição

polltica

(u ~!.<.lt ~C

ao
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"impeachment",

conferiram

ao

Senado

competência

para

o

seu

julgamento, certo que o Senado, quando se reunir para julgar o
"impeachment" do Presidente dos Estados Unidos, será presidido
pelo

Presidente

qualquer

caso,

da

Corte

Suprema,

ser

tomada

por

devendo

dois

a

terços

decisão,
dos

em

Senadores

presentes (Constituição, artigo I, Seção III, item 6) .

Alexander
fundadores",

em

convencionais

fizeram

Hamilton,

que

•o Federalista",
do

Senado

dá
o

foi
as

um

dos

razões

Tribunal

"pais

por que

os

encarregado

de

julgar o "impeachment" :

"Um tribunal

bem constituido para os

processos dos funcionários,
desejável

que

dificil

um objetivo não menos

é

"de

obter

em

um

governo

totalmente letivo . Sua jurisdição compreende aqueles
delitos que procedem da conduta indevida dos homens
püblicos ou, em outras palavras, do abuso ou violação
de um cargo pO.blico.
corretamente
relaciona

Possuem uma natureza que pode

denominar-se

sobretudo

POLÍTICA,

com danos

já

causados

que

de

se

maneira

imediata à sociedade. Por esta razão, sua perseguição
raras vezes
comunidade,
prop.1cios ou

deixará de agitar as paixões de toda a
dividindo-a

em partidos

adversos ao acusado .

ligar-se-á com as facções
todas

jogo

influência e

as

suas

mais

ou

menos

Em muitos casos

já existentes 1 e
animosidades,

porá em

prejuizos,

interesse de um laõo ou de outro; e

nessas ocasiões se correrá sempre um grande perigo de
que

a

decisão

esteja
3

-.

determinada

/C.ll .

pela

Á. , _ _.

,~"\)

força

897

898
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comparativa dos

partidos 1

em maior grau que pelas

provas efetivas de inocência ou culpabilidade."

. ........... . . ........ . .... . ... . .... ... .... .. .. . .. . ... . . .
"Segundo

me

parece,

a

convenção

considerou o Senado como o depositário mais idôneo
desta importante missão .
difi culdade

intrinseca

cautelosos

em

inclinados
argumentos
Hamilton 1

Os que melhor discirnarn a
do

problema

coordenar

essa

a

conceder

a

que

podemos

J.

Madison

opinião 1

devida

s upor,
e

serão

a

J.

Jay 1

Editora Nacional de Direito,

Rio,

e

os

maio

os

mais

importância

aos

produziram. "

(A.

"O

Federalista",

1959, tradução de

Reggy Zacconi de Moraes, n2 65, págs . 262 e 263).

Não custa repetir, os americanos emprestaram ao
" impeachment"

feição

politica,

destituir o funcionário do seu

com

a

única

finalidade

cargo, mesmo porque 1

de

registra

Ruy Barbosa, "a jurisdição politica dos corpos legis l ativos não
tem 1

na América, o mesmo caráter que na Europa .

magistratura das
direito

criminal ,

Assembléias
nos

casos

destitui ção do f uncionári o

usa

de

todas

submetidos

a

jurisdicionado à

as
sua

Na Europa, a
faculdades
jurisdição:

do
a

sua alçada e sua

interdição politica são ali corolários da pena. Na América, a
pena consiste unicamente nesses resul tados.

Ali a

judicatura

politica tem por objeto "punir os culpados"; aqui, privá-los do
poder."

(Ruy

Barbosa,

"ComentAriÇJs

à

Constituição

Federal

Brasil eira" , coligidos e ordenados por Homero Pires, Saraiva &
4
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Cia., 1933, vol. III, págs. 432-433).

John Norton Pomeroy, . que versou proficientemente
o tema,
the

no seu "An Introduction to the Constltutional Law

United

States",

expressamente,

que,

invocado

a

por

respeito

do

Ruy

Barbosa,

"impeachment",

of

afirma,
o

que

os

americanos transplantaram da Inglaterra foi apenas "a palavra e
o

processo,

atribuindo-se-lhe,

porém,

objeto

e

fins

diferentes." Esclarece o constitucionalista americano,

muito
citado

por Ruy:

"Toda

vez

que

Presidente,

o

o

Vice-Presidente, ou outro funcionário violou ciente e
deliberadamente os termos expressos da Constituição,
ou qualquer

outra lei, que lhe cometa funções não

discricionárias,
exerceu-a

ou,

sendo a

caprichosa,

obcecadamente,

função discricionária,

perversa,

impassi.vel

ante

leviana,

as

ou

conseqUências

desastrosas desse proceder, cabe ao caso o julgamento
político,

pouco

importando

saber

se

o

ato

foi

declarado felonia, ou crime, por lei do Congresso, ou
encarado

como

tal

o

Inglaterra.

como

do

nas
por

inacesslvel à
indulto,

e

exemplo,

na

a

faculdade

fiscalização parlamentar.

outorgado,

por ele,

por muitas
de

tratar

legislação

ordinárias.

Assiste
do

como
ao

perdão,

Válido é o

seja qual for o
flcf.~J. l. (

'

de

destarte

é

imposslveis

definir

justiças

5

., · 101011)'

consuetudinário

Congresso,

pfiblico ,

comuns

processáveis
Presidente,

perante o

dever

crimes

direito

funcionário

responsabilizável,
infrações

no

b-<J

seu

899

900
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móvel, ou intento. Seria absolutamente impossivel ao
corpo legislativo definir hipóteses precisas, em que
se haja de averbar como crime o exercicio do poder de
agraciar .

Não

se

pode,

todavia,

contestar

que

o

Presidente, ainda sem o interesse de um suborno, pode
exercer

essa

função

de

tal

modo,

que

destrua

a

eficácia da lei criminal , e descubra o propósito de
subverter
desse

a

justiça

gênero

o

até

os

Presidente

fundamentos.
incorreria

Por atos

em

"impeachment " ." (Ap. Ruy Barbosa, ob. e

caso

de

lo c . cits.,

págs. 428/429).

A redução do "irnpeachment" aos casos de infração
de lei criminal, ou infração sujeita a proceoso nos Tribunais,
"originou-se da analogia " , esclarece Ruy, que,
Norte,

se

pretendeu

estabelecer

entre

as

"na América do

funções

das

duas

Câmaras no Congresso americano e as funções das duas Casas no
Parlamento inglês". Todavia, essa assimilação não tem raza:o de
ser, e ela, a lição é de Pomeroy, "privaria o " impeachment" de
sua

eficácia

compulsiva

nas

emergências

mais

graves.

A

importância do julgamento politico está, não em seus efeitos
sobre funcionários subordinados, mas no freio, a que submete o
Presidente

e

Magistrados.

Força

é

revesti-los

de

ampla

autoridade discricionária; e dessa autoridade resulta o perigo
receiável. Mas,
cumpriria

criar

exatamente onde se verifica o perigo, e onde
abrigo

certo

contra ele,

o

Presidente

e

a

magistratura estão além do alcance do Poder Legislativo . Não é
licito ao Congresso intervir, mediante leis penais, ou de outro
modo

qualquer,

no

exerc1cio

de
6

• - S0l .002

arb1trios

conferidos

pela
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Se,

portanto,

os

delitos

processáveis

por

"irnpeachment" fossem tão somente os acionáveis de conformidade
com

a

lei

frustAneo,

positiva,
inútil,

o

julgamento

justamente

em que mais

contra

naqueles

casos,

contra a

quebra de deveres oficiais".

politico
aqueles

funcionários

necessário fosse
(Ap.

tornar-se-ia
e

corno repressão

Ruy,

ob.

e

loc .

cita., págs. 429-430).

Essa

doutrina,

a

de

que

o

"impeachment",

no

direito americano, tem caráter puramente politico, pelo que não
é necessária lei prévia que o autorize, é encontrada em Story:
"O Congresso tem adotado, sem hesitar , a conclusão de que não
se há mister lei prévia,

para autorizar o

todo o mau procedimento oficial
parlamentar
infrações,

dos

"impeachrnent" por

( .. . ) . Examinando a história

"impeachments",

verificar-se-á

dificeis de precisar em lei, e

que

muitas

muitas de caráter

meramente politico, têm-se considerado incluidas na classe dos
crimes e delitos suscet.iveis desta reparação extraordinária."
(J.

Story,

States",

§§

"Commentaries

on

the

Constitution of

the

United

799 e 800; rul· Ruy, ob. e loc. cita., pág. 430).

Certo é, entretanto, que se o fato que deu causa
ao

"impeachment"

constitui,

também,

crime

definido

na

lei

penal, o acusado responderá criminalmente perante a jurisdição
ordinária .

É

o que deflui do art.

Constituição americana, e

Seção IV 1

12,

foi registrado por E .

item 7 1

da

Laboulaye, a

dizer que a Convenção agiu bem, dando atenção à dupla natureza
da matéria: à corporação politica, o julgamento da questão no
que e la tem de politico; à jurisdição ordinária o julgamento do
fato tipificado como crime

(E.

7

Laboulaye,

I

"Const.

des

.t l l c1.( \.. ( &- l>

Etats

901

902
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págs.

"Democratie

397
en

e

sega.).

Amérique",

Por

isso,

Tocqueville,

anotou,

IV/179,

no

seu

dissertando

a

respeito do "impeachment" inglês e do "impeachment" americano,
que este é muito mais uma medida administrativa do que um ato
judiciário, motivo por que é menos temido

do que na Europa .

Nessa linha, a lição .do Ministro Paulo Brossard,
a

dizer que,

Inglaterra o

"como dizem os autores que o têm estudado,
"impeachrnent" atinge a

castiga o homem,
autoridade,

um tempo a autoridade e

enquanto, nos Estados Un idos,

despojando-a do

cargo,

e

deixa

sujeito, corno qualquer, e quando for o caso,
Em outras palavras,
inglês

e

o

na

à

fere apenas a
imune

homem ,

ação da justiça.

a diferença básica entre o

norte-americano está em que,

o

"impeachment"

na Grã-Bretanha,

a

Câmara dos Lordes julga a acusação dos Comuns com jurisdição
plena,

impondo livremente toda a sorte de penas,

capital,

até a pena

ao passo que o Senado americano julga a acusação da

Câmara com jurisdição limitada, não podendo impor outra sanção
que a

perda do cargo,

outro,

relegado o exame da crirninalidade do fato,

tiver tal caráter, à

com ou sem inabilitação para exercer
quando ele

competência do Poder Judiciário."

(Paulo

Brossard, ob . cit . , pág . 21) .

entendimento

Não

me

seja

outro.

que,

pat-ece

Laurence

nos
H.

dias

Tribe,

atuais,

o

professor

de

Direito Constitucional da Harvard University, dos mais acatados
constitucionalistas americanos, atualmente, escreve,

invocando

o oeputado John 6ingham, no julgamento do Presidente Johnson:

.tl <...c {..,( 1!. .i!. o--c,.
8

r.

102.002
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"An

misderneanor

impeachable

is one

in

its

high

nature

crime

ar

or

consequences

subversive of some f undamental or essential principle
of government of

highly

prejudicial to

the public

interest, and this may consist of a violation of the
Constitution,
duty,

of

law,

by an act

violating

of

official oath,

committed or omitted,

positive

a

an

law,

by

or,

the

or of
\>lithout

of

abuse

discretionary powers from improper motives or for an
improper purpose."

("Um crime (objeto de "impeachment" ) é
aq?ele

que,

em

sua

natureza ou

conseqüências,

se

revele subversivo para algum principio fundamental ou
essencial

de

governo

ou

altamente

prejudicial

ao

interesse público, o que pode consist ir numa violação
da Constituição, da lei, de um juramento oficial, ou
de

um

dever,

por ação

ou omissão,

ou,

mesmo

sem

violar uma norma positiva, revelar abuso dos poderes
discricionários

por

motivos

ou

para

H.

Tribe,

fins

impróprios.").

(Laurence
Constitutional Law",

21

ed.,

"American

The Foundation Presa,

Mineola, NY, 1988, pág. 291) .

Acrescenta Tribe, após outras considerações, que
"The

House

Judiciary

Comittee's

proposal

of

the

Nixon

Impeachment Articles therefore appears to confirm the view of
9

903

904
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cornrnentators:

necessary

nor

impeachaple
sentido

A

showing

sufficient

offense."

penal:

uma

of

for

(Não

é

criminality

the

de

neither

specification

necessário

demonstração

is

provar

of

an

"crime"

criminal idade

não

no

é

nem

necessária nem suficiente para a especificação de uma ofensa
que justifique o "impeachment"). (Ob. cit., págs. 293-294).

Em nota de rodapé, nota 21, pág. 294, Tribe manda
ler :

R.

Berger,

Impeachment:

"Impeachrnent"

A Handbook

33-35

S.

(1974);

Goldberg,

( 1928);

Boutwell,

C.

(1973);

Black,

c. Hughes, The Supreme

(1974) ;

Court of the United States 19
Impeachment" ,

56-57

The

"Question o f

Constitution

of

the

United States at the Encl of the First Century (1895); Fenton,
"The Scope of
( 1970).

the

E recomenda,

Impeachrnent
também,

a

Federal Judges:

N.C . L.

1 06

87,

(1970);

and Errare (1972). Este ültimo,
isso

que,

Convenção ,

invocando

que

não

o

U.L .

NW

Rev .
&

719

Po l lit,

An Historical Overview",

49

c . Warren, The Supreme Court in

United States History 293 (1922);

por

65

leitura de Thompson

"Impeachment of
Rev.

Power",

I . Brait, Impeachment: Tria l

r . Brait, parece exigir mais,

episódio

do

Coronel

concordara .em fundar-se

o

Mason,

na

"impeachment"

apenas em "treason" (traição) e "bribery" (suborno), propOs que
também a "ma administração" (maladministration) desse causa ao
impedimento.

A

proposta,

entretanto,

foi

rejeitada

pela

Convenção que, por proposta de Madison, aditou "ar other high
crimes

and

misdemeanors ".

crime,

mas

"misdemeanors'"

("crime"
significa,

pode

ser

traduzido

literalmente,

por

em inglês

comum, má ação) .
Registra

Aliomar
10

r

tol 002

Baleeiro

que

o

"Cornrnitee

on
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Legislation",

da

Ordem

dos

Advogados

de

New

York,

publicou um opúsculo para orientação do povo no caso Nixon,
sustentando :

"Acreditamos
estruturadores
real

do

que

a

da Constituição,

"impeachment"

e

a

da

intenção

dos

história do

uso

destituição,

e

considerações de profundas diretrizes públicas, tudo
enfim alicerça a
and

interpretação de que

misdemeanors"

não

estão

"high crimes

limitados

às

ofensas

classificadas na lei criminal ordinária.

Conquanto
algum

suporte

ofensas

ao

sujeitas

o

ponto
a

texto
de

constitucional

vista

processo

de

que

penal

dê

somente

("indictable

offenses") podem ser "high crimes and misdemeanors",
ele

também

contém

interpretação

tão

dispositivos
estreita.

incompat1veis
Essas

com

disposições

juntamente com a prova histórica e os precedentes em
uns tantos processos de "impeachment" ocorridos, tudo
isso

enfim

converge

para

a

conclusão

de

que

os

fundamentos dessa medida não se limitam às infrações
previstas em lei penal."
Impeachment,

( "The Law of Presidential

by the Committee of

Association of N.Y .

-

ed .

Fed .

Harper,

N.

Legisl.
Y.").

Baleeiro, ob. cit . , págs . 111-112) / (t.i<- :il'

11

Bar
(Ap.
t L

c

905

906
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Acrescenta Baleeiro que essa opinião, aliás,
fora

partilhada pelo

"Justice"

Charles

Hughes ,

na

obra que

escreveu depois que retornou à Corte Suprema, e tem apoio de
Rawle,

Story,

G.

Curtia,

Potte e

Broek,

"já

w.

como o reconheceu o

próprio Berger . " (ob. cit., pág. 112).

Em 1970,

o então deputado Gerald Ford propôs o

"impeachment" do "Justice" Wi1liam Douglas, sustentando a "tese
de que uma "impeachable offense" é aqui l o que a Câmara, com o
apoio

de

2/3

dos

Senadores,

em

dado

momento

da

história,

considera como tal ("considera to be")". Mas o próprio Baleeiro
não deixa de registrar que "Raoul Berger, constitucionalista e
autor

da

politico

melhor
em

obra

época

doutrinária

recente

aparecida

(BERGER :

sobre

o

juizo

"Impeachment

The

Constitutional Problema , Cambridge, 1973), contesta formalmente
esse ilimitado poder do Congresso."

(Aliomar Baleeiro,

ob . e

loc. cits., pág. 111) .

Nos

Estados

Unidos,

feição marcadamente politica,

pois,

o

certo que o

"impeachment"

tem

fato embasador da

acusação capaz de desencadeá-lo não necessita estar tipificado
na lei .

Por isso, para muitos juristas americanos o instituto

ainda parece um processo estranho:
Wiggins,

advogado,

que

~

era deputado

o

que registra Char les

federal quando do caso

Nixon-Watergate :

"To those of us who have been trained
to think in terms o f

rights and judicial remedies,

impeachment is apt to be an alien process . Once that
12
\ >."'·
~

~

.

c~. t ~. · ~...

'- (. '" (,
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process ia understood to be political, however, and
not simply a novel legal problem to which traditional
legal remedies apply, perception is clear. Political
"wrongs",

I

believe,

are

best remedied within the

political syatem . Reliance upon the political system
may be of small comfort to individuals who have been
aggrieved and who have no immediate judicial remedy;
but

in seeking the

national

interest

in conflicts

between institutional contenders, the country will be
better

served

by

placing

the

ultimate

power

of

decision in the people, rather than yielding absolute
supremacy to any one contending institution, even if
individuals may suffer as a result".

("Para nós que

fomos educados para pensar em termos de direitos e
remédios

judiciais,

processo estranho.

o

"impeachment"

parecerá

um

Uma vez que se entenda tratar-se

de um processo politico, todavia, e não simplesmente
de um problema juridico _novo ao qual se apliquem os
remédios
clara.

o

legais tradicionais,

a

percepção se torna

"mal" politico é melhor remediado dentro do

sistema politico .

Confiar no sistema politico pode

ser pouco reconfortante para quem esteja submetido ao
processo

de

"impeachment"

sem

recurso

judicial

à

vista; entretanto, na busca do interesse nacional em
conflitos

entre

contendores

institucionais,

o

Pais

será melhor servido se se colocar o poder último de
decisão no povo, ao invés de se conceder supremacia
absoluta a
que,

como

uma das

inst;i.tuições em conflito, mesmo

conseqüência,

injustiçados.")

individuas

( Charles Wiggins,
13

se

sintam

"Limitations Upon

J.t l (

I (. {

_t I>

O

907

908

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

~

21.623-9 DF

Março de 2016

229

The Power of Irnpeachrnent: Due Process Implications",

..in Constitutional Governrnent in Arnerica" 1 Ronald K.
L. Collins, editor, Carolina Acadernic Press, ournharn ,
NC 1980, Seção III, pág. 206).

Baleeiro,

no

seu

trabalho,

fornece-nos

urna

relação de casos de "irnpeachment" apreciados pela Câmara e pelo
Senado americano: 1) William Bount, senador, em 1799 : o Senado
entendeu . que o parlamentar não está sujeito ao "impeachment",
reservado ao Executivo

(exceto os militares)

e ao Judiciário;

2) John Pickering, Juiz Federal, condenado pelo Senado em 1804
(ilegalidades
decoro);

processuais,

Samuel Chase,

3)

embriaguês

habitual

e

falta

de

"Justice" da Suprema Corte, acusado

de parcialidade e participação partidária. Foi absolvido pelo
Senado (1804/1805);
acusado

de

ter

4)

James Peck, Juiz Federal no Tennessee,

praticado

abuso

de

poder,

ao

condenar

um

advogado que criticara uma decisão sua. O Senado o absolveu, em
1831; 5) West H. Humphreys, Juiz Federal, acusado de ter tomado
o

partid.o

condenado

dos

Estados

em

1862;

Vice-Presidente,
Congresso.

do

Sul

na

Guerra

6)

Andrew

sucedera a

Lincoln.

Foi absolvido por um voto,

da

Secessão,

foi

que,

corno

Johnson,

Entrou em luta contra o
ou falto u um voto para

completar o guorurn dos dois terços dus Senadores (35 votos pela
condenação

e

19

votos

pela

absolvição);

7)

General Williarn

Belknap, Secretário da Guerra, acusado de corrupção, renunciou
ao

cargo

obstante,

após
o

a

Câmara

acolher

a

acusação,

em

1876.

Não

Senado deu prosseguimento ao julgamento, mas não

foram alcançados os dois terços dos votos; 8) Charles swayne,
Juiz, acusado de prevaricação e aplicação de penas arbitrárias.
14

/.LI...(-·.\.. L' ._v
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absolvido;

9)

Robert

Archbald,

prevaricação e

corrupção.

English,

acusado de prevaricação 1

poder,

Juiz ,

Juiz,

Foi condenado,

acusado

em 1913;

10) George

corrupção e

em 1925/1926. Renunciou ao cargo e o

de

abuso de

"impeachment" foi

declarado prejudicado; 11) Harold Londerback, Juiz, acusado de
favoritismo e
L.

Ri tter ,

conluio.

Juiz,

tributária,

Foi absolvido,

acusado

foi

de

condenado,

em 1932/33;

pecu;Lato,
em

prevaricação

1936.

Outras

recusadas.

"impeachment '
direitos
primeira,

Devem

do

Rosemberg,

1953,

que

registradas

"Justice"

individuais,
em

ser

o

por

foram

William

mais
ter

da
a

condenados

por

foram também rejeitadas e

represália.

Escreve

Baleeiro

fraude
de

ou foram por

tentativas

Douglas,

sobrestado

rejeitou, unanimemente, a proposta; a
1970,

as

libera l

e

propostas

c amara

"impeachment" ou não t i v eram andamento na
esta

12) Halsted

de

campeão

Corte

dos

Suprema,

execução

do

espionagem .

A

a

casal
camara

segunda e a terceira, em

nada mais

significavam senão

que

melhor

"a

prova

de

sobrevivência e

da vitalidade do velho processo poli.tico foi

demonstrada

dois

elevar

de

em

casos

"Associated

recentes:

Justice"

a

Lyndon

"Chief

Johnson

Justice"

o

tentou
grande

jurista Abe Fartas, que assim substituiria Earl Warren, contra
quem, aliás, houve movimentos de opinião no sul em que exibiam
"placards" e cartazes "Impeach Warren" l o Partido Republicano,
acenando
Fundação
Exchange

com

o

fato

suspeita

de

e

Comrnission",

Fartas

sob

ter recebido

investigação
e

da

ameaçando-o

honorários
"Securities

de

duma
and

levá- lo

ao

"impeachment", obteve que renunciasse a .o cargo de juiz da Corte
Suprema (1969-70)
-

(ver Robert Shogan,

judgment

The Fortaa Case and the Struggle for the Supreme Court"

Indianápolis,

1972)."

( A.

Baleeiro,
15

' · rfi)M7

"A question of

ob.

e

/ · ( \,

loc.
<.. ,L_ I.

cita . ) .

l "" (..
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Registre-se, finalmente, o processo de "impeachment" instaurado
na Câmara contra o

Presidente Nixon 1

em 1973,

que levou-o à

renüncia. A Corte Suprema foi chamada a intervir . Com "vários
juizes"

u.s.

nomeados por Nixon,

"proferiu unanimemente o acórdão

versus R . Nixon et al., condenando-o à entrega das peças

comprometedoras", as fitas magnéticas que continham a revelação
de que Nixon cometera perjúrio e

tentara obstruir a

ação da

Justiça. (A. Baleeiro, ob. e loc. cits. ).

O "impeachment" no Brasil

instituto do "impeachment"

O

foi introduzido no

Brasil com a Constituição Imperial de 1924 , que inspirou-se no
"impeachment"

inglês.

pessoa

A

do

Imperador,

segundo

a

Constituição, era "inviolável e sagrada: ele não está sujeito a
responsabilidade
"impeachment",
Ministro~

(Constituição,

art.

o

99).

pois, poderia ocorrer relativamente apenas aos

de Estado. Dispunha a Constituição, no seu art. 133,

que os Ministros
suborno

alguma."

ou

observância

serão responsáveis:

concussão,
da

lei,

por
pelo

abuso
que

por traição,

de

poder,

obrarem

por peita,

pela

contra

a

falta

de

liberdade,

segurança ou propriedade dos cidadãos, por qualquer dissipação
dos bens públicos. Estabelecia a Constituição, entretanto, que
a

lei "especificará a

proceder contra eles"
Senado

poderes

natureza destes delitos e a
(art.

para

134) .

"conhecer

A

maneira de

Constituição conferiu ao

da

responsabilidade

dos

Secretários e Conselheiros de Estado" (art. 47, 2i), depois que
a Câmara decretasse a acu sação (art. 38) . A Lei de 15.10.1827,
atendendo

ao

comando

do

art.

134
16

da

Constituição,

fixou

a
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respPQBftl:lil.idade dos ministros
Conselheirott c!e
(ob. oit,
mort}e,
da

Estado

aa).

p4g,

1

secretário~;>

e

"em termos

Anotll

p~rca

tmt,o 1

de Estadb e

pena:.o ",

dos

leciona Brossard

As penas estabel r.. ..Ldas va:riavam: pena de

i.nAbilita"iao perpétua, prisf:;>, multa,

Cort~,

Sexta-feira 18

Paulo

Salvado:.

~xprimir

o

Wror.tini

inet.}-tutr ..

a

remoção para fora

que

"surgiu,

expre.;;sãp'

desde

"crime

•].e '·,

respQI'IIUlbillc!Aqe", subseqUe,aternentd repetida no Código Cr imi·.'lü

do :rrnp6l."1q de 1830 (arJ:.:!:.go 308), ri:> Código de Processo Crimi.•1al
a~ lU:t~
~Q

(Capitulo v I

agosto de 1834 (drtig•_, 11, 7 , com a explicitação de 'queixa
n2

de responsabilidade") e na Le

"interpretando

I
artigo .. I

alguns

(artigo 5g). Este disposity·da

no . Ato Adicio~al du 12

Ti tiJ.lO Ter JeJiro) I

suspensão

assembléias
podem,

provinc;j.or

portanto,

.S,J"

da

<\j..Z

perzn • S~

ou

d~

·reforma

c~..:J.stituiçâo '"

cia~<lmente q 'ue "l~Eo decreta~'ão

tl"s ' magistradc;;s

t.ribun1ü

CO!llo

1

105, de 12 de mair, de 1840 ,'

.,a:- tail! penas

e1~

de

p rc.•cedem

just:!ça.

as

Somerke

virtude -;.e. •;(ueixa por

criliWl de responattriJ JJJ.dqde . a q..te ' ela6. estão imr,,ost•3o por leis
criminais ant,.r!
casos anter1cn·•

..

:~s

:~p.te

op~·ervando

a forma de pro<.:esso para tais

estabelecidas."

(Paulo Salvari,,r

P'rontini,

"Crime do Resporusat Lidade", in ''Justitia", 197a, 1 0 ~/137) .

1t> ~ 'Íjlle.ira Constidiição 'republicana , promulgada a

44 ~ tc~eJ;e$.3:"0
Bet.;~Undo

ll~

0

introduziu

• 1691,

lo

americano.

r10

Brasil

1

Limi tou-o ,

>' "impeachment "

en.tret!anto,

ao

J;>r~si..ãanttt dd < _.>GbÜ:ca, ao• Mlnistrds de Estackne M.tnistros do
Eluprqmo

Federal

'l'r11· Jl

respQns~b.tl • de ,

e

estabéleceu

motivadores

do

qué .• os

"irnpeaoh<~~,eh't 1'

crimes
1

seriam

I

d.efin!doq

f•

acus41ct!.o,

l~i, o · que também deveria ocorre r r elativamente
processo e
I

eqt~belee '

também,

o

julgamento.

que

o
17

A

Senado,

de

a

ContitftuiÇão de 1891
no

juigamento

~ L.) ..t_l.lO..·ú
, I

do

911

912
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"irnpeachment",
Tribunal

seria

Federal.

introduzidas

Março de 2016

presidido
Essas

pela

pelo

foram

Constituição

Presidente

as
de

do

principais
1B91

Supremo
inovações

relativamente

ao

"impeachment" americano, anota Lauro Nogueira forte em viveiros
de Castro

(Lauro Nogueira,

Direito Brasileiro•,

1947,

"O "Impeachment",

pág.

72;

Especialmente no

Paulo S.

Frontini,

ob. e

loc . cite.).

Os

dispositivos

da

Constituição

de

1891,

reguladores do "impeachment", estão inscritos nos artigos 53 e
seu parágrafo único, 54, 33 e§§, 29, 52 e §§, 57,

§

22.

A Lei n2 27, de 07 . 01.92, disciplinou o processo
e o

julgamento do Presidente da República, e

OB . O 1. 92,

a Lei n2 30, de

cuidou dos crimes de responsabilidade do Presidente

da República.

O "impeachment", introduzido pela Carta de 1891,

apresenta, em relação ao "impeachment" americano, uma vantagem,
dado que distingue '' claramente os crimes funcionais dos crimes
comuns, que o Presi dente da República possa cometer, e evitando
assim

as

interpretações

mais

ou menos

arbitrárias,

com que

ainda hoje se disputa nos Estados Unidos se podem ser objeto de
"impeachment" fatos estranhos ao caráter oficial do acusado, e
se as palavras "high crimes and misdemeanors" compreendem fatos
não

como

definidos

offenses")
(Mário Lessa,

crimes

Pomeroy,

pela

"Const.

Law,

Lei
págs.

Penal
601

("indictable
e

seguintes."

•o "Impeachment" no Direito Brasileiro", Rev. do

STF, LXXXIII (março/1925), pág. 215). Isto, entretanto, para o
autor

indicado,

não

retira do

lB

"impeachment"

o

seu

conteúdo
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politico , dado que é ele "instituição de direito constitucional
e

não

de

Direito

principio,

Penal,

por este

gravidade

do

estabelecido,

delito ."

providências e

sendo-lhe,

meios

Ademais,

portanto,

da

graduação

acrescenta,

elu cidativos,

inaplicável

que o

da pena

"ao

pela

conjunto

constituem,

0

de

dá-se o

nome de processo, porque é o termo genérico com que se designam
os atos de acusação,
§..!!i generis,

porque

que não

deriva

diversos."

defesa e

de

(Mário

se

confunde com o

outros
Lessa,

julgamento; mas, é

fundamentos
ob .

e

loc.

um processo

processo

judiciário,

e

fins

visa

cits.,

págs.

muito

217/218).

Forte no magistério de STORY e de CAMPBELL BLACK, Mário Lessa
leciona que
processo

"se algumas fórmulas"

comum

julgamento

"são

que

se

semelhantes,
resolve

em

do

processo

se

ambos

politico e

terminam

sentença,

por

condenando

do
um
ou

absolvendo, nem por isso deixa ele de ter o caráter de um fato
essencialmente politico,
dar-se foros
progresso

da

e não se lhe pode atribuir outro sem

de doutrina a
ciência

uma

politica

concepção
dos

incongruente com o

tempos

modernos

estrutura geral dos sistemas de governo eletivo,

e

com

a

em que todos

os poderes são conferidos por delegação popular e distinguem-se
pela natureza de suas funções."

Acórdãos
indicados

no

estudo

antigos
de Mário

(ob·. e loc. cite . , pág. 218).

do

Supremo

Lessa,

Tribunal

declararam

a

Federal,
"natureza

exclusivamente politica" do "impeachment " : Revisão Criminal n2
104,

julgamento de 1895,

Re l ator o Ministro América Lobo.

Em

1899, no Acórdão n2 343, Relator o Ministro Piza e Almeida, o
Supremo Tribun<ü reafirmou a

natureza exclusivamente pol.1tica

do

julgando

"impe.achment".

Em

1918,

Ministro André Cavalcanti,

o

IO)M7

HC

4 . 116,

Relator

Supremo Tribunal decidiu que
19

F

o

I

l.. u .r ( l

t '""

u

o
"o

913

914
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impeachment nao é
também,

um processo exclusivamente polltico,

um processo misto,

de natureza criminal e

senão,

de -carê!.ter

judicial , porquanto só pode ser motivado pela perpetração de um
crime de:finido em lei anterior,
cargo e
Nesse

incapacidade para o

à

julgamento,

expresso o
da

dando lugar à

votou

o

destituição do

exerclcio de outro qualquer".

Ministro

Pedro

Lessa,

seu entendimento no sentido de que o

Constituição

"impeachment"

brasileira

da

"não

Constituição

Constituições

dos

transplantar o

"impeachment"

é

a

Federal

Estados

que

"impeachment"

mesma

coisa

que

norte-americana

norte-americanos.
para o

deixou

e

o
das

Ao

( rr r )

nosso pais,

o

legislador

constituinte quebrou o padrão do instituto norte-americano, de
origem inglesa,

e,

dominado pelo velho conceito do crime de

responsabilidade, estabeleceu um processo sui generi s, que é um
resultado

da

combinação

dos

dois

institutos.

Isso

fica

bem

claro, quando se nota que, ao passo que nos Estados Unidos não
há

suspeição

julgar

no

de espécie alguma

"impeachrnent",

para os

verificando-se

senadores
até

esta

que

devem

"remarkable

anomaly" notada por Watson, de dever o irmão julgar o irmão, o
filho o pai, e o pai o filho (Watson, The Constitution of the
United States 1 vol. 1 2, cap.
de

janeiro de

suspeição" .
LXXXIII,

1892,

(Os

no art.

acórdãos

março/1925,

92), entre nós a Lei n2 27, de 7
14,

estatui

indicados

págs.

220 e

casos

estão

sega.) ,

na

expressos
Rev.

do

de

STF,

viveiros de Castro,

que também votou nesse julgamento, deu resposta a Pedro Lessa:
"o

Sr.

Ministro

Pedro

Lessa

afirmou,

no

seu

voto,

que

o

legislador constituinte brasileiro havia quebrado o padrão do
"impeachment" norte-americano, de origem inglesa, estabelecendo
um processo .§..l.l.i generis.

E,

na discussão havida no Tribunal,

insistiu em afirmar que tanto o "impeachment " brasileiro tinha
20

. ,. 11'17001

I

íLt {. <...'' (

(_ ( I v
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o caráter de processo criminal que a Constituição Federal, nos
artigos 53 e 54, empregou as expressões --acusação, processo,
julgamento

e

atos

do

Presidente

responsabilidade". Afirmou Viveiros,

que

que

o

constituinte

brasileiro

crimes

em seguida,

livro -- "Estudos de Direito Público"
em

são

que,

de

no seu

indicou os três pontos
afastou-se

do

modelo

americano. Tais modificações, entretanto, não implicaram quebra
do padrão, tendo o instituto continuado o mesmo na sua essência
e,

"no Brasil, como nos Estados Unidos, o que se teve em vista

foi estabelecer uma providência polltica que,

sem as delongas

de um processo judiciário, permitisse o afastamento do Chefe de
Estado que se tornara indigno de continuar a
cargo". Cita, em seguida, Galdino Siqueira:

exercer o

seu

"Mas, embora tome

por motivo de decisão alguns desses crimes,

e

no

j ulgamento

observe as formalidades processuais previamente estabelecidas
(Constituição, art. 54,

§

22, Lei n2 27), o "impeachment", pelo

sistema brasileiro, não deixa de ser uma providência de ordem
polltica,

um ato disciplinar,

determinando a

perda

pois

do cargo

outro intuito

ou esta

e

a

não

visa,

incapacidade de

exercer qualquer outro, senão desembaraçar, sem demora, a Nação
de

funcionário

que,

por

seus

crimes,

pela

má

gestão

dos

negócios püblicos, a está prejudicando. E tanto é assim que,
concorrentemente com o

julgamento do Senado, pode haver o da

Justiça ordinária, onde se aplicará a lei penal comum ..• " (Rev.
do STF, LXXXIII/230-231).

A

opinião de Pedro Lessa,

no sentido do duplo

caráter do "impeachment", está exposta, com a maior clareza, no
voto

4.091, julgado em 1916:) ({ {,t.(

21

~ ( t. \.•
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"De que natureza é o

na

sua

essênci a

politica,
citados
licito

u ma

medida

"impeachment"? l'l;

constitucional,

ou uma medida de ordem penal?
artigos

da

duvidar

essência,

que,

um

é

Constituição,
por

sua

instituto

Diante dos

penso

origem

politico,

ou

que
e

não

por

ou

de

é

sua

1ndole

constitucional, e por seus efeitos ou conseqUências,
de ordem penal. O que o engendrou, foi a necessidade
de pOr termo aos desmandos
fica

o

cassar

Poder
o

Legislativo

mandato

do

do Executivo.
investido

Executivo,

indubitavelmente impõe penas
pois,

tem

um

duplo

o

(

•

o

•

do

direito

de

o

Legislativo

o "irnpeachment" r

)

caráter,

Por ele,

um

é

instituto

heteróclito. Se fosse meramente constitucional não se
compreenderia

que,

além

da

perda

do

cargo ,

ainda

acarretasse a incapacidade de exercer qualquer outro.
Se fosse meramente penal não se explicaria a s u jeição
do Presidente, ou representante do Poder Executivo, a
outro processo e a outra condenação criminal." ( Rev.
STF, XLV/11,13) .

Castro Nunes, em livro escrito em 1943, assim sob
o pálio da Carta de 1937,
ju.i.zo de
Supõe

a

"impeachrnent"
prática

de

um

não

afirma . que

"o caráter pol1tico do

lhe tira o

crime

funcional,

traço

de

jurisdição.

acusação

debate contraditório e

julgamento.

( . .. ) Chamado o

aos

instaura-se

o

tribunais

mostra

que o

comuns,
j u1zo do

"impeachment"

processo
é

de

e

defesa,

indiciado

penal,

o

que

natureza di versa,

porque de outro modo se teriam dois julgamentos penais sobre o
22

r
I

.,. • 1071'101
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mesmo fato . " ("Teoria e Prática do Poder Judiciário", Forense,
Rio, 1943, págs. 40-41) .

Nos
caracterização

dias

da

atuais

natureza

continua o

do

debate em torno

"irnpeachment".

José

da

Afonso da

Silva leciona que, "no presidencialismo, o próprio Presidente é
responsáve l ,

ficando sujeito a

infrações definidas
e m processo
Congresso
cometer

corno crimes de responsabilidade,

politico-adrninistrativo

Nacional.

crimes

definidos

sanções de perda do cargo por

de

na

Presidente

O

da

responsabilidade

legislação

distinguem-se

realizado

em

penal

comum

infracões

pelas

República
e

crimes
ou

.. . )

(

472).

"impeachment"
Gonçalves

processo

Ferreira

caracterização
dificeis,
entende

um

é

da

que

Filho,

que

politica".

Arrola,

Brossard,

Themistocles
"Em

segundo relata
possu i

depois
do

então ,

igual

é

da

um

é

posição

institu to

( ... )

A

Epit ácio

coloca- se
tese de

v.

3

1

p.

138).

Enfim,
o

ao

"i.rnpeachment"

Prof .

natureza
23

10?·01'17

Manoel

a

mais

brasileira

de

e

a

natureza

tese,

Paulo

Maximiliano .

jurisprudência,

que o

"impeachrnent"

a

Const.

posição intermediária ocupa

("Da Competência em Matéria Penal",

·,:

o

natureza penal, entretanto, conta com defensores, entre

1967" ,

dá

pois,

das

doutrina

entre os adeptos dessa

pelo menos um ilustre mestre,

que

61

que

os quais se salienta Pontes de Miranda ("Comentários
de

R.T . ,

afirmar

" irnpeachrnent"

Cavalcanti,

Brossard

Silva,

de

maioria

"irnpeachrnent"

o

Acrescenta:

"a

da

crimes

politico-adrninistrativo.

natureza

esclarece

Afonso

Aqueles

e

ed. ,

José

Estes,

especial .

pol1ticas:

pois,

comuns.

("Curso de Direito Constitucional", Ed.
Para

Casas do

poderá,

funcionais . "
pág.

apuradas

José Frederico Marques

São Paulo,
mista."

1953,

(Manoel

t L Ll'·l

elJ

p.

154),

Gonçalves
"'
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Ferreira Filho, "Curso de Direito Constitucional", saraiva, 17A
ed.,

págs.

1989,

"muito

se

e

141

discutiu

Pinto

143).

na

época,

Ferreira

ao

gosto

esclarece que
brasileiro

das

especulações doutrinárias, se o processo do impedimento era um
processo

meramente

politico

ou

um

processo

misto

(politico-penal). Felisbelo Freire sustentou a primeira tese,
de

que

apoiado

o

processo

pelo

do

Supremo

"impeachment"

Tribunal

meramente

é

Federal

em

politico,

e

1895

em

1899.

Epitácio Pessoa, José Higino, Pedro Lessa e An1bal Freire, este
último no livro "Do Poder Executivo na República Brasileira",
defenderam a tese da natureza mista do •impeachment", natureza
politico-penal,
em

1918,

que

sufragada pelo mesmo Supremo Tribunal Federal
assim

Constitucional",
recentemente,

mudou

Saraiva,

nos

seus

Constituição de 1988,
qual será a
Depois,

dos

de

ed.,

31

1974,

"Comentários

pena cabivel?

estritamente

orientação".

Mais

353).

Brasileira",
"Mas

Trata-se de julgamento pol1tico • .

natureza
agentes

pág.

Dir.

mais explicito:

"impeachment"

"O

("Curso de

Const.

à

Pinto Ferreira é

acrescenta:

funcional

de

criminal.

politicos

não

Além

nele

um

é

da

processo

desqualificação

incursos ,

tal

sanção

juridica impon.ivel não exclui a ação da justiça ordinária . O
processo

criminal

comum poderá

ser feito

e

ultimado

condenação a uma pena, qual seja a· reclusão".
Constituição Brasileira",

Saraiva,

1990,

com a

("Comentários à

II/609-510).

Michel

Temer sustenta a tese de que "o julgamento do Senado Federal é
de natureza politica. t

juizo de conveniência e oportunidade.

Não nos parece que, tipificada a hipótese de responsabilização,
o

Senado Federal considere mais

Pres idente

no

Constitucional",

seu
Ed.

cargo."
R.T.,

61

ed.,
24

. ...

_..

/

/

conveniente a
("Elementos
pág.

168) .

manutenção do
de

Direito

Celso Ribeiro
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Bastos leciona:

"Pode-se

dizer

que

os

objetivos

do

impeachment são diversos dos da lei penal. Esta visa

sobretudo à

aplicação de uma medida punitiva,

instrumento

a

processo

de

serviço

de

impedimento

repressão
almeja

ao

antes

como

crime.

o

tudo

a

de

cessação de uma situação afrontosa à Constituição e
às

leis.

A permanência

de

cargos cujas competências ,

altos

funcionários

se mal exercidas,

em

podem

colocar em risco os principies constitucionais e a
própria estabilidade das instituições e a segurança
da nação, dá nascimento à necessidade de uma medida
também destinada a apeá-los do poder .

crime de responsabilidade guarda de

O

caracter1stica própria da jurisdição a circunstância
de ser apenas cab1vel dentro das hipóteses legais , se
bem

que

os

fatos

delituosos,

no

impedimento,

não

estejam sujeitos a uma tipicidade tão rigorosa como
aquela existente no direito penal . No mais,

quanto

aos seus objetivos, os do impedimento transcendem aos
da

repressão

ao

crime.

Eles encontram

próprio sistema de freios e
qual

nenhum dos

poderes

é

assento

contrapesos,
por

si

só

no

segundo o

soberano.

A

medida grave e extremada do impedimento, dentro do
sistema de separação dos poderes do presidencialismo,
radica-se

na

eficaz voltada
afronta

e

necessidade
à

de

dispor-se

de

medida

pOr cobro a uma eventual situação de

violência
25

à

Constituição."

("Curso

,l l c-c·.l.l .. i.
I

~,~... (,

de
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920

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

S1'_yít&mo 9Uflanal' 3%~tal'
H§ 21.623-9

~

241

Direito

Constitucional",

saraiva,

121

ed . ,

1990,

págs. 335-336) .

Alcino Pinto Falcão, que escreveu sob o pálio da
Constituição de 1946, opina:

"O

nosso

artigo

89,

ao

elencar

os

crimes de responsabilidade do presidente da República
emprega o vocábulo no sentido restrito, de caso que
implica

em

punição .

natureza penal,

Mas

podendo

nem

~er

toda

punição

é

de

apenas sanção politica,

como é o que ocorre nos Estados Unidos, no caso do
impeachment 1

que

nesse ponto se afastou do modelo

inglês originário, como bem destaca ALFRED MUFF (op.
cit.,

pág.

27)

e,

com

fulcro

em

DE

TOCQUEVILLE,

PISTORIUS e DUGUIT, alertando que a decisão do Senado
poderá ser tida corno judiciária pela forma e

pelos

motivos sobre que se fundará, mas será administrativa
por

seu

objeto,

sendo

próxima

de

um

processo

disciplinar por sua essência.

Nós
mão,

pelo

herdamos

conduto

o

instituto

norte-americano.

Em

de

segunda

face

do que

prevê o parágrafo terceiro do artigo 62 ("não poderá
o Senado Federal impor outra pena que não seja a da
perda do cargo com inabilitação, até cinco anos, para
o exercicio de qualquer função pública, sem prejuizo
da ação da
sanção
polltica,

justiça ordinária")

resultante

do

impeachment

caso contrário cair-se-ia,

é

/

puramente

eventualmente,

LLL"O.clC. ~o

26

r . ,, ~.,,,

está evidente que a
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~

num proibido bis in idem. Na doutrina alemã, mesmo na
atual (p. ex . , VON WEBER), há quem acentue a natureza

do procedimento;

penal

parecer

da

maioria,

raz~o,

sem

mas

recapitulada

por

como é

do

MENZEL,

que

conclui que se trata de mero procedimento pol1tico, a

da

serviço

ordem

constitucional."

("Novas

Instituições do Direito Pol1tico Brasileiro", Borsoi,
Rio, 1961, págs. 184-185).

Paulo
"impeachment" é
para

remover

o

do

Bonavides,

anacrônico
crimes

ao

poder os

Presidentes

acrescenta

nosso

de

de

afirmar

que

o

"remédio por excelência do presidencialismo

responsabilidade",
inclusive

depois

Ruy

debelar

pol1ticos

do

que

incursos

em crimes de

muitos

publicistas,

"a

Barbosa,

afigurava-se

convulsões

e

Presidente."

crises

ele

provocadas

("Direito

meio

um

pelos

Constitucional",

Forense, 1980, págs. 40-41) .

Paulo Brossard é peremptório:
como no direi to norte-americano e

"Entre nós, porém,

argentino 1

o '' impeachment"

tem feição pol1tica, não se origina senão de causas pol1ticas,
objetiva resultados pol1ticos,
de

ordem politica

e

julgado

julgamento que não exclui,

é

instaurado sob considerações

segundo

critérios

antes supõe,

é

óbvio,

politicos
a adoção de

critérios juridicos." (Ob. cit., pág. 75).

Prado

Kelly

registra

que

"o

"impeachment"

é

historicamente um instituto "politico" e "penal"; este segundo
caráter foi o
prevaleceu

em

que

lhe marcou as origens;

sua

evolução."
27

o primeiro,

("Enciclopédia

o

que

Saraiva

do

./CLL'·.U-U . ll
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Direito", vol. 42, verbete "Impeachment", pág. 246).

Posiç~o radical é assumida por Pontes de Miranda,

para quem o
juridico

"impeachment" possui natureza penal:

brasileiro,

em

que

a

palavra

"No sistema

"impeachment"

se

evidencia inadequada, os crimes de responsabilidade, no Império
e na Repüblica,

são crimes, são figuras penais." ("Comentários

à Const. de 1967 com a EC 1/69", Ed. R.T., 21 ed., III/355). Na

mesma linha o pensamento de Paulo S . Frontini, que afirma que o
crime

de

responsabilidade

"impeachment"

alicerçado

ilicito

é

no

Direito

penal,

Criminal

estando
(ob.

e

o

loc.

cita.).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS
4.928-AL

Governador

das

Alagoas

vs.

Assembléia

Legislativa das Alagoas -

Relator p/o acórdão o Sr. Ministro

AfrAnio Costa,

realizado em 20.XI.57,

julgamento

parece que

caminhou com o entendimento no sentido de que o "impeachment",
no

sistema brasileiro,

52/259,

RTJ

3/359).

É

é

um processo pol1tico-criminal
o

que

ressai

do

voto

Hannemann Guimarães, que o Ministro Victor Nunes,

do

Ministro

no voto que

proferiu por ocasião do julgamento do HC 41.296-DF,

(caso do

Governador Mauro Borges, de Goiás) -- RTJ 33/590, 611 ter sido o pensamento vitorioso:
sua

tradição

anglo-americana,

judiciário-parlamentar.
exclusivamente

politico,

É

um
como

(RDA

afirma

o "impeachment" é, por
essencialmente,

processo
sustenta

um

processo

penal-politico
com

tanto

e

não

brilho

o

eminente .Sr. Ministro Nelson Hungria".

No julgamento do MS n2 20.941-1-DF, Relator o Sr .
28

10 1007
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Ministro Aldir Passarinho,

tendo sido o acórdão lavrado pelo

Sr . Ministro Sepúlveda Pertence, na forma do disposto no art.
38, IV, "b", do Regimento Interno ("impeachment" do Presidente
José

Sarney),

Ministros:

o

o

nitidamente

Sr.

tema

foi

trazido

Ministro

politico"

ao

Passarinho

do

debate

por

alguns

o

" cunho

sustentou

"impeachment" .

o

Sr.

Ministro

Sepúl veda Pertence, entendendo "irretocável a sintese do grande
Pedro Lessa", no voto que proferiu no HC 4.091 (Rev. do STF,
XLV/11, 13), afirmou a natureza mista do "impeachment". o sr.
Ministro Paulo Brossard, na linha do entendimento sustentado no
seu

livro ,

sustentou

a

natureza

puramente

politica

do

"impeachment" . o Sr . Ministro Célio Borja não deixou expresso o
seu

entendimento

• impeachment" .
Ministros

a

respeito

O mesmo

Octavio

pode

Gallotti,

da

ser

natureza

dito

Sydney

em

juridica

relação

Sanches,

aos

do
Srs.

Carlos Madeira,

l-!:oreira Alves e Néri da Silveira, ao que pude apreender ( "DJ"
de 31.08 . 92; Ementário 1673- 1) .

Posta assim a questão, quer se entenda como de
natureza puramente politica o
República,

ou

de

natureza

jul gamento,

que

perante

Tribunal

um

determinados

ocorrerá

"impeachment" do Presidente da

politico-penal,
perante

politico,

critér ios

e

o

há

Senado

de

principias,

certo

é

Federal,

observar,
em termos

que

o

assim

entretanto,
processuais,

juridicos. Esta afirmativa, quer-me parecer, tem o endosso de
Paulo Brossard (Ob. cit., pág. 75).

A garantia 9Q

~

process

~ ~

{.U.C'1.l I._ ~ ~ 0
I

29
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A garantia do gyg process 21 lfili surge na Magna
Carta de

artigos

1215,

39

e

como

40,

law 2f.

~

ou

llnQ.,

garantia processua l penal . Numa segunda fase, o due process Qf
~

apresenta-se como garantia processual em qualquer processo,

assi m como requisito de validade da atividade jurisdicional . Na
sua terceira fase,

tendo em vista a

jurisprudência da Corte

Suprema americana, com base nas Emendas 51 e 141 1 due process
Qf

~

ganha

caráter

substantivo

e

não

apenas
~

Adquirindo postura substantiva, a cláusula
limitadora

do

mérito

das

ações

estatais

processual.

process Qf

~

é

(Humberto Theodoro

J ünior 1 "O Proc. Civil e a Garantia Const. do Devido Processo
Legal",
Rio,

in

"Estudos
pág.

1991,

Jur1dicos " ,

171;

F.C.

de

Inst2
San

de

Tiago

Estudos Jur.idicos ,
Dantas,

"Igualdade

Perante a Lei" e "Due Process of Law", in " Problemas de Direito
Positivo " , Forense, 1953, pág.

35;

Carlos Roberto de Siqueira

Castro, ".0 Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis na
Nova Const . do Brasil", Forense, 1989) . l1: exemplo da afirmativa
acima,
ações

de que due process
estatais,

cinqUenta

e

a

QÍ.

.J..slli. é limitadora do mérito das

jurisprudência da

sessenta,

protetiva

Corte Warren,

das

econômicas, de que dá noticia o notável
Rodrigues 1

"A

Corte

de

Warren

minorias

nos

anos

étnicas

e

livro de Lêda Boechat
Revolução

(1953- 1 969)

Constitucional" 1 Civilização Brasileira, Rio, 1991).

Nessa terceira fase, due process Qf
garantia

processual ,

em

termos

de

~

processo

constitui
judicial,

administrativo e legislativo 1 significando garantia do processo
e garantia de justiça .

Interessa-nos, aqui, o due process

~

..l.rui como garantia processual, abrangendo a garantia da tutel a
jurisdicional -- ou principio da inafastabilidade do controle
/-LLT.: j_ l t s C

30
j,·

102 0M
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C.F.,

art.

52 ,

XXXV

e

a

garantia

do

devido

processo legal, C.F., art . 52, LIV e LV . Neste ültimo aspecto,
a

garantia

compreende

procedimento regular,
base

em

pesquisa

encontrados ,

o

juiz

natural,

o

contraditório

e

0

principias que Cappelletti e Garth, com
que

em maior

fizer.a m,

ou

menor

esclarecem,

grau,

nas

podem

ser

Constituições

da

maioria dos paises do mundo ocidental (Mauro Cappelletti e B.
Garth,

"Fundamental

litigation" ,
"Garantias
Direito
Velloso,

garantees

Milano,

Giuffré,

A.

Constitucionais

da

Universidade

e

de

the

of

parties

in

civil

Ronaldo Cunha Campos,

1973;

Processo",
Uberlândia,

Rev.

do

Curso

Carlos

15/1;

de

Mário

"Principias constitucionais de Processo", .in "Estudos

em Memória de Coqueijo Costa",

Ltr,

1989,

pág.

25) .

o juiz

natural é o juiz legal, é o juiz imparcial, juiz com garantias
de independência;

o contraditório assenta-se no princ.ipio da

igualdade e compreende o direito de defesa e suas implicações:
cientificação do

processo,

contestação,

produção de prova e

duplo grau de jurisdição; já o procedimento regular assenta-se
em

regras

essenciais,
formalismo

pré-estabelecidas,

com

certo

injustificado

que

o

excessivo é

apego

considerado

formalidades

violação

puramente
forma

à

da

ou

o

garantia de

jurisdição (Humberto Theodoro Júnior, ob. e loc. cita.).

Indaga-se : o
processual,
resposta é
constituição
processo
exemplo :

do

tem

aplicação

positiva,
e

~

na

process Q.f .J..slli:,

no

processo

observadas

lei,

e

"impeachment",

as

o

"impeachment"?

coordenadas

observada,
ou

do

como garantia

seu

também,
cunho

inscritas na
a

natureza do

politico.

Por

os Senadores não ostentam a mesma caracteristica de

imparcialidade exigida dos membros do Poder Judiciário.
31

101002

A

l l l C..1..

c t » •.:

~
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que

Ora,

são

parlamentares,

integram

partidos

os Senadores que integram partidos pol1ticos

contrários ao Presidente são adversários deste, enquanto que os
Senadores
seus

que integram partidos que apóiam o Presidente são

aliados.

Dir-se-á

que

isto

não

se

coaduna

com

um

julgamento. Foi, entretanto, a Constituição que quis que fosse
assim, ao conferir ao Senado poderes para processar e julgar o
"impeachment".

Importa

fazer

cumprir,

pois,

a

vontade

da

Constituição, pois o que vale é o que a Constituiçao quer.

Repito:

devem

ser

observadas

as

coordenadas

inscritas na Constituição, a respeito do tema. A Constituição,
aliás, é expressa: a lei estabelecerá as normas de processo e
julgamento no que toca ao "impeachment " (Constituição, art . as,
parág. único). As normas procedimentais estão na Lei 1.079, de
1950, recepcionadas, em g r ande parte, pela Constituição vigente
(MS

n2

21.564-DF,

23.09 . 92,

Relator

Gal~otti,

originário,

Velloso, Relator p/o acórdão).

Isto

posto,

examinemos

as

questões

postas

em

debate na impetração.

A) Cerceamento

nhA

~

defesa : inquirição

~

testemu-

Marcilio Marques Moreira .

Sustenta-se que a decisão de 10.XI.92, mediante a
qual

o

Sr.

provimento

Presidente
ao

recurso

do
em

Processo
que

o

de

Impeachment

impetrante

negou

insistia

no

depoimento da testemunha arrolada pela defesa, Marcilio Marques
32

J c-·
. ......
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Moreira, a ser colhido antes de iDiciado o prazo de alegações
finais, teria cerceado a defesa do requerente.

Argumenta o impetrante:

... )

"(

25.

a

Como ficou bem claro, a defesa arrolou
testemunha

próprio

(C.

Marcllio
Pr .

Pen.,

Marques
art .

Moreira

39 5)

e

no

momento

quando ela

se

encontrava ainda no Pais. A falta de indicação de seu
endereço no Rio de Janeiro não impediu o imediato
contato

telefônico

do

escrivão

do

processo

com a

residência do ex-Ministro, donde veio a informação de
que ele estava, por breve tempo, participando de uma
conferência internacional,
de poucos dias,

ou seja,

devendo regressar dentro
em 17.11.92.

Nem seria o

caso de intimá- lo por carta rogatória, que tornasse
necessária

a

indicação de

seu endereço

pois seu regresso ao Pais ocorreria,

na Europa,

como ocorreu,

muito antes, ao menos, da expedição de tal rogatória .

Não teria a defesa qualquer interesse

26.

em

substituir

depoimento

essa

trazia

a

testemunha,
marca

dado

da

que

seu

infungibilidade:

ex-Ministro da Economia, por mais de um ano, haveria
certamente

de

influência

ou

saber,

se

corrupção

houve
com

ou
o

não

tráfico

beneplácito

ou

de
o

proveito do Chefe do Governo, além de ser pessoa de
notória
aguardar

idoneidade moral
mais

dez

dias
33

e

politica.

pelo

seu

Por

que

regresso,

não
para
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permi·tir

que

fosse

ele

arrolada

pela

defesa

no

ouvido

como

momento

testemunha

próprio,

isto

é,

antes de encerrada a fase da instrução probatória e
de iniciada a fase subseqüente das alegações finais,
em

que

as

partes

teriam

ocasião

de

examinar

as

informações dessa importante testemunha no conjunto
da prova existente nos autos?

27.

A eminente autoridade coatora percebeu

que não poderia prescindir da testemunha,

mas, para

não retardar o processo por apenas dez dias, acabou
produzindo

uma

contraditório,
alegações

grave

inversão

nas

regras

do

já que a defesa teve de oferecer suas

finais

antes

de

concluida

a

própria

instrução probatória." (fls . 11/12)

A autoridade apontada coat ora,

o Sr.

Presidente

do Processo de Impeachment, informa:

"(

... )

7•
recurso
Especial

e

não

parecendo-me
fôra

correta,

tendo

efeito

que

decisão

a

decidi

suspensivo

o

da

Comissão

mantê-la,

negando

provimento à impugnação;

a• -

todavia, desde logo, deixei claro

que,

após o decurso do prazo para alegações finais

dos

denunciantes

e

denunciado,

diligência

consistente

testemunha,

como

na

referida,
34

seria

inquirição
determinada

realizada
da
de

mesma
oficio,

) -LCDJ..I... ). ~·o
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pelo Presidente do processo, nos termos dos arts. 52,
I, parágrafo ünico da Co nstituição, 3B e 73 da Lei n2
1 . 019/50,
artigos

32 e 502 do Código de Processo Penal, c;c
209,

conforme

12

§

consta

1.572/1.581,

e

da

edição

398

também

decisão
nv

15

do

C. P . P.,

reproduzida

do

Diário

do

tudo
fls .

a

Congresso

Nacional de 11 de novembro de 1992;

91

testemunha foi realmente ouvida

a

-

no dia

seguinte àquele

para

alegações

~m

que se

finais

do

encerrou o

prazo

denunciado

(fls.

1 .970/ 1 .967, edição n2 19, D. C.N. de 27 . 11.1992);

10 1

-

com a decisão que tomei , em tais

circunstâncias, acredito não haver invertido a ordem
do procedimento, pois, se a testemunha, pelas razões
expostas,

não

d u rante a

instrução, podia ,

de

do Presidente do processo, na oportunidade

of~cio,

própria,

podia

ser

ouvida,

de

defesa,

porém, por determinação

inquirida,

ser

como

em

como

diligência,

testemunha referida ;

11• -

dos S rs.
ainda

Defensore s ,

tiveram

respeito

de

Presidência
disseram,

e realmente o foi, com a pres e nça
l he fizeram reperguntas e

oport unidade
tal

da

que

de

prova,

por

a

lamentar

pareceu uma inversão processual
n2

35

1~1nM

em
aquilo

(fls .

t L a> ,l. i_
r/

19 I D • c . N • de 2 7 . 11 • 19 92 ) i

manifestar

determinação

ocasião

Comissão,

limitando- se

se

I

nada

que
que

1 . 966,

a
da

lhes

edição

929
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251. ' ~
segundo entendo,

12•

tais

condições,

inversão

nem

indevida

cerceamento
o~dem

da

não houve,

em

defesa,

nem

aliás,

não

de

processual;

ficou demonstrado qualquer prejuizo para ela;" (fls.
105-106)

Como
ouvida,

na

se

presença

verifica,
dos

a

Advogados

testemunha
do

acabou

Presidente,

sendo

que

lhe

fizeram perguntas. Posto ter sido ouvida após o encerramento do
prazo para alegações finais, certo é que o depoimento está nos
autos
libelo

e

pôde ser utilizado por ocasião da
(Lei

art.

1-079/50,

58).

contrariedade ao

Inocorre,

está-se

a

ver,

prejuizo para a defesa . O Código de Processo Penal, na linha do
velho adágio,
aplicáveis

ex

"pas de nullité sans grief", artigos 563 e 566,

Yi do disposto no art.

36

da

estabelece que nenhum ato será declarado nulo,

Lei

1 . 079/50,

se da nulidade

não resultar prejuizo para a acusação ou para a defesa e que
não será declarada a nulidade de ato processual que não houver
influido na apuração da verdade substancial ou na decisão da
causa.

O

~

é de ser indeferido, pois, no ponto.

B) Juntada
fOnicas

'.

~

~-

~~documentos .

Sustenta- se ,
cerceamento de defesa ./

autos de milhares de contas

aqui,

{.l l .l L.·C é
36

mais em reforço na tese do
S.

·o
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13.

... )

Em suas alegações finais, o impetrante

apontou cerceamento de defesa também no fato de se
terem

juntado

aos

autos

milhares

de

contas

telefônicas às vésperas da abertura do prazo final da
defesa quando "seria humanamente impossivel fazer uma

triagem e um cotejo alusivos ao mencionado material
e,

que

muito menos,
se

pesquisar a identidade das pessoas

utilizaram

das

centrais

e

das

linhas

telefônicas instaladas no Palácio do Planalto e na
"Casa da Dinda" (f. 1784).

Ainda

14 .

defesa,

no

evidenciaram

açodamento

com

que

plano

do

cerceamento

as

alegações

finais

se

processaram

os

que
atos

da
o
da

instrução, notadamente quanto à pletora de documentos
trazidos

aos

autos,

não

permitiram

sequer

o

necessário exame e reflexão para o correto exercicio
da defesa (f. 1784/1786)." (fls. 6/7)

Essa sustentação, repito, é feita mais em reforço
da

tese

do

propriamente,

cerceamento

de

defesa,

do

que

um

pedido

conforme se pode ver do intróito da inicial, em

que os atos impugnados são expressamente indicados, o que foi
reiterado no item III, sub-item 21, letras ª e Q, fl. 9.

No

particular,

informou

coatora:

37

a

autoridade

apontada

931
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... )

15• - como se vê, não foram apontados,
corno atos impugnados do . Presidente do processo,
que

depois

se

referiram na

inicial,

a

os

fls.

13/14

maneira,

devo

destes autos, itens 30 a 32;

16•

de

qualquer

Anton~o

esclarecer que o Relator, Senador
Cona:issão

assim

Eapec:ial,

denunciantes,

usaram,

apenas

como
e~

Mariz, e a

próprios

OB

parte, os prazos de

que dispunham, e não estavam obrigados a usá-los por
inteiro, não caracterizando essa atitude cerceamento
de defesa;

171

os prazos legais de defesa foram

-

usados inteiramente;

se a defesa exigiu enorme esforço

181 -

dos dois únicos e ilustres profissionais constituidos
pelo

impetrante,

inclusive

em

razão

de

outros

inquéritos e seus desdobramentos, nem por isso deixou
de ser exercitada plenamente, com a cautela, o esmero
e

a

eficiência que

caracterizam a

atuação de

tão

nobres causidicos;

19•

Relator,

assim

conclusão da
Defesa,

nem

-

se os relatórios e pareceres do

como

Com~ssão

por

a

própria

da

não pareceram satisfatórios à

isso

deixaram

exigências legais e regimentais; ;
38

fundamentação

•

de

atender

.-U..':O.J... i... ~ ~- v

às
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acompanharam o

quanto às contas telexônicas, que

-

a

oficio da Telebré.s,

Defesa

delas

tomou conhecimento no dia 04 de novembro de 1992,
como se vê de fls. 1 . 302/1.303 (edição nQ 11,

o.c.~.

de 05.11.1992); ciência reiterada no dia 06.11 . 1992,
corno registrado a fls. 1.517 (edição n2 13, D.C.N. de
07.11.1992);

sobre

elas

teve,

ainda,

oportunidade

para se manifestar nas alegações finais, apresentadas
vinte

e

dois

dias

depois

da primeira

ciência,

ou

seja, em data de 25.11.1992 (fls . 1.77 5/1.909, edição
n 2 18 , D . C . N . de 2 6 . 11 • 19 9 2 ) ; " ( fls . 1 O7 1 1 O8 )

Os

incontroversos,

fatos,
na

no

particular,

medida

em

que

não

não

se

seria

apresentam
possive1

a

verificação do grau de dificuldade para exame de documentos por
parte da defesa no tempo que dispôs. A matéria, aliás, apontei
quando despachei a inicial, é, de certa forma, questionável no
processo do mandado de segurança (despacho, fl.
no ponto 1

não

37). Os fatos,

1!: neste sentido 1

são incontroversos .

aliás,

o

parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Dr. Moacir
Machado da Silva:

"37 .
de

Ainda no tocante ao alegado cerceamento
defesa,

relacionados

refere o
com

a

impetrante
massa

aspectos

de documentos

genéricos
levantados

pela Comissão Parlamentar de Inquérito e aos diversos
inquéritos policiais em

~ndaroento,

esforço dos defensores do acusado .
I

.

~

..

..

~

·· ..;~....;..---' ·

39

I

que exigem enorme

LL cc·..L (_ l oi. L

933

934

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MS_ 21.623-9 DF

38.

Essas ocorrências não foram imputadas à

autoria do Presidente do Processo de "Impeachment" 1
não se comportando 1 dessa forma , no âmbito do

~.

Aponta 1 contudo 1 o impetrante a juntada aos autos de
milhares
defesa,

de

contas

em

telefônicas

tempo

para

apreciação

condições

e

de

da

absoluta

impossibilidade .

O Exmo. Sr. Presidente SYDNEY SANCHES,

39.

nas

informações 1

presta

a

respeito

os

seguintes

esclarecimentos (fls. 108):

'20!.

telefônicas,

quanto

contas

às

que acompanharam o o f i cio da

Telebrâs, a Defesa delas tomou conhecimento
no dia 04 de novembro de 1992, como se vê
de fls.
de

(edição n2 11,

1.302/1.303

05.11. 1 992);

ciência

como

06.11 . 1992,

D.C.N.

reiterada no

registrada

a

fls.

dia

1.517

(edição n2 13, n.c.N. de 07.11.1992); sobre
elas

teve,

ainda 1

oportunidade

apresentadas vinte e
primeira

ciência 1

se

finais,

alegações

nas

manifestar

para

dois dias depois da

ou

seja,

em

data

de

25.11.1992 (fls. 1.775/1.909, edição n 2 18,

D.C.N. de 26.11 .1992).'

40.

documentos

Saber até que ponto a
nos

autos

do

processo

juntada desses

de

"impeachment "

interferiu no exerci cio da defesa constitu i

·- -.~~ -

40

/

Ju

questão

(. I ( ( ( ~ { .
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~

de fato complexa,

insuscetivel de ser apreciada na

via estreita do mandado de segurança.

41.
as

Acrescente-se que os prazos de defesa e
regras

do

observados
reconhece
ünica

no
o

processo

impetrante

relacionada

MARCÍLIO
regras

contraditório

MARQUES

de
(fls.

com o

sido

ao

E,

rigorosamente

"impeachment" ,
14),

com

depoimento

MOREIRA.

concernentes

têm

por

a

do

ressalva

ex-Ministro

outro

processo

como

por

lado,

as

crimes

de

responsabilidade são aplicáveis a todos os processos
dessa

natureza,

não

se

podendo

cogitar

de

rito

especial para cada caso."

Também nesta parte indefiro o writ.

C)

Impedimento~ suspeição~

Senadores.

Está na inicial:

"(

... )

A argüição de impedimento, que ora se

38.

renova neste y U , alcançou os seguintes Senadores,
que, na condição de titulares ou suplentes integraram
a CPI, como se vê a f.
Mariz ,

Amir

Raimundo

Iram

Lando,

Lira,

44/46: Pedro Simon, AntOnio

Mário

Saraiva,

Covas,

Odacir

Valmir

Soares,

Campelo,

Ney

Maranhão, José Paulo Bisol, Flaviano Melo, Cid Sabóia
de Carvalho, Wilson Martins, Eduardo Suplicy,
41

'" IP2 M1

Dario

Llt l'(t0CJ
I

935

936
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Pereira,

Jutahy Magalhães,

Wedekin,

Saldanha Derzi,

Jonas

Pinheiro,

Nelson

lf:lcio Álvares e Esperidião

Amin.

39.

A

par

outros

Senadores

mesmo

antes

apresentadas

incompatibilidade,

incorreram

de
as

da

em

concluida

alegações

suspeição,

a

pela

40.
Tito,

de

em sentido

impetrant~.

Assim,

Ronan

e

anteciparam

seu julgamento sobre o mérito da causa,
desfavorável ao

porque,

instrução
defesa,

alguns

após

os

a

Senadores

tomada

Iram

dos

Saraiva

depoimentos

e

das

testemunhas Cláudio Vieira e Najum Turner, perante a
Comissão

Especial

no

3

dia

de novembro,

prestaram

declarações aos jornais , que os tornam suspeitos para
participar dos julgamentos de mérito. O Senador Iram
Saraiva asseverou que "o fato novo apresentado pela
defesa e reafirmado por Vieira -

o uso de saldo de

campanha no pagamento das despesas pessoais de Collor
-

é

apenas um engodo",

acrescentado:
criam,

mais

"quanto

tendo o Senador Ronan Tito

mais

envolvem o

versões

Presidente

e

álibis

Collor•

eles

(Correio

Braziliense, 04.11.92, p. 3) . Este último, o Senador
Ronan Tito, declarou também:

'0 povo já
de Collor,
essa

fez

o julgamento

e o Senado não vai contrariar
(~

vontade'

2 7 • 1 o . 9 2 ) • _).),_)..Á d ...J... i. '- ,{)

/42

.

~.
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41.

Por sua vez a Senador José Paula Bisol,

em entrevista divulgada pela Correio Braziliense, de
asseverou

09.11.92,

que

nas

contradições

nos

depoimentos das testemunhas de defesa do Presidente
afastado

Fernando

Collor

já

são

suficientes

condená-lo". E ao Jornal !iQ. Brasil ,
"impressionantemente frágeis"

para

qualificou como

as teses e argumentos

da defesa (28.10.92).

42.
segundo

Já o

noticiário

novembro,

declarou

Senador Cid Sabóia de Carvalho,
da

"Voz

que

as

do

Brasil"

explicações

de

11

dadas

de
pelo

Secretário de Imprensa de Collor "sobre a questão das
ligações

telefônicas,

palaciana,

uma

constituiram

afirmativa ü

e

cinica

uma

mentira

que procura

confundir a opinião piiblica brasileira" (os recortes

dos jornais que inseriram tais declarações estão a f.
1911/1924).

43.

São

ainda

suspeitos,

porque

têm

interesse na condenação do impetrante para continuar
no exercicio dos mandatos senatoriais,

aqueles que

são suplentes dos Senadores nomeados Ministros pelo
Vice-Presidente em exercicio, a saber: Senador Álvaro
Teixeira, Bello Parga, Eva Bley, Juvêncio Dias, LUiz
Alberto e Pedro Teixeira .

44.

A suspeição do Senador Divaldo Suruagy

-- inimigo notório e declarado do impetrante -- não é
43

.,

102 002

937
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objeto deste mandado de segurança, porque ainda pende
de decisão do eminente Presidente SYDNEY SANCHES, que
o

ouvirá

antes

do

julgamento

da

acusação."

(fls.

16/18)

São

vinte

e

oito,

portanto,

os

Senadores

acoimados como impedidos ou suspeitos.

O

Sr.

Presidente

do

Processo

de

"Impeachment"

informou a respeito:

"(

...

)

21• - no que concerne ao impedimento ou
suspeição

dos

Sra.

Senadores,

reporto-me

fundamen tação contida em minha decisão a

fls.

à

1 . 99 O

(edição n'l 19, D . C.N. de 27.11.1992), "in verbis":

'8. Somente estarão impedidos de funcionar

como juizes os Senadores que se encontrarem
nas situações previstas no artigo 36 da Lei
n2 1.079/50, conforme estabelece o art. 63.

N~o

é

o caso, pois, dos senadores apontados

a fls. 1.802.

9.

Quanto aos apontados como suspeitos a

fls.

itens

1 . 803,

hip6teªe

de

peculiaridades

81

a

84,

suspeição,
do

não

ocorre

dadas

processo

as
de

"impeachment", no qual as razões deduzidas

44

Lü,-Cl..c.t l

/

.S..-<..
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não bastam para caracterizá- la';

22• - no item 10 de minha decisão (fls .

edição n 2

1.990,

D.C.N.

19,

de

27.11.1992),

adotei como fundamentos jur1dicos
para

afastar

suspeição,

os

as

alegações

que

haviam

ainda

e apenas esses
de

sido

impedimento
deduzidos

ou

pelos

denunciantes, quando se manifestaram a respe i to (v,
fls. 1.990, edição n2 19, D.C.N. de 27 . 11 . 1992 , item
10);

tais

23•

fundamentos

foram

os

apresentados pelos denunciantes a fls. 1.978, item 3,
fls.

"usque"

1 . 984,

i ·tem 5, edição nl! 19, Diário do

Congresso Nacional de 27 de novembro de 1992 ,

aos

quais

com

me

exclusão

reporto,
das

ainda

expressões

agora,
de

naturalmente

critica

contundente às

argUições da Defesa.

pondero,

ainda,

que

a

Constituição, e a lei especifica sobre "impeachment"
(nl!

1 . 079/50)

não

prevêem

outras

hipóteses

de

impedimento além daquelas indicadas por esta última;
não cogitam de casos de suspeição; e a Constituição
quer que o julgamento de crimes de responsabilidade
do Presidente da República se faça em foro politico,
como

...

'• ' ~· A"d,.,

,~

.·

,,

..

facções

.,

-~............

I

\ .·..I ·..
~.

'v,.::.__:. .

TF - 102002

J

J
•

o

Senado

Federal

partidárias,

e

onde,

podem

e ntre

existir

as

várias

inúmeros

e

ferrenhos adversários politicos do denunciado; não me

\

;.
\;

é

:

parece

que

a

Constituição

tenha,

só

por

/Cc0A. \.l ~ ~..

45

/

isso,

939

940
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pretendido
que

hajam

Inquérito,

pois

não

exclu~-los

do julgamento; nem os Senadores

participado

de

Comissão

por ela mesma prevista
atuaram

policiais,

mas,

corno

sim,

(art .

agentes

como

Parlamentar

ou

membros

58,

de

3g),

§

autoridades
do

Congresso

Nacional; também não devem ser afastados aqueles que
tenham

eventualmente

externado,

em

público,

algum

ponto de vista sobre a acusação, pois a proibição a
respeito é

especifica para os magistrados

(art.

36,

III, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional); não
se

pode,

segundo

entendo,

estabelecer

perfeita

identidade entre a figura do magistrado imparcial em
foro

jurisdicional

essencialmente

apolitico

polltico,

e

a

do

formado

juiz
no

em

foro

âmago

de

partidos; na verdade, a garantia maior do acusado, em
processo

"impeachment",

de

pol~tico-partidário,

foro

nesse

ainda que em função judiciária

excepcional, está. no alto" "quorum" de dois terços dos
votos, estabelecido no parágrafo único do art. 52 da
Constituição, para um julgamento condenatório;" (fls.
108/110)

São dados como impedidos 1
da

CPI,

Mariz,

os seguintes
3) Almir Lando,

Raimundo

Lira,

7)

Senadores:
4)

Mário

1)

por terem participado

Pedro

Iram Saraiva,
Covas,

8)

Simon,

2)

Antônio

5) Odacir Soares ,

Walrnir

Campelo,

9)

6)
Ney

Maranhão, 10) José Paulo Bisol, estes na condição de titulares,
e

mais

os

Carvalho,
Alvares,

suplentes:

11)

Flaviano Melo,

13) Wilson Martins ,
16)

Dario Pereira,

14)

17)
46

. 102 .002

12)

Cid

Sabóia de

Eduardo Suplicy,

15) !H cio

Jutahy Magalhães,

18) Jonas

( .l. L ( I,(..~-

;-

(. l!-

-u
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19)

Nelson

Wedekin,

Saldanha

20)

Derzi,

21)

Espiridião Amim.

São acoimados de suspeitos,
alega o

impetrante,

opinião a

dado

respeito do

declarações a

por terem,
jornais 1

julgamento, os Sra.

segundo

antecipando

Senadores: 1)

Saraiva, 2) Ronan Tito, 3) José Paulo Bisol,

rram

4) Cid Sabóia de

Carvalho.

Seriam também suspeitos, porque são suplentes que
estão substituindo os titulares chamados a ocupar a chefia de
Ministérios,

os Sra.

Senadores:

1) Alvaro Teixeira,

2) Bello

Parga, 3) Eva Blay, 4) Juvêncio Dias, 5) Luiz Alberto, 6) Pedro
Teixeira .

Como

se

verifica,

há

Senadores

acoimados

de

impedidos e suspeitos : 1) Iram Saraiva, 2) José Paulo Bisol, 3)
Cid Sabóia de Carvalho.

São vinte e oito, portanto, volto a registrar, os
Sra. Senadores acoimados de impedidos ou suspeitos.

Abrindo o debate, começo por anotar que a questão
poeta deve ser visualizada no campo em que ela se apresenta: o
processo de
mista,

"impeachment",

politico-criminal;

conforme
noutras

já vimos,

palavras,

de natureza

é

o

Senado,

posto

investido da função de julgar o Presidente, não se transforma,
às

inteiras,

num

Tribunal

judiciário

submetido

às

r1gidas

regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário. A
função conferida à Câmara Legislativa incumbida do julgamento
47

-; · 10,.001

/
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do "impeachment" é, na linguagem de Pontes de Miranda, c itado
no

excelente

parecer

do

Ministro

"judicialiforme". !!: que não é
coisas:

a

Câmara

verdadeira

do

de

Albuquerque,

possivel mudar a natureza das

Legislativa não

acepção

Xavier

vocábulo,

integrada de

é

mas

de

juizes

representantes

na
dos

Estados, ou representantes do povo do Estado-membro, porque não
há

Estado

sem

povoi

a

Câmara

composta,

é

portanto,

de

mandatários, de agentes politicos no seu exato significado. Por
isso,

quando

a

Câmara

Legislativa

se

investe

de

"função

judicialiforme", a fim de processar a acusação politica, ela se
submete,

obviamente,

próprias, que o
processo

a

regras

juridicas,

regras,

entretanto,

legislador previamente fixou e que compõem o

politico-criminal.

Vale,

no

ponto,

o

registro

de

hybrid process.

It

Charles Wiggins:

"Impeachment

ia

a

has many of the hal lmarks of a judicial proceeding.
But it is clearly something more. It also resembles
the legislative-investigative function, and yet that
image is imperfect as well .

In the final analysis,

impeachment appears to be an amalgam of traditional
legislative

and

judicial

functions

designed,

as

Hamilton correctly observed, "as a method of NATIONAL
INQUEST into the conduct of public men".

An
process
i mportant

of

accurate

impeachment

characterization
may

not

be

of

the

particularly

in itself. It assumes significance only in
the legislative or judicial

deciding which model

-- ia to govern the rights of a respondent caught up
48

· 102.00)

Lu .. c·\_,l (I~ D
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in its workings .

Total

acceptance of the

judicial

model is to pursue the impossible dream. That model
would, of course, maximize the procedural rights of
an

official

subject

to

impeachment.

the

If

impeachment scenario were played out in the fashion
of

most

rights

judicial

would

be

disregarded.

So

supervision

of

likelihood

proceedings,
exalted and

long

that

as

however,
political

the

process

politicians,
politiçal

is

there

imperatives

individual
imperatives
under the
ia

little

will

fall

before the niceties of the law."

( "Impeachment"
Tem muito do
é

funda~ental

claramente algo mais .

é

um processo h1brido.

de um processo judicial. Mas
Parece muito com a

f unção

legislativa de i nvestigação, mas esta imagem também é
imperfeita. Em análise final, o "impeachment" parece
ser um

amálgama das funções legislativas e judiciais

tradicionais destinadas a ser, como o disse Hamilton,
"um método de investigação nacional sobre a conduta
dos homens püblicos . " (Hamilton, "The Federalist", n!l
65).

Uma caracterização acurada do processo
de

"impeachment"

importante
quando
judicial

se

pode

não

em si mesmo.
decide

que

ser

Assume

os

judicial

é

buscar
49

• 102·002

o

somente

legislativo

direitos

submetido ao seu funcionamento.
modelo

relevancia

modelo

governará

particularmente

do

ou

acusado

Aceitação total do

sonho

imposs1vel.

r<..-D.U...)

t1-0

Tal
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modelo

maximizaria,

naturalmentet

os

direitos

processuais do acusado. Se o cenário do "impeachment•
fosse

visto

como processos

individuais

seriam

politicos
estiver

judiciais,

exaltados

desconsiderados.
sob

a

supervisão

os

os

e

imperativos

Enquanto
de

direitos

processo

o

pol1ticos,

há

pouca

chance de que os imperativos politicos cedam diante
das

sutilezas

observe-se

do

a

Direito . ")

sutileza

da

(Nota

lingua

utiliza a palavra "respondent" -

do

tradutor :

inglesa:

o

autor

respondente, e não

acusado, para distinguir, até ai, do processo penal).
(ob. cit., págs. 201/202) .

Posta

questão,

a

portanto,

nos

seus

exatos

termos, verifiquemos o que dispõem a Constituição e a lei.

Já

vimos

que

a

Constit uição

estabelece

que o

Senado Federal processará e julgará o Presidente da República
nos crimes de responsabilidade, vale dizer, o "impeachment" do
Presidente da
Federal:

o

Repüblica

Senado e

é

processado

não mais a

e

julgado pelo Senado

Câmara formulará a

acusação

(juizo de pronúncia) e proferirá o julgamento: C.F., artigo 86,
§

12, II,

§

22; art. 51; art. 52. (MS n2 21.564- DF,

julg. em

23.09.92). A Constituição estabelece, mais, no parág. único do
art.

85,

que

julgamento.

a

Essas

1.079, de 10.04.50

lei

estabelecerá · as

normas,
(MS

também foi

processo

e

estão na Lei n!!

i mpedimento dos Senadores

dispõe a citada Lei n2 1.079/50, art. 36;ux.·1.Ll.
50

102.(102

dito,

de

n2 21.564-DF).

No ponto especifico -

normas

•

1

~>-V

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

'!!iú"P!ma/ :!Ji!;r:ktd

SfrtMtt'

,,
26 o

MS. 21.623 - 9 º-E

"Art.
nenhuma

fase

do

36

Não

processo

de

pode

interferir,

em

responsabilidade

do

Presidente da República ou dos Ministros de Estado, o
Deputado ou senador:

a) que tiver parentesco consangUineo ou
afim,

com

colateral,

o

acusado,

os

irmãos,

em

linha

cunhados,

reta;

em

enquanto

linha

durar

o

cunhadio, e os primos co-irmãos;

b)

que,

como testemunha do processo,

tiver deposto de ciência própria."

Deseja o

impetrante a

aplicação,

no caso,

dos

motivos de impedimento e suspeição do Código de Processo Penal,
artigo

252.

O

Código

verdade, no processo e

de

Processo

Penal

tem

aplicação,

é

julgamento do Presidente da República,

subsidiariamente. O mesmo deve ser dito em relação ao Regimento
do Senado Federal (Lei 1.079/50 1 art . 38).

Em principio,
subsidi ária

do

C.P . P.,

no

portanto,
caso.

é

possível a aplicação

Acontece

que

a

aplicação

subs idiária dá-se no vazio da lei especifica, vale dizer,

no

vazio da Lei 1 .079/50.

Isto ocorreria, no caso?

A

resposta

parece-me

negativa,

diante

dos

peremptórios termos do artigo 36 da Lei n2 1.079/50, que deve
~~

...__ ,P :

... .::_~·/
102002

..

s1

/- "- ~..- C .!.l U

j..

v
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ser interpretado em consonância com o disposto no art.
mesma lei, a estabelecer que,

63 da

"no dia definitivamente aprazado

para o julgamento, verificado o nümero legal de Senadores, será
aberta a sessão e facultado o ingresso às partes ou aos seus
procuradores.

Serão juizes todos os Senadores presentes,

com

exceção dos impedidos nos termos do art. 36".

A lei, pois, é expressa:
Senadores presentes,

"serão juizes todos os

com exceção dos impedidos nos termos do

artigo 36".

Não me

parece

posslvel,

portanto,

a

aplicação

subsidiária do Código de Processo Penal. t que não há falar em
vazio, no ponto, na lei especifica, na lei que a Constituição
manda, expressamente, que seja aplicada (Constituição Federal,
parág.

ünico do art.

85). Também não me parece possivel, no

caso, interpretação extensiva ou compreensiva do art. 36, para
fazer

compreendido,

nas

suas

allneas

A

e

~~

o

alegado

impedimento dos Senadores.

Federal,

no

Com propriedade,

sustenta o

parecer

140/160,

de

fls.

Ministério Público

lavrado

pelo

ilustre

Vice-Procurador-Geral da Repüblica, . Dr. Moacir AntOnio Machado
da Silva:

A limitação do impedimento a hipóteses

"47.

verdadeiramente excepcionais e a ausência de previsão
legal de casos de suspeição estão ligadas à própria
natureza
crimes

da

de

função

par l amentar

responsabi lidade,
52

to2-cn2

em

e

do

que

a

processo

por

Câmara

dos
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Deputados

e

Senado

o

jurisdicional pol.itica,

Federal
seja no

exercem

função

ju.izo de acusaçao,

seja no juizo da causa .

o

48.

"impeachment "

do

Presidente

da

República, como foi assinalado no julgamento do RMS
n2

4. 928,

uma prerrogativa do Legislativo,

é

Poder

maia representativo da vontade popular, pois importa
em extinção de um mandato pol.itico, fundada em razão
de Estado (ROA. 52, p. 265 e 284).

49.

A

participação

dos

Senadores

como

juizes no processo por crime de responsabilidade do
Presidente da República, por isso mesmo, é oonatural
ao mandato representativo de que se acham investidos,
o que leva a
existam,

a

reduzir as incompatibilidades,

hipóteses

taxativamente
estendendo
regras

na

aos

especial

membros

aplicáveis

elencadas

ex~epcionalissimas,

lei

do

nesse

pertinente,

não

se

Nacional

as

magistrados

de

Congresso

campo

a

quando

carreira.

50.

tese

A

levaria,

em

última

sustentada

análise,

ou

na
a

exercicio pleno do mandato parlamentar,
manifestação
torno

de

de

membros

assunto

politica

que

Congresso

extrema

nacional,

inviabilizar o
competência

de

do

ou,

impetração
embaraçar

impedindo a
Nacional

relevância

em

o

na

contraposição,

em

vida
a

exercicio pelo Poder Legislativo de
lhe

é
53

conferida

diretamente

pela

947

948
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Constituição da República.

51.

um

O entrechoque de opiniões é inerente a
assunto

de

tamanha

"impeachment"

relevância

e

pol1tica,

como

República.

Já se pronunciara nesse sentido HAMILTON

no

o

gravidade

"Federalista",

nesta

do

Presidente

passagem

transcrita

da

no

julgamento do RMS n2 4.928 (ROA 32, p . 274) :

'Uma
para

o

Corte

julgamento

objeto

tão

de

desejado

bem

constituida

impeacbment
quanto

é

um

dificil

de

alcançar, em um governo totalmente eletivo.
Os assuntos de sua jurisdição são as faltas
resultantes

da

má

conduta

de

públicos, ou em outras palavras,
ou violação da confiança.
tal

que podem

homens
do abuso

São de natureza

ser denominados

politicos,

uma vez que se relacionam, principalmente,
com o injusto cometido diretamente contra a
própria sociedade . A sua execução, por esta
razão,

sempre

comunidade
opostas,

suscita paixões e

em

uma

a

facções
favor

e

de
outra

divide a
tendências
contra

o

acusado . . ,' (fls. 154/156)."

Relembre-se que a garantia do due process

QÍ ~,

em termos processuais, desenvolve-se com observância de normas
pré-esta.b elecidas, regras legais razoáveis.J,C(l) .li A ~- 0

54

02-<>02
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t o que estamos a fazer, aqui : observamos normas
legais pré-estabelecidas, normas contidas na Lei 1.079/50, que
é a lei que diante do comando constitucional -- parág . único do

art. 85 - - estabelecerá as normas de processo e julgamento .

Dir-se- á que, no caso, a Constituição estaria a
exigir

mais,

estaria

a

exigir

o

afastamento

dos

Senadores

acoimados de impedidos ou suspeitos.

Isto estaria, de fato, ocorrendo?

Penso que não.

Constituição vigente,

A

a mais democrática das

Constituições que tivemos , parece não dar importância ao fato
de

o

Senador

participar

da

fase . acusatória

e

da

fase

de

julgamento.

Com efeito.

No

constitucionalismo

procedência

da

acusação

Deputados

o

julgamento

e

Constituição
pronúncia)

de

e

1988,

a

ficava
da

brasileiro ,

por

competência

procedência

o

julgamento

De

outro

conta

competem

da
ao

até

da

do

Câmara

Senado.

acusação
Senado,

a

1988,

dos

Com

a

(juizo

de

conforme

já

vimos .

-::: ·~:.~~-.,
. ·..

\

\ :
I

.

···~--'
lO:Z·OOl

a

temporárias

âmbito

no

respeito
do

das

a

Constituição

Comissões

Congresso

dispõe,

permanentes

Nacional

e

suas

55

/

U.l~ ..ti. .

I o-

e

Casas

•

./~.:
..' ·

expressamente,

lado,

(>
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(Constituição, art. 58), determinando que essas Comissões serão
constitu1das

na

forma

e

com

as

atribuições

previstas

no

respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
Estabelece

a

Constituição,

a

respeito 1

principies

e

regras

(C.F., art. 58 e§§) . Não há uma palavr a no sentido de vedar a
participação de Senador em Comissão Parlamentar de que possa
resultar processo de "impeachment".

No Regimento Interno do Senado não há,

também ,

uma. só pa l avra a respeito.

o

E

que

me

parece

importante:

admitido

o

impedimento dos Senadores, o julgamento estaria inviabilizado .
~

que

são

81

os

Senadores.

Saindo

Constituição estabelece que a decisão

28,

sobram

53.

condenatória,

ora,

a

" somente

será proferida por dois terços dos votos do senado (art. 52,
parág . único) . Tirando- se 28 de 81, sobram 53, menos, portanto,
de dois terços do Senado, que são 54 .

Dir-se-á
suplentes.

Mas

a

que

poderiam

Constituição

é

ser

expressa no

convocados

os

estabelecer os

casos em que poderão ser convocados suplentes: art . 56 ,

§

lR : o

suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em
funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e
vinte dias. Acrescenta o
e

§

2R do mesmo a r t. 52: ocorrendo vaga

não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se

falta rem mai s

de quinze meses para o

término do mandato.

O

Regimento Interno do Senado Federal, no artigo 45, não dispõe
de outra forma: dar-se-á a convocação de Suplente nos casos de
vaga, de afastamento do exercicio do mandato para investidura
56
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nos cargos referidos no art.
superior

a

cento

e

autorização para

a

vinte

39, Q.,
dias.

convocação

do

ou de licença por prazo
Não

há,

Suplente

está-se

a

no

de

caso

ver ,
que

tratamos.

Os que estamos acostumados à prática do processo
judicial

propriamente

dito,

estar atentos, entretanto,
examinamos

um

é

estranhamos

isso

tudo.

Devemos

para o fato de que o processo que

processo

de

natureza

mista,

ele

é

pol1tico-criminal. Não custa relembrar as palavras de Charles
Wiggins, anteriormente citadas:

"To those of us who have been trained
to think in terms of rights and judicial remedies,
impeachment is apt to be' an alien process. Once that
process ia understood to be political,

however, and

not simply a novel legal problem to which traditional
legal remedies apply, perception ia clear. Political
"wrongs",

I

believe,

are best remedied within the

political system. Reliance upon the political system
may be of small comfort to individuais who have been
aggrieved and who have no immediate judicial remedy;
but

in

seeking the

national

interest

in conflicts

between institutional contenders, the country will be
better

served

by

placing

the

ultimate

power

of

decision in the people, rather than yielding absolute
supremacy to any one contending institution, even if
individuals may suffer as a result."

("Para

nós
57

que

fomos

educados

para
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pensar em termos de direitos e remédios judiciais, o
"impeachment" parecerá um processo estranho. Uma vez
que se entenda tratar-se

de um processo politico, e

não simplesmente de um problema jurldico novo ao qual
se

apliquem

os

remédios

legais

tradicionais,

a

percepção se torna clara. o "mal" politico é melhor
remediado

dentro

do

sistema

polltico.

Confiar

no

sistema politico pode ser pouco reconfortante para
quem esteja submet ido ao processo de

"impeachment"

sem recurso judicial à vista; entretanto, na busca do
interesse

nacional

institucionais,

o

em

conflitos

Pais

será

entre

melhor

contendores

servido

se

se

colocar o poder último de decisão no povo, ao invés
de

se

conceder

supremacia

instituições

em

conseqliência 1

individuas

absoluta

conflito,
se

mesmo
sintam

a

uma

que,

das
como

injustiçados.")

(Ob. cit., pág. 206).

A verdade é

que a

C:onstituição fez

repousar a

isenção do veredicto na exigência do quorum de dois terços dos
votos

do

Senado

para

a

condenação

(Constituição,

art.

52,

parág . único). É de A. Hamilton, aliás, o registro:

"Como para condenar são necessários os
votos de duas terças partes do Senado, a garantia que
oferece aos inocentes esta circunstância suplementar
será a mais completa que eles possam desejar."

("O

Federalista", ob. cit., n2 LXVI, pág. 266).

É

neste sentido 1 aliás 1 o parecer do Ministério
58
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Público . Federal.

~

voto

vai

longo

hora de concluir,
demais .

Peço

Sr. Presidente, porque este

desculpas

aos

meus

eminentes

Colegas se me estendi · muito . É que não tive tempo para ser
sintético.

Do exposto, indefiro o

~.

) ·AA.))J......U <>-<-'
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17/12/92

TRIBUNAL PLBNO

MANDADO DE SEGURANÇA

~

21.623-9 DISTRITO FEDERAL

y_ Q

~

Q

(ADITAMENTO)

O Sr.

Ministro CARLOS VELLOSO

(Relator):

Sr.

Presidente, procurei trazer ao debate as regras do due process
of law. O due process of law,
garantia

processual,

em termos processuais, ou como

abrange,

repito,

o

juiz

natural,

o

contraditório e o procedimento regular, assentando-se este em
regras

pré-estabelecidas,

normas

pré-estabelecidas,

normas

razoáveis. As normas que regulam o processo de impeachment, ou
esse processo politico-criminal, visualizadas no seu conjunto,
sã,o razoáveis .

Invoca-se um acórdão do supremo Tribunal Federal,
na RTJ 3/359,
Procuro
01705020
03760210
06233010
01560430

acórdão,

esclarecer:

aliás,

teria

referido por mim no meu voto.

a

Corte

Suprema

declarado

o

impedimento do deputado que participara da acusação? Isto está,
na verdade, afirmado ' na ementa do acórdão. A questão não está,
entretanto, ao que me parece, muito clara no texto do acórdão.
O

deputado

formulara

a

declarado
acusação

impedido
que

foi

desencadeou

o

acusador,
o

foi

impeachrnent,

quem
não

é

É

um

exatamente isto?

9

TF - 101002

Sr.

Ministro

SEPÚLVEDA

PERTENCE:
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aditamento do Ministro Ary Franco,
Afranio.

Está no

julgamento,

Sexta-feira 18

ao qual adere o

livro de Edgard Costa.

termina

o

Ministro

Ary

Min is t ro

Na segunda parte do

Franco

o

seu

voto

nos

seguintes termos:

"Dou provimento, em parte, ao recurso para determinar
que

os

cinco

Tribu nal

deputados

que

escolhidos,
observar a

que

julgar

vai
também,

d e verão
o

mediante

integrar

recorrente,
sorteio,

o

sejam

devendo-s e

regra consubstanciada no art.

36 da Lei

1.079, que se refere aos i mpedidos de partici par do
julgamento,

e

dentre

os

q uais

há

de

incluir-se,

forçosamente , o deputado denunciante ."

o . Ministro

Afrânio

Costa,

depoi s

do

voto

do

Ministro Hungria, limita- se a dizer :

"Também adiro ao adendo do Ministro Ary Franco."

Dal,

aparecimento,

na

emen t a,

daquela

inserção.

O

I mpetrante) : -

Dr .

V.Exa.

JOSÉ

GUILHERME

VILLELA

(Advogado

do

permite um esclarecimento sobre matéria

de f ato? Antes desse voto do Ministro Afrânio Costa, a que se
refere o emi.nente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE,

há

o aditivo,

também, do eminente Ministro LUIZ GALLOTTI, que foi o Relator e
que d).z:

2

I -- ----
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"Aceito o aditivo do eminente Ministro ARY FRANCO no
sentido

de

que

deputado

o

denunciante

seja

excluido . .. "

O Sr .

Minis tro

S EPÚLVEDA PERTENCE:

isso não fica absolutamente claro. O acórdão é

-

Tanto que

imenso, mas há

essas três expressões e, na verdade, se proclamou o resultado
como concedido em parte, nos termos do voto do Ministro AFRÂNIO
COSTA,

que

neste

ponto

já

havia

aderido

ao

aditamento

do

Ministro ARY FRANCO.

o Ministro GALLOT'l'I acompanha o Ministro AFRÂNIO
COSTA,

com

o

momento que

aditamento
o

aditamento",

do Ministro ARY

Ministro Afrânio

tornando-se

Relator

FRANCO.

Costa diz :
para

o

E é

nesse

"também adiro ao

acórdão,

incluindo,

então, na ementa, este pormenor.

O S r . Ministro CARLOS VELLOSO (Relator): -Agora,

indagaria dos

eminentes Colegas:

manifestação,

apenas,

de

três

será que o
Ministros,

Supremo,

terá

com a

tomado

esta

decisão?

O

Impetrante) :

-

Dr.

JOSÉ

GUILHERME

VI LLELA

(Advogado

do

O Ministro Barros Barreto também fez o mesmo

esclarecimento . No extrato da Ata, está escrito o seguinte :

"Deram provimento ao recurso, em parte, nos termos do
3

fu_:o.cc( '-'O
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voto do Sr. Ministro Afrânio AntOnio Costa."
L

O

Sr.

Ministro

SEPÚLVEDA

Exato.

PERTENCE:

A

ementa é fiel.

O

Sr.

Ministro

CARLOS

VELLOSO

(Relator):

Encontramos, portanto, quatro manifestações nesse sent i do.

Sr.
eminentes
Villela,
causa.

Presidente,

Advogados,

de modo

concluo,
especial

1M M?

o

Dr.

louvando

os

José Guilherme

que se tem conduzido admiravelmente na defesa desta
Ressaltando

esse

trabalho,

4
SU

então,

esse

esforço,

indefiro

o

957

958
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TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA

~

21 . 623-9 DISIRITO FEDERAL

Y.Q:IQ

O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVAO: São dois os pedidos

deduzidos no presente mandado de segurança,
claro o
alegações

eminente Relator:
finais;

e

b)

a)

reabertura

declaração

de

conforme deixou
novo prazo para

d~

incompatibilidade

ou

suspeição dos Senadores que integraram a Comissão Parlamentar
de Inquérito,

que anteciparam

juizo sobre a

acusação e que

susbtituiram Senadores chamados a integrar o Ministério do novo
Governo .
O primeiro funda-se na circunstância de o depoimento
de uma das testemunhas consideradas- essenciais pela defesa, por
motivo d e ausência do Pais, haver sido tomado após as razões
finais,

como

testemunha

referida,

sem

que

houvesse

sido

reaberta oportunidade à defesa para aditamento das alegações.
Em

suas

informações,

o

eminente

Sanches confirmou a versão do impetrante,

01705020
0376021 0
06233020
01580550

"91

-

Ministro

Sydney

~n verb~s:

a testemunha foi realmente ouvida no

dia seguinte àquele em que se encerrou o prazo
para

finais

alegações

do

denunciado

(fls.

1970/1977, edição n2 19, DCN de 27.11.92);
101

com a

circunstâncias,

decisão que tomei,

acredito não haver invertido a

ordem do procedimento 1
pelas

razões

em tais

expostas,

pois 1
não

se a
podia

testemunha,
ser
_./"

:.. '•1

ouvida,
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corno

de

defesa,

durante

a

instrução,

podia,

porém, por determinação de oficio, do Presidente
do

processo,

inquirida,

na

em

oportunidade

diligência,

própria,

corno

ser

testemunha

referida;
11• - e realmente o foi, com a presença dos
Srs. Defensores 1

que lhe fizeram reperguntas e

ainda tiveram oportunidade de se manifestar a
respeito

de

tal

prova,

por

determinação

da

Presidência da Comissão,

ocasião em que nada

disseram,

lamentar

limitando-se

a

aquilo

que

lhes pareceu uma inversão processual (fls. 1966,
ed. ng 19, DCN de 27.11.92".

A douta

Procuradoria

Geral

da

República,

sobre o

assunto, assim se pronunciou (fls . 149/151):

"Só seria posslvel considerar a hipótese de
inversão das regras do contraditório, no tocante
ao depoimento do ex-Ministro, se o indeferimento
do pedido de sua inquirição, antes do inicio do
prazo

de

alegações

da

defesa,

houvesse

desatendido norma processual que garantisse a
realização dessa

prova nessa

fase,

o

que,

em

realidade, não ocorreu.
~

certo que

Processo de

no recurso ao

"Impeachment" 1

a

Presidente do

defesa sustentou

que o art. 405 do CPP não poderia ser aplicado
ao caso, argumentando que as expressões iniciais
nele contidas - "se as testemunhas de defesa- não
2

959

960
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forem

encontradas"

testemunhas
isto é,
não

que

não

só
poderão

se

referem

ser

encontradas,

às

que se encontrarem em local incerto e

a~

sabido,

o

que

não

havia

ocorrido

com

a

testemunha MARCÍLIO MARQUES MOREIRA, que estaria
em sua residência conhecid a no Rio de Janeiro a
partir de 17 de novembro, quando regressaria de
sua viagem ao exterior .
Entretanto,

como foi acentuado na decisão

atacada no "writ", por ocasião da intimação, o
ex-Ministro não foi encontrado em sua residência
no

Rio de

Janeiro porque se achava

em

lugar

ignorado na Europa e, por outro lado, não havia
nos autos elementos seguros a respeito de seu
regresso

em

17

retardamento

da

de

novembro,

instrução,

a

justificar
espera

à

de

o
um

incerto retorno na data prevista.
A situação fática subsumia-se inteiramente
na hipótese do art. 405 do CPP. A testemunha nl!.o
foi

encontrada,

achava-se

em

justificando-se,

destarte,

o

lugar

ignorado,

prosseguimento,

diante da ausência de iniciativa da defesa no
sentido

da

substituição.

Anota,

a

respeito,

EDUARDO ESPÍNOLA FILHO (Código de Processo Penal
Brasileiro

Anotado , · 6•

ed.,

1965,

v.

IV,

p.

229):

"Mas, não tendo substitu1do, dentro
no triduo do art . 405, as testemunhas de
defesa,

que não foram encontradas ; ·hão
3

'-7

.~

' 00'
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pode

o

réu

julgamento,

alegar
sob

cerceamento

de

nulidade

de

fundamento
defesa,

de

pela

não

inquirição das suas testemunhas (ac . da
Secç. crim. do Trib. de S. Paulo, aos 20
novembro
des.

1948,

h.

c.

n.

23.335,

NORONHA GUSTAVO; Rev. Trib.

rel.

1

vol.

178 1 pág. 535), Em ac. un. da 2• CAro, do
Trib. de S . Paulo (ap. crim. n. 23 . 942,
rel .

des.

março

FERNANDES

1949).

MARTINS,

Está

prosseguimento,

aos

24

justificado

o

não

inquiridas

testemunhas arroladas sem indicação do
local
porque,

onde

poderiam

no

trlduo,

ser
a

encontradas,

defesa

não

manifestou esclarecendo tal ponto,

se
nem

pleiteou a substituição (Rev. cit., vol.
180. pág . 132."

A inquirição do ex-Ministro como testemunha
referida, no dia seguinte ao prazo das alegações
finais,

portanto,

não importou em inversão de

regras do contraditório, nem em cerceamento de
defesa .
E,

irregularidade
inquirição
finais

argumeotaodum,

ad

da

houvesse
testemunha

da defesa,

proclamar

nulidade,

no

alguma

indeferimento

antes

das

da

alegações

mesmo assim não se poderia
por

ausência

para a defesa (CPP, art. 563).
4

se

de

prejuizo

_ /::7

--
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Ouvida antes da decisão sobre a procedência
ou

improcedência

alegações

da

finais,

acusação,
nenhum

defesa,

que,

formulou

perguntas

como

embora após

referem

as

testemunha

à

causou

preju~zo

as
à

informações,
e

teve

ainda

oportunidade de pronunciar-se sobre essa prova,
embora nada dissesse, a não ser reiterar o que
considerou uma

inversão

processual

(D.C .N .

de

27.11.92, fls. 1966). Nem cuidou o impetrante de

demonstrar

em

afirmando,

que

consistiria

pelo contrário,

ex-Ministro

se

o

prejuizo,

que o depoimento do

harmoniza

com

as

teses

sustentadas pela defesa (fls. 13).
Não está caracterizada, portanto, a alegada
ofensa ao art. 59, LV, da Constituição Federal,
no que se refere a esse primeiro fundamento do

"writ."

meios
ausente

Vê-se,

portanto,

ser

encontrada,

de
do

trabalho .

Pais,
se

E1

desistência

por
não

prévia

que foi dada como se não houvesse
eminente

curto

espaço

bastasse,

de

seu

personalidade
de

tempo,

havendo a

depoimento,

nacional,

em viagem de

defesa manifestado

se

não

estivesse

a

testemunha pronta para prestá-lo no · dia 17 de novembro (um dia
após o exaurimento do prazo para a defesa prévia), ainda assim,
em nome da celeridade, preteriu-se a necessidade de afastar-se,
de

processo

de

tamanha

importância,

a

mais

minima

eiva

de

inicial,

a

irregularidae.
Mas,
irresignação

como

se

viu

doe

termos

da

não reside no fato de a testemunha
5
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haver sido ouvida como referida, Nem na circunstancia de ter
sido ouvida após as alegações finais.
Não concorda ele é com o não ter sido aberto prazo à
defesa,

após a

oitiva da testemunha,

para complementação de

suas ale_g ações.

t
partes,

certo que pode o juiz, após as razões finais das

ordenar "diligências necessárias para sanar qualquer

nulidade ou suprir falta que prejudique o esclarecimento da
verdade,

inclusive

inquirição

de

testemunhas",

corno

fez

o

Impetrado, na forma, aliás, preconizada nos arts . 502 e 507, do
CPP.
Ao fazê-lo,
causa.

Por isso,

todavia,

está reabrindo a instrução da

ao encerrá-la,

não pode deixar de enviar o

processo às partes, para alegações finais. No caso dos autos,
obviamente, para complementação, ou aditamento, das razões já
apresentadas.
Com efeito, terminada a inquirição das testemunhas -reza o art. 406 do CPP -- mandará p Juiz dar vista doa autos,
para alegações, ao Mi n i stéri o Público e ao defensor do réu.
A regra é

de

fácil

compreensão:

trata-se

de nova

prova trazida aos autos, sobre a qual hão de manifestar-se as
partes,

principalmente

a

defesa,

sob

pena

de

violação

do

principio da ampla defesa .
Ensina Tourinho Filho (Proc. Penal, vol . 4, pág. 32):

"Apresentadas as alegações, ou esgotados os
prazos,

os

autos

vão

conclusos

ao

Juiz,

que

poderá ordenar quaisquer diligências necessárias
para sanar eventual nulidade ou suprir falta que
prejudique o esclarecimento da verdade.
6

-. -1._1

__...
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Havendo diligências, deverá o Juiz, após a
sua realização, determinar que as partes sobre
elas

se

manifestem

e,

em

seguida,

proferirá

sentença.•

Também o excelente processualista James Tubenchlack:

.. Em

sendo

diligência

levada

determinada

incumbe-lhe,
oportunidade

nosso

a

para

as

efeito

a

pelo

Magistrado,
oferecer

ver,
partes

qualquer

se

nova

manifestarem

sobre o acrescido."

E os Tribunais:

"Viola

principio

o

contrariedade penal
proferir
sobre

as

a

constitucional

deliberação

sentença

sem

novas

provas

antes

do

ouvir

juiz de

as

produzidas

da

partes

depois

de

arrazoado o feito, o que importa cerceamento de
defesa e nulidade do decisório (RT 523/377)."

1!: certo que a preterição dessa formalidade não gera

nulidade do processo, se não for demonstrado prejulzo para a
defesa.
No caso destes autos, todavia, não se está falando em
nulidade do processo, mesmo porque ainda não concluido este,
mas

em

reclamo

do

exerclcio

do

direito

de

defesa.

E

o

impetrante, quer na inicial, quer nos requerimentos que fez no
sentido de vol tar a falar nos autos,
7

para aditar

sua~

/ -, :

-tr

razões
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finais, justificou plenamente a sua pretensão, ao expor que se
tratava de testemunho dos mais valiosos -- o que, também, foi
reconhecido pelo próprio Presidente do processo, ao justificar
a decisão de tomá-lo ex officio , "no dia seguinte àquele em que
terminar o
defesa",

prazo,

com a

já em curso,

para as alegações finais da

afirmação de que seria

"conveniente ouvir a

testemunha (Marcllio Marques Moreira), porque, como ex-Ministro
da Economia , pode ter tomado conhecimento de fatos relevantes,
relacionados com os objetos da denüncia e da defesa".
Se se estava diante de testemunho relevante,

nada

mais natural do que propiciar-se à defesa a oportunidade de
sob

utilizá-lo,

todos

os

ângulos

de

seu

interesse,

nas

alegações que deveria apresentar aos julgadores.
Esse direito,
atendido

mediante

próprio termo de

a

em absoluto,

oportunidade,

lnquiri~ão

sobre o depoimento,

não se poderia t ·e r por
conferida

defesa,

à

no

da testemunha, para manifestar-se

o que pretende o Impetrante, ao que se

colhe da inicial, é que, na qualLdade de acusado, lhe seja dado
ensejo

para

utilizar

os

subsldios

trazidos

aos

autos

por

testemunho para ele relevante, no raciocinio a ser desenvolvido
para demonstraçllo de que não praticou os crimes que lhe são
imputados.
Trata- se
agasalhada

no

de

pretensão

direito

à

ampla

das

maia

defesa,

legitimas ,

que,

entre

porque

nós,

tem

respaldo constitucional .
Meu voto,

portanto,

Sr.

primeira parte, é no sentido de
chamado o
aditar

as

processo à ordem,
razões

finais

Presidente,

conc~der

quanto a

essa

a segurança, para que,

se enseje às partes ocasião de

oferecidas

aos

senhores

investidos da função de Juizes.
8

..··
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~7
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O segundo pedido não se reveste de menor relevância .
Com efeito, envol ve a questão de saber se Senadores
que realizaram as inv estigações, podem, agora, desvestidos do
papel de inquiridores, funcionar como julgadores .
Alega- se que se está diante de Tribunal

Pol1tico,

composto de "Juizes" investidos de representação, no exerclcio
de mandatos pol1ticos, descompromissados, por isso, de agir com
irnparcia~idade.

Ao que se depreende da inicial, todavia, não está o
Impetrante a reclamar Julzes politicamente imparciais, Julzes
que

não

integrem

pollticoa.

partidos ,

Pretende,

que

rião

tão-somente,

sejam

ver

seus

adversários

afastados do papel de

Juiz os que serviram como inquiridores e investigadores, os que
se empenharam na reunião de indicios e provas do crime; os que,
até certo ponto, já agiram corno acusadores .
Ensina Carnelutti que todas as condições que afetam a
competência subjetiva do Juiz não passam de incompatibilidades.
Se o Juiz é
Juiz

amigo intimo do réu,

irmão do Advogado,

é

anteriormente ,

funcionou

há incompatibilidade.
na

mesma

Advogado, há incompatibilidade . Em
afete

a

competência

há incompatibil idade. Se o

subjetiva

causa

~uma :

do

Juiz

como

Se o

Juiz,

Promotor

ou

qualquer condição que
é

incompatibilidade,

porque tal condição faz gerar uma inconciliabilidade do Juiz
com a causa cujo julgamento sereno e imparcial lhe está afeto.
Há,

portanto,

certas

condições

cuj a

ocorrência

perturba, intensamente, a imparcialidade do Juiz. Trata- se de
verdadeiros obstáculos para uma reta administração da justiça,
impedindo

o

Juiz

de

conduzir-se

serenidad~

e a imparcialidade necessárias ao desempenho de sua

missão .
9
02

com

a

independência,

a
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A
investidos

circunstância
de

mandato

exonera do dever de

de

tratar-se,

politico,

corno

no
já

julgar com isenção,

caso,

foi

de

dito,

isto é,

Juizes
não

os

sem estarem

jungidos a urna condição objetiva capaz de compeli-los a agir de
outro

modo

que

não

sob

o

exclusivo

ditame

de

sua própria

consciência.
Por isso,
Senadores

que

Comissão

não podem julgar o impetrante os senhores

tiveram

Parlamentar

participação

de

Inquérito

ativa
e

nos

trabalhos

que , .. por

isso,

da

estão

comprometidos com as suas conclusões.
A mesma coisa é
que

se

acham

convocados

de dizer-se dos
para

ocupar ,

senhores Senadores

temporariamente,

vaga

deixada por titulares no exerc1cio de cargo de confiança, no
Governo que se instalou em face do afastamento do Impetrante .
1!: fora de dllvida que,
condição

objetiva que

lhes

também eles,

retira

a

estão diante de

capacidade

subjetiva de

julgar com a isenção devida.
Para

que

possa

exercer

suas

funções

em

urna

causa

determinada -- repita-se -- "o Juiz deve oferecer garantia de
imparcialidade aos
lide

se

realize

litigantes,

com a

a

serena

fim de que

autoridade

a

que

composição da
o

Estado

deve

imprimir aos atos jurisdicionais. Não basta que o Juiz, em sua
consciência,
com a

se sinta apto a

habitual

cumprir suas tarefas funcionais

imparcialidade;

imprescind1vel se faz que nao

subsista a

menor d6v ida de que motivos pessoais lhe não vão

influir

Animo

o

(cf.

Frederico

Marques,

Manual

de

Direito

Processual Civil, 237).
A alegação de que o inquérito feito pela CPI nlio é
inquérito, mas sim, peça de instrução, não encontra agasalho em
un1ssonas, em sentido contrário, as

nosso direito,

10

• . 17
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vozes de quantos, entre nós, demoraram-se no exame da natureza
jur1dica

do mencionado

instrumento,

podendo-se

citar,

entre

outros, o próprio Supremo Tribunal (HC 32.678, Relator Ministro
Mário Guimarães),
Forense,

vol.

Forense,

vol.

Rosah Russomano de Mendonça Lima (Revista

151,

págs.

86/94),

Góis

de

Andrade

151, págs. 23/33), Franci sco Campos

(Revista

(ROA, vol.

67. págs . 341/376), Otac1lio Alecrim (Revista Forense, vol. 151
págs. 34/46 ) , Pinto Ferreira (Curso de Dir . Constitucional, 2•
ed., págs. 216/234) e João de

Filho (Revista Forense,

Oliv~ira

vol. 151, págs. 9/22).
~

certo que a Lei ng

1.078/50, em seu art. 36, ao

enumerar os senadores impedidos de participarem do julgament o,
restringiu-se àqueles com parentesco com o acusado e aos que,
como testemunha, tiverem deposto em ciência própria .
A essa

objeção,

no

com a

ent~nto,

mestre consumado do Direito Processual Penal,

autoridade de
o

sábio Hélio

Tornaghi obtempera, verbis (fls. 4/5):

"No

caso

em

exame,

1.079/50 prevê duas

o

art.

36

da

Lei

hipóteses de impedimento.

Trata-se de elenco exaustivo.

Seria entretanto

sempre verdadeira a regra de que inclusio unius.
exclusio alter ius?
Para

responder

a

essa

pergunta

convém

lembrar que a aplicação a um caso nao inclu1do
explicitamente na letra da lei pode, entretanto
decorrer

da

ilustrar

essa

nat ureza

dos

afirmação,

fatos.

A

fim

de

recordo

a

questão

surgida na interpretação do art. 1295 do Código

c i vil. Ali se dizia que o mandato em _termos
11

"""
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gerais só confere poderes de administração. Não
obstante,

jurisprudência

a

tranqüila

dos

tribunais assentou que o poder de vender titules
em determinada praça

encerra

o

de

delegar o

poder de negociar a um corretor ali habilitado.
O dispositivo

do

parecia

admitir

não

literalmente

se

Código

Civil

era

senão

continha e,

taxativo,
que

o

nele

sem embargo,

interpretação correta da lei conduziu à

uma

citada

conclusão.
Repito: convém não esquecer que a extensão
do

elenco

exaustivo

previsto

pode

fortiori:

a

forte

a

caso

decorrer

de

não

literalmente

um

argumento

lei qué proibe o menos,

razão

prolbe

o

mais,

por

SI.

com mais
força

do

racioclnio a minori ad ma1us. Exemplo: a lei que
proibe

alguém

de

administrar

seus

lhe

veda

aliená-los,

ainda

fortiori

alienação não

fale.

Com razão,

bens,
que

afirma

A

de

Carlos

Maximiliano em sua obra clássica Hermenêutica e
Aplicação

do

Direito

(Editora

Globo,

Porto

Alegre, 1924 , págs. 266):

wos argumentos a majori ad minus e

a rninori ad rnajua, levam a aplicar uma
norma aos casos não previstos, nos quais
se

encontra

o

motivo,

a

razão

fundamental da hipótese expressa, porém
mais

forte

eficácia."
12

em

mais

alto

grau

de
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A citada norma, portanto, não pode ser entendida de
molde a afastar todos os demais casos de impediment o elencados

no Código de ProcesPo Penal.
O eminente Relator trouxe à baila, inclusive, um dado

importante para esse efeito: é

tradição que o Presidente do

Supremo Tribunal Federal presida ao julgamento do impeachment
no

Senado .

Advém,

exatamente,

da

circunstancia

Presidente do Senado nos Estados Unidos,
até à Constituição de 46, ou,

e,

Repüblica

como

tal,

também,

que

o

e também no Brasil,

é o

interessado

de

Vice-Presidente da
no

julgamento

do

impeachment, afastado, por isso, da Presidência, cedendo lugar

ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Mais um exemplo de
impedimento

n!'io

previsto

na

lei,

a

demonstrar

que

os

impedimentos não são apenas aqueles do art. 36.
Aliás,

interpretação

desse

jaez

conduziria

a

flagrante inconstitucionalidade, já que repelida pelo principio
da igualdade das partes e do devido processo legal, que lhe é
corolário, conclusão que tenha em vista impedimento de parente
do acusado e que não contemple, por igual, parente do acusador.
Conforme acentuado pelo eminente Ministro Xavier de
Albuquerque, no parecer oferecido:

"A matéria relaciona-se com o postulado da
imparcialidade,

que

é

inerente

garantia

à

constitucional do devido processo legal, e, sob
tal

prisma

princ1pios

deve
que,

ser
como

encarada
anotou

respeito

de

questão

apanágio

do

processo
13

porque

Alfredo

afim,
penal,

não

envolve
Buzaid a

constituem

mas

vê~es

~

7
'
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axiomáticas que valem para qualquer espécie de
processo

do

qual . não

pode

que

.impeachment,

ser
um

é

pol1tico-administrativo

exceção

da

o

juizo

mais

alta

relevância" .
Por isso, há de ser entendida com largueza
a

disposição aparentemente

restritiva do art.

63, in fine, da Lei nR 1.079, no sentido de que

serão juizes todos os aenadore.a presentes, "com
exceção doa impedidos nos termos do artigo 36".
Não somente esses se excluem do corpo julgador,
mas

também

aqueles

porventura

quaisquer das normas
incidentes,

embora

alcançados

por

inibitórias paralelamente
radicadas

no

Código

de

Processo Penal."

Emprestar,

pois,

interpretação

restritiva

ao

mencionado diapositivo da Lei nR 1.079/50, significa não apenas
violar o direito de igualdade das partes, mas também o direito
de imparcialidade do Juiz, e, conseqüentemente, a Constituição
Federal da Repüblica que, no art. sv, inca. LVIII, LIV e LV,
assegura que
pela

"ninguém será processado nem sentenciado senão

autoridade

competente;

que ""ninguém

será

privado

da

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"; e que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados

em geral,

são assegurados

o

contraditório

e

ampla

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Ante o exposto, meu voto é no sentido de deferir, por
igual, o segundo pedido, limitâda, entretanto, a declaração de
impedimento àqueles senhores Senadores que tiveram parté -àtiva
14

,
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na CPI e aos que substituem Senadores em exercicio de cargos de
confiança no Governo .
Em suma, Sr .

a segurança, pedindo ,

Presidente, voto no sentido de conceder
para tanto,

a devida vênia ao eminente

Relator.

., * * * *

dfm

15
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TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGUNbNÇA

21.623-9 PISTRITO FEDERAL

N2

Y.Q1'.Q

O
Tribunal

SENHOR

MINISTRO

guardião

Federal r

CELSO

DE

MELLO :

O

intangibilidade

da

Supremo
da

Lei

Fundamental do Estado 1 órgão de cúpula do Poder Judiciário, que
não

compactua

desrespeitos

com

.l.legali.dades

ordem

à

nem trensige com eventuais

e

~stabelecida,

jur1dica

chamado

é

a

exercer, nesta causa, que exterioriza situação de litigiosidade
pol1tico- institucional entre dois poderes da República, uma de
suas

atribuições

mais

expressivas ,

consistente

no

concreto

desempenho de irrecusável função arbitral.

Inaceitável, portanto, qualquer insinuação de que
esta

Corte

Suprema

constitucional

de

que

descumprir

possa
é

legitima

e,

pesado

o

sobretudo,

encargo

fidelissima

depositária .

Feitas
01705020
03760210
06233030
01550660

corisiderações 1

estas

que

reputei

indispensáveis em face de declarações recentemente veiculadas
pelos meios de comunicação social, passo a proferir o meu voto.

Claude-Adrien
Montesquieu,

em

1748,

espécies de governo:
ainda por

fazer;

diferentes meios,

Helvétius,

salientava
os bons e

os maus,

que

carta

só

conhecia

os maus.

Os bons,

em que toda

em passar o

em

dirigida

duas
que

estão

a arte consiste,

dinheiro da

a

por

parte governada â

"

973
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parte

confiança,

no

respeitadas a
resultar

o

clara

liberdade

e

a

geral,

de

demonstração

na correção e

poder,

possibilidade

interesse

Numa

na dignidade,

que exercem o

na

"

governante . .. ".

entanto,

ético daqueles
crença

Março de 2016

bom

povo,

contraposição

sua

em que,

governo,

propriedade do
em

no rigor

deixou registrada a

um

de

ver-se-ia

ao

interesse

do

exerclcio

particular".

Para
!licito

do

poder

obviar os

males

governamental

resultantes
e,

desse

modo,

inibir

e

reprimir práticas atentatórias daquela constelação de valores
ético-juridicos e po lltico-administrativos que a carta Federal
consagra como indeclináveis pressupostos axiológicos, fundantes
do

próprio

sistema

que

estabelece

concebeu-se

a

fórmula

constitucional do impeachment, que exterioriza, em função dos
objetivos a que se vincula, um dos . mais relevantes instrumentos
de preservação e de estabilização da ordem normativa proclamada
pelo texto positivado na Constituição da República.

A

comportamentos

repulsa
pessoais

a

administrativas

práticas

indignos

reflete-se,

ou

claramente,

a

na

própria gravidade objetiva dos efeitos que, constitucionalmente
previstos,

decorrem

da

condenação

senatorial

do

Chefe

de

Estado, por crimes de responsabilidade .

ALEXANDER
ético-juridico

da

HAMILTON

sanção

bem

destacou

constitucional

o

prevista

sentido
para

o

i.mprobus admi.nistrator ("O Federalista"), verbi.s:

"A pena,

que da condenação no i.mpeachment
2
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29ô
resultar,

pode

delinqüente.

não

remata

o

castigo

a

perder

sentenciado

Após

do
para

sempre o apreço, a confiança, as dignidades e as

remunerações

da

peouni~rias

sua

p~tria,

ainda

fica sujeito a julgamento e condenação pela via
das leis,H

ordin~ria

A Lei Fundamental do Estado revela-se,

por isso

mesmo, hostil - intransigentemente hostil - aos comportamentos
do

Presidente

República
normativos
integridade

-,

da

República

-

que

ofendam,

por

definidores
dos

dos

deveres

· de

qualquer

Presidente

transgressão

crimes

inerentes

de
ao

aos

modelos

responsabilidade,
cargo,

da

a

comprometendo,

assim, e de modo intolerável, a dignidade e o decoro das altas
funções presidenciais.

o

impeachment

prerrogativa

enquanto

institucional do Poder Legislativo - configura sanção de 1ndole
politico-administrativa, destinada a operar, de modo legitimo,
a destituição constitucional do Presidente da RepO.blica, além
de inabilitá-lo,
para

o

exercioio

temporariamente,
de

qualquer

pelo per.1odo de oito anos,

função

pública, eletiva

ou

de

nomeação.

Todos sabemos julgamento

precedente

e esta Corte já o proclamou em

que,

com

a

nova

Constituição

da

República, concentraram-se na instância pol1tico-institucional
do

Senado

Federal,

responsabilização
RepO.blica,

tanto

no

que

concerne

politico-administrativa
o

judicium

accusationis
3

ao
do

processo

de

Presidente

da

quanto

o

judicium
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causae (CF, art. 52, I).

Incumbe ao Senado Federal,

portanto,

a dupla e

indisponivel condição de cribunal de pronQncia e de tribunal de
julgamento .

Tal
instituto

do

politica .

Cumpre

impeachment

daqueles que,
que

esse

circunstância,

ter

de

entanto,

sua

presente,

como THEMÍSTOCLES

instituto

no

caracteriza

não deaveste

natureza

neste

essencialmente

ponto,

a

advertência

BRANDÃO CAVALCANTI,
processo

o

acentuam

politico

tanto

no

direito" püblico americano como no direito público brasileiro,
não assumindo,

em conseqüência,

ou de procedimento de natureza

Lapidar,
nosso

eminente

sob

colega,

o

a conotação de processo penal

qu~se-criminal.

esse

aspecto,

Ministro

é

PAULO

o

magistério

BROSSARD,

que,

de
em

clássica monografia sobre o tema ("O Impeachment ", p. 75, item
n.

52,

lição

2'

de

AURELINO

ed.,

WATSON,
LEAL

Saraiva),

1992,

GONZALEZ

E VIVEIROS

DE

delineou,

CALDERÓN,
CASTRO,

com

CARLOS

os

fundamento

na

MAXIMILIANO,

aspectos

essenciais

concernentes à natureza do impeachment:

"Entre

argentino,

norte-americano e
feiç~o

politica,

politicas,

porém,

nós,

n~o

objetiva

como

no

direito

o impeachment tem

se origina
resultados

sen~o

de causas

políticos,

é

instaurado sob considerações de ordem politica e
julgado segundo critérios po11ticos - julgamento
que

n~o

exclui, antes supõe, é óbvio, a adoção de
4
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critérios jurídicos.

Isto ocorre mesmo quando o

fato

possua

que

o

motive

iniludível

colorido

penal e possa, a seu tempo, sujeitar a autoridade
por ele responsável a sanções criminais,
porém,

exclusivamente

aplicáveis

estas,

pelo

Poder

Judiciário."

Os aspectos concernentes à natureza marcadamente
politica

do

instituto

do

bem

impea c hment ,

assim

o

caráter

politico de sua motivação e da s próprias sanções que enseja,
não tornam prescindivel a observância de formas juridicas, cujo
desrespeito

pode

legitimar

a

própria

i nvalidação

do

procedimento e do ato punit i vo dele emergente.

O processo de impeac hme nt

como

_ind i sponlvel

assegurada,
República.

em

garantia

toda

a

de

sua

atua, em conseq üência,
consti t uc i ona l ,

1ndole

plenitude,

ao

Presidente

da

Destina-se, em função dos objetivos que persegue e

da destinaçào consLitucional a que se vincula, a impedir que se
concretizem, de modo ilegit imo ou arbitrár i o,
compulsória

quanto

a

desqualificação

tanto a remoção

fun c i o nal

do

Chefe do

Poder Executivo da União .

e

Desse modo
Supremo

Tribunal

21 . 564 - 0-DF
gênese

as

quando

do

normas

de

tal

como pude

j ulgamento,
regência

em
do

salient-a r

neste

23.09.92,

do

impeachment ,

MS

cuja

reside no texto da própria Constituição da República,

pertinentes

às

diversas

!ases proce dimentais

desenvolve,

impõem limitações

em que

ele

se

intransponi v eis aos poderes do

Legislativo na condução do processo e
5

julgamento do Chefe de

977

978
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Estado .

Não se pode desconsiderar, sob tal perspectiva, o
pronunciamento do saudoso Min .

EDGARD COSTA, que, ao julgar a

Rp n2 96 (RF 125/93, l47- l 48) - e ao admitir a possibil idade de
reviaao judicial nessa matéria -, definiu a estrutura formal do
i mpeac hment

subjetiva

corno instrumento de preservação não só da garantia

de

defesa

do

Che f e

do

Gove rno,

como

também

da

independência institucional do Poder Executivo :

"0

i mpeachment

é

um

processo

essencialmente

pol.Itica

const i tucionais,

tendo

aplicação de uma

pena criminal,

e

c omo

de

natureza

de

raízes

objet ivo,

não

a

mas a perda do

mandato , I nstituindo- o, prescreveu a Constituição
Federal as normas que o estruturam, e por forma a
ressalvar,
harmonia
dizem
c rimes

assegurando-as,
necess~ria

respeito
de

a

independência

poderes .

dos

assim aos

atos

responsabilidade

que

a

normas

importem em
às

como

estabilidade

impr escindJ.veis

Essas

e

garantias
ahefe

do

do

Governo mediante formalidades a serem obser vadas
até o

seu afastamento,

medida extrema,

imposta

como conve niente a um julgamento desimpedido de
óbices

i nfluências

ou

garantias

e

p r ejudici ais .

formalidades,

com

que

Com

tai s

cercou

esse

procedimento que atribuiu ao Legislativo, visou a
Constituição

ressalvar

Executivo. "

6

· 10H'I02

a

independência

do
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Na realidade,

para

além

da

sanção

concebido

Constituição

os

pois, o

de

busca, em essência,

founding

norte-americana,

intangibilidade

processo

impeachment

politico-administrativa

Presidente da República haviam

Sexta-feira 18

fathers
proteger

principio

desse

e

imponivel

ao

tal como já o
os

e

framers

da

assegurar

a

fundamental

de

nosso

ordenamento positivo, que é o da separação de poderes.

Disso decorre

que

a

eventual

rigor formal que condiciono a própria validade

inobservância do
do

processo de

impeachment poderá conduzir à nulidade dos atos de persecução,
a ser pronunciada pelo Poder Judiciário.

Plena

portanto,

razão,

assiste

àqueles

que

justif icam, ainda que em bases extraordinárias ou excepcionais,
a

cognoscibilidade,

concernentes a

pelo

Poder

Judiciário,

de

ações

lesões ou ofensas eventualmente cometidas pelo

Legislativo, em qualquer das fases do processo de impeachment,
contra

direitos

públicos

subjetivos

assegurados

pela

ordem

correspondência

com o

constitucional ao Presidente da República.

Mui to

embora

não

guarde

processo instaurado perante o Poder Judiciário 1
reclama,

o impeachment

no entanto, a estrita observância da cláusula do due

process of law , o que impõe seja reconhecido ao sujeito passivo
da acusação popular, dentre outras prerrogativas, o direito à
amplitude de defesa, com todos os meios e recursos que lhe são
inerentes.

o

em. Relator, contudo, demonstrou, em seu douto,
7

979

980
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minucioso e magn!fico voto, que o. ora impetrante -

a quem se

tem ensejado, ao longo do processo de i mpeachment, o irrestrito
exerci cio do direito de defesa - não sofreu agravo qualquer,
seja

do

Senado

da

República,

seja

da

ilustre

autoridade

apontada corno coatora.

Na realidade - e ao contrário do que sustenta o
ora impetrante -, nem ocorreu o alegado cerceamento de defesa,
nem

se registrou

inversão

indevida ou tumultuária da ordem

procedimental .

A
inquirição
Marques

de

produção

probatória

testemunha

referida,

Moreira

contraditório

e

atendeu
revelou-se

ao

inquinada
o

de

ex-Ministro

principio

nula
Marcilio

constitucional

plenamente ajustada

do

orientação

à

jurisprudencial desta Suprema Corte, que reconhece ao juiz a
prerrogativa de ouvir,

em diligência ,

quaisquer

testemunhas,

mesmo quando já oferecidas, pelas partes, as alegações fin ais.
A subsidiariedade das normas disciplinadoras do processo penal
condenatório
pol!tico do
decidiu

o

torna

possivel

impeachment e
Supremo

ADAUCTO CARDOSO) -

1

Tribunal

a

sua

aplicação

justifica,
Federal

ao

tal como

desse modo
(RTJ

processo

53/578,

Rel .

Min .

o entendimento de que

"Encerrada a instrução criminal, decorrido o
prazo de diligências e já oferecidas pelas partes
as alegações finais,
diligência

art.

209

destina

á

testemunhas,

do

a

c.

Pr.

licito ao juiz ouvir em
usando

Penal.

proporcionar
8

da

Tal
ao

faculdade

do

audiência

se

magistrado

r,_____
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esclarecimento especial1ssimo . ... •

A eminente autoridade apontada como coatora, ao
justificar

a

sua

decisão,

ressaltou - lhe

legitimidade,

a

aduzindo que a testemunha em questão foi ouvida "com a presença
dos

Srs.

Defensores,

que

lhe

fizeram

reperguntas

e

ainda

tiveram oportunidade de se manifestar a respeito de tal prova
( . .. ),

ocasião em que nada disseram,

limitando-se a lamentar

aquilo que lhes pareceu uma inversão processual ... ".

De outro lado, improcede a objeção do impetrante
de que a juntada de "milhares de contas telefônicas is vésperas
da abertura do prazo final da defesa" e a anexação de centenas

de outros documentos teriam acarretado sensiveis prejuizos para
os direitos do acusado, na medida em que esse comportamento do
órgão

processante

impediu,

aos

advogados

do

Sr.

Fernando

Affonso Collor de Mello, "o necess.§.rio exame e reflexão para o
correto exerc1cio da defesa".

O processo de impeachment submete-se a uma ordem
ritual

definida,

que

se desenvolve,

de modo

escalonado,

em

fases procedimentais rigidamente demarcadas. Enquanto estrutura
formal,
momentos

o

impeachment
próprios,

observa

um

vinculados,

rito

cada

especificas.

A

estipulação

de

prazos

peremptórios

e

preclusivos

-,

para

procedimental,

qual,

a

finalidades

prazos
a

com

prática

que
de

são
atos

processuais pelo denunciado, não se revela incompativel com o
postulado do due process of law e
juridicas que dele derivam.

9

com todas as conseqüências

981

982
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No

vo.lumoso

da

caso,

complexidade

respeitou-se,

prova

constitucional

da

da

documental

juridico

traduz,

de

documental

respeitarem

só por essa

cerceamento

de

jur1dico- processual

o

caráter

exigência

a

oferecida

eventual

A

não

exonera

os

o denunciado, inclusive - do
os

prazos

circunstância,

defesa.

obstante

contraditória.

instrução

prova

não

produzida,

sujeitos da relação processual dever

Março de 2016

assinalados

dispensado

nem

situação configuradora do

igualdade

A

e

aos

do

tratamento

denunciantes

e

denunciado, a identidade de prazos processuais, a efetivação da
instrução probatória sob a égide do principio da bilateralidade
e

o

respeito

inquestionável

ao

postulado

constitucional

da

plenitude de defesa evidenciam, no ponto, a plena regularidade
juridico- formal dos atos questionados no presente writ.

Aqui,

urna

vez

mais,

a

eminente

Autoridade

apontada como coatora bem repeliu a argilição de cerceamento de
defesa, enfatizando que

"quanto

contas

às

telefônicas,

que

acompanharam o of!cio da Telebrás, a Defesa delas

tomou conhecimento no dia
corno se vê de

o. c, N. de
13,

ainda,

de novembro de 1992,
(edição n 2 11,

1.302/1.303

05 - 11-1992);

06 -l l-1992,

n2

fls.

4

ciência reiterada no dia

como registrado a fls.

D.C.N .

de 07-11 - 1992);

oportunidade

alegações finais,

para

se

1.517

(edição

sobre elas teve,
manifestar

nas

apresentadas vinte e dois dias

depois da primeira ciência, ou seja, em data de
25-11-1992

(fls.
10

• 10').00:2

1.775/1.909,

edição

n2

18,
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D. C.N . de 26-11-1992);•

Tampouco procede a alegação do impetrante de que
estão

impedidos

julgar

a

de

atuar

acusação

processo

popular

República

que

CPI-Mista

constituida

fatos

no

apresentada,

participaram,

contidos

nas

pelo

de

na

fase

Congresso

denúncias

do

Sr.

de

e

de

Senadores

da

investigação,

da

impeaohment,

os

Nacional

para

•apurar

Pedro Collor de

Mello

referentes As atividades do Sr. Paulo César Cavalcante Farias,
capazes de configurar ilicitude penal•.

Do mesmo modo, não tem consistência a argUição de
suspeição de Senadores,

tanto daqueles que teriam antecipado,

pela Imprensa, o seu juizo pessoal sobre a causa quanto dos que
assumiram, como suplentes, o exercicio do mandato parlamentar,
em face da nomeação dos respectivos titulares para cargos de
Ministro de Estado na Administração Itamar Franco.

Vale

registrar,

neste

ponto,

a

observação

de

CARLOS MAXIMILIANO ("Comentários à Constituição Brasileira", p.
399/400,

respeito

ed .
deste

1

1929,

Globo/RS)

particular

aspecto

que,

pronunciando-se

suscitado

na

a

presente

impetraÇão mandamental, salientou, verbis :

•o

impeachment constitue 'notavel anomalia e

talvez, em toda a serie de processos judiciais ou
quasi judiciaes, o caso unico em que se nega ao
accusado
daquelles

o direito
que

de

devem

contestar

a

apreciar

as

competência
provas

e

condemnal-o ou julgal - o innocente. se um senador
ll

r, 102-001

983

984
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se tiver manifestado de modo franco e inequivoco
sobre

criminal idade

a

:funccionari.o

poderá

se~

ou

innocencia

responsabilizado,

nem

por

do
isso

averpado de suspeito , Exemplo notavel

ocorreu por occasião do julgamento do Presidente

JORNSON.
da

Não havia,

Republica.

O

presidente do
Estado,

se

do

causa

momento, Vice-Presidente

no

senador

Senado e

BENJAMIN

succederia

WADE

era

ao Chefe do

este fôsse destituído do cargo.

Por

interesse

que

necessariamente

político

WADE

teria

e

na

pessoal

condemnação

do

Presidente (interesse este ao qual não ha forças
humanas

que

direito

de

senador;

parte

tomar

a

porém

P6de

votar acerca da
seu

pae,

exemplo

filho
de

suspeição,

em

impeachment,

senador

um

aquelle

WADE

prestou

inflexível; não é
nem

ser

fazer-lhe

compellido

a

innocencia ou criminalidade do
ou irmão.

ter

caiu,

Senado,

o

o

contestou-se

julgamento

regra é

A

contornal-a

alterações.

no

objecção

juramento e votou.
licito

resistir),

possam

vingado

Parece que não houve
o

direito

toda a historia dos
tanto

na

de

arguir

processos de

Inglaterra,

como

nos

Estados Unidos' (WATSON - The Const i tution of the
United States, 1910, vol. I, paginas 217 - 8).

O decreto brasileiro
texto

constitucional

tradição
julgou

.ingleza
a

averbaç·ã o
12

(n.

27)

desviou-se

e

sem apoio no

erradamente

norte-americana,
de

suspeição

da

que

direito
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.

incompatível
poli ti co.

com

a

indole

Todavia o art.

14

de

um

processo

restringiu a casos

taxativos a mencionada suspeição: estende-se esta
unicamente aos parentes proximos do accusado e ás
testemunhas que tiverem deposto e declarado que o
fazem de sciencia propria. A lei não autorizou a

excluir inimigos pessoaes ou politicos." (grifei )

As
SANCHES

informações

sustentam,

hipóteses

de

emanadas

com indiscutivel

impedimento,

do

em .

acerto

previstas

constituem matéria de direito estrito,

na

Min.

SYDNEY

juridico,

que as

n2

Lei

1.079/50,

sujeitas a disciplina

juridica que não deve admitir qualquer interpretação extensiva
ou

ampliativa.

Na

realidade,

o

impedimento

de

Senador,

no

processo de impeachment, decorre de preceito legal que define,
em numerus clausus, os casos de sua configuração.

desse

taxatividade

A

rol

não

permite,

em

conseqüência, que se idencifique na participação de Senador, em
procedimento

de

invest.igação

parlamentar,

uma

situação

configuradora de impedimento.

As Comissões Parlamentares de Inquérito - que são
meras

fact-f:inding

constitucional
dentro

da

outorgou

de

triplice
ao

configuram

commissions
investigação
função

Poder

que

legislativa.
o

Elas

ordenamento

Legislativo,

uma

instrumento
realizam,

constitucional

das

atividades

institucionais maia expressivas do Parlamento, consistente no
desempenho da missão de fiscalizar os atos do Poder Executivo.

13
101-002

985
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A relevância do droit d'enquête,
poder

de

controle

que

que deriva do

inquestionavelmente

asoiste

ao

Legislativo, foi acentuada, em magistério irrepreensivel, pelo
e m. Senador JOSAPHAT MARINHO (Revista Forense, vol. 151/99):

"Desse modo,

a

função

essencialmente pol1tica,
não

no

só

reg.i

propriamente dito,
participem,

me

de

controle,

cresce de

que é

import.llncia,

parlamentar

de

governo

como em todo sistema de que

investigando e

deliberando,

C limaras

provindas do voto popular.

dela,

Através

o

Poder

Legislativo

exerce

alta missão de critica dos atos governamentais e
de

defesa

do interesse coletivo,

tão relevante

quanto a tarefa de formular normas j uridiaas, a
que fornece, continuamente, valiosos subs1dios.

Além disso,
geralmente,

concorre

à

mais

forma

de

análise

de

fatos

do

o

essa

que

ação,

visando,

deter~inados,

trabalho

legislativo

ordinário, quando exercitada com sobriedade, para
que os órgãos do Parlamento conquistem a estima
popular,

indispensável

ao

raspei to

de

suas

atribuições .. . . "

Não
Senador

se

e m Comissão

própria Constituição,

pode

vislumbrar,

Parlamentar de

na

participação

Inquérito,

um fator de . inibição,

de

prevista pela

em desfavor desse

qualificado membro do Poder Legislativo, da suma prerrogativa
14
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que lhe assiste de julgar o Presidente da República, nos crimes
de responsabilidade.

Impõe- se

regi strar,

impetrante, acaso admitida,

ainda,

que

a

tese

do

ora

implicaria diminuição sensivel na

composição do Senado, enquanto órgão julgador, a inviabilizar,
em função dessa expressiva redução numérica,

o

exerc1cio da

prOpri.a atribuiçao constitucional de julgar o Chefe do l?oder
Executivo nas infrações politico- admin i strativas.

O exerc1oio de
assegurada aos Senadores da

uma prerrogativa constitucional
-

Repü~lica

como o desempenho da

investigação parlamentar, que incide sobre fatos determinados não pode gerar o paradoxo,
esse

membro

do

Congresso

de todo inadmissivel ,
Nacional

de

também

de impedir

atuar

na

sua

irredutivel e ineliminável condição de julgador do Presidente
da República no âmbito do processo de impeachment.

Demais
reconhecimento
alegadamente

da

disso,

possibilidade

impedidos,

em

registrar

impõe-se
da

recusatio

hipótese

não

dos

que

Senadores

tipificada

ordenamento juridico, afetaria de modo frontal -

o

·pelo

a partir da

exclusão desses parlamentares do processo de impeachment -

a

própria representação institucional dos Estados-membros .

Cumpre
realiza,

que

des~acar

o

Senado

da

no modelo constitucional brasileiro, o equil1brio do

sistema federativo .

Constitui, na realidade, peça essencial à

própria preservação do regime pol1tico-jur1dico que,
na

República

constituiç~o,

consagra,

entre
15

nós,

o

plasmado

federalismo

de

987

988
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equilibrio. Os Senadores da República exercem, no desempenho da
explicita

função

politica

que

lhes

cometida

é

pela

Constituição, a representação institucional doa Estados-membros
e

do

Distrito

Federal .

A

iguald~de

pol1tico-jur1dica,

na

Federação brasileira, entre essas unidades federadas regionais
e

que

justifica a

paridade na

representação

s enatorial

romper-se - ia,

com evidente agravo ao equilibri o federativo, se

se

a

admitisse

impedimento

possibilidade

a

Senador

da

juridica
República

de

opor

por

exceção

haver

de

exercido

regul a rme n te uma das atribuições constitucionais deferidas

à

Câmara Alta : a de desempenhar a missão fiscalizado r a dos atos
do Poder Executivo.

Quem fiscaliza não d e nuncia; quem exerce o poder
de investigação parlamentar não se reduz à condição formal de

o

denunciante.

exerci cio

da

de

atividade

fisca l ização

legislativa não tem, em conseqUêricia , o condão de excluir os
membros

integrantes

processo e

de Comissão Parlamentar de

Inquérito do

julgamento do Presidente da República por suposta

prática de infrações pol1tico-administrativaa .

O precedente

desta

que

Corte

se

referiu

à

incompatibilidade de parlamentar denunc iante - não se aplica ,
por isso mesmo, p or impertinente, à espécie dos a utos, em que
os Sena.dores,

cujo impedimento foi argUido,

não formalizaram,

pa r a

e

qualquer denúncia

os

fins

efeitos

da

Lei

1 . 079/50,

contra o ora impetrante .

Nem
situação

referida,

se

diga,

que

de

seria

outro
licito

16
· 10'2·002

lado,

para

convocar

os

obviar

a

suplentes
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desses mesmos Senadores .

Não se pode perder de vista que a

Constitu ição da República prevê a possibilidade de convocação
de

suplentes,

para

efeito

de

sucessão

ou

de

substituição

parlamentar, apenas nos casos por ela taxativamente referidos
(art . 56 1
ai,

§

1~},

de omissão

dentre os quais não figura - e não se trata,
involuntária do

legislador constituinte

a

hipótese de impedimento senatorial em processo de impeacnment.

Na realidade, a convocação de suplente de membro
do

Congresso

Nacional

ocorre

somente

expressa autorização constitucional licença

(por

motivo

de

doença

e

assim

mesmo

por

nas hipóteses de vaga,

ou

P.a ra

trato

de

interesse

particular ) e investidura em determinadas funções públicas (CF,
art. 56). Essas situações úni cas configuram - consoante adverte
JOSÉ

CRETELLA JÚNIOR

vol. V/2679,
três

item n2

causas

("Comentários
267 1

Constituição de 1988" 1

Forense Universitária)

1991,

determinantes

à

da

convocação

de

"as

suplente

de

parlamentar".

A ilustre autoridade apontada corno coatora,
afastar,

no

impetrante,

ponto,

essa

e

bem destacou a

outras
correção

objeções

ao

deduzidas ·pelo

juridico-formal de suas

deliberações ora questionadas na presente sede mandamental. Ao
fazê-lo, asseverou:

"pondero, ainda, que a Constituição, e a lei
especifica
prevêem

sobre

outras

impeachment
hipóteses

de

(n9

1 . 079/50)

impedimento

daquelas indicadas por esta última;

n~o

não
além

cogitam

de casos de supeição; e a Constituição quer que o
17
10'1·002
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julgamento

de

crimes

de

responsabilidade

do

Presidente da República se faça em foro politico,
o Senado Federal e onde,

como é

facções

partidárias,

ferrenhos

podem

adversários

não me parece

entre as várias

existir

politicos

e

inúmeros

do

denunciado;

que a Constituição tenha,

s6 por

isso, pretendido exclui - los do julgamento; nem os

Senadores

hajam

que

participado

de

Comissão

Parlamentar de Inquérito, por ela mesma prevista
(art. 58,

§

32), pois não atuaram como agentes ou

autoridades policiais, mas, sim, como membros do

Congresso

Nacional;

afastados

aqueles

também
que

não

tenham

devem

ser

eventualmente

externado, em público, algum ponto de vista sobre
a

acusação,

pois

?

proibição

a

respeito

é

especifica para os magistrados (art. 36, III, da
Lei

Orgânica

pode,

da Magistratura Naciona l );

segundo

entendo,

estabelecer

não

se

perfeita

identidade entre a figura do magistrado imparcial
em

foro jurisdicional apolitico e

a do juiz em

foro essencialmente politico( ... ); na
garantia

maior

do

acusado,

nesse

impeachment,

foro

verda~e,

processo

em

a
de

politico- partidário,

ainda que em função judiciária excepcional, está
no

alto

de

quorum

estabelecido

no

dois

parágrafo

terços
único do

dos
art.

votos,
52 da

Constituição, para um julgamento condenatório ... •

Assim
razões

expostas

e

sendo,
aderindo,

Sr.

Presidente,

fundamentalmente,
18

considerando
aos

as

argumentos
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doutamente expandidos pelo em .

Relator,

denego

o

mandado de

segurança impetrado pe l o Sr . Fernando Affonso Collor de Mello,
por não vislumbrar, no procedimento do i lustre Ministro Sydney

Sanches 1 qualquer desrespeito ao ordenamento jurldico ou ofensa
aos direitos do impetrante.

~

GALVÃO.

/jdm .

o meu voto, com a vênia do eminente Min.

ILMAR
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17/12/92

TRIBUNAL PLENO

M! 2 1.623-9 DISTR I TO FEDERAL

MANDADO DE SEGUR8NCA

Y.Q:rQ

O SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

Senhor

Presidente, enfrento o primeiro pedido: reabertura do prazo de
alegações f i nais, que se dirige contra decisão do Presidente
Sydney

Sanches,

"impeachment"

na

a

qualidade

que

de

responde

Presidente

o

provimento a recurso da defesa que

do

impet rante,
prete~dia

processo

a

qual

de

negou

designação de data

para a inquirição do ex-Ministro da Economia, antes de dar-se
por encerrada a instrução, e a conseqüente reabertura do prazo
em curso para as alegações finais das partes.

Senhor
considerar que,
Penal,

que

não

tenho

dúvidas

base do artigo 405 do Código

à

a

é

Presidente,

regra

mais

processo de "impeachment" r

assimilável

àquele

foi bem indeferida a

em

de Processo
momento

do

pretensão de

que - não obstante as sucessivas, mas frustradas, tentativas da
Comissão· Especial, de encontrar o Dr. Marc1lio Marques Moreira
- se marcasse prazo para ouvi-lo, prolongando-se a instrução, e
01705020
03760210
06233040
01540730

voltando atrás no prazo, já aberto, das alegações finais, para
s6 depois reabri-lo.

o
outro.

Ao

problema

negar

Comissão

Especial,

sentido,

o

que

provimento

eminente

que

vejo
ao

recusara

Presidente

ai,

Senhor

recurso
o

contra

pedido

Sydney

Presidente,

da

Sanches,

decisão
defesa

é

da

nesse

ex o!ficic,
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determinou, com base no artigo 209 do Código de Processo Penal,
que aquele ex-Ministro da gconomia fosse ouvido como testemunha
referida .

Que

artigo 209,

podia

quer à

fazê-lo

é

indiscut1vel,

luz do artigo 407,

quer

à

luz

do

quer no procedimento

ordinário, à base do artigo 502 do Código de Processo Penal .

Pergunta-se:

inquirida essa

testemunha após

as

alegações finais da defesa, pode, no processo penal judicial,
passar- se

logo

à

prolação

da

sentença

de

pronúncia ou

da

sentença definitiva, independentemente de nova manifestação das
partes sobre a

prova advinda após encerramento da instrução,

por iniciativa do juiz?

Encontrei nos anais da Corte, Senhor Presidente,
um acórdão que, analisando a questão,

como é óbvio, no quadro

do

matéria particularmente

processo

penal

judicial,

decidiu

semelhante. Refiro-me ao Habeas Corpus 34 . 829 de 31/01/57 1 de
que Relator o saudoso Ministro Luiz Gallotti, que adota como
relatório o acórdão impugnado, do Tribunal de Justiça do antigo
Distrito Federal, em que se assinalava:

"Recebidos

os

autos

com

as

alegações

finais, o ilustre magistrado, usando da faculdade
outorgada

pelo

artigo

502

daquele

Código,

determinou a inquirição de uma testemunha", -

e

até isso é semelhante - "exatamente da testemunha
cuja

inquirição

um

dos

acusados

requerera

no

prazo de dil i gências . Finda essa inquirição o Dr.
Juiz proferiu a sentença, em seguida."

993
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O acórdão entendeu i nexist ente a nulidade arguida
e

o

Ministro

Luiz Gall otti

p~s

se

de acordo com a

decisão

questionada. Disse então S.Exa.:

"O acórdão

recorrido

mostrou que,

tendo

sido ouvida a testemunha em questão por efeito de
diligência facultada

ao Juiz pelo artigo 502 do

Código

Penal,

de

Processo

obrigado a abrir novos
alegações

:finais,

não

estava

o

Juiz

prazos de diligências e

mormente

i nquirição resultado de

tendo

aquela

requerimento de um dos

acusados já no prazo de diligências . H

No entanto,

Senhor Presidente,

anos

depois,

há

uma decisão que, enfrentando caso não tão similar ao presente,
infletiu para

caminho oposto.

Em sintese ,

após as a l egações

finais, o juiz teria inquirido a vitima e determinado a juntada
de suas declarações, sem ouvir novamente a defesa .

o

voto condutor do saudoso Ministro Cândido Motta

Filho foi o seguinte:

"Diz

o

ac6rdJ{o recorrido que o

causa não converteu o

Juiz da

julgamento em diligência

para ser ouvida a vitima . Apenas determinou que
baixassem os autos a Cartório para a

juntada de

declaração prestada pela vitima. Mas a verdade ê
que essa declaração não :foi juntada, mas prestada
no ediflcio do FOro,

mandou encerrá-la.
3

·007

presente o Dr .

Juiz,

que
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para

Pode o

Juiz realmente ordenar diligência

sanar

nulidade

prejudique

o

ou

suprir

esclarecimento

da

falta

v erdade.

que
Mas

o

sistema contraditório que domina o processo não
foi feito.

Diz o acórdão que, no caso, não se trata
de

diligência ,

porque

se

fosse,

isso

exigira.

Mas, inquestionAvelmente foi uma diligência, pois
a vitima não poderia prestar novas declarações,
quando

os

já

autos

estavam

conclusos

para

sentença, se não houvesse det e rminação do Juiz, a
que está confirmado com sua presença do têrmo.

Essa

exigência

não

está

consignada

expressamente. Mas é . i n erente ao processo, maximé
ao processo penal e ao direito de defesa."

Em conseqüência,

deferiu a

ordem.

Ref i ro - me ao

Recurso de Habeas Corpu s 40.133, de 11 de setembro de 63, RTJ
30/338 .

Senhor Presidente, em tese ,
optar

p~lo

não tenho düvida em

segundo dos precedentes. Não me parece compat1vel

com a garantia constitucional do contraditório que prova nova,
advinda após as alegações, não seja submetida à discussão das
partes .

Há,

no

caso,

entretanto,

•\tf

urna

circunstância

995
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relevante: o mandado de segurança 'é
Presidente do processo,
9) •

O

ex-Ministro

novembro

de

92,

e,

10 de novembro de 92

Marcil i o

Marques

dezesseis

recurso que pretendia,
nova data

de

dias,

repito,

Moreira

portanto,

paralisar o

conseqilentemente,

reabri-lo após a

impetrado contra o ato do

anular

a

depOs

em

após

fls.

26

de

desprovido

processo, designar

abertura

inquirição da testemunha;

(autos,

do prazo e

que pretendia,

por

conseguinte, verdadeira reabertura da instrução .

Pois bem,
pude verificar -

e

terminada a

inquirição da testemunha,

isso está dito tanto na impetração quanto

nas informações do Ministro Sydney Sanches -

que o Presidente

da Comissão Especial deu a palavra às partes.

Leio
Comissão,

às

as

notas

1966

fls.

taquigráfi.cas

do

Diário

do

da

sessão

Congresso

da

Nacional,

apensas aos autos como documento da impetração:

"O SR.

(Elcio Alvares)

PRESIDENTE

-

Mais

alguma pergunta?
Consulto
denunciantes e

nobres

os

advogados

dos

denunciados se desejam registrar

qualquer manifestação, neste instante nos autos,

sobre

o

depoimento

ex-Ministro

do

Marc!lio

Marques Moreira.
Com a palavra os nobres representantes do
denunciado .
O SR. JOSt GUILHERME VILELLA - A Defesa Só

tem

a

lamentar

que

o

depoimento

do

ex-Ministro Marcflio Marques Moreira
5

o/

eminente
não

tenha
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sido

feito

durante
quando

probatória,

fase

a

teria

tido

da

instrução

oportunidade

de

apreciá- lo no conjunto das provas."

Vê-se, portanto, Senhor Presidente, que al não s e
manifestou qualquer pretensão a prazo para dizer sobre a prova
nova. Apenas como que se reafirmou a qu,e stão , que fora d e cidida
anteriormente,
processo,

e

no
que,

recurso
depois,

manifestado
se

ao

reafirmaria

presidente

neste

mandado

do
de

segurança. O que novamente se requereu à Comissão Especial, sem
êxito,

fora

processo,

o

não

e ncerramento

mesmo

objeto

provido:

foi

da

instrução,

do

recurso

que

que

ao

presidente

do

se

tornasse

sem

efeito

o

se

tornasse

sem

efeito

a

abertura d o prazo em curso·, para reabri-lo depois da inquirição
da testemunha .

Inquirida a testemunha, porém , não se solicitou

aquilo que me pareceria irrecusável : o direito das partes , ou
pelo menos da defesa, de se manifestar sobre o depoimento .

O DR. JOSt GUILHERME VILELLA (Advogado) - V. Exa.
permite-me um aparte sobre matéria de fato?

Na

oportunidade

da

votação

do

parecer,

na

Comissão Especial , de que foi Relator o Senador AntOni o Mariz,
o eminente Adv,o gado Evariste de Moraes Filho pedi u, exatament e ,
que se desse pel o menos 24 horas de prazo para que hou vesse
essa manifestação da defesa.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE absolutamente

novo

e

estranho

a

todas

as

t um fato

alegações

da

impetração. E é e x pressivo que o que se pede neste mandado de
6
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segurança é o mesmo que se pe,d ira no recurso, já anteriormente
desprovido.

Por

essas

circunstâncias,

Senhor

Presidente,

rejeito o primeiro pedido.

Tem-se,
suspeições argüidas:

então,

o

primeiro,

problema

de

impedimentos

contra os Senadores que,

e

como

titulares ou suplentes, tenham integrado a Comissão Parlamentar
de

Inquérito,

instrução

cujo

relatório,

documental

da

como

notório,

é

denúncia

neste

serviu

processo

de
de

"impeachment"; segundo, de alguns Senadores que, em declarações
à

imprensa,

teriam

emitido

juizos

de

mérito

sobre

o

"impeachment"; terceiro 1 o dos suplentes de Senadores 1 que se
afastaram

para

exercer

o

cargo

de

Ministro

de

Estado,

ao

argumento de que teriam interesse na destituição do Presidente
da

Repúb l ica

e

conseqüe nte

asc e nção

do

Vice-Pre s i dent e

Presidência da República, em caráter definitivo, na
de que ai os titulares

pe~maneceriam

à

suposiç~o

Ministros de Estado e os

suplentes, em exercicio no Senado Feder al.

Não me aprofundarei na indagação sobre se esses
impedimentos
depois

da

deliberação,

e

essas

votação
e

suspeições
plenária,

depois de

Presidente

da

Álvares ,

o seu Relator,

ambos

e

poderiam
que

encerrada

Comissão . Especial

integrantes

da

do

ter

admitiu
a

sido argüidas
a

denúncia

instrução,
Senado,

Comissão

Parlamentar

de

na qual

Senador

Senador AntOnio Hariz,

à

o

~leio

tinham sido

Inquérito.

Em

principio, impedimentos e suspeições se manifestam na primeira

oportunidade em que o Juir argU~do ~oficiar no prcce••o ...

Q.002
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Abstraida,

no

entanto,

essa preliminar,

Senhor

Presidente, a questão traz de volta ao proscénio da discussão
da pauta
ültimos

do

Supremo

tempos,

mundial

a

Tribunal

com

que

freqüência

fascinante e

a

tem enfrentado,

inusitada

na

nos

jurisprudência

elegante polêmica sobre a

natureza

política ou jurisdicional do processo de "impeachment•.

O dilema é por demais conhecido. Em suas versOes
radicais, de um lado, se põem os corifeus da tese da natureza
pura e exclusivamente politica do "impeachment", que chegariam,
na verdade,

ao ponto de converter o

seu julgamento num mero

voto de urna moção de desconfiança, com quorum qualificadoj do
lado oposto, em contraposição radi.c al, os que pretendem ver no
"impeachment" apenas um proceso penal, um feito criminal, que a
Constituição,

por essa ou aquela razão,

resolveu confiar ao

Senado.

Dai deriva o dilema de relaç ão mai s imediata com
a

causa .

Os

que

partem

do

ternl?eramentos do "impeachment" ,

caráter

jurisdicional,

sem

dele extraem a tese de que a

natureza dessa função jurisdicional tipica contaminaria o órgão
do julgamento. A função faz o órgão,

conseqüentemente, se se

encomendou ao Senado o exerc1cio de uma função jurisdicional, o
Senado,

no

e:xercicio

dela,

se

't ransforma

em

tribunal.

Um

tribunal de investidura eletiva, mas que, em todo o correr do
processo, é um tribunal: como tribunal deve ser coml?osto, corno
tribunal deve comportar-se .

polit:ica do órgão

999
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para inverter a proposição. Não' é a função que faz o Orgao, mas
o órgão politico é

que faz politica a função deste julgamento

especifico.

Creio que desta contraposição radical é

preciso

extrair uma sintese.

~

natureza

óbvio

que

juridicional

julgamento do

se

trata

de um

sensu,

lato

"impeachment",

que

julgamento

já

afirmei

influi sobre o

"impeachment"

não basta,

a

meu ver,

essa

ser

o

órgão.

nimiamente politico do órgão competente para o

e

a

do

caráter

julgamento do

para fazer do

julgamento

uma mera decisão politica, sem forma nem figura e,

sobretudo,

sem garantias de um juizo .

Mas,
politico

do

trans=orma

a

Senhor Presidente, se é certo que o caráter

órgão ,

a

função

que

confiado

jurisdicional

esse

lato

julgamento,

sensu,

que

não

lhe

é

confiada, numa me=a função de decisão politica, é certo, porém,
que lhe traz conotações novas. Do contrário não se explicaria a

própria

comp etência

investidura eletiva,

do

Senado

Federal,

ó rgão

pol1tico,

de

composto de mandatários populares e não,

de juizes.

Peço vênia à
sobre esta polêmica ,

Casa para recordar a minha posição

inevitável e

fatal,

sobre a

natureza do

"impeachment". Proferi voto no Mandado de Segurança 20.941-DF,
a propósito da admissibilidade de controle do STF sobre os atos
do

Poder

Legislativo,

inseridos

responsabilidade atribuido ao

no

processo
da

por

crime

Repdblica.

de

Disse
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naquela ocasião:

"A indagação freqUentemente traz A tona a
polêmica sobre a natureza penal ou politica do
impeachment, que s6i apaixonar todos quantos têm
versado a matéria, nos pret6rios ou em trabalhos
de doutrina.

Dentre esses últimos,
do

nosso

eminente

colega

a tese

de

j~

referida

o

Ministro

hoje,

Paulo Brossard, constitui trabalho primoroso, de
sustentação da natureza politica do impeachment
lob. cit. !i 52. p. 711:

"Entre n6s

( • .. ), como no direito

norte- americano

argentino,

e

o

"impeachment" tem feiçã o polit.ica, não se
origi na

sen ã o

caus as

de

objetiva

r e s ultados

instaurado

sob

políticos
antes

segundo

supõe,

6bvio,

é

juridicos .
fato

o

a

Isto

sujeitar

responsável
porém,

ordem

critérios

que

o

a

a

motiva

Poder Judiciár(\}
.H
lO

'f'

de

mesmo
possua

possa, a seu

autoridade

sanções

aplicáveis

adoção
ocorre

iniludivel colorido penal e
tempo,

de

é

julgamento que não exclui,

critérios
quando

consideração

julgado

e

polltica

p ollti cas,

pollticos,

por

criminais,

exclusivamente

ele

estas,
pelo
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Na

verdade,

insiste

passagem (ob.cit.,

§

28,

Brossard,

p. 37),

em

outra

"ainda quando,

nos paJ.ses que adotam o sistema parlamentar,
locução

H

sentido,

responsabilidade pol1tica"
que contrasta em geral

mediante o

a

tenha outro

com a apurada

"impeachment ", ou em processo a este

semelhante, no Brasil,

como nos Estados Unidos e

na Argentina, pelo referido processo, com fases e
formas que o assemelham ao processo judicial, não

se

apura

através

senão
da

eventual

a

responsabilidade

destituição

da

desqualificação

politica,

autoridade

para

o

e

sua

exercício

de

outro cargo."

Certo,
na

juristas de nomeada

peculi arida d e

constitucional

do

i mpeachment

b rasileira .

t~m

insistido

na

tradiçã o

Par ticular ment e,

à

v ista da exigência de definição legal dos crimes
de responsabilidade do Presidente da República,
que

as

Constituições

da

República,

desde

a

primeira, herdaram da Carta o Império, onde, como
o próprio Brossard mostrou, o instituto guardava

a natureza nitidamente criminal de suas origens
brit~nicas.

Dai dizer Pontes de Miranda existir, entre
n6s,

um

fundada"

v

sistema
e

de · Nresponsabilidade

advertir

(Questões

pol!tica

Forenses.

1959.
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NNão se pode juJ.gar politicamente,
porque no sistema juridico brasileiro s6
se admite condenação por crime que a lei
federal

aponte:

propriamente
direito

nesse

dito

não

se

constitucional
ponto

Império ...

Ao

"impeachment"

o

segue

introduziu

no

brasileiro,

que

tradição

do

a

11

argumento,

entanto

no

a

que Paulo

Lacerda e Galdino Siqueira já haviam dado ênfase

-, opõe Brossard que de pouco vale a exigência da
tipificação por lei, quando, de logo,

a própria

Constituição "prescreveu que todo atentado, toda
ofensa

uma

a

prescrição

especificação

legal,

responsabilidade

( ... )

sua,

independente

constitui

de

crime

de

com base nessa cláusula,

Câmara e Senado podem destituir o Chefe do Poder
Executivo

com

a

mesma

liberdade

com

que

isto

seria possivel nos Estados Unidos e na Argentina,
através

da

caracterização

de

"má

condutaN,

da

imputação de "high crimes and misdemeanors" e sob
a

acusação de

"mau

desempenho

do

cargo"

(op.

cit., § 39, p. 54/55}.

De minha parte, Senhor Presidente, eu que

me

inclinava,

~

primeira

vista,

impeachment como mecanismo de

a

conceber o

tipica jurisdição

penal, não descaracterizada pela outorga do seu
12

~
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exercicio aos órgãos politicos da representação
-, depois da gratificante oportunidade da leitura
integral da obra do Ministro Brossard e de parte
significativa de suas indicações bibliográficas,
confesso-me

rendido

pensamento,

para

primacialmente

Isso,
5 . Ex a.

identificar

pol~tica

sem

substância

à

do

a

seu

natureza

do instituto examinado.

de

prejuizo

para não avançar,

pedir

vênias

ao menos por ora,

a
ao

ponto mais radical das suas proposições, ou seja,
à

afirmação,

de que

endossando José Frederico /o!arques,

"os crimes de responsabilidade não são

crimes",

porque,

em

"sanção criminal,

verdade,

não

acarretariam

mas apenas a sanção po.litica,

taxativamente previst;a na Constituição".

Em
outra

termos

similares,

monografia

Professor

sobre

o

aliás,

tema,

Chaves

Raul

pragmáticas

§

de

40, p. 90):

atenção

em

de

saudoso

pelo

diferenciado

que

legislador

do

(crimes

Responsabilidade, Bahia, 1960,

"Desde

a

situara-se

politica

razões

a

criminal

o

iJ1cito penal se caracteriza pela natureza
da sanção.
consiste

E esta é

num mal

a pena-casti.go,

infligido ao

autor

que

do

tato, pelo mal que cometeu e para que o
não repita.
13
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Nos crimes de responsabiidade não
há sanção com esse caráter. Não é castigo
a pena,

como tantas vezes se tem

senão,

afirmado, um meio de tirar o poder a quem
dele fez mau uso; ou, no máximo, um modo
de punir politicamente o mau funcionário .
E tanto isso é exato que, se o "crime de
responsabilidade" é, ao mesmo tempo, crime
previsro,

definido,

ou

em

lei

diversa,

outra sanção - a verdadeira sanção penal -

será

imposta,

também

outrossim,

pelo

caracterizado,

meio por que

atuada,

é

isto é, o processo penal . "

A mim me parece, com todas as vênias que
esse

ensaio de

sanções do
petição

impeacbment,

de

principio,

extrajuridicos

do

negativa

de

caráter

penal

das

além de partir de

uma

apela

critérios

para

diferenciação,

quais

o

da

suposta finalidade da pena .

Tenho

natureza

por

penal

impeachment,

das

que,

ao

evidente,

sanções,

aplicadas

contrário,
quais

as

necessariamente

a

do
de

forma jurisdicional, consistem na privação ou na
suspenção de direitos.

Por

isso,

data

yenia,

ainda

me

parece

irretocável a sintese do grande Pedro Lessa (cf.

"0f
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HC 4 . 091, 23.9 . 16, Rev. STF, v. XLV/11, 13):

"De que natureza é o impeachment? É
na sua essância uma medida constitucional,
ou politica, ou uma medida de ordem penal?

Diante

citados

dos

Constituição,
duvidar

penso

que,

essência,

é

por

artigos

que

sua

não

licito

á

origem e

da

por

um instituto politico,

sua

ou de

indole constitucional, e por seus efeitos
ou conseqüências, de ordem penal . O que o

engendrou, foi

a necessidade de pôr termo

aos desmandos do Executivo. Por elle fica
o Poder Legislativo ivestido do direito de

cassar

o

do

mandato

Executivo ,

o

Legislativo indubitavelmente impõe penas.
( . .• )

O

caráter,

fosse

impeachment,
é

pois,

tem um duplo

instituto heter6clito.

um

constitucional

méramente

comprehenderia

que,

além

da

Se

não

se

perda

do

cargo, ainda acarretasse a incapacidade de
exercer qualquer outro. Se fosse méramente
penal

não

Presidente,
Executivo,

explicaria

se
ou

a

a

sujeição

representante

outro

processo

e

do

do

Poder

a

outra

condenação criminaln .

De
obstante

n

qualquer
convencido

sorte,
de

que

::qrismo

insista-se,

não

processo

de

jurisdicional

de

o

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MS 21.623-9 !2.E

328
aplicação de sanção punitiva, e , sob esse ângulo,
um

instituto

de

forma

penal,

não

mais

lhe

contesto a natureza essencialmente pol1tica, que
distingue

o

processuais

nitidamente

da

dos

jurisdição

mecanismos

criminal

do

Poder

Judiciário .

Sob esse prisma , as decisões dos órgãos do
Parlamento, no correr do processo por crimes de
responsabilidade ,

embora

com

forma

e

eficácia

jurisdi cionais, são atos oolJ.ticos.N

E o que é certo, Senhor Presidente, como dizia ,
antes

deste

parêntese,

que

é

o

órgão

escolhido

para

essa

função, que me parece jurisdicional-penal, é urn órgão politico;
indiscutivelmente politico.

Por

isso,

parece- me

ponderação do Presidente Sydney Sanches,
informações,

§

realçar

importante

a

quando diz, nas suas

24:

"A

crimes

Constituição quer que o julgamento de

de

República

responsabilidade
se

faça

Senado Federal,
partidárias

e

em

for o

do

po1J.tico ,

onde entre

podem existir

Presidente
corno é

as v.§ri as

iniímeros e

da
o

fações

ferrenhos

advers.lírios polJ.ticos do denunciado.H

Resta indagar dos reflexos dessas premissas sobre
o

pressuposto

no

indiscutivel ,
16

processo

~

judicial,

da

1007

1008
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imparcialidade do juiz . Refiro-me aos pressupostos processuais
negativos

da

ausência

de

impedimento

e

da

ausência

de

suspeições dos j uizes da causa .

Aqui 1

mais

uma

vez 1

nos

autos,

duas

posições

radicais: uma, a dos litisconsortes, a sustentar a taxatividade
do artigo 36 da Lei do "impeachment", donde 1 o artigo 63, do
mesmo diploma, a dizer que "do julgamento participarão todos os
Senadores presentes 1

salv o

os impedidos nos termos do artigo

36". E trazem, nesse sentido, o parecer, inteligente como sói 1
do Professor Sérgio Bermudes .

A

segunda ,

que

vem

apoiado

em

pareceres

do

Ministro Xavier de Albuquerque e do Professor Hélio Tornaghi 1
insiste

na

aplicação

"impeachment"
Penal,

dos

subsidiária

artigos

precisamente

252

aqueles

e

irrestrita ao
254 1

que

do

processo de

Código de Processo

enumeram

as

hipóteses

de

impedimento e de suspeição .

Peremptória, a afirmação do magnlfico parecer de
Xavier de Albuquerque, ao dizer, no

"A

aplicação

§

XI:

disciplina
ao

processo

do

também

tem

Himpeachment•

sem

Código
de

embargo de exígua casu.fstica deduzida no artigo
36

da

lei

especifica,

Lei

n

11

1.079,

de 1950 .

Quando não coincidem, somam-se os casos apontados
ali e aqui."

Mais

uma

vez,

Senhor Presidente,

'9

não me posso
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comprometer com nenhuma das duas posições extremadas, sem ser
infiel

ao

que

já

disse:

que

a

função

jurisdicional

do

"impeachroent" influi sobre a natureza do órgão,mas, o caráter
politico do órgão

também influi,

e

necessariamente sobre a

disciplina do exercicio dessa função jurisdicional especifica.

Estou em que tem razão outro parecerista ilustre,
que contribuiu para a discussão, ó Professor Fábio Comparato,
ao dizer:

"Se o

Senado,

ao

julgar o Presidente da

República acusado de crime de responsabilidade,
atua

como

normas

de

Tribunal

pol!tico,

processo

e

"impeachment"

são

óbvio

é

julgamento

necessariamente

dos

que

as

casos

de

adaptadas

à

natureza própria desse Tribunal."

Ora,
respeito

à

uma

exigência de

dessas

necessárias

neutralidade

ou

adaptações

diz

imparcialidade, que

deva ser observada pelos Senadores, como Juizes do acusado por
crime de responsabilidade.

Estou, com efeito, Senhor Presidente, em que esse
é

um dos

pontos

em que a

natureza politica do órgão que a

Constituição escolheu para esse julgamento, o Senado Federal,
repele o . rigor extremo da exigência de absoluta garantia de
imparcialidade, que marca o processo judicial .

Gratificou-me ver eosa opini.!io dita,

precisão,

07

por um dos grandes

com grande

juizes desta Corte, o Ministro

'Cf
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Castro

Nunes,

relativas

ao

"impeachment"

logo

após

com o

a

Acentuava,

acentuar,

na

compatibili~ação

à

modelo

Representação
dos

doa

Es tados,

o Ministro Castro Nunes,

uma

das

estaduais

federal,que ocuparam o

constitucionalização

então,

processos

97,

de

Tribunal,
em

194?.

depois de anotar,

nesta mesma linha, que havia evidentimente temperamentos a pOr
na transplantação dos principias do processo para a disciplina
do "irnpeachment", dada a sua natureza mista, acentuava que isso
não dispensava,

entretanto,

a de assegurar

as garantias de

relativa isenção que possa comportar o julgamento pol1.tico".

Esta a tarefa delicad1.ssima que está posta, e que
só poderia
Tribunal:

estar posta,
a

de

no

ponderar

nosso regime,

esses

valores

perante

o

Supremo

contrapostos,

e

de

ponderar esse caráter bifronte do instituto do "impeachment",
para

ver

até

q ue

ponto

a

garantia

da

isenção

se

pode

compatibilizar com as imposições do caráter do "impeachment" e,
sobretudo,
seu

com a natureza pol1.tica do órgão a que entregue o

julgamento.

Trata-se,

enfim,

Senhor

Presidente,

de

dimensionar essa garantia, essa segurança da "relativa isenção"

a que se referia Castro Nunes, de modo a conciliá-la com as
caracteristicas espec1ficas do "impeachment" .

A solução
determina duas

hipóteses

literal seria fácil .
de

impedimento.

Há uma lei que

Donde,

o

argumento

fácil: se a lei especial extraiu das normas da lei do processo
judicial

duas

hipóteses,

que adotou,

é

que quis

excluir as

demais.

sobre esta causa,

' li
'

.'
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Senhor Presidente,

impressionou-me,

menos uma hipótese,

porém,uma hipótese,

pelo

em que o radicalismo dessa afirmação de

taxatividade da enumeração do artigo 36 da Lei 1.079, levaria
ao absurdo dos absurdos:

refiro-me à

hipótese,

que não é de

laboratório, que é histórica e politicamente previsível, de que
o denunciante fosse um Senador . A tese da taxatividade voltaria
à mais radical das tradições inquisitoriais da confusão entre a

parte acusatória e o juiz .

Mas,
tranqUilizado

Senhor

com

a

Presidente ,

consulta a

um

ainda

velho

aqui

julgado da

fiquei
Corte,

também relativo a Alagoas (RMS 4.928, 20.11.57, RTJ 3/359). Já,

ai, não em abstrato,mas julgando um caso concreto, pOs-se ao
Supremo Tribunal Federal uma questão fascinante, que deu lugar
a um dos julgados mais audaciosos da Casa, no qual, em verdade
- para não chegar à conclusão de que a incompatibilidade com a
Constituição Federal de alguns tópicos da disciplina local do
"impeachment", no Estado de Alagoas, levaria à impossibilidade
de

prosseguimento

do

Estado

processo
o

Governador

do

construir,

declaradamente,

de

Tribunal
uma

responsabilização
teve

solução

que

avançar,

compatível

com

do
que
a

Constituição.

o tema central , no que interessa a esta causa, é
que a constituição de Alagoas determinava que o "impeachment•,
uma vez admitida a acusação pela Assembléia Legislativa, seria
submetido a

julgamento de um Tribunal especial,

desembargadores,

sorteados,

e

de

cinco deputados

composto de
estaduais,

eleitos. Veja-se : eleição a ser realizada depois da admissão da
acusação pela

O Tribunal,

salvo dois

1011
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anicos

votos

Guimarães dedo,

dos

Ministros

Cândido

Motta

e

Hahnemann

entendeu que esse seria um Tribunal escolhido a

na expressão de Castro Nunes várias

vezes referida no

acórdão.

I!: que, é evidente, a escolha dos deputados pela
maioria que

já se havia manifestado,

ao admitir a

acusação ,

importaria, evidentemente, a escolha dos juizes pela maioria do
órgão acusador. Construiu-se, então, a solução menos criticável
-

que não inviabilizasse a responsabilização do Governador: a

de que os deputados,

a

exemplo dos desembargadores, deveriam

também ser escolhidos por sorteio. Mas o Tribunal - e isso já

ficou claro no diálogo que tivemos ao final do voto do Ministro
Carlos Velloso -,

foi além,

a partir do voto do Ministro Ari

Franco: dos membros da Assembléia, dentre os quais se teriam de
extrair por sorteio os cinco deputados componentes do Tribunal
Especial, ter-se-ia de excluir o próprio deputado denunciante.

Importaria esse precedente em haver por aceita a
tese da transplantação das regras de impedimento do Código de
Processo Penal para o
não!

Um

argumento

interpretação

processo do. "impeachment"? A meu ver,
bastou,a

compreensiva

meu

do

artigo

aliás, o teor da ementa que diz texto

cinco

deles

exclu1do o denunciante,

ver,

sorteados

36.

para

t

impor

uma

significativo,

salvo engano meu quanto ao
entre

os

deputados,

•por motivos óbvios" .

deles

t manifesto: se

aquele que depôs porque sabia de um fato qualquer, que depôs
presumidamente como testemunha e, portanto, sem interesse, sem
tomar posição no mérito da acusação,

foi

impedido por regra

expressa da lei especial, com mai~j\ão o mesmo impedimento há
21

I
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a

que,

ciente dos

ponto

de

fatos

propor

ao

antes

Poder

do

processo,

Legislativo

o

"impeachment" do Chefe do Executivo.

Extrai-se

dai,

Senhor

Presidente,

que,

num

processo de "impeachment" , aquele que exerce um papel não pode
exercer outro,
artigo

da

36

seja o papel de testemunha, porque expresso no
lei do

"impeachment",

seja,

com mais razão,

o

papel de parte, de acusador, de denunciante.

Seria, então, à base desse fundamento, que vejo
naquele vetusto acórdão, de estender-se, à participação na CPI,
o mesmo

efeito de

incompatibilizar o

Senador para formar o

quorum da votação do "impeachrnent7 Pretende-se que sim, porque,
senão no processo, ao menos no procedimento do "impeachrnent • 1
na sua fase pré-processual, a função desempenhada pela Comissão
Parlamentar de

Inquérito,

e

cada

um de seus membros,

seria

equivalente à função da autoridade policial .

Senhor

Presidente,

urna

vez

mais,

no

processo

penal judicial, não teria a menor düvida em aceitar a tese. E
muito

à

vencido,

vontade.

Na

Primeira

Turma

no Habeas Corpus 68784,

1991, de que foi Relator o

deste

Tribunal,

fiquei

julgado em 12 de outubro de

Senhor Ministro Celso de Mello. Não

disponho do voto de S.Exa., mas peço-lhe, se necessário, que me
corrija, porque o meu voto-vista não tem o relatório. Ao que me
lembro, o

juiz da comarca, tomando conhecimento de violências

policiais,

ouviu

o

noticiante,

ouviu

testemunhas,

procedeu,

enfim, a uma sindicância sobre o fato e a remeteu ao Ministério
Püblico,

que ofereceu denúncia.

O eminente Ministro Celso de

2\}1'
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Mello, acompanhado pelos demais componentes da Turma, denegou a
ordem, entendendo que o juiz apenas colhera aqueles e l ementos,
mas não
acusação,

se pronunciara sobre o
que

só

fato,

posteriormente

nem sobre o

veio

a

ser

objeto da

fomulada

pelo

Promotor.

Pedi

Senhor

vista,

Presidente,

e

proferi

o

seguinte voto, depois de ler o douto voto do Ministro Celso de
Mello:

"Peço vênia para dissentir.

o

art .

II,

252,

impedimento do juiz que,

C.Pr . Pen.,

firma

no mesmo caso,

o

houver

desempenhado funções de autoridade policial.

o

alcance

do

preceito,

data

yenia,

não

pode ser reduzido ao seu significado formal.

A letra da regra legal de impedimento teve

em conta id quod plerumque fit,

ou seja,

que a

denúncia seja instruida por inquérito policial, o
que, sabidamente, não é imprescindivel.

Fundando-se a denúncia em outra modalidade
qualquer de procedimento investigatório do fato -

o

ass i m,

parlamentar
quem,

nele,

inquérito

inquérito
-,

parece
haja

administrativo
curial

exercido

o

ou

impedimento

funções

ao

que,

o
de
no

Delegado
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(C.Pr . Pen . , arts . 62 e 72): é que, então, embor a
sem jamais

ter sido,

o

como diz

terá,

lei,

a

desempenhado funções de autoridade policial.

Note-se

que

as

funções

da

autoridade

policial não envolvem necessariamente a emissão
de

pronunciamento

criminal idade

do

responsabilidade

a

sobre
fato

que

e

a

autoria

e

a

a

ou

indiciado:

do

irrelevante na espécie que
sindic.!lncia

existência

o

pois,

é,

Ju i z,

no curso da

e

ativamente

efetivamente

presidiu, como se fora autoridade policial, não
haja manifestado opinião sobre o mérito do fato
investigado.

Certo,

o

direito

brasileiro

conhece

procedimento investigatório de notitia criminis,
presidida

juiz,

por

impedimento

para

que

sem

funcionar

refiro- me

sobre

falimentares .

crimes

investigação
verdadeira

antecipação

da

inquisitivo,

judicial, a que, no caso se

disse,

fiquei

lhe

Cuida-se,

penal

judicial
porém,

art .

(CF,

a

de

106),

não,

instrução;
como

advenha

processo

inquérito

contraditória

procedimento

Como

no

ao

subseqUente:

da!

de

sindic~ncia

procedeu . ~

vencido

pelos

votos

dos

eminentes Ministros Celso de Mello, Octavio Gallotti e Moreira
Alves.

Insistiria,

Senhor

Presidente ,

expendi, se se tratasse de um

-

na

opinião

que

judicial .

então
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Creio , no entanto, e com a maior convicção, que

esse

principio

"impeachment".

não
E,

se

pode

transplantar

basicamente,

crei o

que

ao

pr ocesso

já o

disse

eminente Ministro Celso de Me l lo no seu voto ,

de

h oje o

porque compor

Comissão Parlamentar de Inquérito é função parlamentar,

uma

é

das funções do Parlamento, não é função policial. E, por outro
lado,

Senhor

Presidente,

votar

"iinpeachrnent",

não

é

preci so

dizer, também é função parlamentar.

Ora, Senhor Presidente, o exerc1cio de urna função
parlamentar

t1pica,

a

de

compor

a

Comissão

Parlamentar

de

Inquérito -

um dos instrumentos básicos de desempenho de uma

das funções mais relevantes dos parl amentos modernos - não pode
gerar

incompatibilidade

para

o

exercicio

de

outra

função,

também tipicamente parlamentar: a de compor o órgão parlamentar
represen tativo, pol1tico, ao qual , mal ou bem, a Constituição
confiou

o

julgamento

do

"impeachment"

do

Presidente

da

República .

A

questão,

menos dramática,

é

da

Senhor Presidente,
nossa

jurisprudência

em matéria muito
cotidiana .

Temos

repelido , até por despacho , todo o ensaio de trazer ao Supremo
Tribunal Federal mandado de segurança contra ato administrativo
de

que

eventualmente

desembargadores,

salv o

nas

hajam

par ticipado

hipóteses

restritas

todos

os

do novo caso

excepcional de nossa competência , a letra "n" : estamos cansados
de afirma r

que a

circunstância de o

j uiz de um Tribunal,

em

sede administrativa, mas exercendo função de desembargador, ter
não o impede, em sede

JOl
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jurisdicional, de examinar a mesma questão juridica e julgar o
mandado de segurança. O principio, creio, é
exerci cio

de

uma

das

funções

de

um

o que afirmei: o
órgão,

não

pode

incompatibilizar, para o exercicio de outra função tipica deste
mesmo órgão.

Do mesmo modo,
ensaio de espiolhar,
este

rumoroso

no cansativo noticiário deste ano sobre

processo

parlamentares,

não creio que possa ter êxito o

nesta

de

ou

"impeachment",

naquela

declarações

circunstância,

sobre

de
o

processo, sobre o objeto do processo, sobre a relevância ou não
de determinada prova nele colhida . .os pareceres que ilustraram
a

discussão

questão que

da

causa uma vez mais

seria muito

se

interessante:

contrapõem sobre

uma

de um lado Xavier de

Albuquerque - cuja invocação no ponto de Pontes de Miranda me
pareceu discutivel juizo sobre o

a sustentar que o enunciado de qualquer

caso concreto submetido ao

juiz impede-o para

julgar.

Na outra banda, entende Sérgio Bermudes que não:
nenhuma

regra,

transforme

em

diz

o

processualista

impedimento

essa

capixaba,

manifestação.

existe
Trata-se

que
de

violação de dever funcional, de um dever de discrição do Juiz,
submetida puramente a sanções disciplinares da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional.

Não creio necessário entrar nessa discussão nem
me comprometer com nenhuma das duas teses; é que, mais uma vez,
admitir-se

que

essa

manifestação

26

do

magistrado

parlapatão,

1017
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com a natureza do órgão pol1tico a que confiado o julgamento do
"impeachment".

A liberdade de manifestação do

congressista

é

prerrogativa

privilegiada

e

protegida,

do

seu

pensamento do

mandato,

reforçadamente

liberdade

protegida

pela

Constituição, que chega, em homenagem a ela, a fazê-lo imune à
própria persecução penal.

Não vejo como transformar a manifestação sobre o
tema

pol~tico

República 1

do

em

ano,

quiçá,

impedimento

que,

segundo a

base

numa

para

Constituição,

discutivel

a

maior

crise

participar

deve

do

pol1tica

órgão

politíco

julgar esse processo,

transplantação

de

regras

da

pensadas

com
e

criadas para a Magistratura, para o Juiz, que, ao contrário, é
vinculado, pela própria Constituição, a uma série de inibições
de sua própria cidadania,em homenagem à discrição e, mais do
que

à

imparcialidade,

à

garantia

de

não

suspeição

de

parcialidade, que se quer apanágio do processo judicial.

Quanto aos Suplentes também,

Senhor Presidente ,

não creio que se possa encontrar base na Constituição para a
capitis

diminutio

interesse remoto,

que

se

lhes

quer

impor,

à

base

de

um

na presunção de que , mantido na Presidência

da República, em caráter definitivo, o Vice-Presidente manterá
no

Ministério

os

conseqUentemente,

Senadores,
despedirá

ou

que
não

hoje
os

o

seus

compõem,

e,

suplentes

do

exercicio provisório do mandato.

É

um mau processo,

o processo de "impeach1nent"?

Talvez, quase certamente. Como i nstrumento de responsabilização
pol1tica, é

002

como instrumento de
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jurisdição

penal,

ele

engajamento

pol~tico

se

submetê

a

todas

as

cr~ticas

do

que

o

dos seus juizes.

Senhor

Presidente,

a

verdade

é

"impeachment" existe: a responsabilidade do Governante é básica
em qualquer sistema que se pretenda ser um Estado de Direito . A
opção politica de que esse processo devesse ser confiado, não
ao Supremo Tribunal,
politico,

é

não ao Poder Judiciário, ma a a

um órgão

do Constituinte e da tradição de dois séculos de

presidencialismo no mundo.

Por isso, discutir se o
sistema

presidencialista,

não

o

faz

"impeachment" é mau, no
um

instrumento

menos

necessário. Restaria, então, recordar uma sentença de Nicolini,
a

propósito

de

questão

semelhante,

lembrada

por

Hahnemann

Guimarães, no julgamento do caso de Alagoas:

"É

o

defeito

de

toda

instituição

necessária. Faz-se assim porque não se pode fazer
melhor".

se se tem de fazer assim,

E

Senhor Presidente,

porque não se pode, ou a Constituição não permite que se possa
fazer melhor,

a

opção constituinte tem de

ser efetivada com

todos os seus consectários, de modo a não pretender que, dessa
função

de

Senado,

resulte

uma

série

de

inibições,

de

proibições, que me parecem de todo incompativeis com a natureza
politica

do

órgão.

Dizer

que

consectários

são

esses,

que

extensão tem eles, é missão do Supremo Tribunal Federal . Missão
dif~cil,

..,

'·
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crises institucionais sérias, com este poder, que, já se disse,
salvo

engano,

responsabilidade

Presidente,
convicção

Nelson
de

··l

Hungria

errar'··. por

-,

que

111 timo.

a

triste

Importa,

Senhor

é

é

que,

errada ou não, a decisão seja fruto da

de

cada

um

de

nós,

sem

temer

juizos

critlcos

I

antecipados
imprensa,

de

nossa

deqis.!!.o,

seja em manifestos

seja

em

declarações

internacionais

de

pela

um grupo de

antigos "battôniers" europeus.

\
Por

isso,

ao

terminar

meu

voto,

palavras iniciais do Hinistro Celso de Mello, e,

subscrevo as
com escusas

pelo desatavio do improviso, indefiro o pedido.

mcpr/-

-.
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17/12/92

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGUBANÇA

21.623-9 DISTRITO FEDERAL

~

y Q T Q

O SENHOR MINISTRO PAULO BROSSARD : Senhor Presidente,
no mandado de segurança nR 21.623 - 9-DF, FERNANDO AFFONSO COLLOR
DE MELLO, Presidente da Repüblica hoje afastado do exercicio de
suas funções, nos termos do art. 66,

§

12, II, da Constituição,

rebela-se
"contra atos do Excelentissimo Senhor Ministro SYDNEY
SANCHES, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do
Processo de "Impeachment",
liquido

e

certo

do

que,

violando o direito

impetrante

ao

devido

processo

legal e ao consectário da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes, indeferiu prova requerida
pelo acusado,

abri u prazo para as alegações finais

antes de concluida a produção da prova e recusou a
argUição
Senadores

de

impedimen~o

para

funcionar

e

suspeição
como

juizes

de

diversos

no

referido

processo",

01705020
03760210
06233050
01530800

requerendo,

"51.

Petitum.

garantias

do

Constituição

Afim
art.
Federal,

de

que

511,

sejam
LV

na.

espera

o

preservadas
e

XXXVII,

impetrante

que

as
da
a

Suprema Corte venha a conceder a segurança, seja para
determinar se reabra novo prazo para as alegações

1021
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finais

-

ultimou

uma vez que a
em

26.11.92,

instrução probatória só se

já

depois

de

oferecidas

as

alegações finais da defesa -, seja para reconhecer a
incompatibilidade

ou · a

euspeição
~,

indicados nos ns. 38 e 43,

dos

Senadores

para funcionar como

Juizes tanto no iminente julgamento da acusação (art .
55 da Lei n 2 1.079/50), quanto no julgamento da causa
(art. 68), ordenando-se, portanto, seu afastamento do
processo .
52 . Caso não venha a ser concedida a liminar e ocorra
eventual

julgamento de que participem os Senadores

incompativeis ou suspeitos, espera o impetrante seja
declarada

a

respectiva

nulidade

do processo

e

do

julgamento pelos mesmos. motivos.•

Ao ilustre impetrante não posso dar o que pede . Se o

2.

fizesse,
fato,

ao rever as decisões por ele impugnadas, estaria, de

esbulhando

Impeachment,

de

que

sua

nela

posse
está

o

Presidente

investido,

no

da

Corte

cargo

e

de
nas

atribuições, por expressa designação e outorga da Constituição,
na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal. Ocorre
que não tenho esse poder, e ainda que entendesse que aquelas
decisões

merecessem

reparo,

o

admito

que

apenas

argumentandurn, faltar-me-ia poder para revisá-las, reformá-las
ou revogá-las, de modo a deferir o pleiteado pelo impetrante.

3.

Peço que a Corte me perdoe a

discrepância

com

a

sua

douta

e

insistência da minha

significativa maioria

e

me

permita, pela terceira vez, não conhecer o mandado de segurança
que

envolve

a

interferência

judicial

no

e:r.:e:r-cicio

de
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atribuições

especificas

e

privativas

das

Casas do Congresso

Nacional. Assim votei no MS 20.941, sessão de 09 de fevereiro
de 1990, no MS 21.564, sessões de 10 e 23 de setembro de 1992.
Com maiores razões é o voto que hoje profiro. No julgamento do
MS 21 . 564, notei que
"para desgosto meu, hei de permanecer no insulamento
a que me vejo reduzido, tendo viva a preocupação de
que a questão não está tanto em interferir aqui ou
ali ou deixar de fazê-lo, mas em, uma vez ingressando
nessa

área

estranha,

saber

onde

e

como

parar,

retroceder e retirar-se",

4.

Pois no presente MS pretende o impetrante que o STF

se instale no coração do tribunal do Senado, afaste de fato o
seu Presidente, que é o próprio Presidente do STF, revogue a
sua

decisão

relativa

senadores, proferida

ao

impedimento

real ou

suposto de

29

na qualidade constitucional de que está

investido pela lei maior,

e

diga que tais ou quais

membros

daquela Casa podem ou não podem votar, se estão impedidos ou
são

suspeitos,

impedimento

quando

ou

a

regra

suspeição

dos

membros

conhecidas pela própria corte e
admitir-se

que

o

STF

universal

a

é

de

uma

de

que

corte

sejam

nunca por outro tribunal.

pudesse

interferir

nesse

o

A

terreno,

revogando uma decisão do Presidente do Senado enquanto Corte de
processamento e julgamento da responsabilidade do Presidente da
Repüblica,

melhor

simplesmente,

o

seria

processo

que

o

e

julgamento da

o

Supremo

avocasse,

pura

e

alta autoridade

acusada, dando férias ao Senado, e assumindo a jurisdição que a
Constituição

deferiu

exclusivamente

à

Câmara

dos

Estados.

Porque a esta pouco restaria a fazer diante do esbulho sofrido
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com a usurpação das suas prerrogativas, inerentes ao seu poder
privativo de processar e julgar o Presidente da República.

5.

Geralmente se diz e se escreve que a presidência do

Senado

enquanto

Presidente do

Corte

de

Impeachment

STF para que o

foi

a ·tribuida

julgamento fosse

ao

dirigido por

pessoa isent a e do posto ficasse afastado o Vice-Presidente da
Repüblica,

presumidamente

Presidente,

o

que

lhe

interessado

abriria

as

na

portas

condenação

da

do

presidência.

A

explicação, válida em outros paises, improcede no Brasil, dado
que,

com

a

processo,

o

acusação

da

Câmara,

Presidente

Vice-Presidente assume a

é

ou

afastado

presidência;

com
de

a

instauração

do

suas

funções

o

desse modo ,

ele

e

jamais

presidiria o Senado porque estaria no exercicio da presidência,
v.
nem

"O

Impeachment",

mesmo

n. 117 e 118

1965,

ocorrendo

a

hipótese

do

p. 147 a 149 . Aliás,
§

22

Constituição haveria reflexo no caso, uma

do

art.

86

da

vez que, desde 1963,

pela Emenda n. 6, o Vice-Presidente deixou

de ser o Presidente

do Senado. A presidência do Senado, em tais circunstâncias,

é

entregue ao Presidente do STF por motivos inteiramente diversos
dos

que

geralmente

são

apontados,

repetindo-se

autores

estrangeiros; é para, com sua isençãor equil1brio e experiência
de magistrado, saber juridico e respeitabilidade moral, ajudar
a tarefa da Casa, que não é composta de juristas, mas de homens
públicos,

inevitavelmente

politicos, e

ligados

a

problemas

e

interesses

contribuir para dar maior autoridade às decisões

da Câmara dos Estados; segundo AURELINO LEAL,
"um magistrado colocado na cadeira mais eminente do
.Judiciário nacional,

pela sua só situação,

confiança a acusadores e acusados . t

inspira

certo que a sua
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i

só presença não seri a mágica, no sentido de desviar
uma possivel orientação preconcebida do Senado, Mas
não

pouco

é

experiência,

manter

fórmulas,

estabelecer

os

procurar,

pontos

da

com

a

discussão,

esclarecer as questões e habilitar o tribnr.e.l a bem
decidi r," Teoria e Prática da Constituição Federal,
1925,

v. I, p. 474.

Isto á
detentor

do

tanto mais

poder de

importante quando o

interpretar

e

construir

Senado é
as

o

provisões

constitucionais em tudo quanto disser respeito ao processo. Dai
sua

incontrastável

autoridade

na

exegese

e

construção

das

cláusulas constitucionais e legais decorrente do fato de ser o
possuidor exclusivo da jurisdição privativa para processar e
julgar o

Presidente da Repú.blica;

quem quer os

fins,

dá os

meios, ensina a hermenêutica.

Decidir que houve cerceamento de defesa, porque uma

6.

testemunha, ausente do pais~ arrolada sem que se declinasse seu
endereço ou sequer o pais em que se encontrava, e que só veio a
ser

efetivamente

finais,

ouvida

após

a

apresentação

como testemunha referida,

considerados

pelo

alegações

proclamar que determinados

senadores estão impedidos ou são supeitos
foram

das

quando assim não

Presidente da Corte de

importaria em o STF substituir-se a

Impeachment,

esta preclara autoridade,

que a constituição nomeou para presidir o processo e jul gamento
do

Presidente

da

Repú.blica

nos

chamados

crimes

de

responsabilidade.

7.

Nem foi por outra razão que, faz mais de um quarto de
5

1025

1026

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

.?~ttmto {!'i[i~wat' 31id~/
f§ 21.623-9 J2f:

347
século, escrevi estes conceitos, que reitero:
"Bem apreciada a natureza do impeachment, apurado
que

ele é

medida politica aplicada

polit ico,

-

a

um problema

embora através de aparatoso cerimonial

semelhante

ao

processo

reconhecer

que·,

criminal

admitir-se

forçoso

recurso

ou

revisão

judiciais das decisões do Senado ou da Câmara,
ingerência

dos

tribunais

tais

em

~

processos,

equivaleria a tratear nuclearmente o sistema em razão
do

foram

qual

Constituição,
desse modo,

distribuídos

reservada
a

que

os

fosse

poderes
ao

pela

Judiciário,

palavra . derradeira acerca de matéria

que a Constituição outorga privativamente à CArnara e
ao

fendida.

a

E

original,

exclusividade

a

Senado,

é

jurisdição
definitiva

do
e

congressual
Senado,

que,

estaria
além

de

absoluta

derradeira ,

e

irreversivel, teria perdido estas caracteristicas","O
Impeachment", 1965, n . 13B, p. 163.

8.

Como escreve consagrada autoridade,

"é

portanto,

evidente,

constitucionais

alusivas

à

interpretadas por decisões

que

cláusulas

as

matéria
judiciais 1

não

podem

ser

posto que as

controvérsias, que suscitarem, não são submetidas aos
tribunais . O impeachment é

um processo politico. A

decisão sobre o em que a lei consiste é tomada pelos
poderes que atuam no prbcesso como acusador e como
juiz,

na

medida

constitucionais

em

que

segundo
6

observam
a

as

disposições

interpretação

que

lhes
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parece mais
recurso, ..

justa.
"It

is

constitutional
interpreted

As

suas

decisões

evident,

provisione

by

não comportam

therefore,
concerned

judicial

decisions ,

that

the

cannot

be

because

any

controverted questione under them do not come before
ordinary courts. Impeachment is a political process.
The decision as to what the law is is made by the
powers

which

act

in

this

process

as

accuser

and

judge, inasmuch as they carry out the constitutional
provisione

in

accordance

which seems to them

with

just .

the

interpretation

There is no appeal from

their decisions", VON HOLST,

The Constitutional Law

of the United States, 1887, p . 158 e 159. "

Para não entediar a Corte, mencionarei apenas mais um
autor,

de

justificado prestf.gio entre os constitucionalistas

americanos, WESTEL WOODBURY WILLOUGHBY. Depois de acentuar que
o

Senado,

funcionando como órgão

judiciário,

tem a obrigação

pelo menos moral de seguir, tanto quanto possivel, as regras
processuais,

sem que isto

importe

a

sujeitar-se a

todas as

regras técnicas que governam os tribunais ordinários, observa o
laureado professor da John Hopkins University,
"é

desnecessário

praticamente

procedimentos

e

determinações

dizer
do

que

Senado

os

quando

reunidos como corte de impeachment não estão sujeitos
à

revisão de nenhuma outra corte",

necessary

to

say

that

the

"it

is scarcely

proceedings

and

deterrninations of the Senate when sitting as court of
impeachment are not subject to review in any other
court", The Constitutional Law of the United States,
7
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2• ed., 1929, v. III,

932, p. 1451.

§

Era o que, entre nós, ensinava PAULO DE LACERDA,
claro

que

constitucionais
decisões

as

não

respectivas

podem

judiciárias,

uma

ser

disposições

interpretados

vez

que

as

pelas

questões

controvertidas nesse assunto não estão sujeitas aos
tribunais

ordinários",

Direito

Constitucional

Brasileiro , 1929, v.II, n . 618, p.455.

Por estas razões, sumarissimamente expostas,

9.

entendo

particularmente perigoso o STF conhecer da impetração. Depois
disso

só

restaria

absolutória

ou

admitir

recurso

condenatória,

ainda

da

decisão

que

se

do

saiba

Senado,
ser

ela

definitiva e irrecorrivel, final e irrevogável, motivo por que
essa recorribilidade importaria em retirar do senado e reservar
ao STF o juizo derradeiro acerca dessa jurisdição confiada pela
Constituição à Câmara dos Estados, e só a ela .

10.

~

claro, Senhor Presidente, que quando sustento que o

"impeachment" é um processo de natureza politica e que o senado
é

um tribunal politico, nem de longe, com isto, quero dizer q ue

ele possa proceder de maneira arbitrária, sem forma nem figura
de juizo, ou sem garantias ao acusado. Não!
politico

não

é

univoco,

mas

equivoco,

~

tem

quE' o ·.rocábulo
mais

de

urn

significado e, às vezes, aplicado aqui e ali, enseja conclusões
falsas.

Sustento que o

"impeachment" é

um processo politico

pela sanção politica que dele pode resultar.
sanção

não

é

exclusivamente

politica,

suspensão de direitos politicos 1
8

que é

porque

Já

ouvi que a

dela. decorre

efeito da condenação
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criminal.

Aqui

há

uma

confusão!

O

fato

de

resultar

da

condenação criminal a suspensão de direitos politicos não quer
dizer que outra sanção, de outra natureza, também

não possa,

nos termos de lei, ter esse efeito.

11.

O

certo é

que a

Constituição deferiu

ao Senado o

processo e o julgamento do Presidente da República nos chamados
crimes

de

Justiça,

responsabilidade
não

instituições

pode

e

o

Senado

comparar-se

diferentes;

ao

bem

ou

não

Supremo
mal,

urna

é

Corte

Tribunal;

assim

de
são

dispôs

a

Constituição, sabendo o que fazia . Se a solução é boa ou não, é
outro problema.

12.

Ressalvando meu entendimento segundo o qual o STF não

pode e não deve intervir em assuntos que a Constituição excluiu
de

sua

j urisdição

competência

e

para

entregá-los

com

exclusividade a outro Poder, permito-me ressaltar a judiciosa e
serena e

concludente resposta que a

autoridade apontada como

coatora,

o Ministro SYDNEY SANCHES,

em suas

esta Corte,

dá às alegações do

"informações"

a

impetrante, especialmente no

item 24, que reproduze:
24•

-

pondero,

especifica

ainda,

sobre

que

a Constituição,

"impeachment"

(n~

e

a

1.079/50)

lei
não

prevêem outras hipóteses de impedimento além daquelas
indicadas por esta última;

não cogitam de casos de

suspeição; e a Constituição quer que o

julgamento de

crimes de responsabilidade do Presidente da República
se faça em foro politico,
onde,

entre

as

várias

corno é o Senado Federal e

facções

partidárias,

podem

existir inúmeros e ferrenhos adversários politicos do
9
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denunciado; não me parece que a Constituição tenha,
só por isso, pretendido exclui-los do julqamento; nem
os

Senadores

Parlamentar
(art.sa,

§

que

de

pois

que

por

não

policiais,

Congresso Nacional;
aqueles

participado

Inquérito,

3g),

autoridades

ha j am

ela

de

Comissão

mesma

prevista

atuaram corno

mas,

sim,

agentes ou

corno

membros

do

também não devem ser afastados

tenham

eventualmente

externado,

em

público, algum ponto de vista sobre a acusação, pois
a

proibição

magistrados

a

respeito

(art.

36,

é

rrr,

especifica
da

Lei

para

os

Orgânica

da

Magistratura Nacional); não se pode , segundo entendo,
estabelecer perfeita

identidade

entre a

figura

do

magistrado imparcial em foro jurisdicional apolitico
e a do juiz em foro essencialmente politico, formado
no âmago de partidos; na verdade, a garantia maior do
acusado,

em processo de

politico- partidário,

"impeachrnent",

pesse foro

ainda que em função

judiciária

excepcional, está no alto "quorum" de dois terços doa
votos, estabelecido n9 parágrafo üni co do art .

52 da

Constituição, para um julgamento condenatório."

13.

Se eu pudesse interferir no âmago do processo que

corre perante o Senado, como quer o impetrante, eu me limitaria
a dizer que a
desfavorece.

sua pretensão esbarra em lei expressa,

Com

efeito ,

o

artigo

36

da

Lei

1079

que a
dispõe

taxativa e exaustivamente:
" - Não pode interferir, em nenhuma fase do processo
de responsabilidade do Presidente da República ou dos
Ministros de Estado, o deputado ou senador:
10
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a) que tiver parentesco, consangli1neo ou afim, com o
acusado,
irmãos,

em

linha

cunhados,

reta;

em

linha

enquanto durar o

colateral,
cunhadio,

os

e

os

primos co-irmãos;
b) que, como testemunha do processo, tiver deposto de
ciência própria."

O preceito, porém, não foi inovação da Lei de 1950.
Esta se limitou a reproduzir a lei 27, de 7 janeiro

de 1892,

cujo art 14 rezava:
" -

Nos crimes de responsabilidade do Presidente da

Repüblica são juizes todos os senadores. Excetuam-se:
111 os que tiverem parentesco com o acusado em linha

reta ascendente ou descendente,
genro

do

mesmo;

cunhados,

em

linha

enquanto durar

co-irmãos;

o

ou se for sogro ou

colateral,
cunhadio,

os
e

irmãos,

os

primos

2 2 os que, como testemunhas do processo,

tiverem deposto de ciência certa."

Aliás,
foi

censurado

é de . lembrar que o artigo 14 da lei de 1892
por

MAXIMILIANO

por

desviar-se

da

tradição

anglo-norte-americana, modeladora do instituto do impeachment:
"O decreto brasileiro(n.27)

erradamente

desviou-se

sem apoio constitucional
tradição

da

inglesa

e

norte-americana, que julgou a averbação de suspeição
direito

incompat1vel

pol1tico.

Todavia

taxativos

a

unicamente
testemunhas

com

o

parentes

1ndole
14

de

um processo

restringiu

suspeição;
próximos

que tiverem deposto
11

cn

art.

mencionada
aos

a

estende-se
do

e

a

acusado

casos
esta
e

as

declarado que o

1031
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fazem

de

ciência

própria.

A

l ei

não

autorizou

a

excluir inimigos pessoais e politicos , " Comentários,
1929, n . 382, p . 399 e 400 , nota .

Mas é preciso

relembr ar que a lei vetada por DEODORO

e promulgada por FLORIANO não chegou a ser original. Também ela
repetia preceito de lei do primeiro reinado, de

15 de outubro

de 1827, l ei que, segundo o clássico PIMENTA BUENO,
"é uma das conquistas gloriosas do Poder Legislativo

brasileiro nos tempos em que
suas atribuições

e

ele

exerc.i.a -todas as

era circundado de g r ande força

moral " , Direito Püblico Brasileiro, 18 57 , II, n.356.

Saliente-se que,
criminal

e

criminais

aliás, · iam

até

a

pela lei imperial,

as

penas

morte

apl i cáveis

natural .

Pois

o processo e r a

pelo

mesmo

Senado,
essa

lei,

que
a

p r opósito, assim dispunha:
"art .

20.

Para

julgar

estes

crimes

o

Senado

se

converte em tribunal de justiça .
art.

21 .

Todos os senadores sao juizes competentes

para conhecerem dos

crimes de responsabilidade dos

ministros e secretários de estado e

conselheiros de

estado, e aplicar-lhes a lei.
art . 22. Excetuam-se:
111

os

que

tiverem

parentesco

em

linl.a

reta

de

ascendentes, ou descendentes , sogro e genro ; em linha
colateral

irmãos,

cunhados ,

enquanto

durar

o

cunhadio, e os primos co-irmãos.
211 os que tiverem deposto como testemunha na. formação
da culpa ou do processo.
12

I I

.·~:~/
... .....·
/
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os

Ji

que tiverem demanda

por si ou suas mulheres

sobre a maior parte de' seus bens, e o lit1gio tiver
sido proposto antes da acusação.
42 os que tiverem herdeiros presuntivos .

14.

Quer

isto

dizer

que

a

norma

vigente

não

é

uma

improvisação ou uma inovação; ela está cravada nos alicerces da
organização

politica

nacional;

faz

165

anos

que

integra

o

acervo do nosso direito positivo; do primeiro reinado até hoje,
não

foi

quebrado,

antes

foi

mantido,

a

respeito,

o

fio

da

tradição nacional. De modo que não vejo como se possa alegar um
direito,
quando

que
lei

teria

sido

expressa,

independente,

violadc;>

que

ou estaria

tem

quase

a

sendo

idade

ameaçado,
do

Brasil

regula a espécie de maneira exaustiva, e nem de

longe roça no que seria o direito invocado.

Nessa

15.

linha se mantém a

lei

1079,

cujo artigo 63

prescreve:
"Serão

juizes

todos

os

senadores

presentes,

com

exceção dos impedidos nos t ermos do art. 36."
Ao demais, e merece salientar-se, a Constituição não
autoriza

a

enumeração

convocação
constante

suplentes

de

do

§

12,

para
art

a
56,

hipótese;
parece

a

do

seu

ser

lei

brasileira constitua uma

exaustiva.

16.

Nem se imagine que

a

excentricidade legislativa. Na história dos impeachments, assim
na Inglaterra, como nos Estados unidos, não há memória de um só
precedente

em

que

se

t.enha

admitido

o

direito

de

impugnar

parlamentar que devesse funcionar na Câmara dos Lordes ou no

·002
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Senado,
"there does not seem to have been any instance in the
3~ther

whole history of impeachments proceedingc,
England or the United States,
challenge

h as

Constitution

been

of

the

where the

sustained",
United

right of

WATSON,

States,

in

its

The

History ,

Application and Construction, 1910, v. I , p. 218.

17.

Com

efeito,

quando

do

julgamento

do

SOMERSET, em 1551, acusado de traição e felonia,

DUQUE

DE

vários Lorde

consideravam impróprio que participassem do julgamento o Duque
de

NORTHUMBERLAND,

o

MARQUE!S

DE

NORTHAMPTON

e

o

CONDE

DE

PEMBROKE, contra os quais o acusado agira; a resposta rechaçou
a impu_g nação, dado que, repito , um par do reino não pode ser
impugnado

num processo de

impeachrnent,

"that a

peer of the

realm rnight not be challenged". Dois anos mais tarde era a vez
d,o DQQUE

DE NQRTHt:.Jl-iBERLAND,

do .

MARQU~S

DE NORTHAMPTON e

do

CONDE DE WARWICK serem julgados por alta traição; v l>UQUE DE
NORTHOMBERLAND

perguntou

ao

DUQUE

DE

NORFOLK

culpadas do mesmo delito podiam ser seus

juizes e

se

pessoas

a

resposta

foi no mesmo sentido,
"They were neverthelesse persons able in the lawe to
passe

upon

any

tryall,

and

not

to

bee challenged

therefore", WATSON, op. cit . v. I, p. 219.

No julgamento de ROBERT, CONDE DE ESSEX, e de HENRY ,
CONDE

DE

SOUTHAMPTON,

em

1660,

perante

os

Lordes

de

Westminster, o CONDE DE ESSEX indagou do Lord Chief Justice se
poder ia

impugnar qualquer dos pares,

"des ired to know o f my

Lord Chief Juetice, whether he might challenge any of the peers
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or no",

e

a

resposta foi breve e

clara:

"não",

WATSON,

op

c i t. , I , 219 •

No

julgamento

de

CONDE

DE

PORTLAND,

em

1701,

os

Comuns objetaram que tanto o CONDE DE OXFORD, como LORD HALIFAX
haviam sido acusados pelos comu ns perante a Câmara dos Lordes,
pelos mesmos fatos pelos quais PORTLAND fora acusado e estava
sendo

julgado,

motivo

por

que não deveriam ter assento

no

julgamento, mas os Lordes decidiram,
"that no Lord of Parliament impeached of high crimes
and misdemeanors can be· precluded from voting on any
occasion, except on his own trial", WATSON, op. cit . ,
I, p. 219.

Estes precedentes cruzaram o oceano e da Grã-Bretanha
passaram aos Estados Unidos.

No

julgamento do

juiz PICKERING,

alegando que três

senadores eram deputados quando a Câmara votara o impeachment e
haviam participado da votação ,

JOHN QUINCY ADAMS apresentou

moção segundo a qual o senador que tivesse votado o impeachment
de uma autoridade como deputado,
desqualificado para participar do

ou quando deputado,
julgamento a

ficaria

ser realizado

pelo Senado, mas a moção não prevaleceu. WATSON, op . cit., I,
p. 218, HIND'S, Precedentes of the House of the Representativas
of the United States including references to provision of the
Constitution,
Senate,

1907,

semelhante
senadores

the

laws,

and

v.

III,

op.

ocorreu

na

decisions
cit.,

§

Pennsylvania.

of the
2327,
Como

haviam participado da acusação
15

United States
p.

688.

deputados,

formulada

Caso
três

contra o

1035
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juiz ALEXANDER ADDISON,

que impugnou a participaçao del es no

julgamento pelo Senado estadual. Por 16 votos a 6, a impugnação
foi rejeitada .

Mas

o

caso

Presidente ANDREW
condenação o

mai.s

célebre

JOHNSON,

do

Senador WADE,

se

qual

deu

no

julgamento

participou e

presidente do Senado,

votou

do

pela

que seria o

seu sucessor se JOHNSON fosse condenado; WADE prestou juramento
e

votou,

votou

Cornrnentaries

on

pela

condenação,

the

Constitution

Historical and Juridical,
Precedente, v. III,

§

1895 ,

v.

"voted
of

the

I,

§

90,

guilty•,

FOSTER,

United

States,

p.

563; HIND's,

2061, p. 391 a 397; WATSON, op . cit. , p.

218. Mas não só o Presidente do Senado tinha interesse ; também
DAVID Y. PATTERSON , do Tennessee, genro do Presidente acusado,
participou

do

julgamento

sem

absolvição, HIND's, op. cit.,

Pouco antes do

objeção

e

votou

pela

sua

2061 e 2964, p. 391 e 397 .

§§

julgamento de JOHNSON,

quando ainda

fumegavam os fogos da guerra de secessão, o Senador SUMNER, de
Chio, afirmou que era dever do Senado "proteger o cidadão leal
e patriota '

"contra o Pres i dente dos Estados unidos .• . que se

tornara

inimigo

o

do

seu

pais".

E

em

linguagem

maia

c>antundente :
"não se esqueçam de que estamos face a
usurpador

enorme

e

maligno,

pondo

face com um

em

perigo

a

Repüblica .•• aquela Repüblica que de acordo com os
nossos

juramentos

qualquer maleficio",

estamos

obrigados

a

salvar

de

"because there was no President

of the United States who had become the enemy of his
country".

"Do not forget that we stand face to face
16

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

..9-'~uwro $~,a~ ::;;f;deta~
H& 21.623-9 lU:

358
with an enormous and malignant usurper, through whom
the

Republic is imperiled,

-

that Republic which,

according to our oaths of office, we are bound to
save from all harm", WATSON, op. cit.,

r, 220.

Não obstante esses conceitos, frustou - se a tentativa
do Senador JOHNSON, de Maryland ,

no sentido de impedir que o

seu colega de Ohio participasse do julgamento do sucessor de
LINCOLN,

WATSON,

senadores

op.

cujo

cit . ,

voto

I,

p.220,

condenava

e

ele foi

urn doa

Presidente

o

35

acusado,

Impeachment, Selected Materials, 1973, p. 369.
"Senators can not be challenged. Notwithstanding that
an

impeachment

nature

of

a

principles

of

proceeding
criminal
law

largely partakes

trial,

governing

and

many

such trials

of
of

the

apply

to

impeachment proceedings 1

such as that the gui 1 t

the

shown

impeached

doubt,

and

accuser,

j ustify

that

yet

Constitution

must

be

the

burden

there
and

no

beyond

ia

of

no

principle

the challenge of a

is

provision
of

law

Senator to

of

reasonable

a

proof

the

on

the

in

the

which

will

eit at the

trial and vote upon the guilt or innocence of the
impeached officer. Thie ia

a remarkable anornaly in

such proceedinge, and is perhaps the only instance in
the

whole

proceedings

range

of

where

the

judicial
right

or
of

quaei-judicial
the

accused

to

challenge the cornpetency of thoee who are to hear the
evidence

and paes

upon

his

guilt or

innocence ia

denied . A Senator rnay have expressed his opinion in
the

plainest

and most

unequivocal terme

upon the

1037
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guilt or innocence of the irnpeached officer, but he
can not be challenged for that reason .
have

a

direct

personal

interest

He rnay also

in

the

declaring the impeached officer guilty o r
yet

he

can

not

be

challenged.

Senate•s
innocent,

remarkable

A

illustration of this occurred in the trial of the
impeachment

of

President

JOHNSON.

Vice-Preaident of the United

There

Statea

a .t

was

no

that time.

Senator Benjamin F. Wade was President of the Senate,
and if the President should be found guilty he would
become

President.

political

Because

interest

of

which

the

personal

Senator

Wade

and
must

necessarily have in the conviction of the President an interest which it would seem waa beyond the power
of human agency to resist -

hia right to sit as a

Senator and vote on the articles of impeachment was
challenged,

but
he

the

wi thdrawn,

and

inflexible

and beyond

objection

waa sworn.
the

was

aubsequently

The rule seems to be

power of the

waive ar change. A Senator rnight thua be

Senate to

compel~ed

to

vote upon the guilt ar innocence of his father, his
aon or brother. There does not seem to have been any
instance

in

the

whole

history

of

impeachment

proceedings, either in England or the United States,
where the

right of

challenge has been sustained, •

WATSON, op. cit., I, p. 217 e 218.

CARLOS

MAXIMILIANO

reproduz

a

lição

do

constitucionalista americano e a endossa, Comentários, n . 282,
p. 3 9 9,

nota 5 .
18
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19.

Não

conheço acordão que,

entre nós,

tenha

esta matéria.

Conheço apenas um voto,

discutiveis e

discutidos habeas-corpus de 1916,

com o

processo

Legislativa

de

de

solitário,

versado

emitido nos
relacionados

responsabilidade encetado pela Assembléia

Mato

Grosso

contra

o

Governador

CAETANO

DE

ALBUQUERQUE.

No

HC

4091,

acordão

de

23

de

setembro

de

1916,

relator o Ministro OLIVEIRA RIB.EIRO, que denegou a ordem, votou
vencido
vedado

o

Ministro PEDRO LESSA,

disciplinar

o

não porque

impeachrnent

em

ao

relação

Estado fosse
a

autoridades

estaduais,
"o

Estado

de

Constituição e
relativas

exorbi tou
porque

Mato

nas suas

ao
da

Grosso,

competência

reputava

manifestamente

"a

do

presidente,

constitucional",

Assembléia

suspeita · para

Presidente do Estado" 1

na

sua

leis secundárias as regras

impeachement

eua

formulando

processar

Revista do

não
mas

Legislativa
e

julgar o

Supremo Tribunal

Federal, v . 45, p. 14 .

Pouco depois, no HC 4116, acordll.o de 8 de novembro de
1916 1
ordem,

relator

o

Ministro

ANO~

CAVALCANTI,

pela concessão votou o Ministro

que

concedeu

PEDRO LESSA,

a

mas por

motivos inteiramente estranhos aos da maioria. Acentuou que o
fazia não porque o processo de responsabilidade estatuido pela
Constituição de Mato Grosso fosse inconstitucional, mas porque
a

assembléia

matogrossense

Presidente do Estado, verbis,

"

era

composta

de

inimigos

do

1039
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"como permitir que uma assembléia politica, composta
de inimigos em começo
Presidente

do Mato

~e

guerra civil, julgasse o

Grosso?"

"Foram

esses

os

fundamentos do meu voto e não a inconstitucionalidade
do processo por crime de responsabilidade, estatuido
pela Constituição de Mato Grosso", Revista do STF, v .
19, p. 10.

Como no anterior HC esse voto é solitário. Nenhum dos
demais ministros adotou o seu fundamento. Por isto disse eu que
desconhecia
impetração e
seria

acórdão

que

quando a

competente

acolhesse

a

tese

sustentada

na

tese devesse ser acolhida só o Senado

para

fazê-lo. · A propósito

desse

episódio,

observou MAXIMILIANO:
"Ao Poder Legislativo dos Estados compete enumerar os
crimes de responsabilidade dos governadores e regular

o

respectivo

condenará o

processo

politico.

A

assembléia

chefe do Executivo a perda do cargo e

poderá agravar a pena com a incapacidade para exercer
outra função pública estadual .

Do veredictum nao há

recurso para o Judiciário, nem sequer sob a forma de
habeas
deslocam

corpus:
a

irregularidades

competência de

de

um poder

processo

não

constitucional

para outro; nem tão pouco a suspeição dos julgadores
é apreciada por um tribunal estranho, não superior ao

excepto, como inutilmente se tentou obter do Supremo
Tribunal Federal,
Assembléia

em setembro em 1916, ao iniciar a

de Mato

Grosso

o

impeachment

contra o

Presidente do Estado General CAETANO DE ALBUQUERQUE",

Comentários, 1929, n. 382, p. 399; note 5.
20
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E noutro passo :

"~

certo

que

ocasional

na sessão de

8

de

(seis contra cinco)

Novembro

maioria

deu um habeas corpus

aberrante dos bons princ1pios:

por haver o General

ALBUQUERQUE sido pronunciado pelos seus inimigos. (Em
verdade, só PEDRO LESSA, assim fundamentou seu voto}.
Seria

dif1cil,

quase

inconceblvel ,

entre

latinos,

arrancar de amigos pollticos urna condenação polltica.
Os próprios norte-americanos acham que o interesse na
causa inibe os congressistas de julgar o Presidente.
Cumpre

notar

que

o

julgado

de

8

de

Novembro

não

prevaleceu. O Regimento Interno do Supremo Tribunal
prescrevia

que,

no

caso

de

empate,

a

decisão

se

considerasse favorável ao réu ou impetrante. Estando
a Corte Suprema dividida no meio (faltando um membro,
que

adoecera,

tivera

logo

a

principio,

substituto

morrera

empossado

depois
no

e

não

cargo),

o

Vice-Presidente MANOEL ESCOLASTICO VIRGINIO requereu
e

obteve

governo

habeas-corpus,

do

afim

Estado.

Voltou

ALBUQUERQUE

e

atendido,

imediata

seu

o

foi

de

ao

competidor.

tomar

pretorio
vencendo

Tornou-se

posse
o
na

do

General
semana

ridlcula

a

contenda, porque de oito em oito dias triunfava ante
o Poder Judiciário um dos rivais . Terminou afinal por
um acordo,

renunciando o mandato o

Presidente, os

substitutos legais e to·d os os deputados, decretada a
intervenção federal a 10 de Janeiro de 1917, afim de
evitar a

acefalia polltica e
21

administrativa.",

op.
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cit., n. 382, p. 400, nota 5.

Até

onde

sei,

esse

entendimento,

criticado

pela

doutrina, não teve seguidores, e permaneceu insulado em nossos
anais.

20.

Em livro recente, o professor CHARLES L. BLACK, JR.

faz esta observação da experiência comum,
•quase sempre ocorrerá que muitos senadores estejam
em urna posição definidarnente favorável ou claramente
hostil

em

judicial,
situação

relação
as

ao

Presidente.

pessoas

seriam

que

se

Em

um

processo

encontrassem

desqualificadas

para

nessa

atuar,

corno

juizes ou corno jurados . Não pode ter sido a intenção
dos

autores

da

Constituição

que

essa

regra

se

aplicasse aos irnpeachments, pois sua aplicação seria
absu;rda ;

muitos senadores inevitavelmente se veriam

desqualificados por essa regra e bem poderia ocorrer
que o processo ficasse a cargo de um pequeno residuo
do Senado",
rnany

"It must alrnost always be the case that

senators

find

thernselves

either

definitely

friendly or definitely inimical to the president. In
an

ordinary

position

judicial

would of

trial

persons

in

such

a

course be disqualified to act,

whether as judgers or as jurors. It cannot have been
the intention of the Frarners that this rule apply in
irnpeachrnents, for its application would be absurd; a
great rnany senators would inevitably be disqualified
by it, and it rnight easily happen that trial would be
by

a

quite

emall
22

remnant

of

the

Senate. ",
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Impeachment, a Handbook, 1974, p. 11.

21.

No Brasil, onde se exige o voto de 2/3 do Senado, e

não dos presentes, como nos Estados Unidos, e como era em 91, o
processo

ficaria

frustrado

p~la

julgamento que pudesse levar à
óbice,

de

um

condenação da autoridade; esse

contudo, poderia ser superado mediante a convocação de

suplentes.
lei.

impossibilidade

Seria uma solução,

Não é

que a

só que de nada disso cuidou a

omissão da

lei não possa ser suprida por

construção coerente com os principias constituci onais.

~

que os

principias imanentes ao instituto do impeachment indicam que a
Constituição quer que o

Senado atue como ele é,

uma soma de

individualidades que não são

juizes profissionais,

devam ter

que,

formação

jur1dica,

ao

contrário,

nem mesmo
representam

interesses pollticos e que devem ter, além da lei e do fato, e
sem desprezar nem menosprezar o fato e a

lei,

uma v.i são doe

problemas de Estado e suas exigências, implicações poss1veis, e
consequências prováveis. Foi por isto que a Constituição não
entregou

ao

STF

responsabilidade do
contudo,

o

julgamento

Presidente

o processo e

dos

chamados

da Repüblica,

crimes

de

entregando-lhe,

julgamento dos crimes comuns cometidos

pela mesma autoridade. Dele afastou a apreciação dos crimes de
responsabilidade porque o

STF não

tem e

nem poderia ter a

liberdade que possui o Senado, independentemente do que diga a
lei, pela própria natureza das coisas, isto é, da natureza da
sua composição e das funções que ele normalmente desempenha. Há
quem queira vestir os senadores com a nossa toga, mas ela não
foi feita para eles. Esta a questão.

22.

A alegação de que a participação de senadores na CP!
23

02
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impediria de participar do

examinada

de

maneira

parlamentar é

atividade

Constituição,
tenham

ela

de

se

normal

não

participado,

regular

cabal:

julgamento do impeachment,

pode

é
nas

gerar

impedimento

atividade

certo

inerente

que
à

que

a

investigação

assembléias 1
impedimento

foi

expressa na
aos

decorr·e ria

que

de

dela

exercicio

investidura parlamentar;

ao

demais, como é sabido, e como resulta de texto constitucional,
a

CPI

não

tem

função

policial

nem

judicial;

ela

investiga

fatos, ou para legislar, ou para verificar os efeitos reais da
legislação, ou para apurar possiveis desvios da administração;
se no curso da investigação, porém,
seja ele qual
procederá

for,

como

ela não

qualquer

a CPI deparar um ilicito,

fechará os

servidor

olhos para
entidade,

ou

ele,
em

mas
caso

semelhante, dando ciência à autoridade competente, para os fins
de direito. De qualquer sorte, só o Senado poderia apreciar a
matéria.

da

E

sua

decisão

não

caberia

recurso

ao

Supremo

Tribunal Federal.

23 .

O

.dos

efeitos

eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE,
práticos

do

"impeac_hment",

lembrou

a propósito
que

eles

se

assemelhavam à sanção politica adotada no sistema parlamentar.
~

verdade! Praticamente o efeito é o mesmo

, a diferença está

em que enquanto na moção de censura ou no voto de desconfiança
não

se aplica às autoridades afastadas do Poder inabilitação

por tantos anos, no processo de "impeachment" ela é

decretada

necessária e obrigatoriamente, pelo prazo certo de oito anos,
nem menos nem mais .

No

resto,

o

interessante registrar a

resultado

é

semelhante;

aliás

é

contemporaneidade da configuração do
24
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processo

do

"impeachment"

no

Direito

americano,

com

as

primeiras experiências do voto de desconfiança na Grã-Bretanha.
Há uma simultaneidade de ambos os fatos históricos. Num caso:
um longo processo, perda do cargo com inabilitação; no outro
sistema:

um breve processo, de horas, com o afastamento pura e

simples da autoridade do cargo ocupado.

Aliás, nota um publicista de nomeada, sugestivamente,
que o voto de censura substituiu o cepo e o machado, o que não
é

linguagem figurada 1 pois o t ·e rmo de alguns "impeachments" na

Grã-Bretanha foram o cepo

e o machado;

desbancaram os arestos de morte,
remplacé

les

arrêts

de

"les votes de défiance ont
la

mort;

os votos de censura

disgrAce

temporaire

du

parlement impérial le billot et la hache", FISCHELL, op . cit. 1
II 1

409 1

VILBOIS 1 L'Impeachment aux

~tats-Unis,

1920, p. 15 e

16.

24.

regras
regula?

o

Senado

gerais
Sem

é

um tribunal?

do processo? Deve.
düvida.

consciência? Ir: claro.

Cada

~.

EstA sujeito à

senador

Nada disto

Ele deve observar as

votará

lei que o

segundo

se contesta. Mas é

desconhecer a natureza humana para supor que 81

sua

preciso

sAna~nres

vão

proceder como se fossem ministros do STF. Nem a Constituição
supõe isto.

~

tempo de deixar de lado as ficções e enfrentar as

realidades.

Fique assentado que o Senado não está autorizado a
funcionar à margem da lei, sem forma nem figura de juLzo, e que
o acusado deante dele se veja desvestido de garantias. Mas é
25
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preciso ter presente que o Senado não é o STF e dificilmente o
seria. E a Constituição sabe disso,

tanto que estatuiu que o

STF e não o Senado devesse processar e

julgar o Presidente da

República por crimes comuns, ao mesmo tempo em que prescreveu
que

o

Senado

autoridade,
caráter

o

e

não

Chefe

pol1tico,

responsabilidade.

o

STF

do

Poder

entre

Um,

o

processasse

e

julgassd

Executivo,

nós

nas

aplica penas

mesma

infrações

de

crimes

de

denominadas

Supremo,

a

criminais

ao

condenar o Presidente, outro, o Senado, limita-se a aplicar-lhe
sanções

politicas,

tanto

que,

pela

mesma

falta

pode

a

autoridade ser condenada pelo Senado e pelo STF, sofrendo pena
politica e

pena criminal,

sem a

ocorrência do bis in idem,

Constituição, art. 52, parágrafo único.

25.

O certo é que a Constituição

atribuiu a um tribunal

que não o Supremo o poder de processar e julgar o Presidente da
República

nos chamados crimes de responsabilidade, que, tantas

vezes já se disse, diferem dos crimes comuns ou propriamente
ditos, modelados segundo os critérios assentados pelo Direito
P·e nal.

RUI

BARBOSA,

responsabilidade,

a

propósito

dos

chamados

delitos

de

que também chama de delitos profissionais,

escreveu:
•tais delitos, o Direito Constitu cional os separa dos
crimes

comuns,

submetendo-os

jurisdição

uma

a

especial, por terem, como crimes de uma alta esfera
politica, natureza distinta da desses outros crimes.
Nada

mais

arbitrário,

portanto,

creio

eu,

do

que

removê-los para uma jurisdição de Direito comum, que
a sua indole repele, quando as duas Constituições (do
Amazonas) 1

sucessivamente,
26

"

criaram

para

eles

um
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tribunal

sui

generis,

Tribunal de Justiça,

reservando

para

o

Superior

como foro do Governador e seu

sub.s tituto legal, exclusivamente os crimes comuns na
acepção

estrita

deste

qualificativo•,

Obras

Completas, XXXVIII, 1911, II, 135.

Andou bem a Constituição em dispor desse modo? Pouco
importa

indagação,

a

desenganadamente.

pois

Contudo,

o

fato

que

é

dizem os

ela

assim

o

fez

autores mais autorizados

que fez bem, que não foi arbitrária ou caprichosa ao regular a
matéria dessa maneira. Ao fazer o discrime levou em conta a
diversidade

de

situações

e

entendeu que para resolvê-las o

Supremo não seria o melhor juiz .. Veja-se o magistério clássico
de TUCKER:
"examinando

a

história

do

talvez

pa~s,

devamo·s

concluir, com o Juiz STORY e outros 1 que se o Senado
não

é

o

melhor

tribunal

para

o

julgamento

de

impeachment, a História não nos fornece prova de que
outro tribunal tenha sido melhor, ou sequer tão bom.
In reviewing, therefore, the history of the country,
we may perhaps conclude, with Judge Story and others,
that if the Senate be not the best tribunal for the
trial of the impeachment,

history has not furnished

proof that any other tribunal would have been better,
or

even

States.

as

good",

A

critical

The Constitution of
discussion

of

the United

its

genesis,

development, and interpretation, 1899, v . I,

§

198,

p. 408 e 409.

26.

Por tudo isto, o Supremo Tribunal Federal não pode e
27
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não deve

arvorar-se em curador do Senado;

além de

tudo,

é

perigoso para a harmonia dos poder es, que é um dos principias
fundamentais da nossa organização politica.

Dir-se-A que isto tem inconvenientes. As soluções, em
geral,

tem

conveniências

e

inconven i ências.

Ocorre

que

a

Constituição quis assim. Fez bem? Fez mal? Continuo a pensar
que o impeachment é um processo antiquado, obsoleto, um canhão
de museu,

próprio da

infância

da democracia,

como dizia o

saudoso Ministro ALIOMAR BALEEIRO.

A questão, que se arras ta por meses, resolv er-se-ia
em 24

horas,

sem sangue,

sem lágrimas ,

sem cicatrizes,

sem

traumas . Faz mais de um século, foi em 1848, quando intentada a
acusaç~o

contra LORD PALMERSTON, PEEL pode dizer aos Comuns que

"the days of impeachment are gone",

FISHELL,

La Constitution

d'Angleterre, 1864, II, p. 362 .

No entanto, este é o molde ainda adotado entre nós,
molde que não me parece o melhor, mas que é o vigente .

Convém

27.

notar que a sanção po l itica, aplicável pelo

senado, não suspende os direitos politlcos da autoridade, como,
por vezes, se diz. A confusão deriva do fato de a condenação
criminal possuir esse efeito, Constituição, art. 15, III.

o fato de a Constituição prescrever que
do

Presidente

se

segue

inabilitação para exercer
importa

fiquem

a

sua.

função
seus
28

destituição

à condenação

do

cargo

com

anos

não

politicos.

A

pública por oito
direitos
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Constituição entende que é inconveniente ao pais que ele venha
a exercer função, nos oito anos seguintes ao seu afastamento do
cargo . Os motivos são óbvios. Por isso, hoje, a destituição do
Presidente acarreta

sempre e

necessariamente

para o exercício de função püblica,
nem menos. Como se sabe,

a

inabilitação

por oito anos. Nem mais,

nem sempre foi assim.

Hoje é assim.

Mas isto não significa a suspensão de seus direitos políticos

criminal a sanção aplicada ao funcior.á::-iú quando

É

demitido a
entanto,

bem do serviço püblico? A evidência,

por motivos

de

conveniência,

não o é. No

prescreve a

lei que,

durante cinco anos, ou vitaliciamente, conforme a hipótese, o
funcionário demitido a bem do serviço público não poderá voltar
aos

quadros

da

administração,

a

despeito de

a

Constituição

estatuir que o acesso aos cargos püblicos é assegurado a todos,
mediante concurso e nos termos da lei .

~

o que ocorre, mutatis

mutandis , com o Presidente condenado pelo Senado.

Vale

28.

a

pena

Constituição

assim

conveniência,

não altera

insistir

prescrever,
a

nesse
por

ponto.

O

evidentes

natureza da

sanção

fato

de

razOes

a
de

aplicável .

A

própria Constituição indica a dualidade de situações. No mesmo
art. 15 diz que se suspendem

os direitos políticos nos casos

de "condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
os

seus

efeitos",

administrativa,

e

ainda

nos

nos termos do art.

casos
37,

§

de
4 11 "

.

"improbidade
E nele assim

preceitua a Constituição:
"os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função
püblica ,

a

indisponibilidade
29

..

dos

bens

e

o
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ressarcimento

ao

previstas

lei,

em

erário,
sem

na

forma

prejulzo

da

e

gradação

ação

penal

cablvel".

Dir-se-á que a Constituição está cuidando do servidor
püblico,

em

nitidamente,

sentido
que

estrito.

urna coisa

Não

não

importa,

importa

está mostrando,

na outra

e

se

não

confundem as duas situações.

Tratando

da

responsabilidade

disciplinar

do

funcionário püblico, a Lei n2 8.112, assim dispõe
art.

134

Será

cassada

a

aposentadoria

ou

a

disponibilidade do inativo que houver praticado, na
atividade , falta punlvel com a demissão.
art. 137 - A demissão, ou a destituição do cargo em
comissão por infringência

ao art. 117 incisos IX e

XI,

ex-servidor

incompatibilize

o

para

nova

investidura em cargo püblico federal, pelo prazo de 5
{cinco) anos.
Parágrafo
público

ünico
federal

Não
o

poderá retornar

servidor

que

for

ao

serviço

demitido

ou

destituldo do cargo em comissão por infringência do
art.

132, incisos do art. 132, incisos I, IV, VIII,

X e XI."

29.

Com estas considerações, chego ao termo do meu voto.

Antes de encerrá-lo, porém, devo notar que aqui encontrei duas
páginas impressas, nas quais ilustres autoridades estrangeiras
opinam sobre a questão que o STF está examinando. Não
há precedente a

respeito.

Penso que não.
30

Contudo,

sei se

da minha

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Y~~ i%~mal $1éd'euzl
~

21.623-9 lU:

372
parte agradeço a

solicitude dessas autoridades e me confesso
.. ... ces

penhorado por seu oficioso conselho, segundo o qual

principes irnpliquent en droit brésilien l'exercise et l'examen
d'un

droit

integram

o

de

recusation

tribunal

Ministro-Presidente

de

desta

individual",

dos

impeachrnent,

a

Corte.

Deante

senadores
que

de

t~o

que

preside

o

gentil

e

graciosa colaboração, ocorre-me lembrar que, segundo o art. 68
da

Constituição

francesa,

à

Alta

Corte

de

Justiça

compete

processar e julgar o Presidente da Repüblica nos crimes de alta
traição, e urna lei orgânica regulará o seu funcionamento. Foi o
que fez a Ordonnance n, 59, de 2 de janeiro de 1959. Segundo
ela,

a

eleitos

Alta Corte é
pela

composta de 24 membros,

Assembléia Nacional

e

12 pelo

temporários,
Senado.

Da

12
sua

decisão não cabe recurso, art . 35, "les arrêts de la Haute Cour
ne sont susceptibles ni d'appe1 ni de pourvoi en cassation".
Pois o art. 62 da lei orgânica, em enumeração taxativa, indica
as hipóteses em que a recusa dos juizes pode dar-se, verbis,
art. 6 - Tout rnembre de la Haute Cour peut être
récusé:
12 - S'il est parent ou · allié d'un accusé jusqu'au

sixiême degré en ligne collatérale;
22

s •il

a

été cité ou entendu

cornrne témoin.

Le

rninistere public ou un accusé ne peuvent citer un
rnembre de la Haute Cour qu•avec l'autorisation de la
cornrniesion d'instruction;
32 -

S'il y a un rnotif d'inirnitié capitale entre lui

et l'accusé.
art, 7 -

La récusation eat proposée des 1 'ouverture

des débats. Il y est statué par la Haute Cour .

31
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~

a

praticamente o que prescreve a lei brasileira, que

lei . francesa

repete,

acrescentando

um

caso,

relativo

à

inimizade capital. Repete, digo eu, porque a lei francesa é de
1959 1

e

a

brasileira de 1950 1

sem levar em conta que esta

reproduziu a lei de 1 892 e a de 1827 .

De modo que não deixa de ser pelo menos curioso que
os diligentes

juristas gauleses tivessem mostrado tanto zelo

com o que se passa no Brasil quando a lei francesa se inspirou
na lei brasileira no que tange à impugnação de membros da corte
que julga o Presidente da República

enumerando, como ela,

os casos em que a recusa pode dar-se.

Concluo.

30.
Senado,

no

Tudo pode ser resumido em uma frase

exerci.cio

de

uma

jurisdição

exclusiva,

-

o

outorgada

pela Constituição, não pode funcionar sob a curatela do STF, do
mesmo

modo

que

este

não

pode

exercer

suas

atribuições

privativas sob a tutela daquele.

Ingressar no âmago do processo que se desdobra no
Senado,

dizendo que deve ser reaberto prazo ao acusado ou à

acusação,

que este

senador pode participar do

julgamento e

aquele não, que o voto deve ser secreto ou aberto, é perigoso
para a harmonia dos poderes, um dos principias fundamentais de
nossa organização polltica.

31 .
sucessivas

Maia

uma

tentações

vez

manifesto

com

que

o

minhas
demônio

preocupações
dos

pela

int~resses,

compreensiveis interesses, sem düvida, têm procurado seduzir o
STF a tomar assento num terreno que lhe é de todo alheio, por
32
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pertencer com exclusividade a
reitero

meu

competência

entendimento
judicial

no

outro Poder.
sentido

de

conhecer da matéria ,

Por assim pensar 1
que
razão

descabe

da

por que não

conheço do pedido; vencido , indefiro a segurança, certo de que
o

impetrante não tem direi to ao que pretende,

direito

l~quido

e certo.

33

e

mui to menos
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VOTO
O SENHOR MINISTRO NtRI DA SILVEIRA - Na inicial,
afirma-se que a impetração "versa somente aspectos formais do
processo de "impeachment" ora em curso no Senado Federal, os
quais dizem com a garantia do "due process of law" inscrita no
art. so, nos. LIV, LV e XXXV, da Carta Magna, que assegura a
qualquer acusado "o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes", o devido processo legal e o
amplo controle jurisdicional.
Foi o mandado de segurança impetrado porque,
alega-se, _ houve indeferimento de prova requerida pelo acusado,
aconteceu abertura de prazo para alegações finais antes de
concluída a produção da prova e ocorreu recusa da argüição de
impedimento e suspeição de diversos Senadores para funcionar
como juízes no processo de "impeachment" (fls. 2).
2.
Conhece do mandado de seguranca, na linha da
decisão do STF no Mandado de Segurança no 21.564-0.
3.
Quanto à inquirição da testemunha, Dr. Marcílio
Marques Moreira, no dia seguinte ao do encerramento do prazo
para alegações finais do denunciado , não vejo cerceamento de
defesa. Nas informações da autoridade indigitada coatora, os
fatos que levaram à inquirição da testemunha como "referida"
tornam meridiano que não sucedeu
atentado à defesa. Não
localizada a testemunha, que a defesa indicara, nem trazendo

01705020
03760210
06233060
01350980

essa, com oportunidade, como lhe
competia,
elementos
a
contornarem a dificuldade, no tempo definido para a oitiva das
testemunhas, não seria viável suspender o processo, até que
houvesse notícias concernentes ao local, na Europa, onde
estaria a testemunha. Vencido o prazo para a instrução, com a
inquirição das testemunhas, deveria, é certo,
prosseguir o
processo em suas fases posteriores. De
qualquer
sorte,
propiciou-se à defesa o almejado depoimento do Dr. Marcílio
Marques Moreira. Nas informações, esclareceu-se: "loa - com a
decisão que tomei, em tais circunstâncias, acredito não haver
invertido a ordem do procedimento, pois, se a testemunha, pelas
razões expostas, não podia ser ouvida, como de defesa, durante
a instrução, podia, porém, por determinação de ofício, do
Presidente do processo, na oportunidade própria, ser inquirida,
em diligência, como testemunha referida; 11a e realmente o

'O · ~
/MCA

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MANDADO DE SEGURANCA

NO

Sexta-feira 18

376

00216239/ 1 60

foi , com a presença dos Srs .
Defensores, que lhe fizeram
reperguntas e a i nda tiveram oportunidade de se manifestar a
respeito de tal prova,
por determinação da Presidência da
comissão , ocasião em que nada disseram, 1imitando- se a 1amentar
aquilo que lhes pareceu uma inversão processual " (fls. 106).
Compreendo que, nessas circunstânc i as, não é
possível reconhecer nem cerceamento de defesa,
nem inversão
indevida da ordem proces.sual. Releva, na espécie, conotar que
não resultou demonstrado qualquer prejuízo à defesa , por esta.
Em mandado de segurança, ademais, não haveria espaço a discutir
essa matéria que se envolve em fatos e provas a
indicarem sua
iliquidez; bastante seria, destarte , tal ao não acolhimento,
nesta via estreita, da súplica, no ponto. Certo está que os
prazos legais de defesa foram utilizados,
inteiramente, corno
consta das informações. À evi dência, em nada afeta aos interesses
da defesa a circunstância de a acusação ou o relator da
Comissão Especial processante não haverem usado, por inteiro,em
algumas si'tu'a ções, os prazos que lhes estavam reservados. A
celeridade do feito , em si, não constitui causa presumida de
cerceamento de defesa, pois , em nada , atingiu, qual se mencionou,
os prazos de atuação da defesa , nem cabe a uma das partes ver ,
na diligência e presteza da outra parte , fato censurável, exato
como, em decorrência disso , não se tornou mais exíguo o lapso
de tempo destinado à defesa.
Releva, ainda, observar, no particular , o que
bem registram as informaçÕes, a afastar
de
a
a l egação
cerceamento da defesa (fls. 108) :
"1811

se a

defesa

exigiu

enorme

esforço

doo

dois únicos e ilustres profissionais constituídos pelo
impetrante, inclusive em razão de outros inquéritos e
seus desdobramentos, nem por isso deixou
de
ser
exercitada plenamente, com a cautela, o esmero e a
eficiência que caracterizam a atuação de tão nobres
causídicos;
se os relatórios e pareceres do Relator,
19il
assim como a própria fundamentação da conclusão da
satisfatórios à Defesa, nem por
Comissão não

/MCA
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i sso deixaram de atender às exigências
legais
e
regimentais:
20il
quanto
as
contas
telefônicas,
que
acompan ham o oficio da Te lebrás , a Defesa delas tomou
conhecimento no dia 04 de novembro de 1992 , como se vê
de fls .
1.302/1 .303
(ediçã o
no
11 ,
o . c . N.
de
05/11/1992 ): ciênc ia reiterada no dia 06/ 1 1/1992 , como
regi s trado a fls.
1.517
( edi ção nO 13, D.C . N. de
07/11/1992); sobre elas teve , a i nda ,
oportun idade para
se. manifestar nas alegações finais , apresentadas vinte e
dois dias depois da primeira ciência, ou seja, em data
de 25/ 11/1992 (fls . 1.775/1 . 909, edição no 18. D.C.N. de
26/11/1992) >
4.
Examino, a seguir, as ale gações de impedimento
suspeição de Senadores.

e

O impetrante responde , perante o Senado Federal ,
por crimes de responsabilidade capitul ados pelos denunciantes
nos arts.ao , no 7 , e 90, da Lei
no 1. 079 , de 10/4/1950 , ou
seja, quanto ao primeiro:
"permitir , de forma expressa ou
táci ta , a infração de lei federal de ordem pública " e , no que
concerne ao segundo ,
"proceder de modo incompatível com a
dignidade , a honra e o decoro do cargo. "
No item 15 da inicial, sobre esse ponto , alega o
impetrante:
" 15.
Finalmente ,
nas alegações finais ,
suscitou o
impetrante argü ição de impedimento de vinte um Senadores
que , como titulares ou suplentes integraram a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito criada em virtude do
Requerimento no 52/92-CN ( fls. 44/46), averbando ainda
de suspeitos para participar do processo ,
como juizes,
alguns outros
que
anteciparam
pela
imprensa
o
prejulgamento da causa e aqueles que, estando
no
exerc.icio como suplentes de Senadores nomeados Ministros
de Estado pelo substituto do impetrante, têm óbvio
interesse na condenação e destituição do titular da
Presidência dá República,

/MCA
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mandato

senatorial

A fundamentar as alegações de impedimento e
suspeição ,
no processo a
que
responde
por
crimes de
responsabilidade, o impetrante assim· argumenta (fls. 15/19 ) :
" 34.

Juiz parcial é urna "contradicti o
in adjecto" ,
notadamente em questões penais, qu er se trate de aplicar
uma sanção política pela prática de um crime
de
responsabilidade , quer se cuide de impor outro tipo de
pena , correspondente ao crime comum .
35.
Se o ordenamento jurídico do
Pais
pudesse
admitir - como não ocorre - que alguém fosse julgado por
juiz que não oferecesse garantias de imparcialidade ,
s~r ia
o caso de
acolher
a
sugestão
da
Corte
Consti tucional alemã em julgado citado nas alegações
finais da defesa (f . 1794 ) , "verbis" :
sistema
" Devem ser tomadas providências, no
normativo,para assegurar a possibilidade de que o
JU ~ z que não
oferece garantias de imparcialidade
possa ser recusado pelas partes. Esses postu l ados
asseguradores da
imparcialidade
do
j uiz
são
elementos imanentes e indispensáve i s da própria
consti tuição do Órgão judicial . Eles são apanágio do
" status" peculiar do jul gador e foram considerados
pelo constituinte. O legisl ador ordinário não pode
deixar de observar tais princípios no âmbito da
da
Corte
Dec i são
j urisdição "
BVerfGE
Constitucional alemã, 21 , 139 (146) .
36.
o fato de no processo de "impeachment" ser
comin ada urna sanção políti ca, cujo mérito n ão pode ser
revisto pelo Poder J udiciário, impõe maior cautela
quanto à imparcialidade dos Senadores, porqu e ficam eles

revestidos da condição de juízes soberanos da existência
ou não do crime de responsabilidade atribuÍ do
ao

~ l »5r·
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acusado.

Para proferir esse juízo de
tão
graves
conseqüências jurídicas e políticas, os Senadores não
podem incidir em incompatibilidades ou impedimentos
legais nem em causas de suspeição.
37.
Ora, o processo de "impeachlllent" resultou dos
trabalhos da CPI mista, que foi integrada por Senadores
e Deputados. Entre os Senadores, havia onze titulares e
onze suplentes (f. 44/46) e deles só o nobre Senador
Maurício Corrêa não está atualmente no exercício do
mandato, porquanto investido no cargo de Ministro de
Estado da Justiça. Como esses Senadores pertenceram a um
órgão inquisitorial, de função idêntica à de
uma
autoridade policial, a defesa viu-se na contingência de
argüir, com fundamento no art. 252 do c. Pr. Pen., o
impedimento deles, quer para o julgamento da acusação
(art. 55 da Lei nO 1079/50), quer para
eventual
julgamento da causa (art. 68).
38.
A argüição de impedimento,
que ora se renova
neste "writ", alcançou os seguintes Senadores, que, na
condição de titulares ou suplentes integraram a CPI,
como se vê a f. 44/46: Pedro Simon, Antônio Mariz, Amir
Lando, Iram Saraiva, Odair Soares, Raimundo Lira, Mário
Covas, Valmir Campelo, Ney Maranhão, José Paulo Bisol,
Flaviano Melo, Cid Sabóia de Carvalho, Wilson Martins,
Eduardo Suplicy, Dario Pereira, Jutahy Magalhães, Jonas
Pinheiro , Nelson Wedekin, Saldanha Derzi, tlcio Alvares
e Esperidião Amin.
alguns
outros
incompatibilidade,
39.
A par da
Senadores incorreram em suspeição, porque, mesmo antes
de concluída a instrução e de apresentadas as alegações
pela defesa, anteciparam seu julgamento sobre o mérito
da causa, em sentido desfavorável ao impetrante.
40.
Assim, os Senadores Iram Saraiva e Ronan Tito,
após a tomada dos depoimentos das
testemunhas Cláudio
Vieira e Najum Turner, perante a Comissão Especial no
dia 3 de novembro, prestaram declaracões aos jornais,
que os tornam suspeitos para participar dos

julgamentos

de mérito. O Senador Iram Saraiva asseverou que "o
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novo apresentado pela defesa e reafirmado por Vieir a - o
uso de saldo de campanha no pagamento das despesas
pessoais de Collor
é apenas um "engodo" , tendo o
Senador Ronan Tito acrescentado: "quanto mais versões e
álibis eles criam , mais e n vol;,em o Presidente Collor"
( "Correio Bra zilien se", 4/11/92 , p. 3). Este Gl timo , o
Senador Ronan Tito , declarou também:
"O povo já fez o
julgamento de Collor , e o
Senado não vai contrariar essa vontade"
( "Folha de
são Paulo" , 27/ 1 0/91) .
41.
Por sua vez o Senador José Paulo Bisol, em
entrevista divulgada pelo "Correio Braziliense ", de
9/11/92 , asseverou que "as contradições nos depoimentos
das testemunhas de defesa do
President e
afastado
Fernando Collor já são suficientes para "condená-lo" . E,
ao
"Jornal
do
Bras~l",
qualificou
como
" impressionantemente frágeis" as teses e argumen tos da
defesa (28/10/92 ) .
42.
Já o Senador Cid Sabóia de Carvalho ,
segundo
noticiário da " Voz do Brasil" de 11 de novembro ,
declarou que as explicações dadas pelo Secretário de
Imprensa de Collor " sobre a questão das
l igações
telefônicas , constituíram uma mentira palaciana , uma
afirmativa " vã e cínica" que procura con fundir a opinião
pública brasileira"
(os recortes dos
jornais
que
inseriram tais declarações estão a f. 1911/1 92 4) .
43.
são ainda suspeitos , porque têm interesse na
conden ação do impetr ante para continuar no exerc í cio dos
mandatos senatorial~, aqueles que são suplentes
dos
Senadores nomeados Mini strqs pelo Vice- Presidente em
a saber : Senador Alvaro Teixeira , Bello
exercício ,
Parga , Eva Bley, Juvêncio Dias, Luiz Al berto e Pedro
Teixeira .
44.
A suspeição do Senador Divaldo Suru agy inimigo
notório e declarado do impetrante - não é objeto deste
mandado de segurança, porque ainda pende de decisão do
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eminente Presidente SYDNEY SANCHES, que o ouvirá antes
do julgamento da acusação.
45.
O principal motivo
da
eminente
autoridade
coatora para recusar o impedimento e a suspeição dos
vinte e oito Senadores apontados pela defesa, d.v . , não
procede. ~ que, ao contrário do que Sua Excelência
afirma , a regra do art.
36 da Lei no 1 .079/50 não
encerra "numerus clausus" nem esgota as hipóteses legais
de imped imento ou suspeição , que podem ser buscados
também na legislação processual, particularmente na
penal. Alguém admitiria , por exemplo , que uma senadora ,
que fosse mãe do advogado do acusado ou do denunciante ,
pudesse julgar a causa? Evidentemente não, pois seria
ela suspeita, nos exatos termos do art . 252, no I, do c.
Pr. Penal.
46.
Essa Eg . Corte, no caso do "impeachment" do
Governador MUNIZ FALC~O , já teve ocasião de considerar
suspeito o Deputado autor da denúncia contra ele, o que
mostra que o art . 36 não exprime um "numerus clausus"
(v. RMS 4.928 , de 20/11/57, ROA. 52/259- 321).
47.
Ora ,
pela mesma razão, deve ser considerado
incompatível com a função de JU~z do "impeachment" o
Senador que haja participado da produção e coleta das
provas ,
em que se f u nda a acusação ,
cuja própria
validade poderá ser questionada perante o Senado. os
Eduardo
casos dos atuantes Senadores Mário Covas,
Suplicy e José Paulo Bisol, que tiveram papel destacado
nos trabalhos investigatórios da CPI ,
são exemplos
frisantes da total incompatibilidade de investigar na
CPI
e,
depois,
jul gar
o
suposto
crime
de
responsabilidade no Senado .
48.
O argumento " ad terrorem" , que os denunciantes
constru í ram a partir da infundada exceção de suspeição
Carlos
levada ao Supremo Tribunal pelo Governador
(ESp. 3 , de
Lacerda por razões meramente políticas
o saudo Ministro LUIZ
8/6/66 ,
RTJ 38/186, relato r
GALLOTTI ) , não pode socorrê-los. Aqui ,
apesar de a
argüição envolver grande número de Senadores, não há
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risco de impedir o iminente julgamento da procedência ou
improcedência da acusação , que será tomado por maioria
simples (arts. 54 e 55 da Lei no 1.079/50). De resto, os
Senadores impedidos ou suspeitos poderiam dar lugar aos
respectivos suplentes , sem dano para o "quorum•·· . o que é
intolerável , porque ofende o mais elementar direito de
defesa do acusado, é que ele venha a ser julgado por
numerosos Senadores que não oferecem a menor garantia de
isenção ou imparcialidade, seja por haverem investigado
os supostos crimes na CPI, seja por terem emitido
prejulgamento desfavorável ao acusado. Ou se julga com
imparcialidade, ou não se julga. Não julgar é mal menor
do que julgar com parcialidade!"
S.

De acordo com o art. 52, ! , da Constituição de
processar e julgar o
Presidente e o Vice- Presidente da República nos crimes de
responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma
natureza conexos com aqueles. No parágrafo único do referido
artigo, estipula a Lei Magna que, nesse caso, "funcionará como
Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a
condenação, que somente será proferida por dois terços dos
votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação,
por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo
das demais sanções judiciais cabíveis."
Consoante o parágrafo único do art. 85
da
1988, compete privativamente ao Senado

Constituição, os crimes de responsabilidade serão definidos em
"que estabelecerá as normas de processo e
lei especial,
julgamento."
A "quaestio juris" acerca de impedimento
e
suspeição dos membros do Senado Federal é matéria de processo
e, assim, há de ter disciplina na lei especial que regula o
processo e jul·g amento dos crimes de responsabilidade
em
referência.
Preceitua

o

art.

63

da

Lei

1079,

10/4/1950, que defi~e os crimes de responsabilidade e regula
respectivo processo e julgamento, "verbis":
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" Art. 63. No dia definitivamente aprazado para o
julgamento , verificado o número legal de senadores,
será aberta a
sessão e facultado o ingresso às
partes ou aos seus procuradores. Serão juízes todos
os senadores presentes, com exceção dos impedidos
nos termos do art. 36.
Parágrafo único. O impedimento poderá ser oposto
pelo acusado ou pelo acusado e invocado por qualquer
senador."
Reza, à sua vez, o art. 36:
"Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase
processo de responsabilidade do
Presidente
República ou dos Ministros de Estado , o deputado
senador:
a) que tiver parentesco,consangüíneo ou afim, com
acusado, em linha reta~ em linha colateral,
irmãos, cunhados , enquanto durar o cunhadio , e
primos co-irmãos;
b) que como testemunha do processo tiver deposto
ci~ncia pr6pria."

do
da
ou
o
os
os
de

No mesmo sentido, estabelecia o Decreto no 27,
ãe 07 ãe janeiro de 1892 , que regulou o processo e
julgamento
do Presidente da República

e

dos

Ministros

de

Estado,

nos

crimes de responsabilidade, ao dispor em seus aits. 14 e 15, "ver.bis" :
do
Nos crimes
de
responsabilidade
"Art.
14.
os
juízes
todos
Presidente da República são
senadores.
Excetuam-se:
lo,os que tiverem parentesco com o acusado em linha
reta ascendente ou descendente, ou for sogro ou
genro do mesmo; em linha colateral, os irmãos,
cunhados, enquanto durar o cunhadio, e os primos
co- irmãos; 2o , os que, como testemunhas do processo,
tiverem deposto de ci~ncia própria!'."

C) I '
j ' l "'""'
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"Art. 15. Estes impedimentos poderão ser alegados,
tanto pelo acusado, seus· advogados e
pela comissão
acusadora, como pelos senadores que se julgarem
impedidos."
CARLOS MAXIMILIANO, em
seus
Comentários
Constituição Brasileira de 1891, e d . 1918, anota:

à

"Erig:l.u-se o Senado em tribunal julgador , porque se
não trata de um "veredictum" sobre delito comum que
impõe penas do Código. Esta função continua a cargo
da justiça ordinária, seja qual for o desenlace do
processo de "impeachment", que apenas arreda de
cargos públicos o homem nocivo; afasta do Governo ou
da judicatura suprema quem se não compenetra das
suas altas responsabil~dades como depositário de
grande parcela de autoridade. A verdadeira pena é
infligida
pelos
tribunais
ordinários,
cuja
jurisdição não é prevenida pelo voto condenatório
proferido pelo Sénado."
E prossegue:
"Tratando-se de um julgamento político, era natural
que a uma corporacão política fosse confiado. Nesse
caso a mais adequada é o Senado, que reune as
condiçÕes necessárias: imparcialidade, integridade,
inteligência e independência.
A primeira qualidade, devem possuir os dois terços
dos .membros de uma câmara que não representam as
paixões, nem as correntes partidárias dominantes na
outra; porquanto não foram eleitos simultaneamente
com ela. A integridade deve resultar da consciência
do dever e das responsabilidades excepcionais do
ramo superior do parlamento, tanto que nos Estados
Unidos muitos votaram contra
o
seu
partido,
absolvendo o adversário. Presume-se inteligência do
assunto em quem entrou para a
legislatura quando
era maior de 35 anos de idade, tinha experiência dos
valor
havia
revelado
negócios
públicos
e
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intelectual. Porque em regra o mandato de senador é
conferido como promoção por merecimento. Em fim,
homens de mérito, eleitos por nove (leia- se , oito na
Constituição vigente)
anos, dependem pouco
dos
favores momentâneos dos
" leaders"
apaixonados"
(págs. 333/334).
Noutro passo,
(op. cit., pág . 335):

ainda,

observa

CARLOS MAXIMILIANO

" h sentença condenatória é aprovada por dois
terços
dos membros do Senado que assistiram à sessão de
julgamento. A sorte do acusado não fica à rneroê de
maioria partidária e quicá ocasional."

Como anota Thornas Cooley , o fim do

"impeachment"
dos quais,
tanto o Presidente da República como os demais funcionários
podem ser acusados, são todos aqueles que, na opinião da Câmara
dos Representantes, merecem ser passíveis desse julgamento. Na
história da Inglaterra, onde se encontra procedimento análogo ,
os delitos muitas vezes têm sido de natureza
puramente
política, e em vários casos, alguns membros do Gabinete
sofreram urna justa punição , motivada por grave negligência no
cumprimento das funções públicas. FreqUentemente observa-se que
delitos de natureza
muito
grave, cometidos
por
altos
funcionários, não são considerados corno infrações da lei penal
(Criminal Code), porém sim corno abusos de confiança
ou
como imperdoáveis discuidos no cumprimento dos seus deveres,
fatos perniciosos e delituosos não
só
por
causa
dos
extraordinários interesses que eles envolvem, como também pela
porção da confiança de que abusaram . Tais casos devem deixar- se
para que sejam apreciados segundo os próprios fatos e julgados
segundo o mérito relativo. (in PRINCIPIOS GERAIS DE DIREITO
CONSTITUCIONAL DOS ESTADOS UNIDOS.DA AM~RICA, Edit. Rev. dos
Tribunais , trad. de Alcides Cruz, 1982, ps_ 157/158).
De outra parte , referindo lição de WATSON
The

é punir a má conduta. ( ••• ).Os delitos em virtude

Constitution of the United States, 1910, vol. I,
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CARLOS MAXll-UI.JJ\NO escreve, em nota de rodapé , às
COMENTARI OS citados:

pág.

340

dos

"O " irnpeachment" constit ui " notável a nomalia e ,
talvez em toda a série de processos judiciai s ou
quase judici ais , o caso úni co em q u e
se n ega ao
acusado o direito de contestar
a
competência
d aqueles que devem apreciar as provas e
cond ená-lo
ou julgá- lo inocente. Se um senador se
tiver
manifestado de modo franco e
inequívoco sobre a
criminal idade
ou
inocênc i a
do
f uncionário
responsabili zado , nem por isso poderá ser averbado
de suspeito. Exemplo notável ocorreu por ocasião do
julgamento do Presiden te Johnson.
Não havia , no

momento , Vice- Presidente da República. O Senador
Benjamin Wade era presidente do Senado e
sucederia
ao Chefe do Estado ,
se este fosse destituído do
cargo . Por causa do interesse político e pessoal que
necessar iamente Wade
teria
Presidente ( interesse esse ao

na
qual

condenação
do
não há força s

humanas que possam resistir), contestou- se o direito
de tomar parte no julgamento aquele senador; porém a
objeção caiu , Wade prestou juramento e votou. A
regra é
inflexível;
n~o
é
lícito contorná- la o
Senado, nem fazer - lhe alterações. Pode um senador
ser compelido a votar acer ca da inocência
ou
criminal idade do seu pai , f i lho ou irmão. Par ece que
não houve exemplo de ter vingado o direito de argüir
suspeição, em

toda

a

história

dos

processos

de

" impeachment" , tant o na Inglaterra , como nos Estados
Unidos. "
A partir do exame
dessa
doutrina,
CARLOS
na obra citada , pág.
341 , observa que o decreto
brasileiro
(no
27) ,
"sem apoi o no
texto
constitucional
~ULiru~,

desviou- se erradamente da tradi ção i nglesa e norte- americana ,
q u e julgou a averbação de suspeição direito incompatíve l com a
índole de um processo politico. " Acrescenta, entretan to, o
f
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insigne constitu cionalista pátrio:
"Todavia
o
art.
14
restringiu a casos taxativos a mencionada suspeição : estende- se
esta u n icamente aos parentes próximos do acusado
e
às
testemunhasgue t iverem deposto e decl arado que o fazem de
ciência própria.
A lei não autorizou a excluir ini migos
pessoais o u políticos." (op . cit., pág. 341 ).
Não tenho por aplicáveis,
aqui, as normas dos
arts. 252 e 254, do Código de Pr ocesso Penal. Sobre a matér ia
dispôs a Lei específica no 1079/1950 , em seu art . 36. Trata- se
de lei especial, posterior ao Código de Processo Penal . Hou~e de
ter como estensíveis ao processo de " impeachment" os arts. 252
e 254 do CPP , certo a Lei no 1 079/1950 a eles teria feito
referência .
~ que cumpre entender-se
e presumir- se , assim,
que essa extraor dinária competência conferida
ao
Senado
Federal , que se investe de poderes pela ordem constitucional
para afastar , ou não , definitivamente , do cargo de Presidente
da R·e pública , a quem eleito pelo sufrágio universal e voto
direto dos cidad ãos , há de ser
ll'Xercida ,
como
quer
a
Constituição, por homens probos e íntegros,
que ditarãó ,
conscienciosamente
seu
"veredi ctum",
certos
da
imensa
responsabilidade que assumem perante a Nação e a história, não
cabendo, em conseqUência, admitir , em linha de princípio , que
possam emitir seu juízo , tão· séri o e grave ,
inspi rados . por
sentimentos malsãos ou , no dizer de Me Laughlin, referindo-se
ao processo de "impeachment" contra o Presidente
Andrew
Jahnson
por " deplorável
e vergonhosa exibição de rancor
pessoal e grosseiro part idarismo " ("in" "A CORTE SUPREMA E o
DIREITO CONSTITUCIONAL AMERICANo'; de LEOA BOECHAT RODRIGUES ,
1958, pág. 69 ) . Mas , como observou JOS~ AFONSO DA SILVA ,
nos
regimes democráticos , não existe governante irresponsável. E
prossegue, citando o eminente Ministro PAULO BROSSARD,
em "O
" Impeachment": " Não há democracia representativa sem eleição.
Mas a só eleição ainda que isenta ,
periódica e
lisamente
apurada, não esgota a realidade democrática, pois , além de
mediata ou imediatamente resultante de sufrágio popu l ar , as
autoridades designadas para exercitar o governo devem responder
pelo uso que dele fizerem ' uma vez que governo irresponsável ,

/MCA

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MANDADO DE SEGURANÇA

Sexta-feira 18

NO

embora originário de eleição popular, pode ser tudo, menos
governo democrático'." ("in" CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL
POSITIVO, so ed., pág. 472). Dessa maneira, transformado em
tribunal de juizo político, o Senado Federal, sob a direção do
Presidente do Supremo Tribunal Federal, é de entender que
processo e julgamento dessa natureza não podem ser compreendido
segundo os padrões comuns do processo criminal ordinário, senão
corno ins"tância de conspícua honorabilidade. Certo é que há,
sempre, um processo que será seguido,disciplinado em lei.
Assim sendo, não cabe, aqui , ver configurados
i mpedimento ou suspeição que a lei .não definiu .
Se previsível
como é no procedimento do "impeactunent" a apuração dos fatos em
que se baseie a denúncia em Comissão Parlamentar de Inquérito ,
curial é que no rol dos impedimentos constasse essa hipótese ,
se esse fosse o espírito do sistema definido legislativamente
para o processo dos crimes de responsabilidade.
De outra parte, se fosse admissível ter como
impedidos,d~e J,.ogo, para o processo de julgamento do "irnpeachrnent"
do Presidente da República,os Senadores que participaram de
Comissão Parlamentar de Inquérito , em que acaba por serem
averigUados ~atos a respeito dos quais a denúncia vem apontar
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, tal como no caso
sucede, forca seria concluir que, logo surgidas referências
comprometedoras ao Presidente da República, haveria a CPI Mista
de ter suspensos os trabalhos e afastados os Senadores, para
que estes , depois, não ficassem impedidos, como se pretende, se
os resultados efetivamente houvessem de indiciar o Presidente da
República. Ora , tal interpretação do sistema não seria, pois ,
aceitável , porquanto, desde logo, inclusive,
invi abilizada se
tornaria a Comissão Parlamentar Mista, por impossibilidade de,
nela, prosseguirem atuando membros do Se11ado Federal, sob pena
de automático impedimento no
processo
e
julgamento
a
instaurar-se.
A invocada convocação de . suplentes, no
Senado
Federal, em substituição aos titulares impedidos, não encontra
apoio no art. 56, § 10, da Constituição, onde se dispõe sobre
convocação de suplente nos casos de vaga, de investidura de
deputado ou senador em funções previstas no predito artigo ou
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de licença superior a cento e vinte dias. Como registrou o
ilustre Relator, no Regimento Interno do Senado Federal não há
também dispositivo que autorize convocação de suplente em
hipótese como a dos autos.
Do exposto, com essas sucintas considerações,
Relator.
acompanho o brilhante voto do ilustre Ministro
Indefiro o mandado de segurança.
1

()· .r,n ~
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17/12/92

TRIBUNAL

MAHDAPO DE SEGURANÇA

~

21.623 9 DISTRITO FEDERAL

Y.Q.t2

O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES:

1.

Alega o

impetrante, neste mandado de segurança, que o Presidente desta
Corte,

funcionando

como

Presidente do

Senado

nos

termos

do

parágrafo Cínico do artigo 52 da Constituição Federal, violou,
em decisões que proferiu em 10 e em 26 de

novembro

passado,

aquele

garantias

constitucionais

que

próximo
tem

como

qualquer cidadão, porquanto:
I

a) -

cerceou sua defesa ao não permitir que uma

das testemunhae por

ela e.rrola.da,

e que eetava fora d.o l'e.1e,

fosse ouvida antes das alegações finais,
grave inversão
testemunha,
alegações

de
01705020
03760210
06233070
01281000

na ordem processual por ter

como testemunha referida,
finais da defesa,

cerceamento
contas

Mista de

apresentação das
e

igual

juntada aos autos de milhares

vésperas

da

abertura

do

prazo

de

finais; e
b)

titulares

às

após a

sido ouvida essa

com prejuizo para esta;

houve, ao permitr a
telefOnicas

alegações

recusar

razão por que houve

a

violou a garantia do due process

argUição
ou

impedimento

suplentes,

Inquérito,

processo de

d.e

cujo

impeachment;

senadores que anteciparam

dos

integraram
relatório
bem

como

a

Senadores
Comissão

serviu
a

de

pela imprensa

de

of law ao
que 1

como

Parlamentar
base

para

o

suspeição de outros
o

seu julgamento ou
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que têm interesse

em sua destituição por serem

Senadores ora no exerc1cio
2.

Para

a

necessário que se tome
processo e

das funções

de Ministro de Estado.

apreciação

posição

dessas

alegações 1

é

sobre a natureza jur1dica

do

julgamento do Presidente da Repüblica por crime de

responsabilidade,
sistema

Março de 2016

levando-se

em

conta,

obviamente,

o

nosso

constitucional.
Para a

primeiramente,

determinação dessa natureza,

é

preciso,

examinar se os crimes de responsabilidade

infrações penais ou infrações

são

pol1ticas.

A propósito, há grande divergência, com constante
invocação da doutrina e da prática

norte-americanas, e, muitas

vezes, sem que se leve e m consideração a diferença de sistemas,
ainda quando o nosso seja

inspirado

naquele.

A meu ver, é dif1cil sustentar-se, no Brasil, que
esses crimes, em face das nossas Constituições, inclusive
atual,
efeito,

não tenham acentuado caráter
ao

contrário

América do Norte,

do

que

sucede

de infrações
nos

Estados

da

penais. Com
Unidos

da

a nossa Constituição, aludindo a crimes de

responsabilidade e estabelecendo genericamente as limitações ao
legislador
que

esses

ordinário, exige, no parágrafo ünico do artigo 85,
crimes

sejam definidos

em

lei

especial,

o

que

implica dizer que os submete ao principio constitucional penal
de que "não há crime sem lei anterior que o defina" (artigo 5•,
primeira parte) . Por isso mesmo, em tempos mais recentes,

em

diversas representações de inconstitucionalidade, sob o império
da

Constituição de 1946 (onde havia a mesma exigência), esta

Corte declarou inconstitucionais dispositivos de Constituições
estaduais,
definir

os

sob o fundamento de que não competia aos Estados
crimes

de

respônsabi l ídade
2

de Governadores

e

de
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Secretários
legislar

de Estado, por competir, privativamente,

sobre

direito

penal.

A legislação

federal

essa orientação, razão por que a lei federal
abril

de

definiu

1950,

os

crimes

de

seguiu

1.079, de 10 de

responsabilidade

doa

Governadores e doa Secretários de Estado, e, posteriormente, a
Lei 3.528, de 3

de janeiro

responsabilidade dos
revogada pelo

de 1959, definiu

Prefeitos Municipais,

Decreto-Lei

de

201,

27

de

os crimes de

lei essa que foi
fevereiro

de 1967,

também definidor dos crimes de responsabilidade dos Prefeitos
Municipais e editado na vigência da Constituição de 1967, que
reproduzia
doutrina

o principio da Constituição de 1946. A maioria da
se orientou no mesmo sentido.
Ainda recent.e rnente,

em 19 7 3,

PONTES

DE

MIRANDA

(Qomentários à Constituição de 1967 com a Emenda n11 1/69. tomo
II,

2a.

edição,

Tribunais

Ltda.,

2a.

'
tiragem,

São

Paulo,

pág.

355,

1973)

Editora

fez

estas

Revista dos
incisivas

afirmações:
"É
sem
qualquer . pertinência
invocar-se o
direi to inglês, ou o direi to
dos Estados Unidos
da
América,
para
se
resolverem
questões
sobre
a
responsabilidade
politica
no
Brasil.
Crimes
de
responsabilidade, no Brasil , são apenas os crimes que a
lei apresenta
lei necessariamente
:federal
como
c rimes de responsabilidade .
As 1eis estaduais e as leis municipais não podem,
de modo nenhum, definir os crimes de responsabilidade,
porque a competência é exclusivamente do Congresso
Nacional.
No sistema jur!dico brasileiro, em que a palavra
impeachment
se evidencia inadequada, os crimes de
responsabilidade, no Império e na República, são çrimes,
são :figuras delituais penais"
~

oportuna

brasileiro

a

advertência

a

propósito

de
não

que o
pode

constitucional

sistema
ser

interpretado

inclusive do sistema norte-americano, porque é

à

luz

diverso dele . o

caráter penal especial do crime de responsabilidade, em nossas
Constituições, não resulta

apenas de iterativa
3

repetição de

1071

1072
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expressões
mesma

que lhe indicam

crimes

indicar

que

de
seria

desatenção o

essa natureza, corno a

responsabilidade.

condenação,

muita falta de técnica

ou excesso

para

criminal.

Esse

circunstancia

traduzir
caráter,
de

politicas

infrações
a

que,

meu

ao

ver,

sem

da

Poder

competência
outras

dá

Judiciário,
para

processar

ao

e

Supremo

julgar

autoridades federais,

da

Constituição

norte-americana que não admite o julgamento dessas
pelo

de

caráter

nitido

resulta

contrário

a

absolutamente

serem elas empregadas em sentido

impróprio

crimes,

infrações

Tribunal

Federal

originariamente,

entre

os Ministros de Estado, quando

sejam eles acusados pela prática . de tais crimes sem conexão
com

crimes

da

mesma

natureza

Sustentará

República.

processados

e

alguém

'
atribuidos

responsabilidade

imputados

a

que

mesmos

c

da

crimes

de

de

Estado

e

a

ser

pelo Supremo Tribunal Federal serão

julgados

politicas sujeitas a

virtude

Presidente

os

que

Ministros

infrações
esses

ao

crimes,

julgamento politico? E mais:

pela

mudança

da

competência

em

da conexão, deixem de ser infrações de natureza penal

paesêm a

crimes

de

ser

infrações

de

responsabilidade

natureza

infrações

politica?
sem

Fossem os

qualquer

caráter

penal, mas de natureza diversa como é a meramente politica, e
teria sentido que os artigos 102,
atual

Constituição

(corno

sucedia,

anteriores) aludissem a infrações
responsabilidade,
tudo.

se figuras

Se não houvesse

haveria
diversas

bis

I,

também,

atual

em

"a", da

Constituições

penais comuns e crimes de

essencialmente distintas? Não é
in idem

se as naturezas das infrações
a

"a", e 105, I,

Constituição

que 1

obviamente,

não

fossem

essencialmente

precisaria

limitar

a

condenação à perda do cargo com inabilitação, por oito anos,
4

%'
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para

exerci cio

o

complementação:
cabiveis"

de

"sem

função

prejuizo

pública,
das

demais

permiti r

sanções

judiciais

(parágrafo Uni co do artigo 52), principio esse que 1

já no parágrafo 3Q do artigo 33
expressivamente,

traduzido

da Constituição de 1891 vinha,

nestes termos:

outras penas mais que a perda do . cargo
exer cer

para

qualquer

outro,

contra

ordinária

sem

prejuizo

"Não poderá impor

e a incapacidade de
da

ação

da

justiça

o condenado"?

Em face do direito constitucional os crimes de
responsabilidade têm caráter

penal especialissimo, a exigir,

por determinação constitucional expressa,
defina

(diz a

Constituição,

enfaticamente:

"Esses

parágrafo

serão

crimes

lei própria que os
ünico do

artigo 85,

definidos

especial"), e a permitir, por isso, a distinção

em

lei

já antiga que

esta Corte fez na interpretação da expressão "nos crimes comuns
e de responsabilidade" (que se encontram nas
1946 1

1967,

1969),

segundo

a

qual

aqueles

abarcam todas as infrações penais definidas

Constitu ições de
os

no Código Penal e

na legislação penal especial, que não na legislação
relativa
sua

competência,
E,

personae,

ratione

também,

por isso mesmo,

exclusivamente politica, pois a
o

especifica

a crimes de responsabilidade, trazendo, assim, para a

eleitorais.

para

comuns

exerci cio

de

crimes

inclusive
sua apenação

não

é

inabilitação, por oito anos,

função

alcança

pUblica,

também

a

estritamente administrativa por mais subalterna que seja. Essa
sanção, apenas mais abrandada quanto ao prazo, é sanção penal
principal, ainda hoje, nos delitos de abuso de autoridade {Lei
4.698/65).

A
sistema

natureza

constitucional

dos

crimes

brasileiro,
5

o>-002

de

responsabilidade
em

decorrência

no
das

1073
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diferenças que há entre ele e o sistema
permite

que,

entre

nós,

se

julgamento dos crimes de
natureza

eminentemente

pol1tico, que ao
causa
feição

pol1tica,
de

um

sustente

norte-americano,
que

o

processo

e

responsabilidade pelo Senado tenham:
po11tica

culminando

num

julgamento

final de um processo po11tico, decorrente de
seja

prolatado por

Tribunal

pol1tico.

um ente

Já

o

politico

percebera

com a

BARBALHO

(Constituição Federal Brasileir4. Comentários, pág. 216, Rio de
Janeiro, 1902), ao comentar o artigo 54 da Constituição de 1891
que tratava

dos crimes

de responsabilidade:

"Estabelecida
a responsabilidade do Presidente
da República, a Constituição passa a determinar os atos
pelos quais nela incorre ele. Saindo assim do vago em
que nesta matéria se expressam outras constituições, a
nossa melhor garantiu
o poder público e a pessoa do
chefe da Nação. Aplicou ao acusado o salutar princ!pio
que se lê em seu artigo 72, parágrafo 15 e no artigo 1~
do Código Penal. E,tirou, quer A camara dos Deputados,
quer ao Senado, todo o poder discricionário que nisto
de outro modo lhes
ficaria pertencendo. Deste feito,
ficou
consagrado que o presidente
denunciado deverá
ser processado, absolvido ou condenado, não absque lege
e por meras considerações de ordem politica, quaisquer
que sejam, mas com procedimento de caráter judiciário,
mediantes
as investigações e provas admitidas em
direito, e julgado secundum acta et probata.
E
de
outro modo
deturpar-se-ia.
o
regime
presidencial, podendo as Cámaras sob qualquer pretexto
demitir
o
presidente;
dar-se-ia
incontrastável
predominio delas, A posição do Chefe da Nação seria
coisa instável
e precária, sem independência, sem
garantias."
E

RUI

BARBOSA

(Comentários

à

Constituição

Federal Brasileira, vol, III, pága . 436/4 37, São Paulo, 1933),
aludindo

l

atuação

da

procedência da acusação -

Câmara
o

dos

Deputados

quanto

juizo de pronüncia da época -

à
é

enfático:
"Resolver neste, ou naquele sentido, isso cabe à
discrição do Congresso, de acordo com a lei. Com a lei;
não com as conveniências; porque, no exercicio dessa
prerrogativa,
o Congresso é
um Tribunal,
não uma
entidade politica.
Há
de vestir
a toga da sua
magistratura, e proferir a sentença, autorizando
o
plenário, ou encerrando
o processo na formação da
6
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culpa, condenando, ou absolvendo.n
Aliás,

e

como

que

a

titulo

de

explicaç!o

do

motivo por que - ao contrário do que sucede na América do Norte
-

a,

l?res idência do Senado

sempre (e n3.o apenas

crime de

responsabilidade do

nesses

julgamentos

Federal,

preceituava

primeira

Constituição Republicana:

ao
o

em caso de

Presidente da RepO.blica)

Presidente

parágrafo

111

do
do

Supremo

artigo

caberia

Tribunal
de

33

nossa

"0 Senado,
quando deliberar como tribunal de
justiça, será presidido pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal . "

Expressões
comentar
valeria

os

artigos

EDUARDO

essas de que,

muito mais

a

64

da

ESPíNOLA

(A

Nova Constituição

págs. 276/277, Editora

60

Constituição

tarde,

ao

1946,

se

de
do

Brasil,

Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1946):

''Segundo a nossa Constituição é o Presidente do
Supremo Tribunal Federal que dirige o Senado, sempre que
funciona como tribunal de justiça.
Entre nós, pela Constituição atual, o Senado á
Tribunal de
Justiça para julgar
nos
crimes
de
responsabilidade. "
E o Ministro LUIZ GALLOTTI 1 em voto

julgamento

do

Recurso

de

Mandado

de

Segurança

proferido no
4.928 1

bem

caracterizou a função do Senado nesses casos, ao observar:

"Em nosso sistema de freios e contrapesos, a
que se referem os constitucionalistas norte-americanos,
é ponto assente que os três Poderes do Estado têm, cada
um deles, certas funções dos outros.
O Executivo, por exemplo, quando veta, está
exercendo
função
legislativa. O Legislativo e o
Judiciário,
quando nomeiam, estão exercendo função
executiva. A função do impeacbment, atribuida ao Senado,
é uma função judicial. Tudo isso é pacifico."
No

exercício

dessa

função

j udicial,

o

ente

politico que a exerce não procede a julgamento politico, mas a
7

1075
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julgamento de acordo com a lei, e, conseqUentemente,
Di-lo

com

precisão

impeachment

PONTES

de Governador

DE

MIRANDA

em

parecer

(Revista Forense, vol .

sobre

125, págs.

100/101):

"Não há julgamento pol.ftico dos governadores,. há
julgamento jur.fdico. um poder somente pode processar e
J .u lgar a membro de outro poder como ~ de segurança a
esse membro do outro poder, não como se :tora ~. O
processo e
julgamento dos governadores pela Assembléia
Legislativa devem ser entendidos como acréscimo à sua
independência - processo e julgamento perante pessoas
que receberam do povo, diretamente, os seus poderes, e
não indiretamente, como os juizes. Não há, nos casos em
que se criam exceções Justiça uma s6 para todos,
facilitação do processo e julgamento, e s i m exatamente o
contrário,'
diticultação,
de
que
emanam,
para
os
acusados, direitos
subjetivos e pretensões às formas,
principalmente
âs
formas
essenciais
do
processo
penal,H

E,

com

mais

razão

garantias

processuais

respeitadas,

aplicando-se-lhes

de

ser,

obviamente,

constitucionais
ainda quando

têm
a

de

crimes

de

responsabilidade

pelo

ser

lei especial ,

cuja edição a Constituição exige para o processo e
dos

as

Senado,

julgamento

claudique

a

respeito de qualquer urna delas.
3.
alegações

Fixadas essas premissas,

passo ao exame das

do impetrante, na ordem em que ele as
4.

Quanto

ao cerceamento da

ampla

apresentou .
defesa pela

não-oitiva de testemunha que se encontrava fora do Pais e que
fora arrolada pelo impetrante
referida

(artigo 209 1 parágrafo ünico, do Código de Processo

Penal) após a
com isso,

só sendo ouvida como testemunha

apresentação das alegações finais,

acarretando,

grave inversão nas regras do contraditório, têm-se,

corno se vê das informações do impetrado, que a não-oitiva dessa
como testemunha de defesa e

testemunha
processo

se

deram

em

virtude

da

o

prosseguimento do

ocorrência

da

hipótese

prevista no artigo 405 do Código · de Processo Civil. Ouvi - le.,
8

,...,
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como

se

fez,

mesmo

depois

de

encerrada

oferecidas as alegações finais,
licito ao impetrado, em

a

instruçã o

e

como testemunha referida, era

face do disposto no parágrafo 12 do

artigo 209 do mesmo Código. Ademais - como ainda salientam as
informações

do impetrado -, tendo essa testemunha sido ouvida

na

dos

presença

defensores

do

impetrado ,

"que

lhe

fizeram

reperguntas e ainda tiveram

oportunidade de se manifestar a

respeito

determinação

de

Comissão,

tal

prova,

ocasião

em

lamentar

aquilo

poderia

parecer que

constitucional
ficado

que

do

por
que

nada

da

disseram,

Presidência

da

limitando- se

a

lhes pareceu uma inversão

sido violado o

não houvesse

contraditório,

processual",

nem

que

a

principio

defesa

tivesse

sem oportunidade ce pronunciar-se sobre essa prova, dai

efetivo prej u1zo, e isso porque
resultado
•
haveria precedente des t a Corte, que , ao julgar o Habeas Corpus

não

lhe havendo

nR 47 . 424 (RTJ53/578 e segs . ), decidiu:
"Testemunhas. Inquirição delas fora da instrução,
como diligência resolvida pel o juiz.
Encerrada a instrução criminal, decorrido o prazo
de diligências e já oferecidas pelas partes as alegações
finais,
é
licito
ao
juiz
ouvir
em
dil i gência
testemunhas, usando da faculdade do artigo 209 do Código
de Processo Penal.
Tal
audiência
se destina
a
proporcionar
ao
magistrado
esclarecimento
especial1ssimo, não ocorrendo nulidade por falta de
contradita,
de contestação
e de reinquirição delas
pelas partes interessadas.

...... .......... .. .. ..... ... .. ....... .. ......... "

Sucede, porém, que, se produzida prova nova, se
impõe
do

sejam

principio

ouvidas sobre ela as partes, sob pena de violação
do

testemunha que,
ouvida

como

contraditório,

máxime

em

se

tratando

de

tida como essencial à defesa, acabou por ser
testemunha

referida

a

significar

que

era

necessária.
Acolho, pois, esse fundamento da impetração, até
decisão de pronúncia,

porque esta se deu antes da
9
02·002

que só

1077
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ocorreu porque,
para

que

se

segurança,

não tendo sido deferido o pedido de liminar

suspendesse

o

seu

a

instrução

acolhimento

até

agora

o

julgamento

implicará

da

nulidade

daquela decisão sem culpa, obviamente, do impetrante, que não
tem de demonstrar
5.

prejuizo
no

Já

documentos aos autos a

para a declaração

concernente

caracteriza~

de nulidade.

juntada

à

de

massa

de

cerceamento de defesa pela

dificuldade, em face do tempo para a apresentação de alegações
finais,tem
da

razão, a propósito, o parecer da Procuradoria-Geral

Repüblica,

ao

acentuar

que,

em

face

das

informações

prestadas pelo impetrado no sentido de que, entre a data em que
a defesa tomou conhecimento e a da apresentação das alegações
finais

medearam

vinte e

dois dias,

"saber até que ponto a

juntada desses documentos ,nos autos do processo de imb)eachment
interferiu no exerclcio da defesa constitui
complexa,

insuscetivel de

questão de fato

ser apreciada na via

estreita do

mandado de segurança" .
6.

decisão

do

Insurge-se,

impetrado

senadores que,

como

que

ainda,
não

titulares

o

admitiu

impetrante
o

contra

impedimento

ou suplentes,

a
dos

participaram da

Comissão Parlamentar de Inquérito que deu margem à denúncia,
nem teve como suspeitos

os Senadores que, antes de concluida a

instrução e apresentadas
o impetrante,

ou têm

interesse na condenação deles,

preservação do exercicio
de

Senadores

as alegações de defesa, pré-julgaram

de seu mandato

nomeados

Ministros

por serem

suplentes

Estado

de

para a

pelo

Vice - Presidente da República.
Dada

a

natureza

do

processo

e

julgamento dos

crimes de responsabilidade em nosso sistema juridico, tanto o
Decreto n2 27, de 7 de janeiro de 1892, quanto a Lei 1.079, de
10
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10 de abril de 1950, admitiram

Senadores, para atuarem
36,

expFessarnente o

.

\. \

.

~rnped~rnento

d .s

corno juizes, em dois casos (arts. 14 e

respectivamente): quando tivessem parentesco consanguineo,

ou afim, com o acusado, em linha reta, e, em linha colateral,
os

irmãos,

cunhados,

enquanto d urar o cunhadio 1

e os pr irnos

coirmãos; e que, corno testemunha do processo, tiverem

deposto

de ciência própria.
Forte
especialmente

nos

autores

norte-americanos,

e

porque, no Senado daquele pais, não se admitiu a

suspeiçao

do

Senador WADE

que,

JOHNSON,

o

substituiria

por

no

julgamento do
haver,

não

na

Presidente
ocasião ,

Vice-Presidente, o que levou WATSON a afirmar que tal "notável
anomalia e talvez,
quasi

judiciais,

em toda a série de processos judiciais ou

o

caso ünico em que se nega

ao

acusado o

direito de contestar a competência daqueles que devem apreciar
as provas e

condená-lo ou julgá-lo inocente",

razão por que

"pode um Senador ser compelido a votar acerca da inocência ou
crirninalidade do seu pai, filho ou irmão", CARLOS MAXIMILIANO,
já nos seus Comentários à Constituição de 1891 (2 1

ed., pág.

355, continuação da nota 5, Jacinto Ribeiro dos Santos Editor,

Rio de Janeiro,
muito

comum

subsidio

e

1923),

quando

alien1gena,

se

sem levar em consideração interpreta

ainda

que

o

direito

inspirador

corno é

nacional
daquele

com
as

diferenças de sistema, acentuou:

•o decreto brasileiro (nR 27) sem apoio no texto
constitucional
desviou - se
erradamente
da
tradição
inglesa e norte-americana, que julgou a averbação de
suspeição direito inaornpat!vel aom a 1ndole de um
processo pol1tiao. Todavia o artigo 14 restringiu a
casos
taxativos
a mencionada suspeição : estende-se
esta unicamente aos parentes próximos do acusado e à
testemunhas que tiverem deposto e declarado que o fazem
de ciência própria. A lei não autorizou a excluir
inimigos

pessoais ou polfticos.•
ll
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A

critica

pela

erronia

de

o

Decreto

27/1892

impedir que o pai do acusado fosse compelido a j u lgar o filho
para

condená-lo ou

absolve- lo

num processo e

julgamento de

infração definida em lei e que a própria Constituição declarava
que

se fazia

Justiça

e

por um ente

observando

a

politico atuando como Tribunal de

lei especial relativa ao processo e

julgamento jamais foi levada em

consideração, tanto assim que

a mesma norma, quase ipsis litteris, foi reproduzida no artigo
36 da Lei 1 . 079 de

1950, observada, no que foi recebida pela

atual Constituição, no processo e julgamento de que trata este
mandado de segurança.
Resta

saber

se,

em

constitucionais, é possivel sustentar
interpretada
admissiveis

como
de

possibilidade

tendo

e

suspeição,

por

os

ter

garantias

únicos

silenciado

compativel

é

das

que essa norma, por ser

estabelecido

impedimento,
da

face

com

o

casos

quanto
minimo

à

de

garantias constitucionais do processo que atenda à necessidade,
para os

crimes

de

responsabilidade,

de

que

haja

como

a

Constituição o exige - processo e julgamento.
Não me parece haver dúvida de que a Constituição
determinou a edição, para o processo e julgamento dos crimes de
responsabilidade, de lei especial para atender à circunstância
incontornável

de

que

o

Senado,

Tribunal de Justiça, era uma Casa
do Presidente da República e
politicos, não se podia exigir

ainda

quando

atuando

como

politi ca que, em se tratando

de Ministros
dos Senadores

de Estado também
tudo aquilo que

se exige com relação aos membros do Poder Judiciário, dadas as
divergências

politicas

pré-existentes

ao

processo

e

ao

julgamento, aos atritos, à participação de correntes pol1ticas
opostas - enfim, tudo aquilo que faz parte da vida pôlitica e
12

.,
'
~··)

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

,

1081

/<~
...... ,...~

~

~ ~u

21.623-9 M

402

\
interesses
há a

e embates normais.

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

Para contrabalançar isso

'

l

que

garantia da necessidade de 2/3 de votos no sentido da

condenação. Mas é evidente que essas

circunstâncias não pode m

justificar a não-observância do mlnirno indispensável a que haja
um processo

e

um

julgamento como função

judicial.

Não fora

assim, e não há resposta para esta pergunta: para que, então,
exige a

Constituição processo e

processo. e

julgamento

cüp ula

Poder

do

podem

ser

Judiciário,

a esse

julgamento? E mais:
submetidos

que

magistrados

evidenterntente

da

não

são

politicos, nem podem ser julgados, também evidentemente , sem as
garantias

rninirnas que qualquer cidadão tem .
Essas

consubstanciam
dentre

os

garantias

nos

principias

quais

expressa

e

não

verdade,

engloba

devido processo

rninirnas

h~je

e
apenas
as

as

constitucionais
ele

é

avul ta

garantias

porque,

natureza)

este não atente contra o que é
à

privação

a

em
do

que não é garanti a apenas contra a não

~,

aplicação da lei, mas que impõe também ao legislador

conduza

se

processuais,

(até

dessa

que

constitucional

garantia

irnplicita

demais

são

da

para que

indispensável ao processo que

liberdade

ou

de

bens

de

qualquer

natureza.
Ora,

o

principio

básico de todas

as garantias

constitucionais processuais tidas corno fundamentais - assim, a
da

ampl a

defesa,

a

do

tribunais de exceção -

contraditório,
é

o da

a

da

imparcialidade

Diante de um juiz parcial, o contraditório e a
são duas
julgado~

inutilidades
é que reside

formais,

proibição
do

de

jul gador.

ampla defesa

porque na imparcial i dade

do

o fundamento mesmo da necessidade do

contraditório e da ampla defesa . E a proibição do tribunal de
exceção é urna conseqüência desse principio basilar. Dai, estas
13
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Legal

e

o

Duplo

Grau

de

Jurisdição.

in

Revereor,

Estudos Juridicos em Homenagem à Faculdade de Direito da Bahia,
1891-1981, págs, 85/86, Saraiva, São Paulo, 1981):

"Válida e imprescindível, portanto, a reflexão
dirigida no sentido de detectar o que é mínimo e
indispensável para a configuração do devido processo
legal,
sejam
quais
forem
as
condições
hist6rico-politicas e econômico-sociais do momento.
O que é mínimo e imprescindível para que se possa
configurar o devido processo legal?
Observação primeira é a de que se cuida de
garantia vincular a processo jurisdicional, isto é, a
processo em que é figurante um juiz, com todas as
exigências
que
o
fato
de
ser
juiz
impõe
necessariamente. E elas são, em síntese a mais estreita
possível, a imparcialidade e a independência. Ausente
qualquer dessas notas desnatura-se a condição e juiz, do
que resulta o desvirtuamento da garantia do processo. 56
é devido processo 1 eqal o processo que se desenvolve
perante juiz imparcial e independente .•

Pode ser devido processo legal o processo em que
se

admita

que

o

acusador

investiga inquisitorialmente
a

julgá-los ,

seja

também

juiz,

em

que

a prática de crimes venha

em que se considera impedimento o

parente colateral em quarto grau

quem

depois

fato de ser

(primo-coirmão)

do ACUSADO,

mas em que se admite que seja julgador o pai do ACUSADOR?
Na

ementa

do

acórdão

prolatado

pelo

dessa Corte no Recurso de Mandado de Segurança n
3/359 e - sega.), de que foi relator

AFRÂNIO

COSTA,

lê-se,

com

2

Plenário

4. 928

(RTJ

para o acórdão o Ministro

relação

a

impeachment

de

Governador :

•! inconstitucional a escolha dos representantes
da Assembléia, para o Tribunal, mediante eleição pela
maioria: um só deve ser o critério de seleção para a
constituição do Tribunal Especial: critério que deve
abranger todos os seus membros que, presumidamente,
estão em pé de igualdade para o julgamento; o sorteio
aplicável deve ser extensivo a todos os deputados, com
exclusão do que tomou a iniciativa da acusação. que, por
motivos óbvios, não pode participar do iulqamento."
~

o

~

~
····'·· ·
,(,>'·""'·
.". ' '-.
(•

' .{
' 01-001

reconhecimento

~,

..'

.

·.........._' ........
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impedimento sem previsão em lei especial relativa a processo
julgamento de crimes de responsabilidade.
Note-se
observância

do

que

para

é

principio

atender

constitucional

necessidade

à

do

devido

da

processo

lega l que a ele se tem conciliado a afirmação da taxatividade
dos casos previstos nos preceitos dos dispositivos do Código de
Processo

Penal

interpretados
leva

com

a

admissão

de

serem

tais

preceitos

compreensivamente, que é uma forma de dizer que

a tradicional interpretação . extensiva ao extremo máximo

que chega a invadir
Sendo,
1.079/50

os dominios da analogia.
pois,

os

impedimentos

inequivocamente insuficientes

aludidos

na

Lei

para atender ao minimo

necessário para que haja o devido processo legal, e, portanto,
haja verdadeiramente o pr.oceaso e o

julgamento exigidos pela

lei, não posso interpretá-lo como excludente da subsidiaridade
do Código de Processo Penal que estabelece, como impedimento, o
que

tem

sido

admitido

como

compativel

com

o

principio

constitucional do devido processo legal.
E,

assim sendo,

com relação aos

Senadores que

participaram da Comissão Parlamentar de

Inquérito,

como

que

impedidos

de

julgar

a

denúncia

se

os tenho

baseou

nos

resultados das investigações a que ela procedeu, máxime quando
as conclusões das investigações feitas com relação ao objeto
especifico dessa Comissão
em

termos

categóricos,

terminam por acusar
como

são

estes

da

o impetrante

parte

final

do

relatório dessa Comissão:
"O presente relatório não teve como abstrair, em
·r elação a determinados
fatos,
a
presença do Sr.
Presidente da República. Vários deles, descobertos pela
CPI, guardam estreita e intr1nseca relação com o Chefe
do Poder Executivo. O rela-to de um :fato implica, de
parte do relator, o conh ecimen to de sua significação. A
rigor, não existe uma s6 alternativa de compreensão de
15
01-00l
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certos fatos que envolvem o Sr. Paulo César Cavalcante
~arias que não inclua o Sr. Presidente da República, de
tal sorte que, exigir a abstração da parte a ele
relativa importa em exigir a abstração da racionalidade
dos
fatos investigados . Nesses
termos,
não faria
sentido a existência da própria CPI, à qual compete
descortinar o universo correlato do seu objeto, disto
não podendo omitir-se
sem lesar
a Constituição da
República .
Assim sendo, respeitadas as limitações inerentes
à natureza deste relatório, a verdade mais elementar é
que
não se pode oculta r à
Nação que 1 no curso dos
trabalhos,
ficou evidente que o Sr. Presidente da
República, de forma permanente e ao longo de mais de
dois anos de mandato, recebeu vantagens econômicas
indevidas, quer sob a forma de depósitos bancários
feitos nas contas de sua secretária, Sra. Ana Acioli,
da sua esposa e da respectiva secretária, Sra. Maria
Isabel Teixeira, da sua ex-mulher, da sua mãe e da sua
irmã, quer sob a forma de recursos financeiros para
aquisição de bens, tais como o veiculo Fiat Elba, ou,
finalmente, sob a modalidade de benfeitorias, melhorias
e acessões diretamente realizadas no imóvel de sua
propriedade situado na rua Aristeu de Andrade, n~ 40,
apartamento 1.102, em Maceió, pagas pela EPC - Empresa
de
Participações
e
Construções,
recursos
estes
originários, direta ou indiretamente, do
Sr. Paulo
César Cavalcante Farias . Omitiu-se, em conseqUência, o
Chefe do Estado do seu dever funcional de zelar pela
moralidade pública e de impedir a utilização do seu nome
por terceiros para lograrem enriquecimento sem causa,
ensejando que práticas à margem da moral e dos bons
costumes pudessem ser perpetradas.
Tais fatos
podem confirmar ilicitos penais comuns em relação aos
quais
a
iniciativa
processual
é
prerrogativa
intransfer1vel do Ministério Público. Por outro lado,
podem configurar crime de responsabilidade, em relação
aos quais a iniciativa processual é prerrogativa da
cidadania perante a Câmara dos Deputados, já que, as
omissões do dever presidencial de zelar pela moralidade
pública e os bons costumes, são especialmente tratadas
pela Constituição Federal.
Ao Presidente da República cumpre, conforme
dispõe o artigo 84, parágrafo 22, da Constituição
Federal, exercer a direção superior da Administração
Federal, e esta, segundo dispõe o artigo 37 da Carta
Magna, deverá obedecer, ent·r e outros, aos principias da
legalidade e moralidade, cuja importância vem ressaltada
no parágrafo 42 do mesmo artigo, que sanciona os atos de
improbidade administrativa com as graves penas de
suspensão dos direitos políticos, perda da função,
indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário .
Obviamente, os fatos descritos anteriormente contrariam
os
princípios
gravados
na
Constituição,
sendo
incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro do
cargo de Chefe do Estado . • (fls . 397/398)
Aplico, pois,

à hipótese o disposto nos incisos
16
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combinados

têm

por

do artigo 252 do Código de

impedida

a

autoridade

que

atua

no

inquérito

pré-processual que dá margem à denúncia e depois se torna juiz
do acusado. Por isso mesmo é que FREDERICO MARQUES (Tratado de
Direito Processual, vol. I, pága . 216/217, Saraiva, São Paulo,
1980),

com relação

inquérito

ao

juiz de

instrução

pré-processual nos paises

(que é

quem faz

o

que têm essa categoria de

juiz), observa:
"A verdade é que o juiz de instruçao continua
atuando inquisitivamente, com atribuições investigatórias
semelhantes às da Policia
Judiciária. A garantia que
sobra,
realmente,
ao inculpado, nas legislações que
admitem o juizado de instrução, é a de ser julgado,
posteriormente, quando da instrução definitiva e dos
debates, por outro órgão
judiciário, e sob a forma
acusatória amplau;

e, maia adiante,

arremata:

"Atuando
.inquisitivamente,
e
com
liberté
d'information, o juiz de instrução não é juiz, e sim um
policial togado que investiga com soma considerável de
poderes . Funcionando praticamente sozinho, na instrução
preparatória, o juiz, segundo entende CARNELUTTI, acaba
transformando- se em parte."

Esse impedimento,

no entanto,

não pode obstar a

que haja julgamento pela impossibilidade ou extrema dificuldade
de

se

poder

alternativa
necessidade

condenar

(que

necessária
de

doia

é,

para

terços

ao

lado

haver
de

da

absolvição,

julgamento),

votos

para

que

a

dada

a

ocorra

a

condenação. A Constituição - e este é o principio fundamental
da interpretação das normas constitucionais -, quando quer que
se

chegue

necessários

a
a

um

fim,

isso.

Em

outorga,
casos

implicitamente,

como

o

presente,

os
em

meios
que

a

convocação do suplente é ad hoc - e que, portanto, não poderiam
estar previstos
afastamento

nos

diapositivos

constitucionais que causam

p l eno permanente ou transitório de Senador - não

há proibição constitucional alguma que impeça essa convocação
17
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indispensável

para que se atenda à exigência

do julgamento.
7.

Finalmente,

no

quanto a Senadores que teriam
interesse
com

a

pessoal

aplicação

tocante

pré-julgado o acusado ou teriam

na sua condenação,
subsidiária

do

julgador,

por

motivo

a questão se resolve

Código

porquanto, naquilo que for o m1nimo
do

de

de

Processo

Penal,

essencial à imparcialidade

ordem

pessoal

consideraçOes pol1ticas objetivas inerentes
membro de órgão politico,

suspeição argüida

à

à

e

não

por

sua condição de

faz parte, no tocante às causas de

suspeição, do processo e julgamento exigidos pela Constituição
em virtude da cláusula do due process of
Lei 1. 079/50,
pois,

Law . O silêncio da

a respeito de suspeição do julgador, não pode,

sob pena de interpretação inconstitucional,

ser tomado

'

como silêncio e l oguente 1 a traduzir inexistência de lacuna e,
portanto,

impossibilidade do

uso

subsidiário

do

Código de

Processo Penal.

A semelhança
à

argüição

de

suspeição de

pessoal e capital,
fazê-lo

do que o impetrado fez com

também

um dos

admitindo-a

Senadores

rel ação

por inimizade

para efeito de exame, deverá

com relação aos argUidos .

Observo, porém, que a decisão da apreciação de
cau sas subjetivas de suspeição -

e que, portanto, não possam

ser aferidas, sem exame de provas caso,

é

do órgão julgador, no

em ültima instância, do Presidente deste Tribunal, ora

impetrado, como Presidente do Senado Federal

neste processo e

julgamento.
8. Em face do expok
so, f
e , os termos
defiro

em parte

a segurança.

~ .
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17/12/92

TRIBUNAL

MANDADO DE SEGURANÇA

N2 21.623- DI STRITO FEDERAL

PLEN1
~

YQ:J:Q

O SENHOR MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI(PRESIDENTE):

.f

~J"

ArgUi-se o impedimento, incompatibilidade, ou suspeição, de:
a) vinte e

um Senadores por haverem integrado,

como titulares ou supl entes, a Comissão Mista
Parlamentar de Inquérito;
quatro

b)

por

terem

antecipado

julgamento,

em

entrevistas concedidas a jornais;
c) seis por exercerem a

suplência de Senadores

nomeados Ministros de Estado.
Totalizam 28, esses Senadores, porque impugnada,
a mais de um

t~tulo,

Não
de

suspeição

a participação de alguns deles.
encontro

quem

haja

procedência
composto

a

na

CPI.

assertiva
Essa

função

de
de

.

fiscalização legislativa - tal como a exercida na Comissão de
Pronúncia - era inerente ao mandato de Senador. Não vejo, como
pudesse o seu desempenho ser, na origem, motivo de impedimento
01705020
03760210
06233080
01411130

para as demais atribuições do mandato, muito menos como passar
a

sê-lo

convicção

segundo
que

o

curso

viesse

a

dos

fatos

expressar

apurados,
a

maioria

ou
dos

conforme a
Membros

da

Comissão, ou cada Senador, em particular.
Se deve, o parlamentar, oficiar na Comissão, não
atino em como possa, uma ou outra posição das que, então, venha

a

assumir,

ver-se

cerceada

pela

expectativa

impedimento, em eventual e futuro julgamento.

·.

de

gerar

1087
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Também o apontadoo interesse dos Suplentes,
convocados,

em

efetivar,

na

Presidência

da

o1

República,

Vice-Presidente em substituição, de modo a evitar ou diminuir

J

a~
<..)

possibilidade,
~

demissiveis,
fato

sempre

presente,

de

reforma

1l.l.!.!J.lln os Ministros)

suficientemente

concreto,

Ministerial

(são

não parece configurar um

para

acarretar

a

pretensa ,

incompatibilidade.
Exigir, dos Senadores, um comportamento rigido e
formal

de

magistrados

Impetrante,

que

não

me

eminentemente politico QQ

outro

é

parece
~

ponto,

das

consentâneo

alegações
com

o

do

caráter

a que a Constituição incumbiu

do julgamento: o Senado Federal, a despeito de forma judicial
de que se haverá de revestir o julgamento.
Dai decorre o comprometimento,

por insuficiente

semelhança de situações, da almejada aplicação, por analogia,
ou subsidiária, de casos de impedimento ou suspensão, previstos
na lei processual penal, para além dos estabelecidos no art. 36
da Lei n2 1.079, de 1950,e mesmo que se pudesse admitir que ali
re·sidisse uma lacuna.
A

disciplina

das

suspeições

e

impedimentos,

segundo as lei~ processuais comuns (civis ou penais)
um sistema regular de substituições

(normalmente a

pressupõe
cargo de

Juizes de grau inferior), que, de modo algum, encontra paralelo
nas Casas do Parlamento.
Transplantá-lo, dos Tribunais do Judiciário para
o Senado (como para a Câmara), seria paralisar-lhe a atuação,
mormente quando se cogita, corno aqui, da pretensã·o de afastar
nada menos de 28 Senadores: mais de um terço do Senado Federal.
A
Constituição

convocação

de

é

limitada,

pela

e pelo Regimento do Senado, aos
2

10'1·0CU
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casos de vaga,

afastamento para o

~

exerc1cio de

determinaçlos

cargos do Poder Executivo ou licença por p:ç-azo superior a

120'~

dias.

\l

Até porque seria totalmente desfigurar o Senado órgão representativo, composto de mandatários eleitos e não
juizes nomeado·s
povoá-lo

de

de.~

- o pretender reformá-lo (que a tanto equivale

suplentes),

para

a

prática de determinado ato.

Seria desfigurá-lo, a pretexto de depurá- lo.
O
resultado da

fator

assecuratório

da

imparcialidade

votação no colegiado po11tico é

a

do

exigência do

extraordinário quorum de dois terços de membros de cada Casa do
Congresso,
( 3/5)

e

superior ao exigido para emendar-se a Constituição

cuja

Tribunais,

exigência não se pode encontrar em relação aos

para

(processual

os

quais

penal),

os

foram

previstos,

impedimentos

que

na

lei

ora

se

adjetiva
postula

transplantar para o funcionamento do Senado Federal, sem que o
recomende

penso eu

-

a

necessária

analogia de

situações.

Pode-se admitir interpretação compreensiva do art . 36 da Lei n9
1.079.

Não o

recurso subsidiário,

ou analógico,

ao Código de

Processo Penal.
No tocante à

alegação de cerceamento de defesa,

por inversão da ordem do contraditório, penso estar a questão
bem resolvida,

a

partir

Vice-Procurador-Geral

do

item

30

do

parecer

do

eminente

da Repüblica MOACYR ANTONIO MACHADO DA

SILVA e a culminar no seu item 34:
"34 - E, ad argumentandum, se alguma
irregularidade houvesse no indeferimento da inquirição da
testemunha

antes

das

alegações

finais

da

defesa,

mesmo

assim não se poderia proclamar nulidade, por ausência de
preju1zo para

· ICJl.002

~
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MS.

21.623- DF

~- ~

4.11.
35 -

Ouvida antes da

decisão sobre a

procedência ou improcedência da acusação,

embora após as

alegações

à

como

finais,

referem

nenhum

as

prejuizo

informações,

causou
formulou

defesa,

que,

perguntas

à

testemunha e teve ainda oportunidade de pronunciar-se sobre
essa prova, embora nada dissesse , a não ser reiterar o que
considerou
fls.

uma

1966) .

Nem

consistiria o
depoimento

inversão

do

processual

cuidou o

preju1zo,

(D . C.N .

de

27 .11. 92,

impetrante de demonstrar em que

afirmando,

ex-Ministro

se

pelo contrário,

harmoniza

com

as

que o
teses

sustentadas pela defesa (fls. 13)."
Ante o exposto, indefiro o

pedido.~ c~·-

;amn/

;

.'

4

IJ

•. I
1 · 102-001

·· /
I
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PLENA RIO
EXTRATO DE ATA

HAHDADO DE SEOURANCA H. 21.623-9
ORIOEH
DISTRITO FEDERAL
RELATOR
HIN. CARLOS VELLOSO
IHPTE.
FERNANDO AFFONSO COLLOR OE HELLO
AbV.
JOSE OUILHE~HE VlLLELA
IHPoo·.
PRESIDENTE 00 SUPREHO TRIBUNAL FEDERAL E DO PROCESSO DE
"IHPEACHHENT"
~
LIT.PASS.
ALEXANDRE JOSE BARPOSA LIHA SOBRINHO
LIT .PASS. HARCELLO LAVENERE HACHAOO
LIT .PASS. ELCIO ALVARES E OUTROS
AOV.LIT.
EVANDRO CAVALCANTI LINS E SILVA
AOV.LIT.
SEROIO SERVULO DA CUNHA
AOV .Lit.
HARIA DE FATIHA FREITAS RODRIOUES CHAVES
Declliiul Prl!llmlnarhlent:e, o Tribunal,
por maioria dt
votos,
conhecvu do pedido,
vvncldo o Hlnlstro Paulo Brossard, que
dele nio eonh~ceo. E ,
no rudrlto, por M~lorla de voto•, o Trlbtihal
Indeferi u o mandado de segurança, vtneldos , em parte, os Hlnlstros
Horelra Alves e Ilruar Oalvio. ~oe o deferiram, nos termos dos voto•
que Proferiram.
Voto~ o Presidente. Falaram• pelo Impetrante, o Or.
Jos~
Guilherme Vlllela,
pelo• litisconsortes pa~slvos, o advogado
Hlnlstro Evandro Cav~lcantl Lins R Silva~. pelo Hlnl•térlo Públ i co
Federal, o Dr.
Arl•tldas Junquelr~ Alvarenga, Procurador - Der~} da
República.
Impedido• os Hlnl•tra• H~rco Aurelio e Francisco Rezek.
Plenirlo, 17.12.92.

Presidência do Senhor Ministro Octavio Gallotti, Vice- Presidente. Presentes à sessão os Sehhores Ministros Moreira Alves,
N!
ri da Silveira, Paulo Brossard, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello ,
Carlos Velloso, Marco Aurélio, Ilmar Galvão e Francisco Rezek. Ausen
te, justificadamente, o Senhor Ministro Sydney Sanches, Presidente. Procurador-Geral da Repúbl i ca, Or . Aristides Junqueira
renga.

..

Alv~

Jn~Ttl~
Sec retário
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•
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SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 4

AUTUAÇÃO
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal , no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, autuo os documentos
que

se

seguem ,

referentes

à

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,

Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em desfavor da
Excelentíssima Senhor
- Prestdenta..___da República, Dilma Vana
____...,
Rousseff, em ç, / .
eu ,
Avelino da

Mesa, lavro e subscrevo a
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TRIBUNAL PLENO

11/02/93
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI DADE
(Medidà Liminar)

01698040
05550000
08341000
00000100

ORIGEM :
RELATOR:
REQTE .
REQDO. :

MATO GROSSO
MINISTRO CELSO DE MELLO
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO
GROSSO

E M E N T A: AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL QUE SUSTOU CONCORR~NCIA INSTAURADA
PELO PODER PÚBLICO
ATO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO
INVIABILIDADE DE SEU EXAME EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO - NAO-CONHECIMENTO DA AÇAO DIRETA QUANTO AO ARTIGO 12
DO DECRETO LEGISLATIVO N2 2.841/92 · - ATO IMPUGNADO QUE TAMBÉM
DEFINE CRIME DE RESPONSABILIDADE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
RECONHECIDA - JUÍZO POSITIVO DE CONVENI~NCIA - SUSPENSÂO DE
EFICAGIA DO ART. 2!! DO DECRETO LEGISLATIVO Nll 2. 841/92 DO
ESTADO DE MATO GROSSO - PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO.

Decreto legislativo que susta a re~l ização de
licitação públ i ca convocada pelo Estado não se ~mpregna de
essência normativa. Ainda que incorporado a texto de espécie
jur1dica formalmente legislativa, esse ato
precisamente
porque
seu
conteüdo
veicula
determinação
materialmente
administrativa - não se expõe à jurisdição constitucional de
controle "in abstracto" do Supremo Tribunal Federal .
Decreto legi slati vo, ainda que emanado da União
Federal, não se qualifica como instrumento juridicamente idôneo
à
tipificação de crimes de responsabilidade . o tratamento
normativo
dos
crimes
de
responsabilidade
ou
infrações
politico-administrat ivas exige, impõe e reclama, para efeito de
sua definição t1pica, a edi ção de l e i especial. Trat a-se de
matéria que se submete, sem quaisquer exceções, ao principio
constitucional da reserva absoluta de lei formal.
A suspensão cautelar da eficácia de preceito
normativo pode ter por fundamento razões de conveniência
ditadas pela necessidade de preservar a incolumidade da ordem
politica local e de manter, no plano jur1dico-institucional, a
harmonia e a independência entre os Poderes Executivo e
Legislativo do Estado-membro .
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na
conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas,
por unanimidade de votos, em não conhecer da ação quanto ao
art. 12 do Decreto Legislativo n2 2 . 841, de 17.12.92, do Estado
de Mato Grosso, dela conhecendo quanto ao art. 22 para deferir
a medida cautelar e suspender sua eficácia.
Brasilia, 11 de fevereiro de 1993.

SYDNEY SANCHES

PRESIDENTE

RELATOR

/jdm.
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(Medida Liminar)
ORIGEM : MATO GROSSO
RELATOR: MINISTRO CELSO DE MELLO
REQTE.
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQDO. : PRESIDENTE DA ASSEHBLI!:IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO
GROSSO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO - O Governador
do

Estado

de

Mato

Grosso

ajuíza

ação

direta

de

inconstitucionalidade impugnando o Decreto Legislativo estadual
01698040
05550000
08342000
00000240

n2

2.841,

de

17

de

dezembro

de

1992,

cujo

conteúdo

é

o

seguinte:

"Art.

pública

Fica

111

(Edital

sustada

a

concorrência
Processo

16/92

Administrativo ne 5.958/92) referente à concessão
de administração e exploração do uso do Terminal
Rodoviário

de

Cuiabá,

levada

a

efeito

pela

Secretaria de Infra-Estrutura e Departamento de
Viação e Obras Públicas do Estado de Mato Grosso.

Art.

22

Responderão

responsabilidade,
penalidades,

o

sem

prejuizo

Secretário

respectivos órgãos

que

por

e

crime
de

outras

Diretores

descumprirem o

de

dos

presente

Decreto.

Art. 32

-

Este decreto legislativo entrará

em vigor na data de sua publicação.
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Art.

revogadas

Ficam

todas

as

disposições em contrário."

Argumenta o Autor que,
fundamento
legislativa,

de

validade,

o

Decreto

quanto

em

Legislativo

"tanto

sob o prisma do

relação

nR

à

2 . 841/92

competência
afigura - se

inconstitucional por afrontar, respectivamente, os artigos 22 e
22, inciso I, da Constituição da República . •. ".

Tendo
suspensão

cautelar

em
da

vista

o

eficácia

pedido

de

liminar,

do

decreto

impugnado, trago o feito para deliberação plenária.

!!: o relatório.

~

;csf.

2
'·1orl>001

para

legislativo
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1098

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

689

º

Y.

O

Q

SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO

ato estatal ora impugnado promulgado

17/12/92

~

(RELATOR)

Decreto Legislativo n2
pelo

Presidente

da

-

2. 841,

O

de

Assembléia

Legislativa do Estado de Mato Grosso, sustou, em seu art. 12,
"a

Concorrência

Pública

Administrativo

(Edital

referente

5.958/92)

Administração e

Concessão

à

Uso do Terminal

Exploração de

Processo

16/92

de

Rodoviário de

Cuiabá" (fls. 14) •

Essa
prescreveu,

em

seu

Responsabilidade,
01698040
05550000
08343000
01550310

espécie
art .
sem

de

legislativa,

22

que

1

prejuizo

outro

lado,

"Responderão por Crime de
de

outras

penalidades,

o

Secretário e Diretores dos respectivos órgãos que descumprirem

o presente Decreto".

O

Autor

da

presente

ação

sustenta

que

a

promulgação do ato em causa pelo Chefe do Poder Legislativo
local vulnera o principio fundamental da separação de poderes
(CF, art. 22) e importa em usurpação da competência legislativa

outorgada à União para tipificar os crimes de responsabilidade
(CF, art. 22,

I) .

Não

impugnação

conheço

dirigida

ao

mencionado,

cujo

conteúdo

qualificada

exigida para

da

presente

12

art.
não
efeito
3

do

ação

d~reta

decreto

exteriorize.
de

controle

a

quanto à

legislativo
normatividade

concentrado de

rr------
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constitucionalidade.

Com
normativo

numa

licitatória,

efeito,

não

prescrição

se

pode

legislativa

convocada por edital e

vislumbrar
que

susta

referente à

conteúdo
modalidade

concessão de

administração e exploração de uso de Terminal Rodoviário.

regra

A

Legislativo

inscrita

2.841/92

administrativo,

que

se

art.

no

consubstancia

desqualifica,

12

do

ato

por

Decreto

materialmente

isso

mesmo,

como

espécie normativa. A ordem sustatória veiculada nesse preceito
do

decreto

determinada

legislativo,
concorrência,

precisamente
convocada

por

referir-se

mediante

edital,

a

para

final i dade especifica, não se impregna de essência normativa. A
ausência de normatividade na prescrição que constitui objeto da
deliberação

estatal

questionada

nesta

se

reproduz,

conferindo-lhe, por repercussão, a mesma qualificação juridica.

O

razão,

efeitos

qualquer

ato

estatal

concretos

coeficiente

impessoalidade.

Disso

de

e

ora

impugnado

não

reve l a

generalidade

decorre

a

sua

possui,
e

nem

essa

exterioriza

abstrata

absoluta

por

e

de

inidoneidade

objetiva para efeito de controle normativo abstrato .

Tal como o Supremo Tribunal Federal já decidiu,
atos forma l mente emanados do Poder Legislativo,
materialmente

cujo conteúdo

administrativa,

não

determinação

expõem à

jurisdição constitucional concentrada desta Corte, em

sede de ação direta (ADin 643-SP, Rel. Min . CELSO DE MELLO).

4
l'ff' · IO':I002

se

veicule
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Objeto do controle normativo abstrato, perante o
Supremo

Tribunal

positivo,

Federal,

são,

exclusivamente,

em nosso

os

atos

sistema

de

normativos

direito

federais,

distritais ou estaduais. Refogem a essa jurisdição excepcional
de

controle,

em

administrativos,

conseqUência,

ainda

que

os

incorporados

atos
a

materialmente

texto

de

espécie

juridica formalmente emanada de órgão do Poder Legislativo.

O

decreto

legislativo

em

causa

preceitua,

no

entanto, em seu art. 22, que

"Responderão por Crime de Responsabilidade
sem preju1zo de outras penalidades, o Secretário
e

Diretores

respectivos

dos

órgãos

que

descumprirem o presente Decreto."

Tenho
ponto,

do

ato

norma

tipificadora

por

irrecusável

legislativo ora
de

crime

a

normatividade,

impugnado,
de

que,

ao

neste

descrever

responsabilidade,

parece

vulnerar o texto da Carta Federal.

Para
("Comentários à
1969",

aqueles

como

PONTES

Constituição de 1967, com a

Tomo III/355,

31 ed.,

("Direito

Constitucional",

Forense)

e

OSWALDO

TRIGUEIRO

II/545,

item

("Direito

MIRANDA

Emenda n .

1987, Forense);

vol .

DE

1, de

MARCELO CAETANO
n.

179,

1978,

Constitucional

Estadual", p. 191, item n . 101, 1980, Forense) -que se referem
à

competência da União Federal para legislar sobre a matéria

(posição esta acentuada pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal: RF 125/93 - 125/431 - 126/77) 1 a ofensa decorreria de
5

· 102-002:
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usurpação das atribuições dessa pessoa estatal,

previstas no

art. 22, I, da Carta Polit ica.

!!: de registrar, sob tal perspectiva, a decisão
proferida nos autos da ADin 307-CE, Rel. Min.

C~LIO

BORJA, pela

qual esta Corte suspendeu a

eficácia de norma constitucional

estadual

de

que,

definidora

responsabilidade,

foi

privativa da União,

reputada

novo

tipo

de

usurpadora

na disciplinação

crime

da

de

competência

juridica do tema

(DJU,

28/9/90).

De outro lado, mesmo para a corrente doutrinária
prestigiada por autores eminentes 1 como PAULO BROSSARD DE SOUZA
PINTO

("O

Impeachment", p.

JOSJ!:

AFONSO

Positivo",

DA

p.

competência

SILVA

529/530,
do

tipificadores

88/112,

("Curso
51

ed.,

Estado-membro

dos

crimes

de

21

ed .,

1992,

de

Direito

1989,

RT),

para

definir

Saraiva)

Constitucional

que

sustentam a
os

responsabilidade,

imprescind1vel, para esse efeito especifico, a

e

ediç~o

modelos
revela-se
de lei em

sentido formal.

A
Grosso,

ao

legislativo -

Assembléia

editar

o

ato

Legislativa
ora

do

Estado

impugnado

mero

de

Mato

decreto

deixou de observar, no tratamento normativo da

matéria, o principio constitucional da reserva legal absoluta,
desatendendo, desse modo, a advertência de

JOS~

("Do Impeachment no Direito Brasileiro", p .
para quem a

definição tipica dos

exige, impõe e reclama lei especial.

6

rTF·107·00'2

CRETELLA JÚNIOR

37/47, 1992, RT),

crimes de responsabilidade
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Parece evidente,
não

se

qualifica

como

pois,

que decreto

instrumento

legislativo

juridicamente

hábil

à

tipificação de crimes de responsabilidade.

Assentada
tenho

por

extremamente

preservação

da

independência
Estado

de

ordem

entre

Mato

plausibilidade
conveniente

juridica
até

politica

local

Poderes

Executivo

Grosso

inscrito no art. 22

ll':

oa

a

a

suspensão

mesmo

e

a

harmonia

e

Legislativo

do

cautelar

do

preceito

do Decreto Legislativo n. 2.641/92.

o meu voto.

/jdm .

7

tese ,

para

da

e

da
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PLENÂIUO

EXTRATO DE ATl\.

ACAO DIRETA DE INCONSYITUCIONALIDAOE N. D34- 0
- me~ida limin~r
ORIGEM
MATO GROSSO
RELATOR
: MJ.III. CELSO DE MF:LLO
REGTE.
GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO
ADV.
DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA NETO
REGDO.
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
Decisio: Por vota;io unlnlme, o Tribunal nio conheceu da
a;So,
quanto ao art .
ic.
do Decreto Legialat ivo no. 2.841, de
17.12.92, do Estado de Mato Grosso, dela conhecendo, quanto ao art.
2o. e de9erindo a medida cautelar, para muupcnder sua eficácia. Votou
o Presidente. Plenário, 11.2.93.

01698040
05550000
08344000
00000410

Presidência do Senhor Ministro Sydney Sanches . Presentes à
sessão os Senhores Ministros Moreira 1\lves, Néri da Silveira, Octavio
Gallotti, Paulo Brossard, Celso de Mello , Carlos Velloso, Marco Auré
lio, Ilmar Galvão e Francisco Rezek. Ausente , justificadamente, o Se
nhor Ministro Sepúlveda Pertence.
Procurador-Geral da República, Dr. 1\ristides Junqueira Alva
renga.

Secretário
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COORD. DE ANALISE DE JURI SPRUD~NCIA
D. J .
09.04. 9 9
~MENTARIO NO 1 9 4 5 - 1

18/02/99
AÇÃO DXRETA DE rNCONSTXTUCXONALrDADE N . 834-0
RELA'l'OR

~TO

GROSSO

MtN. SEPÚLVBDA PERTZNCE

REQUERENTE : GOVERNADOR DO ESTADO 00 MATO GROSSO
ADVOGADO :
DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA NETO
REQUERIDO :
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA :

Crime de responsabilidade : definiç<'!!.o :

reserva de

lei.
Entenda-se que a definiçao de crimes de respon sabilidad e,
imputáveis embora a autoridades estaduais, é matéria de Di r eito
Penal , da competência privativa da Uniao - como tem prevalecido no
Tribunal ou , ao contrário, que sendo matéria de responsabi lidade
politica de rnandatáriqs locais , sobre ela possa legislar o Estadomembro - corno s ustentam autores d e tomo - o certo é que estao todos
acordes em tratar-se de questao submetida à reserva de lei
forma l ,
nao podendo
ser
versada em decreto- legislativ o
da Assembléia
Legislativa .

Vistos , relatados e discutidos estes autos, aco r dam os
Ministros do Suprem~ Tribunal Federal ,
em sessao plenária ,
na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas , por
unanimidade de votos,

em conhecer,

em parte,

da açao direta e,

na

parte de
que
conheceu ,
julgá- la
procedente para declarar
a
inconstitucionalidade do art . zo do Decreto Legislativo n° 2 . 841 , de
17 . 12 . 1992, promulg ado p ela Assemblé i a Legislativa do Estad o de Mato
Grosso .
Brasilia, 18 de f evereiro de 1999 .

r
CELSO DE MELLO

PRESIDENTE

~~

VEDA

PERTENCE~

-----

RELATOR
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A ÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 834-0 MATO
RELATOR
REQUERENTE:
ADVOGADO:
REQUERIDO:

MIN. SEPÚLVEDA PE~TENCE
GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO
DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA NETO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO
GROSSO

R E L A T Ó R ~ Q

O
Ministério
Anadyr

SENHOR

Público

Rodrigues ,

MINISTRO
Federal ,

retrata

SEPÚLVEDA
da

lavra

com minúci a

da
o

PERTENCE :
il.
caso ,

O

parecer

do

subprocuradora-Geral
nestes

termos

f.

227:

"O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs,
em
1a
de
fevereiro
de
1993,
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade - frente ao disposto nos artigos 2P,
22, I, 52, I, e 85 da Constituição da República -, tendo
como objeto o Decreto Legislativo nfl 2.841., de 1.7 de
dezembro de 1.992, diploma legal que ostenta o seguinte
teor:

"O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO
DE: MATO
GROSSO,
no
exercicio
da
Competência exclusiva a que se refere o Art.
26,
inciso VI,
VIII e
IX da Constituição
Estadual.
DECRETA:
Artigo 1°
Fica
sustada
a
Concorrência
PÚblica
(Edital . n fl
1.6/92
Processo
Administrativo
nP
5.958/92),
referente
à
Concessão de Administração e Exploração do Uso
do Terminal Rodoviário de Cuiabá, levada a
efeito pela secretaria de Infra-Estrutura e
Departamento de Viação e Obras Públicas do
Estado de Mato Grosso.

1105
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Artigo

2"

Responderão
pv.s:_ ___,...,... ....
sem
preju~zo
de
outras
penalidades,
o
secretário
e
Diretores dos
respectivos 6rgãos que descumprirem o presente
Decreto.
Rcsponsabi~idade

Artigo 3" - este decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação.
Artigo
4"
Ficam
revogadas
disposições em contrário.# (fls. 14)

todas

as

A petição inicial assim se sustenta:

"Portanto, sob o prisma de seu fundamento de
validade, o Decreto Legislativo n" 2.841/92
.ofende o princípio fundamental da independência
e harmonia entre os Poderes, consagrado no art.
2" da Carta Magna, ensejando a declaração de
sua inconstituciona~idade.
Além disso, fornecendo um toque de gravidade à
situação estabelecida, o art . 2" do Decreto
Legislativo n" 2.841/92 estabelece:
"Art.
2"
Responderão
por
crime
de
responsabilidade, sem prejuízo de outras
penalidades, o Secretário e Diretores dos
respectivos 6rgãos que desc~prirem o
presente Decreto.#
(Grifou-se) .

ora,

o

estabelecimento
de
situações
que
crime de
responsabilidade por
parte do Governador do Estado está, na esteira
da
Constituição
da
República
(art.
85),
previsto na Constituição do Estado (art. 67),
sendo o processo regido pela Lei n" 1. 079/51,
como
assentado
recentemente
pelo
Pret6rio
Excelso em memorável e hist6rica decisão. Em
relação
aos
Secretários
de
Estado,
há
a
previsão
de
julgamento,
pela
Assembléia
Legislativa,
nos crimes de responsabilidade
conexos com aqueles porventura praticados pelo
Governador
(CE,
art.
72,
parágrafo
único,
repetindo CR, art. 52, inciso I).
caracterizem

2
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Assim,
falece
competência
Legislativa
para
estabelecer,
legislativo, situação que caracterize crime
responsabiLidade,
implicando
em
invasão da
competência legisla ti v a da União, estampada no
art.
22, inciso I, da Carta da Re~ública,
gerando,
destart:e,
mais
um
fa.por
de
inconsticucionalidade do ato normativo arguído,
além de provocar sérios abalos na Administração
Pública
estadual
em
face
de
ingerências
políticas.
Quant:o a est:e ponto, há precedentes da Corte,
com
concessão
de
medida
liminar,
consubstanciados nas ADINs n° 307-1/CE (DJ
28/09/90
Ementário 1596
Tomo 1
págs.
29/40) e 102-7/RO (DJ 17/11/89
Ementário
'-1563 -1 - págs 15/21) com as seguintes ementas,
respectivamente:
"Ação Direta. de
Inconstitucional idade.
Medida
cautelar.
Artigos
30
e
42,
"caput ", e seu § 1°, da Constituição do
Estado do Ceará. Atividade peculiar aos
Municípios estabelecida compulsoriamente .
Intervenção que, aparentemente, fere a
autonomia
municipal.
Criação de
tipo
penal. Invasão da competência privativa
da
União.
cautelar
justificada:
pressupostos
atendidos.
Prestação
de
contas de Prefeito.
Periodicidade (CE,
art. 42, "caput").
Regra semelhante à que já se submeteu os
interessados
expontaneament:e.
"Periculum
in
mora" inexistente. Liminar deferida em parte."
(Grifou -se) .
"Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Argúi a inconstitucionalidade dos artigos
263, das Disposições Gerais, 19 e 23, das
Disposições Transit:6rias, da Constituição
do Estado de Rondônia, no que se refere a
6rgão do Poder Executivo e
fundações
gratificadas.
cautelar.
Deferimento
para
Medida
suspender a
eficácia
das
disposições
3
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indicadas
ação_"

até

o

Destarte,
tanto sob o prisma do
fundamento de validade , quanto em relação à
competência legislativa, o Decreto Legislativo
n ° 2.841/92 afigura - se inconstitucional por
afrontar, respectivamente, os arts. 2a e 22,
inciso I,
da Constituição da República,
a
exigir seu banimento da ordem jurídica. 11 (fls.
7/8)

Através do V.
Acórdão de fls.
51/60, essa
Suprema Corte houve por bem "não conhecer da ação quanto
ao art. l g do Decreto Legislativo ng 2.841, de 17.12.92,
do Estado de Mato Grosso, dela conhecendo quanto ao art.
2R para deferir a medida cautelar e
suspender sua
eficácia" '(fls. 60), aos fundamentos assim resumidos na
ementa do julgado:
"AÇÃO DIRETA DE I NCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO
LEGISLATIVO ESTADUAL QUE SUSTOU CONCORR§NCIA
J?ELO
PODER
PÚBLICO
ATO
INST/!.URAJ)A
MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO - INVIABILIDADE DE
SEU EXAME EM SEDE
DE CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO
NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA
QUANTO AO ARTIGO 1 ° DO DECRETO LEGISLATIVO N°
2. 841/92
ATO IMPUGNADO QUE TAMBÉJof DEFINE
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE.
PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA
RECONHECIDA
JUÍZO
POSITIVO DE
CONVENitNCIA - SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO ART. 2Q
DO DECRETO LEGISLATIVO N° 2.841/92 DO ESTADO DE
MATO GROSSO - PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO.
- Decreto legislativo que susta a realização de
licitação pública convocada pelo Estado não se
impregna de essência
norma ti v a..
Ainda
que
incorporado
a
texto
de
espécie
jurídica
formalmente
legislativa,
esse
ato
precisamente
porque
seu
conteúdo
veicula
determinação materialmente administrativa - não
se
expõe
à
jurisdição
constitucional
de
controle "in abs t racto" do Supremo Tribunal
Federal .
Decreto legislativo , ainda que emanado da
União
Federal,
não
se
qualifica
como
instrumento juridicamente idôneo à tipificação
4
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de crimes de responsabilidade . o tratamento
normativo dos crimes de responsabilidade ou
infrações político-administrativas exige, impõe
e ~eclama, para efeito de sua definição típica,
a edição de lei especial. Trata - se de matéria
que se submete, sem quaisquer exceções, ao
princípio constituciona1 da reserva absoluta de
lei formal ._
- A suspensão cautelar da eficácia de preceito
normativo pode ter por fundamento razões de
conveniência
ditadas
pela
necessidade
de
preservar a incolumidade da ordem po1ítica
local
e
de
manter,
no
plano
jurídicoinstitucional, a harmonia e a independência
entre os Poderes Executivo e Legislativo do
Estado-membro.u (fls. 59)
As
informações . p .r estadas
pela
Assembléia
Legislativa do Estado de Mato Grosso têm o seguinte teor:
"O Departamento
de Viação e Obras Públicas
(DVOP), autarquia vinculada à secretaria de
Infra Estrutura do Estado de Mato Grosso fe z
realizar Concorrência Pública para conce ssã o d e
administ r ação e Expl.o r ação de Uso do Terminal
Rodoviário de Cuiab á.

Venceu a concorrência, f icando c oncessionária
d o ser v i ço p úblico a empresa Servexte LTDA .
Encarregad a
de
administrar
e
explorar
comercialmente a moderna rodoviária da Capital.
mato-grossense.
Devido
a
notórias
irre gul.aridades,
caracterizando dire cionamento da concorrência:
e ao cl.amor
de parcela ponderável da opinião
púb~ica,
foi votado e apr ovado pe~a Assembléia
Legi slativa do Estado,
Decreto Legislativo
sustando a Concorrência PÚblica .
As Irregularidades :

a) Em se tratando de Concessão de Serviço
PÚblico,
era
necessário prev~a
autorização
Legislativa. É o que diz o artigo 25, X, da
Constituição do Estado:
5
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"Cabe à Assembléia
sanção do Governador
sobre todas as matérias de
Estado, especialmente:
X - Matéria financeira, podendo:
a) autorizar, previamente, o Governador,
a estabelecer concessão para exploração
de serviço público."
A

concorrência

foi

feita

sem essa autorização

Legislativa.
b)

No

16/92

item

VI

do

Edital

da

Concorrência

n"

(Processo Administrativo n"

5.958/92-AC)
dispensa
a
futura

, está
uma cláusula que
concessionária
de pagar
gua~guer
t:a.ra
de
e.rploração do Terminal Rodoviário pelo prazo de
5 (cinco) anos . E a concessão é por um prazo de
quinze (15) anos.

Terminal Rodoviário de Cuiabá é moderno,
grande,
espaçoso.
É
uma
das
melhores
rodoviárias do País. Registra grande movimento.
É uma mina de fazer dinheiro.
O

Assembléia Legislativa exerceu o seu poder
:fiscalizador, conforme Constituição do Estado
artigo 26,
VIII:

A

"É da competência exclusiva da Assembléia
Legislativa:
VII
fiscalizar
e
controlar,
diretamente, através de quaisquer de seus
membros ou comissões, os atos do Poder
EJCecutivo, incluídos os da administração
indireta. "

o artigo 2" do Decreto Legislativo ficou mau
:redigido. Pretendia dize:z:: "sob pena àe crime
de responsabilidade previsto na legislação.u
Requer ao Colendo
improcedente
a
6

Tribunal
Ação

se

digne
Direta

julgar
de
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Incon s ~i tu ci onalidade

n9

47/49)

"Diz a Constituição do Estado de Mato Grosso :
"Art: . 25. Cabe à Assembléia Legislativa
com sanção do Governador do Estado de
Mato Grosso, n~o exigida esta para o
especificado no art. 26, dispor sobre
todas as matérias de
competência do
Estado, especialmente:
X - matéria financeira, podendo:
b)
autorizar
a
alienação,
cessão
e
arrendamento de bens im6veis do Estado e
o recebimento de doação com encargos
gravosos, inclusive a simples destinação
específica do bem .
Art. 26. É da competência
Assembléia Legislativa:

exclusiva da

XXVII
apreciar convênios, acordos ou
contratos celebrados pelo Poder Execut i vo
com os Governos Federal,
Estadual ou
Municipais, entidades de direito público
ou privado,
ou
particulares,
de que
resul t:em
para
o
Estado
quaisquer
encargos."
Como se vê o Governo do Estado precisava
de
autorização
prévia
da
Assembléi a
Legislativa para então baixar edital de
concorrência Pública, visando estabelecer
contrato de arrendamento com a iniciativa
privada, transferindo a administração e a
exploração do
Terminal
Rodoviário de
Cuiabá.
Ficou irregular o fato do prédio da
rodoviária
est:ar
sendo
vendido
e
arrendado a particulares sem autorização
legislativa . Violando desta .forma a Carta
Matogrossens e. " (fls. 62/63)

7
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O Exm"

Sr.

Advogado-Geral

questão preliminar, nestes termos:

"Da exata constatação de que o artigo 2"'
do Decreto Legislativo Estadual n~ 2.841 1
de 1992, contém efeitos individuais e
específicos,
chega-se
à
acertada
conclusão
da
impropriedade
da
via
processual
escolhida
pelo
Requerente,
haja vista que já se encontra pacificado
nesse Colendo Tribu nal o ent:endimento de
que o controle in abstrac to das normas,
previsto na alínea a do inciso I do
artigo 102 da consti t uição Federal, n ão
há de dirigir-se a normas destituídas de
abstração, generalidade e impessoa lidade,
não podendo, assim, tal cont:.role tutelar
atos de efeito concreto.
Em conseqüência, requer o Signatário seja
declarado
extinto
o
processo,
sem
julgamento do mérito, consoante permiss ão
inserta no inciso IV do a.rtigo 267 do
CPC, haja vista a ausência de pressuposto
de
constituição e
de desenvolvimento
válido e regular do processo . q (fls. 216 )
De meriti s, o Exm" Sr. Advogado-Geral da União
ratificou
as
informações
deduzidas
pela
Assembléia
Legislativa do Estado de Mato Grosso:
"Contudo,
caso superada
aquela
preliminar,
reportando-se
aos
argumentos
jurídicos
expendidos na manifestação da Casa Legislativa
do Estado de Mato Grosso, requer o AdvogadoGeral da Un ião, e assim atuando em respei t o ao
p ron unciame n to dessa Excelsa Cor te, em decisão
un ânime,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
n°
72- 1/600 - ES,
seja
declarada a improcedência da presente Aç ão."

Em
deferiu

em

segui da,

parte

a

transcreve
l iminar

e

o

voto

conclui

8

condutor
pela

do

ac6rdão

procedênci a

da

que
ação
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direta,

no tópico em que,

naquele julgamento

o Tribunal.

É o relatório,

do qual se encaminharão cópias aos Senhores

Min istros.

9
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18/02/99

TR:IBONAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N . 834-0 MATO GROSSO

p

O

SENHOR MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(Relator) :

Tem

razão o parecer da Procuradoria- Geral da República ao acentuar que o
voto do em. Ministro Celso de Mello no julgamento da medida
cautelar, para afirmar o fumus boni juris, na verdade , como s6i aos
textos de S . Exa., esgotou o meritum causae .
Depois de ·.fundar o não conhecimento da ação direta com
relação ao art.
1° do decreto-legislativo,
porque despido de
conteúdo normativo, prosseguiu S . Exa. (f. 51, 55) :
"O decreto legislativo em

causa preceitua,

no

entanto, em seu art . 2°, que
pre]u~zo

"Responder~o por Crime de Responsabilidade sem
de outras penalidades, o Secret.j.rio e Diretores

dos
respectivos
Decreto''.

órgãos

que

descumprirem

o

presente

Tenho por i r recusável a norma t i vida de, neste
ponto, do aco legislativo ora impugnado, que, ao descrever
norma tipificadora de crime de .responsabilidade, parece
vulnerar o texto da Carta Federal .
Para
aqueles
como
PONTES
DE
MIRANDA
("Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1,
de 1969", Tomo III/355, 3 ~ ed . , 1987, Forense) ; MARCELO
CAETANO ("Direito Constitucional", vol. II/545, item n.
179,
1978,
Forense)
e
OSWALDO
TRIGUEIRO
("Direito
Constitucional Estadual", p . 191, item n .
101, 1980,
Forense) - que se referem à competência da Unitío Federal
para legislar sobre a matéria (posiçao esta acentuada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RF 125/93 125/431 - 126/77), a ofensa decorreria de usurpaçtío das
atribuições dessa
essoa estatal, previstas no art. 22, I ,
da Carca Poli tica .
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É de registrar, sob tal perspectiva, a decisão
proferida nos autos da ADin 307/CE, Rel . Min. CÉLIO BORJA,
peia
qual
esta
Corte
suspendeu a
eficácia
de norma
constitucional estadual que, definidora de novo tipo de
crime de responsabilidade, foi reputada usurpadora da
competência privativa da Uni<1o, na disciplinaçi!lo juridica
do tema (DJU, 28/9/90) .

De
outro
lado,
mesmo
para
a
corrente
doutrinária prestigiada por autores eminentes, como PAULO
BROSSARD DE SOUZA PINTO ("O Impeachmenc" , p . 88/112, 2 ..
ed ., 1992, Saraiva) e JOSÉ AFONSO DA SILVA ("Curso de
Direito Constitucional Positivo", p.
529/530, s• ed. ,
1989 , RT), que sustentam a competência do Estado-membro

para

definir

os

responsabilidade,
efe~to es.P~cír~co,

modelos

tipificadores

dos

crimes

revela-se
imprescindlvel,
para
a ediç~o de lei em sentido formal.

de
esse

A

Assembléia Legislativa do E:stado de Mato
editar o ato ora impugnado - mero decreto
~egia~ativo -, deixou de observar, no tratamento normativo
da matéria, o principio consti tuciona1 da reserva legal
absoluta, desatendendo, desse modo, a advertência de JOSÉ
CRETELLA JÚNIOR ("Do Impeachment no Direito Bras.ileiro",
p . 37/47, 1992, RT), para quem a definição típica dos
crimes de responsabilidade exige ,
impõe e reclama ~ei
Gr osso,

ao

especia~.

Parece evidente, pois, que decreto legislativo
nã o se qualifica como instrumento juridicamente hábil à
tipificação de crimes de responsabilidade" .

Qualquer aditamento seria de imperdoável ociosidade .
Julgo

procedente

em parte a

inconstitucional o art. 2° do D. Leg .
Legislativa do Mato Grosso : é o meu voto .

EBS/

2

aç~o

direta

2.841/92 ,

para
da

declarar

Assembléia
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PLENÁRI O
EXTRATO DE ATA
AÇ~O

DIRETA
PROCED.
RELATOR
REQTE.
AOV.
REQDO.

DE INCONSTI TUCIONALIDADE N. 83 4- 0
MATO GROSSO
MIN. SEPÚLVEDA P ERTENCE
GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO
DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA NETO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO
GROSSO

Deci são : O Tribunal, por votação unânime, conheceu,
e m p art e, da ação direta e, na parte de gue conheceu, julgou-a
proce d ente , para declarar a Lncons t it u cion a lidade do art. 2g do
Decreto
Legisla t ivo'nP
2.841,
de 17/12/1992,
promulgado pela
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Votou o Presidente.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Maurício Corrêa e Nelson
Job im. Plenário, 18.02.99.

Presidência do senhor Ministro Celso
de Mello. Presentes à sessão os Senhores Mi nistros Moreira Alves,
Néri da Silveira,
Sydney Sanches,
Octavio Gallotti,
Sepúlveda
Pertence, Carlos Velloso, Marco Aurélio e Ilmar Galvão.
Procurador-Geral da Repúbl ica, or. Geraldo Brindeiro .

. p)

'l. (·
~'

(.

I

t~>·

....,_(,

'

·l \..

Tonumat\s u
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26/03/1998
ACÃO

DI~ETA

RELATOR
REQUERENTE:
ADVOGADOS :
REQUERENTE:
ADVOGADOS :
REQUERENTE:
ADVOGADO
REQUERENTE:
ADVOGADO
REQUERIDO
REQUERIDO
REQUERIDA
REQUERIDA
REQUERIDO

COORD. DE ANÁLISE DE JURISPRUDÍNCIA
D .J. 14.11.2003
TRIBUNAL
EMENTÁRION° 213 2-12

DE INCONSTITUCIONALIDADE (LIMINAR)

N° 1 . 805-2 - DF

MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR E OUTROS
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI E OUTROS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
PAULO MACHADO GUIMARÃES
PARTIDO LIBERAL - PL
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
CONGRESSO NACIONAL
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
MESA DO SENADO FEDERAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EMENTA : - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art.
s•,
da
Constituição,
na
redação
dada
pela
Emenda
Constitucional n• ~6/L997. 3. Reeleição do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e do Distr·ito Federal e dos Prefeitos,
bem como dos que os hajam sucedido ou substituído no curso dos
mandatos,
para um un~co período subseqüente.
4.
Alegação de
inconstitucionalidade a) da interpretação dada ao parágrafo s• do
art. 14 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional n•
~6/1997,
ao não exigir a renúncia aos respectivos mandatos até seis
meses antes do pleito, para o titular concorrer à reeleição; b) do §
2• do art. 73 e do art. 76, ambos da Lei n• 9.504, de 30.7.1997; c)
das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral n•s ~9. 952, 19.953,
19.954 e
~9.955, todas de 2.9 .. .~~97, que responderam, negativamente,
a
consultas sobre
a · necessidade de desincompatibilização dos
titulares do Poder Executivo para concorrer à reeleição. 5. Não
conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade,
no que
concerne às Resoluções :referidas do TSE, em respostas a consultas,
porque não possuem a natureza de atos normativos, nem caráter
vinculativo.
6. Na redação original, o §
s• do art. 14 da
Constituição era regra de inelegibilidade absoluta. Com a redação
resultante da Emenda Constitucional n• 16/1997, o § s• do art. 14 da
Constituição passou a ter a natureza de norma de elegibilidade. 7.
Distinção
entre
condições
de
elegibilidade
e
causas
de
inelegibilidade.
8.
Correlação
entre
inelegibilidade
e
~4,

s:r.F. 1nt.002

§
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1118

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

b ÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Março de 2016

N° 1.805-

desincompatibilização, atendendo-se esta pelo afastamento do cargo
ou função, em caráter definitivo ou por licenciamento, conforme o
caso,
no
tempo
previsto
na
Constituição
ou
na
Lei
de
Inelegibilidades. 9. Não se tratando, no § s• do art. 14 da
Constituição,
na redação dada
pela Emenda Constitucional,. n•
16/1997, de caso de inelegibilidade, mas , sim, de hipótese em que se
estipula ser possível a elegibilidade dos Chefes dos Poderes
Executivos, federal, estadual, distrital, municipal e dos que os
hajam sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para o mesmo
cargo, para
um
período
subseqüente,
não
cabe
exigir-lhes
desincompatibilização para concorrer ao segundo ma~dato,
assim
constitucionalmente autorizado. 10. Somente a Constituição poderia,
de expresso, estabelecer o afastamento do cargo, no prazo por ela
definido, como condição para concorrer à reeleição prevista no § s•
do art. 14, da Lei Magna, na redação atual. 11. Diversa é a natureza
da regra do § 6° do art. 14 da Constituição, que disciplina caso de
inelegibilidade, prevendo-se, aí, prazo de desincompatibilização. A
Emenda Constitucional n• 16/1997 não alterou a norma do § 6° do art.
14 da Constituição. Na aplicação do § s• do art. 14 da Lei Maior, na
redação atual, não cabe, entretanto, estender o disposto no § 6" do
mesmo artigo, que cuida de hipótese distinta. 12. A
exegese
conferida ao § s• do art. 14 da Constituição, na redação da Emenda
Constitucional n• 16/1997, ao não exigir desincompatibilização do
titular para concorrer à reeleição, não ofende o art. 60, § 4•, IV,
da Constituição, como pretende a inicial, com expressa referência ao
art. s•, § 2", da Lei Maior. 13. Não são ·invocáveis, na espécie, os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da isonomia ou do
pluripartidarismo,
para
criar,
por
via
exegética,
cláusula
restritiva da elegibilidade prevista no § s• do art . 14, da
Constituição, na redação da Emenda Constitucional n• 16/1997, com a
exigência de renúncia seis meses antes do pleito, não adotada pelo
constituinte derivado. 14. As di§posições do art. 73, § 2•, e 76, da
Lei n• 4. 504/1997, hão' de. ser . visualizadas, conjuntamente com a
regra do art. 14, § s•, da Constituição, na redação atual. 15 .
Continuidade administrativa e reeleição, na concepção da Emenda
Constitucional n• ~6/19.97. Reeleição e não afastamento do cargo.
Limites necessários no exercício do poder, durante o período
eleitoral, sujeito à fiscalização ampla da Justiça Eleitoral, a quem
incumbe, segundo a legislação, apurar eventuais abusos do poder de
autoridade ou do poder econômico, com as conseqüências previstas em
lei. 16. Não configuração de relevância jurídica dos fundamentos da
inicial, para a concessão da liminar pleiteada, visando a suspensão
de
vigência,
até
o
julgamento
final
da
ação,
das
normas
2

s:r.F. 1o2.ooz
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infraconst itucionais
questionadas,
bem
assim da
interpretação
impugnada do § SG do art. 14 da Constituição, na redação da Emenda
Constitucional nG
16/1997,
que não exige de Chefe de Poder
Executivo, candidato â reeleição, o afastamento do cargo, seis meses
antes do pleito . 17. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida,
tão-só, em parte, e indeferida a liminar na parte conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária , na
conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigrâficas, por
unanimidade, não conhecer da ação direta quanto âs resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, objeto de impugnação na presente sede
de controle normativo abstrato. Ainda, por votação majoritária,
indeferir o pedido de medida cautelar, na parte de que conheceu.
Brasília, 26 de março de 1998.

MINISTRO CELSO DE MELLO - PRESIDENTE

\ tn! 1\J 1 •
MINf~T~ NiRI~

h ;fA~OR
'

SILVEIRA

3

S.T.F. 101.002
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2 6/ 03 / 98
ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LIMINAR)

RELATOR
REQUERENTE :
ADVOGADOS :
REQUERENTE :
ADVOGADOS :
REQUERENTE:
ADVoGADO
REQUERENTE:
ADVOGADO
REQUERIDO
REQUERIDO
REQUERIDA
REQUERIDA
REQUERIDO

N " l. . 8 0 5 - 2

MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA J ÚNIOR E OUTROS
PARTI DO DOS TRABALHADORES - PT
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI E OUTROS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
PAULO MACHADO GUIMARÃES
PARTIDO LIBERAL - PL
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
CONGRESSO NACIONAL
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
MESA DO SENADO FEDERAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R E L A T Ó R I O
O SENHOR

MINISTRO

NÉRI

DA

SILVEIRA

O Partido Democrático Trabalhista

Trabalhadores

(PT),

Part ido Liberal

(PL)

o

(RELATOR) :

(PDT) ,

Partido Comunista do Brasil

o

Partido dos

(PC do B)

e

o

aforaram ação direta de inconstitucionalidade,

objetivando venha o Supremo Tribunal Federal :

"a) determinar, imediatamente, interpretação
conforme a Constituição Federal ao § 5o do a r t. 14 da
Constituição Federal, nos termos propostos pelo art . 1•
da Emenda Constitucional n• 16, promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputadqs e do Senado Federal e publicada no
Diário Ofici·al da Uni'f!o, seção I, de 05 de junho de 1997,
bem como à Lei n• 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições :
J:~J.
declarar a
inconstitucionalidade,
com
suspensão i mediata de eficácia, do § 2" do art . 73 e art .
76 , ambos da Lei n• 9 . 504, de 30 de setembro de 1997,
"que estabelece normas para as eleições", publicada no
D . O. U.
do
dia
seguinte,
além
da
declaração
de
inconstitucionalidade, com suspensão imediata da eficácia
das Resolu ções do Tribunal Superior Eleitoral n"s 19.952,
1 9 . 953, 19 . 954 e 19.955, todas de 0 2. 09 . 1.997 . "

.F. 102.001

Março de 2016

A

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

DE INCONSTITUCIONALIDADE

Sexta-feira 18

N" 1.

As normas objeto da presente ação possuem este teor:

"a) Art . 14,
§
5", da Constituição, ,. na
redação proveniente da Emenda Constitucional n• 16/1997 :
"Art. 14.
§
s•
O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal,
os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período subseqüente".

b) Lei n• 9 . 504, de 30.9.1997, que estabelece
normas para as eleições" (arts. 73, § 2" e 76):
"Art . 73 - São proibidas aos agentes
públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades. entre candidatos nos pleitos
eleitorais: ·
I
- Ceder ou
usar, em benefício de
candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração direta ou indireta da União,
dos Estados,
do Distrito Federal,
dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

"§ 2"
A vedação do inciso I do
caput não se aplica ao uso, em campanha,
de transporte oficial pelo Presidente da
República, obedecido o disposto no art.
76,
nem ao
uso,
em campanha,
pelos
candidatos a reeleição de Presidente e
Vice - Presidente da República".

"Art.
76
despesas com o
2

'.Jo: IOl.UOl

O
ressarcimento
das
uso de transporte oficial

1121
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pelo
Presidente
da
República
e
sua
comitiva em campanha eleitoral será de
responsabilidade do partido político ou
coligação a que .e steja vinculado .
§ 1o O ressarcimento de que trata
este artigo terá por base o tipo de
transporte usado e a respe ctiva tarifa de
mercado cobrada no trecho correspondente,
ressalvado o uso do av~ao presidencial,
cujo
ressarcimento
corresponderá
ao
alug~el
de uma a e ronave de . propulsão a
jato do tipo táxi aéreo.
§ 2o - No prazo de dez dias úteis da
reali zação do pleito, em primeiro turno,
ou segundo, se houver, o órgão competente
de controle i nter no procederá ex officio ã
cobrança dos valores devidos nos termos
dos parágrafos anteriores .
§ 3° - A falta do ressarcimento, no
prazo estipulado, implicará a comunicação
do f ato ao Ministério Público Eleitoral,
pelo órgão de cóntrole interno.
§
4o
·Recebida
a
denúncia do
Ministério Público, a Justiça Eleitoral
apreciará o f eito no prazo de trinta dias ,
aplicando aos infratores pena de multa
correspondente ao dobro das despesas,
duplicada a cada reiteração de con duta".
c) Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral
nos 19.952, 19.953, 19.954 e 19.955, todas de 2.9 . 1997 . "

Apontam- se
violados

pelas

normas

(pluralismo político) ;

como
e

preceitos

Resoluções

o ·· art.

5°,

da

Constitui ção

acima

inci s o LV

referidas:

de

art.

1 988,
1°,

V

("ninguém será privado

da 1 iberdade ou de seus bens sem o devido processo leg a l ") ; o art.
5o,

§

2 o;

o

Presidente da

art .

14,

§

República,

6o

("Para concorrerem a

os Governadores

outros cargos,

de Estado

e

o

do Distrito

Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até
3

._,.._ 102.002
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seis meses antes do pleito);
livre

a

criação,

políticos,
o

fusão,

§§

Sexta-feira 18

~4;

7• e 9• do art.

incorporação

e

o art.

extinção

dos

~7

("É

partidos

resguardados a soberania nacional, o regime democrático,

pluripartidarismo,

observados
observância

os
do

direitos

os

fundamentais

prece i tos:

seguintes
princípio

da

o

omissi s ;

moralidade

da pessoa

na

art.

3 7,

human'~

e

quanto

à

administração

pública

direta ou fundacional de qual quer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios; e o art. 60,

§

IV, segundo

4•;

o qual não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir "os direitos e garantias individuais".
A
concentrado
sobre a

inicial
de

discorre

sobre

inconstitucionalidade

o

cabimento

de

emenda

do

controle

constitucional

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n•

("Emenda Constitucional da

Reeleição

"),

de fls.

7/16.

e

16/1997

No ponto,

sustenta a inicial, às fls. 9/12, in verbis :
"Trata-se,
questão concreta:

pois,

de

como g-arantir a

enfrentar

a

seguinte

aplicação sistêmica e

da
Carca
magna
quando
dois
dispositivos
constitucionais encontram-se, aparentemente, em conflico?
Foi precisamente neste ponto, que instalaramse, principalmente na Europa; na segunda metade deste
sécu~o,
vigorosas
divergências
doutrinárias
e
jurisprudenciais.
Avançou-se na tentativa de elucidação desta
questão,
utilizando-se
o
entendimento
que
nas
constituições escritas e rígidas
como é o caso da
Constituição, .brasileira de 1988
existem normas de
natureza principiológica, normas primeiras de todo o
pátrio
que
espraiam
sua
sistema
constitucional
influência, que lançam luzes sobre todo o ordenamento
jurídico nacional.
Para melhor conceituar os princípios e, em
especial, os princípios constitucionais e determinar sua
ordem de grandeza primeira no arcabouço jurídico nacional
organ~ca

4

r.F. 10z.ooz
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fundamental que nos socorramos da melhor doutrina,
tendo claro que a tese a ser "esgrirnada nesta ação parte
da seguinte premissa: a importância dos princípios
constitucionais
como
emanadores
dos
parâmetros
normativos, e mais, a prevalência histórico-cultural e
cons ti tucionalmen te determinada de alguns valores sobre
os demais.
J.J.
Gomes
Canotilho
e
Vital.
Moreira,
constitucionalistas mundialmente consagrados, afi~am, em
espantosa capacidade de síntese serem os princípios,
"núcleos de condensações, nos quais conflu~m valores e
bens constitucionaisn (~ José Afonso da Silva, in
Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1990, pág. 82)
Celso Antônio Bandeira de Mello, publicista
de primeira grandeza, ao dispor sobre a relevância dos
princípios no ordenamento jurídico, cunhou trecho que já
se tornou clássico, verbis:
é

"Violar um princJ..pJ..o é muito mais
grave que transgredir uma norma qual. quer. A
desatenção ao principio implica ofensa não
apenas a um especifico mandamento obrigatório
mas a todo o s "istema de comandos. É a mais
grave
forma
de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade, conforme o escalão do
principio
atingido,
porque
representa
insurgência contra t:odo o sistema, subversão
de
seus
valores
fundamentais,
contumélia
irremissivel
a
seu
arcabouço
lógico
e
corrosão
de
sua
estrutura
mestra.
Isto
porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que
o sustêm e alui-se toda a estrutura nelas
esforçada.""
(.in
Curso
de
Direito
Administrativo, Ed. Malheiros, 1993, p. 409)

de

Paulo

constitucionalista
princípio:

e

Barros
tributarista,

Carval.ho,
grande
assim conceitua o

"É uma regra portadora de núcleos
significativos
de
grande
magnitude,
influenciando visivelmente a orientação de
cadeias normativas, às quais outorga caráter
5

·.t:. 102.002
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de unidade relativa , servindo de fator de
agregação
de
outras
regras
do
sistema
positivo . "(in,
sobre
os
Princípios
Constitucionais
Tributários,
Revista
de
Direito Tributário, Editora RT, 1991, n • .- 55,
pág. 149 )

Roque Carraza , por sua vez, assim, leciona,
"Princípio jurídico é um enunciado
lógico, implícito ou explícito, que, por sua
grande
generalidade,
ocupa
posição
de
preeminência nos vastos quadrantes do direito
e,
por
isso
mes mo ,
vincul a,
de
modo
inexorável, o entendime nto e a aplicação das
normas jurídicas que com ele se conectam"
(in,
Curso
de
Direito
Constitucional
Tributário , Ed . Malheiro s, 1993, pág. 27)

O eminente constitucionalista italiano Vezio
Crisafulli ,
formulou
em
1952,
no
dizer
de
Paul o
Bon.a vides,
uma "excelente e sólida con ceituação" de
princípio, verbis:
"Princípio é, com efeito, toda norma
jurídic a, enquanto considerada determinant e
de uma ou de muitas outras subordinadas, que
a pressu p õ e, desenv olvendo e especificando
ulteriormente o preceito em direç ões maia
par t ic ulares
(menos
gerais),
das
quais
determinam,
e
portanto ,
resume m,
potencialmente,
o
conteúdo:
sejam,
pois,
esta~
efetivamente
postas,
sej am,
ao
contrário, apenas dedutíveis do respec t ivo
princ í pio geral que a s contém" (apud . Paulo
Bonavides,
in
Curso
de
Direi t o
Constitucional, Malheiros Editores, 1997, 7•
Ed., pág. 230)

De outro lado, constatava-se a existência, no
cor po
constitucional,
de
regras
que
estabeleciam
prerrogativas ,
competências,
direitos,
deveres,
faculdades, garantias, enfi m, regras de conduta.
6

.T.f'. 102.001
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J. J.

fel i cidade,
verbis:

a

'

No

Canotilbo
estabeleceu,
distinção entre regras e

com
rara
pri ncípios ,

"Distinguem-se
as
regras
•dos
princípios por alguns c ritérios a saber: a )
os princípios são
normas com um grau de
abstração mais elevado que as regras; b) os
princípios, por serem vagos e indeterminados,
carecem
de
mediações
concretizadoras,
enquanto
as
regras
são
suscetíveis
de
apl icação direta; c) os princípios são normas
de natureza ou com papel fundamental
no
ordenamento jurídico devido a
sua posição
hierárquica no sistema das fontes do direito
ou a sua importância estruturante dentro do
sistema
jurídico;.
d)
os
princípios
são
"standards"
juridicamente
vinculantes
nas
exigências de "Justiça", na "idéia de direito,
ao passo que as regras podem ser normas
vinculativas
com
. conteúdo
meramente
func ional ; e) os p rincípios são fundamentos
de regr as, c o nsti t u e m a "ratio" de regras
jurídicas . "
(in Direito Constitucional, Ed .
Almedina, Coimbra, pãg. 172/173)

Quando o aparente conflito se dá entre a
regra de c o nduta e a norma pri ncipiológica, consolidou-se
o e n tendimento de prevalência desta última, v i sto ser a
mat:ri z ,
o
pon to
de
g ênese
da
r egra
de
condu ta
con stitucional.
De outr a parte, quando o conflito se dá entre
normas de dond!.!ta, deveria utilizar-se o julgador dos
princípios constitucionais expl:íci tos e implícitos que
permeiam
todo
o
or denamento,
para
definição
da
prevalência de um sobre o outro .
Ágravou-se o dilema quando o confli t o a ser
d i rimido situava-se no campo princi piológi co . E esta,
quer nos parec er, é a hipótese que desenvolver-se - á na
presente ação direta de inconstitucionalidade.
O ilustre e inesquecível publi c ista Geraldo
Atalíba , ao dispor sobre a importân cia d os princípios
constituci o n ais, em espec ial do princ í p io republicano,
7
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posicionava-se com ext:rema clareza e percuciência sobre
este
complexo
tema,
reafi rmando a
precedência
de
determinados princípios cons t itucionai s s obr e os d e mai s,
verb:i.s:
"Alguns
princípios
constitucionais
foram postos tradicionalmente pe~os nossos
sucessivos legisladores constituintes como
fundamentais a todo o sistema e, por isso, em
posição
de
eminência
relativ amente
a
outros( .. . ) Daí a razão pela . qual muitos
doutrinadores - com certa dose de exagero afirmarem
que
essa
disposição
é
"supraconstitucional", o que tecnicamente não
pode ser aceito, mas politicamente vale como
s ugestão para a compreensão da importância e
significação desse princípio no
contexto
sistemático."
(in Eficácia dos Princ ípios
Constitucionais - República - Periodicidade e
Alternância
Reeleição
das
Mesas
do
Legislativo,
Revista · de Direito
Público,
Edit ora RT , julho/ dezembro de 1980 , n • 55-56,
pág. 166/169)

Impõe-se, por oportuno, o esclarecimento que
esta rápida e simplificada digressão sobre a evolução do
controle
abstrato
da
constitucionalidade ,
controle
concentrado da constieucionalidade das normas - legado do
d i reieo romano-germânico - não reproduz , e nem pretende
tanto, as intestinas controv érsias que há mui to pouco
tempo proliferavam quando o tema era s ubmetido à análise.
Haveri a
a
possibilidade
de
uma
norma
constitucional, . decorrente
da
atividade
do
poder
constituinte der ivado
uma emenda constituc ional , no
caso brasi leiro
ser considerada i n constitucional? Em
o u tra s palavras, ser ia possível argu~r, em sede de
controle
concentr ado
de
con stitucional i dade
a
i n constituci onalidade de n orma constituciona l, de mesmo
status e de mes ma ordem h i erá r quica que a quel as que
integram o cor po consti tuci onal?
A doutrina e a juri s pru dência alemã for am
prodigiosas no desli n de desta questão . Disseminou-se o
trabalho de presti giados h ermen e u tas alemãe s, bem como as

r. F. I 02.002
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decisões da Corte Constitucional alemã que entendiam ser
a Constituição Federal não uni agregado de dispositivos,
um corpo onde se justapõem títulos, capítulos, seções e
artigos. Não.
A Constituição de um dado país é um todo
sistêmico, organ~co, onde as interconexões e interseções
das
normas
são
estabelecidas
pelos
ditames
p:r:incipiológicos . Não é um corpo sem alma, e a alma de
uma
Constituição
são
exatamente
seus
princípios
fundamentais.
Agasalhando
este
entendimento.,
tanto
a
doutrina quanto a jurisprudência européia, especialmente
a alemã, sinalizaram para os critérios a serem adotados
quando
uma norma
constitucional
afronta
princípios
fundamentais
de
uma nação.
Estes hão
sempre que
prevalecer e daí a possibilidade de declaração de
inconstitucionalidade de norma constitucional."
Tomando posição

no debate doutrinário e

invocando-o na

fundamentação da inicial, aduzem os autores (fls. 12/14):

"Sustentamos,
nesta
ação,
consoante
se
depreende do item I I que aponta as normas constitucionais
violadas,
que
a
interpretação
conferida
aos
atos
normativos impugnados viola princ~p~os expressamente
previstos, e, portanto, positivados de nossa Constituição
Federal.
Entendemos,
ainda,
que
o
controle
da
constitucionalidade
dos
atos
normativos
impugnados
poderia ser realizad9, mesmo em face dos princípios não
escritos que d~fluíssem da interpretação sistêmica e
teleológica da vontade do constituinte originário."
Entendem os autores,
dúvida

desse

Sydney

Sanches, em

dispositivos

posicionamento

que

foi

noutro passo,

na ADIN

declarada

a

da Emenda Constitucional n•

9

I".F'. l02.0D2

93 9-5,

no

que o

STF não deixa

relator

o

Ministro

inconstitucionalidade
3/93

que

criou o

de

Imposto
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sobre

a

Movimentação

ou

a

Transmissão de Valores e

de

Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF) .
A partir daí,

no particular,

a

conclui

às

inicial,

fls. 16:

"No caso em questão, pretende - se demonstrar
que OB
termos da Emenda Constitucional n• 16/97,
promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Feder al em 04. 06. 97 e publicada no órgão oficial
no dia seguinte, bem como os demais ato_s ·" normativos
impugnados
nesta
ação,
ensejam
a
possibilidade de
interpretação contrária
aos
ditames
principiológicos
fundamentais da Carta de ~988.
Neste sentido, propugnam os autores, pela sua
declaração de inconstitucionalidade para que a EC n•
~6/97
e os demais atos normativos impugnados tenham
interpretação
conforme
a
Constituição,
preservando,
assim, a integridade dos principíos que a balizam e que
lhe dão sustentação."
A

seguir,

constitucionais",

a

"compreender

bem

que

sob

o

título

inicial afirma,
jurídico

bem assim

emendamento da Carta de 1988, no que concerne à reeleição
mandato

estadual e municipal?" E,
princípiôs
violado?
16) :

o

principio

eletivo

a~nda,

constitucionais

Emenda

derivado

balizar o

"qual

da

constituinte

16/1997",

de

promulgação

violações

tutelar

detentores

a

legislador

das

ser indispensável

pretendeu

de

com

o

"Detalhamento

por primeiro,

Constitucional

constitucional

no

Poder

n•

adotado para

Executivo

federal,

.indaga: "E ao agir desta forma, que

teria

a

Emenqa

Constitucional

n•

1.6/97

(fls. l6) . Conclui a inicial nessa linha de perguntas (fls.

é

"Esta

sem

dúvida

a

essência

da

argüição

que

ora

se

apresenta" .
Depois
16/97

e

os

de

demais

constitucional das

discorrer
atos

sobre

normativos

inelegibilidades
lO

e

"a

Emenda

impugnados

Constitucional
e

o

n•

"sistema

hipóteses de elegibilidade

1129
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antecedentes" e de afirmar {fls. 1.7) que "A análise do art. 1.4 da CF
e

de

seus

parágrafos

permite

constatar

orgânico e articulado", acrescentam

a

existência

de

um

todo

(fls. 18/1.9) :

"Enquanto o § s• vedava a reeleição para
cargos no Poder Executivo, o § 6° cuidava de estabelecer
condições de elegibilidade para que o Presidente, os
Governadores e os Prefeitos pudessem concorrer a outros
cargos . E qual foi a solução encontrada pelo legislador?
A renúncia dos cargos ocupados no Poder Execútivo.
Então, para que um Governador possa concorrer
a Deputado Federal ou para que o Presidente da República
possa concorrer ao Sena do Federal no periodo subseqüente,
faz-se necessária a medida extrema da renúncia ao cargo
ocupado no Poder Executivo a seis meses antes das
eleições .
Qual o fundamento desta restrição de direitos
políticos? Mais uma vez a preservação do interesse
coletivo em ter, de uma lado, um processo eleitoral
legítimo e infenso às indesejáveis interferências do
poder econômico e político - administrativo e, de outro, o
interesse em que as poiíticas públicas,
programas,
projetos, ações e manifestações governamentais sejam
facadas, não para a obtenção de dividendos políticoeleitorais,
e
sim,
para satisfação dos anseios da
sociedade e cumprimento das propostas programáticas .
O § 7" do art . 24 da Carta de 2988, por seu
turno objetiva impedir que por interposta pessoa de sua
família
o texto constitucional faz menção a parente
consangiiíneo e afim até o segundo grau - o detentor de
cargo-chave no Podér Executivo possa continuar exercendo
influência em sua c i rcunscrição .
Assim, as esposas, filhos, enteados, pais,
sogros, irmãos e cunhados de um dado Governador, não
poderão se candidatar a deputado federal ou a senador se
o titular continuar no exercício do cargo nos últimos
seis meses do mandato.
Qual o bem jurídico tutelado? Mais uma vez o
interesse coletivo em suas duas vertentes: processo
eleitoral idôn eo e isonômico e moralidade e probidade da
coisa pública .
t

/)v-11~

1.1
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VislumbraYa-se, poi.s, um sistema, lógico e
razoável, referente à inelegibilidade e às condições de
elegibilidade dos detentores de cargos-chave no Poder
Executivo bem como de seus parentes,
decorrente da
vontade do legislador constituinte originário.
Percebia-se a existência de um todo orgânico
e articulado em todas as três hipóteses anteriormente
analisadas - §§ s•, 6° e 7• do art. 14 - que tutelavam,
como tutelam, os bens juridicos elencados no § 9• do
mesmo artigo. Organicidade esta que resulta absolutamente
rompida com a promulgação da Emenda Constitucional n•
16/97.

Sim,
pois
a
redação
desta
emenda
constitucional, aprovada de forma açodada, maculada por
denúncias até hoje não esclarecidas de vícios no processo
legislativo, alterou apenas a redação do § s• do art. 14
da Carta de 1988,
no que tange ao,
digamos assim,
"sistema"
constitucional
das
inelegibilidades e
das
hipóteses de elegibilidade.
Permitiu-se a reeleição dos detentores do
mandato executivo e silenciou-se .sobre a necessidade de
afastamento do cargo
seja o afastamento temporário
disciplinado pelo instituto da desincompatibilização,
seja o afastamento definitivo, regulado pela renúncia ao
cargo- nos seis meses que antecedem ao pleito."

Noutro
legislador

passo,

a

constituinte

longa

inicial

derivado

analisa

"relativo

"Disseminou-se a interp:etação

silêncio

necessidade

à

afastamento nos últimos seis meses do mandato" e

o

afirma

(fls.

de
19) :

que o Presidente da República,

d~

do

os

Governadores de Estado e do - Distrito Federal e os Prefeitos poderiam
concorrer à
seus

reeleição,

respectivos

9504/97,

sem que

cargos".

fosse

necessário o
nesse

Refere-se,

que dispõe sobre as eleições,

dispositivos
impugnados.

constantes
Alude,

do

ainda,

Superior Eleitoral n•s.

§

a

19.952,

2•

do

a

Lei

n•

referindo, no particular, os
art.

inicial
~9.953,

12

afastamento de

sentido,

às

73

e

do

Resoluções

art.
do

19.954 e 19.955,

76,

ora

Tribunal

também ora

1131
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atacadas na ação em resposta às Consultas n"s. 327, 328, 332 e 338, ·
formuladas por parlamentares e

Partido Político.

Observa a

inicial

que "0 principal argumento esgrimido para justificar esta linha de
interpretação constitucional é

o de que caso fosse a

intenção' do

legislador constituinte estabelecer a necessidade de afastamento do
detentor do mandato no Poder Executivo,

teria que fazê-lo de forma

expressa. Ao não proceder desta forma teria assegurado o direito dos
mencionados
mandatos

agentes

até

o

públicos

dia

das

em

permanecer

eleições.

Esta

no

exercfcio

interpretação

de

seus

vale-se

da

utilização de princípio constitucional implícito de que a restrição
de

direitos

políticos

acrescentando

19/20) ,

só

deve

(fls.

operar

20) :

"A

de

forma

expressa"

(fls.

regra geral deve ser a

ampla

participação no processo eleitoral - seja no pólo ativo - quem vota,
seja

no

pólo passivo

interpretadas
princípio

quem

restritivamente

constitucional

votado.

é

bem

a

fundamenta l

As

do
em

exceções

processo
nosso

devem ser

democrático,

país.

Entende

a

inicial que "Este é, sem dúvida, o âmago da questão a ser enfrentada
nesta

direta

ação

constitucionalidade
princípio

emenda

constitucional

não

expresso

afastar dos

cargos

portanto,

a
§

que

ocupam"

ainda,

relacionada
sua

exigência

âs

(fls.

que

a

impugnação

que,

da

fundada
nosso

em

Presidente

mesmos
20),

seria

da

em

texto

República,

sejam obrigados
anotando,

de

a

se

ademais(fls.

desincompatibilização

hipóteses

estava

inelegibilidade,

incompatível vis-à-vis

a

e,

redação

5" do art . 14 da CF, pois tratava-se de nova hipótese de

13

l:io: 102.001

do

Prefeitos sem que os

"Argumentou-se,

estritamente

A

objetiva assegurar a candidatura à reeleição para o

e

atual do

de

imediatamente . subseqüente

Governadores

20):

inconstitucionalidade.

constitucional,

constitucional,
período

de

Março de 2016
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2288
eleg ibi l i dad e

(p o ss ibilidade de

reel eição dos atuais detentores de'

man datos el e tivos no Poder Executivo) ".
A inicial , a seguir, analisa as Resoluções do TSE sobre a
q uaestio

iuris ,

tran scre vendo,

às

fls .

20,

parte

da

ementa

..

da

Resolução n• 19.952 , de 2.9 . 1997 , que possui este teor:

"Reeleição.
Desincompatibilização.
2.
Constituição, art. 14, § s•, na redação int;oduzida pela
Emenda Constitucional n• 16, de 4 de junho de 1997 { ... )
6.
Inelegibilidade
e
desincompatibilização.
A
jurisprudência
do
Tribunal
Superior
Eleitoral
tem
assentado
correl ação
entre
inelegibilidade
e
desincompatibilização, que se atende pelo afastamento do
c argo
ou
função,
em
caráter
definitivo
ou
por
lic'enciarnento, conforme o caso, no tempo previsto na
Constituição ou na Lei de Inelegibilidades . 7 .
Não ~
tratando , no § s • . do art. 14 da Constituição, na redação
da
Emenda
Constitucional
n • . 16/97,
de
caso
de
inelegibilidade, mas, sim, de hipótese em que se aarante
elegibilidade dos Chefes dos Poderes Executivos federal.
estadual,
distrital e municipal e dos que os haiam
sucedido ou subs-ti tu ido no curso dos mandatos, para o
mesmo cargo, para um período subseqüente , bem de entender
é que não cabe exigir-lhes desincompatibilizacão para
c oncorrer ao segundo mandato. assim constitucionalmente
autorizado. S. Cuidando-se de caso de elegibilidade,
somente a Constituição poderia, de expresso,estabelecer o
afastamento no prazo por ela estipulado, como condição
para concorrer à reeleição prevista no § s • , do art. 14,
da Lei Magna·; na redação atual. ( .• . ) ·~
Em - face

dessa

o r i e ntação

adotada

pelo

TSE

sustenta

a

inici al (fls . 21/24)
"Deixemos
o
cor rente interpr etati v a
restring e m expres samente
adi an te nesta

T.F. 102.002

argumen to
d i reitos
para ser

principal
desta
políticos s6 se
contraditado mai s

1133

1134

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

A ÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Março de 2016

N•

Iniciemos pelo segundo argumento adotado pelo
Colendo Tribunal Superior Eleitoral. Admitir a veracidade
desta tese seria concordar com a personificação dos
governos,
possibilidade
. refutada
pelo
texto
constitucional, que propugna pela impessoal idade ,·nas
ações de governo, transformando-a mesmo, em principio
constitucional norteador das atividades da administração
pública em todos os niveis da federação, consoante se
depreende da leitura do caput do art. 37.
A
confirmar
a
reje~çao
do
legislador
constituinte originário pela hipótese de personificação
dos governos, está a vedação contida no § 1 • do art. 3 7
da Constituição Federal, de se vincular a propaganda
oficial dos atos e programas do governo ao nome do
governante.
A continuidade administrativa desejada por
todos, diz respeito à higidez e ao vigor das instituições
e não à figura do governante que momentaneamente ocupa o
cargo.
Todo o trabalho de fortalecimento de nossa
incipiente democracia vincula-se. ao fortalecimento de
nossas
instituições,
fazendo
com
elas
funcionem,
exercendo
suas
prerrogativas
e
competências,
independentemente da pessoa que ocupe, temporariamente,
sua Chefia .
Ademais, o próprio texto constitucional
art. 78 e segs . da CF -prevê a hipótese de substituição
dos
chefes do Poder Executivo no caso de alguma
eventualidade (morte, renúncia e afastamentos em geral ) .
Ressalte-se, ainda, que nas Resoluções de n•
~9.970, ~9.973, 19.992 e 19.993, em resposta às consultas
de n• 346 (Senador José Alves), n• 331 (Deputado Federal
Osvaldo Reis), n • 341 (Deputado Federal Freire Júnior) e
n• 347
(Deput~do Federal
Paulo Mourão),
o Colendo
Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se no sentido da
prevalência da redação do § 7• do art . 14 da CF, que não
teria sido afetado pela alteração do § 5• da CF pela
Emenda Constitucional no ~6/97.
Estas
últimas
c.onsu1 tas
r ela ti vas
à
necessidade de afastamento dos titulares para que os
parentes pudessem concorrer
foram motivadas pela
constatação da absurda situação que se criava em nosso
direito constitucional relacionada ao processo eleitoral
15

T.F. 101.002
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em face da interpretação dada pelo 'TSE à nova redação do'
§ 5o do art. 1.4.
Constate-se que as consultas são posteriores
à Resolução n° 19.952, que decidiu pela desnecessidade de
desincompatibilização
do
Presidente,
Governadores. · e
Prefeitos candidatos à reeleição.
De um lado, admite-se a possibilidade de
reeleição sem que seja necessária a desincompatibilização
do detentor do mandato de Chefe do Poder Executivo, ao
passo que seus parentes ficam inelegíveis se o detentor
do mandato exercê-lo dentro dos seis meses que antecedem
as eleições.
Entendemos a preocupação dos parlamentares e
de juristas com a questão da situação anti -isonômica,
pois esta também é a nossa preocupação.
Concordamos, no
entanto,
com a
interpretação do
Tribunal
Superior
Ele-itoral neste ponto específico .
Não há falar em
eliminar as
restrições
dos
familiares
e
nem dos
candi da tos quando concorrem a outros cargos pois são
exigências
articuladas
expressamente
no
texto
constitucional .
A solução pela busca da hegemonia, pela
interpretação razoável e -isonômica deve ser inversa .
Deve surgir a partir de uma interpretação consentânea do
§ 5°, ou seja, estender as restrições previstas no § 6°
do art . 14 ao § 5° do mesmo artigo, em face dos bens
tutelados
no
§
9°
deste
artigo
que
decorrem,
fundamentalmente, do princípio geral da isonomia, e este
por sua vez tendo como fundamento o Estado Democrático de
Direito.
Repare-se que o § 6" do art. 14 também fala
em condição de elegibilidade.
Faculta ao Presidente da
República,
ao~
odvernadores
e
aos
Prefeitos
a
possibilidade de serem candidatos a outros cargos, desde
que renunciem até seis meses antes do pleito.
Não é
afastamento . ~emporário, não é desincompatibilização e
sim, afastamento definitivo, renúncia.
Não se trata, pois, de inelegibilidade e sim
cumprimento de condição para a elegibilidade.
Não há
qualquer diferença ontológica entre a redação do § 6• e
do
§
5 •,
na nova redação
conferida
pela
Emenda
Constitucional no 16/97, ambos do art. 14 da CF.

16

T.f'. 102.001
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Os
dois
dispõem
sobre
hipóteses
de
elegibilidade, sendo que para a situação menos gravosa
para a administração pública e para a legitimidade do
processo eleitoral - candidatura a outros cargos - há a
previsão de renúncia como condição de elegibilidade,
enquanto que para a situação mais gravosa e que concentra
maiores riscos para a moralidade pública e para a lisura
do processo eleitoral
candidatura para os mesmos
cargos,
ou seja,
a reeleição
tem sido admitida
interpretação
mais
permissiva,
não
sendo
previst.ll
qualquer condição para o seu implemento.
Nã9 é razoável,
data maxima venia, este entendimento.
Se os agentes públicos mencionados têm que
renunciar para concorrer a outros cargos o que dirá
quando concorrerem ao mesmo cargo,
cargo Executivo,
responsável
pela movimentação efetiva
de
todos os
recursos
públicos,
pela
execução
orçamentária
e
financeira,
aquele
que,
nos
meios
políticos,
é
vulgarmente definido como "detentor da chave do cofre" .
Constate-se, aindé!, que todas as consultas
formuladas
ao
TSE
diziam
respeito
à
desincompatibilização, e não à renúncia.
Hipótese que se
nos apresenta corno mais correta vis-à-vis a parte final
do § 6° do art . I4, da CF.
Em primeiro
lugar
por
ser
condição de
elegibilidade
aplicável
ao
próprio
agente
público
candidato a outros cargos -mesma hipótese do § so, com a
diferença que neste, o agente público concorre ao mesmo
cargo .
E por que o constituinte originário previu
hipótese de afastamento definitivo para o Chefe do Poder
Executivo que é cand!dato a outro cargo?
Evidentemente
pelo f a to dos ressen.timentos de uma campanha eleitoral
serem
bastant~
intensos
e
capazes
de
influir
negativamente na formação da vontade do Presidente,
Governador o~.Prefeito que perdesse uma eleição e tivesse
que retornar ao cargo executivo.
Avaliou o
consti·tuinte não
ser prudente
retornar o Chefe do Executivo ao seu posto, por um
período bastante exígüo (noventa dias), após a derrota
eleitoral, sob pena de, movido por sentimentos menores de
vingança
e
por ressencimencos,
violar o
princípio
constitucional da impessoalidade e da moralidade pública.
17
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A afinidade de situações previstas nos §§ 5"
e 6" do art. ~4 da CF é o motivo que nos leva a crer que
a hipótese do afastamento do Presidente da República,
Governadores e Prefeitos candidatos à reeleição, caso
assim entenda o Supremo Tribunal Federal, é de renúncia e
não de desincompatibilização."
Noutro
princípios
direitos

passo,

a

constitucionais:

políticos versus

inicial

discorre

necessidade
isonomia,

de

sobre

"conflito

de

expressa

de

legitimidade

do

restrição

normalidade

e

processo eleitoral, moralidade pública e pluripartidarismo. Adoção do
princípio

da

esclarecem

razoabilidade

os

autores,

e

da

desde

proporcionalidade.

logo,

que

não

Nessa

estão

impugnando

manifestação de vontade do Poder Legislativo sobre a
nosso

ordenamento

acrescentando(fls.

constitucional

do

a

introdução em

instituto

descabido

"Seria

24):

linha,

reeleição,

da

suscitar

controle

o

jurisdicional de norma constitucional cujo objetivo fosse interferir
na

manifestação

adotar

este

política,

instituto,

substantiva,

consoante

o

constitucionais que lhe são atribuídas".
sim,

a

pelo

disciplinamento

interpretação

que
do

vem

do

Poder

exercício

Legislativo

das

Explicitam que

sendo dada pelo órgãos

pleito

de

outubro

de

"Impugnam,

responsáveis

1998

Congresso

Nacional e Presidência da República (publicação da Lei n• 9504/97)
Tribunal
19.953,

Superior Eleitoral
;!.9. 954 e

19 . 955)

-

(j;:>Ublicação das

Resoluções

A seguir,

impugnação

fundamentos

feita

pelos

n•

e

19.952,

quanto ao afastamento dos titulares de

mandatos eletivos no Poder Executivo.
é

em

prerrogativas

seguintes

esclarecem que tal
jurídicos

(fls.

24/39), verbis:
interpretação
de
"A
não
pode
conduzir
constitucionais
irrazoáveis, desproporcionais e absurdas.

18
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Como
admitir
então
que
um
Governador
candidato à reeleição permaneça em seu cargo até o último
dia do mandato e outro Governador, candidato a um cargo
de
Senador,
tenha
que
renunciar para assegurar a
imparcialidade e isonomia do processo eleitoral?
Como cogitar da
hipótese
da
esposa
do
Presidente da República, que intencionasse concorrer ao
mais elevado cargo do Poder Executivo do país, ser
impedida pelo fato
de seu marido,
autorizado pela
interpretação que tem sido conferida ao § 5 • do art. 1.4
da CF, permanecer ~o exercício de seu cargo .até o último
dia do mandato, e portanto, dentro dos seis meses que
antecedem às eleições?
A moralidade e a probidade na administração
pública só mereceriam a proteção constitucional, legal e
regulamentar quando a ameaça proviesse dos parentes dos
detentores do mandato executivo? Ou então, a isonomia e
legitimidade
do
processo
eleitoral
s6
estaria
constrangida quando os detentores de mandatos eletivos no
Poder Executivo concorressem a cargos diversos daqueles
atualmente ocupados?
Ora,
eminentes
julgadores,
mencionadas
interpretações agridem e ofendem a 1.6gica jurídica e
ferem
de
morte
os
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade e razoabilidade das normas, bem como os
princípios
constitucionais
explícitos
da
isonomia
aplicado
ao
processo
eleitoral,
da
moralidade na
administração públ.ica e do pluripartidarismo.
A hermenêutica constitucional
tem sofrido
profundas modificações - há quem fale em revoluções - ao
longo deste século.
Ao Estado. Democrático de Direi to da primeira
metade do sécu,?.o fundado no princípio da legalidade,
contrapôs-se o conceito de Estado Democrático de Direito
fundado no princípio da cons_ti tucionalidade, cunhado a
partir da 2• Conflagração Mundial.
No
primeiro
momento,
tinha-se
por
predominante a figura do "Estado-legislador", após a
segunda grande conflagração mundial tem-se por hegemônico
o "Estado-juiz".
Explica-se.
A legalidade consubstanciava-se
no respeito às emanações do Poder Legislativo que, como

19
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No

representantes
do
povo,
abstraíam
deste,
em
cada
proposição aprovada, o interesse coletivo e o bem comum.
Um Estado seria tão mais democrático e tão
mais de direito na medida que as manifestações do Poder
Legislativo fossem respeitadas, pois, em última análise,
a própria vontade popular estaria sendo respeitada no que
tange à apresentação de soluções para a regulação da vida
dos cidadãos.
Altera-se esta interpretação com a percepção
de que diversas das normas aprovadas trazem, em sua
essência,
violações
insuportáveis
de
determinações
constitucionais (normas-princípios ou norma~-regras) que
se situam no ápice do ordenamento jurídico de um dado
Estado .
Assim,
a
doutrina
constitucional mundial
evolui para incorporar est:a tendência, valendo-se para
tanto
de
elementos
int:erpretat:ivos
necessários
à
prese~-vação, de um lado,
da integridade constitucional, e
de outro,
da independência e autonomia dos Poderes
constituídos sem as quais fenece o próprio conceito de
democracia.
Neste contexto, ganham transcendental relevo
os princípios constitucionais
da
razoabilidade e da
proporcionalidade no equacionamento de conflitos entre
normas.
Expressos em alguns textos constitucionais e
implícitos em outros, estes princípios passam a ser
imprescindíveis na análise de consistência formal e
material das normas e
sua adequação aos preceitos
constitucionais.
No caso em espécie
impugnação do § s• do
art.
14 do
texto constitucional e dos demais atos
indicados - · temos que a interpretação deste dispositivo
conspurca a razoabilidade e proporcionalidade das normas
constitucionais.
Pois senão vejamos.
I?J. A Emenda Constitucional n• 16/97 e os
demais atos normativos impugnados e a violação aos
princípios constitucionais da isonomia, normalidade e
legitimidade no processo eleitoral e ao da moral.idade
administrativa
de
fundo
A
motivação principiológica
os
interesses
pessoais,
casuísticos,
abstraindo-se

20
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eleitorais, e outros menos confessáveis - da aprovação da
Emenda Constitucional n• ~6/97 - tem um cunho isonômico.
Por que excluir, discriminatoriamente,
do
processo eleitoral, para o exercício dos mesmos cargos
eletivos no Poder Executivo, os atuais detentores .-dos
cargos? Já que a decisão final cabe diretamente ao povo,
que exerce sua soberania através do voto, nada mais justo
que o povo definir se quer ou não a continuidade
político-administrativa, materializada na reeleição dos
chefes do Poder Executivo.
Esta a idéia que embasou a ~provação da
emenda constitucional da reeleição.
No entanto, a eliminação da discriminação
contra os atuais detentores dos cargos de Presidente,
Governadores e Prefeitos em homenagem ao princípio da
isonomia, não pode, por seu turno,romper a isonomia do
processo eleitoral como um todo, e, por conseqüência, a
sua legitimidade e normalidade .
tampouco
afrontar
o
princípio
Nem
constitucional da moralidade e da probidade no trato da
coisa pública.
Estes
serão,
inequivocamente,
os efeitos
sobre o processo eleitoral e sobre a administração
pública,
a
prevalecer a
interpretação
de
que
os
detentores de mandato no Poder Executivo podem permanecer
em seus cargos até a data das eleições.
O processo eleitoral nem sequer começou - as
convenções partidárias que escolherão os candidatos
somente realizar-se-ão em junho do pr6ximo ano
e já
pululam aqui e ali denúncias de malversação dos recursos
públicos. Seja no desvirtuamento do propósito de informar
contido
na
publicidade
institucional,
seja
na
interferência da vida interná e nas deliberações préeleitorais dos partidos políticos.
A
dificuldade
de
administrar
o
inadministráy~l já foi sentida pela mais elevada Corte
Eleitoral d~ país, ao ter que regulamentar a lei que
disciplina as eleições, para,
dentre outras coisas,
garantir a moralidade na gestão da coisa pública e a não
interferência do abuso do poder administrativo.
A mera permanência do Presidente e
dos
Governadores, no pleito de ~998, e dos Prefeitos no
pleito de 2000, até a data das eleições, gera em si uma
21
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distorção e
elei toral .

um

favorecimento

intoleráveis

ao

processo

Esta
afirmação é
constatada,
ainda
pela
leitura do § 2• do art. 73 e art . 76 que permi te o uso em
campanha
de
transporte oficial
pelo Presidente • da
República , bem como autoriza a utilização da residência
oficial pelo Presidente e Vice-Presidente, Governadores e
Vice - Governadores candidatos à reeleição .
Privilégi o s
não extensíveis aos demais can didatos .
André
Hauríou
e
Lucíen
Sfez,
constituci ona l ista~
de
renome
mund ial, . professores,
r e s pectivame nte da Un ive r si da de de Pa ris I e Paris IX, ao
abor da rem em s u a c l á ssi ca o b ra Institutíons Politiques et
Droit Constitutionnel, Chapitre V - Sens et technique des
élections
disputées ,
a
q uestão
da
preservação
da
liberda d e do eleitor e da p rese rvação da igualdade no
proces so e l e i toral nas democracias ocidentais, menci onam
as limitações de caráter jurídico e fático à liberdade de
candidat uras, nos segui ntes termos :
' a)

Les

limitations

juridiques

Elle s
ont
trait
à
l'âge:
on
e stime
généralement ~ ' i l est nécessaire d ' avoír
plus d'expérience pour gouverner que pour
désígner un gouvernant; à la moralíté: par
exemple,
en France,
le failli doít être
réhabili té p our ê t re élígíble, alors qu 'il
est é l e c teur au b out d e
trois ans sans
réhabilitation; aux risques de pression: par
exemple ,
un
haut
fonctíonnaire,
tel
un
préfet, ne ~}2!g;_ être canàidat àans la
círconscriotion qu' i l administre ou gu' i l a
àd.minístrée
réc emmen t
(g . n.)
(ob . cit.,
Editions Montcbrestien,
Paris,
1972, pag.
133)."

"L'égalísatí on
des
moyens
de
p r o paganda utí2isées par fies candidates .
- Les príncipales causes .d 'inégalíté ,
centre lesquelJ.es íl s •agít d e se p r émuní r
ou, tou t ao moíns , de lutter, sont l'argent
e t les raveurs du Pouvoir .
C 'est surt:out à
2 •occasíon de l' é lectíon des député s que le
22
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p robiême s 'est p osé, mais il a t:endan ce à
être élargi à toutes l e s électíos nationales .
(ob. ci t., pág. l34) u
O Col endo Supremo Tribunal Federal teve a
oportunidade de manifestar seu e ntendimento quanto à
amplitude
do
princ:tp:to
constitucional
da
isonomia
aplicado ao processo elei toral, em sede de controle
concentrado de constituci onalidade, quando do julgamento,
em 23.11.95 , da ADIN n• 1.355-6/DF.
Nesta
ação,
questiona~a-se
a
constitucionalidade de d i spositivos da Lei n• 9.100/95 que d i s p u n ha sobre as e l eições muni cip ais de 1996 - que
previam hipóte se dos maiores partidos na Câmara dos
Deputados lança rem maior número de candidatos às eleições
proporcionais, por violadores do p r incipio constitucional
da isonomia .
O Plenário do Supremo Tribunal
Federal,
seguindo majoritariamente o voto do relator, Ministro
Ilmar Gal vão ,
optou pela suspen são da efi cácia dos
dispositivos impugnados.
Passaremos a reprodu zir trechos do voto do
relator
(pág .
195) ,
que,
no
nosso
entender,
consubstanciam a
posição jurisprudencial sobre esta
delicada matéria, verbis:
"Cumpre
examinar
s e,
ao
faz ê- l o ,
violaram os mencionados dispositivos,
c o mo
afirmado na inicial, o princípio da isonomia,
ou o do devido p rocesso legal. Para i s so é
necessár io
verific ar
se
o
critério
discrimi natório é natural e razoável, ou, em
outras pa~avras, se guarda ele pertinência
lógica
com
a
disparidade
de
tratamento
estabelecida
entre
os
partidos ;
se
a
q i stinção
é
'pertinente
em
f u nção
dos

interesses

constitucionalmente
pro tegidos '
Antônio Bandeira de Mell o, O
Conteúdo
Jurídico
do
Princípio
da
Igualdade ) ;( ... )"
(cf.

detentores

Celso

A maior visibilidade conferida aos candidatos
de mandato pelos mei os de comunicação é
23
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inequívoca.
A possibilidade de exploração eleitoral,
ainda que implícita dos atos de Governo, potencializa-se
com a permanência até a data das eleições.
A possibilidade de disposição direta pelo
candidato de recursos de poder consistentes em recursos
orçamentários,
conclusão
de
projetos
e
programas,
m;;~nifestações
públicas
e
tantas
outras modalidades
tornará o pleito completamente desequilibrado e favorável
a estes candidatos.
Sem consid erar, ainda, a possibilidade de
edição
ilimitada,
no
nível
federal,
de
medidas
provisórias, que no período . de seis meses antes das
eleições, pode significar mudança estrutural na vida
política, econômica e social do pais, direcionada a
produzir dividendos político-eleitorais em prejuízo da
isonomia do processo eleitoral e da segurança jurídica .
Vale
recordar,
que
a
maior
parte
das
transformações vivenciadas no país desde 1988, e as mais
significativas, originaram-se do instituto excepcional
das medidas provisórias.
Exemplo mais ilustrativo foi a implementação
da política econômica de estabilização, mais conhecida
como Plano Real.
Esta foi -uma das mais de 1.800 medidas
provisórias editadas ou reeditadas no período.
Só e sta faculdade, de promover alterações que
vão das mais comezinhas às mais importantes para o dia-adia de todos nós, que têm, por força constitucional ,
eficácia imediata, demonstra o enorme e eminente risco à
moralidade pública e
à
normalidade,
legitimidade e
isonomia do processo eleitoral que se avizinha .
O princípio da moralidade administrativa,
alçado à
condição .. de
dogma
constitucional,
possui
contornos bastaptes rígidos que seriam inevitavelmente
rompidos
com
a
possibilidade
de
permanência
dos
candidatos à rejeição em seus cargos até a data das
eleições.
Ao conceituá-lo, Celso Ant ôni o Bande ira de
Me llo espanca quaisquer dúvidas sobre sua abrangência e
rigor, verbis :
"De acordo com ele a Admini s t ração e
s eus agentes têm de a t uar na confo rmidad e de
princ í p ios
é t ico s .
Vi o l á -lo s
i mp licará
24
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violação ao próprio direito,
configurando
ilicitude que assujeita a conduta viciada a
invalidação, porquanto tal princípio assumiu
foros de pauta jurídica, na conformidade do
art . 37 da Constituição .
Compreende-se• em
seu âmbito, como é evidente, os chamados
princípios
da
lealdade,
e
boa-fé
tão
oportunamente
encarecidos
pelo
mestre
espanhol Jesus Gonzales Peres em monografia
preciosa. Segundo os cânones da lealdade e da
boa-fé a Administração haverá d~ proceder em
relação aos administrados com sinceridade e
lhaneza,
sendo-lhe
interdito
qualquer
comportamento astucioso, eivado de malícia,
produzido de maneira a confundir, dificultar
ou minimizar o exercício dos direi tos por
parte dos cidadãos."(in, Curso de Direito
Administrativo,
Malheiros
Editores,
1995 ,
pág. 69)
O mestre Hely Lopes Mei relles leciona que o
princí pio
da
mor alida de
administrati v a
impõe
ao
admin istrador p úbl ico r e st·rições maior es que ao homem
comum , verbis:

"A
moralidade
administrativa
constitui, hoje
em
dia,
pressuposto
de
validade de todo ato da Administração Pública
(Const Rep., art. 37, caput) . Não se trata diz Hauriou, o sistematizador de tal conceito
da moral comum, mas sim de uma moral
jurídica, . entendida
como
"o
conjunto de
regr~s
de
conduta
tiradas da disciplina
interior da Administração. Desenvolvendo a
sua doutrina explica o autor que o agente
administrativo, corno ser humano dotado da
capacidade de atuar, deve, necessariament e,
distinguir o
Sem do Mal,
o honesto do
desonesto.
E, ao atuar, não poderá desprezar
o elemento ético de sua conduta.
Assim, não
terá que decidir somente entre o legal e o
ilegal , o justo e o injusto, o conveniente e
o inconveniente, o oportuno e o inoportuno,
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mas também entre o honesto e o d e s o nesto.
) Já di s se notáv el juris ta luso - Antô nio
José Brandão
que
a
atividade
dos
administradores, além de traduzir a vontade
de
obter
o
máximo
de
eficiência
administrativ a , terá a i nda de cor responder à
vontade constante de viver honestamen te, de
não prejudicar outrem e de dar a cada um o
que lhe pertence
princípios de direito
natural
lapirdamente
formulado
pelos
jurisconsulto s r omanos. À luz d~ssas idéias,
tan t o infringe a moralidade administrativa o
administrador
que,
para
atuar,
f oi
determinado por fi n s imorais ou desonestos
como
aquele
que
desprezou
a
ordem
insti t u c ional
e,
embora movido
por zelo
profissional invade a
esfera reservada a
outras
funções ,
ou
procura
obter
mera
vantagem para o p a trimônio confiado à sua
guarda .
Em ambos os casos, os seus atos são
infiéis à idéia que tinha de s ervir , pois
violam o equi líbri o que deve e xisti r e ntre
todas as funções ,
ou, embora mantendo ou
aumentando o patri mônio gerido , desviam-no do
fim institucional , que é o de concorrer para
a
criação
do
bem- c omum"" · (i n ,
Direito
Administrativo Brasileiro,
Edi tora Re vis t a
dos Tribunais, ~ 9 90 , pãg. 7 9 e 8 0)

Não
temos dúvida que a
permanência
dos
titulares
dos mandatos
eletivos no Poder Executivo ,
candidatos à reeleição em seus cargos até a data das
eleições roinperá o ~quilibrio supra transcrito, e por
conseguinte,
e~sejará
a
violação
ao
princípio
da
moralidade , visto não haver como dissociar a conduta do
governante da .do candidato .
Assegurar a isonomia , no caso das el e ições de
199 8 , a 27 (vi nte e sete ) Gove rnadores e ao Presidente da
Repúbl i ca, para que estes p o ssam participar do pleito
permanecendo, con tudo , em seus cargos, significa violar a
normalidade, imparcia~idade e legitimidade das eleições,
e a moralidade pública, rompendo-s e a isonomia relativa a
duas ou três centenas de candidatos.
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Deve-se l e var em c onsideraç ão , ainda , que , no
Brasil, em face da t r adiç ão pre sid enci ali sta e de amplo s
período s em que o Poder Legislativo foi silenc iado pela
força e pelo arbítr io, as eleições p ara o s
cargos
ma j oritários que têm natureza plebiscitári a,
exercem
forte influência sobre o eleitorado fazendo com que sua
repercussão
seja
bastante
sentida
nas
eleições
proporc ionais.
Neste caso, o grau de di s torção do processo
eleitoral oerá significativamente ampliad o para atingir
também
os
milhares
de
candi datos
~s
e l eições
propor cionais que preencherão as vagas das Assembléias
Legislativas estaduais e distrital, bem como a s 513
(quinhentos e treze) cadeiras da Câmara dos Deputados,
pois os candidatos proporcionais do partido ou da
coligação que
tenha como candidatos majoritários o
Presidente
da
República
e
os
Governadores
sairão
beneficiados na disputa, sem falar nos cand idatos ao
Senado Federal que renovar -se-á em 1/3 .
Não há como olvidar, por fim, o delineamento
da .questão do abuso de poder e sua signi ficânc i a para o
direito constitucional e eleitoral, realizado pelo mestre
Fáv ila Ribeiro,
abuso este que,
consoante
tentamos
demonstrar, corporifica-se, no caso em tela, na violação
da moralidade administrativa e da isonomia, e no uso das
funções típi cas de governo e desvio de seus fins, com o
Impõe-se a
objeti v o de angariar vantagens eleitorais .
transcrição do seguinte trecho:
"Para
o
Direi to
Eleito ral ,
a
problemática d o abuso de poder nã9 pode ficar
nos confi~amentos públicos e p rivado s, t endo
de ~ranspor essas linhas em busca de apoios
mais abrangentes que penetrem a fundo nas
circuns tâncias
concretas
da
realidade
ço,n temporânea , para que o regi me democrático
representativo tenha uma escorreita base de
suste ntação, expungida de vícios que possam
obstar ou macular o
caráter genuíno da
participação
do
povo
nos
processos
eleitorais .
A luta contra o
abuso é,
portanto, meno s res t rita do que se p o ssa
supor, tendo d e c c;>brir a todos os flancos ,

.F. 102.001
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escudando - se nos manaciais da ordem, seja·
para impedir as manifestações opressivas do
poder com dano para a liberdade, seja também
a não permitir que esta degenere em suas
exorbitâncias
possessivas,
articulando
situações
discriminatórias
que
lev am
ao
aniquilamento
das
reservas
essenciais
da
igualdade, solapando as bases de justiça na
conv ivência
s ocial
e
de
equidade
na
participação política . . . " (in, Abuso de Poder
no Direito Eleitoral,
pág .
3.
e
4,
Ed .
Forense, Rio de Janeiro , 1988} .
c) A Emenda Constitucio nal n" 16/ 97 e
os demais a t os normativos impugnados e a
violação
ao
princípio
constitucional
do
pluralismo político ."

Ademais,
ao
v i abili z ar
um
favorecimento
desproporci onal aos candidatos detentores de manda tos,
restringe-se,
dissimuladamente, .o espectro de opções
político-partidárias,
fazendo com que três ou quatro
agremiaçõe s
parti dárias que têm a possibilidade de
utilização
dos
recursos
de
poder
ganhem
maior
visibilidade e notoriedade perante o eleitorado.
A feta-se ,
desta
forma,
outro
princípio
constitucional
de
magna
gran deza,
qual
seja,
o
pluripartidarismo,
prin c~p~o
essencial
à
saúde
democrática, que se consti tui na possibilidade de serem
organizados tantos partidos pol ít:.icos quanto seu lastro
eleitoral possa permitir, de modo que a sociedade possa
escolher dentre as d~versas propostas em disputa, qual é
aquela que mais. lhe agrada no que diz respei t o ao p apel
do
Estado,
organização
da
sociedade
e
formas
de
atendimen to de suas r eai s necessidades .
~a ADin n• 1 . 355-6/DF, retromencionada, além
de impugnar a constitucion alidade dos dispositivos que~
tratavam de estabelecer a possibilidade de lançamento de
número maior de candidatos pelos partidos maiore s sob a
égide da isonomia, o au t or impugnou - a,
também, pela
violação do princípio fundamental do plur i p art:.idarismo.
Assim se manifestou sobre o tema o relator,
Ministro
Ilmar Galvão,
às
fls .
196 de
seu
v&-t:c;>,
28

T.l:'. 101.002

o -~

1147

1148

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

2303
A ÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

.805 - 2 - DF

enfatizando o
caráter plural
do arranjo político partidário brasileiro, fundamen to de nossa Repúbl ica
Federativa, determinado pelo con stituinte originário e
que, portanto, deve ser preservado :

"Outro poderia ser o entendimento, se
e s tivesse
consagrado,
na
Constituição,
o
princípio
do
fortalecimento
dos
grandes
part idos e o enfra quecimento dos pequenos,
com vistas ao bipartidarismo , como ideal a
ser atingido.
Para consecução . de objetivo
dessa ordem, não haveria método capaz de
s o brepor-se, em eficácia, ao instituído pelos
dispositivo s sob apreciação. Tal desiderato,
t o davia, não foi erigido à
categoria de
objetiv o fundamental do Estado brasileiro,
pela Constituição de 1988 que, ao revés ,
consagra no art. 111 V, o pluralismo político
e o exercício do poder pelo povo, por meio de
para
as
Câ maras
repre sentantes
eleitos
Legis~ativas, por via dos Partidos
Políticos,
pelo voto proporcional."
"A democrac ia plurali s ta
obs erva
Celso Ribeiro Bastos - n ã o visa a unanimidade
que , d e resto, é semp re i mpo s sível .
O que
ela
objetiv a
é,
precisamente,
urna
institucionalizaçã o
do
dissenso,
o
que
s ignifi c a d i zer que o s representantes d os
ma is variados int eresses são livres para
promoverem a sua causa desde que, é óbvio ,
a d o tados . me i o s
legais
e
democrát icos
·(c oments . . à Cons t . do Brasil, Saraiva, 1 0
vol . , pág. 204}".

opções

Ce.rcear, mesmo que indiretamente esta gama de
significa mitigar princípio basilar do Estado

Democrático de Direito.

E para tanto,

não é

necessária

alteração direta e incisiva do texto constitucional
através da promul gação de emenda constitucional que
elimine o pluripartidarismo e reintroduza em nosso país o
bipartidarismo ou o partido único .

I .
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Há diversas for mas mais s utis de se obter ô
meomo res ultado, e e s ta f6rmula, que admite a permanência
nos cargos dos candida tos à reeleiçã o no Poder Execu ti v o
é, certamente, uma dela s.
d) A promulgação da Emenda Constitucional· no
16/97 e os demais atos normativos impugnados e a violação
da
sistemática
constitu cional
referente
às
inelegibilidades.
A
organicidade
e
sistematização
constitucional
relativa
à
inel egi bilidade
resulta,
també m,
absolutamen te
de s equi librada, .
conforme
anteriormente
demonstrado,
impondo-se
a
par entes
cosangü i n eos e afins restrições d ecorren tes d a posição
funcion al
ocupa da pelo candidato-Presidente ou pelo
can didato-Governador,
que não se aplicam ao próprio
candidato.
e) A Emenda Consti tucional n o 16/ 97 e os
demais atos normati vos impugnados e
a violação ao
princípio da proporcionalidad e e da razoabilidade na
edição de emendas constitucionais
violação do devido
processo legal em sentido material.
Por todas estas infer ências é que não se pode
admiti r a desconsideração do princípi o constitu cional da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
princípio
constitucional que encontra guarida no inciso LV e no §
2° do art . 5o da Carta de 1988 - na interpretaçã o das
normas,
sejam
elas
constitucionais
ou
infr aconstitucionais.
Senão vejamos.
O
princípio
constitucional
da
proporcionalidade
comporta
em
sua
estru tura,
no
ensinamento do ilustFe professor Paulo Bonavides, t r ês
elementos oti subprincípios que restaram violados com a
promulgação da Emenda Constitucional n° 16/97 .
O objetivo da referida emenda constitucional
foi
assegurar a
todos
a
participação no processo
eleitor al. Não haveria ra z ão, poi s , segundo esta lógica,
em excluir, de forma discriminatória, os d etentores de
manda t o e l etivo no Pode r Execu tivo f e dera l , estadual,
distr ital e muni cipal .
No entanto,
ao promulgar a
emenda e ao
s ilenciar sob re a necessidade de desincompatibilização ou
renúncia, o legislador constituinte derivado violou o
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princípio da isonomia ao garantir condições privilegiadas
aos detentores do mandato executivo, bem como todos os
outros
princípios
constitucionais
anteriormente
elencados.
Logo, o primeiro elemento ou subprincípia>", Q
da pertinência ou aptidão da norma acha-se maculado,
pois, o meio adotado - possibilidade de candidatar-se à

reeleição sem necessidade de afastamento do cargo nos
últimos seis meses para eliminar a discriminação e
impedir o tratamento anti-isonômico com os detentores dos
mandatos no Poder .Executivo é completamentE\!' inadequado,
visto
que
gerador
de
mais
discriminação
e
mais
desigualdade relativamente aos outros candidatos.
A interpretação conferida ao § so do art. ~4
pela Emenda Constitucional no ~ 6/97 viola também o
segundo
subprincipio
o
da
necessidade
pois,
excederam-se os limites indispensáveis à consecução do
fim desejado.
A previsão da possibilidade da reeleição com
a necessidade do afastamento nos seis meses que antecedem
ao pleito seria mais do que suficiente para a consecução
do fim colimado, sem a produção de distorções no texto
constitucional.
Por
fim,
o
terceiro
elemento
~
proporcionalidade. stricto sensu tarrbém restou inquinado,
pois
o
legislador adotou solução para um problema
considerando apenas os interesses de uma das partes
envolvidas - os detentores de mandato no Poder Executivo
que desejarem se reeleger para o mesmo cargo no período
imediatamente subsequente.
Os interesses dos demais
candidatos e do corpo eleitoral como um todo não foram
aquilatados.
Para, que . a
norma
contemple
o
terceiro
subprincipio
do
princípio
da
proporcionalidade,
é
fundamental que o conjunto dos interesses envolvidos seja
levado em consideração, o que definitivamente não ocorreu
na hipótese em tela.
Importa mais uma vez ressaltar que não é
objeto de questionamento desta ação a opção política do
legislador investido de poderes de constituinte derivado
em dotar o ordenamento constitucional pátrio do instituto
da reeleição.
O que se questiona é a inadequação dos
meios adotados para a obtenção deste fim.
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Argumenta-se, adotando - s e a repetição comô
recurso de
ênfase,
que a
adoção do pri ncíp io da
proporcion alid ade o u
da
razoabi lidade não
abala
a
clássica teoria da separação de poderes de Montesquieu,
pelo contrário, é desta elemento de reforço na med ida •que
delineia com clareza mais um dos mecanismos de freios e
contrapesos .
Per ceb a - s e , aind a, que o pedido nesta ação
segue e volução doutri nária e jurisprudencial originada no
d ireito germân ico,
já acolhida pelo Exc~lso Supremo
Tribunal Federal e pela doutrina pátria , de propugnar
p e la interpretação, sem supressão ou redução da norma, de
acordo com a Constituição, o u seja,
sopesando-se, de
forma
proporcional
e
razoável
todos
os
princípios
constitucionais que se articulam para constituir a
estrutura de nosso ordenamento jurídico .
Neste
sentido
o
RE-~9 7 888/BA,
relator
Ministro Marco Aurélio, julgÇ~.do pela Segunda Turma em
~3 . 0~.97,
onde
ficou
evidenciada
a
uti lização
do
principio da razoabilidade na busca da i nterpretação mais
consantânea com o tex to constitucional . Referido acórdão
foi assim ementado, verbis: ·

> •

' JUIZ
CLASSISTA
SUPLÊNCIA
VINCULAÇÃO .
Na h ipótese de afastamento do
representante clas sista titular, h á de ser
convocado o suplent e que com e l e foi nomeado.
O art.
117 ,
c a put e
parágrafo un1co,
da
Cons tituicão
Feder al
merec e
int erpretação
calcada na razoabi l idade, descabendo concluir
estar ~e~e encerrada a
subjetividade ,
ou
seja_,
a .prerrogativa de o
Pre sidente do
Tribun al R e gional do Trabalho v ir, à l iv re
discrição, pinçar o classista s uplente que
su):>stituirá
o
t i tul ar,
olvidando
os
principias da moralid a de e impessoalidade e,
sob
o
ângul.o
j u risdi cio nal,
o
do
Juiz
natural. . '

No mesmo sentido, o acórdão proferido no RE
n• ~92568-0/PI, relator Minis t ro Ma rco Aurélio., onde mais
uma vez o princípio da razoabi lidade foi homenageado pela
32
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em julgamento r e a l izado

em

23 . 0 4. 96,'

EDITAL
"CONCURSO
PÚBLICO
PARÂMETROS
OBSERVAÇÃO .
As
cláusulas
constantes
do
edital
de
concurso obrigam
candidatos e Administração Pública.
Na feliz
dicção de Hely Lopes Mei relles, o edital é
lei interna da concorrência .
CONCURSO PÚBLICO - VAGAS - NOMEAÇÃO.
O principio da razoabilidade é conducente a
presumir-se,
como
obieto
do
concurso ,
o
preenchimento das vagas existentes . E x surge
configurador de desvio de
poder,
ato da
administração pública que implique nomeação
parcial
de
candidatos,
indeferimento
da
prorrogação
do
prazo
do
concurso
sem
justixicativa
socialmente
aceitável
e
publicação
de
novo
edital
com
idêntica
finalidade.
Como o inciso IV {do art. 37 da
Constituição
Federal,)
tem
o
objetivo
manifesto
de
resguardar
precedências
na
seqüência
dos ·· concursos,
segue-se
que
a
Administração
não
p o derá,
s em
burlar
o
di s posi tivo
e
sem incorrer
em des vio
de
poder,
deixar
e sco ar
delibe r a dame nte
o
periodo de validade de concurso anterior par a
nomear
os
aprovados
em
certames
subseqüentes( •. • )"

O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem
acompanhado esta tendfoncia, como se dessume do julgamento
da ADin no· ~ ..326/SC,
ocorrid o em ~4. 08 . 97,
relator
Ministro Carlos Velloso , verbis:
11 EMENTA :
ADMINISTRATIVO.

CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO : REQUISITOS
Lei Comp~ ementar n o 81, de
P~
INGRESSO .
Estado
de
Santa
Catarina.
10. 03 • 93,
do
PRINCÍPIO DA ISONOMIA . C.F. , art. 5 ° ; art.
e XVI; art. 37,I.
22 , I
I

-
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II
Pode o legislador, observado o '
princ ipio
da
razoabilidade.
estabelecer
requisitos
oara a
investidura
em cargo.
emprego ou funcão pública. C . F . , art. 37, I .
Inocorrªnc~a
de
ofensa
ao
principio ,· da
isonomia no fato d e o legislado r estadual t er
exigido, para o provimento dos cargos de
Auditor Interno, Es crivão de Exatoria, Fiscal
de Mercadori as e m Trânsito, Exator e Fiscal
de Tributos Estaduais,
que
os candidatos
fossem diplomados em Direito, A<;hilinistração,
Economia o u Ciências Co ntábeis.
III
Ação
direta
de
inco nstituc ionalida de julgada improcedente . "

Na ADi n no 855 -2/PR, julgada em o~. 07.93, o
princípio
constitucional
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
foi
percucientemente
discutido
pelo
Plenário do STF, baseado no erudito voto do Relator,
Ministro Sepú~veda Pertence.
Este acórdão decidiu . pela concessão ,
por
maio ria ,
de medida
cautelar,
por restar configurada
violação a uma série de .·dispositivos c on sti tuci onai s
"além de violação ao princi pio de proporcionalidade e
razoabilidade das leis res tritivas de direi tos".
Em seu
relatório,
fls .
83,
o
Min i s tro
Sepú~veda Pertence reproduz trecho, citado na inicial, da
conferência proferida pelo professor Gilmar Ferreira
Mendes
no
Congresso
Luso-Brasileiro
de
Direito
Constitucional, Belo Horizonte, 1992:
"l;fão b a s ta , todavia, v e rificar s e as
r es t;t"ições. estabelecidas foram baixadas c om
o bservância dos r e quisitos formais previstos
na Constituição. Cumpre inda aar, também, se
as c o ndicõ es impos.tas pelo legislador não s e
r evelariam incompatíveis com o principio da
razo abilidade
ou
da
proporcionalidade
(adequação,
nece ssidade,
razoabilidade) .
Embora a doutrina constitucio nal brasileira
não tenha logrado emprestar um trat ament o
mais s istemático à matéria, a questão da
razoabilidade
das
leis
restriti vas
tem
34
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assumido
relevância
na
aferição
da
constitucionalidade de algumas leis.
O
Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade
de ressalta r a importância do princípio da
proporcionalidade
no
controle
das
leis
restritivas,
tal
c omo
se
depreende
da
seguinte passagem de voto proferido pelo
Ministro Rodrigues Aickm.ín, na Rp. N° 930:
{ ... )
"Embora
a
questão
em apreço
se
restringisse
à
liberdade
de
exercício
profissional,
parece
certo
qy.e
o
juízo
desenvolvido mostra-se aplicável a qualquer
providência
legislativa
destinada
a
restringir direitos.
O reconhecimento da
competência
do
Poder
Judiciário
para
"apreciar se as restrições são adequadas e
justificadas
pelo
interesse
público'- 1
demonstra a necessidade de, muitas vezes,
proceder-se,
no
controle
de
normas,
ao
confronto da 'lei consigo mesma' . tendo em
vista
os
fins ·
constitucionalmente
perseguidos."
Poder-se-ia levantar a seguinte questão: como
se valerem os autores de um princípio que objetiva adequar
a
interpretação
de
norma
restritiva
de
direitos
fundamentais, se objetiva restringir o direito político
dos detentores de mandatos de Presidente, Governadores e
Prefeitos de concorrem no exercício de seus cargos?
deste principio para
conferir
Valemo-nos
e
proporcion al,
harmônica
e
interpretação
razoável
sistemática,
ao texto constitucion al de modo que o
direito fundameptal de todos os demais candidatos de
concorrer em condições minimamente isonômicas, que seriam
viabi lizadas com a renúncia a seis meses da eleição, seja
preserv ado e protegido.
Em outras palavras, cuidam os
autores de impedir a interpretação restritiva d e direi t os
fundamentais de todos os candidatos que não exerçam
mandato eletivo.
Tomando
mais
uma
vez
emprestados os
conhecimentos do mestre cearense, Willis Santiago Guerra
Filho, que utiliza a proporcionalidade para garantir

35
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interp retacão razoável e
somente a alguns , citamos:

proporcional

a

todos

e

não

"É
nessa
dimensão,
objetiva,
que
aparec em princípios como o da i sonom.i a e
proporcionalidade, engrenagens ess enciais do
mecanismo
politico-conetitucional
de
acomodação dos dive rsos interesses em jogo,
em dada sociedade , e logo,
indispensáveis

para

garantir

a

preservação

de

di r ei t os

fundamentais, donde se incluem ~a categoria,
equiparável, das 'garantias fundament ais'"·
(in, Sobre princípios constitucionais gerais:
isonomia e proporcionalidade, Ed.
Revista
dos Tribunais, v . 71 9 , setembro de 1995, pág .
60)

A doutrina
também é unânime em conferir
signifi cativa
importância
ao
principio
da
proporci onal i dade.
O emérito professor d a Faculdade de
Direito
da
Univer sidade
Federal
do
Ceará,
Paulo
Bonavides, grande estudioso da matéri a, afirma:
"A
vinculação
do
princípio
da
proporc i onalidade ao Direito Constitucional
ocorre por via dos direi. tos fundamentais. É
aí que ele ganha extr ema impo rtância e aufere
um prestígio e difusão tão larga quanto
outros
princípios
cardeais
e
afins,
nomeadamente o princípio da igualdade . Diz
Penalva,
em opos ição a
Braibant,
que a
proporcio.~alidade
é
algo
mais
que
um
crit~rio, .
regra
ou
elemento
de
j u ízo
tecni·camente
utilizável
para
afirmar
consequencias
jurídicas,
porquanto
'é
princípio consubstancial ao Estado de Direito
com plena e nec e ssar~a operatividade ,
ao
mesmo passo que a e xigência de sua utilização
se apresenta como uma das garantias básicas
que se hão de observar em toda hipótese em
que
os
direitos
e
as
l:i.berdades · sejam
lesados'
(. .)
Tanto
a
jurisprudência
constitucional em vários países da Europa
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como o s órgão s da Comunid ade Européia, já não
vac i ~am

em

faz e r

uso

freqüente

d e sse

princípio . A dou trina, uor sua vez . b usca
c o nsolidá - l o como regra fundament al d e apoio
e proteção d o s direi t os f u ndament a i s e, · de
c aracterização de um novo Estado de Dire ito ,

fazendo

assim

da

proporcional idade

um

princípio essencial da Constituição . " (in O
principio constitucional da proporcionalidade
e
a
proteção
do s
direitos
fundamentai s,
Revista da Faculdade de Direi~o da UFMG,
1994, v.3 4 , pág. 2(8-279)

A isonomia aplicada ao p r ocesso eleitoral, a
pública e o pluripartidarismo , princípios
fundam e ntais de nossa Lei Magna demandam a tutela e a
proteção do princípio constitucional da propor cionalidade
em .face da ~estro a que estar/to submetidos caso preva~eça
a interpretação corrente do § s• do art. ~4 da CF e dos
demais atos normativos impugnados nesta ação .
Poder-se-ia
sugerir que
a
aplicação do
princípio
constitucional
da
proporcionalidade,
o
''principio dos princípios"· segundo o professor Willís
Santiago Guerra Filho, o u o "principio que limit:a as
limitações aos direitos fundamentais" no dizer de Paulo
Bonavides,
ensejaria
intromissão indevida
do
Poder
Judiciário no âmbito de competência do Poder Legisl ativo .
É o próprio professor Bon avides ,
na obra
anteriormente citada, que afasta esta possibilidade de
en t:endimen to,

moralidade

"z.:1as

em ver dade esse risco s e atenua
principio
da
quando
o
proporci onalidade, c omo v ia i n terpretativa ,
e ntra
em
cone xão
com
a
c hama d a
'~ "interpre tação confo;!;llle
a Constituição" de
largo u so jurisprudencial n os a r estos d a
Cort e
Constitucio nal
de
Karlsruhe,
na
Ale ma nha,
onde
também a
doutrina
já o
consagrou
como um dos
mais
eficazes
e
recomendáveis para a soluç ão hermenêutic a de
c o nflitos .
Que é interpretação c o nfo rme a
Consti tuiç ão,
c r i ada
pelo s
Juize s

bas t~nte

37
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cons t itucionais d a Alemanha? Quem responde é
o

Tribuna~

Cons t ituciona~

Repúh~ioa

da

Federativa alemã nos seguintes termos: "Se a
norma contrariar um principio, seja qual for
a
inter pretaç ão possível,
considerar- ~e-ã
inconstitucional. Mas se a norma admitir
vári a s ~nt erpre taçõ es, que em parte c ond uzem
a uma conclusão de inconstitucionalidade, e
por outr a parte se compatibilizam com a
Constituição, é a norma c ons t itucion al, e
como
tal
se
apli cará de
a c .o rdo
c om a
Constituição."
Exsurge,
pois,
indene
de
dúvidas,
a
possibilidade
do
STF
exercer
o
controle
da
constitucionalidade de emenda constitucional fundado no
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade das
normas.
Violando-se, pois, o princípio constitucional
da isonomia de todos os outros candidatos, viola-se o
conceito do devido processo legal, não o devido processo
legal
formal
consubstanciado
na
ampla
defesa,
no
contradi tório, no principio do juiz natural e no duplo
gray de jurisdição, mas sim o devido processo legal
material,
que
consiste
na
observância
da
proporcionalidade e razoabilidade na interpretação das
normas, visto que o direito não pode se compadecer com o
absurdo . "

Pleiteiam os autores medida cautelar,

tendo ,

em face da

e x posição suso transcrita , como relevantes os fundamentos da ação e
cons i deran do,

por

igual,

presen~e

o

pe riculum

in

~.

às

fls .

39/40, nestes termos :

"No que se refere aos riscos de um eventual
protraimento no tempo da manifestação jurisdicional da
mais elevada Corte do país, ou seja, o peri c ulum in mora ,
segundo requisito indispensável à concessão da liminar,
cabe aduzir que o mesmo se manifesta em duas dimensões , a
primeira
de
natureza
fíenéri c a ,
consub stanciada
na
38
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necessidade
de
conferir,
desde
logo,
interpretação
consoante o tex to constitucional ao dispositivo de Emenda
Constitucional, bem como aos dispositivos da Lei n•
9. 504/97 em face da existência de violações ao tex to
constitucional, obra do constituinte originário .
Impõe-se, também, a n ecessidade de expungir,
d e sde logo do ordenamento jurídico o § 2" do art . 73, e
art. 76, ambos da Lei n• 9.504, de 30 de setembro de
1.997, que " estabe~ece n ormas para as elei ções", publicada
no D. O. U do dia s eguinte, <déin da suspensão Ílllt!diata da
eficácia das Resoluções do Tribunal Superior . Eleitoral de
n • 19.952, 19.953, 1.9.954 e 1.9 . 955 , todas de 02.09 . 97.
Referidas providências são motivadas pelo
f a to dos atos nor mativos impugnados feri r em de morte os
princípios
constitucionais
atinentes
ª- i sonomia ,
legi t imidade e normalidade n o processo eleitoral, à
mo ralidade na administração públ i ca, ao pl.uripartidar ismo
e a o devido pro cesso legal em sentido material . tendo em
vista
a
violação
do
princípio
constitucional
da
propor cional i dade e da razoabilidade por parte da Emenda
Constitucional em face do desequilíbrio suscitado na
organicidade da Carta Magna.
A segunda dimensão do perículum i n mora , de
n atureza específica , reside no fato de que , caso acolhida
a argumentação expendida e necess ária a renúncia dos
titulares
de
mandato
eletivo
no
Poder
Executivo
candidatos à reeleição, esta, em vista da interpretação
sistemática e tel eol6gica da Carta Magna, dar-se-á no dia
03 . 04.98,
seis
meses,
portanto,
antes
do
pleito,
exigindo-se, pois, rápida prestação jurisdicional da mais
alta Corte d o país em matéria da mais alta c omplexidade e
relev ância
inconstitucionalidade
de
emenda
consti tucionill
em
face
do
conflito
de
princípios
insculpidos na Carta Magna e da violação do devido
processo legal em sen tido material em virtude da completa
irrazoabilid?qe e desproporcionalidade introduz i d a no
ordenamento jurídico constitucional pátri o em v irtude da
promulgação da Emenda Constitucional no 16/97 e da
publicação dos demais atos normativos impugnados .
Presentes, pois, os pressupostos legais e
constitucionais e ante a relevância da questão posta em
apreciação, requerem o Partido Democrático Trabalhista PDT,
o
Partido dos Trabalhadores
PT,
o
Partido
39
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Comunista do Bras i l

- PC d o B e o Parti do Liberal - PL
seja
concedida
medida
cautelar
para
conferir,
l iminarmente (fls . 40) :

~a)
interpretação conforme a Constituição
Federal. ao § 5 6 do art. 14 da Cons ti tu i ção Federal. , nos
termos propostos pelo art. 1 6 da Emenda Constitucional n•
1.5, p r omul gada pel as Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal e publicada no Diário Oficial da União,
Seção 1, de 05 de junho d e 1997, sem redução de texto ,
intencionando fixar exegese segundo a qual aplica-se , a
este dispositivo,
a mesma condição de elegibilidade
contida na parte final do § 5 6 do art. 1.4 da Cons t i tuição
Federal .
Esta linha de interpretação deve ser estendida,
ainda, à Lei n 6 9.504, de 3 0 de setembro de 1997, que
"estabelece normas para as e l eições", publicada no D. O. U
do d i a seguinte,b)
declarar
a
inconstitucionalidade,
com
sus pensão imediata de eficáci a, do § 2 6 do art. 73 , e
art . 75, ambos da Lei n 6 9.504, · de 30 de setembro de
1997 , que " estabelece normas para as eleições", publ icada
no
D . O . U do dia
seguinte,
além da declaração
de
inconstitucional.idade,
com
suspensão
imediata
de
eficácia, das Re s ol.uções d o Tribunal Superior Elei t oral
n • 19.952, 19.953, 19.954
e 1 9.955, todas de 02.09.97.
R e feridas providências têm o f i m de declarar
a necessidade dos detentores dos mandatos eletivos no
Poder Executivo federal, estadual, d i stri tal e mun ici pal,
ou quem os haja sucedido ou substituído, renunciarem aos
seus respectivos mandatos até seis me ses antes do pleito,
caso intencionem concorrer ao mesmo cargo, nos termos da
alínea "P", do inciso ·I, do art . 102 da Carta Magna. "

Requerem,
de

po~

.. fim,

inconstitucionalidade,

interpretação dada ao §

5•

seja jul gada procedente a ação direta

"declarada
do art.

40

S.T...'. 102.002

a

inconstitucionalidade

14 da Constituição Federal,

da
na
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nov a

redação

proposta

pel o

art.

. 80 5 - 2 - DF

1°

da

Emenda

Constitucional

no ·

1 6/97, bem como à Lei no 9.504/97, com o fim de (fls. 41/42):

"conferi.r interpretação conforme a
Constituição Fede r a l ao § 5 ° de s eu art. 14,
sem redução de texto, intencionando fixar
exegese segundo a
qual aplica-se, a
este
dispositivo,
a
mesma
condição
de
elegibilidade contida na parte final do § 6 °
do art. 14 da Cart a Magna .
Esta linha de
interpretação deve ser este ndida, ainda, à
Lei n • 9 . 504, de 30 de setembro de 1997, que
"estabelece
normas
para
as
eleiç 3es " ,
publicada no D. O.U do dia seguinte ;
declarar a incon s titucionalidade,
c om s usp ens ã o de efi các ia, do § 2 o do a rt .
73, e art . 7 6 , ambos da Lei n • 9.504, de 30
de setembro de 1997, que "estabelece normas
para as eleições", pub l i cc.da no D. O . U do dia
seguinte,
a 1ém
da
decla raçã o
de
inconsti t uciona1.i dade,
com
suspensão
de
eficácia, das Réso1uções do Tri bunal Superior
Eleitoral n • 19 . 952, 19.953 , 19 . 9 54 e 19.955,
t o das de 02.09.97.
Referidas providências têm o fim de declarar
a n ecessidade dos detentores dos mandatos eletivos no
Pod er Ex ecutiv o federal, estadual, distrital e municipal,
ou quem os haja sucedido ou substituido, renunciarem aos
seus respectivos mandat o s até seis mes es antes d o pleit o ,
cas o intenc ionem concor rer a o mes mo cargo n o período
subsequente,

Diante

da

obj·eto da presente demanda."

~~plica

de

Plenário.
É o · relatório .

~· '1\~

41
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V

O

SENHOR

MINISTRO

Preliminarmente,
inconstitucionalidade
19.995,

O

NÉRI

não

as

T

O

DA

(RELATOR) :

podem ser objeto

Resoluções

todas de 2. 9 .199?,

SILVEIRA

no

da ação

19.952,

direta de

19.953,

19.954

e

do colendo Tribunal Superior Eleitoral,

eis que resultantes de resposta da Corte Eleitoral às Consultas nos
32?, 328,

332,

do Código Eleitoral,

XII,

privativas,
lhe

e 338, que lhe foram formuladas,

forem

"responder,
feitas

órgão nacional

onde se consigna,

sobre

em tese

matéria

eleitoral,

Cuida-se,

competência

materialmente

administrativa.

deliberação

da

respondendo

em

vinculativo ou obrigatório.
jurisdicional,
Corte,

em

consulta
coisa

sobre

a

tese, possa

não

juJ.gada

obriga

decidir

constitucional i dade.
exegese

de

abstrato,

consultas

que

Não

entender

suscetível

norma,

a

de

resposta
traduz

a

Porque

não

a

42

a

reveste
de

caráter

a

a

natureza
própria

resposta

terceiros,

a

nem

dela

caracterizar-se

dita

controle

concentrado

consulta

compreensão

matéria eleitoral em exame,

da norma jurídica ou do ato normativo,

se

em decisão de

quer

ou

de exercício de

consultas,

diversamente.

é

ai,

em
da

de

torno

da

Corte,

em

mas não se erige em

deliberação ou disposição de caráter imperativo,

r.F.I02.001

as

em caso concreto,

consulente,

Decerto,

determinada

sobre a

o

força

Resolução caro ato normativo,

a

Nada impede que,

mesma matéria,

quer

resulta,

dentre as competências

por autoridade com jurisdição federal

de partido político".

Corte,

com base no art. 23,

strictosensu.

como é

da natureza

1161
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Nessa linha,
Norton Macedo Correia,
Eleitoral,

- DF

ao responder a

consulta do Deputado Federal·

acerca da fidelidade partidária no Colégio

quando das últimas eleições indiretas para Presidente e

Vice-Presidente da República, em face do parecer do Procurador-Gé'ral
Eleitoral,

ao opinar pelo não conhecimento da consulta,

"sob

de,

pena

incompatível
Código

se

fizer,

nos limites do

Eleitoral•,

27.~~.~984,

o

como

estar

praticando

aludido dispositivo
relator

da

ato

jurisdicional,

(art..

Resolução

pelo TSE,

no ·

23,

XII)

do

~2. O~ 7,

de

Código
(Lei
"0
Eleitoral
4737,
15.7.1965), em seu art. 23, IX e XII, preceitua:

de

verb~:

tive oportunidade de acentuar,

'Art. 23 - Compete, ainda, privativamente, ao
Tribunal Superior Eleitoral:
instruções que
IX
expedir
as
conveniente à e~ecução deste Código;
XII - responder, sobre matéria eleitoral, as
consultas que lhe forem feitas em tese por
autoridade com jurisdição federal ou órgão
nacional de Partido Político.
Também a Lei Orgânica dos Partidos Políticos
(Lei
no
5682,
de
21.7.1971)
previu a
competência
normativa do Tribunal Superior Eleitoral, por meio de
instruções para a execução dessa Lei (art. 128).
Tem se· compreendido,
de outra parte,
que o
exerc~c~o
da
atribuição
normativa
está
intimamente
vinculado à de responder a consultas sobre matérias de
seu núcleo ·. 'constitucional
e
legal
de
competência,
formalizando-se, de ordinário, as respostas a consultas,
por meio de Resoluções."

Noutro passo do voto, anotei:

/(\~

co·
43
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"Pois
bem,
a
Lei
Orgânica
dos
Partidos
Políticos,
em seu Título VI,
trata
~
DISCIPLINA
PARTIDÁRIA, em dois Capítulos distintos: o primeiro,
intitulado 'DA VIOLAÇÃO DOS DEVERES PARTIDÁRIOS'; o
segundo,
'DA
PERDA
DO
MANDATO
POR
INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA' (LOPP, arts. 72 a 88), onde se estabelecem os
pressupostos à per da do mandato e o devido processo leal,
na Justiça Eleitoral.
Dessa maneira, somente à Justiça Eleitoral, por
seus Tribunais competentes, cabe decretar a perda de
mandato por infidelidade partidária,
no sistema da
Constituição e da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Assim sendo,
tratando-se de matéria que se
compreende no âmbito de competência expressa e exclusiva
do Poder Judiciário eleitoral, cabe a esta Corte não s6
exercitar seu poder normativo, tal como já procedeu, ao
expedir as Resoluções n"s 10.785, 10 . 786 e 10.787, de
15.2.1980,

acerca

da

or~anização

e

funcionamento

dos

Partidos Políticos,
mas,
também,
o de responder a
consultas
sobre
pontos
vinculados
a
infidelidade
partidária, em toda a sua extensão, inclusive, no que
concerne a atitudes e votos de parlamentares federais e
estaduais, no Colégio Eleitoral, de que cuidam os arts.
74 e 75, da Constituição .
Nessa
linha
de
compreensão,
de
resto,
já
deliberou o TSE, ao expedir a Resolução n" 11.985, de
6.11.1984, conhecendo da Consulta, que versava pontos
comuns ao objeto da presente, e distintos da Resolução no
11.787, de 24.11.1983, que não conheceu de Consulta
relativa a registro de candidatos a Presidente e VicePresidente da República, cuja competência é da Mesa do
Senado Federal (Lei Complementar n" 15/1973, art. 10).
De outra parte,
a
decisão do TSB,
quando
responde a consultas, não é materialmente jurisdicional,
dela não r es,ul ta coisa julgada, mas, tão só, de natureza
administrativa e normativa .
Isso significa que,
na
resposta a consulta, não declara a Corte o direito, que
há de incidir numa determinada hipótese, em concreto .
Versando, aqui, ponto correlato ao que foi objeto da
Resolução no 1.1.985/84, certo está que, por via dessa
manifestação, o TSE esclarece, em tese, matéria de seu
âmbito
de
competência,
a
respeito
de
fidelidade
44
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partidária no Colégio Eleitoral. Não se cuida, portanto,
de consulta sobre caso concreto."
E,

assim,

conhecendo

da

consulta,

o

TSE,

a

respondeu,

nestes termos:

"I. Não prevalecem, para o Colégio Eleitoral, de que
tratam os artigos 74 e 75 da Constituição, as disposições
relativas a fidelidade partidária, previstas no art. 152,
§§ so e 6°, da Constituição, artigos 72 a. ' 74, da Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, e artigos 132 a 134, da
Resolução no 10.785, de 15.2.1980 (Resolução n° 11.985,
de 6.11.1984) .
II. Não
pode Partido Político
fixar,
como diretriz
partidária,
a ser observada por parlamentar a ele
filiado, membro do Colégio Eleitoral, a obrigação de voto
em favor de determinado candidato.
III.
Em decorrência da liberdade do sufrágio,
é
válido o voto de membro do Colégio Eleitoral dado a
candidato registrado por outro Par.tido Político."
Também,
Pedro Gordilho,
acórdão:

no
o

Recurso Especial. no

TSE

"Recurso

5~4~,

não conheceu do apelo,

Especial.

Consulta

ao

relator

o

Ministro

estando na ementa do

TRE.

Não

cabe

recurso

especial contra resolução tomada pelo TRE em processo de consulta.
Precedentes do
igual,
o

TSE"

(Bol.

Eleit.,

vol.

333,

t.

I,

pág.

176).

no Agravo de Instrumento no Recurso Especial no 4528,

saudoso

Ministro

Firmino

Paz,.

o

TSE

reafirmou:

Por

relatqr

"Se resposta a

consulta não constitui decisão dos Tribunais Regionais Eleitorais,
e, nos termos do artigo 276 do Código Eleitoral,

somente de decisão

há lugar ao recurso espêcial, caso é de se não conhecer de agravo de
instrumento

de

despacho

denegatório

de

seguimento

do

especial

recurso" (Bol. Eleit., vol. 309, t. I, pág·. 308).
No Mandado de Segurança no
relator Ministro Célio Borja,

no TSE,
45
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-

Acórdão no

acentuou:

~~.245

-

o

"Senhor Presidente,

liV\~
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cons u1 t:a não gera efeitos concretos,

servir de título a a to de execução.
produção

do

Direito,

ato

de

uma vez que não pode

Fonte de conhecimento,

interpretação

em

tese,

não de

serve ,· de

orientação para o exercício do ato jurisdicional ou administrativo,
que

não

pode

(D.J.U. de

ser

substi tuido
pág.

27.9.~990,

Não
normativos,

sendo,

pela

resposta

consulta

à

( . .. ) "

~0 . 156).

desse

modo,

as

respostas

consultas

a

atos

estando despidas de eficácia vinculativa, não podem ser

objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
Assim sendo,
TSE, sob n•s

não conheço da ação, quanto às Resoluções do

19 . 953, 19.954 e 19.955, todas de 2.9.1997 .

~9.952,

2.

No que concerne ao

redação

da

Emenda

§

5•

do art.

Constitucional

n•

14 da Constituição,
L6/1997,

referente

na
ã

possibilidade de titulares de Chefia do Poder Executivo da União,
dos Estados, do Distrito

Fed~ral

e dos Municípios e de quem os haja

sucedido ou substituído no curso dos mandatos serem reeleitos para
um único período subseqüente,

a presente ação pretende se declare a

inconstitucionalidade da exegese dada ao dispositivo,

com o fim de

"conferir interpretação conforme à Constituição Federal a essa norma
maior,
qual

sem redução de
aplica-se,

a

texto,
ei'ste

intencionando fixar exegese segundo a
dispositivo,

elegibilidade contida na parte final

do

a
§

mesma

condição
14 da

6° do art .

de

Carta

Magna".

Objetiva-se,

dessa

maneira,

declaração

a

inconstitucionalidade da interpretação conferida ao
da Constituição,
Lei

n•

na redação em vigor,

9504/1997,

em

face

de

seus

§

5• do art.

pelo legislador,
arts .

73,

§

2•,

de
~4

ao editar a

e

76,

ambos

impugnados na demanda, e pelo TSE, nas Resoluções acima mencionadas.
46
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Colima-se exegese segundo a qual se exija, na aplicação do art.
§

s•, da Lei Maior, quanto

titular,

prevista no

contrariamente

§

à

reeleição, a exigência de renúncia do

do mesmo

6•

interpretação

à

~4,

artigo.

atacada,

Invoca-se,
que

ela

no

po~to,

ofende

"os

princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade das
normas,

bem

isonomia

como

os

aplicada

princípios

ao

constitucionais

processo

eleitoral,

da

explícitos

da

moralidade

na

administração pública e do pluripartidarismo."
É bem de ver,

da

norma do

autorizada .
dita

5•

§

De explícito,

ressalva.

reeleição,

destarte,

do art.

é,

mesmo artigo,

O

fim

assim,

~4

a

que não se sustentam a invalidade

da Constituição e

inicial,

objetivado

a

reeleição nela

como referi no relatório,
na

ação,

se lhe confira exegese,

quanto

à

ad instar do

regra
§

faz
da

6° do

segundo a qual, para concorrer ' à reelei ção, mister se

faz haja renúncia do titular da Chefia ·do Executivo, em qualquer dos
níveis da Federação,

o

que foi

tido

como dispensável pelo TSE na

interpretação conferida à disposição constitucional em foco,
a, ademais, como autônoma, de referência ao

§

tendo -

6" do art. 14 da Lei

Magna, que cuidava e, ainda, disciplina hipótese de inelegibilidade .
Cumpre referir, desde logo, no particular, o que anota
Gilmar Ferreira Mendes, no sentiçlo de que "a interpretação conforme
à Constituição de norma~ constitucionais introduzidas mediante poder
revisi0 nàl tem merecido veementes censuras da doutrina. Enfatiza-se,
normalmente, a inadequa<;:ã? desse recurso, uma vez que a mudança de
um preceito afeta toda a estrutura constitucional. Daí fazer-se
mister que, antes dessa alteração, possa-se proceder à aferição de
sua legitimidade em face da cláusula
pétrea
(in Controle de
Constitucionalidade - Aspectos juridicos e politicos, ed. Saraiva,
1990' pág. 288)

1-'V\~
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De qualquer sorte, a interpretaÇão conforme à Constituição
encontra limites na própria expressão literal do texto e
visado pelo legislador. Escreve,
QI2.:.

cit.,

pág.

proposição

287:

"Há

normativa,

ponto, Gilrnar Ferreira Mendes, in

~o

de se respeitar o
não

se

no escopo

admitindo

significado possível
uma

interpretação

da
que

violente a estrutura ve;rbal do preceito".

Releva conotar, de outra parte, que o controle concentrado
de constitucionalidade de norma constitucional introduzida por via
de

emenda

à

Lei

Magna

somente

tem

espaço

no

âmbito

de

confronto da regra nova com as cláusulas pétreas estabelecidas no
Estatuto Fundamental,

como seu núcleo intocável.

l998 estipula no art .

"Art.

60

A

Constituição de

60:
-

A Cons ti tu i ção poderá ser emendada mediante

proposta:
I
- de um terço, no mínimo, dos membros da
câmara dos Deputados o u do Senado Federal;
II
- do Presidente da República;
III
de mais da metade das Assembléias
Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1" - A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de es tado de defesa ou
de estado de sítio.
§
2"
A proposta será discutida e votada em
turnos,
cada
Casa ..do
Congresso Nacional,
em dois
três
considerando-se · aprovada se obtiver,
em ambos,
quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3 • - A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
com o respectivo número de ordem .
§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I
- a forma federativa de Estado;
II
o voto direto, secreto, universal
periódico;
III - a separação dos Poderes;
48
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IV

- os direitos e garantias individuais.
matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa."
§

s• -

A

,.

Pois bem, a exegese do art. 14,
redação

atual,

Resolução n•

assentada

19952,

na ementa respectiva,

pelo

de 2.9.1997,
verb~

Tribunal

§

s•, da Constituição, na
Superior

de que fui relator,

Eleitoral,

na

está resumida

(fls. 75/76):

Desincompatibilização. 2. Constituição, art .
na
redação
introduzida
pela
Emenda
Constitucional n• 1.6, de 4 de jun.h o de 1.997. 3. o art.
1.4,
§
5 •,
da
Constituição,
na redação da Emenda
Constitucional n• 1.6/1.997, é norma que prevê hipótese de
elegibilidade
do
Presidente
da
República,
dos
Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos
Prefeitos,
bem como dos que os hajam sucedido ou
substituído no curso dos mandatos; para um único período
subseqüente; a natureza de regra de elegibilidade não se
modifica pelo fato de disp'Ór que a reeleição é para um
un~co
período subseqüente. 4. Na redação original, o
parágrafo s•, do art. 1.4 da Constituição de 5 de outubro
de 1.988 previa, ao contrário, regra de
inelegibilidade
absoluta . 5 . Distinção entre condições de elegibilidade e
causas de inelegibilidades. Inelegibilidades de previsão
constitucional e casos de inelegibilidades estabelecidos
em lei complementar, de conformidade com o art . 1.4, § 9•,
da
constituição
Federal.
6.'
Inelegibilidade
e
desincompatipilização,.
A
jurispudência
do
Tribunal
Superior
Eleitoral . tem
assentado
correlação
entre
inelegibilidade e desincompatibilização, que se atende
pelo
afastamento do
cargo
ou
função,
em
caráter
definitivo ou· por licenciamento, conforme o caso, no
tempo
previsto
na
Constituição
ou
na
Lei
de
Inelegibilidades. 7. Não se tratando, no § s• do art. 14
da Constituição, na redação da Emenda Constitucional n•
1.6/1.997,
de caso de inelegibilidade,
mas,
sim,
de
hipótese em que se garante elegibilidade dos Chefes dos
Poderes
Executivos
federal,
estadual,
distrital,
municipal e dos que os hajam sucedido ou substituído no
"Reeleição.

1.4,

§

s•,

49

·.F. 102.002

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

2324
A ÃO DIRETA DE INC NSTITUCIONALIDADE

.805-2 - DF

curso dos mandatos, para o mesmo cargo, para um período
subseqüente, bem de entender é que não cabe exigir-lhes
desincompatibilização para concorrer ao segundo mandato,
assim constitucionalmente autorizado . 8 . Cuidando-se de
caso de elegibilidade, somente a Constituição poderia 1 · de
expresso, esta.b elecer o afastamento no prazo por ela
estipulado, como condição para concorrer à reeleição
prevista no § s• do art. 14, da Lei Magna, na redação
atual. 9. O § 5 • do art. 14, da Constituição em vigor,
por via de compreensão, assegura,
também, ao VicePresidente da República, aos Vice-Governa~ores e aos
Vice-Prefeitos a elegibilidade aos mesmos cargos, para um
único período subseqüente. 10. Consulta que se responde,
negativamente,
quanto
à
necessidade
de
desincompatibilização
dos
titulares
dos
Poderes
Executivos federal, estadual, distrital ou municipal,
para disputarem a reeleição, solução que se estende aos
Vice-Presidente da República, Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal e Vice-Prefeito ."
O

voto

que

então

proferi,

resposta à Consulta n• 327-DF, possui

com
e~te

a · adesão

da

Corte,

em

teor:

"Senhor Presidente, distingue a Constituição
e
causas
de
de
elegibilidade
entre
condições
inelegibilidade.
Dispõe, nesse sentido, o § 3• do art. 14, da
Lei Maior:
"§ 3 •
São condições de elegibilidade, na
forma da J.ei:
I .- a nacionalidade brasileira;
II
o
pleno exercício dos
direi tos
políticos:
~II - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
v
- a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:

a)
trinta
Presidente

e
e

cinco
anos
para
Vice-Presidente
da

República e Senador;
50
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b) trinta anos para Governador e Vice-·
Governador de Estado e do Distrito
Federal;
c) vinte e um anos para Deputado
Federal,
Deputado
Estadual
ou
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e
juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador."
As condições de elegibilidade constituem,
ass·i m, requisitos a serem preenchidos para que o cidadão
possa concorrer a eleições. Cuida-se, aí, de requisitos
positivos previstos na Constituição, a qual remete à lei
discipl i ná-los, a tanto eqilivalendo a c1 4usula na forma
da lei, consignada no § 3• do art. ~4 transcrito.
Quanto às inelegibilidades, como bem anotou o Ministro
Moreira Alves, em ensaio inserto em "Estudos de Direi to
Público
em
homenagem
a
Aliomar
Baleeiro",
ed .
Universidade
de
Brasília,
1.976,
pág.
228,
"são
impedimentos que, se não afastados por quem preencha os
pressupostos de elegibilidade, lhe obstam concorrer a
eleições, ou
se supervenientes ao registro ou se de
natureza
constitucional
~
servem
de
fundamento
à
impugnação de sua diplomação, se eleito".
A
Constituição
de
~988,
assim
como
promulgada, ao lado das condições de elegibilidade (art .
14,
§
3•),
previu,
expressamente,
casos
de
ine legibilidade, nos parágrafos 4•, s•, 5• e 7• , do mesmo
art. 14, verbis:
"Art. 14 - . . .. .... ... ....... ...... . . .. ... .
4 o - . pão inelegíveis os inalistáveis e o s
ánal.fabe tos .
§ s• - São inelegíveis para os mesmos cargos,
no período subseqüente,
o
Presidente da
§

~epública,

os Governadores

de Estado e

do

Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido ou substituído nos seis meses
anteriores ao pleito.
§ 6 • - Para concorrerem a
outros cargos o
Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
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devem renunciar aos respectivos mandatos até.
seis meses antes do pleito.
§
7°
São inelegíveis, no território de
jurisdição do titular,o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo graw ou
por adoção, do Presidente da República, de
Governador
de
Estado
ou
Território,
do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja
substituído
dentro
dos
seis
meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição."
Consoante decorre dos textos t:ranscri tos, as
inelegibilidades implicam restrições ao direito político
do cidadão de ser votado para cargos eletivos, o qual se
alinha
entre
as
liberdades
públicas
fundamentais.
Compreende-se, destarte, informem-se essas restrições da
natureza própria de matéria constitucional,
devendo,
pois, sua sede originária de disciplina residir na Lei
Fundamental do Estado, de forma exaustiva, ou, no mínimo,
na Constituição se preverem os principias básicos delas
regentes.
No tratamento do tema, não é possível olvidar
o art. 60 da Declaração ·dos Direi tos do Homem e do
Cidadão, da Revolução Francesa, aprovada a 26.8.1789:
"Todos os cidadãos, por serem iguais perante a lei, devem
ter igual acesso a todas as dignidades, postos e empregos
públicos, segundo sua capacidade e sem outra distinção
que por suas virtudes e talento".
Referindo-se
ao
§
5o
do
art.
1.4
da
Constituição, na redação original, Celso Ribeiro Bastos
anota:
"0 estudo da inelegibilidade compreende
o da irreelegibilidade, caso particular da
primeira,
consistente
na
restrição
de
candidatar-se ao mesmo cargo que ocupa .
·
Convém
frisar
que
o
estudo
desta
matéria deve ser levado a efeito com a adoção
das técnicas hermenêuticas que conduzem a um
entendimento
restritivo
das
normas
interpretáveis.
Isto em virtude de estar-se
diante de vedações ou restrições do exercício

de direitos como o de votar, o de ser votado,
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o de preencher função pública etc., que devem
ser feitos valer com a sua maior plenitude.
As
restrições
só
devem
prevalecer
enquanto
claramente
fixadas
no
Texto
Constitucional,
sem
qualquer
recurso·· a
métodos ampliativos de interpretação que
possam conduzir a alguma hipótese restritiva
sem
expressa
configuração
legal
ou
constitucional"
(~ Comentários â Constituição do Brasil promulgada em 5 de outubro de . 1988
Ed.
Saraiva, 2° vol., págs. 585/586).
De outra parte, está no art . 14, § 9•, da
Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão n• 4, de 7.6 . 1994, verbis:
~§ 9• Lei Complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação,
a fim de proteger a probidade
administrativa, a mora-lidade para o exercicio
do mandato, considerada a vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições
contra
a
influência
do
poder
econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta o u
indireta . "

Verifica -se , desse modo, que, embora se cuide
também
de
inelegibilidades
as
previstas
em
lei
complementar editada com apoio no § g • do art. 14 da
Constituição, estão. .elas sujeitas ao objeto e finalidades
estipulados ·:na J:;ei Magna .
Por fundamentos própri os, o
constituinte
definiu,
entretanto,
casos
de
inelegibilidade, imediatamente, no texto da Constituição.
As normas contidas nos § § 4 • a 7 • do art. 14 da Lei
Fundamental · são,
à
sua
vez,
de eficácia plena e
aplicabilidade
imediata,
não
dependentes
da
lei
complementar a que se refere o § 9• do mesmo artigo.
Com efeito, é certo que a Constituição de
1946,
regulava,
por
inteiro,
o
sistema
das
inelegibilidades.
Destacado
foi,
no
ponto,
o
pronunciamento de Argemiro de Figueiredo, no debate da
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matéria, na Constituinte de 1946, conforme registra José
Duarte, in ~ Qonstituicão Brasileira de 1946, v. II/516,
uerbis:
"se já estatuímos, em dispositivos · já
votados, todos os casos de elegibilidades,
com
maior
razão
devemos
incluir,
expressamente, em nossa Carta Magna, os de
inelegibilidades,
porque
estes
são
mais
importantes, visto como signific~ restrições
ao direito político do cidadão. O mesmo poder
que cria o direito é o competente para impor
limitações . Seria erro de técnica, e perigoso
mesmo,
deixarmos
matéria
de
tamanha
importância para o ).egislador ordinário."
Sucedeu,
entretanto,
que
a
Emenda
Constitucional n• 14, de 3 de junho de 1965, em seu art.
2", veio a permitir que lei especial criasse casos de
inelegibilidade, além dos enunciados na Constituição, a
fim de resguardar objetivos e ·valores aí previstos .
Nessa linha, editou-se a Lei n• 4 . 738, de 15.7 . 1965,
denominada Lei de Inelegibilidades.
Tal técnica foi
seguida na Constituição de 1967 e em sua Emenda n• 1, de
1969, bem assim na Constituição de 1988 (art . 14, § 9").
A esse respeito, escreveu José Afonso da Silva, in Curso
de Direito Constitucional Positivo, 10!:! ed.
Revista,
1994, págs. 370/371 :
"A
experiência
do sistema
revogado
demonstrou, com sobradas razões, o acerto
dessa lição (acima transcrita) de Argemiro
Figu-eiredo, que a Constituinte de 1987/1988
lamentavelmente não aprendeu,
deixando a
possibilidade de criação de outros casos com
o · só
limite
de
indicativos
não muito
definidos. O casuísmo da Lei Complementar n•
5/70
fez incluir,
em seus diapositivos,
casos de
inelegibilidades absurdos. Essa
foi substituída pela Lei Complementar 64, de
18.5.90, que, embora mais sóbria, sujeitandose aos limites que a própria Constituição lhe
impõe e aos que decorrem naturalmente do
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sentido excepcional que devem ter normas
restritivas de direitos fundamentais, ainda
mantém excessivo casuísmo."
No
que concerne
a
inelegibilidades .·não
definidas expressamente na Constituição, mas remetidas à
lei complementar, a teor do art. 14, § 9", do Estatuto
Básico, anotou José Afonso da Silva, in Curso de Direito
Constitucional Positivo, RT Editora, 1990, p. 335. :
"A
explicitação
(por . parte
da
Constituição)
do
objeto,
quanto
às
inelegibilidades a serem criadas pela lei
complementar,
era
necessária,
porque,
configurando
ela
restrições
a
direitos
políticos,
importa
sejam
delimitadas aos
objetos e fundamentos clara e expressamente
indicados. Por serem res tri ti vas de direi tos
fundamentais (direito à elegibilidade), é que
a
técnica
sempre
recomendou
que
fossem
disciplinadas inteiramente em dispositivos
constitucionais."
Comentando o texto revisto em 1994, o ilustre
Professor José Afonso da Silva, após analisar o obieto e
fundamentos
das · inelegibilidades,
com base na lei
compl ementar
prevista
no
§
9 •,
do
art .
14,
da
Constituição, ainda observa (Q12. cit., 10• ed., 1994,
pág. 370):
"As inelegibilidades possuem, assim, um
fundamento
ético
evidente,
tornando - se
ilegftima~.
quando
estabelecidas
com
fundamento político ou para assegurarem o
domínio do poder por um grupo que o venha
~e.tendo,
como
ocorreu
no
sistema
constitucional revogado. Demais, seu sentido
ético correlaciona-se com a democracia, não
podendo ser entendido como um moralismo
desgarrado da base democrática do regime que
se instaure.~,~~
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A sua vez, em torno dessas inelegibilidades·
definidas em lei complementar, com base na autorização do
art., 14, § 9 • , da Lei Maior, escreveu Manoel Gonçalves
Ferreira Filho: "Mantém o texto vigente a preocupação da
Emenda n • 1/69,
de impedir que o exercício de al'tos
cargos e funções na administração pudessem servir de
instrumento para a conquista de postos eletivos", bem
assim obstar a
possibilidade
de
"uso indevido do
prestígio e dos poderes do cargo" (in Curso de · Direito
Constitucional, Ed.
Saraiva, 1990).
De outra parte, as inelegibilidades definidas
nos §§ s• e 6", do art. 14 da Constituição, na redação
orfginal de 5 outubro de 1988, enquadram-se, segundo José
Afonso da Silva, entre as denominadas inelegibilidades
relativas, que constituem restr ições à elegibilidade para
determinados mandatos em razão de situações especiais em
que,
no momento da eleição, se encontre o cidadão,
acrescentando
o
mestre
paulista:
"O
relativamente
inelegível é titular de elegibilidade, que, apenas, não
pode ser exercida em relação a algum cargo ou função
eletiva, mas o poderia relativamen·te a outros, exatamente
por
estar sujei to a
um
vinculo
funcional,
ou
de
parentesco
ou
de
domicílio
que
inviabiliza
sua
candidatura na situação vinculada" (QJ2. cit., 10• ed.,
1994, págs. 371/372).
Por motivos
funcionais,
o
Presidente da
República,
os Governadores de Estado e
do Distrito
Federal, os Prefeitos e quem os houvesse sucedido ou
substi tuido nos seis meses anteriores ao pleito eram
inelegíveis,
"para
os
mesmos
cargos,
no
período
subseqüente". José Afonso da Silva,
referindo também
lição de Pontes de Miranda. acrescenta, a esse respeito
(QJ2. cit., 10• ed:, pág·. 372):

"É de notar,
em primeiro lugar,
a
natureza especial dessas inelegibilidades,
que
a
Constituição
revogada
denominava
irreelegibilidades,
termo
desnecessário
porque
significa
mesmo
privacão
da
elegibilidade para o mesmo carao que está
sendo ocupado pelo interessado; o de que se
trata,
(. . ),
é
mesmo
de
proibição
de
reeleicão,
agora tecnicamente configurada,
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como sempre
foi
da
tradição do Direito
Constitucional pátrio: vedacão de pleitear
eleição para o mesmo carqo num segundo
mandato
sucessivo;
basta,
para
que
se
componha a inelegibilidade em causa, que o
titular,
originário
ou
sucessor,
tenha
exercido,
por um instante,
o
cargo,
no
período de seu mandato, QJL__Q_substituto, em
qualquer momento,
dentro dos seis meses
anteriores ao pleito; se apenas tomar posse e
não entrar em exercicio do ca.r go, não se
compõe a inelegibilidade."
Diversamente, entretanto, sustenta Josaphat
Marinho a
natureza
de
inelegibilidade abs-qluta,
de
referência
a
que previa
o
§
5•
do
are.
14
da
Constituição,
na
redação
original.
Nesse
sentido,
escreveu oilustre Professor e
Senador mencionado,
em
Reeleição eDesincompatibilizacão,
trabalho publicado na
"Jurídica Administração Municipal" - Ano 11 - n• 02, pág.
1, verbis:
"A
Constituição
Federal
estabeleceu
como regra inelegibilidade para os altos
cargos exe cu ti vos. "
Depois de transcrever o
Constituição prossegue:

§

s• do art. 14 da

"Na
mesma
diretriz
de prudência
e
moralidade política a Constituição preceitua,
no § 6" do artigo referido, que os titulares
desses postos, para
•concorrerem a outros
cargos',
'devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito'.
Como se vê, a Carta de 1988 instituiu a
inelegibilidade
absoluta
para
os
mesmos
cargos,
de
seus
ocupantes,
inclusive
o
Presidente da República, em relação a quem os
tenha exe.r cido permanentemente ou nos seis
meses ant;eriores ao pleito.
Estipula a
inelegibilidade r elativa para os titulares
daqueles
postos,
que
pretendam
'outros
57
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cargos'

obrigando-os a renunciar até seis·
do
pleito.
Confirmando
o
princípio da inelegibilidade, o instrumento
constitucional proclama, no art. 82, que •o
mandato do Presidente da República é .· de
quatro anos vedada a reeleição para o período
subseqüente ' . "

meses

antes

Parece, fora de dúvida, sem necessidade de
discutir sobre a natureza da inelegibilidade, que a do §
5° do art. 14 da Constituição, na redaç~o original,
possuía ob j eto e fundamento distintos, em confronto com
as
outras
inelegibilidades
também
previstas
na
Constituição, pois o que nela se regulava, efetivamente,
era a irreelegibilidade para o mesmo cargo, no período
subseqüente.
Escreve,
nesse
sentido,
Manoel
Gonçalves
Ferreira Pilho: "A Constituição em vigor segue a tradição
brasileira,
fixando como regra para o
Executivo a
irreelegibilidade. De fato, não aceita a reeleição de
quem ocupou a chefia do Executivo, em qualquer nível , por
qualquer tempo no período .
Quis evidentemente prevenir o
continuísmo,
mal
não
s6· brasileiro
como
latino
americano"
(Comentários à
Constituição Brasileira de
1.988, Ed .
Saraiva, 1.990, pág . . .129).
Noutro passo,
assevera: "Note-se que esta
alínea proíbe a reeleição.
Portanto, veda a recondução
para o mesmo cargo. A inelegibilidade eventual do titular
dos cargos mencionados nesta alínea para outros cargos
não deriva do aqui estabelecido, mas de outros preceitos
adiante mencionados".
comentand9, a seguir, o § 6" do art. 1.4 da
Constituição', o ilustre constitucionalista de São Paulo
acrescenta : "0 'titular, o sucessor e o mero substituto
que hajam ocupado o cargo de Presidente, Governador,
Prefeito, D(!S. seis meses que precedem o pleito, são
inelegíveis para qualquer cargo ou função.
Com isso, a
Constituição busca impedir que se prevaleçam do cargo
para a obtenção de vantagens eleitorais" (.QJ2. Q Ü . , pág.
129).
Tais,
assim,
o
objeto
e
fundamento
dessa
inelegibilidade.
Por último, referindo-se ao § 7" do mesmo
art. 14, Manoel Gonçalves Ferreira Filho observa, quanto
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à inelegibilidade do cônjuge,

dos consangüíneos e afins:
vem do direito anterior. É
necess~ria para impedir o nepotismo,
ou a perpetuação no
poder através de interposta pessoa.
A solução, aqui, é
de bom senso . A inelegibilidade é 1 no territ6rio•· de
jurisdição do titular.
Note-se que,
em face deste
dispositivo, o cônjuge, o parente consangüíneo, ou afim,
do Presidente da Repúb~ica são absolutamente inelegíveis"
(.QQ . cit., pág . 130).
Nessa mesma linha,
escreveu a Professora
Mônica Herman Balem Caggiano, de São Paulc;>, em ensaio
intitulado "A Reeleição- Tratamento Constitucional (Breves
Considerações)" - publicado em "Preleções Acadêmicas", do
CEPS - Centro de Estudos Políticos e Sociais-São Paulo Caderno n • 1/97 - págs . 7/8, verb~ :
"Es.t a

ine~egibilidade

já

"Em verdade, como assinalado no nosso
Sistemas Eleitorais X Representação Política
(Brasília, Ed . do Senado Federal, 1990), o
princípio
decorre
de
interpretação
extremamente
res tri ti v a
do
standard
republicano
que
impõe
a
alternância,
evitando-se a perpetuação e a personificação
do
poder.
Na
matriz
presidencialista ,
norteamericana, contudo, a restrição é muito
mais suave e foi introduzida tão s6 com o
advento da Emenda n• XXII, que estabeleceu :
'nenhuma pessoa deve ser eleita para o cargo
de Presidente por mais de duas vezes 1 • Na
França não há qualquer restrição à reeleição
e o mandato presidencial,
com a duração
prevista de sete ano s, pode ser renovado
i.ndefinida-n1ente .
E
em
Portugal,
onde
instalado
um
regime
misto
parlamentarpresidencial, o art. 126• da Constituição,
que disciplina o tema da reelegibilidade,
prevê, em relação à figura do Presidente,
impedimento apenas para 'um terceiro mandato
consecutivo' (126•, 1), preconizando, ainda,
que 1 se o Presidente da República
renunciar
ao
cargo,
não
poderá
candidatar-se
nas
eleições imediatas nem nas que se realizam no
quinqüênio
imediatamente
subseqüente
â
59
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(art. 126•, 2) - in Constituição da
República Portuguesa, Coimbra Editora, 1989 .
O continu.fsmo e
o
sempre presente
perigo, anunciado por Montesquieu, de que o
poder corrompe o próprio poder, encontra~-se
como base a servir de respaldo à regra da
irreelegibilidade .
Ilustrativo
a
esse
respeito o exemplo americano, território em
que penetra a limitação ao exerc.fcio - de dois
mandatos presidenciais consecutivos por força
da consolidação do costume introduzido por
Washington, ao se recusar a concorrer para um
terceiro per.fodo. Rompida a tradição por
Roosevelt, ao acatar terceiro e um quarto
mandatos, foi consagrada a regra limitadora,
a nivel constitucional, mediante retificação
da aludida Emenda n• XXII.
Avulta,
assim,
a
inviabilidade
de
aproximação
entre
hipótese
de
irreelegibilidade e as diferentes situações
asuscitar inelegibilidade. Ambas, em verdade,
afetam ,
restringindo,
o
dominio
da
elegibilidade. · Há o discrímen, no entanto,
quanto ao respectivo fundamento.
E, sob este
particular prisma, não há como reuni-las sob
um rótulo único. Não carece, pois, de razão a
advertência
do
Prof.
Manoel
Gonçalves
Ferreira
Filho,
no
sentido
de
que
inelegibilidade das figuras elencadas no
parág. s• do art. 14 da Constituição Federal,
para
outros
cargos
decorre
de
outros
preceitos da Lei Maior.
E, robustecendo a
assertiva, o registro promovido pelo Prof.
José Afonso da Silva, pertinente à exigência
de objeto definido para cada um dos casos que
afete
restritivamente
o
direito
à
elegíbilidade (v . supra).
Não nos parece, destarte, restar dúvida
de que a previsão de irrelegibilidade detém
fundamento e
objeto próprios e
diversos
daqueles
a
compor
os
casos
de
inelegibilidade. E esse quadro não mudará com
o advento da nova redação a ser oferecid~ ao
renúncia'
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já aludido parág. s• do art . 14 da C.F ..
Embora
acenuada
a
regra,
o
princípio
permanecerá
em
cenário
jurídico
constitucional e, nessa qualidade, continuará
a exigir interpretação restritiva, afastando
qualquer tentativa de comunicação com as
hipóteses de inelegibilidade ."
Pois bem, a Emenda Constitucional n• 16, de
veio alterar a regra do § s· do art. 14, da Lei
Magna, para afastar a inelegibilidade de P,residen te da
República,
de Governadores de Estado e do Distrito
Federal e de Prefeitos, bem assim de quem os haja
sucedido ou substituído nos seis meses anteriores ao
pleito. O preceito constitu cional (art . 14, § s•) dei x ou
de dispor sobre inelegibilidade,
tal como previa a
redação
original,
em
conformidade
com
a
tradição
constitucional
republicana
no
Brasil .
A
Emenda
Constitucional n• 16/1997 eliminou a inelegibilidade dos
titulares de Chefia do Executivo, nos planos federal
estadual, distrital e municipal, .prevendo, ao contrário
da norma alterada regra ~ elegibilidade. Estabelece o §
s• do art. 14 da Constituição, na redação da Emenda
Constitucional n• 16/1997:
4 . 6.1997,

"Art. 14 -

o

o

o.

§
s•
O Presidente da
República,
os
Governadores de Estado e do Distrito Federal,
os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituído no curso dos mandatos, poderão
ser
ree~eitos
para
um
único
período
subs!=qüente o"

Diversamente
da
redação
anterior,
que
continha no~ma de proibição (restrição integral) de
elegibilidade,
o
que
vale
dizer,
regra
de
inelegibilidade,
insuscetível
de
ser
afastada,
a
disposição em vigor do § 5 • do art . 14 da Constituição
consagra preceito positivo de elegibilidade, assegurando
aos detentores dos cargos nele mencionados a condição de
elegíveis ao mesmo cargo ocupado,
para o período
subseqüente .
Nisso reside o núcleo fundamental do
6:1.
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comando contido na norma do §
s• do art. 14, da
Const;ituição, na redação atual, ou seja, tornar viável
aos titulares de Chefia de Executivo concorrer a outro
mandato,
imediatamente,
ou
seja,
para
o
período
subseqüente . Decerto, não altera a natureza da n<r:>rma
aludida, na redação resultante da Emenda Constitucional
n• 16/1997, a circunstância de a elegibilidade estar
assegurada para um único período.
De qualquer sorte, não
há falar em inelegibilidade, quando a norma, sem outra
condição, assegura capacidade de concorrer ao mesmo cargo
eletivo em cujo exercício se encontre,
no período
subseqüente.
Ora, se não se trata, na hipótese do § s• do
art.
14
da
Constituição,
na
redação
da
Emenda
Constitucional n• 16(1997, de caso de inelegibilidade,
não cabe, na espécie, indagar de desincompatibilizacão,
forma de desvencilhar-se da inelegibilidade "a tempo de
concorrer à eleição cogitada''·
Com efeito, como ensina José Afonso da Silva,
"o candidato que incidir numa regra de inelegibilidade
relativa
deverá
àesincompa tibilizar-se
no
prazo
estabelecido, de sorte que, no momento em que requer o
regist;ro de sua candidatura, se encontre desembaraçado,
sob pena de ver-se denegado o registro" .
E acrescenta:
"0 cônjuge e
o parente inelegível ficam em posição
incômoda, porque não são eles que estão na condição de
desincompatibilização,- nada podem fazer, por si, senão
pressionar o cônjuge ou parente titular do cargo, para
que
renuncie a este,
a
fim de desvenci~há-los do
embaraço.
Em algumas hipóteses, a desinoompatibilização
só se dará com afastamento definitivo da
situação
funcional em que se _ache o candidato, ou o cônjuge ou
parente.
Nout;ras, bast;a o licenciamento" (QQ. cit., 10•
ed. , pág. 3 7 3) .
Anotou, nesse sentido, o ilust;re Ministro
Celso de Mel ·J .o, in Constituição Federal Anotada, Saraiva,
1984, pág. 313: "A exigência de desincompat:ibilização,
que se atende pelo afastamento do cargo ou função, só
existe
para
aqueles
que,
por
força
do
preceito
constitucional ou legal, forem considerados ineleqiveis".
No mesmo sentido, afirmou esta Corte em decisão constante
do Boletim Eleitoral 369/242.
62
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A jurisprudência çio TSE, em realidade, tem
estBbelecido
correlação
entre
inelegibilidade
e
desincompatibilizacão, não cabendo invocar necessidade de
desincompatibilização quando a situação funcional detida
pelo candidato não constitui caso de inelegibilidõl.de,
assim
prevista
na
Constituição
ou
na
Lei
das
Inelegibilidades (Res. no 18.136, de 12. 05.92; A c. no
12.761, de 24.09.92; Res. no 14.349, de 30.06.88 ~es. no
12.505, de 04.02.86 e Res. no 11.208, de 13.04.82).
Não se tratando, após a Emenda Constitucional
no 16/1997, de caso de inelegibilidade o que , se contém na
nova redação do § 5° do art. 14 da Constituição, mas,
sim, de hipótese em que se garante elegibilidade dos
Chefes dos Executivos federal, estaduais, distrital e
municipais, para o mesmo cargo, no periodo subseqüente,
bem de
entender é
que não cabe,
aqui,
falar em
des.incompatibilização para concorrer ao segundo mandato,
assim constitucionalmente autorizado. o afastamento do
cargo de Presidente da República, de Governador de Estado
e do Distrito Federal e de Prefeito não constitui
condição para a elegibilidade prevista no § so do art. 14
da Constituição, na redação da Emenda Constitucional n•
16/1997. Não veio a ser acolhida qualquer das propostas
de Emenda, nesse sentido, apresentadas no Congresso
Nacional.
Não afasta a conclusão o fato de a proposta de
Emenda Constitucional n• 1, de 1995, do nobre Deputado
Mendonça Filho, possuir esta redação:

"5°
o Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal,
os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituí~o nos cursos do mandato poderão ser
reel~itos
por
um periodo
imediatamente
subseqüente e
concorrer no exercício do
cargo."
Possuía, entretanto, a proposta de Emenda à
Constituição, n• 1/1995, à sua vez, a seguinte motivação:

•o art. 14 da Constituição Federal,
seu§ s•, proíbe a reeleição do Presidente
República, dos Governadores de Estado e
Distrito Federal, dos Prefeitos, e de quem
63
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houver
substituído
seis
meses
antes
do
pleito.
Durante
o
período
de
revisão
constitucional, recentemente concluído, cerca
de oitenta proposições apresentadas sugertram
a modificação desse dispositivo. É importante
ressaltar que, destas, 40~ visavam não apenas
a
possibilitar
a
reeleição para
cargos
executivos,
como
também
entendiam
ser
inconsistente a manutenção, em tal caso, da
exigência da renúncia prévia, apsim como da
inelegibilidade dos substitutos.
A ex~gencia da renúncia prévia pode,
com
efeito,
impedir
a
cont i nuidade
administrativa. A obrigatoriedade de renúncia
do substituto implica, por outro lado, a
formação
de
uma
segunda
chapa
para
a
reeleição, o que tumultua o processo de
negociação intrapartidária para a escolha de
candidaturas.
Entendemos que o
amadurecimento do
processo democrátic o passa pelo instituto da
reeleição, entendido este aqui como um fator
importante
da
constituição
de
corpos
administrativos
estáveis.
À
população
brasileira deve ser dada a opção de decidir
pela continuidade de uma administração bem
sucedida, como já acontece na maioria dos
países. Além disso, cria-se, com isso, a
efetiva possibili dade de se levar a efeito o
cumprimento de metas governamentais de médio
prazo, o que se tor na praticamente impossível
no s~stema atual.
Diante do exposto, e na certeza de
contar
com
o
apoio
dos
nobres pares,
apresentamos a presente Proposta de Emenda à
Constituição Federal, a qual permite não só a
reeleição, por um período subseqüente, dos
titulares de cargos do Poder Executivo, corno
também lhes outorga o direito de concorrer no
exercício do cargo."

~.r{\~
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Certo não se manteve na Câmara dos Deputados
a cláusula. final do Projeto: "e concorrer no exercício do
cargo".
De considerar, todavia, de outra parte, no
ponto,
é
que o
tema da desincompatibilização, • na
aplicação do novo instituto da reeleição, esteve, também,
posto ao debate do Congresso Nacional, não merecendo
acolhida.
O
Relator,
no
Senado
Federal,
Senador
Francelino Pereira,
anotou que a desincompatib.il i zação
"compromete a essência da norma da reelegibilidade, para
novo e consecutivo mandato" (in REELEIÇÃO,. ed. Senado
Federal, 1997, pág. 19).
Nesse sentido, exame dos comemorativos da
elaboração da Emenda Constituciona.l n• 16/1997 evidencia
que
a
vontade do
legislador
constituinte
derivado
prevaleceu no sentido de emprestar â emenda da reeleição
o caráter institucional de que se reveste, alterando
preceito tradicional de nosso sistema republicano, para
implantar exper1.encia já conhecida por nações como os
Estados Unidos da América, França, Portugal e Argentina,
países
onde
se
pratica
a
reeleição
sem
desincompatibilização
dos
titulares
dos
cargos
de
Presidente da República.
Pelos fundamentos antes aludidos,
não se
tendo,
na Emenda Constitucional n• 16/1997, mantido
hipótese de inelegibilidade, mas, ao contrário, criado
caso de elegibilidade, não se fazia mister prazo de
desincompatibilização, o que é próprio das situações em
que
o
afastamento
do
cargo
ou
função
se
faz
indispensável, no prazo previsto na Constituição ou na
Lei
das
Inelegibilidades,
para
desobstruir
a
inelegibilidade. A exigência de afastamento do cargo, na
hipótese definida no § s• do art. 14 da Constituição, com
a redação em vigor, como condição da elegibilidade na
norma prevista,
somente
seria,
assim,
cabível,
se
resultasse de cláusula expressa na
Constituição. A
circunstância de não figurar, ·no texto, a autorização
para concorrer, permanecendo o titular no exercício do
cargo, apenas confirma a natureza da regra introduzida no
§
s•
do
art.
l4
da
Constituição
pela
Emenda
Constitucional
n•
16/1997,
qual
seja,
norma
de
elegibilidade.
De
fato,
em se
cuidando
de norma
concernente a elegibilidade, dispensável era cláusul a de
65

T.F. 102.001

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

5yue?n<>
I.

Y~ .!J&~

A ÃO DIRETA DE I NCONSTITUCI ONAL I DADE

Sexta-feira 18

2340
-2 - DF

permanência; o que se impunha,
ao contrário, seria·
dispos i ção determinante do afastamento do titular, se e
quando
houvesse
isso
de
ser
exigido.
Repita-se:
desincompatibilização
pressupõe
existência
de
inelegib"ilidade, o que não se configura na regra do § • 5°
do art. 14 da Constituição, na redação atual.
Ora, nem na Câmara dos Deputados, nem no
Senado Federal, prevaleceu proposta de emenda de inserção
de comando nesse sentido . No ensaio antes citado, a
Professora Mônica Caggiano, na parte conclusiva de sua
exposição, anotou (QQ. cit., pág. 9}
"d) entendemos, em swna, que cada um
dos
casos
de
restrição
ao
direito
de
elegibilidade, del i neados pela Lei MÇ~.ior e
detalhados pela Lei Complementar n• 64/90,
deve ser aplicado na
exata
extensão do
próprio precei t o. Daí que, eventual imposição
pertinente â desincompatibilização, visando a
candidatura â reeleição, encontraria abrigo
na ordem jurídica se ·introduzida por via de
texto constitucional expresso. Isto porque
não seria por · demais invocar novamente a
lição
dos
mestres:
qualquer
limite
â
elegibilidade não se presume; há de vir, de
forma clara e explícita, expresso no Estatuto
Fundamental . "

Releva ai~da conotar que se tem sustentado a
necessidade
da
desincompatibilização
aludida ,
estabelecendo-se confronto entre os §§ 5° e 6° do art. 14
da Constituição, possuindo o último sua redação original.
Dá-se, porém, ·que o § 6° do art. 14 da Constituição
disciplina caso de inelegibilidade, prevendo-se prazo de
desincompatibilização.
Desde
o
advento
da
Smenda
Constitucional no 16/1997, o § 5o do art . 14 da Lei
Maior, passou, como se aludiu, a reger hipótese de
elegibilidade, com disciplina especifica, não sendo, em
conseqüência, possíve~ invocar, a seu respeito, a regra
de desincompatibilização constante do § 6° do mesmo art.
14 da Lei Magna. De outra parte, qual também j ã se
registrou, dos debates parlamentares e das deliberações
do Congresso Nacional, em torno da Proposta de Emenda, de
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que resultou a Emenda Constitucional n• 16/1997, a
permanência dos titulares em alusão nos cargos, mesmo se
candidatos à reeleição, parece ter sido considerada,
ademais, como medida de conven1encia, em ordem a não
ocorrer interrupção da ação administrativa dos governos
por eles chefiados.
Assim, no Senado Federal, as Emendas n•s 2, 5
e 6, ao Projeto originário da Câmara dos Deputados,
referente à Emenda Constitucional n• 16/1997,
foram
recusadas. Nelas se pretendia o afastamento dos titulares
dos cargos executivos em foco, pretendentes .à reeleição,
à semelhança do disposto no § G• do mesmo art. 14.
Discorrendo em seu relatório sobre essas
emendas ao Projeto, o ilustre Senador Francelino Pereira
anotou, em publicação feita pel o Senado Federal, sob o
título Reeleicão, págs. 24/25:

"As Emendas n•s 2 e 6, dos ilustres
Senadores Antônio Carlos Valadares e Josaphat
Marinho,
respectivamente,
são idênticas e
acrescentam a exigência de renúncia prévia ao
princípio da reeleição, ao modificar o § 6"
do art.
14
da Constituição,
mediante a
introdução da expressão ao mesmo ou entre as
expressões concorrerem e outros cargos.
Isso
significa,
na
prática,
que
a
desincompatibilização, inalterada na emenda
da
reeleição
para
o
Presidente,
os
Governadores e os Prefeitos concorrerem a
outros cargos,
constitui exigência também
para a reeleição.
A
,renúncia
ao
cargo
de
Chefe do
Éxec.utivo
seis
meses
antes
da
e~eição
significará um vácuo administrativo de cerca
de nove meses, pois é muito provável que a
grande maioria dos Vice-Prefeitos,
ViceGovernadores,
Presidente
da
Câmara
dos
Deputados e do Senado Federal, e até mesmo o
Vice-Presidente
da
República,
também
se
desincompatibilizem
para
não
se
tomarem
inelegíveis,
sendo
substituídos
pelos
Presidentes de Tribunais, não havendo, no
entanto,
equivalente quando se tratar de
67
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Município em que o Presidente da Câmara·
Municipal não queira assumir o cargo de
Prefeito.
A emenda do ilustre Senador Jefferson
Péres
(Emenda
n•
5)
é,
no
en tanrto,
substancialmente
diferente
quanto
à
substituição
do
titular
que
se
desincompatibilizar
para
concorrer
à
reeleição .
Acrescenta dois incisos ao § s•
do art. 14, o primeiro, para determinar a
necessidade de
desincompatibil.ização,
até
sessenta
dias antes
das
eleições,
e
o
segundo,
para
estabelecer
a
forma
de
substituição
para
esses
casos.
Outra
alteração importante proposta nesta emenda é
a que determina a volta dos licenciados
somente após proclamados os resultados finais
das eleições pela Justiça Eleitoral.
Tal alteração, combinada com emenda ao
art.
79, altera radicalmente a linha de
substituição do Presidente da República, dos
Governadores
e
dos
Prefeitos.
Assim,
o
Presidente da República será substituído pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal, os
Governadores
serão
substituídos
pelo
Presidente do respectivo Tribunal de Justiça
e os Prefeitos pelo Juiz mais antigo da
comarca e,
quando não houver,
por Juiz
designado pelo Presidente do Tribunal de
Justiça.
Não obstante a preocupação do ilustre
Senador Jefferson Péres com o uso da máquina
âdmipistrativa, cabe lembrar que ela incorre
nos mesmos problemas já apontados, embora por
um
tempo menor,
cerca de quatro meses,
principalmente quanto ao desvio de função de
milhares
de
Juizes,
inexistentes
ou
insuficientes em muitas comarcas, que também
respondem pela Justiça Eleitoral, a qual tem
sua maior atividade justamente nesse período
de realização dos pleitos eleitorais.
Efetivamente,
a
exigência
da
desincompatibilização,
independentemente de
68
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como seja feita a substituição do titular, ·
compromete
a
essência
da
norma
da
reelegibilidade
para
novo
e
consecutivo
mandato.
Opino,
portanto,
pela rejeição ,·das
Emendas n•s 2, 5 e 6."
No que concerne ao tratamento dispensado a
Governadores e Prefeitos, ad instar do Presidente da
República, observou o ilustre Senador Francelino Pereira,
no trabalho referido, pág . 39:
"A
extensão
da
reeleição
aos
Governadores e aos Prefeitos e o tratamento
igual conferido ao Presidente da República,
aos Governadores de Estado e aos Prefeitos
dispensando a desincornpatibilização desses
titulares é regra que decorre da estrutura da
República
Federal,
impondo
regulação
idêntica, nessa matéria, aos entes que formam
a República Federativa (Constituição, art.
~·), sob pena de incorrer na lesão funesta do
equilíbrio federativo."
Não cabe, à evidência, neste âmbito de exame
da matéria, discutir se o instituto da reeleição, na
redação atual, ut art. l4, § s•, da Constituição, deveria
ou não ter sido implantado,
eis que ao Congresso
Nacional, em amplo debate, esteve reservado tal juízo
político, soberano.
Decerto, preocupações históricas quanto à
reeleição
$ãO
identificadas
nas
considerações
de
constitucionalis-tas e políticos. Não é, assim, possível
esquecer, aqui, a grave advertência de João Barbalho,
quanto ao dispositivo da Constituição de 189l, que vedava
a reeleição do Presidente da República:
"A expectativa de nova eleição para o
seguinte período presidencial pode ser um
grande estímulo ao presidente, a fim de que
moureje por tornar-se, no exercício do cargo,
um benemérito da nação.
E a reeleição pode
aproveitar um caráter provado em dificultosa
69
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comissão e
uma experiência adquirida com
vantagem para ~bem público.
Mas é preciso não esquecer que trata-se
de uma organização política cujo gonzo é a
eleição, meio de se manifestar e influiD· na
direção
dos
negócios
públicos
a
opinião
soberana
do
país .
E
para
que
esta
se
manifeste livremente e possa exercer essa
influência é indispensável garantir o voto .
Uma
das
principais
garantias
é,
pela
incompatibi lidade,
arredar
do
pleito
eleitoral, certos funcionários, cuja alta e
extensa autoridade pode ser empregada em
prejuízo da liberdade do votante.
De
que
poderosos
meios
não
poderá
lançar mão presidente que pretender se fa z er
reeleger?
Admitir presidente candidato é expor o
eleitorado à pressão; corrupção e fraude na
mais larga escala.
Já de si a
eleição
presidencial engendra no país agitação não
~ e temerosa; e o que não se dará quando
o candidato for o homem que dispõe da maior
soma de poder e força, pela sua autoridade,
pelos vastos recursos que pode pôr em ação
para
impor
a
sua
reeleição?!
E
que
perturbação na administração pública, e que
enorme preJUlzo para o país no emprego de
elementos oficiais com esse fim?
Não
há:
incompatibilidade
pois
mais
justificada.

(apud
Constituição
Federal
Brasileira,
Comentários, 1.902 edição do Senado Federal,
l. 9 92 ' pág . l. 6 6 ) .
É de esperar, todavia, que, com a disciplina
legal a editar- se, bem assim com a boa aplicação pela
Justiça Eleitoral dos mecanismos atuais existentes de
controle dos pleitos eleitorais, o processo sucessório,
quer no plano federal, quer nos estaduais, distrital e
municipais, mesmo quando concorram titulares da Chefia do
Executivo a um mandato subseqüente, ut art . 14, § s•, da
Constituição de 1988, na redação atual, não padeça dos
70
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males do abuso de poder e de autoridade, bem assim do
poder econ ômico. A experi@ncia dirá se a mudança foi
positiva como apregoaram os defensores da reeleição no
Congresso Nacional.
Nesta oportunidade,
entretanto,
diante ·· do
sistema implantado e à vista dos princípios aludidos, não
vejo
como
proclamar,
aqui,
a
necessidade
de
desincompatibilização do Presidente, dos Governadores e
dos Prefeitos, para concorrerem à reeleição (CF, art. 14,
§
S"),
os quais,
é
certo,
se candidatos,
deverão
submeter-se aos rigorosos termos da lei el~itoral e ao
efetivo controle a ser exercido, pela Justiça Eleitoral
brasileira,sobre o processo das correspondentes eleições.
Respondo, assim, negativamente, à Consulta,
quanto ànecessidade de desincompatibilização do Presidente
da República, dos Governadores de Estado e do Distrito
Federal e dos Prefeitos, se houverem de concorrer a um
mandato subseqüente, não lhes sendo aplicável a Lei das
Inelegibilidades (LC 64/1990), quando prevê prazo de
desincompatibilização.
II
SITUAÇÃO DOS
TITULARES DE CARGOS
PRESIDENTE, VICE - GOVERNADOR · E VICE-PREFEITO

DE

VICE-

Na
aplicação
do
§
5"
do
art.
14
da
Constituição, em sua redação original, o TSE adotou
jurisprudência no sentido da íntima vinculação entre os
titulares do Poder Executivo e o seu respectivo Vice.
Neste sentido, tinha-se como assente entendimento segundo
o qual o Prefeito não podia candidatar-se a VicePrefeito, no mesmo Município, para o período subseqüente,
orientação essa confir-mada pelo Supremo Tribunal Federal,
em vários jÚlgaçi.os. Assim, no Recurso Extraordinário n •
158.564-1-AL, a 9.3.1993, relator o ilustre Ministro
Celso de Mello, o · STF decidiu, em acórdão de cuja ementa
se destaca, verb~:

"A
inelegibilidade
do
Prefeito
municipal que pretende candidatar-se a VicePrefeito do mesmo município, para o período
administrativo
subseqüente,
subsiste
plenamente,
ainda que o
seu afastamento

definitivo da chefia do Executivo local tenha
71
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ocorrido no semestre anterior à realização
das eleições.
- A interpretação teleológica do art. 14, §
s• , àa Constituição, objetiva impedir que se
consume qualquer comportamento fraudulento
que, lesando o postulado da irreelegibilidade do
Prefeito municipal, viabilize, ainda que por
via indireta, o acesso do Chefe do Poder
Executivo local a um segundo mandato, cujo
exercício,
em
· período
imediatamente
sucessivo, lhe é categoricament;e vedado pela
norma constitucional."

Sustentava-se, então, que, podendo o Prefeito
candidatar-se a outro cargo, ut § 6 9 do art. 14 da
Constituição, desde que deixasse o cargo seis meses
antes, e sendo outro o cargo de Vice-Prefeito, nenhum
óbice constitucional existiria à candidatura .
No
acórdão,
acolheu
o
Supremo
Tribunal
Federal este passo do parecer da Procuradoria Geral da
República incorporado ao voto condutor do aresto:

'5. A vedação para que o Prefeito
venha a concorrer, no pleito seguinte,
ao cargo de Vice-Prefeito,
do mesmo
Município está contida na regra (art.
14, § s•, da CF/88) que o considera
inelegível
para
o
mesmo
cargo,
no
período subseqüente.
Tal afirmativa é
feita sem qualquer ofensa ao critério
que · recomenda a interpretação estrita
da regra restritiva de direitos. Como
se sabe,
a
atribuição ordinária do
cargo de Vice-Prefeito é exclusivamente
a de substituir o Prefeito Municipal,
em suas
faltas
e
impedimentos.
Tal
circunstância revela a absoluta relação
de
dependência
do
cargo
de
VicePrefeito
ao
de
Prefeito
Municipal.
Trata-se, portanto, de cargo que, pela
sua natureza, coloca o seu titular na
72
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condição de potencial exercente
da'
Chefia do Executivo Municipal.
6. O princípio constitucional da
irreelegibilidade dos Chefes do Poder
Executivo, que veda a recondução• ao
exercício de mandato igual ao anterior,
não exige observância apenas sob o
aspecto formal, vale dizer, seu ditame
há de ser substancialmente observado.
Disso decorre que a expressão para Q..ê.
mesmos cargos, constante do § 5o do
art. 14 da Constituição Federal, deve
abranger não apenas os que ostentam a
mesma
denominação
(Presidente,
Governador
e
Prefeito)
mas
também
aque~es que,
a despeito da denominação
diversa
(Vice-Presidente,
ViceGovernador e Vice-Prefeito), têm como
atribuição ordinária (senão exclusiva)
o
potencial
exerc~c~o
das
funções
próprias daqueles cargos.
7.
É essa aptidão,
natural e
ordinária,- do titular do cargo de VicePrefeito ao exercício das atribuições
próprias do cargo de Prefeito que
justifica a compreensão no sentido de
que
o
Chefe
do
Poder
Executivo
Municipal não pode concorrer, no pleito
subseqüente. ao cargo de Vice-Prefeito.
Tal
conclusão,
que
não caracteriza
interpretação ampliativa, impõe-se como
conseqüência substancial que se deve
dar ao princípio da irreelegibilidade
dos Chefes do Poder Executivo.
8 .
O
§
6o
do
art..
14
da
Constituição Federal também não foi
ofendido. A expressão
outros cargos
há de compreender apenas os cargos que,
além de possuírem denominação diversa,
tenham atribuições diferentes, sem o
que ficaria vulnerável o princípio da
irreelegibilidade em questão, ante a

ª
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possibilidade
de
ataque
por
via'
reflexa.
9. Por fim, o § g• do art. ~4 da
Constituição,
igualmente,
não
foi
contrariado. É que, ao admitir eomo
compreendida no § 5 •, do art. ~4, a

vedação

do

Prefeito

candidatar-se

a

Vice-Prefeito no pleito seguinte, no
mesmo município, o acórdão recorrido
não criou inelegibilidade não prevista
na Constituição Federal . ·o u em Lei
Complementar. A decisão apenas deu a
exata dimensão do alcance da referida
regra constitucional. '
Essa manifestação do Parquet federal
encontra-se de pleno
acordo
com o
meu
entendimento - que, de resto, coincide com o
do próprio Supremo Tribunal Federal - de que
a exegese teleológica das normas pertinentes
à disciplina jurídica das inelegibilidades
revela-se coerente com a ratio do instituto e
com os objetivos que persegue.
Esta
Corte,
aliás,
em
precedente
específico RE 157. 959 - RJ, Rel . Min.
ILMAR
GALVÃO (DJU de ~2~~~/92) - confirmou a tese
adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral e
proclamou, verb~ :

' ELEITORAL. DECISÃO QUE CONSIDERA
PARA O CARGO DE VICE INELEGÍVEL,
PREFEITO,
QUEM EXERCEU O CARGO DE
PREFEITO,
NO
PERÍODO
IMEDIATAMENTE
ANTERIOR,
AINDA
QUE
DESINCOMPATIBILIZADO NO PRAZO DO ART .
14,
§
6°,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA IMPOSSIBILIDADE
DE INTERPRETAR-SE EXTENSIVAMENTE NORMA
RESTRITIVA DE DIREITO.
Incensurabilidade do acórdão impugnado
que,
longe de contrariar regra da
hermenêutica , limitou-se a revelar e
definir o exato sentido da norma, de
74
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molde a impedir que, por via indireta, ·
viesse ele a frustrar-se.
Recurso não conhecido.'
Não encontro qualquer dificuldade, •Sr.
Presidente, em divisar na vedação do § s• do
art. 14, da Constituição a situação do antigo
Prefeito que pretende eleger-se,
para o
período
imediatamente
subseqüente,
VicePrefeito do mesmo Município.
Impõe-se reconhecer que a ~unção típica
do Vice-Prefeito - além daquela de suceder ao
chefe do Poder Executivo no caso de vaga realiza-se no ato de substitui-lo, em caráter
temporário, nas hipóteses de impedimento. Na
realidade, essas funções típicas ou próprias
do cargo de Vice-Prefeito correspondem às
atribuições ordinárias para cujo exercício
foi ele instituído.
Autorizar
a
candidatura,
nesta
hipótese, poderia dar ensejo à perpetuação do
poder, ante a possibilidade sempre presente de o Vice-Prefeito, mais do que meramente
substituir,
vir
a
suceder
ao
Prefeito
municipal nos casos de vacância.
Com esse
procedimento, estar-se-ia, em última análise,
permitindo a uma mesma pessoa, ainda que
investida em mandatos diversos (o de Prefeito
e o de Vice-Prefeito), suceder a si própria no
exercício do poder.
Ensejar-se-lhe-ia, em
suma - e tal como ressalta pela decisão ora
impugnada - o desempenho, por via indireta,
de m~ndato eletivo cujo exercício, em período
administrativo subseqüente, é expressamente
vedado pela Constituição.
O prevalecimento da tese sustentada
pelo
ora
recorrente
afetaria
de
modo
substancial o telos normativo que emerge do
preceito consubstanciado no art. 14, § s•, da
Constituição e comprometeria, desse modo, a
alta finalidade ético-política que ditou a
formulação
dessa
regra
básica
de
inelegibilidade em nosso sistema jurídico.
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O em .
Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE,
relator do acórdão ora impugnado , reportou-se
a precedente especifico do Tribunal Superior
Eleitoral,
de que foi
também Relator
precisamente a decisão mantida pelo Supremo
Tribunal Federal IJ.OS autos do RE 157. 959
RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO.
A ratio essendi e a própria teleologia do
preceito constitucional em causa foram bem
ressal tados
pelo
em.
Min.
SEPÚLVEDA
PERTENCE, Relator do acórdão recorrido no
precedente mencionado (REno 157 . 959
RJ,
Rel. Min . ILMAR GALVÃO) , no qual esta Corte
confirmou, em data bastante recente (Sessão
de
04/11/92),
a
plena
compatibilidade
constitucional do entendimento firmado, na
matéria, pelo Tribunal Superior Eleitoral:
'Senhor
Presidente,
no mérito
corno não desconhecia o Tribunal -ª quo a questão foi ·objeto de diversas e
recentes
consultas,
todas
elas
resolvidas pelo TSE no sentido de que
"persiste a inelegibilidade do Prefeito
que pretende candidatar-se a
VicePrefeito, no periodo subseqüente, mesmo
que
tenha
ocorrido
o
afastamento
definitivo nos seis meses anteriores ao
pleito, em obediência ao princípio de
irreelegibilidade (CF, art. 14, § 5°),
que
poderia
ser
violado
por
via
indireta,
acaso renunciasse o novo
Prefeito eleito e assumisse então a
titul aridade
do
Executivo
o
exPrefeito,
porventura
empossado
na
condição de Vice-Prefeito" (Consultas
nos 12.469, 24/3/92, Torquato; 12.432,
2/4/92, José Cândido, 12.021, 28/4/92,
América
Luz
e
12.605,
28/4/92,
Pertence) .
Sigo convencido, entretanto,' que,
no caso,
a orientação do Tribunal,
longe de violar a Constituição, é a que
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lhe dá a inteligência compatível com as
inspirações teleológicas do principio
republicano da irreelegibilidade para
mandatos de chefia do Poder Executivo.
Contra,
assenta-se o dogma·· de
interpretação
estrita
das
normas
limitativas
de
direitos,
que,
entretanto, não deve servir de pálio
protetor
da
fraude
à
lei
e
à
Constituição.
Essa tem sido, já faz tempo, a
lição da melhor jurisprudência desta
Casa em matéria de inelegibilidade.
Recorde-se a afirmação pelo TSE
da
inelegibilidade
da
esposa
eclesiástica do titular do Executivo na
eleição para o período subseqüente (cf.
Recurso Especial n• 96.935, 3/ll/92,
Cordeiro Guerra, RTJ 103/1321; Recurso
Especial n•
98.968,
18/11/82,
Djaci
Falcão, RTJ 105/443) .
primeiro desses
Recurso
No
Especial n• 96.935 - para confirmar-se
a
decisão
deste
Tribunal,
o
voto
condutor do eminente Ministro Cordeiro
Guerra
recordou
parecer
do
então
Procurador-Geral,
Xavier
de
Albuquerque,
no qual,
a
partir da
evidência de que "o estabelecimento de
inelegibilidade atende a inspirações
menos
jurídicas
do
que
morais,
sociológicas, econômicas, numa palavra,
polí.t:icas",
concluíra
o
eminente
jurisconsulto que o conceito jurídico
de parentesco, utilizado pela regra de

inelegibilidade,

não

podia,

na

interpretação dele,
"ser
manipulado
como preciosismo capaz de frustrar,
pela prevalência do meio sobre o fim, a
sua própria destinação"(BE, 236/455).
Mutatis
Mutandis,
também
na
espécie não deve a miopia exegetista da
letra
do
art .
14 ,
§
5 •,
da
77
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Constituição, servir de instrumento de·
fraude
e
de
frustração
das
suas
inspirações finalísticas.
A irreelegibilidade dos Chefes do
Poder Executivo de todos os níveis
federativos tem sido um dogma do nosso
constitucionalismo republicano, com a
única compreensível exceção da Carta do
Estado Novo: sua efetividade há de ser
a premissa de toda hermenêutica da
norma que o consagra, de .!TOdo a inibir
que se possa atingir por via indireta o
que ostensivamente a Constituição quis
vedar.
Ora, na Constituição, a regra de
inelegibilidade,
para
o
período
subseqüente,
do
titular do mandato
executivo é absoluta.
Tanto que não
lhe veda apenas concorrer à sua própria
sucessão, mas também na hipótese de
dupla vacância ·do cargo no curso do
manda to
subseqüente,
que
imponha
eleições extraordinárias de candidatarse a elas.
Se assim é, como admitir-se a
eleição do Prefeito a Vice-Prefeito, se
a investidura deste não lhe atribui,
por si mesma, função própria alguma,
mas
apenas
lhe
outorga
situação
jurídica pré-ordenada à eventualidade
da substituição ou da sucessão do
tit1,1lar:
vale dizer,
ao exercício,
prov.is6rio ou definitivo,
do mesmo
mandato
ao
qual ,
diretamente,
não
poderia
concorrer,
durante
todo
o
período subseqüente ao seu próprio
mandato anterior.
Não
se
trata
de
estender
a
proibição a hipóteses não abrangidas
pela regra . que a veicula,
mas de
extrair
dela
toda
a
compreensão
necessária a inibir a fraude às suas
inspirações. '
78
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o Supremo Tribunal Federal, ao placitar
essa orientação da jurisprudência do Tribunal
Superior
Eleitoral
que
proclamou
a
inelegibilidade do
Prefeito municipal • ao
cargo
de
Vice-Prefeito,
para
o
período
imediatamente
subseqüente,
ainda
que
renunciando ao mandato no prazo referido no
art . 14, § 6° da Constituição Fe.d eral
certamente
teve
presente
a
lapidar
advertência do Ministro VIEIRA f!RAGA, quan do
afirmou (BE/TSE vol . 90/509), verb~ :
' A Constituição ou a lei, quando
veda
determinado
ato ,
não
precisa
acrescentar
que
fica
também vedado
fraudar
a
proibição .
Os
atos
praticados em fraude à lei apresentamse, pelo menos .quase sempre, vestidos e
paramentados com as palavras da lei.
E
exatamente
·a
interpretação
por
é
compreensão
que
permite
à
justiça
negar-lhe ·
legitimidade
e
efeitos
j uridicos. '
É preciso ter presente, desse modo, que
regime das inelegibilidades, não obstan te
contemple restrições à capacidade eleitoral
passiva dos cidadãos, comporta con soante tem
proclamado o Supremo Tribunal Federal (RE no
157.868, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, DJU de
09/12/92; REno 158.314, Rel . Min.
CELSO DE
MELLO,
DJU de 12/02/93)
interpretação
construtiva dos preceitos que lhe compõem a
estrutura normativa (RTJ 103/1321) .
E foi,
precisamen te,
o
que fez o
Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação
jurisprudencial inteiramente legitimada pelo
sentido finalistico da norma constitucional .
A interpretação teleol6gica do art. 14,
§ 5o,
da Constituição, objeti v a impedir que
se consume qualquer comportamento fraudulento
que, lesando o pos tul a do da irreelegibilidade

o

79
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do Prefeito municipal, viabilize, ainda que
por via indireta, o acesso do Che~e do Poder
Executivo local a um segundo mandato, cujo
exercício,
em
período
imediatamente
sucessivo, lhe é categoricamente vedado pela
norma constitucional.
Por todo o exposto, e sobretudo t:endo
em
vista
o
precedente
específico
consubstanciado no RE no 157. 959-RJ, tenho
por
inocorrente
qualquer
ofensa .
â
Constituição
Federal
e
não
conheço,
em
conseqüência,
do
presente
recurso
extraordinário."

De outra parte, esta Corte, na Resolução n•
19.452, de 29.2.1996, decidiu que o Vice-Prefeito, ainda
que tenha preservado o seu mandato, não é inelegível para
o cargo de Prefeito no mesmo município, desde que não
tenha sucedido ou substituído o titular nos últimos seis
meses anteriores ao pleito (CF, art. 14, § 5°; LC n•
64/90, art . 1•, § 2•). Também afirmou o TSE na Resolução
n• 14.225, a 5.4.1994, verbis: "A jurisprudência da Corte
é no sentido de que o Vice-Prefeito, que não vier a
substituir o titular nos seis meses anteriores ao pleito,
poderá candidatar-se aos demais cargos
(Precedentes:
Resoluções
n°s
17.940/92,
18.086/92,
18 . 105/92
e
18.128/92) (LC no 64/90, art. lo § 2°).
Já na Resolução
n• 18.21.8, de 2.6.1992, o TSE, respondendo a consulta,
entendeu que Vice-Prefeito não poderá candidatar-se ao
mesmo cargo para o período subseqüente, ainda que não
tenha sucedido ou substituído o titular na Chefia do
Executivo Mu_n icipal nos seis meses anteriores ao pleito
conforme precedentes · da Corte. No mesmo sentido,
o
Acórdão n• 12.862, no Recurso Especial no 1.0.115, a
28 . 9.1992, e ainda a Resolução n• 9.119, de 10.11.1971.
eornpreende-se, desse modo, que, na exegese do
art. 14, 5o, da Constituição, na redação de 5 .10. 1988,
este Tribunal manteve constante jurisprudência no sentido
de ver estendida a regra de inelegibilidade do Prefeito
para mandato sucessivo ao Vice-Prefeito, pela íntima
correlação entre os dois cargos e pela natureza do
último, cuja função típica, "além daquela de suceder ao
Chefe do Poder Executivo no caso de vaga, realiza-se no

ao
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ato de substitui-lo, em caráter temporário, nas hipóteses
de impedimento, afirmando-se, ainda que essas funções
típicas
ou
próprias
do
cargo
de
Vice-Prefeito
correspondem
às
atribuições
ordinárias
para
cujo
exercício foi ele instituído".
Assim sendo,
não
é
possível
deixar de
entender que, no âmbito de compreensão do § s• do art. 14
da Cons ti t:ui ção, na redação da Emenda Constitucional n •
16/1997, enquadram-se os titulares de cargo de VicePrefeito, bem assim, pela simetria federativa - existente,
dos cargos de Vice-Governador e de Vice-P_residente da
República .
Quando
esse
dispositivo
afastou
a
inelegibilidade do Presidente, dos Governadores de Estado
e do Distrito Federal e dos Prefeitos, para o mesmo cargo
no período subseqüente, por força de compreensão, em cada
uma das esferas administrativas, o respectivo Vice, por
igual, pode concorrer ao mesmo cargo, para o período
subseqüence, uma un~ca vez. Essa capacidade eleitoral
passiva, assim resultante da norma aludida, estende-se ao
Vice-Presidente,
aos
Vice-Governadores
e
aos VicePrefeitos, por sua íntima vinculação aos correspondentes
titulares da Chefia do Poder Executivo. Nem seria,
ademais, possível ver inel:egibili.dade emanada de norma
que, por sua nova redação, dispõe sobre elegibilidade e
na qual, de explicito, se prevêem os que hajam sucedido
ou substituído os · titulares, no curs·o dos mandatos, vale
dizer, inclusive nos seis meses anteriores ao pleito .
Podem,
destarte,
o
Vice-Presidente
da
República, os Vice-Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Vice-Prefeitos concorrer, ao mesmo cargo,
para
o
período
subseqüente,
tal
como
sucede,
de
referência ao Presid~nte da República, aos Governadores
de Estado e " do_ Distrito Federal e aos Prefeitos, com
apoio no § s· do art. 14 da Constituição, na redação dada
pela Emenda Constitucional n• 16/1997."
3.

De qualquer sorte,

interpretação
ofenderia o

a

fundamentar

impugnada conferida ao art.

art.

60,

§

4•,

IV,

a

ação,

14,

§

da Constituição,

5 •,

alega-se que a
da

isto é,

pétrea dos direitos e garantias individuais, com expressa
§

2• do art.

s•

da Lei Magna,

ao estipular:
81
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§

Lei Maior,
a

cláusula
menÇão ao

2 • - Os direitos e
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Constituição

nesta

regime
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dos princípios

por

não

excluem

ela

adotados,

ou

dos

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte".
Já
cláusulas

tive

ensejo

pétreas

em

de

nosso

afirmar,

acerca

sistema

que,

do

em

complexo

seu

tema

exame,

não

das
cabe

desconsiderar a

controvérsia acerca da repercussão do

~~rágrafo

2°

do

Constituição,

J;>arãgrafo

4 o

art..

inciso

da

5o

IV,

da

Lei

no

Magna.

âmbito

Escreveu,

do
no

art..

particular,

professor Oscar Vilhena Vieira,

referindo-se

material posto no art.

60,

§

IV,

o aludido

so,

verbis:

garantias

§

2•

do art..

individuais

4°,

dos processos
outros

gama

de

extensão do

da Lei Magna,

arrolados no art. 59 da

encontram resguardados
uma

à

o

ilustre
limite

em conjunção com

"Não são apenas aqueles direi tos e

mas

toda

6 O,

Constituição,

que

se

de del:i,beração diferenciados,

direitos

constitucionais

de

caráter

individual dispersos na Constituição e disciplinados em tratados dos
quais

o

Brasil

seja

parte.

Além

embora não positivados pela
com o regime e

de

direitos

supra

Constituição,

os princípios por ela adotados"

legais,

que,

são compatíveis

(in Supremo Tribunal

Federal - Jurisprudência Política, RT, 1994, págs. 91/92).
Observou,

acerca

desse

tema,

com

propriedade,

Gilmar

Ferreira Mendes:

"Em qualquer hipótese, os limites do poder de revisão não
restringem; necessar iamente, aos casos expressamente

se

elencados nas garantias de eternidade. Tal como observado
por Bryde, a decisão sobre a imutabilidade de determinado
princípio
não
significa
que
outros
postulados
fundamentais estejam submetidos ao poder de revisão
(Bryde,
'Verfassungsentwicklung '
p. 237) . O efetivo
significado dessas cláusulas de imutabilidade na práxis
constitucional não está imune a controvérsias . Se se
82
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entender que elas contêm uma 'proibição de ruptura de
determinados
principias
constitucionais•
(Verfassungsprinzipiendurchbrechungsverbot),
tem-se
de
admitir que o seu significado é bem mais amplo do que uma
proibição de revolução ou de destruição da própria
Cons ti tu i ção
(Revol u tions
und
Verfassungsbeseitigungsverbot).
É que, nesse caso, a
proibição
atinge
emendas
constitucionais
que,
sem
suprimir principias fundamentais, acabam por lesá-los
topicamente, deflagrando um processo de erosão da própria
Constituição (Bryde,
'Verfassungsentwicklung', p. 242)
(in "AJURTS", n• 60, março de 1994, pág. 251)."
Outra significativa questão poderia se
definição

do

adquirido

âmbito

previsto

dispositivo,

adquirido,
emenda à
do art.

das

cláusulas

no

art.

estipula-se

ato

o

que

pétreas.

s•,
"a

da

XXXVI,

lei

não

juridico perfeito e

a

ao

nesta

direito

Constituição.

prejudicará

coisa

o

julgada".

No

direito
Decerto,

Constituição não pode excluir de seu texto o inciso XXXVI
diante da cláusula posta ho art.

5 •,

60 1

por versar regra de garantia. Se se considerar,
a Constituição emprega o termo lei,
legislativa

infraconstitucional,

interditada a
Constituição.

Exato

Constituj,ção
adquirido.

em

ao

dir-se-ia

Assim

disposição

ocorreu

no

art.

proventos

desacordo

remuneração,

a

de

com

não

17

está,

Cons ti tu i ção

que

se

alcançar

Ato

das

ao estabelecer:

estejam

ai,

ª

admitiu,

inserir no texto da

venha
do

como norma

sendo

direito

Disposições

"Art.

as vantagens e os adicionais,

aposentadoria
a

que

inciso IV 1

por via de emenda

de seus poderes,

Transitórias da Lei Magna de 1988,

venciment:os,

que

constituinte originário sempre

pri~c1pio 1

editada

4 •,

§

de outra parte, que

em acepção estrita,

ação do constituinte derivado,

pela ilimitação 1

os

destacar,

Refiro-me

17 -

Os

bem como

percebidos

em

serão i medi a tamen te reduzidos aos

limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de
83
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exsurge,

garantia

do

qualquer título".

entretanto,

direito

em

adquirido,

relevo
como

Do

a

valor

fundamental integrante do núcleo essencial identificador do sistema
da constituição,
expressa,

a ponto de ressalvar sua não-incidência,

em norma

da qual emerge nítido o caráter de excepcionalidade,

determinar-se

que

não

seria

invocável

na

hipótese

ao

concretamente

definida. Não é possível deixar de ter presente, no tema dos limites
ã mudança na Constituição,

e

valores

imanentes

a necessidade de resguardo dos princípios
própria

ã

positividade

constitucional que servem de base à
pelo

constituinte

originário.

do

ordenamento

identidade do sistema plantado

Relevante

é,

também,

no

exame

ponto, compreender que a cláusula de imutabilidade do art. 60,
IV,

da

Constituição

considerada

maior

a

anteriormente,

na

Lei

(os

direitos

ou

menor

e

garan~ias

já

de· Bonn,

art.

Constituição de Portugal, de 1976, art.
segundo a

individuais),

amplitude,

Fundamental

290,

a

§

se

do
40

'

não

consagrara,

79,

III,

traduzir

e

na

tendência

qual· os direitos individuais compõem questão proeminente

no Estado de Direito democrático.
Cumpre,

ainda,

ter presente

que,

poder constituinte derivado, ou de emenda, a
formais,

sujeito como está o
limitações materiais e

bem de ver é, destarte, · ficarem submetidos seu exercício e

assim as-mudanças, por seu intermédio, introduzidas na Constituição,

ut art.. 60 e parágrafos'·..~o controle judicial de validade, quer por
via difusa,
em

ação

Tribunal
resto,

quer em ação direta de inconstitucionalidade,

declarat6ria
Federal

quanto às

(CF,

de
art..

constitucionalidade,
~02,

I,

17.3.1993: a primeira,

2,

de

o

Supremo

já sucedeu,

de

1992,

de

e

3,

ao antecipar a data do plebiscito previsto no
84

r.F. 102.001

letra ª)

Emendas Constitucionais n•

perante
Tal

ou ainda
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art. 2° do Ato das Disposições Transitórias (ADINs nos. 829 e 830);
a

última,

referente

Movimentação

à

Financeira

criação
( I PMF)

primeiras em face do art. 60,
parte,

procedente

a

última

do

Imposto

Julgadas

Provisório

improcedentes

sobre

as

duas

4", III, da Lei Magna, declarou;· em

§

demanda

o

STF,

ao

considerar

que

a

cobrança do tributo, no mesmo exercício, como autorizada pela Emenda
Constitucional n• 3,

ofendia o princípio da anterioridade,

garantia

outorgada ao contribuinte, ut art. 150, III, g, em conjugação com o
2° do art.

5° da Constituição,

pétrea consignada no art.
mesmo

julgamento,

Constitucional n•

60,

ferindo,

4°, inciso IV,

§

Corte

a

3/J.993,

§

em conseqüência, a cláusula

reconheceu

ao determinar,

da Lei Maior . Nesse

também

que

em seu art.

Emenda

a
2°,

2°,

§

a

não-aplicação, à hipótese do IPMF, do art. 150 , VI, da Constituição,
em sua generalidade, aí incluída a alínea -ª• . onde se veda à União,
Estados,

Distrito Federal e

patrimônio,

Municípios instituir impostos sobre o

renda ou serviços, uns dos outros, feriu o postulado da

imunidade tributária recíproca,
imediatamente,
decisão da

com o

Corte,

nessa alínea previsto,

principio federativo.

conforme a

qual

o

Daí,

o

qual diz ,

no particular,

desrespeito

a

a

esse preceito

maior de nosso sistema constitucional afronta a cláusula pét.rea do
art.

60,

§

4°,

I,

da Constituição, não podendo prevalecer emenda à

Lei Maior que tenda a ferir regrá . fundamenta l à Federação.
Verifica - se,
constitucional

brasileira

Supremo Tribunal

Federal,

originário lhe conferiu,

maneira,

dessa
está

a

que

demonstrar

o

a

exercício,

da competência maior que o
no art. .

102 da Carta Magna,

Constituição . O ilustre professor Oscar Vilhena Vieira,
pág.

137,

acerca

desse

julgamento,

escreveu:

experiência
pelo

constit:uinte
de guarda da
in QR . cit . ,

"Exercitou

(o

STF)

dessa forma a plenitude de seus poderes constitucionais, bloqueando,
85
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decisão

mais

do

majoritária

que

dos

Ao exercer essa competência constitucional,

Federal

passou a

ocupar de

fato

a

posição de

6rgão de cúpula do sistema constitucional brasileiro, pois contrblou
a

exercício de poder dentro de

forma mais ilimitada de

constitucional,
reformador,

que

exercido,

parlamento".

que

O

funcionamento

em

a

é

manifestação

através

tenho,

do

plenitude

da

cons ti tu in te

poder

de procedimentos

entretanto,

um regime

qualificados,

pelo

por mais significativo,

ordem

constitucional,

é

com

o

seus

mecanismos de controle do poder. Os estudiosos do regime americano,
de

mais

de

dois

Constituição

de

extraordinária
na

judicial

séculos,

asseveram que,
para

1787

contribuição

review,

ao

fórmula

a

dominar

na

virtude

crises,

acaba

por

exibe

reside

constitucionalismo,
que

que

a

a

sua

cumprindo

ver ,

garantir

à

ordem

constitucional a estabilidade dela exigida.
exato,

É

de

outra

parte,

que,

no

constitucionalidade das leis e atos normativos,
difuso,

quer

pelo

sistema

Federal,

com freqüência

jã

concentrado,
significativa,

vem

controle

de

quer pelo processo
o

Supremo

Tribunal

ocupando-se da aplicação

do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, na edição de
leis restritivas de direitos fundamentais. Não basta,

em realidade,

nessa matéria, verificar se as·· réstrições estabelecidas atenderam ao
.
·.
processo ' legislativo, sob o ponto de vista formal, mas, por igual,
indagar "se as condições se revelariam incompatíveis com o princípio
'·

..

da razoabilidade ou da proporcionalidade . Há precedentes que merecem
referência particular, a

apontarem essa preocupação da Corte quanto

aos limites das leis restritivas de direitos" .

Dessa maneira,
sistemática

T.F. 102.001

da

a

razoabilidade

viabilidade de proceder-se a
das

leis,

especialmente

aferição

daquelas

de

1205
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introduz uma nova dimensão ao

controle

de

constitucionalidade.

Tem-se

cogitando

de

restrições

direitos,

a

certos

tema relativo ao

admitido

que,

caiba

em

se

verificar

não

apenas da admissibilidade constitucional da restrição eventualm~nte
estabelecida,

mas também de sua compatibilidade com o princípio da

proporcionalidade. Escreveu,

nesse sentido,

Gilmar Ferreira Mendes:

"Essa nova orientação que permitiu converter o princípio da reserva
legal {Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal ' proporcional
(Vorbehalt

des

legitimidade

verhaltnism&ssigen

dos

meios

Gesetzes),

utilizados

e

dos

pressupõe

fins

não

só

perseguidos

a

pelo

legislador, mas também a adequação desses meios para consecução dos
objetivos

pretendidos

utilização

(Geeignetheit)

(Nortwendigkeit

odes

a

e

necessidade

Enforderlichkeit) .

de
Um

sua
juízo

definitivo sobre a proporcionalidade ou razoabilidade da medida há
de

resultar

intervenção
legislador
O

da
para

rigor osa
o

ponderação

atingido

e

os

entre

o

objetivos

significado
perseguidos

da
pelo

(proporcionalidade ou razoabilidade em sentido estrito) .

pressuposto

interventivas

da

abstratas

o

pretendidos.
(Notwendigkeit

adequação

mostrem-se

requisito
oder

menos gravoso para o

(Geeignetheit)
da

aptas

exige
a

necessidade

Erforderlichkeit)

que

as

medidas

atingir

os

ou

exigibilidade

significa

da
que

objetivos

nenhum

meio

indivíduo · revelar-se-ia igualmente eficaz na

consecução dos objetivos pretendidos. Assim, apenas o que é adequado
pode ser necessário, mas o que é necessário não pode ser inadequado"

(in Repertório IOB de Jurisprudência no 23/94 - pág. 475).
Já

em

antigo

precedente

no

RE

no

18.331,

relator

o

saudoso Ministro Orozimbo Nonato, o Supremo Tribunal Federal adotou
decisão em que o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade
esteve presente no juizo de invalidade então formulado.
87

r. F. IDZJlot
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se, verbis:
destruir,
limites

DF

"0 poder de taxar não pode chegar à desmedida do poder de
vez que aquele somente pode ser exercido dentro dos

uma
que

tornem

o

compatível

com

a

liberdade

de

trabalho,

,.

comércio e da indústria e com o direito de propriedade. É um poder,
cujo exercício não deve ir até o abuso,
aplicável,
pouvoir .

ainda
Não

propósito

aqui,

há

da

que

a

fecunda

doutrina

estranhar

a

o excesso, o desvio,
do

inconstitucionalidade,

détournement

dessa

invocação

os

quando

sendo

doutrina
j'ulgados

de
ao
têm

proclamado que o conflito entre a norma comum e o precei to da Lei
Maior pode se acender não

somente considerada a

letra

do

texto,

como também, e principalmente, o espírito do dispositivo invocado".

Posteriormente,
declarou

a

em

Segurança

Nacional,

que

contra

Segurança

Nacional

a

profissional ou privada,
lei n•

21

inconstitucionalidade

314/1967 .

O

impedia
de

de

fevereiro

de
o

norma
acusado

e

era,

de

desempenhar

da

prática
qualquer

Corte

a

1968,

Lei
de

de

crime

atividade

tal como previsto no art. 48 do Decreto-

Supremo Tribunal Federal afirmou,

referida restrição era desproporcional
condenação)

de

constante

portanto,

então,

que a

(exorbitância dos efeitos da

inconstitucional.

O

relator,

insigne

Ministro Themístocles Cavalcanti, após fazer referência a inexistir
entre nós norma correspondente ao que se contém na Emenda n• 8 da
Constituição

americana;

onde

se

proibiu

a

exigência

de

fianças

excessivas, as penas de multa demasiadamente elevadas e a imposição
de penas cruéis,
150

invocou, entretanto,

da Constituição de 1 967,

estipulava :

"A

a aplicação do

§

35 do art.

reprodução de Cartas anteriores que

especificação dos

direi tos

e

garanti as não exclui

outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios
que esta adota". E prossegue:

"Ora, a Constituição vigente, como as

anteriores, no quadro das gara.n tias individuais e sociais, procurou

88

r. F.

102.002
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seguir as exigências de aperfeiçoamento do homem e o respeito â sua
integridade física e moral. A preservação de sua personalidade e a
proteção

contradi tório,
nossa

as

contra
a

velha

penas

infamantes ,

supressão

legislação

de

algumas

penal,

delinqtlente pode sofrer a pena,
definem

fundamentais

Constituição

Americana,

nossa

na

receio de que a
que

da

que

de

sem

se

Emenda

primeira

n•

direitos

incluíam' na

somente

que

foi

da

Constituição

essas

não

regime

preceito

O

nela

IX,

enumerados

direi tos

Suprema,

todavia,

tendência,
crimes,

vem

crescendo

que

porque

pela

carne,

séculos".

objetivo

da

aumentar

o

com medidas que

intimidando

pr6pria

"o

procurou

há

e

que

simples

com

representam
A

lista

a

Corte

foi

inverso

da

repressão

ou

individuo

pelo

o

outras

lei

suspeita

foi

porque ele

Reconheceu

o

da

entender

rigor
atingem

e

quaisquer

de maior alcance,

os

e

República,

conquistas do progresso humano no domínio das liberdades .

desses

o

vem

inspirado

intérprete a

garantias

Mas o preceito é

numerosos

processo

sem atingir os que dele dependem,

Constituição.

discriminadas

estariam excluídas.
atinge

penas

afirmação

enumeração pudesse levar o

serem

por

a

condenação

orientação que qualifica perfeitamente o

uma

princípios

introduzido

a

início

a

essa

desses
na
de

sua
um

procedimento criminal fundado em elementos nem sempre seguros ou de
suspeitas

que

viriam .a

tornar impossível

o

ser apuradas

exercício de

uma

no

processo.

).

atividade indispensável

permita ao indivíduo obter os meios de subsistência é

pouco de sua vida,

(...

Ora,
que

tirar-lhe um

porque esta não prescinde dos meios materiais

para a sua proteção" (HC no 45 . 232, RTJ 44, p. 322).

Analisando
inteira procedência,
decisão,

"'.f!: 102.001

com

a

esse

julgado,

anotou:

"Um

utilização

dos

Gilmar

exame mais

recursos

Ferreira
acurado
da

Mendes,
da

moderna

com

referida
doutrina
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' ITUCIONALIDADE
ST

1.805- 2

haveria de demonstrar que,

em verdade,

a

Constituição

contestação,

a

de

1967,

idéia

de

para

poder

razoabilidade

aplicar,
ou

sem

DF

Corte se

valeu da cláusula genérica de remissão contida no art. 1.50,
da

-

§

risco

35~,

de

proporcionalidade' da

restrição como princípio constitucional".
Na

Representação

n•

930,

o

saudoso

Ministro

Rodrigues

Alckmin anotou:

"Ainda no tocante a
essas
condições de
capacidade,
não
as
pode
estabelecer
o
legislador
ordinário, em seu poder de polícia das profissões, sem
a tender ao critério da razoabilidade, cabendo ao Poder
Judiciário apreciar se as restri ções são adequadas e
justificadas pelo interesse público,
para
julgá-las
legítimas ou não."
Em torno desse

julgado,

escreveu Gilmar Ferreira Mendes

(Cadernos cit ., pág . 187):

"Embora a questão em apreço se restringisse à
liberdade de exercício profissional, parece certo que o
juízo
desenvolvido
mostra-se
aplicável
a
qualquer
providência legislativa destinada a restringir direitos .
O reconhecimento da competência do Poder Judiciário para
'apreciar se as restrições são adequadas e justi f ica das
pelo interesse público,
demonstra a necessidade de,
muitas vezes, proceder-se, no controle de normas, ao
confronto da lei consigo mesma, tendo em vista os fins
constitucionalmente perseguidos . Por outro lado, deve-se
acentuar que a argumentação dese nvolvida pelo STF não
deixa dúvida de que, na espécie, a legitimidade dessas
medidas restritivas há de ser aferida no contexto de uma
relação meio-:Eim (Z,..reck-Mi ttel Zusarnmenh ang) , devendo ser
pronunciada a inconstitucionalidade da lei que contenha
limitações
inadequadas,
desnecessárias
ou
desproporcionais (não-razoáveis).
Trata-se, à evidência,
de aplicação do princípio da proporcionalidade ou da
proibição de excesso no juízo de consti,tucionalidade."
90
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Na Representação n•
STF,

1077,

a

,2 8.3.1984

(RTJ 112/34),

discutindo a elevação da taxa judiciária do Estado do Rio de

Janeiro, pela Lei estadual n• 383, de 4.12.1980 , decidiu que,

taxa

o

judiciária,

por

excessiva,

criar

obstáculo

..

''se a

capaz

de

impossibilitar a muitos a obtenção de prestação jurisdicional, é ela
inconstitucional, por ofensa ao disposto na parte inicial do

§

4• do

art. 153 da Constituição (de 1969)".
Comentando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
em que possivel ver a aplicação do principio da proporcionalidade no
controle de excessos na limitação de direitos, Suzana de Toledo
Barros, em monografia recente, anotou:

;,0 tema da igualdade suscitou, em muitos
outros casos, a atenção do Supremo Tribunal Federal para
o problema da razoabilidade entre o fator de restrição
considerado pelo legislador e o fim da norma legal, ou,
seja, requereu da Excelsa Corte a · utilização do critério
da proporcionalidade para julgar a constitucionalidade da
lei em face do princípio da isonomia. No caso do limite
de idade para a inscrição em concurso público, o STF, nos
Mandados de Segurança n• 21.033 e 21.046, e nos Recursos
Extraordinários n • 156. 404, 157. 863, 175.548, 136.237,
146 . 934 e 156.972, julgados entre 1990 e 1994, deixou
patente não poder a lei, em face do disposto no art. 7•,
XXX, e 39, § 2• da Constituição Federal, impor tais
limites, 'salvo nos casos em que a limitação de idade
possa ser justificada pela natureza das atribuições do
cargo a ser preencpido', envolvendo,
sem dúvida, a
avaliação da ·· lei. no contexto da sua relação meio-fim" (in
~o
Princípio da Proporcionalidade e o
Controle de
Constitucionalidade das Leis Restritivas dos Direitos
Fundamentais~~,. 1996, págs. 112/113).
de Segurança n•
21.046,
a
imposição legal de limite de
idade como requisito de acesso ao serviço público deve estar
relacionada com a natureza do cargo a preencher; de contrário,
constitui uma discriminação inaceitável. Discutiu-se, no julgamento,
No

Recurso

em

Mandado

14.12.1990, o STF deix ou assente que a

91

s:r.v. 1'02.002
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o limite de idade estabelecido entre 25 e 35 anos,

DF

para o concurso

público de Advogado de Oficio, não se tendo como razoável o limite
máximo estipulado,

à

vista precisamente da natureza do cargo;

nas

circunstâncias do caso, a Corte deferiu mandado de segurança.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1479-0-RS,

o

ilustre Ministro Celso de Mello, sobre o tema, anotou:
"Coloca,- se em evidência, neste P,Onto, o

tema
ao princípio da proporcionalidade, que se
qua~ifica
enquanto
coeficiente
de
aferição
da
razoabilidade dos atos estatais (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA
DE MELLO, "Curso de Direito Administrativo", p. 56/57,
itens n•s
18/19, 4" ed. , 1993, Malheiros,- LÚCIA VALLE
FIGUEIREDO, "Curso de Direito Achninistrativo", p. 46,
item n• 3.3, 2• ed., 1.995, Malheiros) - como postulado
básico de contenção dos excessos do Poder Público.
Essa é a razão pela qual a doutrina, após
destacar a ampla incidência desse postulado sobre os
múl t:iplos aspectos em que se desenvolve a atuação do
Estado - inclusive sobre a ·ativida.de estatal de produção
normativa - adverte que o princípio da proporcionalidade,
essencial
à
racionaLidade do Estado Democrático de
Direi to e i mprescindível à tutela mesma das liberdades
fundamentais, proíbe o excesso e veda o arbítrio do
Poder, extraindo a sua justificação dogmática de diversas
cláusulas
constitucionais,
notadamente
daquela
que
veicula,
em sua dimensão substantiva ou material, a
garantia do due . process of law (RAQUEL DENIZE STUMM,
"Princípio da Proporcj.onalidade no Direito Constitucional
Brasileiro", ' P·. 159/170,
1.995 ,
Livraria do Advogado
Editora,SUZANA DE TOLEDO .BARROS,
"0 Princípio da
Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das
Leis
Restritivas
de
Direitos
Fundamentais " ,
1996,
Brasília
Jurídica,MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO,
"Direitos Humanos Fundamentais", p . 11.1/ 11.2, item n• 14,
1995,
Saraiva;
PAULO
BONAVIDES,
"Curso
de
Direito
Constitucional", p. 352/355, item no 11, 4" ed., 1993,
Malheiros;
GILMAR
FERREIRA
MENDES,
"Controle
de
Constitucionalidade - Aspectos Jurídicos e Políticos", p.
38/54, 1.990, Saraiva) .
~~

concernente

91

...... 102.001
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Como precedentemente enfatizado, o princípio
da proporcionalidade visa a _i nibir e a neutralizar o
abuso do Poder Público no exercício das funções que lhe
são inerentes, notadamente no desempenho da atividade de
caráter
legislativo.
Dentro
dessa
perspectiva, • o
postulado em questão, enquanto que ofende os padrões de
razoabilidade e que se revelam destituidas de causa
legítima,
exteriorizando
abusos
inaceitáveis
e
institucionalizando
agravos
inúteis
e
nocivos
aos
direitos das pessoas (ADIN 2.158-AM, Rel. Min.
CELSO DE
MELLO).
De outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal
tem prestigiado normas que não se revelam
a.rbi trária.s ou irrazo§.veis em suas prescrições, em suas
determinações ou em suas limitações:
'A norma
estatal,
que não veicula
qualquer conteúdo de irrazoabilidade, ajustase ao princípio do devido processo legal,
analisado na perspectiva de sua projeção
material (substantive due process of law).
Essa cláusula tutelar, ao inibir os
efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de
poder legislativo, enfatiza a noção de que a
prerrogativa de legislar outorgada ao Estado
constitui atribuição jurídica essencialmente
limitada, ainda que o momento de abstrata
instauração normativa possa repousar em juízo
meramente
político
ou
discricionário
do
legislador' (ADI 1.407- DF, Rel. Min.
CELSO

DE MELLO)."
d~

É

princípios

da

notadamente,

na

"d est.arte, . presente

ter,

e

proporcionalidade
verifiqação

da

que

da

validade

invocação

a

razoabilidade
de

leis

dos

faz-se,

restritivas

de

direito, em face da Constituição.
Ora, na espécie em exame, o dispositivo em foco (art. 14,

s•,

da Constituição}

regra

de

políticos,

absoluta,

restritiva

pois

determinados

exercentes

de

inelegibilidade
quanto

a

93

r.F.

I 01.002

§

resultou de Emenda ·Constitucional que alterou
de

direitos

poder,

para
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converter-se
matéria

em

não

disposição

tem

Constituição,

que

sobre

com

DF

J..SOS-2

assecuratória

ver

2368
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outros

inelegibilidade,

de

elegibilidade.

dispositivos

que

foram

Essa

da

mesma

mantidos

na

sua

literalidade e objetivos.
Se o constituinte derivado deveria ter incluído a cláusula
da exigência de afastamento definitivo do titular,
do

pleito,

tal

como

Congresso Nacional,

a

matéria

ou não,

foi

seis meses antes

efetivamente

discutida

no

resultou isso de de·::isão política que

não pode ser, aqui, confrontada, a ponto de alterar-se o conteúdo do
preceito constitucional,

por via de exegese da norma do art. 14,

§

s•, em vigor, da Lei Magna, a fim de, nele, introduzir exigência que
o

constituinte reformador não quis fazê-la.

Se é

difícil admitir,

como sustentam os autores, que para concorrer ao mesmo cargo não há
necessidade de renúncia, fazendo-se esta necessária quando o titular
pretenda disputar cargo diverso

14, §§ s• e 6 ° ),

(Constituição art.

Certo é que não cabe corrigir tal disp~sição em juízo de controle de
constitucionalidade,
negativo e
direitos,

onde

a

Corte desempenha

não de legislador positivo,

função
exigir,

para

de

legislador

restringindo

o que não foi estabelecido como condiçiío :[>elo legislador

constituinte, o qual optou,

pela dispensa da cláusula do

é exato,

afastamento.
Nessas circunstâncias, · de outra parte,
princípios

de

isonomia,

pluripartidarismo,
restritiva não

proporcionalidade

para

mandando

aplicar

na

não é

e

razoabilidade

derivado.

quaestio

§

interpretação do

o

sistema

art.

14,

§

5•

a

prevista no art.

6°, ambos da mesma Constituição, os quais tratam de hipóteses
94

.P. 102.001

do

iuris que a Corte possa

exigência da renúncia seis meses antes do pleito,
14,

se

ou

cláusula

exegética,

via

desejada pelo constituinte

restou de difícil compreensão,
resolver,

por

criar,

não há invocar os

~·~~~
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um rege autorização de elegibilidade

outro disciplina questão de inelegibilidade,
por sua natureza,

em principio,

que se faz mister,

sujeito a

(art.

14,

§

s•J e o

não estando o primeiro,
desincompatibilização,

no que concerne ao segundo,

o

porque dispõe s(;bre

inelegibilidade.
Do exposto,
ponto,

para

conferida

a

mesmo se coubesse,

declarar

aqui,

inconstitucional

regra da

conhecer da ação,

determinada

interpretação

introduzida por emenda à

Constituição,

no

Carta

Magna, não poderia prosperar a pretensão nos termo:> em que se deduz.

4.

Por

arts. 73,

§

último,

examino

a

alegada

inconstitucionalidade

dos

2•, e 76, da Lei no 9.504/1997 .

Por

primeiro,

fundamentação

da

infraconstitucionais

observar
de

da

14,

§

que

autores

dada

da Lei Maior,

vinculam

dessas

sustentaram

interpretação
5o,

os

invalidade

que

ao

inconstitucionalidade
legislador ao art..

de

é

argüição

quanto

pelo

TSE

a

normas

e

à
pelo

na redação da Emenda no

16/1997 .

O art. 73 da Lei n• 9504/1997 proibe aos agentes públicos,
servidores

ou

não,

as

seguintes

condutas

tendentes

a

afetar

a

igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
ceder

ou

usar,

coligação,
direta ou

bens

em

beneficio

móveis.

ou

e

candidato,

imóveis

indireta da Uniã~,

Territórios

de

dos Municípios,

dos

partido

pertencentes

Estados,

ressalvada a

à

politico

ou

administração

da Distrito

Federal dos

realização de

convenção

partidária (art. 73, inciso I).
No parágrafo 2•, ora impugnado, estipula-se:
"§ 2• - A vedação do inciso I do c.;l!2JdJ; não se aplica
ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo
Presidente da República, obedecido o disposto no art.

95

,F:

102.002
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76, nem ao uso, em campanha,
reeleição
de
Preside~te
e
República . "

pelos candidatos à
Vice-Presidente
da

,·

À sua vez, dispõem o art. 76 e seus pará3rafos:

76 - O ressarcimento das despesas com o uso de
transporte oficial pelo Presidente da República e sua
comitiva
em
campanha
eleitoral
será
de
responsabilidade do partido polít;~ co ou · coligação a
que esteja vinculado.
§ ~· - O ressarcimento de que trata este artigo terá
por base o tipo de transporte usndo e a respectiva
tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente,
ressalvado
o
uso
do · avião
presidencial,
cujo
ressarcimento
corresponderá
ao
alugue~
de
uma
aeronave de propulsão a jato do tiz:•o táxi aéreo.
§ 2 • - No prazo de dez dias úteitr da real.ização do
pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, o
órgão competente de controle· interno procederá ex
officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos
parágrafos anteriores. ·
§ 3" - A falta do ressarcimento, no prazo estipulado,
implicará a co1_11unicação do fato ao Ministério Público
Eleitoral, pelo órgão de controle interno.
§ 4 • - Recebida a denúncia do Min:tstério Público, a
Justiça Eleitoral apreciará o fErito no prazo de
trinta dias, aplicando aos infratores pena de multa
correspondente ao dobro das desp<!sas, duplicada a
cada reiteração de conduta" .
~Art.

. Essa

matéria

foi

objeto

de

disciplina

pelo

TSE,

nas

instruções sobre Propaganda Eleitoral

(Instrução n• 35, baixada com

a

estando no

Resolução n•

20.~06,

de

4.3.~998),

§

2"

do art.

3~.

verbis:

"§ 2" - A vedação do inciso I do" ·_s·â put não se aplica
ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo
Presidente da República, obedecido o disposto no art.

96

. F:. 102.002

1215

1216

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

2371
A ÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

1. 805 -

2 - DF

32 destas Instruções, nem ao uso, em campanha, pelos
candidatos
à
reeleição
de
Presidente
e
VicePresidente da República, Governado.!: e Vice-Governador
do Estado e do Distrito Federal, de suas residências
oficiais, com os serviços inerentE•s à sua utilização
normal, para realização de contatos, encontros e
reun~oes pertinentes à pr6pria campanha,
desde que
não tenha caráter de ato públicc (Lei n• 9504/97,
art. 73, § 2 • ) . "

disposições do art .

As

hão

de

ser

visualizadas,

73,

como

§

conjuntamente com a regra do art. J.4,
da Emenda Constitucional n•
De fato,
Pais,
de

e

76, da Lei n• 4.504,

resto

§

fez

o

a

inicial,

s•, da Lei Maior, na redação

~6/1997.

se o constituinte derivado qu.Ls estabelecer,

alterando a

Presidente,

2•,

de

tradição republicana,

Governador

e

no

a reeleição para os cargos

Prefeito,

sem

e x i!Jir

o

afastamento

definitivo até a data da eleição, cumpre entender que teve em conta,
qual antes observei, a conveniência da continuidade administrativa,
como valor

relevante

Ora,

se

administrando a
não

no i"nstituto da reeleição.
Presidente

o

República e

obrigados a

se afastar

segurança

próprias

transporte

oficial

da

e

do cargo,

se

certo é

que

continuam

pode entender

lhes

porque

as medidas de

incluid;..s

investidura

não

Govern:ldores

os Estados, durante a. campanha,

residência

foram

e

subtraídas

durante o período de campanha. Certo é que a lei niio lhes assegura o
abuso do poder de autoridade e do poder econômico
'·

·~quiparados

encontram no ponto aos demais candidatos sujeitos à

que se

fiscalização e

autoridade da Justiça Eleitoral, no que concerne a essa matéria.
Não
seguida

da

vejo,

assim,

permanência

no

diante
cargo,

da

natureza

contenham

as

da

investidura,

normas

em

apreço

regras inválidas diante dos principies invocados n<t ação , pois essas
97

',F, 101.001
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disposições são explícitas nos l imites a

impedir o abuso no uso do

imóvel ocupado para residência oficial,

tendo garantido somente ao

Chefe de Estado que conti nua sendo, durant.e a campanha, o transpc;>.rte
oficial para seus deslocamentos, inclusive em campanha, quando então
o erário será indenizado nos termos definidos no art . 76 da Lei n•
Vinculadas que estão essas regras ao fato da permanência no

4504.

cargo,

não as tenho,

d e sde logo,

como inválidas ,

reafi.tmando aqui
,•

não serem elas disposições a autorizarem o uso abt:.sivo, o excesso de
poder,

o

que

eleitoral,

se

acontecer,

há

de

apurar-se

com as conseqüências nela previstas,

na

forma

da

lei

inclusive cassação

de registro ou de diplomação, conforme a hipótese .
Conhecendo,
entretanto ,
bastante

a

assim,

liminar

nos

em

pretendida ,

fundamentos

da

parte,
por

inici al

a

da

não

ação,

indefiro,

verificar

relevância

autori 2arem

a

suspensão

imediata da vigência das normas infra.constituciona:i,s questionadas,
bem

assim

da

Constituição,
cabe,

pois,

reeleição,

interpretação

impugnada

do

na redação da Eme nda Constitucional
exigir

de

Chefe

de

o afastamento do cargo ,

Poder

.~

.

..

98

s·

da

~6/~997.

Não

§

n•

Executivo,

candidato

seis meses ant es do pleito,

instar do que sucede com o disposto no art. 14,

S.T.F. 101.00'1

art.

§

6°, da Lei Maio r.

ã

ª-ª
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26/03/1998
MED . CAUT .
FEDERAL

PLENO
EM AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

J.. 805-2 DISTRITO

PRELIMINAR

O SENHOR MINXSTRO MOREIRA ALVES -

E:m tese, Sr. Presidente,

quem deve prestar informações , no processo de ação direta , quando se
impugna uma r e sol ução do Tribu nal Superior Eleitor al, é o Presidente
do

respectivo Tr ibunal .

ordem,

Creio,

ent retanto,

que devemos inverter a

pois se corre o risco de um empate na votação ,

que conv ocar membro de outro Tribunal . A meu ver ,
deve

respon der

à

informação

não

será

nenhum

neste caso ,
dos

Supremo, ma s sim o C~r regedor-Geràl ou qualquer outro
não seja o da Casa .

e de ter- se
quem

Ministros

do

Ministro , que

No caso do empate , c i nco a cinco,

p or e xemplo,

vamos convocar de o n d e ? De um tribunal que não tem competência pa r a
jul gar questões constitucionais a não ser em controle difuso?
O

melhor,

prestará informaçõe s

pois ,

é

do

Supremo

que

nesses

casos

Tribu nal

p a ra evitar que se incompatibilize o
Fede ral ,

em

exercício

no

Super ior Eleitoral, quando do julgamen to de uma ação direta .

8 T f' 102.002

quem

será um dos Mi nistros do Superior Tribunal de

Justiça ou o Correge dor- Ge r al ,
Mini stro

considerar

Tribunal

~
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PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N . 1.805-2 DISTRITO FEDERAL

MEDIDA LIMINAR

Y._

QT O

SOBRE PRELIMINAR

Senhor Presidente,

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -

estou

de

acordo

com

a

solução

preconizada

pelo

Ministro

Moreira

Alves, mas penso que há um elemento complicador que diz respeito pelo menos a meu ver,
quando

sabendo

sem reflexão maior - ao mandado de segurança,

que

deve

ser

impetrado contra ato

originariamente no próprio tribunal -

defrontamo-nos

de

tribunal ,

no campo da

recorribilidade.
Creio
valores, e desponta,
considerada

at é

que

na

espécie,

o

envolvimento

de

também sob a minhõ óptica, como de valia maior,

mesmo

controle concentrado,

temos,

a

circunstância

de

controle abstrato,

estarmos

no

âmbito

do

a necessidade de a · Corte,

tanto quanto possivel, atuar com a integração plena e, portanto, com
os onze Ministros.
No

mais,

as

respostas

às

consultas

Tribunal Superior Eleitoral não têm, em face ao preceito do

ao
rio

1219
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Código Eleitoral,

contornos normativos,

ao contrário,

por exemplo ,

do que ocorre em relação ao Tribunal de Contas da União .
Por isso,

acompanho o S .

Exa e

não conheço

q"uanto a essas resoluções que decorreram de consultas formul
É o meu voto .

2
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2 6 / 03/1998

PLENO

MED . CAUT . EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.805-2 DISTRITO
FEDERAL

(MEDIDA LIMINAR)
VO~Q

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Emenda Constitucional nQ 16, de 1997,
sistema

constitucional,

que

previu

princípios evocados na inicial,

Senhor Presidente,

a

encontrou em vigor um certo
sem

se

cogitar,

aqui,

dos

como já revelaram as constituições

anteriores, desde a primeira da República - a impossibilidade de se
ter

reeleição.

reeleição.

A

Emenda

viabilizou,

autorizou,

abriu

margem

à

Encontrou ela - e deixarei para abordar os parâmetros da

proposta que nela desaguou -,
série de medidas,

um grande sistema,

objetivando,

acima de

tudo,

o qual revela uma
o que eu diria,

o

equilíbrio na disputa, consideradas as eleições; e mais: objetivando
o

afastamento,

como

inconstitucionalidade,
material e

imaterial,

ressaltado

na

inicial

desta

ação

direta

de

do cenário eleitoral, do patrimônio público
direcionado a viabilizar a

eleição deste ou

daquele candidato.
vemos,
preceituava

serem

na redação primitiva,
"inelegíveis para

que o

os mesmos

§

5Q

do artigo 14

cargos,

no período

/

subseqüente,

o Presidente da República, os Governadores de

do Distrito, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou subs

ST f 102.002
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cláusula dizia respeito apenas a

esses últimos

"nos seis

meses anteriores ao pleito."
O

6• do artigo 14, em pleno vigor, revela que:

§

"'§

651' Pa.ra concorrerem a outros cargos, o Presidente da

República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os
Prefeitos

devem

renunciar

aos

respectivos

mandatos

até

seis

meses antes do pleito.•

sua

Por

vez ,

relativamente

consangüíneos ou afins, dispõe o

§

ao

cônjuge

e

parentes

7• do artigo 14 :

'§ 7• São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoçao, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território , do Distrito Federal, de
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses
anteriores ao pleito , salvo se já titular de mandato eletivo e
candidato à reeleição.•

Por
comento,

outro

lado,

possibilidade

a

estabelecimento

de

agasalha
de

outros

o

ter-se
casos

92

§

em

do

lei

de

artigo

complementar

inelegibilidade

estabelecimento também de prazos para a sua

14,

cessaç~o.

e

em
o
o

aludindo-se ao

objetivo mai or a ser alcançado , consideradas essas regras,

ou seja,

a

fim de proteger "a normalidade e legitimidade das eleições contra

a

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,

cargo ou emprego na administração direta ou indireta".
Se formos à

Lei complementar n•

64,

de 18 de maio de

1990, veremos que, para chegar- se a uma candidatura válida ao cargo
de

Presidente,

Governador,
Prefeito,
câmara,

de

Vice-Presidente

República,

ao d~ Vice-Governador do Estado

Vice-Prefeito,
prevê

essa

lei

e

ao

a

necessidade

de

cargo

de

também ao cargo de
na

a uma cadeira no senado,

2
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temos

a

enumeração

desses

cargos

e

funções

afastarem- se com uma certa antecedência.
Senhor Presidente, a PEC, que deu origem à Emendang 16/97,
que

afastou

do

cenário

jurídico-constitucional,

impossibilidade de caminhar-se para urna candidatura,
reeleição,
mandatos

era

explícita

eletivos

supressiva,

nos

votada,

e,

quanto

cargos
então,

à

permanência

ocupados.

Aí,

realmente,

certo ,

é

a

objetiva ndo a

dos

detentores

tivemos

uma

de

emenda

suprimiu-se essa cláusula

permissiva da permanência no cargo. Isso, a meu ver, não ocorreu sem
uma

razão,

sem

uma

justificativa

descompasso

com

a

razoabilidade

proporcionalidade

alusivos

a

toda

plausível;
com

e

e

não

princípio

o

qualquer

pel a

carta

de

1988,

observando- se

urna

em

da

Constituição .

supressão verificada em uma votação expressiva visou,
compatibilizar o teor da propos t a de emenda com o

ocorreu

A

justamente, a

s i sta~a

consagrado

tradição do nosso Direito

constitucional.
Não
grande

todo;

nela

posso
não

olvidar
se

que

a

Constituição

tem preceitos

isolados

Federal

é

que possam

um
ser

intGrpretados como se fossem preceitos de autonomia maior, até mesmo

podendo chegar- se a um paradoxo, a uma incoerência .
Se entendermos, a esta altura, que o d i sposto no
artigo 14 da

Cons~itui ção

5 2 do

Federal é conducente a concluir-se que não

há necessidade de afastamento

do cargo ocupado pel o Preside

Repú blica, pelo Governador de Estado e do Distrito Federal

3
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assentaremos paradoxo gritante.

por exemplo,

Vejam,

para a

de pretender um Governador de Estado a reeleição, ele

não precisa se afastar do cargo; pode permanecer,
até

mesmo

de

forma

um

automática,

considerados

os demais candidatos.

procedimento

extravagante,

para

reeleição.

exercício

do

terá,

teor

a

hipótese,

cargo.

Mas,

do

se

Aqui,

é

na

já não cogito
a

máquina

automático,

em

no

renunciando

do

§

ao

sequer de

decorrência

artigo

respectivo

disputa,

administrativa

ele quiser concorrer a

disposto

desincompatibilizar,

desequilíbrio

utilizando-se

O desequilíbrio

fazendo surgir,

outro
14,

mandato

do

cargo,
que

até

se
seis

meses antes do pleito .

isolada

a

s•

Podemos emprestar ao

§

ponto

incongruência ,

de

chegar

à

do artigo 14 urna interpretação

desincompatibilização, do afastamento,
outro

cargo,

quando,

à

exigibilidade

da

da renúncia para concorrer a

para concorrer ao próprio cargo,

não há,

em

reeleição, a necessidade dessa desincompatibilização? A meu ver não,
Senhor Presidente.

Atrevo-me até a

dizer qt.:e,

houvesse a possibilidade de reelei ção,
teríamos,

fatalmente,

se anteriormente já

criada pela Emenda n• 16/97,

essa possibilidade

alcançada pelo

imperioso

afastamento do cargo até seis meses antes do pleito . Não vejo como

se possa, a não ser que se caminhe, repito, para um
de perplexidade, çonclui r de outra forma.

4
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O SR. MINISTRO NELSON JOBIM - Ministro Marco Aurélio, em

primeiro

lugar,

a

informação

maioria absoluta e qualificada,
exatamente,

através

de

um

de V.

Exa.

sobre a

aprovação,

da supressão da menção,
encaminhamento

ao

inutilidade do dispositivo, tendo em vista que o

§

com

foi feita,

Congresso,

pela

6A do dispos i tivo

subseqüente estabelecia a exigência de renúncia, principalmente para
outros

cargos . Então,

Congresso Nacional,
suprimida,
foi

a

quando V .Exa.
parte final

traz a

informação de que,

no

da emenda primitiva havia sido

não o foi porque decidiram que teria de se afastar, mas

pela

inutilidade

e

esse

foi

o

encaminhamento,

inclusive,

de

todas as lideranças do Congresso Nacional.
Foi
resolveram

fazer

uma
um

ten tativa
destaque

política,
que

não

na
era

época;

os

supressivo,

votação em separado daquela parte do dispositivo,

partidos
mas

para

na hipótese de

tentar aprovar. Quando era inútil, não havia necessidade de aproválo.

Daí

porque

caiu

com

o

encaminhamento

favorável

de

todos,

perdendo o sentido.
Outro ponto fundamental é o da incongruência, que
examina como incongruênci a

jurídica,

na verdade,

é

v.

Exa.

exatamente uma

enorme incongruência política de interesses.
As incompatibilidades, no Brasil, foram introduzidas por
uma lei de 1855, pelo Marquês de Paraná. No processo de conci i ção,
quando subiu o Governo Marquês de Paraná, que tentava derrot
vitoriosos da Revolução da Praia de 1848,

5
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do

passou- se a

as quais visavam,

partido

conservador,

introduzir no Brasil as

no

para

início,
tentar

reduzir a
fazer

com

força
que

o

partido liberal passasse a controlar o processo político. Pois bem,
a

partir

dai

toda

resenha

e

história

da

legislação

eleitoral

brasileira, desembocando na Lei Saraiva, de 1881, ainda no Império ,
depois na Lei Rosa e Silva, de 1904, já na República, posteriormente
todas

as

modificações

até

chegar

ao

Código

Assis

Brasil,

as

incompatibilidades passaram a ser instrumentos para a definição de
quem disputaria no processo político.

Então, quando se proibiu aos

governadores em exercício , principalmente a eles - que era o aspecto
mais

importante

no

sentido

político

concorrerem a outros cargos, era

no

inicio

do

século

de

exatamente para definir os espaços

políticos de cada grupo político.

Ou seja, não é o sentido jurídico

da proibição e sim o político - essa a razão histórica.
Na revisão constitucional de 1993,

quando se aprovou a

redução do mandato de Presidente de cinco para quatro anos,

havia

também uma decisão poli ti c a do Congresso de aprovar a reeleição . O
acordo

políti co

era

nesse

sentido.

só

se

inviabi1izou

o

acordo

porque os governadores da época p r etendiam concorrer ao Senado sem
se desincompatibilizar.
representando,
Portanto,

Inviabilizou-se

aprovação

da reeleição,

aspiro, que o aspecto político de disputa aume

não dá

para se fazer uma leitura,

texto constitucional,

o qual

principalment

se insere nas decisões poli t

6
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Congresso,

a partir,

lógico-jurídico.
poli ticas

2382
meramente,

Terá

tomadas,

que

tendo

se

de uma perspectiva de um legalismo
ver

em vista o

também,

que

foram

decisões

critério poli ti co do

sistema

eleitoral brasileiro. Embora possa ser verdadeiro, no momento em que

se

mudou a

base

reeleição para a

do sistema brasileiro,
permissão da reeleição,

incompatibilidades.

saindo

da proibição da

tendo que se repensar as

Isso será um processo

longo para se conseguir

refazer o sistema de incompatibilidade, porque as incompatibilidades
ni'io

protegem

só

o

processo

eleitoral,

mas

também a

que

eu

deva

concorrer.
Se V.
início,

Ex•.

perceberá

o

examinar a

lei das inelegibilidades desde o

crescimento das

inel egibilidades,

não

para a

proteção da legalidade ou da legitimidade do processo eleitoral, mas
fundamentalmente

para se

saber com quem concorrerá,

ou

seja,

com

quem é possível concorrer. O processo foi aumentando, mais na câmara
do

que no

Senado,

porque o

espectro eleitoral de disputa é muito

mais duro do que a própria eleição majoritária.
São essas as razões políticas que o
vai

se

ajustar,

conseguir

chegar

e

creio

que

a

atingir

precisará

essa

no

logicidade

capta mui to bem mas que não coincide com a
momento em que se/vive.

7
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sistema brasileiro

mínimo

dez

jurídica,
logicidade
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para
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O S~OR MINIS~RO MARCO ~URfLtO - Senho~ ~~esidente,
meu convenci mento
artigo

14

da

sobre o descompasso de entender- se que o

Constituição

Federal

viabiliza,

por

si

o

5A do

§

só,

a

candidatura à reeleição sem o afastamento ao mandaco é muito forte,
porque

não

consigo

colocar sob o

mesmo

teto

constitucional

essa

permanência e a necessidade de afastamento se se pretende concorrer
contra~ia,

a cargo diverso. Isso
de bom senso,

na

pelo menos , o que tenho como noção

interpretação do

sistema

constitucional corno um

todo . Não consigo imaginar a vigência simultânea dos
a

óptica até aqui prevalecente,

que,

por exemplo,

ti tu lar,

o

quanto ao

"são inelegíveis,

cônjuge

e

os

parentes

§

5•

6 2 e 7•, com

§§

do artigo 14.

Por

no território de jurisdição do
consangüíneos

ou

afins,

até

o

segundo grau ou por adoção,"

se o próprio titular,

para concorrer

não

ternos

necessidade

a

cargo

diverso

aí,

explicitada

a

de

renúncia -, mas para concorrer ao mesmo cargo, pode neste permanecer
e atravessar as eleições,
portanto,

a

com respaldo até psicológico a conduzir,

um desequilíbrio na disputa decorrente do exercício do

cargo?
Quando a

creio que remete à

Constituição Federal se refere ao afastamento,

lei complementar que o prevê em hipóteses nas

quais a possibilidade de influência,

a partir do cargo

ocupado,

é

muito menor no repultado das eleições. Não visam os dois diplomas, a
Constituição Federal e

a

Lei Complementar,

apenas a

elucidar

concorrerá ao cargo, mas, sim, colar a urna possível eleição, da

8
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que outrora ocupou o cargo, a indispensável legitimidade, que é

t~o

cara em um Estado Democrático de Direito.
Entender-se
Governadores

que

Presidente

"O

da

de Estado e. do Distrito Federal,

República,

os

Prefeitos"

não

os

precisam, para concorrer à reeleição, renunciar ao cargo, é caminhar
no

sentido do

conducente,

empréstimo à

como disse,

concorrer a

outros

Constituição Federal

ao paradoxo,

cargos

porquanto

de interpretação
se desejarem eles

terão de renunciar aos que

já ocupam.

Entendo que princípios basilares da Carta de 1988 estão em jogo,
principalmente presente a circunstância de a matéria dizer respeito
à

eleição

para

cargos

do

Executivo;

eleição

que

se

pretende,

conforme escá na Carta, ocorra com a igualização das condições dos
diversos candidatos. E já temos a lei ,
direta

de

inconstitucionalidade,

iniludivelmente
tentarão a

consubstanciam

a

atacada mediante esta ação

criar certas prerrogativas que

uma

vantagem

para

aqueles

que

reeleiç~o.

Vejo que conflita com o sistema constitucional emprestar
ao

§

5R do artigo 14 da Constituição Federal alcance viabilizador da

permanência · dos
ficando

esse

candidatos

dispositivo,

à
se

reeleição
assim

não

nos
se

respectivos
concluir,

cargos,

totalmente

dissociado do sistema que a própria Constituição Federal encerra.
Peço yênia ao nobre Ministro Néri da Silveira e aos que
votaram após Sua Excelência ou o acompanharam,

9
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Nelson Jobim e Maurício Corrêa, para deferir, na espécie, a liminar
nos termos em que pleiteada.

(1

É o meu voto.

10
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26/03/98
AC~O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1 . 805-2 DISTRITO FEDERAL
(Medida Liminar)

YQl:Q

O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO - Sr. Presidente, bastaria
que eu dissesse "de acordo com o eminente Relator",
S. Ex" foi exaustivo,
divergência

pois o voto de

explorou todos os dados da questão. Todavia, a

inaugurada pelo

sr.

Ministro Marco Aurélio exige que,

pelo menos, duas palavras sejam ditas.

O
princípio:
para a

o

princípio
da

na

reelegibilidade

assenta-se

continuidade aàministrativa.

reeleição do

assenta-se

da

Chefe

presunção

do

d~

Executivo,

que

a

nos

dizer,

É

num
a

permissão

seus diversos

continuidade

outro

graus, ·

administrativa,

de

regra, é necessária.

A Emenda

Constitucional no

16,

de

4

de

junho de 1997,

dando nova redação ao§ 5° do art. 14, dispôs:

"§
5°
O
Presidente
da
República,
os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos
e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos
mandatos · poderão ser reeleitos para um único período
subseqüente . "

1--'--t...\
/
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norma,

A

como

desincompatibilização
reeleição,
silêncio
cabe

motivo

eloqüente

invocar,

a

por

meu

no

vê,

Chefe

que

do

não

anterior

à . elei9ão.

Constituição,

art .

Parece-me,

estar

1.4,

intérprete

preencher

o

De

outro

a

e

escrita.
na

lei

lado,

não

di versos

da

reelegibilidade
incompatível

renúncia num certo espaço de

esquecer que a elegibilidade é a regra,
deve

ao

continuidade administrativa,

tempo

sabido,

à

conforme foi dito,

desincompatibilização ou com a

é

candidata

que

constituinte.

com a

que,

se

Executivo

caberia

da

inelegibilidades para cargos

dado que,

princípio da

silenciou-se

do

legislador

ver,

chefia do Executivo,
apóia-se

do

se

também,
a

As

que

não

se

deve

inelegibilidade a exceção,
inelegibilidades

complementar

do

estão
do

9•

§

na

mesmo

artigo.

Ora,
Constitucional

é

na tábua das inelegibilidades escritas no Direito

Positivo

reelegibilidade

(art.

brasileiro

14,

se

sem norma

1•),

§

que

inscreve

a

regra

da

expressa restritiva na

citada regra.

É

princípio

da

certo que o

legislador constituinte,

continuidade,

poderia

desincompatibilização ou da
art.

14

p r ocedeu .

da

Constituição.
É

caso,

repito,

exigência

no

renúncia nos prazos dos

§§

Certo
de

impor

pondo de lado o

é,

entretanto,

silêncio

constituinte que não cabe ao intérprete
2

da

e

do

6"

que

eloqüente

preencher.

sentido

do

r'\,

-l.'\

---

7"

assim

não

legislador
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Com
Ministro

Marco

essas

breves

Aurélio

para

2388
considerações,
acompanhar

Relator . .}Jv•JJ .UA.().'c'

3

o

peço
voto

licença
do

Sr .

ao

Sr.

Ministro-

1233

1234

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

2389
MED. CAUT . EM A
FEDERAL

O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1 . 80 5 -2 DISTRI

VOT O

O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES

Sr.

Presidente,

não

estamos diante de uma ação direta de interp retação da Constituição.
Ouvi

váriai

considerações

que

dizem

interpretação da emenda constitucional .
di r eta

de

inconstitucionalidade.

constitucional,

se

s6

respeito

ao

problema

de

Estamos diante de uma ação

Em

se

admite

tratando

de

emenda

possibilidade

a

de

inconstitucionalidade quando ela fere cláusula pétrea .
Procurei, em todas as alegações feitas na inicial , qual a
cláusula pétrea ofendida no sentido de esta emenda constitucional
ser

tendente

a

aboli -la.

combinado com o art . 60,
isonomia

e

com

evidentemente ,

Apenas

encontrei

alusão

ao

art .

5°,

4°. O art . 5° foi invocado para efeito de

§

relação

a

problema

de

proporcionalidade,

essa emenda não tende a aboli- lo em

n~nhum

mas,

dos seus

incisos .
Por isso ,

c heguei até a considerar que era o caso de se

não conhecer da ação direta de inconsti tucio!ialidade por falta de
demonstração

do

plausivel,

natureza

se

tratando

em

de

requis i to
emenda

para

e x aminarmos

constituc i onal .

No

ação

dessa

entanto,

o

eminente Relator, num imenso esforço para encontrar alguma coisa que

STP 102.002
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justificasse

essa

ação,

invocou,

alegação de ter sido ofendido o
art.

60,

4°.

§

Mas a

emenda

constitucional

abolir

o

§

direitos

2°

do

última

relativa
5°,

análise,

2° do art .

§

minha preocupação é

art.

fundamentais

em

a

porque

não

decorrentes

de

havia

combinado com o

de que não há,

reeleição,

à

5°,

que

nenhuma

implica

tendência

abolir

principias

pela

da

os

a

outros
própria

Constituição ou de tratados internacionais.
Como houve
tendente a
fazendo,

essa alegação,

não conhecer desta ação,

embora a

principio estivesse

também dela conheço e,

assim

não tenho a menor dúvida de que não se pode considerar -

principalmen):.e

em se

tratando de

liminar

que há

plausibilidade

jurídica capaz de conduzir ao deferimento da liminar.
Gostaria ainda de salientar um principio fundamental: não
se

declara

inconstitucionalidade

ofensa a dispositivo,
no

espírito

da

por

ofensa

sistema,

a

mas

por

senão teríamos inconstitucionalidade com base

Constituição

e,

obviamente,

ch.egaríamos

a

subjetivismo absoluto.
Por

essas

razões,

indeferindo a liminar requerida .

~anho

2

STP' 102.002

o

eminente

Relator,
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

MED. CAUT . EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1 . 805-2
PROCED.: DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN . NÉRI DA SILVEIRA
REQTE.: PARTIDO DEHOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVDOS. : RONALDO ~ORGE I'.RAÚJO VIEIRA JÚNTOR E OUTROS
REQTE.: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADVDOS.: DANIANE MANGIA FURTADO E OUTROS
REQTE.: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
ADV.: PAULO MACHADO GUIMARÃES
REQTE.: PARTIDO LIBERAL - PL
ADV.: RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR
REQDO .: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
REQDO.: CONGRESSO NACIONAL
REQDA.: MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
REQDA.: MESA DO SENADO FEDERAL
REQDO . : TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Decisão
O Tribunal,
por votação unânime,
não
conheceu da ação ·.direta quanto às resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral,
objeto de impugnação na presente sede de controle
normativo abstrato . Prosseguindo no j u lgamento, o Tribunal, na parte
de que conheceu, indeferiu, por votação majoritária, o pedido de
medida cautelar, vencido o Ministro Marco Aurélio, que o def eria,
nos termos pretendidos pelos autores da açãb direta. Votou o
Presidente .
Aus~ntes,
justificadamente,
neste
julgamento,
os
Ministros Sydney Sanches e Sepúlveda Pertence. Plenário, 26.3.98.

Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello.
Presentes à sessão os Senhores Minist:ros Moreira Alves, Néri da
Silveira, Sydney Sanches, Octavio Gallotti, Sepdlveda Pertence,
Carlos Velloso, Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa e
Nelson Jobim.
Procurador-Geral da Repdblica, Dr. Geraldo Brindeiro.

[__Lt...

!~u).z

A._

TXatsu
Secretário
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26/03/1998

ACÃO

DI~ETA

RELATOR
REQUERENTE:
ADVOGADOS :
REQUERENTE:
ADVOGADOS :
REQUERENTE:
ADVOGADO
REQUERENTE:
ADVOGADO
REQUERIDO
REQUERIDO
REQUERIDA
REQUERIDA
REQUERIDO

COORD. DE ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA
D.J. 14.11.2003
TRIBUNAL PLENO
EMENTÁRIO N° 2 13 2-12

DE INCONSTITUCIONALIDADE (LIMINAR)

N o 1. 805 -2 - DF

MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR E OUTROS
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI E OUTROS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
PAULO MACHADO GUIMARÃES
PARTIDO LIBERAL - PL
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
CONGRESSO NACIONAL
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
MESA DO SENADO FEDERAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art.
14,
§
5o ,
da
Constituição,
na
redação
dada
pela
Emenda
Constitucional n• 1 6/1997 . 3. Ree le ição do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e do Distr·ito Fede ral e dos Prefeitos,
bem como dos que os hajam sucedido ou substituído no curso dos
mandatos,
para
um un~co período
subseqüente .
4.
Alegação de
inconstitucionalidade a) da interpretação dada ao parágrafo 5o do
art. 14 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional no
16/1997, ao não exigir a renúncia aos respectivos mandatos até seis
meses antes do pleito, para o titular concorrer ã reeleição; b} do §
2 9 do art. 73 e do art. 76, ambos da Lei no 9.504, de 30.7.1997; c)
das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nos 19.952, 19.953,
19.954 e
19.955, todas de 2 . 9 .. 1~97, que responderam, negativamente,
a
consultas
sobre
a · neqessidade
de
desincompatibilização
dos
titulares do Poder Executivo para concorrer à reeleição . 5. Não
conhecimento
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade,
no
que
concerne às Resoluções re.feridas do TSE, em respostas a consultas,
porque não possuem a natureza de atos normativos,
nem caráter
vinculativo.
6.
Na redação origina l ,
o
§
5° do art.
14 da
Constituição era regra de inelegibilidade absoluta. Com a redação
resultante da Emenda Constitucional no 16/1997 , o § 5° do art . 14 da
Constituição passou a ter a natureza de norma de elegibilidade. 7.
Distinção
entre
condições
de
elegibilidade
e
causas
de
inelegibilidade.
8.
Correlação
entre
inelegibilidade
e

s:r.F. 101.001
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desincompatibilização, atendendo-se esta
do cargo
ou função, em caráter definitivo ou por licenciamento, conforme o
caso,
no
tempo
previsto
na
Constituição
ou
na
Lei
de
Inelegibilidades. 9. Não se tratando, no § s• do art. 14 da
Constituição,
na redação dada
pela Emenda Constitucional.· n•
16/1997, de caso de inelegibilidade, mas, sim, de hipótese em que se
estipula ser possível a elegibilidade dos Chefes dos Poderes
Executivos, federal, estadual, distrital, municipal e dos que os
hajam sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para . o mesmo
cargo, para
um
período
subseqüente,
não
cabe
exigir-lhes
desincompatibilização para concorrer ao segundo ma~dato, assim
constitucionalmente autorizado. 10. Somente a Constituição poderia,
de expresso, estabelecer o afastamento do cargo, no prazo por ela
definido, como condição para concorrer à reeleição prevista no § s•
do art. 14, da Lei Magna, na redação atual. 11 . Diversa é a natureza
da regra do § 6• do art. 14 da Constituição, que disciplina caso de
inelegibilidade, prevendo-se, aí, prazo de desincompatibilização. A
Emenda Constitucional n• 16/1997 não alterou a norma do § 6° do art.
14 da Constituição . Na aplicação do § s• do art. 14 da Lei Maior, na
redação atual, não cabe, entretanto, estender o disposto no § 6° do
mesmo artigo, que cuida de hipótese distinta. 12. A
exegese
conferida ao § s• do art. 14 da Constituição, na redação da Emenda
Constitucional n• ~6/1997, ao não exigir desincompatibilização do
titular para concorrer à reeleição, não ofende o art. 60, § 4•, IV,
da Constituição, como pretende a inicial, com expressa referência ao
art. s•, § 2•, da Lei Maior. 13. Não são invocáveis, na espec~e. os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da isonomia ou do
pluripartidarismo,
para
criar,
por
via
exegética,
cláusula
restritiva da elegibilidade prevista no § s• do art. 14, da
Constituição, na redação da Emenda Constitucional n• 16/1997, com a
exigência de ren6ncia seis meses antes do pleito, não adotada pelo
constituinte derivado. 14. As disposições do art. 73, § 2•, e 76, da
Lei n• 4.504/1997, hão" de. ser .visualizadas, conjuntamente com a
regra do· art. 14, § s•, da Constituição, na redação atual. 15.
Continuidade administrativa e reeleição, " na concepção da Emenda
Constitucional no 16/1.9.~7. Reeleição e não afastamento do cargo.
Limites necessários no exerc~c~o do poder, durante o período
eleitoral, sujeito à fiscalização ampla da Justiça Eleitoral, a quem
incumbe, segundo a legislação, apurar eventuais abusos do poder de
autoridade ou do poder econômico, com as conseqüências previstas em
lei . 16. Não configuração de relevância jurídica dos fundamentos da
inicial, para a concessão da liminar pleiteada, visando a suspensão
de
vigência,
até
o
julgamento
final
da
ação,
das
normas
I •

2
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infraconstitucionais
question adas,
bem
assim
da
interpretação
impugnada do § s o do art. 14 da Constituiçao, na redaçao da Emenda
Constituci onal no
16/1 997,
que não exige de Chefe de
Poder
Executivo, candidato à reeleição, o afastamento do cargo, seis meses
antes do pleito. 17. Ação direta de inconstitucionalidade conhec:Lda,
tão-só, em parte, e indeferida a liminar na parte conhecida.

AC Ó RD Ã O

Vistos, relatados e d i scutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, na
conformidade da ata de julgamentos · e das notas taquigráficas, por
unanimidade, não conhecer da ação direta quanto ãs resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, objeto de impugnação na presente sede
de controle normativo abstrato. Ainda, por votação majoritária,
indeferir o pedido de medida cautelar, na parte de que conheceu.
Brasília, 26 de março de 1998.

MINI STRO CELSO DE MELLO - P RESIDENTE

(ln ! IV. h jy{ ~OR
'
MINr~T~ NiRI~
1

•

SILVEIRA

3
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TRIBUNAL PLENO
N° 1.805-2 - DF

26/03/98
ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LIMINAR)
RELATOR
REQUERENTE:
ADVOGADOS :
REQUERENTE:
ADVOGADOS :
REQUERENTE:
ADVOGADO
REQUERENTE:
ADVOGADO
REQUERIDO
REQUERIDO
REQUERIDA
REQUERIDA
REQUERIDO

MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR E OUTROS
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI E OUTROS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
PAULO MACHADO GUIMARÃES
PARTIDO LIBERAL - PL
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
CONGRESSO NACIONAL .
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
MESA DO SENADO FEDERAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R E L A T Ó R I O

O SENHOR

MINISTRO

NÉRI

DA

SILVEIRA

O Partido Democrático Trabalhista
Trabalhadores

(PT) ,

Partido Liberal

(PL)

o

{RELATOR) :

(PDT) ,

Partido Comunista do Brasil

o

Partido dos

(PC do B)

e

o

aforaram ação direta de inconstitucionalidade,

objet ivando venha o Supremo Tribunal Federal:

"a ) determinar, imediatamente, interpretação
conforme a Constituição Federal ao § 5 • do art. 14 da
Constituição Federal, nos termos propostos pelo art. 1•
da Emenda Constitucional n• 16, promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputadqs e do Senado Federal e publicada no
Diário Ofici·al da Uni'ão, seção I, de 05 de junho de 1997,
bem como à Lei n• 9 . 504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições:
b)
declarar a
inconstitucionalidade,
com
suspensão im~diata de eficácia, do § 2• do art. 73 e art.
76, ambos da Lei n• 9.504, de 30 de setembro de 1997,
"que estabelece normas para as eleições", publicada no
D. O. U.
do
dia
seguinte,
além
da
declaração
de
inconstitucionalidade, com suspensão imediata da eficácia
das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral n•s 19.952,
19.953, 19.954 e 19.955, todas de 02.09.1997.•

.F. 101.002
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As normas objeto da presente ação possuem

"a) Art. 14,
§
5°,
da Constituição, ' na
redação proveniente da Emenda Constitucional no 16/1997:
"Art. 14.
§
5o
O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal,
os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período subseqüente".

b) Lei no 9.504, de 30.9.1997, que estabelece
normas para as eleições" (arts . 73, § 2• e 76):
"Art. 73 - São proibidas aos agentes
públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades. entre candidatos nos pleitos
eleitorais: ·
I - Ceder ou
usar, em benefício de
candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração direta ou indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal,
dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

"§. 2 o
A vedação do inciso I
do
caput não se aplica ao uso, em campanha,
de transporte oficial pelo Presidente da
Repúbl i ca, obedecido o disposto no art.
76,
nem ao
uso,
em campanha, pelos
candidatos a reeleição de Presidente e
Vice-Presidente da República".

"Art.
76
o ressarcimento das
despesas com o uso de transporte oficial
2
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pelo
Presidente
e
sua
comitiva em campanha eleitoral será de
responsabilidade do partido político ou
coligação a que esteja vinculado.
§ 1 o - o ressarcimento de que trata
este artigo terá por base o tipo de
transporte usado e a respectiva tarifa de
mercado cobrada no trecho correspondente,
ressalvado o uso do a v~ ao presidencial,
cujo
ressarcimento
corresponderá
ao
aluguel de uma aeronave de . propulsão a
jato do tipo táxi aéreo.
§ 2° - No prazo de dez dias úteis da
realização do pleito, em primeiro turno,
ou segundo, se houver, o órgão competente
de controle interno procederá ex officío à
cobrança dos valores devidos nos termos
dos parágrafos anteriores.
§ 3° - A falta do ressarcimento, no
prazo estipulado, implicará a comunicação
do fato ao Ministério Público Eleitoral,
pelo órgão de controle interno.
§
4o
Recebida
a
denúncia do
Ministério Público, a Justiça Eleitoral
apreciará o feito no prazo de trinta dias,
aplicando aos infratores pena de multa
correspondente ao dobro das despesas,
duplicada a cada reiteração de conduta" .

violados

n"s 19.952,

c) Resoluções do Tr.ibunal Superior Eleitoral
19.953, 19.954 e 19 .955, todas de 2.9 . 1997.•

Apontam-se

como

pelas

normas

(plura lismo político);

e

preceitos

Resoluções

ó ·art.

5° 1

da

acima

inciso LV

Constituição
referidas:

de

art.

1988,
10 ,

v

("ninguém será privado

da liberdade ou d e seus bens sem o devido processo legal") ; o art.
5•

I

§

2o

;

o

art.

14

I

§

Presidente da República,

6o

("Para concorrerem a

outros cargos

os Governadores de Estado e

1

o

do Distrito

Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até
3
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seis meses antes do pleito)
livre

a

criação,

políticos ,
o

fusão,

§§

e

7°

art.

9°

incorporação

e

extinção

dos

1. 7

("É

partidos

resguardados a soberania nacional, o regime democrático,

pluripartidarismo,

observados

i

os

observância

do

fundamentais

direitos

os

seguintes

prece i tos:

principio

da

omí s sis

moralidade

o

i

na

da

human'~

e

quanto

à

pessoa

art.

3 7,

administração

pública

direta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios; e o art . 60,

§

4°;

IV,

segundo

o qual não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir "os direitos e garantias individuais".
inicial

A

concentrado
sobre a

de

discorre

sobre

inconstitucionalidade

inconstitucionalidade da

o
de

cabimento
emenda

do

controle

constitucional

Emenda Constitucional no

("Emenda Constitucional da Reeleição

"),

de f l s.

7/16.

e

16/1997

No ponto,

sustenta a inicial, às fls. 9/12, i n verbi s:
"Trata-se, pois, de enfrentar a seguinte
questão concreta : como garantir a aplicação sistêmica e
orgânica
da
Carta
magna
quando
dois
dispositivos
constitucionais encontram-se, aparentemente, em conflito?
Foi precisamente neste ponto, que instalaramse, principalmente na Europa, na segunda metade deste
século,
vigorosas
divergências
doutrinárias
e
jurisprudenciais .
Avançou
na tentativa de elucidação desta
questão,
utilizando-se
o
entendimento
que
nas
constituições escritas e rígidas
como é o caso da
Constituição. _brasileira de 1988
existem normas de
natureza principiol6gica, normas primeiras de todo o
sistema
constitucional
pátrio
que
espraiam
sua
influência, que lançam luzes sobre todo o ordenamento
jurídico nacional.
Para melhor conceituar os princípios e, em
especial, os princípios constitucionais e determinar sua
ordem de grandeza primeira no arcabouço jurídico nacional

-se

4
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é fundamental que nos
doutrina,
tendo claro que a tese a ser esgrimada nesta ação parte
da
seguinte premissa:
a
importância
dos princípios
constitucionais
como
emanadores
dos
parâmetros
normativos, e mais, a prevalência histórico-cultural e
constitucionalmente determinada de alguns valores sobre
os demais.
J.J.
Gomes
Canotilho
e
Vital
Moreira,

constitucionalistas mundialmente consagrados,

afi~am,

em

espantosa capacidade de síntese serem os princípios,
"núcleos de condensações, nos quais conflu~ valores e
bens constitucionais" (-ª.Q..!d.Q José Afonso da Silva, in
Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1990, pág. 82)
Celso Antônio Bandeira de Mello, publicista
de primeira grandeza, ao dispor sobre a relevância dos
princípios no ordenamento jurídico, cunhou trecho que já
se tornou clássico, verbis:
"Violar um princípio é muito mais
grave que transgredir uma norma qualquer. A
desatenção ao princípio implica ofensa não
apenas a um específico mandamento obrigatório
mas a todo o sistema de comandos. É a mais
grave
forma
de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade, conforme o escalão do
princípio
atingido,
porque
representa
insurgência contra todo o sistema, subversão
de
seus
valores
fundamentais,
contumélia
irremissível
a
seu
arcabouço
lógico
e
corrosão
de
sua
estrutura
mestra.
Isto
porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que
o sustêm e alui-se toda a estrutura nelas
esforçada."
(in
Curso
de
Direito
Administrativo, Ed. Malheiros, 1993, p. 409)
Paulo
constitucionalista
princípio:

de
e

Barros
tributarista,

Carvalho,
assim

grande

conceitua

o

"É uma regra portadora de núcleos
significativos
de
grande
magnitude,
influenciando visivelmente a or3.entação de
cadeias normativas, às quais outorga caráter
5
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de unidade relativa, servindo
agregação
de
outras
regras
positivo." (in,
sobre
os
Constitucionais
Tributários,
Direito Tributário, Editora RT,
pág . 149)

de fator de
do
sistema
Princípios
Revista
de
1991, n• .-ss,

Roque Carraza, por sua vez, assim, leciona,
"Princípio jurídico é um enunciado
lógico, implícito ou explícito, _que, por sua
grande
generalidade,
ocupa
posição
de
preeminência nos vastos quadrantes do direito
e,
por
isso
mesmo,
vincula,
de
modo
inexorável, o entendimento e a aplicação das
normas jurídicas que com ele se conectam"
(in,
Curso
de
Direito
Constitucional
Tributário, Ed. Malheiros, 1993, pág. 27)

o eminente constitucionalista italiano Vezio
Crisafulli,
formulou
em
1952,
no
dizer
de
Paulo
Bonavides,
uma "excelente e sólida conceituação" de
princípio, verbis:
"Princípio é, com efeito, toda norma
jurídica, enquanto considerada determinante
de uma ou de muitas outras subordinadas, que
a pressupõe, desenvolvendo e especificando
ulteriormente o preceito em direções mais
(menos
gerais),
particulares
das
quais
determinam,
portanto,
resumem,
e
potencialmente,
o
conteúdo:
sejam,
pois,
esta-s
efetivamente
postas,
sejam,
ao
contrário, apenas dedutíveis do respectivo
princípio geral que as contém" (apud. Paulo
Bonavides,
in
Curso
de
Direito
Constitucional, Malheiros Editores, 1997 , 7"
Ed., pág. 230)

De outro lado, constatava-se a existência, no
corpo
constitucional,
de
regras
que
estabeleciam
prerrogativas,
competências,
direitos,
deveres,
faculdades, garantias, enfim, regras de conduta.
6
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J. J.

felicidade,
verbis:

a

Canotilho
distinção entre

regras

e

com
rara ·
pri ncípi os,

"Di stinguem-se
as
regras
•dos
princípios por alguns critérios a saber : a)
os princípios são
normas com um grau de
abstração mais elevado que as regras; b) os
princípios, por serem vagos e indeterminados ,
carecem
de
mediações
concretizadoras,
enquanto
as
regras
são
sus.c etíveis
de
aplicação direta; c) os princípios são normas
de naturez a ou com pape l
fundamental no
ordenamento jurídico devido a sua pos~çao
hierárquica no sistema das fontes do direito
ou a sua importância estruturante dentro do
sistema
jurídico;
d)
os
princípio s
são
"standards"
juridicamente
vinculan t es
nas
exigências de "Justiça", na "idéia de d ire ito,
ao passo que as regras pode m ser normas
vinculativas
com
. conteúdo
meramente
funcional ; e) os princípios são fundamentos
de regras, constituem a "ratio" de regras
jurídicas." (in Direito Constitucional, Ed .
Almedl na, Coimbra, pág. 172/173)

Quando o aparente conf1 i to se dá entre a
regra de conduta e a n orma principiológi c a, consolidou -se
o entendimento de prevalência desta última, visto ser a
matriz,
o
ponto
de
gênese
da
regra
de
conduta
constitucional.
De outra parte, quando o conflito se dá entre
normas de c"ond~ta, d?veria utilizar-se o julgador dos
princípios constitucionais explícitos e implícitos que
permeiam
todo
o
ordenamento,
para
definição
da
prev alência de um sobre o outro .
Agravou-se o dilema quando o conflito a ser
dirimido situava-se no campo principiológico. E esta,
quer nos parecer, é a hipótese que desenvolver-se-á na
pres ente ação direta de inconstitucionalidade.
O ilustre e inesquecível publicista Geral d o
Ataliba , ao di s por sobre a importân cia dos princípios
constitucionais, em especial do princípio republ i cano,
7
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posiciona v a-se
este
determinados
v e rbis:

de

"A.l guns
princípios
constitucionais
foram pos tos tradicionalmente pelos nossos
sucessivos. legisladores constituintes como
fundamentais a todo o sistema e, por isso, em
posição
de
e minência
r e lativamente
a
outros( ... ) Daí a razão pela . qual muitos
doutrinadores
com certa dose de exagero
afirmarem
que
essa
disposição
é
"supraconstitucional", o que tecni camente não
pode ser aceito, mas politicament e vale como
sugestão para a compreensão da ~portância e
significação desse principio no
contexto
sistemático."
(in Eficácia dos Princípios
Constitucion a is - República - Periodi cidade e
Alternância
Reele i ção
das
Me sas
do
Legi s lativo,
Revista · de
Direito
Público,
Editor a RT, julho/ dezembro de 1980, n • 55-56 ,
pág. 1 6 6 / 168 )

Impõe-se, por oportuno, o esclarecimento que
esta rápida e simplificada digressão sobre a evolução do
controle
abstrato
da
constitucionalidade,
controle
concentr ado da constitucionalidade das normas - legado do
direito roman o - germânico - não reproduz , e nem pretende
tanto, as intestinas controvérsias que há muito pouco
tempo proliferavam quando o tema era submetido à análise .
Haveria
a
possibilidade
de
uma
norma
constitucional, . decorrente
da
atividade
do
poder
constituin te derivado
uma emenda constitucional, no
caso brasileiro
ser considerada inconstitucional? Em
outras pala vras,
seria possível argüir,
em sede de
controle
concentrado
de
constitucionalidade
a
inconstitucionalidade de norma constitucional, de mesmo
status e de mesma ordem hierárquica que aquelas que
integram o corpo constitucional?
A doutrina e a jurisprudên cia alemã foram
prodigiosas no deslinde desta questão . Disseminou-se o
trabalho de prestigiados hermeneutas a l emães, bem como as
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decisões da Corte Constitucional
entendiam ser
a Constituição Federal não um agregado de dispositivos,
um corpo onde se justapõem títulos, capítulos, seções e
artigos. Não.
A Constituição de um dado país é um todo
sistêmico, orgânico, onde as interconexões e interseções
das
normas
são
estabelecidas
pelos
ditames
principiológicos. Não é um corpo sem alma, e a alma de
uma
Constituição
são
exatamente
seus
princípios
fundamentais.
Agasalhando
este
entendimento_,
tanto
a
doutrina quanto a jurisprudência européia, especialmente
a alemã, sinalizaram para os critérios a serem adotados
quando
uma
norma
constitucional
afronta
princípios
fundamentais
de
uma
nação.
Estes
hão
sempre
que
prevalecer e
daí a possibilidade de declaração de
inconstitucionalidade de norma constitucional.n
Tomando posição

no

debate doutrinário

e

invocando-o na

fundamentação da inicial, aduzem os autores (fls. 12/14):

"Sustentamos,
nesta
ação,
consoante
se
depreende do item II que aponta as normas constitucionais
violadas,
que
a
interpretação
conferida
aos
atos
normativos impugnados viola princ~p~os
expressamente
previstos, e, portanto, positivados de nossa Constituição
Federal.
Entendemos,
ainda,
que
o
controle
da
constitucionalidade
dos
atos
normativos
impugnados
poderia ser realizado, mesmo em face dos princípios não
escritos que d~fluíssem da interpretação sistêmica e
teleológica da vontade do constituinte originário.n
Entendem os ài.ltores,
dúvida

desse

Sydney

Sanches, em

dispositivos

posicionamento

da

que

Emenda

foi

na

noutro passo,
ADIN

Constitucional

9

,.., 10%.001

n•

declarada

939-5,
a

n•

que

o

STF não deixa

relator

o

Ministro

inconstitucionalidade
3/93

que

criou o

de

Imposto
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Provisório sobre a

Movimentação ou a

Valores e

de

inicial,

às

Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF) .
partir daí,

A

no particular,

conclui

a

fls . 16 :
"No caso em questão, pretende-se demonstrar
que
os
termos
da
Emenda
Constitucional n•
16/97,
promulgada pel as Mesas da Câmar a dos Deputados e do
Senado Federal em 04 . 06 . 97 e p ublicada no órgão oficial
no dia seguinte, bem como os demais atos' normativos
impugnados nesta
ação,
ensejam a
possibilidade
de
interpretação
contrária aos ditames principiológicos
fundamentais da Carta de 1988.
Neste sentido, propugnam os autores, pela sua
declaração de inconstitucionalidade para que a EC n •
16/97 e os demais atos normativos impugnados tenham
interpretação
conforme
a
Cons ti tu i ção,
preservando,
assim, a integridade dos princípi os que a balizam e que
lhe dão sustentação . "

A

seguir,

constitucionais", a
"compreender

que

sob

o

"Detalhamento

titulo

inicial afirma, por primeiro,

bem

pretendeu

tutelar

16/1997",

bem assim

jurídico

com

o

legislador

promulgação

a

da

das

ser indispensãvel

constituinte

Emenda

violações

derivado

Constitucional

n•

"qual o princípio constitucional adotado para

balizar o emendamento da Cart a de 1988, no que concerne à reeleição
de

detentores

de

mandato

estadual e municipal?" E,

princípios constitucionais
violado?
16) :

eletivo

no

Poder

Executivo

federal,

.indaga : "E ao agir desta forma, que

a~nda,

teri a

a

Emenda

Constitucional

no

16/97

(fls. 16) , Con c.1 ui a inicial nessa linh a de perguntas (fls.

"Esta

é

sem

dúvida

a

essência

da

argüição

que

ora

se

Constitucional

n•

apresenta" .
Depois
16/97

e

os

de

demais

discorrer sobre
atos

normativos

constitucional das inelegibilidades e
10

'.1-: 102.0R1

"a

Emenda

impugnados

e

o

"sistema

hipóteses de elegibilidade
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antecedentes" e de afirmar (fls. 17) que "A análise do art. 14 da CF
e

de

seus

parágrafos

permite

constatar

orgânico e articulado", acrescentam

a

existência

de

um

todo

(fls. 18/19):

"Enquanto o § 5° vedava a reeleição para
cargos no Poder Executivo, o § 6° cuidava de estabelecer
condições de elegibilidade para que o Presidente, os
Governadores e os Prefeitos pudessem concorrer a outros
cargos. E qual foi a solução encontrada pelo legislador?
A renúncia dos cargos ocupados no Poder Execativo.
Então, para que um Governador possa concorrer
a Deputado Federal ou para que o Presidente da República
possa concorrer ao Senado Federal no período subseqüente,
faz-se necessária a medida extrema da renúncia ao cargo
ocupado no Poder Executivo a seis meses antes das
eleições .
Qual o fundamento desta restrição de direitos
políticos? Mais uma vez a preservação do interesse
coletivo em ter, de uma lado, um processo eleitoral
legítimo e infenso às indesejáveis interferências do
poder econômico e político-administrativo e, de outro, o
interesse em que as políticas públicas, programas,
projetos, ações e manifestações governamentais sejam
focadas, não para a obtenção de dividendos políticoeleitorais,
e
sim, para satisfação dos anseios da
sociedade e cumprimento das propostas programáticas.
O § 7° do art. 14 da Carta de 1988, por seu
turno objetiva impedir que por interposta pessoa de sua
família
o texto constitucional faz menção a parente
consangüíneo e afim até o segundo grau - o detentor de
cargo-chave no Poder Executivo possa continuar exercendo
influência em sua. ciréunscrição.
Assim, as esposas, filhos, enteados, pais,
sogros, irmãos e cunhados de um dado Governador, não
poderão se candidatar a deputado federal ou a senador se
o titular continuar no exercício do cargo nos últimos
seis meses do mandato.
Qual o bem jurídico tutelado? Mais uma vez o
interesse coletivo em suas duas vertentes: processo
eleitoral idôneo e isonômico e moralidade e probidade da
coisa pública.
r
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Vislumbz:ava-se, pois, um sistema, lógico e
razoável, referente à inelegibilidade e às condições de
elegibilidade dos detentores de cargos-chave no Poder
Executivo bem como de seus parentes,
decorrente da
vontade do legislador constituinte originário.
Percebia-se a existência de um todo orgânico
e articulado em todas as três hipóteses anteriormente
analisadas - §§ 5", 6" e 7• do art. 14 - que tutelavam,
como tutelam, os bens jurídicos elencados no § 9 o do
mesmo artigo . Organicidade esta que resulta absolutamente
rompida com a promulgação da Emenda Const_i tucional no
16/97.

Sim,
pois
a
redação
desta
emenda
constitucional, aprovada de forma açodada, maculada por
denúncias até hoje não esclarecidas de vícios no processo
legislativo, alterou apenas a redação do § s• do art. 14
da Carta de 1988, no que tange ao,
digamos assim 1
"sistema"
constitucional
das inelegibilidades e
das
hipóteses de elegibilidade.
Permitiu-se a reeleição dos detentores do
mandato executivo e silenciou-se .sobre a necessidade de
afastamento do cargo
seja o afastamento temporário
disciplinado pelo instituto da desincompatibilização,
seja o afastamento definitivo, regulado pela renúncia ao
cargo - nos seis meses que antecedem ao pleito."

Noutro
legislador

passo,

a

constituinte

longa

inicial

analisa

"relativo

derivado

afastamento nos últimos seis meses do mandato" e
"Disseminou-se a interpretação

d~

silêncio

o

necessidade

à

afirma

(fls.

do
de

19):

que o Presidente da República,

os

Governadores de Estado e do· Dist:r'i to Federal e os Prefeitos poderiam
concorrer à
seus

reeleição,

respectivos

sem

cargOs".

que

fosse

Refere-se,

9504/97, que dispõe sobre as eleições,
dispositivos
impugnados.

constantes
Alude,

do

ainda,

§

2°

do

a

inicial

necessário
nesse

às

73

afastamento de
a

sentido,

referindo,
art.

o

e

1'. 1·: 101.0n2

no

no particular, os
do

Resoluções

art.
do

Superior Eleitoral n°s. 19.952, 19.953, 19.954 e 19.955,
12

Lei

76,

ora

Tribunal

também ora
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332 e

atacadas na ação em resposta às Consultas
formuladas por parlamentares e

Partido Político.

Observa a

338, ·

inicial

que "O principal argumento esgrimido para justificar esta linha de
interpretação

constitucional

é

o

de que caso

fosse

a

intenção' do

legislador constituinte estabelecer a necessidade de afastamento do
detentor do mandato no Poder Executivo,

teria que fazê-lo de forma

expressa. Ao não proceder desta forma teria assegurado o direito dos
mencionados
mandatos

agentes

até

o

públicos

dia

das

em

permanecer

eleições.

Esta

no

exercfcio

interpretação

de

seus

vale-se

da

utilização de princípio constitucional implícito de que a restrição
de

direitos

19/20),

políticos

acrescentando

só

deve

(fls.

operar

20):

de

forma

"A regra geral

expressa"
deve

(fls.

ser a

ampla

participação no processo eleitoral - seja no pólo ativo - quem vota,
seja

no

pólo

interpretadas
princípio

passivo

quem

restritivamente

constitucional

é
a

votado.
bem

As

do

fundamen t al

em

exceções

processo

nosso

devem

ser

democrático,

país.

Entende

a

inicial que "Este é, sem dúvida, o âmago da questão a ser enfrentada
nesta

ação

direta

de

constitucionalidade
princípio

inconstitucionalidade .

de

emenda

constitucional,

constitucional

não

expresso

A

impugnação

da

fundada

em

que,
em

nosso

texto

constitucional, objetiva assegurar a candidatura à reeleição para o
período

imediatamente . subseqüente

GovernadQres
afastar
20) :

dos

e

Pz.·efeitos

cargos

que

"Argumentou-se,

estritamente
portanto,
atual do

a
§

sem que
ocupam"

ainda,

relacionada
sua

exigência

às

102.002

Presidente

os

mesmos

(fls.

20 ) ,

que

a

seria

sejam

da

República,

obrigados

anotando,

de

incompatível

a

se

ademais(fls.

desincompatibilização

hipóteses

estava

inelegibilidade,
vis-à-vis

a

e,

redação

5° do art. 14 da CF, pois tratava-se de nova hipótese de

13

~-~
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ele g ibilidade

de t entores de·

(p oss ibilidade de reeleiçâo

mandatos e l e tivos no Po d er Executiv o )" .
A i nicial, a segui r, analisa a s Re s oluções d o TSE sobre a
guaestio

j uris ,

t r a nsc revendo ,

às

fls .

20 ,

p a rte

da

ement a ' da

Resoluç ão n• 19.952, de 2. 9.1997 , que possui e ste teor:

"Reeleiçâo.
Desincompatibilização.
2.
Constituição, art. 14, § s•, na redação int~õduzida pela
Emenda Constitucional n• 16, de 4 de junho de 1997 ( . . . )
6.
Inelegibilidade
e
desincompatibilização .
A
jurisprudência
do
Tribunal
Superior
Eleitoral
tem
assentado
correlação
entre
inelegibilidade
e
d e sincompatibilização, que se atende pelo afastamento do
cargo
ou
função,
em
caráter
definitivo
ou
por
licenciamento, conforme o caso, no tempo previsto na
Constituição ou na Lei de Inelegibilidades . 7.
Não .§!.§!
tratando , no§ s•, do art. 14 da Constituição, na redacão
da
Emenda
Constitucional
n• . 16/97,
de
caso
de
inelegibilidade, mas, sim, de hipótese em que se garante
elegibilidade dos Chefes dos Poderes Executivos federal,
estadual , distrital e municipal e dos aue os hajam
sucedido ou substi tuido no curso dos mandatos, Para o
mesmo cargo , para um período subseqüente, bem de entender
é
que não cabe exigir-lhes desincompatibilização para
concorrer ao segundo mandat o , assim constitucionalmente
auto rizado. S. Cuidando-se de caso de elegibilidade,
somente a Constituição poderia, de expresso,estabelec er o
afastamento no prazo por ela estipulado, c omo condição
para concorrer à ree~eição prevista no § s • , do art. 14,
da Lei Magna·; na redação atual . ( . .. ) ·~
Em

face

d essa

orientação

a d otad a

pelo

TSE

sustenta

a

inicial ( fls. 21/24)

"Deixemos
o
corre nte interpretativa
restringem expressamente
adiante nesta
a ção.

tf< {\!,.;14

.••. 102.002

a r gumento
direitos
para ser

principal
desta
políticos só se
contraditado mais
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adotado pelo
Colendo
desta tese seria concordar com a
dos
governos,
possibilidade
constitucional,
que propugna pela
ações de governo, transformando-a mesmo,
constitucional norteador das atividades da
pública em todos os níveis da federação, consoante se
depreende da leitura do capu t do art . 37.
A
confirmar
a
rejeição
do
legislador
constituinte originário pela hipótese de p~rsonificação
dos governos, está a vedação contida no § 1° do art . 37
da Constituição Federal, de se vincular a propaganda
oficial dos atos e programas do governo ao nome do
governante .
A continuidade administrativa desejada por
todos, diz respeito à higidez e ao vigor das instituições
e não à figura do governante que momentaneamente ocupa o
cargo.
Todo o trabalho de fortalecimento de nossa
incipiente democracia vincula-se. ao fortalecimento de
nossas
instituições,
fazendo
com
elas
funcionem,
exercendo
suas
prerrogativas
e
competências,
independentemente da pessoa que ocupe, temporariamente,
sua Chefia.
Ademais, o próprio texto constitucional
art. 78 e segs . da CF - prevê a hipótese de substituição
dos
chefes
do
Poder Executivo no caso de alguma
eventualidade (morte, renúncia e afastamentos em geral).
Ressalte-se, ainda, que nas Resoluções de no
19.970, 19.973, 19.992 e 19.993, em resposta às consultas
de no 346 (Senador J~sé Alves), no 331 (Deputado Federal
Osvaldo Reis), ~o 341 (Deputado Federal Freire Júnior) e
n• 347
(Deputado Federal
Paulo Mourão),
o
Colendo
Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se no sentido da
prevalência Pa redação do § 7° do art. 14 da CF, que não
teria sido afetado pela alteração do § 5o da CF pela
Emenda Constitucional no 26/97.
Estas
últimas
consultas
relativas
à
necessidade de afastamento dos titulares para que os
parentes pudessem concorrer
foram motivadas pela
constatação da absurda situação que se criava em nosso
direito constitucional relacionada ao processo eleitoral
15
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em face da interpretação dada
nova redação do"
§ s• do art. ~4.
Constate-se que as consultas são posteriores
à Resolução n• ~9.952, que decidiu pela desnecessidade de
desincompatibilização
do
Presidente,
Governadores. · e
Prefeitos candidatos à reeleição.
De um lado, admite-se a possibilidade de
reeleição sem que seja necessária a desincompatibilização
do detentor do mandato de Chefe do Poder Execut;ivo, ao
passo que seus parentes ficam inelegíveis se o detentor
do mandato e x ercê-lo dentro dos seis meses que antecedem
as eleições.
Entendemos a preocupação dos parlamentares e
de juristas com a questão da situação anti-isonômica,
pois esta também é a nossa preocupação.
Concordamos, no
entanto,
com a
interpretação do
Tribunal
Superior
Eleitoral neste ponto específico.
Não há falar em
eliminar as
restrições
dos
familiares
e
nem
dos
candidatos quando concorrem a outros cargos pois são
exigências
articuladas
expressamente
no
texto
constitucional .
A solução pela busca da hegemonia, pela
interpretação razoável e -isonômica deve ser inversa.
Deve surgir a partir de uma interpretação consentânea do
§ s•, ou seja, estender as restrições previstas no § 5•
do art. ~4 ao § s• do mesmo artigo, em face dos bens
tutelados
no
§
g•
deste
artigo
que
decorrem,
fundamentalmente, do princípio geral da isonomia, e este
por sua vez tendo como fundamento o Estado Democrático de
Direito.
Repare -se que o § 6 • do art. ~4 também fala
em condição de elegibilidade.
Faculta ao Presiàente da
República,
aos
Governadores
e
aos
Prefeitos
a
possibilidade de serem candidatos a outros cargos, desde
que renunciem até seis meses antes do pleito.
Não é
afastamento . temporário, não é desincompatibilização e
sim, afastamento definitivo, renúncia .
Não se trata, pois, de inelegibilidade e sim
cumprimento de condição para a elegibilidade.
Não há
qualquer diferença ontológica entre a redação do § 6• e
do
§
5 •,
na nova
redação
conferida
pela
Emenda
Constitucional n• ~6/97, ambos do art. ~4 da CF.

16
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Os
dois
dispõem
sobre
hipóteses
de
elegibilidade, sendo que para a situação menos gravosa
para a administração pública e pare a legitimidade do
processo eleitoral - candidatura a outros cargos - há a
previsão de renúncia como condição de elegibilidade,
enquanto que para a situação mais gravosa e que concentra
maiores riscos para a moralidade pública e para a lisura
do processo eleitoral
candidatura para os mesmos
cargos,
ou seja,
a reeleição
tem sido admitida
interpretação
mais
permissiva,
não
sendo
prevista
qualquer condição para o seu implemento . Não é razoável,
data maxima venia, este entendimento.
Se os agentes públicos mencionados têm que
renunciar para concorrer a outros cargos o que dirá
quando concorrerem ao mesmo cargo,
cargo Executivo,
responsável
pela movimentação
efetiva
de
todos
os
recursos
públicos,
pela
execução
orçamentária
e
financeira,
aquele
que,
nos
meios
políticos,
é
vulgarmente definido como "detentor da chave do cofre".
Constate-se, ainda, que todas as consultas
formuladas
ao
TSE
diziam
respeito
à
desincompatibilização, e não à renúncia.
Hipótese que se
nos apresenta como mais correta vis-à-vis a parte final
do § 6° do art. ~4, da CF.
Em primeiro
lugar por
ser
condição
de
elegibilidade
aplicável
ao
próprio
agente
público
candidato a outros cargos - mesma hipótese do § s•, com a
diferença que neste, o agente público concorre ao mesmo
cargo .
E por que o consti.tuinte originário previu
hipótese de afastamento definitivo para o Chefe ào Poder
Exe cu ti vo que é ca.nd~ da to a outro cargo?
Evidentemente
pelo fato dos :ressentimentos de uma campanha eleitoral
serem
bastante
intensos
e
capazes
de
influir
negativamente na formação da vontade do Presidente,
Governador o~ .Prefeito que perdesse uma eleição e tivesse
que retornar ao cargo executivo.
Avaliou o
constituinte não ser prudente
retornar o Chefe do Executivo ao seu posto, por um
período bastante ex~guo (noventa dias), após a derrota
eleitoral, sob pena de, movido por sentimentos menores de
vingança
e
por ressentimentos,
violar o
princ~p~o
constitucional da impessoalidade e da moralidade pública .

17
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A afinidade de situações previstas nos §§ 5°
e 6° do art. ~4 da CF é o motivo que nos leva a crer que
a hipótese do afastamento do Presidente da República,
Governadores e Prefeitos candidatos à reeleição, caso
assim entenda o Supremo Tribunal Federal, é de renúncia e
não de desincompatibilização."
Noutro
princípios
direitos

passo,

a

constitucionais:

políticos

versus

inicial

discorre

necessidade
isono:nia,

de

sobre

"conflito

de

expressa

de

legitimidade

do

restrição

normalidade

e

processo eleitoral, moralidade pública e pluripartidarismo. Adoção do
princípio

da

esclarecem

razoabilidade

os

autores,

e

desde

da

proporcionalidade.

logo,

que

não

Nessa

estão

impugnando

manifestação de vontade do Poder Legislativo sobre a
nosso

ordenamento

acrescentando(fls.

constitucional
"Seria

24):

do

instituto

descabido

linha,
a

introdução em
da

suscitar

reeleição,
o

controle

jurisdicional de norma constitucional cujo objetivo fosse interferir
na

manifestação

adotar

este

substantiv~,

política,

instituto,

consoante

o

constitucionais que lhe são atribuídas".
sim,

a

interpretação

pelo

disciplinamento

que
do

vem sendo dada
pleito

de

do

Poder

exercício

Legislativo

das

Explicitam que
pelo

outubro

"Impugnam,

órgãos

responsáveis

1998

Congresso

de

Nacional e Presidência da República (publicação .da Lei n° 9504/97)
Tribunal
19.953,

Superior Eleitoral
:1.9.954

e

19.955)

(publicação

das

Resoluções

quanto ao afastamento dos

mandatos eletivos no Poder Executivo . A seguir,
impugnação

é

feita

·..

pelos

seguintes

em

prerrogativas

no

e

19.952,

titulares de

esclarecem que tal

fundamentos

jurídicos

(fls.

24/39), verbis:

"A
interpretação
de
constitucionais
não
pode
conduzir
irrazoáveis, desproporcionais e absurdas.

18
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Corno
admitir
então
que
um
Governador
candidato à reeleição permaneça em seu cargo até o último
dia do mandato e outro Governador, candidato a um cargo
de
Senador,
tenha que renunciar para assegurar a
imparcialidade e isonomia do processo eleitoral?
Corno cogitar da
hipótese da
esposa
do
Presidente da República, que intencionasse concorrer ao
mais elevado cargo do Poder Executivo do pais, ser
impedida pelo fato de seu marido,
autorizado pela
interpretação que tem sido conferida ao § 5° do art. 14
da CF, permanecer ~o exercício de seu cargo _até o último
dia do mandato, e portanto, dentro dos seis meses que
antecedem às eleições?
A moralidade e a probidade na administração
pública só mereceriam a proteção constitucional, legal e
regulamentar quando a ameaça proviesse dos parentes dos
detentores do mandato executivo? Ou então, a isonomia e
legitimidade
do
processo
eleitoral
só
estaria
constrangida quando os detentores de mandatos eletivos no
Poder Executivo concorressem a cargos diversos daqueles
atualmente ocupados?
Ora,
eminentes
julgadores,
mencionadas
interpretações agridem e ofendem a lógica jurídica e
ferem
de
morte
os
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade e razoabilidade das normas, bem como os
princípios
constitucionais
explícitos
da
isonomia
aplicado
ao
processo
eleitoral,
da
moralidade
na
administração pública e do pluripartidarismo.
A hermenêutica constitucional
tem sofrido
profundas modificações - há quem fale em revoluções - ao
longo deste século.
Ao Estado, Democrático de Direi to da primeira
metade do sécu.J.o fundado no princípio da legalidade,
contrapôs-se o conceito de Estado Democrático de Direito
fundado no princípio da constitucionalidade, cunhado a
partir da 2• . conflagração Mundial.
No
primeiro
momento,
tinha-se
por
predominante a figura do "Estado-legislador", após a
segunda grande conflagração mundial tem-se por hegemônico
o "Estado-juiz".
Explica-se.
A legalidade consubstanciava-se
no respeito às emanações do Poder Legislativo que, como
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representantes
do
povo,
abstraiam
deste,
em
cada
proposição aprovada, o interesse coletivo e o bem comum.
Um Estado seria tão maia democrático e tão
mais de direito na medida que as manifestações do Poder
Legislativo fossem respeitadas, pois, em última análise,
a própria vontade popular estaria sendo respeitada no que
tange à apresentação de soluções para a regulação da vida
dos cidadãos.
Altera-se esta interpretação com a percepção
de que diversas das normas aprovadas trazem, em sua
essência,
violações
insuportáveis
de
~eterminações
constitucionais (normas-princípios ou normas-regras} que
se situam no ápice do ordenamento jurídico de um dado
Estado.
Assim,
a
dou trina
cons t:i tucional
mundial
evolui para incorporar esta tendência, valendo-se para
tanto
de
elementos
interpretativos
necessários
à
preservação, de um lado, da integridade constitucional, e
de outro,
da independência e autonomia dos Poderes
consti tu idos sem as quais fenece o próprio conceito de
democracia.
Neste contexto, ganham transcendental relevo
os principias constitucionais
da
razoabiLidade e da
proporcionalidade no equacionamento de conf~itos entre
normas.
Expressos em alguns textos constitucionais e
implícitos em outros, estes princípios passam a ser
imprescindíveis na análise de consistência formal e
material das normas e
sua adequação aos preceitos
constitucionais.
No caso em espécie
impugnação do § s• do
art.
14
do texto constitucional e dos demais atos
indicados - · tem~s que a interpretação deste dispositivo
conspurca a razoabilidade e proporcionalidade das normas
constitucionais.
Pois senão vejamos.
]?J. A Emenda Const.i.tuci.onal n• 16/97 e os
demais atos normativos impugnados e a
violação aos
princípios constitucionais da isonomia, normalidade e
legitimidade no processo eleitoral e ao da moral.idade
administrativa
A
motivação principiológica
de
fundo
abstraindo-se
os
interesses
pessoais,
casuísticos,

20
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elei tora i s, e outros menos confessáveis - da aprovação da·
Emenda Constitucional no 16/97 - tem um cunho isonômico.
Por que excluir, discriminatoriamente,
do
processo eleitoral, para o exercício dos mesmos cargos
eletivos no Poder Executivo, os atuais detentores ,·dos
cargos? Já que a decisão final cabe diretamente ao povo,
que exerce sua soberania através do voto, nada mais justo
que o povo definir se quer ou não a continuidade
político-administrativa, materializada na reele:í,ção dos
chefes do Poder Executivo.
Esta a idéia que embasou a aprovação da
emenda constitucional da reeleição.
No entanto, a eliminação da discriminação
contra os atuais detentores dos cargos de Presidente,
Governadores e Prefeitos em homenagem ao princípio da
isonomia, não pode, por seu turno, romper a isonomia do
processo eleitoral como um todo, e, por conseqiiência, a
sua legitimidade e normalidade.
Nem
tampouco
afrontar
o
princípio
constitucional da moralidade e da probidade no trato da
coisa pública.
Estes
serão,
inequivocamente,
os efeitos
sobre o processo eleitoral e sobre a administração
pública,
a
prevalecer a
interpretação
de
que
os
detentores de mandato no Poder Executivo podem permanecer
em seus cargos até a data das eleições.
O processo eleitoral nem sequer começou - as
convenções partidárias que escolherão os candidatos
somente realizar-se-ão em junho do próximo ano
e já
pululam aqui e ali denúncias de malversação dos recursos
públicos. Seja no desvirtuamento do propósito de informar
contido
na
publicidade
institucional,
seja
na
interferência d~ vida. interna e nas deliberações prée~eitorais dos partidos políticos.
A
dificuldade
de
administrar
o
inadministráy-~1
já foi sentida pela mais elevada Corte
Eleitoral do país, ao ter que regulamentar a lei que
disciplina as eleições, para,
dentre outras coisas,
garantir a moralidade na gestão da coisa pública e a não
interferência do abuso do poder administrativo.
A mera permanência do Presidente e
dos
Governadores, no pleito de 1998, e dos Prefeitos no
pleito de 2000; até a data das eleições, gera em si uma
21
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distorção e
eleitoral.

um

favorecimento

intoleráveis

ao

processo

Esta
afirmação é
constatada,
ainda pela
leitura do § 2" do art. 73 e art. 76 que permite o uso em
campanha
de
transporte
oficial
pelo
Presidente • da
República, bem como autoriza a utilização da residência
oficial pelo Presidente e Vice - Presidente, Governadores e
Vice-Governadores candidatos à reeleição.
Privilégios
não extensíveis aos demais candidatos.
André
Hauríou
e
Lucien
Sfez,
constitucionalistas
de
renome
mundial, . Professores,
respectivamente da Universidade de Paris I e Paris IX, ao
abordarem em sua clássica obra Institutions Po1itíques et
Droit Constitutionne1, Chapitre V - Bens et technique des
é1ections
disputées,
a
questão
da
preservação
da
liberdade do eleitor e da preservação da igualdade no
processo eleitoral nas democracias ocidentais, mencionam
as limitações de caráter jurídico e fático à liberdade de
candidaturas, nos seguintes termos:
'a)
Les
limi tations
juridiques
Elles
ont
trait
à
1 1 âge:
on
estime
généralement qu'il est nécessaire d'avoir
plus d'expérience pour gouverner que pour
désigner un gouvernant; à la moralíté: par
exemple, en France,
le
fai11i doít être
réhabi1i té pour être é1igib1e 1 a1ors qu '11
est é1ecteur au bout de trois ans sana
réhabi1itation; aux risques de pression: par
exemp1e,
un haut
:Eonctionnaire,
te1
un
pré:Eet, ne ~M.§_ être candidat dans la
circonscr~ption QU :ll administre ou gu ' i l ªàdministrée
récemment;
(g.n.)
(ob.cit. 1
Editions Montcbrestien,
Paris,
2972,
pag .
1

133).,
"L 'éga1isation
des
moyens
de
propaganda uti1isées par fies candidates.
- Las principales causes d 'inéga1ité,
contre lesque11es i1 s •agit de se prémunir
ou, tout ao moíns, de 1utter, sont 1 argent
e t 1 es :Eaveurs du Pouvoir .
C' es t surtou t à
1 'occasion de 1 'élection des députés que le
1
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probieme s 'est posé, mais i l a tendance à
être élargi à toutes les électíos nationales.
(ob. cit., pág. 134)"
O Colendo Supremo Tribunal Federal teve a
oportunidade de manifestar seu entendimento quanto à
amplitude
do
princípio
constitucional
da
isonomia
aplicado ao processo eleitoral, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento,
em 23.11.95, da ADIN na 1 . 355-6/DF.
Nesta
ação,
questiona~a-se
a
constitucionalidade de dispositivos da Lei no 9.100/95 que dispunha sobre as eleições municipais de 1996 - que
previam hipótese dos maiores partidos na Câmara dos
Deputados lançarem maior número de candidatos às eleições
proporcionais, por violadores do princípio constitucional
da isonomia.
Tribunal
Federal,
O Plenário do Supremo
seguindo majoritariamente o voto do relator, Ministro
Ilmar Galvão,
optou pela suspensão da eficácia dos
dispositivos impugnados.
Passaremos a reproduzir trechos do voto do
(pág.
HS),
que,
no
nosso
entender,
relator
consubstanciam a
posição jurisprudencial
sobre esta
delicada matéria, verbis:
"Cumpre
examinar
se,
ao
fazê-lo,
os mencionados dispositivos,
como
afirmado na inicial, o princípio da isonomia,
ou o do devido processo legal. Para isso é
necessário
verifi car
se
o
critério
vio~aram

discriminatório é natural e razoável, ou, em
óutras pal avras, se guarda ele pertinência
lógica
com
a
disparidade
de
tratamento
estabelecida
entre
os
partidos;
se
a
qi,stinção
é
'pertinente
em
função
dos
interesses
constitucionalmente
protegidos'
(c f .
Ce~so
Antônio Bandeira de Mello, O
conteúdo
Jurídico
do
Princípio
da
Igualdade);( ... ) "

detentores

A maior visibilidade conferida aos candidatos
de mandato pelos meios de comunicação é
23
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2298
inequívoca .
A possibilidade de exploração eleitoral,
ainda que implícita dos atos de Governo, potencializa-se
com a permanência até a data das eleições.
A possibilidade de disposição direta pelo
candidato de recursos de poder consistentes em recursos
orçamentários,
conclusão
de
projetos
e
programas,
modalidades
manifestações
públicas
e
tantas
outras
tornará o pleito completamente desequilibrado e favorável
a estes candidatos.
Sem considerar, ainda, a possibilidade de
edição
ilimitada,
no
nível
federal,
de
medidas
provisórias, que no período de seis meses antes das
eleições, pode significar mudança estrutural na vida
política, econom~ca e social do país, direcionada a
produzir dividendos político-eleitorais em prejuízo da
isonomia do processo eleitoral e da segurança jurídica .
Vale
recordar,
que
a
maior
parte
das
transformações vivenciadas no país desde 1988, e as mais
significativas, originaram-se do instituto excepcional
das medidas provisórias.
Exemplo mais ilustrativo foi a implementação
da política econômica de estabilização, mais conhecida
como Plano Real.
Esta foi -uma das mais de 1.800 medidas
provisórias editadas ou reeditadas no período.
Só esta faculdade, de promover alterações que
vão das mais comezinhas às mais importantes para o dia-adia de todos nós, que têm, por força constitucional,
eficácia imediata, demonstra o enorme e eminente risco à
moralidade pública e
à
normalidade,
legitimidade e
isonomia do processo eleitoral que se avizinha.
O principio da moralidade administrativa,
alçado à
condição . de
dogma
constitucional,
possui
contornos bâstaptes rígidos que seriam inevitavelmente
rompidos
com
a
possibilidade
de
permanência
dos
candidatos à rejeição em seus cargos até a data das
eleições.
Ao conceituá-lo, Celso Antônio Bandeira de
Mel.l.o espanca quaisquer dúvidas sobre sua abrangência e
rigor, verbis:
"De acordo com ele a Administração e
seus agentes têm de atuar na conformidade de
princípios
éticos.
Violá-los
implicará
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violação ao próprio direito,
configurando
ilicitude que assujeita a conduta viciada a
invalidação, porquanto tal princípio assumiu
foros de pauta jurídica, na conformidade do
art. 37 da Constituição.
Compreende - se. · em
seu âmbito, como é evidente, os chamados
princípios
da
lealdade,
e
boa-fé
tão
oportunamente
encarecidos
pelo
mestre
espanhol Jesus Gonzales Peres em monografia
preciosa. Segundo os cânones da lealdade e da
boa-fé a Administração haverá d~ proceder em
relação aos administrados com sinceridade e
lhaneza ,
sendo-lhe
interdito
qualquer
comportamento astucioso, eivado de malícia,
produzido de maneira a confundir, dificultar
ou minimizar o exercício dos direitos por
parte dos cidadãos.n(in, Curso de Direito
Administrativo,
Malheiros
Editores,
1995,
pág. 69)

O mestre Hely Lopes Meirelles lecion a que o
princípio
da
mor a lidade
a dmi n istrativa
i mp õe
ao
a dmin i s trador públ i c o r e st-r ições ma iores que a o homem
comum, verbis:
"A
moralidade
administrativa
constitúi, hoje
em
dia,
pressuposto
de
validade de todo ato da Administração Pública
(Const Rep., art. 37, caput). Não se trata diz Hauriou, o sistematizador de tal conceito
da moral comum, mas sim de uma moral
jurídica,
entendida como
"o
conjunto
de
regr~s
de
conduta
tiradas da disciplina
interior da Administração . Desenvolvendo a
sua doutrina explica o autor que o agente
~dministrativo,
como ser humano dotado da
capacidade de atuar, deve, necessariamente ,
distinguir o
Bem do Mal,
o honesto do
desonesto .
E, ao atuar, não poderá desprezar
o elemento ético de sua conduta .
Assi m, não
terá que decidir somente entre o legal e o
ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e
o inconveniente, o oportuno e o inoportuno,
25
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mas também entre o honesto e o desonesto.
) Já disse notável jurista luso - Antônio
José
Brandão
que
"
a
atividade
dos
administradores, além de traduzir a vontade
de
obter
o
máximo
de
eficiência
administrativa, terá ainda de corresponder à
vontade constante de viver honestamente, de
não prejudicar outrem e de dar a cada um o
que lhe pertence
princípios de direito
natural
lapirdamente
formulado
pelos
jurisconsultos romanos. À luz dessas idéias,
tanto infringe a moralidade administrativa o
administrador
que,
para
atuar,
foi
determinado por fins imorais ou desonestos
como
aquele
que
desprezou
a
ordem
institucional
e,
embora movido por zelo
profissional invade a
esfera reservada a
outras
funções,
ou
procura
obter
mera
vantagem para o patrimônio confiado à sua
guarda.
Em ambos os casos, os seus atos são
infiéis à idéia que . tinha de servir, pois
violam o equilíbrio que deve existir entre
todas as funções, ou, embora mantendo ou
aumentando o patrimônio gerido, desviam-no do
fim institucional, que é o de concorrer para
a
criação
do
bem-comum'"'· (in,
Direito
Administrativo Brasileiro,
Editora Revista
dos Tribunais, 1990, pág. 79 e 80)
Não
temos dúvida
que a
permanência dos
titulares dos mandatos eletivos no Poder Executivo,
candidatos à reeleiç_ão em seus cargos até a data das
eleições romper~ o 1;1quilíbrio supra transcrito, e por
conseguinte,
ensejará
a
violação
ao
princípio
da
moralidade, visto não haver como dissociar a conduta do
governante d~ _ do candidato.
Assegurar a isonomia, no caso das eleições de
I998, a 27 (vinte e sete) Governadores e ao Presidente da
República, para que estes possam participar do pleito
permanecendo, contudo, em seus cargos, significa violar a
normalidade, imparcialidade e legitimidade das eleições,
e a moralidade pública, rompendo-se a isonomia relativa a
duas ou três centenas de candidatos .
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Deve-se levar em consideração, ainda, que,no"
Brasil, em face da tradição presidencialista e de amplos
períodos em que o Poder Legislativo foi silenciado pela
força e
pelo arbítrio, as eleições para os cargos
majoritários que têm natureza plebiscitária, exercem
forte influência sobre o eleitorado fazendo com que sua
repercussão
seja
bastante
sentida
nas
eleições
"proporcionais.
Neste caso, o grau de distorção do processo
eleitoral será significativamente ampliado para atingir
também
os
milhares
de
candidatos
~s
eleições
proporcionais que preencherão as vagas das Assembléias
Legislativas estaduais e distrital, bem como as 513
(quinhentos e treze) cadeiras da Câmara dos Deputados,
pois os candidatos proporcionais do partido ou da
coligação que
tenha como candidatos majoritários o
Presidente
da
República
e
os
Governadores
sairão
beneficiados na disputa, sem falar nos candidatos ao
Senado Federal que renovar-se-á em 1/3.
Não há como olvidar, por fim, o delineamento
da questão do abuso de poder e sua significância para o
direito constitucional e eleitoral, realizado pelo mestre
Fávila Ribeiro,
abuso este que,
consoante
tentamos
demonstrar, corporifica-se, no caso em tela, na violação
da moralidade administrativa e da isonomia, e no uso das
funções típicas de governo e desvio de seus fins, com o
objetivo de angariar vantagens eleitorais.
Impõe-se a
transcrição do seguinte trecho:
"Para
o
Direito
Eleitoral,
a
problemática do abuso de poder nã9 pode ficar
nos con~i~amentos públicos e privados, tendo
de t:ranapor essas linhas em busca de apoios
mais abrangentes que penetrem a fundo nas
circunstâncias
concretas
da
realidade
ço.ntemporânea, para que o regime democrático
representativo tenha uma escorreita base de
sustentação, expungida de vícios que possam
obstar ou macular o
caráter genuíno da
participação
do
povo
nos
processos
eleitorais.
A luta contra o
abuso é,
portanto, menos restrita do que se possa
supor, tendo de cobrir a todos os flancos,
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escudando-se nos manaciais
ordem, seja
para impedir as manifestações opressivas do
poder com dano para a liberdade, seja também
a não permitir que esta degenere em suas
exorbitâncias
possessivas,
articulando
situações
discriminatórias
que
levam
ao
aniquilamento
das
reservas
essenciais
da
igualdade, solapando as bases de justiça na
convivência
social
e
de
equid~de
na
participação politica ..• " (in, Abuso de Poder
no Direito Eleitoral,
pãg.
~
e
4,
Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 1988) •
c) A Emenda Constitucional n" 16/97 e
os demais atos normativos impugnados e a
violação
ao
principio
constitucional
do
pluralismo politico."

Ademais,
ao
viabilizar
um
favorecimento
desproporcional aos candidatos detentores de mandatos,
restringe-se,
dissimuladamente, .o espectro de opções
político -partidárias, fazendo com que três ou quatro
agremiações partidárias que
têm a
possibilidade de
utilização
dos
recursos
de
poder
ganhem
maior
visibilidade e notoriedade perante o eleitorado.
Afeta-se,
desta
forma,
outro
princípio
constitucional
de
magna
grandeza,
qual
seja,
o
pluripartidarismo,
princípio
essencial
à
saúde
democrática, que se constitui na possibilidade de serem
organizados tantos partidos políticos quanto seu lastro
eleitoral possa permitir, de modo que a sociedade possa
escolher dentre as .. d~ v ersas propostas em dispu ta, qual é
aquela que mais. lhe agrada no que diz respeito ao papel
do
Estado,
organização
da
sociedade
e
formas
de
atendimento de suas reais necessidades.
~a ADin no ~ . 355-6/DF, retromencionada, além
de impugnar a constitucionalidade dos dispositivos que 1
tratavam de estabelecer a possibilidade de lançamento de
número maior de candidatos pelos partidos maiores sob a
égide da isonomia, o autor impugnou-a,
também, pela
violação do princípio fundamental do pluripartidarismo.
Assim se manifestou sobre o tema o relator,
Ministro
Ilmar Galvão,
às
fls.
196 de
seu
ve-te:>,

"
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enfatizando o
caráter plural
do
arranjo
políticopartidário brasi leiro,
fundamento de nossa República
Federativa, determinado pel o constitui nte originário e
que, portanto, deve s e r preservado :
"Outro poderia ser o entendimento, se
estivesse consagrado,
na
Constituição,
o
princípio
do
fortalecimento
dos
grandes
partidos e o enfraquecimento dos pequenos,
com vistas ao bipartidarismo, como ideal a
ser atingido.
Para consecução . de objetivo
dessa ordem, não haveria método capaz de
sobrepor-se, em eficácia, ao instituído pelos
d i spo si ti vos sob apreciação. Tal desiderato,
todavia, não foi erigido à
categoria de
objetivo fundamental do Estado brasileiro,
pela Constituição de 1988 que, ao revés,
consagra no art . 111 V, o pluralismo político
e o exercicio do poder pelo povo, por meio de
represen t antes
eleitos
para
as
Câmaras
Legislativas, por via dos Partidos Políticos ,
pelo voto proporcional."
"A democracia pluralista
observa
Celso. Ribeiro Bastos - não visa a unanimidade
que, de r esto, é sempre impossível.
O que
ela
objetiva
é,
precisamente,
uma
instituc ionalização
do
dissenso,
o
que
significa .dizer que os representantes d o s
mais variados interesses são livres para
promoverem a sua causa desde que, é óbvio,
adotados .. meios
legais
e
democrático s
"(Com.ents . . à Const. do Brasil, Saraiva, 10
vol., p~g. 204)".

Çercear, mesmo que indiretamente esta gama de
opções signi fica mitigar princípi o basilar do Estado
Democráêico de Dir eito .
E para tanto, não é n e cessária
altera ção direta e incisiva do tex to consti tuci onal
atrav és da promulga ção de emenda constitucional que
elimi ne o pluriparti darismo e rein troduza em n o s so país o
b i parti d a rismo ou o p a rtido único .
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Há diversas formas mais sutis de se obter o"
mesmo resultado, e esta fórmula, que admite a permanência
nos cargos dos candidatos à reeleição no Poder Executivo
é, certamente, uma delas.
d) A promulgação da Emenda Constitucional · no
16/97 e os demais atos normativos impugnados e a violação
da
sistemática
constitucional
referente
às
inelegibilidades.
A
organicidade
e
sistematização
constitucional
relativa
à
inelegibilidade
resulta,
também,
absolutamente
desequilibrada, .
conforme
anteriormente
demonstrado,
impondo-se
a
parentes
cosangu~neos e
afins restrições decorrentes da posição
funcional
ocupada pelo candidato-Presidente ou pelo
candidato-Governador, que não se aplicam ao próprio
candidato.
e) A Emenda Constitucional no 16/97 e os
demais atos normativos impugnados e
a
violação ao
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na
edição de emendas constitucionais
violação do devido
processo legal em sentido material
Por todas estas inferências é que não se pode
admitir a desconsideração do princípio constitucional da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
princ~p~o
constitucional que encontra guarida no inciso LV e no §
2° do art. 5o da Carta de 1988
na interpretação das
constitucionais
normas,
sejam
elas
ou
infraconstitucionais.
Senão vejamos.
constitucional
da
O
princípio
proporcionalidade
comporta
em
sua
estrutura,
no
ensinamento do ilust;re professor Paulo Bonavides, três
elementos ou subprincípios que restaram violados com a
promulgação da Emenda Constitucional n° 16/97.
O objetivo da referida emenda constitucional
foi
assegur~~
a
todos a
participação no processo
eleitoral.
Não haveria razão, pois, segundo esta lógica,
em excluir, de forma discriminatória, os detentores de
mandato eletivo no Poder Executivo federal, estadual,
distrital e municipal.
No entanto,
ao promulgar a emenda e ao
silenciar sobre a necessidade de desincompatibilização ou
renúncia, o legislador constituinte derivado violou o
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princípio da isonomia ~o gar~ntir condições privilegiadas
aos detentores do mandato executivo, bem como todos os
outros
princípios
constitucionais
anteriormente
elencados.
Logo, o primeiro elemento ou subprincípiG>', Q
da pertinência ou aptidão da norma acha-se maculado,
pois, o meio adotado - possibilidade de candidatar-se à
ree~eição
sem necessidade de afastamento do cargo nos
últi mos seis meses para eliminar a discriminação e
impedir o tratamento anti-isonômico com os detentores dos
mandatos no Poder .Executivo é cornpletament~ · inadequado,
visto
que
gerador
de
mais
discriminação
e
mais
desiguald~de relativamente aos outros candidatos .
A interpretação conferida ao § s• do art. 14
pela Emenda Constitucional n• 16/97 viola também o
da
necessidade
pois,
segundo
subprincípio
o
excederam-se

os

limites

indispensáveis

à

consecução

do

fim desejado.
A previsão da possibilidade da reeleição com
a necessidade do afastamento nos seis meses que antecedem
ao pleito seria mais do que suficiente para a consecução
do fim colimado, sem a produção de distorções no texto
constitucional .
Por
fim,
o
terceiro
elemento
~
proporcionalidade s t ri cto sensu também restou inquinado,
pois o legislador adotou solução para um problema
considerando apenas os interesses de uma das partes
envolvidas - os detentores de mandato no Poder Executivo
que desejarem se reeleger para o mesmo cargo no período
imediatamente subsequente.
Os interesses dos demais
candidatos e do corpo eleitoral como um todo não foram
aquilatados .
Para. que . a
norma
contemple o
terceiro
subprincípio
do
princípio
da
proporcionalidade,
é
fundamental que o conjunto dos interesses envolvidos seja
levado em consideração, o que definitivamente não ocorreu
na hipótese em tela.
Importa mais uma vez ressaltar que não é
objeto de questionamento desta ação a opção política do
legislador investido de poderes de constituinte derivado
em dotar o ordenamento constitucional pátrio do instituto
da reeleição .
O que se questiona é a inadequação dos
meios adotados para a obtenção deste fim .

n
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Argumenta-se, adotando-se a repetição como
recurso de ênfase,
que a
adoção do princípio da
proporcionalidade ou
da
razoabilidade
não
abala
a
clássica teoria da separação de poderes de Montesquieu,
pelo contrário, é desta elemento de reforço na medida•que
delineia com clareza mais um dos mecanismos de freios e
contrapesos.
Perceba-se, ainda, que o pedido nesta ação
segue evolução doutrinária e jurisprudencial originada no
direito germânico, Ja acolhida pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal e pela doutrina pátria, de propugnar
pela interpretação, sem supressão ou redução da norma, de
acordo com a Constituição, ou seja, sopesando-se, de
forma
proporcional
e
razoável
todos
os princípios
constitucionais que se articulam para constituir a
estrutura de nosso ordenamento jurídico.
Neste
sentido
o
RE-197888/BA,
relator
Ministro Marco Aurélio, julgado pela Segunda Turma em
1.3. 01. 97,
onde
ficou
evidenciada
a
utilização
do
princípio da razoabilidade na busca da interpretação mais
consantânea com o texto constitucional.
Referido acórdão
foi assim ementado, verbis: ·
'JUIZ
CLASSISTA
SUPLÊNCIA
Na hipótese de afastamento do
VINCULAÇÃO.
representante classista titular, há de ser
convocado o suplente que com ele foi nomeado.
O art. 117, caput e parágrafo un~co ,
da
Constituição
Federal
merece
interpretação
calcada na razoabilidade, descabendo concluir
estar ~ele encerrada a
subjetividade,
ou
seja_,
a .prerrogativa de o
Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho vir, à livre
discrição, pinçar o classista suplente que
~upstituirá
o
titular,
olvidando
os
princípios da moralidade e impessoalidade e,
sob
o
ângulo
jurisdicional,
o
do
Juiz
natural . r

No mesmo sentido,

o acórdão proferido no RE

no 192568-0/PI, relator Ministro Marco Aurélio, onde mais

uma vez o princípio da razoabilidade foi homenageado pela
32
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julgamento realizad o

em 23 . 04 . 96 , ·

"CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL
PARÂMETROS
OBSERVAÇÃO.
As
cláusulas
constantes do edital de concurso obrigam
candidatos e Administra9ão Pública. Na feliz
dic9ão de Hely Lopes Meirelles I o edital é
lei interna da concorrência.
CONCURSO PÚBLICO - VAGAS - NOMEAÇÃO.
O principio da r azoabilidade é conducente a
presumir-se,
como objeto do concurso,
o
preenchimento das vagas existentes. Exsurge
configurador de desvio de poder, ato da
administração pública que implique nomeação
parcial
de
candidatos,
indeferimento
da
prorroga9ão
do
prazo
do
concurso
sem
justificativa
socialmente
aceitável
e
pub~icação
de
novo
edital
com
idêntica
finalidade .
Como o inciso IV (do art . 37 da
Constituição
Federal.,)
tem
o
objetivo
manifesto
de
resguardar
precedências
na
seqüência dos ·· concursos,
segue - se que
a
Administração
não
poderá,
sem
burlar
o
dispositivo e sem incorrer em desvio de
poder,
deixar
escoar
deliberadamente
o
período de validade de concurso anterior para
nomear
os
aprovados
em
certames
subseqüentes( . .. )"
O Plenário do Supremo Tr ibun a l
Federal tem
acompanhado esta tendência, como se dessume d o julgamen to
da ADin n •· 1 .. 326/SC,
ocorr ido em 1 4. 08 . 97,
rela t or

Mini$tro Carlos Velloso,

verbis:

"EMENTA:
ADMINISTRATIVO.

CONSTITUCIONAL .
SERVIDOR PÚBLICO: REQUISITOS
PARA INGRESSO .
Lei. Complementar n • 8~ , de
10.03. 93,
do
Estado
de
Santa
Catarina.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. C.F., art. s • ; ar t .
22
I
e XVI; art. 37,I .
r - < ••• >
I
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II
Pode o legislador. observado o
principio
da
razoabilidade,
estabelecer
requisitos
para a
investidura em cargo,
emoreqo ou funcão pública. C.F., art. 37, I.
Inocorrência
de
ofensa
ao
principio • da
isonomia no fato de o legislador estadual ter
exigido, para o provimento dos cargos de
Auditor Interno, Escrivão de Exatoria, Fiscal
de Mercadorias em Trânsito, Exator e Fiscal
de Tributos Estaduais,
que os candidatos
fossem diplomados em Direito, Ac;i:àlinistração,
Economia ou Ciências Contábeis.
III
Ação
direta
de
inconstitucionaJ.idade jul gada improcedente."
Na ADin no 855-2/PR, julgada em 0~ . 07.93, o
p r inc:fpio
constitucional
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
foi
percucientemente
discutido
pelo
Plenário do STF, baseado no erudito voto do Relator,
Ministro Sepúlveda Pertence.
Este acórdão decidiu . pela concessão, por
maioria, de medida cautelar, por restar configurada
violação a uma série de · dispositivos constitucionais
"além de violação ao princípio de proporcionalidade e
razoabilidade das " leis restritivas de direitos".
Em
seu relatório,
fls .
83,
o
Ministro
Sepúlveda Pertence reproduz trecho, citado na inicial, da
conferência proferida pelo professor Gilmar Ferreira
Mendes
no
Congresso
Luso-Brasileiro
de
Direito
Constitucional, Belo Horizonte, 1992:
. "!fão basta, todavia, verificar se as
estabelecidas foram baixadas com
observância dos requisitos formais previstos
na Constituição. Cumore indagar. também, se
as condições impostas pelo legislador não se
reveJ.ariam incompatíveis com o principio da
razoabilidade
ou
da
proporcionalidade
(adequação,
necessidade,
razoabilidade) .
Embora a doutrina constitucional. brasileira
não tenha logrado emprestar um tratamento
mais sistemático ã matéria, a questão da
razoabilidade
das
leis
restritivas
tem
rest~içõea

34
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assumido
relevância
na
aferição
da·
constitucionalidade de algumas
leis.
O
Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade
de ressaltar a importância do princípio da
proporcionalidade
no
controle
das
leis
restritivas,
tal
como
se
depreende
da
seguinte passagem de voto proferido pelo
Ministro Rodrigues Aickmin, na Rp. N° 930:
( ... )
"Embora
a
questão
em
apreço
se
restringisse
à
liberdade
de
exercício
profissional,
parece
certo
~e
o
juízo
desenvolvido mostra-se aplicável a qualquer
providência
legislativa
destinada
a
restringir direitos.
O reconhecimento da
competência
do
Poder
Judiciário
para
"apreciar se as restrições são adequadas e
pelo
interesse
justificadas
público '-'
demonstra a necessidade de, muitas vezes,
no
controle
de
normas ,
ao
proceder-se,
confronto da 'lei consigo mesma' . tendo em
vista
os
fins
constitucionalmente
perseguidos."
Poder - se-ia levantar a seguinte questão : como
se valerem os autores de um princípio que objetiva adequar
a
interpretação · de
norma
restritiva
de
direitos
fundamentais, se objetiva restringir o direito político
dos detentores de mandatos de Presidente, Governadores e
Prefeitos de concorrem no exercício de seus cargos?
Valemo - nos
deste princípio para
conferir
interpretação
razoável
e
proporciona l ,
harmônica
e
sistemática, ao t .e xto constitucional de modo que o
direito fundameptal de todos os demais candidatos de
concorrer em condições minimamente isonômicas, que seriam
viabilizadas com a renúncia a seis meses da eleição, seja
pres ervado e protegido.
Em outras palavras, cuidam os
autores de. impedir a interpretação restritiva de direitos
fundamentais de todos os candidatos que não exerçam
mandato eletivo.
Tomando
mais
uma
vez
emprestados
os
conhecimentos do mestre cearense, Wíllis Santi ago Guerra
Filho, que utiliza a proporcionalidade para garantir

35
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proporcional

a

todos

e

não

"É
nessa dimensão,
objetiva ,
que
aparecem princípios como o da isonomia e
proporcionalidade, engrenagens essenciais do
mecanismo
político-constitucional
de
acomodação dos diversos interesses em jogo,
em dada sociedade, e logo,
indispensáveis
para garantir a
preservação de direitos
fundamentais, donde se incluem na c ategoria,
equiparável, das •garantias fundamentais'" •
(in, Sobre princípios constitucionais gerais :
isonomia e proporcionalidade, Ed.
Revista
dos Tribunais, v.719, setembro de 1995, pág.

60)

A doutrina
também é unânime
em con fer ir
significati va
i mp ortância
ao
pr i ncípi o
da
proporci o nal i dade .
O eméri to profess o r da Fac uldade de
Direi to
da
Universidade
Federal
do
Ceará,
Pau~o
Bonavides, grande estudioso da matéri a , afirma :
"A
vinculação
do
princípio
da
proporcionalidade ao Direito Constitucional
oco rre · por via dos direi tos fundamentais. É
aí que ele ganha extrema importância e aufere
um prestígio e difusão tão larga quanto
outros
princJ.pl.os
cardeais
e
afins,
nomeadamente o princípio da igualdade. Diz
Penalva,
em oposição a
Braibant,
que a
proporci~nalidade
é
algo
mais
que
um
crit.é rio, . regra
ou
elemento
de
juízo
tecnicamente
utilizável
para
afirmar
conseqüências
jurídicas,
porquanto
'é
pr~ncípio cons ubstancial ao Estado d e Direito
com plena e necessarJ.a operatividade,
ao
mesmo passo que a exigência d e sua utilização
se apresenta como wna das garantias básicas
que se hão de observar em toda hipótese em
que
os direitos
e
as
liberdades
sejam
lesados'
(. .)
Tanto
a
jurisprudência
constitucional em vários países da Europa
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como os órgãos da Comunidade Européia, já não
vacilam
em
fazer
uso
freqüente
desse
princípio. A doutrina. por sua vez. busca
consolidá-lo como regra fundamental de apoio
e proteção dos direitos fundamentais e • de
caracterização de um novo Estado de Direito,
fazendo
assim
da
proporcionalidade
um
princípio essencial da Constituição." (in o
princípio constitucional da proporcionalidade
e
a
proteção dos
direitos
fundamentais,
Revista da Faculdade de Direi~o da UFMG,
1994, v.34, pág. 278-279)

A isonomia aplicada ao processo eleitoral, a
moralidade pública e o pluripartidarismo, princípios
fundamentais de nossa Lei Magna demandam a tutela e a
proteção do princípio constitucional da proporcionalidade
em face da lesão a que estarão submetidos caso prevaleça
a interpretação corrente do § 5° do art. 14 da CF e dos
demais atos normativos impugnados nesta ação.
Poder-se-ia
sugerir . que
a
aplicação
do
princípio
constitucional
da
proporcionalidade,
o
"princípio dos princípios"·" segundo o professor Willís
Santiago Guerra Filho, ou o "princípio que limita as
limitações aos direitos fundamentais" no dizer de Paulo
Bonavides,
ensejaria
intromissão
indevida
do
Poder
Judiciário no âmbito de competência do Poder Legislativo.
É o próprio professor Bonavides,
na obra
anteriormente citada, que afasta esta possibilidade de
entendimento,
"Mas E!lil verdade esse risco se atenua
princípio
da
bastante
quando
o
proporcionalidade, como via interpretativa,
entra
em
conexão
com
a
chamada
·~".interpretação conforme a
Constituição" de
largo uso jurisprudencial nos arestos da
Corte
Constitucional
de
Karlsruhe,
na
Alemanha,
onde
também
a
doutrina
já
o
consagrou como
um
dos
mais
eficazes
e
recomendáveis para a solução hermenêutica de
conflitos.
Que é interpretação conforme a
Constituição,
criada
pelos
Juizes
37
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constitucionais da Alemanha? Quem res p onde é
o
Tribunal
Constitucional
da
Repúbl ica
Federativa alemã nos seguintes termos: "Se a
norma contrariar um princípio, seja qual for
a
interpretação possível ,
considerar-se- á
inconstitucional. Mas se a norma admitir
vária s int erpretações, que em par t e c onduzem
a uma conclusão de inconstitucionalidade, e
por out ra parte se compatibilizam. com a
Constituição , é a norma constitucional, e
como
tal
se apl.:Lcará de
acordo com a
Constituição . "
Exsurge,
pois,
indene
de
dúvidas,
a
possibilidade
do
STF
exercer
o
controle
da
constituci onalidade de emenda consti tu cion al fundado no
princípio da proporcionalidade e d a razoabilidade das
normas.
Violando-se, pois, o princípi o constitucional
da isonomia de todos os outros candidatos , viola-se o
conceito do devido processo legal, não o devido processo
legal
formal
consubstanciado
na
ampla
defesa,
no
contraditório, no principio do juiz natural e no duplo
grau de jurisdição, mas sim o devido processo legal
material,
que
consiste
na
observância
da
proporcionalidade e razoabilidade na interpretação das
normas, visto que o direito não pode se compadecer com o
absurdo . "

Pleiteiam os autores medida cautelar,

tendo ,

em face da

exposição suso transcrita,

como relevantes os fundamentos da ação e

considerando,

presente

por

igual,

o

periaul um

in

~.

às

fls.

39/40, nestes termos:
"No que se refere aos riscos de um even tual
protraimento no tempo da manifestação jurisdicion a l da
mais elevada Corte do país, ou seja , o periculum i n mora,
segundo r e quisito indispensável à concessão da liminar,
cabe aduzir que o mesmo se manifesta em duas dimensões, a
primeira
de
natureza
genérica ,
consubsta nciada
na
38
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necessidade
de
conferir,
desde
logo,
interpretação
consoante o tex to constitucional ao d i spositivo de Emen da
Constitucional, bem como aos dispositivos da Lei n•
9. 504/97 em face da existência de violações ao texto
constitucional, obra do constituinte originário.
Impõe-se, também, a necessidade de expungir,
desde logo do ordenamento jurídico o § 2 • d o art. 73, e
art. 7 6 , ambos da Lei n • 9. 5 0 4 , de 30 de setembro de
1997, que " estabelece normas para as eleições", publicada
no D.O.U do dia seguinte, além da s u spensão imediata da
eficácia das Resoluçõe ·s do Tribun a l Superior . Eleit o ral de
n • 19.952, 19.953 , 19 . 954 e 19.955, todas de 02 . 09.97 .
Referidas providên cias são motivadas pelo
fato dos atos normativos impugnados ferirem de morte os
princípios
con stitucionais
atinentes
à
isonomia,
legitimidade e normali dad e no oroc esso eleitoral, à
mor ali d ade na admin istração pública, ao pluripartidaris mo
e ao d e vido processo l e gal em sentido ma teria l, t endo e m
vi s ta
a
violacão
do
princípio
constitucional
da
proporcionalidade e da razo abilidade por parte da Emenda
Constitucional em face do desequilíbrio suscitado na
organicidade da Carta Magna.
A segunda dimensão do periculum in mora , de
natur eza específica , reside no fato de que, caso acolhida
a argumentação expendida e necessária a renúncia dos
titulares
de
mandato
eletivo
no
Poder
Executivo
candidatos à reeleição, esta, em vista da interpretação
sistemática e teleológica da Carta Magna, dar-se-á no dia
03.04.98,
seis
meses ,
portanto,
antes
do
pleito,
exigindo-se, pois, rápida prestação jurisdicional da mais
alta Corte do país em matéria da mais alta compl exidade e
relev§nci a
i~constitucionalidade
de
emenda
constitucional
em
face
do
conflito
de
princípios
insculpidos na Carta Magna e da violação do devido
processo legal em sentido material em virtude da completa
irrazoabi l id~d.e
e desproporcio.na lidade introdu zida no
ordenamento jurídico constitucional pátrio em virtude da
promulgação da Emenda Constitucional no L6/97 e da
publicação dos demais atos normativos impu gnados.
Presentes, pois, os pressupostos legais e
constitucionais e ante a relev§ncia da questão posta em
apreciação, requerem o Partido Democráti co Trabalhi sta PDT,
o
Partido dos Tra balhadores
PT,
o
Partido
39
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do Br a s il - PC do B e o Partido L i beral - PL
seja
concedida
medida
cautelar
para
conferir,
liminarmente (fls . 40):

Comunis t a

~a )
interpretação conforme a
Con s titu i ção
Federal ao § 5 ° do art. 14 da Constituição Federal, nos
t ermos propostos pelo art. 1 ° da Emenda Cons t itucion al n o
16, promul gada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal e publ icada no Diário Oficial da União,
Seção 1, de 05 de junho de 1997, s em r e dução de texto ,
intencíonando fixar exege se segundo a qual aplica-se, a
este dispositivo ,
a
mesma c ondição de elegibilida de
contida na parte final do § 6° do art . 14 da Consti t u i ção
Federal.
Esta linha de interpretação deve ser estendida,
ainda, à L e i n o 9.504, d e 30 de setembro de 1997, que
"estabelece n ormas para as eleições " , publicada no D . o. u
do dia seguinte,b)
decl arar a
inconstitucionalidade,
com
suspensão imediata d e eficácia, do § 2 ° do art. 73, e
art . 76, ambos da Le.i D
9.504, · de 30 de setembro de
1.997, que " estabelece normas para as eleições", publicada
no D.O . U do dia
seguinte,
além da dec laração de
inconstitucion alidade ,
c om
suspens ã o
imediata
de
e fi c ácia , das Reso luções do Tribunal Superior Eleito ral
n ° 19.952, 19.953, 1.9.954
e 19.955, todas d e 02 . 09.97 .
Referidas providências têm o fim de declarar
a necessidade dos detentores dos mandatos eletivos no
Poder Executivo federal, estadual, distrital e municipal,
o u quem os haja sucedido ou substituido, renunciarem aos
seus respectivos mandatos até seis meses antes do pleito,
caso íntencionem concorrer ao mesmo cargo, nos termos da
alinea "p", do i nciso I, do art. 102 da Carta Magna."
0

Requerem,
de

por fim,

inconstitucionalidade,

interpretação dada ao

§

5°

seja julgada procedente a ação direta

"de clarada
do art .

40

s: r.f. IUl.OOl

a

inconstitucionalidade

14 da Constituição Federal ,

da
na
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nova

redação

proposta

1 6/97 , b e m como à Lei

pel o

art .

1°

da

Eme nda

Constitu cional

n•·

no 9 . 504/97, com o fim de (f l s . 4 1 /42) :

"conferir interpretação conforme a
Constituição Federal ao § so de seu art . 14,
sem redução de texto, intencionando fixar
exegese segundo a qual aplica-se , a este
dispositivo,
a
mesma
condição
de
elegibilidade contida na parte final do § 6°
do art. 14 da Carta Magna.
Esta linha de
interpretação dev e ser est endid a, ainda, à
Lei n ° 9 . 504, de 30 de setembro de 1997, que
" es t abelece
nor mas
par a
as
e l e i ç ões",
publicada no D.O. U do dia seguinte ;
declarar a inconstitucionalidade,
c om suspensão de eficácia, do § 2 o do art .
73, c art. 76, ambos da Lei n ° 9.504, de 30
de setembro de 1997, q ue " estabelece normas
p a ra as eleições " , pub l i cada no D . O . U do dia
s eguinte,
além
da
declaração
de
inconstitucionalidade,
com
suspe nsão
de
eficácia, das Résoluções do Tribunal Superior
Eleitoral n° 19.952, 19.953, 19 . 954 e 19 . 955,
todas de 02.09.97.
Referidas providências têm o fi m de declarar
a necessidade dos d e tentores dos mandatos e letivos no
Poder Executivo f ederal, estadual , distrital e municipal,
ou quem os h aja sucedi do ou subst i tuído , renunciarem aos
seus respectivos mandatos até seis meses antes do pleito ,
caso intencionem concorrer ao mesmo cargo no perí o do
subsequente, obj·eto da presente demanda."
Diante

da

~~plica

de

Plenário.
É o relatór i o.

V·~}i.

41
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SENHOR

MINISTRO

Preliminarmente,
inconstitucionalidade
todas de

19.995,

O

as

T

NÉRI

não
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O

DA

podem ser

Resoluções

n•

objeto

da

19.952,

do colendo Tribunal

2. 9.1997,

(RELATOR):

SILVEIRA

ação direta

19.953,

de

19.954

e

Superior Eleitoral,

eis que resultantes de resposta da Corte Eleitoral às Consultas n•s
332, e

327, 328,

XI I,

338, que lhe foram formuladas,

do Código Eleitoral,

privativas,

"responder,

onde se consigna,

sobre

matéria

com base no art.

23,

dentre as competências

eleitoral,

as

consultas

que

lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou
órgão nacional de partido político".
competência

materialmente

deliberação

da

Corte,

administrativa.

em

respondendo

vinculativo ou obrigatório.
jurisdicional,
Corte,

em

consulta
coisa

sobre a

tese, possa

não

ju.lgada

obriga

decidir

resulta,

constitucionalidade.
exegese

de

abstrato,

a

é

norma,

a

entender
de

resposta
traduz

a

Porque

quer

.F. 102.002

de

não

a

caráter
natureza
própria

resposta

a

nem

dela

caracterizar-se

dita

controle
a

a

a

terceiros,

concentrado

consulta

compreensão

em
da

de

torno

da

Corte,

em

mas não se erige em

deliberação ou disposição de caráter imperativo,

42

reveste

em decisão de

matéria eleitoral em exame,

da norma jurídica ou do ato normativo,

se

consultas ,

diversamente.

suscetível

de exercício de

em caso concreto,

consulente,

Decerto,

determinada

sobre

o

força

Resolução coro ato normativo,

a

aí,
Não

Nada impede que,

mesma matéria,

quer

éuida- se,

stricto~.

como é

da natureza
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Nessa
Norton Macedo
Eleitoral ,

linha,

ao responder a

Correia,

quando das

acerca da

ao opinar pelo não

"sob

de,

incompatível
Código

se

o

fizer,

nos limites

Eleitoraln,

fidelidade

do

como

partidária no

Colégio

indiretas para Presidente e

em face do parecer do Procurador - Gé'ral

Eleitoral,
pena

consulta do Deputado Federal

últimas eleições

Vice-Presidente da República,

1. 80 5 -2 - DF

conhecimento da consulta,
estar

praticando

aludido dispositivo
relator

da

ato

jurisdicional,

(art.

Resolução

pelo TSE,

23,

XII)

do

no · 12. 017,

de

"0
Código
Eleitoral
(Lei
no
4737,
15.7 .1965), em seu art. 23, IX e XII, preceitua:

de

27.11.1984, tive oportunidade de acentuar,

verb~ :

'Art. 23 - Compete, ainda, privativamente, ao
Tribunal Superior Eleitoral:

IX
expedir
as
instruções
que
conveniente à e~ecução deste Código;

julgar

XII - responder, sobre matéria eleitoral, as
consultas que lhe forem feitas em tese por
autoridade com jurisdição federal ou órgão
nacional de Partido Político .

Também a Lei Orgânica dos Partidos Políticos
(Lei
no
5682,
de 21 . 7.1971)
previu
a
competência
normativa do Tribunal Superior Eleitoral, por meio de
instruções para a execução dessa Lei (art . 128) .
Tem se· compreendido,
de outra parte,
que o
exercício
da
atribuição
normativa
está
intimamente
vinculado à de responder a consultas sobre matérias de
seu
núcleo ·. constitucional
e
legal
de
competência,
formalizando-se, de ordinário, as respostas a consultas,
por meio de Resoluções."
Noutro passo do voto, anotei:

~~
43
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"Pois
bem,
a
Lei
Orgânica
dos
Partidos
Políticos,
em seu Título VI,
trata
DA DISCIPLINA
PARTIDÁRIA, em dois Capítulos distintos : o primeiro,
intitulado
'DA VIOLAÇÃO DOS DEVERES PARTIDÁRIOS'; o
segundo,
'DA
PERDA
DO
MANDATO
POR
INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA' (LOPP, arts. 72 a 88), onde se estabelecem os
pressupostos à perda do mandato e o devido processo leal,
na Justiça Eleitoral.
Dessa maneira, somen t e à Justiça Eleitoral, por
seus Tribunais competentes, cabe decretar a perda de
mandato por infidelidade partidária,
no. · sistema da
Constituição e da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Assim sendo,
tratando-se de matéria que se
compreende no âmbito de competência expressa e exclusiva
do Poder Judiciário eleitoral, cabe a esta Corte não só
exercitar seu poder normativo, tal como já procedeu, ao
expedir as Resoluções n•s 10.785, 10.786 e 10.787, de
15 . 2 . 1980, acerca da organização e funcionamento dos
Partidos Políticos,
mas,
também,
o
de responder a
consultas
sobre
pontos
vinculados
a
infidelidade
partidária, em toda a sua extensão, inclusive, no que
concerne a atitudes e votos de parlamentares federais e
estaduais, no Colégio Eleitoral, de que c uidam os arts .
74 e 75, da Constituição.
Nessa
linha
de
compreensão,
de
resto,
já
deliberou o TSE, ao expedir a Resolução n• 11.985, de
6.11.1984, conhecendo da Consulta, que versava pontos
comuns ao objeto da presente, e distintos da Resolução n•
11 . 787, de 24.11.1983, que não conheceu de Consulta
relativa a registro de candidatos a Presidente e Vice Presidente da República, cuja competência é da Mesa do
Senado Federal (Lei ~omplementar n• 15/1973, art. 10) .
De outra parte,
a
decisão do TSE,
quando
responde a consultas, não é materialmente jurisdicional,
dela não rea,ulta coisa julgada, mas, tão só, de natureza
administrativa e normativa.
Isso significa que,
na
resposta a consulta, não declara a Corte o direi to, que
há de incidir numa determinada hipótese, em concreto .
Versando, aqui, ponto correlato ao que foi objeto da
Resolução n• 11.985/84, certo está que, por via dessa
manifestação, o TSE esclarece, em tese, matéria de seu
âmbito
de
competência,
a
respeito
de
fidelidade
44
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portanto,

partidária no Colégio Eleitoral.
de consulta sobre caso concreto.n
E,

assim,

conhecendo

da

consulta,

o

TSE,

a

respondeu,

nestes termos:

"I. Não prevalecem, para o Colégio Eleitoral, de que
tratam os artigos 74 e 75 da Constituição, as disposições
relativas a fidelidade partidária, previstas no art. 152,
§§ so e 6°, da Constituição, artigos 72 a. ' 74, da Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, e artigos 132 a 134, da
Resolução n• .10 . 785, de 15.2.1980 (Resolução n• 11.985,
de 6.11.1984).
II.Não pode
Partido Político
fixar,
como
diretriz
partidária,
a
ser observada por parlamentar a
ele
filiado, membro do Colégio Eleitoral, a obrigação de voto
em favor de determinado candidato.
III.
Em decorrência da liberdade do sufrágio,
é
válido o voto de membro do Colégio Eleitoral dado a
candidato registrado por outro Partido Político.n
Também,
Pedro Gordilho,
acórdão:

no
o

Recurso

5141,

Especial . no

TSE não conheceu do apelo,

"Recurso

Especial.

Consulta

ao

relator

o

estando na

TRE.

Não

Ministro
ementa do

cabe

recurso

especial contra resolução tomada pelo TRE em processo de consulta.
Precedentes do TSEn
igual,
o

(Bol.

Eleit.,

vol.

333,

t.

I,

pág.

176).

no Agravo de Instrumento no Recurso Especial no 4528,

saudoso

Ministro

Firmino

Paz,,

o

TSE

reafirmou:

"Se

Por

relator

resposta

a

consulta não constitui decisão dos Tribunais Regionais Eleitorais,
e, nos termos do artigo 276 do Código Eleitoral,

somente de decisão

há lugar ao recurso especial, caso é de se não conhecer de agravo de
instrumento

de

despacho

denegatório

de

seguimento

do

especial

recurson (Bel. Eleit., vol. 309, t. I, pág. 308).
No Mandado de Segurança no
relator Ministro Célio Borja,

no TSE,

45
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resposta a consulta não gera efeitos concretos, uma vez que não pode
servir de
produção

título a

Direito,

do

orient:ação para o
que

não

ato de execução.

pode

ato

de

Fonte de conhecimerlt:o,

em

interpretação

tese,

não de

serve ,· de

exercício do ato jurisdicional ou administrativo,

ser

substituído

resposta

pela

consulta

à

(

.. ) "

.

(D.J.U. de 27.9.1990, pág. 10.156).
Não
normativos,

sendo,

desse

modo,

as

respostas

a

consultas

atos

estando despidas de eficácia vinculativa, n"ão podem ser

objeto de ação direta de inconstitucionalidade .
Assim sendo, não conheço da ação,

quanto às Resoluções do

TSE, sob n•s 19.952, 19.953, 19.954 e 19.955, todas de 2.9.1997.

No que concerne ao

2.

redação

da

possibilidade

Emenda
de

§

s• do art.

Constitucional

n•

titulares de Chefia do

dos Estados, do Distrito

Fed~ral

da

14

Constituição,

na

referente

à

16/1997,

Poder Executivo da União,

e dos Municípios e de quem os haja

sucedido ou substituído no curso dos mandatos serem reeleitos para
um único período subseqüente,

a presente ação pretende se declare a

inconstitucionalidade da exegese dada ao dispositivo,

com o fim de

"conferir interpretação conforme à Constituição Federal a essa norma
maior,
qual

sem redução de texto,

a

aplica-se,

intencionando fixar exegese segundo a
dispositivo,

elegibilidade cont:ida na parte final

do

§

a

mesma

6°

do art.

condição

de

14 da

Carta

declaração

de

Magna".

Objetiva-se,

maneira,

dessa

a

inconstitucionalidade da interpretação conferida ao
da Constituição,
Lei n•

na redação em vigor,

9504/1.997,

em

face

de

seus

§

s• do art. 14

pelo legislador,
arts.

73,

§

2•,

ao editar a
e

76,

ambos

impugnados na demanda, e pelo TSE, nas Resoluções acima mencionadas.
46
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Colima-se exegese segundo a qual se exija, na aplicação do art.
§

5°,

da Lei Maior,

titular,

prevista

contrariamente

à

quanto à

no

6°

§

ree~eição,

do

mesmo

interpretação

artigo.

atacada,

Invoca-se,
ela

que

princípios constitucionais da proporcionalidade e
normas,

bem

como

os

aplicada

isonomia

processo

eleitoral,

no

po~to,

'\os

ofende

razoabilidade das

constitucionais

princípios

ao

~4,

a exigência de renúncia do

da

explíci':os

da

moralidade

na

administração pública e do pluripartidarismo."
bem de ver,

É

da

norma do

autorizada.
dita

5o

§

do art.

De explícito,

ressalva.

reeleição,

destarte,

é,

mesmo artigo,

O

fim

assim,

~4

que não se sustentam a invalidade

da Constituição

a inicial,
objetivado

e

a

reeleição nela

como referi no relatório,
na

ação,

se lhe confira exegese,

quanto

à

ad instar do

segundo a qual, para concorrer à reeleição,

regra
§

6°

faz
da
do

mister se

faz haja renúncia do titular da Chefia ·do Executivo, - em qualquer dos
níveis da Federação,

o

que -foi

tido como dispensável

pelo TSE na

interpretação conferida à disposição constitucional em foco,

tendo-

a,

da Lei

ademais,

como autônoma, de referência ao

§

6° do art.

~4

Magna, que cuidava e, ainda, disciplina hipótese de inelegibilidade.
Cumpre referir, desde logo, no particular, o que anota
Gil mar Ferreira Mendes, no sentip.o de que "a interpretação conforme
à Constituição de normas constitu-cionais introduzidas mediante poder
revisional tem merecido veementes censuras da doutrina. Enfatiza-se,
normalmente, a inadequa9ã~ desse recurso, uma vez que a mudança de
um preceito afeta toda a estrutura constitucional. Daí fazer-se
mister que, antes dessa alteração, possa-se proceder à aferição de
sua legitimidade em face da cláusula
pétrea
(in Controle de
Constitucionalidade
Aspectos jurídicos e políticos, ed. Saraiva,
~990, pág. 288).

ô-'\A_~
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interpretação conforme à Constituição

encontra limites na própria expressão literal do texto e

no escopo

visado pelo legislador. Escreve, no ponto, Gilmar Ferreira Mendes, in
!2J2..,.

cit.,

pág .

proposição

287:

"Há

de

normativa,

se respeitar o

não

admitindo

se

significado possível
uma

interpretação

da
que

violente a estrutura verbal do preceito".
Releva conotar, de outra parte, que o controle concentrado
de constitucionalidade de norma constitucional introduzida por via
de

emenda

à

confronto da

Lei

Magna

regra nova

Estatuto Fundamental,

somente

tem

espaço

no

com as cláusulas pétreas

como seu nficleo intocáv el.

âmbito

de

estabelecidas no

A Constituição de

l998 estipula no art. 60:

"Art. 60 proposta:

A Constituição poderá ser emendada mediante

I
- de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ;
II - do Presidente da República;
III
de mais da metade das Assembléias
Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros .
§ J• - A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou
de estado de sítio.
§
2o
A proposta será discutida e votada em
cada
Casa ..do Congresso Nacional,
em dois
turnos,
considerando-se · aprovada se obtiver,
em ambos,
três
quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3o
A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas dâ Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
com o respectivo número de ordem.
§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir :
I
- a forma federativa de Estado;
II
o voto direto, secreto, universal e
periódico;
III - a separação dos Poderes;
48
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IV - os direitos e garantias individuais .
5° - A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa."
§

Pois bem, a exegese do art. 14,
redação

atual,

assentada

Resolução n• 19952,
na ementa respectiva,

pelo

de 2 . 9.1997,
verb~

Tribunal

§

s•, da Constituição, na
Superior

de que fui relator,

Eleitoral,

na

está resumida

(fls. 75/76):

"Reeleição . Desincompatibilização. 2 . Constituição, art.
1. 4,
§
5 •,
na
redação
in traduzida
pela
Emenda
Constitucional n• 16, de 4 de junho de 1997. 3. o art.
1.4,
§
5 •,
da Constituição,
na redação da Emenda
Constitucional n• 1.6/1997, é norma que prevê hipótese de
elegibilidade
do
Presidente
da
República,
dos
Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos
Prefeitos,
bem como dos que os hajam sucedido ou
substituído no curso dos mandatos; para um único período
subseqüente; a natureza de regra de elegibilidade não se
modifica pelo fato de disp"Õr que a reeleição é para um
único período st,~bseqiiente . 4. Na redação original, o
parágrafo 5•, do art. 14 da Constituição de 5 de outubro
de 1.988 previa, ao contrário, regra de
inelegibilid<Jde
absoluta. 5. Distinção entre condições de elegibilidade e
causas de inelegibilidades. Inelegibilidades de previsão
constitucional e casos de inelegibilidades estabelecidos
em lei complementar, de conformidade com o art. 1.4, § 9•,
da
Constituição
Federal.
6:
Inelegibilidade
e
desincompa tipilização..
A
jurispudência
do
Tribunal
Superior
Eleitoral ·.tem
assentado
correlação
entre
inelegibilidade e desincompatibilização, que se atende
pelo
afastamento do
cargo ou
função,
em caráter
definitivo ou· por licenciamento, conforme o caso, no
tempo
previsto
na
Constituição
ou
na
Lei
de
Inelegibilidades. 7. Não se tratando, no § s• do art. 1.4
da Cons ti tu i ção, na redação da Emenda Cons ti tu c i onal n •
1.6/1.997,
de caso de inelegibilidade, mas,
sim,
de
hipótese em que se garante elegibilidade dos Chefes dos
Poderes
Executivos
federal,
estadual ,
distrital,
municipal e dos que os hajam sucedido ou substituído no
49
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curso dos mandatos, para o mesmo cargo, para um período
subseqüente, bem de entender é que não cabe exigir-lhes
desincompatibilização para concorrer ao segundo mandato,
assim constitucionalmente autorizado . 8 . Cuidando-se de
caso de elegibilidade, somente a Constituição poderia 1 · de
expresso, estabelecer o afastamento no prazo por ela
estipulado, como condição para concorrer à reeleição
prevista no § s• do art. 14, da Lei Magna, na redação
atual. 9 . O § s• do art . 14, da Constituição em vigor,
por via de compreensão, assegura,
também,
ao Vice Presidente da República, aos Vice-Governa~ores e aos
Vice-Prefeitos a elegibilidade aos mesmos cargos, para um
único período subseqüente. 10. Consulta que se responde,
negativamente,
quanto
à
necessidade
de
desincompatibilização
dos
titulares
dos
Poderes
Executivos federal,
estadual, distrital ou municipal,
para disputarem a reeleição, solução que se estende aos
Vice-Presidente da República, Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal e Vice-Prefeito."
O

voto

que

então

proferi,

com

a - adesão

da

Corte,

em

resposta à Consulta n• 327-DF, possui este teor:

"Senhor Presidente, distingue a Constituição
entre
condições
de
elegibilidade
e
causas
de
inelegibilidade.
Dispõe, nesse sentido, o § 3• do art . 14, da
Lei Maior :
"§ J •
São condições de elegibilidade, na
forma da lei:
I
a naçionalidade brasileira;
II
o
pleno exercício dos
direitos
políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicilio eleitoral na circunscrição;
V
- a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:

a)
trinta
e
cinco
anos
para
Presidente
e
Vice-Presidente
da
República e Senador;
50
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b) trinta anos para Governador e ViceGovernador de Estado e do Distrito
Federal;
c)
vinte e
um anos
para Deputado
Federal,
Deputado
Estadual
ou
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e
juiz de paz;
d) dez oi to anos para Vereador . "
As condições de elegibilidade constituem,
assim, requisitos a serem preenchidos para que o cidadão
possa concorrer a eleições. Cuida-se, aí, de requisitos
positivos previstos na Constituição, a qual remete à lei
discipliná-los, a tanto eqüivalendo a cláusula 'ºª- forma
da lei, consignada no § 3° do art. 14 transcrito.
Quanto às inelegibilidades, como bem anotou o Ministro
Moreira Alves, em ensaio inserto em "Estudos de Direito
Público
em
homenagem
a
Ali omar
Baleeiro",
ed .
Universidade
de
Brasília,
1976,
pág.
228,
"são
impedimentos que, se não afastados por quem preencha os
pressupostos de elegibilidade, lhe obstam concorrer a
eleições, ou
se supervenientes ao registro ou se de
natureza
constitucional
servem
de
fundamento
à
impugnação de sua diplomação, se eleito".
A
Constituição
de
1988,
assim
como
promulgada, ao lado dac condiçõea de elegibilidade (art.
14,
§
3 o),
previu,
expressamente,
casos
de
inelegibilidade, nos parágrafos 4°, 5°, 6° e 7°, do mesmo
art . 14, verbis:
"Art. 14 - . . . . . . . . . . .... ... ... . . . . . . . . . . . .
4a pão inelegíveis os inalistáveis e os
ànal.fabetos.
§ 5° - São inelegíveis para os mesmos cargos,
no período subseqüente,
o
Presidente da
~epública,
os Governadores de Esta do e do
Distrito Federal,
os Prefeitos e quem os
houver sucedido ou substituído nos seis meses
anteriores ao pleito.
§ 6" - Para concorrerem a
outros cargos
o
Presidente da República, os
Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
§
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devem renunciar aos respectivos mandatos até
seis meses antes do pleito.
§
7•
São inelegíveis, no território de
jurisdição do titular,o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo gra~ ou
por adoção, do Presidente da República, de
Governador de
Estado ou
Território,
do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja
substituído
dentro
dos
seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição."
Consoante decorre dos textos transcritos, as
inelegibilidades implicam restrições ao direito político
do cidadão de ser votado para cargos eletivos, o qual se
alinha
entre
as
liberdades
públicas
fundamentais.
Compreende-se, destarte, informem-se essas restrições da
natureza própria de matéria constitucional, devendo,
pois, sua sede originária de disciplina residir na Lei
Fundamental do Estado, de forma exaustiva, ou, no mínimo,
na Constituição se preverem os princípios básicos delas
regentes.
No tratamento do tema, não é possível olvidar
o art. 60 da Declaração ·dos Direi tos do Homem e do
Cidadão, da Revolução Francesa, aprovada a 26.8.1789:
"Todos os cidadãos, por serem iguais perante a lei, devem
ter igual acesso a todas as dignidades, postos e empregos
públicos, segundo sua capacidade e sem outra distinção
que por suas virtudes e talento".
Referindo-se
ao
§
s• do art.
14
da
Constituição, na redação original, Celso Ribeiro Bastos
anota:
"0 estudo da inelegibilidade compreende
o da irreelegibilidade, caso particular da
primeira,
consistente
na
restrição
de
çandidatar-se ao mesmo cargo que ocupa.
Convém
frisar
que
o
estudo
desta
matéria deve ser levado a efeito com a adoção
das técnicas hermenªuticas que conduzem a um
eptendimento
restritivo
das
normas
interpretáveis.
Isto em virtude de estar-se
diante de vedações ou restrições do exercício
de direitos como o de votar, o de ser votado,
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o de preencher função pública etc., que devem
ser feitos valer com a sua maior plenitude.
As
restrições
só
devem
prevalecer
enquanto
claramente
fixadas
no
Texto
Constitucional,
sem
qualquer
recurso• a
métodos ampliativos de
interpretação que
possam conduzir a alguma hipótese restritiva
sem
expressa
configuração
legal
ou
constitucional"
(apud Comentários â Constituição do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988
Ed.
Saraiva, zo vol . , págs . 585/586).

De outra parte, está no art. 14, § 9°, da
Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão n• 4, de 7.6 . 1994, v erbis :
"§ 9• Lei Complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a
fim de proteger a probidade
administrativa, a mora-lidade para o exercício
do mandato, considerada a vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições
contra
a
influência
do
poder
econômico ou o abuso do e x ercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou
indireta."

Verifica-se, desse modo, que, embora se cuide
também
de
inelegibilidades
as
previstas
em
lei
comp1ementar editada com apoio no § go do art. 14 da
Constituição, estão .eJas sujeitas ao objeto e finalidades
estipulados ·:na J.-ei Magna.
Por fundamentos próprios, o
constituinte
definiu,
entretanto,
casos
de
inelegibil i dade, imediatamente, no texto da Constituição.
As normas C(?n tidas nos § § 4 o a 7 o do art. 14 da Lei
Fundamental
são,
à
sua vez,
de
eficácia plena e
aplicabilidade
imediata,
não
dependentes
da
lei
complementar a que se refere o § 9° do mesmo artigo.
Com efeito, é certo que a Constituição de
1946,
regulava,
por
inteiro,
o
sistema
das
inelegibilidades.
Destacado
foi,
no
ponto,
o
pronunciamento de Argemiro de Figueiredo, no debate da
53
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matéria, na Constituinte de 1946, conforme registra José
Duarte, in ~ Constituição Brasileira de 1946, v. II/516,

verbis:
"se já est:at:uímos, em dispositivos· já
votados, todos os casos de elegibilidades,
com
maior
razão
devemos
incluir,
expressamente, em nossa Carta Magna, os de
inelegibilidades,
porque
estes
são
mais
importantes, visto como significam restrições
ao direito político do cidadão. O mesmo poder
que cria o direito é o competente para impor
limitações. Seria erro de técnica, e perigoso
mesmo,
deixarmos
matéria
de
tamanha
importância para o legislador ordinário."

Sucedeu,
entretanto,
que
a
Emenda
Constitucional n• 14, de 3 de junho de 1965, em seu art.
2 •, veio a permitir que lei especial criasse casos de
inelegibilidade, além doa enunciados na Constituição, a
fim de resguardar objetivos e valores aí previstos.
Nessa linha, editou-se a Lei n• 4.738, de 15 . 7.1965,
denominada Lei de Inelegibilidades.
Tal técnica foi
seguida na Constituição de 1967 e em sua Emenda n• 1, de
1969, bem assim na Constituição de 1988 (art. 14, § 9°).
A esse reapei to, escreveu José Afonso da Silva, fu Curso
de Direi to Conati t:ucional Positivo, 10~ ed.
Revista,
1994, págs . 370/371 :
"A experiência
do
sistema
revogado
demonstrou,
com sobradas razões, o acerto
dessa lição (acima transcrita) de Argemiro
Figu-eiredó, que a Constituinte de 1987/1988
lamentavelmente não aprendeu,
deixando a
possibilidade de criação de outros casos com
c · só
limite
de
indi c a ti vos
não
mui to
definidos. O casuísmo da Lei Complementar n•
5/70
fez incluir,
em seus dispositivos,
casos de
inelegibilidades absurdos. Essa
foi substituída pela Lei Complementar 64, de
18.5.90, que, embora mais sóbria, sujeitandose aos limites que a própria Constituição lhe
impõe e aos que decorrem naturalmente do
54
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sentido excepcional que devem ter normas·
restritivas de direitos fundamentais, ainda
mantém excessivo casuísmo."
No
que
concerne
a
inelegibilidades .·não
definidas expressamente na Constituição, mas remetidas à
lei complementar, a teor do art. 1.4, § 9°, do Estatuto
Básico, anotou José Afonso da Silva , in Curso de Direito
Constitucional Positivo, RT Editora, 1.990, p. 335. :
"A
explicitação
(por . parte
da
Constituição)
do
objeto,
quan t o
às
inelegibilidades a serem criadas pela lei
complementar ,
era
necessária,
porque,
configurando
ela
restrições
a
direitos
políticos,
importa
sejam
delimitadas aos
objetos e fundamentos clara e expressamente
indicados. Por serem restritivas de direitos
fundamentais (direito à elegibilidade), é que
a
técnica
sempre
recomendou
que
fossem
disciplinadas inteiramente em dispositivos
constitucionais."
Comentando o texto revisto em 1.994, o ilustre
Professor José Afonso da Silva, após analisar o objeto e
fundamentos
das · inelegibilidades,
com base na
lei
compl ementa r
prevista
no
§
9 o,
do
art .
14,
da
Constituição, ainda observa (QJ2. cit . , 10" ed., 1994,
pág . 370) :
"As inelegibilidades possuem, assim, um
fundament?
ético
evidente,
tornando-se
":i.leg!timas.
quando
estabelecidas
com
fundamento poJ.ítico ou para assegurarem o
domínio do poder por um grupo que o venha
qe.tendo,
como
ocorreu
no
sistema
constitucional revogado.
Demais, seu sentido
ético correlaciona - se com a democracia, não
podendo ser entendido como um moralismo
desgarrado da base democrática do regime que
se instaure.rg yY~

1
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A sua vez, em torno dessas inelegibilidades
definidas em lei complementar, com base na autorização do
art., 14, § 9•, da Lei Maior, escreveu Manoel Gonçalves
Ferreira Filho: "Mantém o texto vigente a preocupação da
Emenda n• l/69,
de impedir que o exercício de al"tos
cargos e funções na administração pudessem servir de
instrumento para a conquista de postos eletivos", bem
assim obstar a
possibilidade de
"uso
indevido do
prestígio e dos poderes do cargo" (in Curso de · Direito
Constitucional, Ed.
Saraiva, 1990).
De outra parte, as inelegibilidades definidas
nos §§ s• e 5•, do art. 14 da Constituição, na redação
original de 5 outubro de 1988, enquadram-se, segundo José
Afonso da Silva, entre as denominadas inelegibilidades
relativas, que constituem restrições à elegibilidade para
determinados mandatos em razão de situações especiais em
que, no momento da eleição,
se encontre o cidadão,
acrescentando
o
mestre
paulista:
"0
relativamente
inelegível é titular de elegibilidade, que, apenas, não
pode ser exercida em relação a algum cargo ou função
eletiva, mas o poderia relativamen·te a outros, exatamente
por estar sujei to a
um
vínculo
funcional,
ou
de
parentesco
ou
de
domicílio
que
inviabiliza
sua
candidatura na situação vincul.ada"
(QJ2.. cit.,
10" ed.,
1994, págs. 371/372).
Por motivos
funcionais,
o
Presidente da
República,
os Governadores de Estado e do Distrito
Federal, os Prefeitos e quem os houvesse sucedido ou
substituído nos seis meses anteriores ao pleito eram
inelegíveis,
"para
os
mesmos
cargos,
no
período
subseqüente". José Afonso da Silva, referindo também
lição de Pontes de Miranda. acrescenta, a esse respeito
(.QJ2. cit., 10• ed:, pág. 372):

"É de notar,
em primeiro lugar,
a
natureza especial dessas inelegibilidades,
que
a
Constituição
revogada
denominava
irreelegibilidades,
termo
desnecessário
porque
significa
mesmo
privação
~
elegibilidade para o mesmo cargo que está
sendo ocupado pelo interessado; o de que se
trata,
I. .) ,
é
mesmo
de
proibicão
de
reeleição,
agora
tecnicamente
configurada,
56
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tradição do Direito
como sempre foi
da
Constitucional pátrio : vedacão de pleitear
eleicão para o mesmo cargo num segundo
mandato
sucessivo;
basta,
para
que
se
componha a inelegibilidade em causa, que o
titular,
originário
ou
sucessor,
tenha
exercido,
oor um instante,
o
cargo,
no
periodo de seu mandato , ou o substituto, em
qualquer momento,
dentro dos seis meses
anteriores ao pleito; se apenas tomar posse e
não entrar em exerc:!cio do ca.rgo, não se
compõe a inelegibilidade. "
Diversamente, entretanto, sustenta Josaphat
Marinho a
natur eza de inelegibilidade absoluta,
de
referência
a
que previa
o
§
5o
do art.
~4
da
Constituição,
na
redação
original.
Nesse
sentido,
escreveu oilustre Professor e Senador mencionado,
em
Reeleicão epesincompatibilizacãq, trabalho publicado na
"Jurídica Administração Municipal" - Ano ~l - no 02, pág.
1, verbis :
"A
Constituição
Federal
estabeleceu
como regra inelegibilidade para os altos
cargos executivos. "
Depois de transcrever o
Constituição prossegue:

§

5o

do are.

14 da

"Na mesma diretriz
de
prudência e
moralidade política a Constituição preceitua,
no § 6° do artigo referido, que os titulares
desses postos, para 'concorrerem a outros
cargos',
'devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito' .
Como se vê, a Carta de 1988 instituiu a
i nele gibi ~ idade
absolu ta
para
os
mesmos
cargos,
de
seus
ocupantes,
inclusive
o
Presidente da República, em relação a quem os
tenha exercido permanentemente ou nos seis
meses
ant:erioreB ao p~eit:o .
Estipula a
ine~e gibi li dade
re~atíva
para os t i tulares
daqueles
postos,
que
pretendam
'outros
57
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cargos'

obrigando-os a renunciar até seis
antes
do
pleito.
Confirmando
o
princípio da inelegibilidade, o instrumento
constitucional proclama, no art. 82, que 'o
mandato do Presidente da República é • de
quatro anos vedada a reeleição para o período
subseqüente ' . "
meses

Parece, fora de dúvida, sem necessidade de
discutir sobre a natureza da inelegibilidade, que a do §
5° do art . 14 da Constituição , na redaç~o original,
possuía objeto e fundamentp distintos, em confronto com
as
outras
inelegibilidades
também
previstas
na
Constituição, pois o que nela se regulava, efetivamente,
era a irreelegibilidade para o mesmo éargo, no período
subseqüente.
Escreve,
nesse sentido,
Manoel
Gonçalves
Ferreira Filho: "A Constituição em vigor segue a tradição
brasileira,
fixando como regra para o
Executivo a
irreelegibilidade. De fato, não aceita a reeleição de
quem ocupou a chefia do Executivo, em qualquer nível,por
qualquer tempo no período. Quis evidentemente prevenir o
continuísmo,
mal não só · brasileiro
como latino
americano"
(Comentários à Constituição Brasileira de
1988, Ed.
Saraiva, 1990, pág. 129) .
Noutro passo, assevera: "Note-se que esta
alínea proíbe a reeleição.
Portanto, veda a recondução
para o mesmo cargo. A inelegibilidade eventual do titular
dos cargos mencionados nesta alínea para outros cargos
não deriva d o aqui estabelecido, mas de outros preceitos
adiante mencionados" .
Comentand9, a seguir, o § 6° do art. 14 da
Consti tuiçãd, o ilust;re constitucionalista de São Paulo
acrescenta : "0 titular, o sucessor e o mero substituto
que hajam ocupado o cargo de Presidente, Governador,
Prefeito, no~ seis meses que precedem o pleito, são
inelegíveis para qualquer cargo ou função.
Com isso, a
Constituição busca impedir que se prevaleçam do cargo
para a obt;enção de vantagens eleitorais" (QJ2 . cit., pág .
129).
Tais,
assim,
o
objeto
e
fundamento
dessa
inelegibilidade.
Por último, referindo-se ao § 7° do mesmo
art. 14, Manoel Gonçalves Ferreira Filho observa, quanto
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inelegibilidade do cônjuge, dos consangüíneos e afins:
"Esta inelegibilidade já vem do direito anterior. É
necessária para impedir o nepotismo, ou a perpetuação no
poder através de interposta pessoa.
A solução, aqui, é
de bom senso. A inelegibilidade é
•no território • de
jurisdição do
titular.
Note-se que,
em face deste
dispositivo, o cônjuge, o parente consangüíneo, ou afim,
do Presidente da República são absolutamente inelegíveis"
(QJ2. cit., pág . 130).
Nessa mesma linha,
escreveu a Professora
Mônica Herrnan Balem Caggiano, de São Paul9, em ensaio
intit:ulado "A Reeleição-Tratamento Constitucional (Breves
Considerações)" - publicado em "Preleções Acadêmicas", do
CEPS - Cent:ro de Estudos Políticos e Sociais - São Paulo Caderno no 1/97 - págs. 7/8, verb~:
à

"Em verdade, como assinalado no nosso
Sistemas Elei Corais X Representação Política
(Brasília, Ed. do Senado Federal, 1990), o
princípio
decorre
de
interpretação
extremamente
res tri ti v a
do
s tandard
republicano
que
impõe
a
alternância,
evitando-se a perpetuação e a personificação
do
poder.
Na
matriz
presidencialista,
norteamericana, contudo, a restrição é muito
mais suave e foi introduzida tão só com o
advento da Emenda no XXII, que est:abeleceu:
'nenhuma pessoa deve ser eleita para o cargo
de Presidente por mais de duas vezes' . Na
França não há qualquer restrição à reeleição
e o mandato presidencial,
com a duração
~revista
de sete anos, pode ser renovado
indefinida-mente.
E
em
Portugal,
onde
instalado
um
regime
misto
parlamentarpresidencial, o art. 126° da Constituição,
que disciplina o tema da reelegibilidade,
prevê, em relação à figura do Presidente,
impedimento apenas para 'um terceiro mandato
consecutivo' (126°, 1), preconizando, ainda,
que 'se o Presidente da República
renunciar
ao
cargo,
não poderá
candidatar-se
nas
eleições imediatas nem nas que se realizam no
quinqüênio
imediatamente
subseqüente
à
59
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renúncia' (art. ~26", 2) - in Constituição da
República Portuguesa, Coimbra Editora, 1989.
O continuísmo e
o
sempre presente
perigo, anunciado por Montesquieu, de que o
poder corrompe o próprio poder, encontra~-se
como base a servir de respaldo à regra da
irreelegibilidade.
Ilustrativo
a
esse
respeito o exemplo americano, território em
que penetra a limitação ao exercício de dois
mandatos presidenciais consecutivos por força
da consolidação do costume introduzido por
Washington, ao se recusa.r a concorrer para um
terceiro período . Rompida a
tradição por
Roosevel t, ao acatar terceiro e um quarto
mandatos, foi consagrada a regra limitadora,
a nível constitucional, mediante retificação
da aludida Emenda n" XXII.
Avulta,
assim,
a
inviabilidade
de
aproximação
entre
hipótese
de
irreelegibilfdade e as diferentes situações
asuscitar inelegibilidade.
Ambas, em verdade,
afetam,
restringindo,
o
domínio
da
elegibilidade.
Há o discrímen, no entanto,
quanto ao respectivo fundamento.
E, sob este
particular prisma, não há como reuni-las sob
um rótulo único. Não carece, pois, de razão a
advertência
do
Prof.
Manoel
Gonçalves
Ferreira
Filho,
no
sentido
de
que
inelegibilidade das
figuras
elencadas no
parág. 5" do art. ~4 da Constituição Federal,
para
outros
cargos
decorre
de
outros
I?receitos. da Lei Maior .
E, robustecendo a
assertiva,· o registro promovido pelo Prof.
José Afonso da Silva, pertinente à exigência
de objeto definido para cada um dos casos que
afete
restritivamente
o
direito
à
elegibilidade (v. supra).
Não nos parece, destarte, restar dúvida
de que a previsão de irrelegibilidade detém
fundamento
e
objeto próprios e
diversos
daqueles
a
compor
os
casos
de
inelegibilidade. E esse quadro não mudará com
o advento da nova redação a ser oferecida ao
60
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já aludido parág. 5" do art . ~4 da C. F ..
Embora
atenuada
a
regra,
princípio
o
permanecerá
em
cenário
jurídico
constitucional e, nessa qualidade, continuará
a exigir interpretação restritiva, afasta·ndo
qualquer tentativa de comunicação com as
hipóteses de inelegibilidade . "
Pois bem, a Emenda Constitucional n • 16, de
veio alterar a regra do § 5" do art . ~4, da Lei
Magna, para afastar a inelegibilidade de P,residente da
República,
de Governadores de Estado e do Distrito
Federal e de Prefeitos, bem assim de quem os haja
sucedido ou substituído nos seis meses anteriores ao
pleito. O preceito constitucional (art. 14, § 5") deixou
de dispor sobre inelegibilidade,
tal como previa a
redação
original,
em
conformidade
com
a
tradição
constitucional
republicana
no
Brasil.
A
Emenda
Constitucional n" 16/~997 eliminou a inelegibilidade dos
titulares de Chefia do Executivo, nos planos federal
estadual, distrital e municipal, .prevendo, ao contrário
da norma alterada regra de elegibilidade.
Estabelece o §
5" do art . 14 da Constituição, na redação da Emenda
Constitucional n" ~6/~997:
4.6.~997,

"Art. 14 -

......... .

§
5"
O Presidente da
República,
os
Governadores de Estado e do Distrito Federal,
os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituído no curso dos mandatos, poderão
ser
reeleitos
para
um
único
período

subs~qüente.

11

Diversamente
da
redação
anterior,
que
continha no~ma de proibição (restrição integral)
de
elegibilidade,
o
que
vale
dizer,
regra
de
inelegibilidade,
insuscetível
de
ser
afastada,
a
disposição em vigor do § 5" do art. ~4 da Constituição
consagra preceito positivo de elegibilidade, assegurando
aos detentores dos cargos nele mencionados a condição de
elegíveis
ao mesmo
cargo ocupado,
para
o período
subseqüente.
Nisso reside o núcleo fundamental do
61
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comando contido na norma do §
5° do art.
14,
da
Constituição, na redação atual, ou seja, tornar viável
aos titulares de Chefia de Executivo concorrer a outro
mandato,
imediatamente,
ou
seja,
para
o
período
subseqüente . Decerto, não altera a natureza da n<Drma
aludida, na redação resultante da Emenda Constitucional
no 16/1997, a circunstância de a elegibilidade estar
assegurada para um único período . De qualquer sorte, não
há falar em inelegibilidade, quando a norma, sem outra
condição, assegura capacidade de concorrer ao mesmo cargo
eletivo em cujo . exercício se encontre, . no período
subseqüente.
Ora, se não se trata, na hipótese do § 5° do
art.
14
da
Constituição,
na
redação
da
Emenda
Constitucional no 16/1997, de caso de inelegibilidade,
não cabe, na espec~e, indagar de desincompatibilizacão,
forma de desvenci l har-se da inel egibilidade "a tempo de
concorrer à eleição cogitada" .
Com efeito, como ensina José Afonso da Silva,
"o candidato que incidir numa regra de inelegibilidade
relativa
deverá
desincompatibilizar-se
no
prazo
estabelecido, de sorte que, no momento em que requer o
registro de sua candidatura, se encontre desembaraçado,
sob pena de ver-se denegado o registro".
E acrescenta:
"0 cônjuge e
o parente inelegível ficam em posição
incômoda, porque não são eles que estão na condição de
desincompatibilização ; nada podem fazer, por si, senão
pressionar o cônjuge ou parente titular do cargo, para
que renuncie a
este,
a
fim de . desvencilhá-los do
embaraço.
Em algumas hipóteses, a desincompatibilização
só se dará
com afastamento definitivo da situação
funcional em que se . ache o candidato, ou o cônjuge ou
parente.
Noutras, basta o l i cenciamen t o" (QQ . cit., 10°
ed., pág. 373).
Anotou, nesse sentido, o ilustre Ministro
Celso de Mel"lo, in Constituição Federal Anotada, Saraiva,
1984, pág . 313 : "A exigência de desincompatibilização,
que se atende pelo afastamento do cargo ou função, só
existe
para
aqueles
que,
por
força
do
preceito
constitucional ou legal, forem considerados inelegíveis".
No mesmo sentido, afirmou esta Corte em decisão constante
do Boleti m Eleitoral 369/242 .
62
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A
estabelecido

jurisprudência do TSE, em realidade, tem
correlação
entre
inelegibilidade
e
~compatibilização, não cabendo invocar necessidade de
desincompa tibilização quando a situação funcional detida
pelo candidato não constitui caso de inelegibilidade,
assim
prevista
na
Constituição
ou
na
Lei
das
lnelegibilidades (Res . n• 18.136, de 12. 05.92; Ac . n•
12.761, de 24.09.92; Res . n• 14 . 349, de 30.06.88 Res. n•
12.505, de 04.02.86 e Res. n• 11.208, de 13.04.82/ .
Não se tratando, após a Emenda Constitucional
n• 16/1997, de caso de inelegibilidade o que , se contém na
nova redação do § 5• do art. 14 da Constituição, mas,
sim, de hipótese em que se garante elegibilidade dos
Chefes dos Executivos federal, estaduais, distrital e
municipais, para o mesmo cargo, no período subseqüente,
bem de
entender é
que não cabe,
aqui,
falar em
desincompatibilização para concorrer ao segundo mandato,
assim constitucionalmente autorizado. O afastamento do
cargo de Presidente da República, de Governador de Estado
e do Distrito Federal e de Prefeito não constitui
condição para a elegibilidade prevista no § 5• do art. 14
da Constituição, na redação da Emenda Constitucional n•
16/1997. Não veio a ser acolhida qualquer das propostas
de Emenda,
nesse sentido, apresentadas no Congresso
Nacional.
Não afasta a conclusão o fato de a proposta de
Emenda Constitucional n• 1, de 1995, do nobre Deputado
Mendonça Filho, possuir esta redação:
"S•
O
Presidente
da
República,
os
Governadores de Estado e do Distrito Federal,
os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituí?o nos cursos do mandato poderão ser
reel~itos . por
um
período
imediatamente
subseqüente e
concorrer no exercício do
cargo."
Possuía, entretanto, a proposta de Emenda à
Constituição, n• 1/1995, à sua vez, a seguinte motivação:

•o art. 14 da Constituição Federal,
seu§ s•, proíbe a reeleição do Presidente
República, dos Governadores de Estado e
Distrito Federal, dos Prefeitos, e de quem
63
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meses
antes
houver
substituído
seis
do
pleito.
Durante
o
período
de
revisão
constitucional, recentemente concluído, cerca
de oitenta proposições apresentadas sugeri'ram
a modificação desse dispositivo. É importante
ressaltar que, destas, 40% visavam não apenas
a
possibilitar
a
reeleição para
cargos
executivos,
como
também
entendiam
ser
inconsistente a manutenção, em tal caso, da
exigência da renúncia prévia, a~sim como da
inelegibilidade dos substitutos.
A exigência da renúncia prévia pode,
com
efeito,
impedir
a
continuidade
admi nistrativa . A obrigatoriedade de renúnc i a
do substituto implica, por outro lado, a
formação
de
urna
segunda
chapa
para
a
reeleição,
o que tumultua o processo de
negociação intrapartidãria para a escolha de
candidaturas.
Entendemos que . o
amadurecimento do
processo democrático passa pelo instituto da
reeleição, entendido este agui como um fator
importante
da
constituição
de
corpos
administrativos
estãveis.
À
população
brasileira deve ser dada a opção de decidir
pela continuidade de uma adminis t ração bem
sucedida, corno jã acontece na maioria dos
países. Além disso, cria-se, com isso, a
efetiva possibilidade de se levar a efeito o
cumprimento de metas governamentais de médio
prazo, o que se torna praticamente impossível
no sistema atual.
Diante do exposto, e na certeza de
contar
com
o
apoio
dos
nobres
pares,
~presentamos a presente Proposta de Emenda à
Constituição Federal, a qual permite não só a
reeleição, por um per iodo subseqüente, dos
titulares de cargos do Poder Executivo, corno
também lhes outorga o direito de concorrer no
exercício do cargo . "

64
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Certo não se manteve na Câmara dos Deputados
a cláusula final do Projeto: "e concorrer no exercicio do
cargo".
De considerar, todavia, de outra parte, no
ponto,
é
que o
tema da desincompatibilização, ,· na
aplicação do novo instituto da reeleição, esteve, também,
posto ao debate do Congresso Nacional, não mer ecendo
acolhida.
O
Relator,
no
Senado
Federal,
Senador
Francelino Pereira,
anotou que a desincompatib;i.lização
"compromete a essência da norma da reelegibilidade, para
novo e consecutivo manda to" (in REELEIÇÃO,. ed . Senado
Federal, 1997, pág. 19).
Nesse sentido, exame dos comemorativos da
elaboração da Emenda Constitucional n• 16/1997 evidencia
que
a
vontade
do
legislador constituinte derivado
prevaleceu no sentido de emprestar à emenda da reeleição
o caráter institucional de que se reveste, alterando
preceito tradicional de nosso sistema republicano, para
implantar experiência já conhecida por nações como os
Estados Unidos da América, França, Portugal e Argentina,
países
onde
se
pratica
a
reeleição
sem
desincompatibilização
dos
titulares
dos
cargos
de
Presidente da República.
Pelos fundamentos antes aludidos, não se
tendo,
na Emenda Constitucional n•
16/1 997, mantido
hipótese de inelegibilidade, mas, ao contrário, criado
caso de elegibilidade, não se fazia mister prazo de
desincompatibilização, o que é próprio das situações em
que
o
afastamento
do
cargo
ou
função
se
faz
indispensável, no prazo previsto na Constituição ou na
Lei
das
I nelegibilidades ,
para
desobstruir
a
inelegibilidade. A exigência de afastamento do cargo, na
hipótese definida no § s• do art. 14 da Constituição, com
a redação em vigor, como condição da elegibilidade na
norma prevista,
somente
seria,
assim,
cabível,
se
resultas s e de cláusul a expressa na
Constituição . A
circunstância de não figurar, no texto, a autorização
para concorrer, permanecendo o titular no e x ercfcio do
cargo, apenas confirma a natureza da regra introduzida no
§
s•
do
art.
14
da
Constituição
pela
Emenda
Constitucional
n•
1 6/1997,
qual
seja,
norma
de
eleg ibilidade.
De
fato,
em
se
cuidando
de
norma
concern ente a elegibilidade, dispensável era cláusula de
65
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permanência; o que se impunha ,
ao contrário,
seria
disposição determinante do afastamento do titular, se e
quando
houvesse
isso
de
ser
exigido.
Repita-se:
desincompatibilização
pressupõe
existência
de
inelegib-i lidade, o que não se configura na regra do § · 5o
do art. 14 da Constituição, na redação atual.
Ora, nem na Câmara dos Deputados, nem no
Senado Federal, prevaleceu proposta de emenda de inserção
de comando nesse sentido . No ensaio antes citado, a
Professora Mônica Caggiano, na parte conclusiva de sua
exposição, anotou (QQ. cit., pág. 9}:
"d) entendemos, em suma, que cada um
dos
casos
de
restrição
ao
direito
de
elegibilidade, delineados pela Lei Maior e
detalhados pela Lei Complementar no 64/90,
deve ser aplicado na
exata extensão do
próprio preceito. Daí que, eventual imposição
pertinente à desincompatibilização, visando a
candidatura à reeleição, encontraria abrigo
na ordem jurídica se ·i ntroduzida por via de
texto constitucional expresso. Isto porque
não seria por· demais invocar novamente a
lição
dos
mestres:
qualquer
limite
à
elegibilidade não se presume; há de vir, de
forma clara e explícita, expresso no Estatuto
Fundamental . "

Releva ainda conotar que se tem sustentado a
necessidade
da
desincompatibilização
aludida,
estabelecendo-se confronto entre os §§ 5° e 6° do art . 14
da Constituição, possuindo o último sua redação original.
Dá-se, poré~, · que o § 6° do art. 14 da Constituição
disciplina caso de inelegibilidade, prevendo-se prazo de
desincompatibilização.
Desde
o
advento
da
Emenda
Constitucional no 16/1997, o § 5° do art . 14 da Lei
Maior, passou, como se aludiu, a reger hipótese de
elegibilidade, com disciplina especifica, não sendo, em
conseqüência, possível invocar, a seu respeito, a regra
de desincompatibilização constante do § 6° do mesmo art.
14 da Lei Magna.
De outra parte, qual também já se
registrou, dos debates parlamentares e das deliberações
do Congresso Nacional, em torno da Proposta de Emenda, de
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que resultou a Emenda Constitucional no 16/1997, a
permanência dos titulares em alusão nos cargos, mesmo se
candidatos à reeleição, parece ter sido considerada,
ademais, como medida de conven~encia, em ordem a não
ocorrer interrupção da ação administrativa dos governos
por eles chefiados.
Assim, no Senado Federal, as Emendas nos 2, 5
e 6, ao Projeto originar~o da Câmara dos Deputados,
referente à Emenda Constitucional no
16/199?,
foram
recusadas. Nelas se pretendia o afastamento dos titulares
dos cargos executivos em foco, pretendentes ,à reeleição,
à semelhança do disposto no § 6° do mesmo art. ~4.
Discorrendo em seu relatório sobre essas
emendas ao Projeto, o ilustre Senador Francelino Pereira
anotou , em publicação feita pelo Senado Federal, sob o
título Reele i cão, págs. 24/25:

"As Emendas n°s 2 e 6, dos ilustres
Senadores Antônio Carlos Valadares e Josaphat
Marinho,
respectivamente,
são idênticas e
acrescentam a exigência de renúncia prévia ao
pri ncípio da reelei ção, ao modificar o § 6°
do art .
14
da Constituição,
mediante a
introdução da expressão ao mesmo ou entre as
expressões concorre rem e outros c a r gos.

Isso

que
a
desincompatibilização, inalterada na emenda
da
reeleição
para
o
Presidente,
os
Governadores e os Prefeitos concorrerem a
outros cargos,
constitui exigência também
para a reeleição.
A ,renúncia
ao
cargo de
Chefe do
Execp tivo
seis
meses
antes
da
eleição
significará um v,ácuo administrativo de cerca
de nove meses, pois é muito provável que a
grande maioria dos Vice - Prefeitos,
Vice Governadore s,
Presidente
da
C§mara
dos
Deputados e do Senado Federal, e até mesmo o
Vice-Presidente
da
República,
também
se
desincompat::ibilizem
para
não
se
t::omarem
inelegívei s,
sendo
substituídos
pelos
Presidentes de Tribunais, não havendo, no
entanto,
equivalente quando se tratar de
s~gnif~ca,

na
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Município em que o Presidente da Câmara
Municipal não queira assumir o cargo de
Prefeito.
A emenda do ilustre Senador Jefferson
Péres
(Emenda
n•
5)
é,
no
entarrto,
substancialmente
diferente
quanto
à
substituição
do
titular
que
se
desincompatibilizar
para
concorrer
à
reeleição .
Acrescenta dois incisos ao § 5 •
do art. 14, o primeiro, para determinar a
necessidade
de
desincompatibil.ização,
até
sessenta dias
antes
das
eleições,
e
o
segundo,
para
estabelecer
a
forma
de
substituição
para
esses
casos .
Outra
alteração importante proposta nesta emenda é
a que determina a
volta dos licenciados
somente após proclamados os resultados finais
das eleições pela Justiça Eleitoral .
Tal alteração, combinada com emenda ao
art.
79,
altera radicalmente a linha de
substituição do Presidente da República, dos
Governadores
e
dos
Prefeitos.
Assim,
o
Presidente da República será substituído pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal, os
Governadores
serão
substituídos
pelo
Presidente do respectivo Tribunal de Justiça
e os Prefeitos pelo Juiz mais antigo da
comarca e,
quando não houver,
por Juiz
designado pelo Presidente do Tribunal de
Justiça.
Não obstante a preocupação do ilustre
Senador Jefferson Péres com o uso da máquina
admifliStrativa, cabe lembrar que ela incorre
nos mesmos problemas já apontados, embora por
um
tempo menor,
cerca de quatro meses,
principalmente quanto ao desvio de função de
milhares
de
Juízes,
inexistentes
ou
insuficientes em muitas comarcas, que também
respondem pela Justiça Eleitoral, a qual tem
sua maior atividade justamente nesse período
de realização dos pleitos eleitorais.
Efetivamente,
a
exig@ncia
da
desincompatibilização,
independentemente de
68
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do titular, ·
como seja feita a
compromete
a
essência
norma
da
reelegibilidade para
novo
e
consecutivo
mandato .
Opino,
portanto,
pela rejeição ,·das
Emendas nos 2, 5 e 6 . "
No que concerne ao tratamento dispensado a
Governadores e Fretei tos,
ad instar do Presidente da
República, observou o ilustre Sen ador Francelino Pereira,
no trabalho referido, pág. 39:
"A
extensão
da
reeleição
aos
Governadores e aos Prefeitos e o tratamento
igual conferido ao Presidente da República,
aos Governadores de Estado e aos Prefeitos
dispensando a desincompatibilização desses
titu lares é regra que decorre da estrutura da
República
Federal,
impondo
regulação
idêntica, nessa matéria, aos entes que formam
a República Federativa (Constituição, art .
1•), sob pena de incorrer na lesão funesta do
egUilíbrio federativo ."

Não cabe, à evidência, neste âmbito de exame
da matéria, discutir se o instituto da reeleição, na
redação atual, ut art. 14, § s•, da Constituição, deveria
ou não ter sido implantado,
eis que ao Congresso
Nacional, em amplo debate, esteve reservado tal juízo
político, soberano.
Decerto,
preocupações históricas quanto à
reeleição
~ão
identificadas
nas
considerações
de
constitucionalis-tas e · políticos . Não é, assim, possível
esquecer, aqui, a grave advertência de João Barbalho,
quanto ao dispositivo da Constituição de 1891, que vedava
a reeleição do Presidente da Repúbli c a:
"A expectativa de nova eleição para o
seguinte periodo presidencial pode ser um
grande estímulo ao presidente, a fim de que
moureje por tornar - se, no exercício do cargo,
um benemérito da nação .
E a reeleição pode
aproveitar um caráter provado em di f icultosa
69
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comissão e u~a experiência adquirida com
vantagem para o bem público .
Mas é preciso não esquecer que trata-se
de uma organização política cujo gonzo é a
eleição, meio de se manifestar e influiv· na
direção dos negócios públicos a
opinião
soberana do país.
E
para que esta
se
manifeste livremente e possa exercer essa
influência é indispensável garantir o voto.
Uma
das
principais
garantias
é,
pela
incompatibilidade,

arredar

do

pleito

eleitoral, certos funcionários, · cuja alta e
extensa autoridade pode ser empregada em
prejuízo da liberdade do votante.
De que poderosos meios não poderá
lançar mão presidente que pretender se fazer
reeleger?
Admitir presidente candidato é expor o
eleitorado à pressão,· corrupção e fraude na
mais larga escala.
Já de si a eleição
presidencial engendra no país agitação não
pt;qUerw. e temerosa; e o que não se dará quando·
o candidato for o homem que dispõe da maior
soma de poder e força, pela sua autoridade,
pelos vastos recurs.os que pode pôr em ação
para
impor
a
sua
reel eição?!
E
que
perturbação na administração pública, e que
enorme prejuízo para o país no emprego de
elementos oficiais com esse fim?
Não há incompatibilidade
pois mais
justificada.
(apud
Constituição
Federal
Brasileira,
Comentários, 1902 edição do Senado Federal,
1992, pág. 166).
É -de esperar,

todav ia, que,

com a disciplina

legal a editar-se, bem assim com a boa aplicação pela
Justiça Eleitoral dos mecanismos atuais existentes de
controle dos pleitos eleitorais, o processo sucessório,
quer no plano federal, quer nos estaduais, distrital e
municipais, mesmo quando concorram titulares da Chefia do
Executivo a um mandato subseqüente, ut art . 14, § s•, da
Constituição de 1988, na redação atual, não padeça dos
70

F. 101.001

1309

131 O Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

.9'~~y~

2345

I.

1.805 - 2 - DF

A ÃO DIRETA DE INCO STITUCIONALIDADE

males do abuso de poder e de autoridade, bem assim do
poder econômico. A experiência dirá se a mudança foi
positiva como apregoaram os defensores da reeleição no
Congresso Nacional.
Nesta oportunidade,
entretanto,
diante ,· do
sistema implantado e à vista dos princípios aludidos, não
vejo
como
proclamar,
aqui,
a
necessidade
de
desincompatibilização do Presidente, dos Governadores e
dos Prefeitos, para concorrerem à reeleição (CF, art. 14,
§
s•),
os quais,
é
certo,
se candidatos,
deverão
submeter-se aos rigorosos termos da lei el~i toral e ao
efetivo controle a ser exercido, pela Justiça Eleitoral
brasileira,sobre o processo das correspondentes eleições.
Respondo, assim, negativamente, à Consulta,
quanto ànecessidade de desincompatibilização do Presidente
da República, dos Governadores de Estado e do Distrito
Federal e dos Prefeitos, se houverem de concorrer a um
mandato subseqüente, não lhes sendo aplicável a Lei das
Inelegibilidades (LC 64/1990), quando prevê prazo de
desincompatibilização.
II
SITUAÇÃO
DOS
TITULARES DE CARGOS
PRESIDENTE, VICE-GOVERNADOR · E VICE-PREFEITO

DE

VICE-

Na
aplicação
do
§
s•
do
art.
14
da
Constituição, em sua redação original, o TSE adotou
jurisprudência no sentido da íntima vinculação entre os
titulares do Poder Executivo e o seu respectivo Vice.
Neste sentido, tinha-se como assente entendimento segundo
o qual o Prefeito não podia candidatar-se a VicePrefeito, no mesmo Município, para o período subseqüente,
orientação essa confiFmada pelo Supremo Tribunal Federal,
em vários jÚlgaÇlos. Assim, no Recurso Extraordinário n •
~58 . 564-l-AL,
a 9.3.1993, relator o ilustre Ministro
Celso de Mello, o STF decidiu, em acórdão de cuja ementa
se destaca, verb~:

"A
inelegibilidade
do
Prefeito
municipal que pretende candidatar-se a VicePrefeito do mesmo município, para o período
administrativo

subseqüente,

subsiste

plenamente,
ainda que o
seu afastamento
definitivo da chefia do Executivo local tenha
71
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ocorrido no semestre anterior à realização
das eleições.
- A interpretação teleológica do art. 14, §
s•, da Constituição, objetiva impedir que se
consume qualquer comportamento fraudule·nto
que, lesando o postulado da irreelegibilidade do
Prefeito municipal, viabilize, ainda que por
via indireta, o acesso do Chefe do Poder
Executivo local a um segundo mandato, cujo
exercício,
em
período
imediatamente
sucessivo, lhe é categoricament,e vedado pela
norma constitucional."

Sustentava-se, então, que, podendo o Prefeito
candidatar- se a outro cargo, ut § 6° do art. ~4 da
Constituição, desde que deixasse o cargo seis meses
antes, e sendo outro o cargo de Vice-Prefeito, nenhwn
óbice constitucional existiria à candidatura.
No
acórdão,
acolheu
o
Supremo
Tribunal
Federal este passo do parecer da Procuradoria Geral da
República incorporado ao voto condutor do aresto:
1\

'5. A vedação para que o Prefeito
venha a concorrer, no pleito seguinte,
ao cargo de Vice-Prefeito, do mesmo
Município está contida na regra (art..
14, § s•, da CF/88) que o considera
inelegível
para
o
mesmo
cargo,
no
período subseqüente.
Tal afirmativa é
feita sem qualquer ofensa ao critério
que · recomenda a interpretação estrita
da regra restritiva de direitos. Como
se sabe,
a
atribuição ordinária do
cargo de Vice-Prefeito é exclusivamente
a de substituir o Prefeito Municipal,
em suas faltas e
impedimentos.
Tal
circunstância revela a absoluta relação
de
dependência
do
cargo
de
VicePrefeito
ao
de
Prefeito
Municipal.
Trata-se, portanto, de cargo que, pela
sua natureza, coloca o seu titular na
72
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condição
de
potencial
exercente
da·
Chefia do Executivo Municipal.
6. O pri ncípio constitucional da
irreelegibílidade dos Chefes do Poder
Executivo,
que veda a recondução• ao
exercício de mandato igual ao anterior,
não exige observância · apenas sob o
aspecto formal, vale dizer, seu di tame
há de ser substancialmente observado .
Disso decorre que a expressão para os
mesmos cargos, constante do § s• do
art. 14 da Constituição Federal , deve
abranger não apenas os que ostentam a
mesma
denominação
(Presidente,
Governador
e
Prefeito)
mas
também
aqueles que, a despeito da denominação
diversa
(Vice-Presidente,
ViceGovernador e Vice-Prefeito), têm como
atribuição ordinária (senão exclusiva)
o
potencial
exerc~c~o
das
funções
próprias daqueles cargos.
7.
É
essa aptidão,
natural e
ordinária,· do titular do cargo de VicePrefeito ao exercício das atribuições
próprias
do
cargo
de
Prefeico
que
justifica a compreensão no sentido de
que
o
Chefe
do
Poder
Executivo
Municipal não pode concorrer, no pleito
subseqüente. ao cargo de Více-Prefeito.
Tal
conclusão,
que
não
caracteriza
interpretação ampliativa, impõe-se como
con~eqüência
substancial que se deve
dar . ao princípio da irreelegibilidade
dos Chefes do Poder Executivo .
8.
O
§
6•
do
art .
14
da
Constituição Federal
também não foi
ofendido. A expressão
outros cargos
há de compreender apenas os cargos que,
além de possuírem denominação diversa,
tenham atribuições diferentes, sem o
que ficaria vulnerável o princípio da
irreelegibilidade em questão, ante a

ª
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possibilidade
de
ataque
por
via
reflexa.
9. Por fim, o § g• do art. 1.4 da
Constituição,
igualmente,
não
foi
contrariado. É que, ao admitir eomo
compreendida no § 5 •, do art. 1.4, a
vedação do Prefeito candidatar-se a
Vice-Prefeito no pleito seguinte, no
mesmo município, o acórdão recorrido
não criou ine l egibilidade não prevista
na Constituição Federal . -~u em Lei
Complementar. A decisão apenas deu a
exata dimensão do alcance da referida
regra constitucional. 1

Essa manifestação do Parquet federal
e .n contra-se de pleno
acordo
com
o
meu
entendimento - que, de resto, coincide com o
do próprio Supremo Tribunal Federal - de que
a exegese teleológica das normas pertinentes
à disciplina jurídica das inelegibilidades
revela-se coerente com a !fili!2 do instituto e
com os objetivos que persegue.
Esta
Corte,
aliás,
em
precedente
específico RE 157.959 - RJ, Rel . Min .
ILMAR
GALVÃO (DJU de 12/11/92) - confirmou a tese
adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral e
proclamou, uerb~:
1
ELEITORAL. DECISÃO QUE CONSIDERA.
INELEGÍVEL,
PARA O CARGO DE VICEPREFEITO,
QUEM EXERCEU O CARGO DE
PREFEITO,
NO
PERÍODO
I MEDIATAMENTE
ANTERIOR,
AINDA
QOE
DESINCOMPATIBILIZADO NO PRAZO DO ART.
14,
§
6•, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA IMPOSSIBILIDADE
DE INTERPRETAR-SE EXTENSIVAMENTE NORMA
RESTR I TIVA DE DIREITO.
Incensurabilidade do acórdão impugnado
que,
longe de contrariar regra da
hermenêutica, limitou-se a revelar e
definir o exato sentido da norma, de
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molde a impedir que, por via indireta, ·
viesse ele a frustrar-se.
Recurso não conhecido.'
Não encontro qualquer dificuldade, •Sr.
Presidente, em divisar na vedação do § 5° do
art . 14, da constituição a situação do antigo
Prefeito que pretende eleger-se,
para o
período
imediatamente
subseqüente,
VicePrefeito do mesmo Município.
Impoe-se reconhecer que a ~unção típica
do Vice-Prefeito - além daquela de suceder ao
chefe do Poder Executivo no caso de vaga
realiza-se no ato de substituí-lo, em caráter
temporário, nas hipóteses de impedimento . Na
realidade, essas funções típicas ou próprias
do cargo de Vice-Prefeito correspondem às
atribuições ordinárias para cujo exercício
foi ele instituído .
Autorizar
a
candidatura,
nesta
hipótese, poderia dar ensejo ã perpetuação do
poder, ante a possibilidade sempre presente de o Vice-Prefeito, mais do que meramente
substituir,
vir
a
suceder
ao . Prefeito
municipal nos casos de vacância.
Com esse
procedimento, estar-se-ia, em última anál ise,
permitindo a uma mesma pessoa, ainda que
investida em mandatos diversos (o de Prefeito
e o de Vice-Prefeito), suceder a si própria no
exerc~c~o
do poder.
Ensejar-se-lhe-ia,
em
suma - e tal como ressalta pela decisão ora
impugnada - o desempenho, por via indireta,
de m~ndata eletivo cujo exercício, em período
administrativo subseqüente, é expressamente
vedado pela Constituição .
O prevalecimento da tese sustentada
pelo
ora
recorrente
afetaria
de
modo
substancial o telos normativo que emerge do
preceito consubstanciado no art. 14, § so, da
Constituição e comprometeria, desse modo, a
alta finalidade ético - política que ditou a
formulação
dessa
regra
básica
de
inelegibilidade em nosso sistema j urídico.
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o em.
Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE,
relator do acórdão ora impugnado, reportou-se
a precedente específ i co do Tribunal Superior
Eleitoral,
de que .f oi
também Relator
precisamente a decisão mantida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do RE 157.959
RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO.
A ratio essendi e a própr ia teleologia do
preceito constitucional em causa foram bem
ressaltados
pelo
em.
Min .
SEPÚLVEDA
PERTENCE, Relator do acórdão recorrido no
precedente mencionado (RE no 157 . 959
RJ,
Rel. Min. ILMAR GALVÃO) , no qual esta Corte
confirmou, em data basta n te recente (Sessão
de
04/11/92),
a
plena
compatibilidade
constitucional do ent endimento firmado, na
matéria, pelo Tribunal Superior Eleitoral:
'Senhor
Presidente,
no
mérito
como não desconhecia o Tribunal -ª quo a questão foi objeto de diversas e
recentes
consultas,
todas
elas
resolvidas pelo TSE no sentido de que
"persiste a inelegibilidade do Prefeito
que
pretende
candidatar-se a
VicePrefeito, no perí odo subseqüente, mesmo
que
tenha
ocorrido
o
afastamento
definitivo nos seis meses anteriores ao
pleito, em obediência ao princípio de
irreelegibilidade (CF, art.. 14, § 5o) ,
que
poderia
ser
violado
por
via
indireta,
acaso renunciasse
o
novo
Pref~ito
eleito e assumisse então a
titularidade
do
Executivo
o
exPrefeito,
porventura
empossado
na
condição de Vice-Prefeito"
(Consultas
n°s 12 . 469, 24/3/92, Torquato; 12.432,
2/4/92, José Cândido, 12.021, 28/4/92,
América
Luz
e
12.605,
28/4/92,
Pertence).
Sigo convencido, entretanto, que,
no caso,
a ori entação do Tribunal,
longe de violar a Constituição, é a que
76
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lhe dá a inteligência compatível com as
inspirações teleológicas do princípio
republicano da irreelegibilidade para
mandatos de chefia do Poder Executivo.
Contra,
assenta-se o dogma,. de
interpretação
estrita
das
normas
limitativas
de
direitos,
que,
entretanto, não deve servir de pálio
protetor
da
fraude
ã
lei
e
ã
Constituição.
Essa tem sido, já faz tempo, a
lição da melhor jurisprudência desta
Casa em matéria de inelegibilidade.
Recorde-se a afirmação pelo TSE
da
inelegibilidade
da
esposa
eclesiástica do titular do Executivo na
eleição para o período subseqüente (cf.
Recurso Especial n• 96.935, 3/11/92,
Cordeiro Guerra, RTJ 103/1321; Recurso
Especial n•
98.968,
18/11/82,
Djaci
Falcão, RTJ 105/443).
No primeiro desses
Recurso
Especial n• 96 . 935 - para confirmar-se
a
decisão
deste
Tribunal,
o
voto
condutor do eminente Ministro Cordeiro
Guerra
recordou
parecer
do
então
Procurador-Geral,
Xavier
de
Albuquerque,
no qual,
a
partir da
evidência de que "o estabelecimento de
inelegibilidade atende a
inspirações
menos
jurídicas
do
que
morais,
soc~ol6gicas, econômicas, numa palavra,
políticas",
concluíra
o
eminente
jurisconsulto que o conceito jurídico
de parentesco, utilizado pela regra de
inelegibilidade,
não
podia,
na
interpretação
dele,
"ser
manipulado
como preciosismo capaz de frustrar,
pela prevalência do meio sobre o fim, a
sua própria destinação" (BE, 236/455).
Mutatis
Mutandis,
também'
na
espécie não deve a miopia exegetista da
letra
77
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Constituição, servir de instrumento de·
fraude
e
de
frustração
das
suas
inspirações finalísticas.
A irreelegibilidade dos Chefes do
Poder Executivo de todos os níveis
federativos tem sido um dogma do nosso
constitucionalismo republicano, com a
única compreensível exceção da Carta do
Estado Novo: sua efetividade há de ser
a premissa de toda hermenêutica da
norma que o consagra, de .nodo a inibir
que se possa atingir por via indireta o
que ostensivamente a Constituição quis
vedar.
Ora, na Constituição, a regra de
inelegibilidade,
para
o
período
subseqüente,
do
titular
do mandato
executivo é absoluta.
Tanto que não
lhe veda apenas concorrer à sua própria
sucessão, mas também na hipótese de
dupla vacância do cargo no curso do
mandato
subseqüente,
que
imponha

eleições extraordinárias de candidatarse a elas.
Se assim é, como admitir-se a
eleição do Prefeito a Vice-Prefeito, se
a investidura deste não lhe atribui,
por si mesma, função própria alguma,
mas
apenas
lhe
outorga
situação
jurídica pré - ordenada à eventualidade
da substituição ou da
sucessão do
tit1,1-lar:
vale
dizer,
ao
e x ercício,
provisór i o
ou definitivo,
do mesmo
mandato
ao
qual ,
diretamente,
não
poderia
concorrer,
durante
todo
o
período subseqüente
ao
seu próprio
mandato anterior.
Não
se
trata
de
estender
a
proibição a hipóteses não abrangidas
pela regra que a
veicula,
mas de
extrair
dela
toda
a
compreensão
necessária a inibir a fraude às suas
inspirações. •
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O Supremo Tribunal Federal, ao placitar
essa orientação da jurisprudência do Tribunal
Superior
Eleitoral
que
proclamou
a
inelegibilidade do
Prefeito municipal • ao
cargo de
Vice - Prefeito,
para
o
período
imediatamente
subseqüente,
ainda
que
renunciando ao mandato no prazo referido no
art. 14,
§
6• da Constituição Federal
certamente
teve
presente
a
lapidar
advertência do Ministro VIEIRA E!RAGA, quando
afirmou (BE/TSE vol . 90/509), verbis:
A Constituição ou a lei, quando
veda
determinado
ato,
não
precisa
acrescentar que
fica
também vedado
fraudar
a
proibição.
Os
atos
praticados em fraude â lei apresentamse, pelo menos quase sempre, vestidos e
paramentados com as palavras da lei .
E
é
exatamente
·a
interpretação
por
compreensão
que
permite
â
justiça
negar-lhe ·
legitimidade
e
efeitos
jurídicos. 1
1

É preciso ter presente, desse modo, que
o regime das inelegibilidades, não obstante
contemple restrições à capacidade eleitoral
passiva dos cidadãos, comporta consoante tem
proclamado o Supremo Tribunal Federal (RE no
157.868, Rel . Min.
MARCO AURÉLIO, DJU de
~9/12/92; RE n• 158.314, Rel . Min.
CELSO DE
DJU de 12/02/93)
interpretação
MELLO,
construtiva dos preceitos que lhe compõem a
estrutura normativa (RTJ 103/1321).
E foi,
precisamente,
o
que fez o
Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação
jurisprudencial inteiramente legitimada pelo
sentido finalistico da norma constitucional .
A interpretação teleológica do art. 14,
§ 5°
da Constituição, objetiva impedir que
se consume qualquer comportamento fraudulento
que, lesando o postulado da irreelegibilidade
I
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do Prefeito municipal, viabilize, ainda que
por via indireta, o acesso do Chefe do Poder
Executivo local a um segundo mandato, cujo
exercício,
em
período
imediatamente
sucessivo, lhe é categoricament:e vedado pela
norma constitucional .
Por todo o exposto, e sobretudo tendo
em
vista
o
precedente
especifico
consubstanciado no RE n• 157. 959-RJ, tenho
por
inocorrente
qualquer
ofensa
â
Constituição
Federal
e
não .conheço,
em
conseqüência,
do
presente
recurso
extraordinário."
De outra parte, esta Corte, na Resolução n •
19.452, de 29.2.1996, decidiu que o Vice-Prefeito, ainda
que tenha preservado o seu mandato, não é inelegível para
o cargo de Prefeito no mesmo município, desde que não
tenha sucedido ou substituído o titular nos últimos seis
meses anteriores ao pleito (CF, art. 14, § 5•; LC n•
64/90, art . 1•, § 2•) . Também afirmou o TSE na Resolução
n • 14.225, a 5.4.1994, verbis : "A jurisprudência da Corte
é no sentido de que o Vice-Prefeito, que não vier a
substituir o titu1ar nos seis meses anteriores ao pleito,
poderá candidatar-se aos demais cargos
(Precedentes:
Resoluções
n •s
17.940/92,
18.086/92,
18 . 105/92
e
18.128/92) (LC n• 64/90, art. 1• § 2•) .
Já na Resolução
n• 18.218, de 2.6.1992, o TSE, respondendo a consulta,
entendeu que Vice-Prefeito não poderá candidatar-se ao
mesmo cargo para o período subseqüente, ainda que não
tenha sucedido ou subs ti tu ido o ti tu1ar na Chefia do
Executivo Municipal nos seis meses anteriores ao pleito
conforme precedentes · da Corte. No mesmo sentido,
o
Acórdão n• 12.862, no Recurso Especial n• 10.115, a
28.9.1992, e ainda a Resolução n• 9.119, de 10.11.1971.
Compreende-se, desse modo, que, na exegese do
art. 14, s•, da Constituição, na redação de 5.10.198'8 ,
este Tribunal manteve constante jurisprudência no sentido
de ver estendida a regra de inelegibilidade do Prefeito
para mandato sucessivo ao Vice-Prefeito, pela intima
correlação entre os dois cargos e pela natureza do
último, cuja função típica , "além daquela de suceder ao
Chefe do Poder Executivo no caso de vaga, realiza-se no
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ato de substituí-lo, em caráter temporário, nas hipóteses
de impedimento, afirmando-se, ainda que . essas funções
t:ípicas
ou
p .r ópr ias
do
cargo
de
Vice-Prefeito
para
cujo
correspondem
às
atribuições
ordinárias
,.
exercício foi ele instituído 0 •
Assim sendo,
não
é
possível
deixar
de
entender que, no âmbito de compreensão do § 5° do art. 14
da Constituição, na redação da Emenda Constitucional no
16/1997, enquadram-se os titulares de cargo de VicePrefeito, bem assim, pela simetria federativa · existente,
dos cargos de Vice - Governador e de Vice-P.residente da
República .
Quando
esse
disposit i vo
afastou
a
inelegibilidade do Presidente, dos Governadores de Estado
e do Distrito Federal e dos Prefeitos, para o mesmo cargo
no período subseqüente, por força de compreensão, em cada
uma das esferas administrativas, o respectivo Vice, por
igual, pode concorrer ao mesmo cargo, para o período
subseqüente, uma única vez. Essa capacidade eleitoral
passiva, assim resultante da norma aludida, estende-se ao
Vice-Presidente,
aos
Vice-Governadores
e
aos VicePrefeitos, por sua íntima vinculação aos correspondentes
titulares da Chefia do Poder Executi v o. Nem seria,
ademais, possível ver inelegibilidade emanada de norma
que, por sua nova redação, dispõe sobre elegibilidade e
na qual, de explícito, se prevêem os que hajam sucedido
ou substituído os · titulares, no curso dos mandatos, vale
dizer, inclusive nos seis meses anteriores ao pleito .
Podem,
destarte,
o
Vice-Presidente
da
República, os Vice-Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Vice-Prefeitos concorrer, ao mesmo cargo,
para
o
período
subseqüente,
tal
como
sucede,
de
referência ao Presid~nte da República, aos Governadores
de Esta do e" do. Distrito Federal e aos Prefeitos, com
apoio no § 5° do art. 14 da Constituição, na redação dada
pela Emenda Constitucional no 16/l997. n
3.

De qualquer sorte,

a

fundamentar a

interpretação impugnada conferi da
ofenderia o art.

60,

§

4°,

ao art .

ação ,

14,

§

IV, da Constituição,

alega-se que a

5o,

da Lei Maior,

isto é,

pétrea dos direitos e garantias individuais, com expressa
§

2' do art.

s• da Lei Magna, ao estipular :
81
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outros

nesta

regime

e

dos

principies

por

ela

adotados,

ou

dos

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte".
Já
cláusulas

t iv e

pétreas

desconsiderar a
do

s•

da

IV,

da

art.

inciso

ensejo de

afirmar,

em

sistema

nosso

acerca
que,

do

em

complexo

seu

tema

exame,

não

das
cabe

controvérsia acerca da repercussão do

~arágrafo

2•

Constituição,

parágrafo

4°

Lei

no

Magna.

professor Oscar Vilhena

âmbito

Escreveu,

Vieira,

do
no

art .

60,

particular,

referindo-se

à

extensão

ilustre

do

limite

material posto no art.

60,

o aludido§ 2 • do art.

s•, verbis: "Não são apenas aqueles direitos e

garantias

arrolados no art. 59 da

individuais

§

4•,

IV, da Lei Magna,

o

em conjunção com

Constituição,

que

se

encontram resguardados

dos processos de deli:beração diferenciados,

mas

outros

toda

uma

gama

de

direi tos

constitucionais

de

caráter

individual dispersos na Constituição e disciplinados em tratados dos
quais

o

Brasil

seja

parte.

Além

embora não posi ti vados pela
com o regime e

de

direitos

supra

Constituição,

os princípios por ela adotados"

legais,

que,

são compatíveis

(in Supremo Tribunal

Federal - Jurisprudência Política, RT, 1994 , págs . 9 1 /92).
Observou,

acerca

desse

tema,

com

propriedade,

Gilmar

Ferreira Mendes:

"Em qualquer hipótese, os limites do poder de revisão não
se restringem; necessariamente, aos casos expressamente
elencados nas garantias ~ eternidade . Tal como observado
por Bryde, a decisão sobre a imutabi lidade de determinado
princípio
não
significa
que
outros
postulados
fundamentais estejam submetidos ao poder de revisão
(Bryde,
'Verfassungsentwicklung '
p. 237). O efetivo
significado dessas cláusulas de imutabilidade na práxis
constitucional não está imune a controv érsias . Se se
82

.F. 101.002
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contêm uma •pro
princípios

ao
ruptura de·
constitucionais'

(Verfassungsprinzipiendurchbrechungsverbot),

tem-se

de

admitir que o seu significado é bem mais amplo do que urna
proibição de revolução ou de destruição da própria
Constituição
(Revolutions
und
Verfassungsbeseitigungsverbot).
É que, nesse caso,
a
proibição
a tinge
emendas
cons ti tucionai s
que,
sem
suprimir princípios fundamentais,
acabam por lesá-los
topicamente, deflagrando um processo de erosão da própria
Constituição (Bryde,
'Verfassungsentwicklu~g',
p. 242)
(in "AJURIS", no 60, março de 1994, pág. 251) . "
Outra
definição

do

âmbito

adquirido,

cláusulas

no

art.

estipula-se

dispositivo,

do art .

das

previsto

adquirido

emenda à

significativa questão poderia

o

ato

que

jur:fdico

pétreas.

"a

Refiro-me
da

XXXVI,

5o'

lei

perfeito

não

e

a

se destacar,
ao

nesta

direito

Constituição.

prejudicará

coisa

o

julgada".

direito
Decerto,

Constituição não pode excluir de seu texto o inci so XXXVI
diante da cláusula posta ho art.

5o,

60,

4 •,

§

inciso IV,

por versar regra de garantia. Se se considerar, de outra parte,
a

Constituição emprega o

legislativa

Exato ao

pela ilimitação,
Const:ituj,ção

desacordo

que

Assim

dispas içao

ocorreu

no

remuneração,

a

de

com

art .
1988,

as

17

sempre

está,

aí,

se

admitiu,

inserir no texto da

venha
do

como norma

Ato

alcançar
das

ao estabelecer :

direito

Disposições

"Art.

17

Os

vantagens e os adicionais, bem como

aposentadoria
a

que

não

que

por via de emenda -ª.

constituinte originário

Transitórias da Lei Magna de

proventos

dir - se - ia

em prin.cípio, de seus poderes,

editada

vencimentos,

em acepção estrita,

ação do constituinte derivado,

Constituicão.

adquirido.

termo lei,

infraconstitucional,

interditada a

os

No

Constituição

que

estejam

sendo

percebidos

em

serão imediatamente reduzidds aos

limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de
83

r.P. 102.002
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próprio
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excesso a

exsurge,

garantia

do

qualquer

Do

relevo

a

em

entretanto,
adguirido,

direito

título".

como

valor

fundamental integrante do núcleo essencial identificador do sistema
da Constituição,
expressa,

a ponto de ressalvar sua não-incidência,

da qual emerge nitido o

determinar-se

que

não

seria

em norma

caráter de excepcionalidade,

invocável

na

hipótese

ao

concretamente

definida. Não é possív el dei xar de ter presente, no tema dos l i mites
ã mudança na Constituição, a necessidade de resguardo dos princípios
e

valores

imanentes

própria

à

constitucional que servem de base ã
pelo

constituinte

originário.

positividade

do

ordenamento

identidade do sistema plantado

Relevante

é,

também,

no

exame

ponto, compreender que a cláusula de imutabilidade do art . 60,
IV,

da

Constituição

considerada

a

anteriormente,

maior
na

Lei

(os

direitos

ou

e

garantias

amplitude,

menor

Fundamental

de

Constituição de Portugal, de i976, art.
segundo a

art.
a

290,

individuais),

já

Bonn,

§

se

do
4°,

não

consagrara,

79,

III,

traduzir

e

na

tendência

qual os direitos individuais compõem questão proeminente

no Estado de Direito democrático.
Cumpre,

ainda,

poder constituinte derivado,
formais,

ter presente

que,

sujeito

como está

o

ou de emenda, a limitações materiais e

bem de ver é, destarte, - ficarem submetidos seu exercício e

assim as -mudanças, por seu intermédio, introduzidas na Constituição,

ut art. 60 e parágrafos, .!'lo controle judicial de validade, quer por
via difusa,
em

ação

Tribunal
resto,

quer em ação direta de inconstitucionalidade,

declaratória

de

Federal

art.

(CF,

constitucionalidade,
1.02,

I,

Tal

ª)

quanto ãs Emendas Constitucionais no

17.3.1.993: a primeira,

2,

de

já

o

Supremo

sucedeu,

de

e

de

1992,

3,

ao antecipar a data do plebiscito previsto no
84

r.F. 102.002
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art. 2• do Ato das Disposições Transitórias

a

última,

referente

Movimentação

criação

à

(IPMF)

Financeira

primeiras em face do art. 60,
parte,

procedente

a

do

4 •,

Provisório

Imposto

Julgadas

§

última

(ADINs n•s. 829 e 830) ; .

improcedentes

sobre

as

duas

III, da Lei Magna, declarou,' em

demanda

o

STF,

ao

considerar

que

a

cobrança do tributo,

no mesmo exercício, como autorizada pela Emenda

Constitucional n• 3,

ofendia o princípio da anterioridade,

outorgada ao contribuinte, ut art.
2• do art.

III, g, em conjugação com o

julgamento,

60,

4•,

§

Corte

a

3/~993,

Constitucional n•

inciso IV,

reconheceu

ao determinar,

da Lei Maior.

~50,

em sua generalidade,

ª' . onde

aí incluída a alínea

Distrito Federal

patrimônio,

e

Municípios

que

também

em seu art.

não-aplicação, à hipótese do IPMF, do art.

Estados,

feriu o postulado da

federativo.

da

Corte,

conforme a

qual

o

Daí,

60,

§

4•,

I,

da Constituição,

o

qual diz,

no particular,

desrespeito

maior de nosso sistema constitucional afronta a
art.

a

se veda à União,

imediatamente,

princípio

2•,

VI, da Constituição,

nessa alínea previsto,

o

§

instituir impostos sobre o

renda ou serviços, uns dos outros,

com

Nesse
Emenda

a

2•,

imunidade tributária recíproca,

decisão

§

s• da Constituição, ferindo, em conseqüência, a cláusula

pétrea consignada no art.
mesmo

~50,

garantia

a

esse

a

preceito

cláusula pétrea do

não podendo prevalecer emenda à

Lei Maior que tenda a fe·rir regrá. fundamental à Federação.
Verifica-se,
constitucional

dessa

brasileira

Supremo Tribunal

Federal,

originário lhe conferiu,

está

maneira,
a

que

demonstrar

o

a

exercício,

da competência maior que o
no art.

~02

da Carta Magna,

Constituição. O ilustre professor Oscar Vilhena Vieira,
pág.

~37,

acerca

desse

julgamento,

escreveu:

experiência
pelo

constituinte
de guarda da
in QR.

"Exercitou

(o

cit.,
STF)

dessa forma a plenitude de seus poderes constitucionais, bloqueando,
85
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com base

em

direitos,

uma

representantes do povo.
o

Supremo

Tribunal

decisão

mais

1.. 805-2 -

que

do

DF

majoritária

dos

Ao exercer essa competência constitucional,

Federal

passou

a

ocupar de

fato

a

posição de

órgão de cúpula do sistema constitucional brasileiro, pois controlou
a

forma mais ilimitada de

constitucional,
reformador,

que

exercido,

parlamento".

manifestação

através

que tenho,

O

funcionamento

exerci cio de poder dentro de um regime

a

é

em

de

da

poder

procedimentos

entretanto,

plenitude

do

constituinte

qualificados,

pelo

por mais significativo,

ordem

constitucional,

é

com

o

seus

mecanismos de controle do poder. Os estudiosos do regime americano,
de

mais

de

dois

Constituição

de

extraordinária
na

judicial

séculos,

asseveram que,
para

1787

contribuição

review,

dominar

ao

fórmula

a

na

virtud e

crises,

acaba

por

exibe

reside

constitucionalismo,
que

que

a

a

sua

cumprindo

ver,

garantir

à

ordem

constitucional a estabilidade dela exigida .
exato,

É

de

outra

parte,

que,

no

constitucionalidade das leis e atos normativos,
difuso ,

quer

Federal,

com freqüência

do princípio

pelo

ºª

sistema

concentrado,

já significativa,

vem

controle

de

quer pelo processo
o

Supremo

Tribunal

ocupando-se da aplicação

proporcionalidade ou Qà razoabilidade, na edição de

leis restritivas de direitos fundamentais . Não basta,

em realidade,

nessa matéria, verificar se . as·· réstrições
estabelecidas atenderam ao
..
processo · legislativo,

sob o ponto de vista formal ,

mas,

por igual,

indagar "se as condições se revelariam incompat.!v eis COJl! o principio
·...
da razoabilidade ou da proporcionalidade. Há precedentes que merecem
referência particular,

a apontarem essa preocupação da Corte quanto

aos limites das leis restritivas de direi tos".

Dessa maneira,
sistemática

da

a

r a zoabilidade

viabilidade de p r oceder-se a
das
86

r.r·: 102.ouz

leis,

espec ialmente

J·'V1<fvt

aferição

daquelas

de
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nova dimensão ao

controle

de

constitucionalidade.

Tem-se

cogitando

de

restrições

direitos,

a

certos

tema

admitido
caiba

relativo ao
que,

em

verificar

se
não

apenas da admissibilidade constitucional da restrição eventualm~nte
estabelecida,

mas também de sua compatibilidade com o

proporcionalidade. Escreveu,

nesse sentido,

princípio da

Gilmar Ferreira Mendes:

"Essa nova orientação que permitiu converter o princípio da reserva
legal (Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal ' proporcional
(Vorbehalt

des

legitimidade

verhãltnism&ssigen

dos

meios

utilizados

legislador, mas também a
objetivos

pretendidos

utilização

de

resul tar

intervenção
legislador
O

da
para

e

dos

pressupõe

fins

não

só

perseguidos

a

pelo

adequação desses meios para consecução dos
(Geeignethei t)

(Nortwendigkeit

definitivo sobre a

Gesetzes) ,

odes

a

e

necessidade

Enforderlichkeit) .

de
Um

sua
juízo

proporcionalidade ou razoabilidade da medi da há
rigorosa
o

ponderação

e

atingido

os

entre

o

objetivos

significado
perseguidos

da
pelo

(proporcionalidade ou razoabilidade em sentido estrito) .

pressuposto

interventivas
pretendidos.

da

abstratas
O

(Notwendigkeit

adequação

mostrem- se

requisito
oder

menos gravoso para o

(Geeignetheit)

da

aptas

exige
a

necessidad~

Erforderlichkeit)

que

as

medidas

atingir

os

ou

exigibi lidade

significa

da
que

objetivos

nenhum

meio

indivíduo · revelar-se-ia igualmente eficaz na

consecução dos objetivos pretendidos. Assim, apenas o que é adequado
pode ser necessário, mas o que é necessário não pode ser inadequado"
(in Repertório IOB de Jurisprudência no 23/94 - pág. 475).

Já

em

antigo

precedente

no

RE

no

18.331,

relator

o

saudoso Ministro Orozimbo Nonato, o Supremo Tribunal Federal adotou
decisão em que o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade
esteve presente no juízo de invalidade então formul ado .
87

.F. 102.002

Assentou-

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

2362
A ÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

1.805-2 -

DF

se, verbis:

"0 poder de taxar não pode chegar à desmedida do poder de

destruir,

uma vez que aquele somente pode ser exercido dentro dos

limites

que

o

tornem

compatível

a

com

liberdade

de

trabalho,

comércio e da indústria e com o direito de propriedade. É um poder,
cujo exercício não deve ir até o abuso,
aplicável;
pouvoir.

ainda
Não

propósito

aqui,

há

da

que

a

doutrina

estranhar

o excesso,

fecunda

a

do

invocação

inconstitucionalidade,

o desvio,

dessa

quando

sendo

détournement
doutrina
j'ulgados

os

de
ao
têm

proclamado que o conflito entre a norma comum e o preceito da Lei
Maior pode se acender não somente considerada a

letra

do

texto,

como também, e principalmente, o espírito do dispositivo invocado".
Posteriormente,
declarou

a

em

inconstitucionalidade

Segurança

Nacional,

que

contra

Segurança

Nacional

a

21

profissional ou privada,
lei n• 314/1967.

O

impedia
de

de

fevereiro

de
o

norma
acusad~

e

era,

1968,

constante
de

desempenhar

da

qualquer

Corte
Lei

de

de

crime

atividade

48 do Decreto-

Supremo Tribunal Federal afirmou,

portanto,

a

prática

tal como previsto no art.

referida restrição era desproporcional
condenação)

de

então,

que a

(exorbitância dos efeitos da

inconstitucional.

O relator,

insigne

Ministro Themístocles Cavalcanti, após fazer referência a inexistir
entre nós norma correspondente ao que se contém na Emenda n• 8 da
Constituição

americana~

onde

se

proibiu

a

exigência

de

fianças

excessivas, as penas de multa demasiadamente elevadas e a imposição
de penas cruéis,
150

invocou,

entretanto,

da Constituição de 1967,

estipulava:

"A

a aplicação do

§

35 do art.

reprodução de Cartas anteriores que

especificação dos direi tos e

garantias não exclui

outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios
que esta adota 11 • E prossegue:

"Ora, a Constituição vigente, como as

anteriores, no quadro das garantias individuais e sociais, procurou
88

:F. 102.002
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seguir as exigências de aperfeiçoamento do homem e o respeito à sua
integridade física e moral. A preservação de sua personalidade e a
proteção

contra

contradi tório,
nossa

as

a

velha

penas

infamantes,

supressão

legislação

de

a

algumas
a

penal,

delinqüente pode sofrer a pena,

condenação

penas

que

afirmação

de

sem

se

incluíam' na

que

fundamentais

Constituição
introduzido

Americana,
na

nossa

Constituição.

da
Emenda

no

primeira

IX,

nela

enumeração pudesse levar o

que

discriminadas

serem

essas

numerosos

direi tos

não

da

inspirado

intérprete a

enumerados

e

e

que

da
foi

com

o

entender

quaisquer

de maior alcance,

os

vem

República,

garantias

estariam excluídas. Mas o preceito é
atinge

foi

Constituição

regime e

preceito

O

receio de que a
por

o

somente

sem atingir os que dele dependem,

definem uma orientação que qualifica perfeitamente o
princípios

processo

outras

porque ele
representam

conquistas do progresso humano no domínio das liberdades. A lista

desses

direi tos

Suprema,

todavia,

tendência,
crimes,

vem

porque

crescendo há

carne,

objetivo

com

pela

medidas

simples

lei

foi

rigor

da

da

procurou aumentar o

intimidando

própria

"o

que

Reconheceu

séculos".

que

atingem

suspeita

ou

o

inverso

a

Corte

a

essa

repressão desses
indivíduo

pelo

início

na

de

sua

um

procedimento criminal fundado em elementos nem sempre seguros ou de
suspeitas

que

viriam .a

tornar impossível

o

ser · apuradas

exercício de uma

no

processo.

).

atividade indispensável

permita ao indivíduo obter os meios de subsistência é

pouco de sua vida,

( .. .

Ora,
que

tirar-lhe um

porque esta não prescinde dos meios materiais

para a sua proteção" (HC no 45 . 232, RTJ 44, p . 322).

Analisando
inteira procedência,
decisão,

~ .....

102.002

com

a

esse

julgado,

anotou:

"Um

utilização

dos

Gilmar

exame mais
recursos

Ferreira
acurado
da

Mendes,
da

moderna

com

referida
doutrina
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haveria de demonstrar que,

verdade,

em

valeu da cláusula genérica de remissão contida no art.
da

Constituição

contestação,

a

de

1967,

idéia

de

para

poder

razoabilidade

aplicar,

ou

a

Corte se

150,

sem

§

risco

35°,
de

proporcionalidade ' da

restrição como princípio constitucional".
Na

Representação

no

93 O,

o

saudoso

Ministro

Rodrigues

Alckmin anotou:

"Ainda no
tocante a
essas condições de
capacidade,
não
as
pode
estabelecer
o
legislador
ordinário, em seu poder de polícia das profissões, sem
atender ao critério da razoabilidade, cabendo ao Poder
Judiciário apreciar se as restrições são adequadas e
justificadas pelo interesse público,
para julgá-las
legítimas ou não."
Em torno desse

julgado,

escreveu Gilmar Ferreira Mendes

{Cadernos cit., pág. 187):

"Embora a questão em apreço se restringisse à
liberdade de exercício profissional, parece certo que o
juízo
desenvolvido
mostra-se
aplicável
a
qualquer
providência legislativa destinada a restringir direi tos.
o reconhecimento da competência do Poder Judiciário para
'apreciar se as restrições são adequadas e justificadas
pelo interesse público,
demonstra a necessidade de,
muitas vezes, proceder-se, no controle de normas, ao
confronto da. lei consigo mesma, tendo em vista os fins
constitucionalmente perseguidos. Por outro lado, deve-se
acentuar que a argumentação desenvolvida pelo STF não
deixa dúvida de que, na espécie, a legitimidade dessas
medidas restritivas há de ser aferida no contexto de uma
relação meio-fim (Zweck.-Mittel Zusammenhang), devendo ser
pronunciada a inconstitucionalidade da lei que contenha
1 imitações
inadequadas,
desnecessárias
ou
desproporcionais (não-razoáveis).
Trata-se, à evidência,
de aplicação do princ~p~o da proporcionalidade ou da
proibição de excesso no juízo de consti,tucionalidade."
90

'.F. \01.001
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Na Representação n•
STF,

discutindo a

1077,

a

28.3.1984

(RTJ 112/34),

elevação da taxa judiciária do Estado do Rio de

Janeiro, pela Lei estadual n• 383, de 4.12.1980, decidiu que,

taxa

judiciária,

o

por

excessiva,

criar

obstáculo

"e:l'l a

capaz

de

impossibilitar a muitos a obtenção de prestação jurisdicional, é ela
inconstitucional, por ofensa ao disposto na parte inicial do . § 4• do
art. 153 da Constituição (de 1969)n.
Comentando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
em que possível ver a aplicação do princípio da proporcionalidade no
controle de excessos na limitação de direitos, Suzana de Toledo
Barros, em monografia recente , anotou:

"0 tema da igualdade suscitou, em muitos
outros casos, a atenção do Supremo Tribunal Federal para
o problema da razoabilidade entre o fator de restrição
considerado pelo legislador e o fim da norma legal, ou,
seja, requereu da Excelsa Corte a · utilização do critério
da proporcionalidade para julgar a constitucionalidade da
lei em face do principio da isonomia. No caso do limite
de idade para a inscrição em concurso público, o STF, nos
Mandados de Segurança n• 21 . 033 e 21.046, e nos Recursos
Extraordinários n• 156.404, 157.863, 175.548, 136.237,
146.934 e 156.972, julgados entre 1990 e 1994, deixou
patente não poder a lei, em face do disposto no art. 7•,
XXX, e 39, § 2• da Constituição Federal, impor tais
limites , 'salvo nos casos em que a limitação de idade
possa ser justificada pela natureza das atribuições do
cargo a ser preencpido', envolvendo, sem dúvida, a
avaliação da .· lei. no contexto da sua relação meio-fim" (in
"O
Princípio da Proporcionalidade e o Controle de
Constitucionalidade das Leis Restritivas dos Direitos
Fundamentais'~, . 1996, págs. 112/113) .
No Recurso em Mandado de Segurança n •
21.046,
a
14.12.1990, o STF deixou assente que a imposição legal de limite de
idade como requisito de acesso ao serviço público deve estar
relacionada com a natureza do cargo a preencher; de contrário,
constitui uma discriminação inaceitável. Discutiu-se, no julgamento,

91

s: r.F.

t 01.002
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o limite de idade estabelecido entre 25 e 35 anos,
público de Advogado de Ofício,
máximo estipulado,

à

para o concurso

não se tendo como razoável o limite

vista precisamente da natureza do

cargo;

nas

circunstâncias do caso, a Corte deferiu mandado de segurança.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n• 1479-0-RS,

o

ilustre Ministro Celso de Mello, sobre o tema, anotou:
"Coloca.- se em evidência, neste ponto, o tema
concernente ao princípio da proporcionalidade, que se
qualifica
enquanto
coeficiente
de
aferição
da
razoabilidade dos atos estatais (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA
DE MELW, "Curso de Direi to Administrativo", p. 56/57,
itens n•s
18/19, 4" ed . , 1993, Malheiros; LÚCIA VALLE
FIGUEIREDO,
"Curso de Direito Administrativo", p. 46,
item n• 3 . 3, 2• ed., 1995, Malheiros)
como postulado
básico de contenção dos excessos do Poder Público.
Essa é a razão pela qual a dou trina, após
destacar a ampla incidência desse postulado sobre os
múltiplos aspectos em que se desenvolve a atuação do
Estado - inclusive sobre a ·atividade estatal de produção
normativa - adverte que o princípio da proporcionalidade,
essencial
à
racionalidade do Estado Democrático de
Direi to e imprescindível à tutela mesma das liberdades
fundamentais, proíbe o excesso e veda o arbítrio do
Poder, extraindo a sua justificação dogmática de diversas
cláusulas
constitucionais,
notadamente
daquela
que
veicula,
em sua dimensão substantiva ou material, a
garantia do due .process gf_ law (RAQUEL DENIZE STUMM,
"Princípio da Proporc;ionalidade no Direito Constitucional
Brasileiro", ·· P·. 159/170,
1995,
Livraria do Advogado
Editora;
SUZANA DE TOLEDO BARROS,
~o
Princípio da
Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das
Leis
Restri,_tivas
de
Direitos
Fundamentais",
1996,
Brasília
Juridica;
MANOEL
GONÇACNES FERREIRA
FILHO,
"Direitos Humanos Fundamentais", p. 111/ 112, item n• 14,
1995,
Saraiva;
PAULO
BONAVIDES,
"Curso
de
Direito
Constitucional", p . 352/355, item n• 11, 4• ed., 1993,
Malheiros ,GILMAR
FERREIRA
MENDES,
"Controle
de
Constitucionalidade - Aspectos Juridicos e Políticos", p.
38/54, 1990, Saraiva) .
~~

91

....... 102.002
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Como precedentemente enfatizado, o princ~p~o
da proporcionalidade visa a inibir e a neutralizar o
abuso do Poder Público no exercício das funções que lhe
são inerentes, notadamente no desempenho da atividade de
caráter
legislativo.
Dentro
dessa
perspectiva, ,. o
postulado em questão, enquanto que ofende os padrões de
razoabilidade e que se revelam destituídas de causa
legítima,
exteriorizando
abusos
inaceitáveis
e
institucionalizando
agravos
inúteis
e
nocivos
aos
direitos das pessoas (ADIN 1.158-AM, Rel. Min.
CELSO DE
MELLO).
De outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal
tem prestigiado normas que não se revelam
arbitrárias ou irrazoáveís em suas prescrições, em suas
determinações ou em suas limitações:

'A norma estatal,
que
não veicula
qualquer conteúdo de irrazoabilidade, ajustase ao princípio do devido processo legal,
analisado na perspectiva de sua projeção
material (substantive due process of law).
Essa cláusula tutelar, ao inibir os
efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de
poder legislativo, enfatiza a noção de que a
prerrogativa de legislar outorgada ao Estado
constitui atribuição jurídica essencialmente
limitada, ainda que o momento de abstrata
instauração normativa possa repousar em juízo
meramente
político
ou
discricionário
do
legislador' (ADI ~ . 407- DF, Rel. Min. CELSO
DE MELLO)."
de

É

princípios

da

notadamente,

na

ter,

aes~arte, .

presente

proporcionalidade
verifi~ação

da

e

que

da

validade

a

invocação

razoabilidade
de

leis

dos

faz-se,

restritivas

de

direito, em face da Constituição.
Ora, na espécie B!!l exame, o dispositivo em foco
5°,

da Constituição)

regra

de

politicos,

a

absoluta,

restritiva

pois

determinados

exercentes

de

93

·.F. 101.002

~ 4,

§

resultou de Emenda ·constitucional que alterou

inelegibilidade
quanto

(art.

de

direitos

poder,

para
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disposição

tem
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que

sobre
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de

dispositivos

outros

inelegibilidade,

elegibilidade.

que

foram

Essa

da

mantidos

DF

mesma
na

sua

,.

literalidade e objetivos.
Se o constituinte derivado deveria ter :Lncluido a cláusula
da exigência de afastamento definitivo do titular,
do

pleito,

Congresso

tal

como

Nacional,

a

matéria

ou não,

foi

resultou

seis meses antes

efetivamHnte

discutida

no

isso de de>::isão ·política que

não pode ser, aqui, confrontada, a ponto de alterar-se o conteúdo do
preceito constitucional,

por via de exegese da norma do art..

s • , em vigor, da Lei Magna, a fim de, nele,
o

constituinte reformador não quis

como sustentam os autores,
necessidade de renúncia,

14,

§

introduzir exigência que

fazê-la .

Se é

difícil admitir,

que para concorrer ao mesmo cargo não há

fazendo-se esta necessária quando o titular

pretenda disputar cargo diverso

14, §§ s• e

(Constituição art.

6°),

Certo é que não cabe corrigir tal disposição em juízo de controle de
constitucionalidade,
negativo e
direi tos,

onde

a

Corte

desempenha

não de legislador positivo,
o

que não foi

constituinte,

para

função
exigir,

estabelecido como condiçiio

o qual optou,

é exato,

de

legislador

restringindo

_I:? elo

legislador

pela dispensa da cláusula do

afastamento.
Nessas circunstâncias, · de outra parte,
princípios

de

isonomia,

pluripartidarismo,
restritiva

não

proporcionalidade

para

criar,

desejada pelo

restou de difícil compreensão,
resolver,

mandando

aplicar

na

por

constituinte
não é

e

via

não há

ra2oabilidade
exegética,

derivado.

interpretação

ambos da mesma Constituição,
94

.F. 101.002

Se

quaestio juris que a
do

art..

exigência da renúncia seis meses antes do pleito,
14,

invocar os
ou

do

cláusula
o

sistema

Corte possa
1.4,

§

5•

a

prevista no art..

os quais tratam de hipóteses

?·~~~
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diversas:

um rege autorização de elegibilidade

(art.

·~stando

outro disciplina questão de inelegibilidade, não
por sua natureza,

em princípio,

que se faz mister,

sujeito a

14,

§

5°)

e

o

o pri meiro,

desinc:ompatibilização,

no que concerne ao segundo,

'

o

porque dispõe s6bre

inelegibilidade.
Do exposto, mesmo se coubesse,
ponto,

para

conferida a

declarar

aqui,

inconstitucional

regra da Constituição,

conhecer da ação,

determinada

no

interpretação

introduzida por emenda à

Carta

Magna, não poderia prosperar a pretensão nos termo:3 em que se deduz.

4.

Por

arts. 73,

§

último,

examino

a

alegada

inconstitucionalidade

dos

2°, e 76, da Lei no 9.504/1997 .

Por

primeiro,

fundamentação

da

observar

argüição

infraconstitucionais

so,

§

os

autores

da L e i

dada

vinculam

dessas

sustentaram

que

interpretação

da

14,

que

invalidade

de

ao

i nconstitucionalidade
legislador ao art.

de

é

normas

quanto

pelo

TSE

a

e

à

pelo

Miüor, na redação da Emenda no

16/1997 .

O art. 73 da Lei no 9504/1997 proíbe aos agentes públicos,
servidores

ou

não,

as

seguintes

condutas

tendentes

a

afetar

a

igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
ceder

ou

coligação,
direta ou

usar,

em

bens

benefício

móveis.

ou

dos Municípios,

·...

candidato,

imóveis

indireta da União,

Territórios e

de

dos

pa:r:·tido

pertencentes

Estados,

ressalvada a

â

político

ou

administração

do Distrito Federal dos
realização de convenção

partidária (art. 73, inciso I).
No parágrafo 2°, ora impugnado, estipula-se:
"§ 2° - A vedação do inciso I do g!.Q11..t não se aplica
ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo
Presidente da República, obedecido o disposto no art.

95

.F: !02.001
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reeleição
de
Preside~te
e

DF

pelos candidatos à
Vice-Presidente
da

República."
À sua

,·

vez, dispõem o art. 76 e seus parágrafos:

"Art.

76 - O ressarcimento das despesas com o uso de
transporte oficial pelo Presidente da República e sua
comitiva
em
campanha
eleil:oral
será
de
responsabilidade do partido polít:;:co ou · coligação a
que esteja vinculado.
§ 1° - O ressarcimento de que trata este artigo terá
por base o tipo de transporte us<tdo e a respectiva
tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente,
ressalvado
o
uso
do · avião
presidencial,
cujo
ressarcimento
corresponderá
ao
aluguel
de
uma
aeronave de propulsão a jato do tíf•o táxi aéreo.
§ 2 o
No prazo de dez dias útei~r da realização do
pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, o
órgão competente de controle interno procederá ex
officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos
p~rágrafos anteriores. ·
§ 3° - A falta do ressarcimento, no prazo estipulado,
implicará a co~unicação do fato ao Ministério Público
Eleitoral, pelo órgão de controle interno.
§ 4 o
Recebida a denúncia do Min;(stério Público, a
Justiça Eleitoral apreciará o fEd to no prazo de
trinta dias, aplicando aos infratores pena de multa
aorrespondente ao dobro das despHsas, duplicada a
cada reiteração de conduta" •

. Essa

matéria

foi

objeto

de

disciplina

pelo

instruções sobre Propaganda Eleitoral

( Instrução n• 35,

a

estando no

Resolução no

20.106,

de 4.3.1998),

§

2•

TSE,

nas

baixada com
do art.

31,

verbis:
"§ 2 o - A vedação do inciso I do' "_f·.iú;?u t não se aplica
ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo
Presidente da República, obedecido o disposto no art.

96

.F. 102.002
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32 destas Instruções, nem ao uso, em campanha, pelos
candidatos
à
reeleição
de
Presidente
e
VicePresidente da República, Governado~ e Vice-Governador
do Estado e do Distrito Federal, de suas residências
oficiais, com os serviços inerentes à sua utilização
normal, para realização de contatos, encontros e
reuniões pertinentes à própria campanha, desde que
não tenha caráter de ato públicc (Lei n• 9504/97,
art. 73, § 2")."

As disposições do art.
hão

de

ser

visualizadas,

73,

como

de

conjuntamente com a regra do art. 14,

e

2",

§

da Lei n• 4.504,

76,

resto

o

fez

a

inicial,

s• , da Lei Maior, na redação

§

da Emenda Constitucional n• 16/1997.
De fato,
País,
de

alterando a

Presidente,

se o

constituinte derivad o quis estabelecer,

tradição republicana,

Governador

e

Prefeito,

como valor

se

administrando a
não obrigados

a

sem

o

Presiden te

e

transporte

oficial

o

afastamento

da

investidura

não

Govern:tdores

continuam

os Estados, durante a. campanha,

se afastar do cargo,

próprias

exi9ir

no instituto da reeleição.

Reptiblica e

segurança

para os cargos

a conveniência da continuidade administrativa,

relevante

Ora,

reelei~:ão

cumpre entender que teve em conta,

definitivo até a data da eleição,
qual antes observei,

a

no

se

pode

certo é

que

as

incluídas

entender

lhes

durante o período de campanha. Certo é que a lei

porque

medidas

de

residência

e

foram

subtraídas

lhes assegura o

ni~o

abuso do poder de autoridade e do poder econômico •:!quiparados que se
encontram no ponto a os demais candidatos s u jeitos à

fiscalização e

autoridade da Justiça Eleitoral, no que concerne a essa matéria.
Não
seguida

da

vejo,

assim,

permanência

no

diante
cargo,

da

na t ureza

contenham

as

regras inválidas diante dos princípios invocados
97

'. F. 101.00%

da

invest i dura,

normas
néL

em

apreço

ação, pois essas
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disposições são explícitas nos limites a
imóvel ocupado para residência oficial,

impedir o

DF .

abuso no uso do

tendo garantido somente ao

Chefe de Estado que continua sendo, durante a campanha, o transpc;'_rte
oficial para seus deslocamentos, inclusive em campanha, quando então
o erário será indenizado nos termos definidos no art.
4504.

76 da Lei n•

Vinculadas que estão essas regras ao fato da permanência no

cargo,

não as

tenho ,

desde

logo,

corno inválidas ,

reafirmando aqui
/

não serem elas disposições a autorizarem o uso abl:.sivo, o excesso de
poder,

o

que

eleitoral,

se

acontecer,

há

de

apurar-se

com as conseqüências nela previstas ,

na

forma

da

lei

inclusive cassação

de registro ou de diplomação, conforme a hipótese .
Conhecendo,
entretanto,
bastante

a

liminar

nos

pretendida,

fundamentos

imediata da vigência das
bem

assim

da

Constituição,
cabe,

pois,

reeleição,

o

na

em

assim,

da

interpretação

exigir

de

por

inicial

normas

redação da

parte,

a

não

Emenda
de

afastamento do cargo,

S.T.F. 101.001

relevância
a

suspensão

questionadas,

s•

da

Constitucional n•

l6/1997.

Não

Poder

candidato

do

art.

Executivo,

seis meses

instar do que sucede com o disposto no art. 14,

98

indefiro,

verificar

autorizarem

infra.constitucionais

impugnada

Chefe

ação,

da

§

an·tes do pleito,
§

6•, da Lei Maior.

à
ad
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PLENO

MED. CAUT.
FEDERAL

EM AÇÃO DIRETA DE

PRELIMINAR

O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES - Em tese, Sr. Presidente,

quem deve prestar infor mações,

no p r ocesso de ação direta, quando se

impugna uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, é o Presidente
do

respectivo Tribunal .

ordem,

Creio,

entretanto,

que devemos

pois se corre o risco de um empate na votação ,

que convocar membro de outro Tribunal . A meu ver,
deve

responder

à

informação

não

será

nenhum

inverter a
e de ter- se

neste caso ,
dos

Supremo, mas sim o c;rregedor-Geral ou qualquer outro

quem

Ministros

do

Ministro, que

não seja o da Casa . No caso do empate, cinco a cinco, por exemplo,
vamos convocar de onde? De um tribunal que n ão tem competência para
julgar questões constitucionais a não ser em controle difuso?
o

melhor,

pois ,

é

cons i derar

que

nesses

casos

quem

prestará informações s e rá um dos Ministros do Superior Tribunal de
Just i ça ou o Corregedor-Geral ,
Ministro

do

Supremo

Tribunal

para evitar que se incompatibilize o
Federal,

em

e xercício

no

Superior Eleitoral , quando do julgamen to de uma ação direta .

8 1 ,. 102.002

Tribunal

~
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.805-2 DISTRITO FEDERAL

ME:DIDA LIMINAR

V O T O

SOBRE PRELIMINAR

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO estou

de

acordo

com

a

solução

Alves, mas penso que h á
pelo menos a meu
quando

que

pelo

Ministro

Norei ra

um elemento complicador que diz respeito -

sem reflexão ma i or -

sabendo

originariamente

precon:i zada

Senhor Presidente,

deve

no

próprio

Creio

que

ser

impetrado

tribunal

ao mandado de segurança,
contra

ato

de

defrontamo-nos

no

tribunal ,
campo da

recorribilidade .

valores,

e desponta,

considerada

até

temos,

na

espécie,

tamb~m sob a minha óptica,

mesmo

controle concentrado ,

a

circunstância

de

controle abstrato,

tanto quanto possível ,

a

o

envolvimento

de

como de valia ma i or,

estarmos

no

âmbito

do

necessidade de a· Corte,

atuar com a integração plena e, portanto, com

os onze Ministros.
No

mais ,

as

respostas

Tribunal Superior Eleitoral não têm ,

às

consultas

em face ao preceito do

ao
rio
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Código Eleitoral,

contornos normativos,

ao contrárJ..o,

por exemplo,

do que ocorre em relação ao Tribunal de Contas da União .
Por isso,

acompanho o S . Exa e não conheço

quanto a essas resoluções que decorreram de consultas formul
É o meu voto .

2
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TRIBUNAL PLENO

26/03/1998

MED . CAUT . EM AÇÃO DIRETA DE
FEDERAL
(MEDIDA LIMINAR)

VO!_Q

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Emenda Constitucional
sistema

n•

constitucional,

16,
que

ter

a

de 1997,

encontrou em vigor um certo

previu

sem

princípios evocados na inicial,
anteriores,

Senhor Presidente,

se

cogitar,

aqui,

dos

como já revelaram as constituições

desde a primeira da República - a impossibilidade de se

reeleição.

A

Emenda

viabilizou,

autorizou,

abriu

margem

à

reeleição. Encontrou ela - e deixarei para abordar os parâmetros da
proposta que nela desaguou série de medidas,

um grande sistema,

objetivando,

acima de

tudo,

o qual revela uma
o

que eu diria,

o

equilíbrio na disputa, consideradas as eleições; e mais : objetivando
o

afastamento,

como

inconstitucionalidade,
material e

imaterial,

ressaltado

na

inicial

do cenário eleitoral,
direcionado a

desta

ação

direta

de

do patrimônio público

viabilizar a

eleiçc':lo deste ou

daquele candidato.
Vemos,
preceituava

serem

na redação primitiva,
"inelegíveis

para

que o

os mesmos

§

5 11

do artigo 14

cargos,

i

subseqüente,

5 T F 102.002

o Presidente da República, os Governadores

no

período
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"nos seis

cláusula dizia respeito apenas a

meses anteriores ao pleito.•
O

6° do artigo 14, em pleno vigor, revela que:

§

'§ 6' Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis
meses antes do pleito.•

Por

sua

vez,

relativamente

consangüíneos ou afins, dispõe o

7~

§

ao

cônjuge

e

parentes

do artigo 14 :

"§ 7' São inelegíveis,
r.o terr itório de jurisdição do
titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de :mandato eletivo e
candidato à reeleição.•

Por
comento,

outro

lado,

possibilidade

a

estabelecimento

de

estabelecimento

tambá~

agasalha
de

outros

o

ter-se
casos

do

g•

§

em
de

lei

artigo

14,

complementar

inelegibilidade

e

em
o

o

de prazos para a sua cessação, aludindo-se ao

objetivo maior a ser alcançado,

consideradas essas regras , ou seja,

a fim de proteger "a normalidade e legitimidade das eleiçôes contra
a

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,

cargo ou emprego na administração direta ou indireta•.
Se formos à
1990, veremos que,
de

Presidente,

Governador,
Prefeito,
Câmara,

de

Lei Complementar n•

Vice-Presidente

da

República,

ao dé Vice-Governador do Estado e

Vice-Prefeito,
prevê

essa

de 18 de maio de

para chegar-se a uma candidatura válida ao cargo

lei

ao

a

necessidade

de

cargo

de

também ao cargo de

a uma cadeira no Senado,

2
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detentores
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de

e
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temos

a

enumeração

desses

afastarem-se com uma certa antecedência.
senhor Presidente, a PEC, que deu origem à E:nenda na 16/97,
que

afastou

do

cenário

jurídico-constitucional,

é

certo,

a

impossibilidade de caminhar-se para uma candidatura,

objetivando a

reeleição,

detentores

mandatos

era

explícita quanto

eletivos

supressiva,

nos

votada,

e,

cargos
então,

à

permanência

ocupados.

Aí ,

realmente,

dos

tivemos

uma

de

emenda

suprimiu-se essn. cláusula

permissiva da permanência no cargo. Isso, a meu ver, não ocorreu sem
razão ,

sem

uma

justificativa

descompasso

com

a

razoabilidade

una

proporcionalidade

alusivos

a

toda

plausível;
com

e

e

não

em

principio

da

Constituição.

A

o

qualquer

ocorreu

supressão verificada em uma votação expressiva visou,

justamente, a

compatibilizar o teor da proposta de emenda com o sistema consagrado
rela Carta de

1988,

observando-se uma

tradição

do

nosso Direito

constitucional.
Não
grande

todo;

posso

nela não

olvidar
se

tem

que

a

Constituição

preceitos

isolados

Federal

é

um

que possam ser

interpretado·s como se fossem preceitos de autonomia maior, até mesmo
podendo chegar-se a um paradoxo, a uma incoerência.
Se entendermos, a esta altura, que o disposto no

§

SQ do

artigo 14 da ConsFituição Federal é conducente a concluir-se que não
há necessidade de afastamento
República,

do cargo ocupado pelo Preside

pelo Governador de Estado e do Distrito Federal

3
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assentaremos paradoxo gritante .

por exemplo, de pretender um Governador de Estado a reeleição ,
não precisa se afastar do cargo;
até

mesmo

de

forma

pode permanecer,
um

automática,

considerados

os demais candidatos.

procedimento

extravagante,

para

reeleição.

utilizando-se

O desequilíbrio

exercício do cargo.

Mas,

terá,

disposto

a

teor

do

desincompatibilizar,

na

a

máquina

administrativa

em decorrência

se ele quiser concorrer a
no

do

§

renunciando

ao

disputa,

já não cogito sequer de

automático,

é

fazendo surgir,

desequilíbrio

Aqui,

ele

artigo

respectivo

do

outro cargo,
14,

mandato

que
até

se
seis

meses antes do pleito.

isolada

a

Podemos emprestar ao

§

ponto

incongruência,

de

chegar

à

5° do artigo 14 uma interpretação
à

exigibilidade

da

desincompatibilização, do afastamento, da renúncia para concorrer a
outro cargo,

quando,

para concorrer ao próprio cargo,

não há,

em

reeleição, a necessidade dessa desincornpatibilização? A meu ver não,
Senhor Presidente.

Atrevo-me até a dizer que,

se anteriormente já

houvesse a possibilidade de reeleição, criada pela Emenda n 2 16/97,
teríamos ,

fatalmente,

essa possibilidade a l cançada pelo imperioso

afastamento do cargo até seis meses antes do pleito. Não vejo corno
se possa, a não ser que se caminhe, repito, para um
de perplexidade, çoncluir de outra forma.

4
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em

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM -

primeiro

1 ugar,

a

informação de V.

Exa.

sobre

a

aprovação,

maioria absoluta e qualificada, da supressão da menção,
exatamente,

através

de

um

encaminhamento

ao

inutilidade do dispositivo, tendo em vista que o

§

com

foi feita,

Congresso,

pela

6R do dispositivo

subseqüente estabelecia a exigência de renúncia, principalmente para
outros cargos.

Então,

congresso Nacional,

a

quando V. Exa.
parte final

traz a

informação de que ,

no

da emenda primitiva havia sido

suprimida, não o foi porque decidiram que teria de se afastar, mas
foi

pela

inutilidade e

esse

foi

o

encaminhamento,

inclusive,

de

todas as lideranças do Congresso Nacional.
Foi
resolveram

uma

fazer

um

tentativa
destaque

política,
que

não

na
era

época;

os

supressivo,

votação em separado daquela parte do dispositivo,

partidos
mas

para

na hipótese de

tentar aprovar. Quando era inútil, não havia necessidade de aproválo.

Daí

porque

caiu

com

o

encaminhamento

favorável

de

todos,

perdendo o sentido.
Outro ponto fundamental é o da incongruência, que v. Exa.
examina como incongruência jurídica,

na verdade,

é

exatamente uma

enorme incongruência política de interesses.
As incompatibilidades, no Brasil, foram introduzidas por
lli~a

lei de 1855, pelo Marquês de Paraná. No processo de conci i ção,

quando subiu o Governo Marquês de Paraná, que tentava derrot
vitoriosos da Revolução da Praia de 1848,

5
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as

conservador assumiu a chefia, passou- se a
incompatibilidades,
política

do

as quais visavam,

partido

conservador,

no

início,

para

tentar

reduzir a
fazer

com

força
que

o

partido liberal passasse a controlar o processo politico . Pois bem,

a

partir

daí

toda

resenha

e

história

da

legislação

eleitoral

brasileira, desembocando na Lei Saraiva, de 1881, ainda no Império,
depois na Lei Rosa e Silva, de 1904, já na República, posteriormente
todas

as

modificações

até

chegar

ao

Código

Assis

Brasil,

as

incompatibilidades passaram a ser instrumentos para a definição de
quem disputaria no processo político.
gove:~:·nauores

mais

em exercício,

importante

no

Então, quando se proibiu aos

principalmente a eles - que era o aspecto

sentido

político

no

início

do

século

de

concorrerem a outros cargos, era

exatamente para definir os espaços

políticos de cada grupo político.

Ou seja, não é o sentido jurídico

da proibição e sim o político - essa a razão histórica.
Na revisão constitucional de 1993,

quando se aprovou a

redução do mandato de Presidente de cinco para quatro anos,

havia

também uma decisão política do Congresso de aprovar a reeleição.
acordo

político

era

nesse

sentido .

Só

se

inviabilizou

o

o

acordo

porque os governadores da época pretendiam concorrer ao senado sem
se desincompatibilizar .

Inviabilizou-se

a

aprovação

da

reeleição,

representando, asji!im, que o aspecto político de disputa aum
Portanto,

não dá para se fazer uma leitura,

texto constitucional,

o

principalment

qual se insere nas decisões

6

polít

do
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partir,

lógico-jurídico.
políticas

meramente,

Terá

tomadas,

que

tendo

de uma

se

ver

em vista

o

também,

que

foram

critério político

decisões

do

sistema

eleitoral brasileiro. Embora possa ser verdadeiro, no momento em que
se

mudou

a

base

reeleição para a

do

sistema

brasileiro,

permissão da reeleição,

incompatibilidades.

saindo

da

proibição

da

tendo que se repensar as

Isso será um processo

longo para se conseguir

refazer o sistema de incompatibilidade, porque as incompatibilidades
não

protegem

só

o

processo

eleitoral,

mas

também

a

que

eu

deva

concorrer.
Se V.
início,

Ex• .

perceberá

o

examinar a

crescimento

lei das inelegibilidades desde o
das

inelegibilidades,

não

para

a

proteção da legal i dade ou da legitimidade do processo eleitoral, mas
fundamentalmente

para se saber

quem é possível concorrer.
do

que no

Senado,

com quem

concorrerá,

ou

seja,

com

o processo foi aumentando, mais na câmara

porque o

espectro eleitoral

de dispu ta é mui to

mais duro do que a própria eleição majoritária .
São essas as razões políticas que o
vai

se

ajustar,

conseguir

chegar

e

creio

que

a

atingir

precisará

essa

no

logicidade

capta mui to bem mas que não coincide com a
momento em que se;vive.

7
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O SENHOR MXNXSTRO MARCO AURÉLIO -

sobre o descompasso de entender-se que o § 5 2 do

meu convencimento
artigo

da

14

Consticuiçao

Federal

por

viabiliza,

si

só,

a

candidatura à reeleição sem o afastamento ao mandato é muito forte,
porque

não

consigo

colocar

sob

o

mesmo

teto

constitucional

essa

permanência e a necessidade de afastamento se se pretende concorrer
a cargo diverso.
àe

bom senso,

Isso contraria, pelo menos,

na

interpretação do

o que tenho como noção

sistema constitucional como um

todo. Não consigo imaginar a vigência simultânea dos §§ 6• e 7°, com
a

óptica até aqui prevalecente,

que,

por exemplo,

titular,

o

quanto ao

"são inelegiveis,

cônjuge

e

os

parentes

a

cargo

diverso

aí,

temos

s•

do artigo 14.

Por

no território de jurisdição do
consangüíneos

segundo grau ou por adoção, " se o próprio
não

§

ou

titular,

explicitada

a

afins,

até

o

para concorrer
necessidade

de

renúncia - , mas para concorrer ao mesmo cargo, pode neste permanecer
e atravessar as eleições,
portanto,

a

com respaldo até psicológico a conduzir,

um desequilíbrio na disputa decorrente do exercício do

cargo?
Quando a
creio que remete à

Constituição Federal se refere ao afastamento,
lei complementar que o

quais a possibilidade de influência,
muito menor no

a partir do cargo

ocupado,

a

Lei Complementar,

apenas a

eluci'dar

concorrerá ao cargo, mas, sim, colar a uma possível eleição, da

8
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102.002

é

das eleições. Não visam os dois diplomas, a

re~ultado

Constituição Federal e

prevê em hipóteses nas

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

ADI 1.805-MC I DF

2384
é tão

que outrora ocupou o cargo, a indispensável
cara em um Estado Democrático de Direito.
Entender-se
Governadores

de Estado

que
e

Presidente

"O

do

da

Distrito Federal,

República,

os

Prefeitos"

não

os

precisam, para concorrer à reeleição, renunciar ao cargo, é caminhar
no

sentido

do

conducente,

empréstimo à

como

concorrer a

disse,

outros

Constituição Federal de

ao paradoxo,

cargos

interpretação

porquanto se desejarem eles

terão de renunciar aos

que

já ocupam .

Entendo que princípios basilares da Carta de 1988 estão em jogo,
principalmente presente a circunstância de a matéria dizer respeito
à

eleição

para

cargos

do

Executivo;

eleição

que

se

pretende,

conforme está na Carta, ocorra com a igualização das condições dos
diversos candidatos.

E já temos a lei ,

direta de inconstitucionalidade,
iniludivelmente

consubstanciam

a

atacada mediante esta ação

criar certas prerrogativas que

uma

vantagem

para

aqueles

que

tentarão a reeleição.
vejo que conflita com o sistema constitucional emprestar
ao

§

s•

do artigo 14 da constituição Federal alcance viabilizador da

permanên cia
ficando

dos

esse

candidatos

dispositivo,

à

se

reeleição
assim

não

nos
se

respectivos
concluir,

cargos,

totalmente

dissociado do sistema que a p r ópria Constituição Federal encerra.
Peço yênia ao nobre Ministro Néri da Silveira e aos que
votaram após Sua Excelência ou o acompanharam,

9
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Nelson Jobim e Mauricio Corrêa, para deferir,
nos termos em que pleiteada.
É o meu voto.

10
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PLENO

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.805-2 DISTRITO FEDERAL
(Medid a Liminar)

YQTQ

O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO - Sr.

Presidente,

que eu dissesse "de acordo com o eminente Relator",

bastaria

pois o voto de

S. Ex• foi exaustivo, explorou todos os dados da questão. Todavia, a
divergência

inaugurada pelo Sr.

Ministro Marco Aurélio exige

que,

pelo menos, duas palavras sejam ditas.

O
princípio:
para

a

o

princípio
da

reelegibilidade

assenta-se

continuidade administrativa.

reeleição do

assenta-se na

da

Chefe

presunção

do Executivo,

de

que

a

nos

É

dizer,

seus

continuidade

num
a

outro

permissão

diversos

graus,

administrativa,

de

regra, é necessária.

A Emenda Constitucional no
dando nova redação ao§

so

16,

de 4

de

junho de 1997

I

do art. 14, dispôs:

"§
5°
o
Presidente
da
República,
os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos
e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos
mandatos · poderão ser reeleitos para um único período
subseqüente."
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A

norma,

como

desincompatibilização
reeleição,

motivo

do

por

invocar,

a

apóia-se

no

silenciou-se

do

não

Executivo

caberia

dado que,

princípio

da

continuidade

tempo

anterior

à . eleição.

Constituição,

deve

art .

renúncia

e

também,

Parece-me,

estar

14,

candidata

à

preencher

o

De outro

escrita.
na

lei

a

lado,

não

diversos

da

reelegibilidade

administrativa,

esquecer que a elegibilidade é a regra,
sabido,

se

intérprete

conforme foi dito,

desincompatibilização ou com a

é

que

inelegibilidades para cargos

com a

que,

ao

da

legislador constituinte.

meu ver,

chefia do Executivo,

vê,

Chefe

que

silêncio eloqüente do
cabe

se

incompatível

num certo espaço de
que

não

se

deve

a inelegibilidade a exceção,

As

inelegibilidades

complementar

do

estão
do

9°

§

na

mesmo

art i go.

Ora,
Constitucional

é

na tábua das inelegibilidades escritas no Direito

Positivo

reelegibilidade

(art.

brasileiro

14,

§

que

se

inscreve

a

regra

sem norma expressa restritiva

1°),

da
na

citada regra.

É

princípio

legislador constituinte,

no

des i ncompatibilização ou da renúncia nos prazos dos

§§

14

procedeu.

continuidade,

da

Constituição.
É

caso,

repito,

poderia

Certo
de

impor

pondo de lado o

exigência

art.

da

certo que o

é,

entretanto,

silêncio

constituinte que não cabe ao intérprete
2

eloqüente

preencher.

que
do

sentido

da

e

do

6°

7°

assim

não

legislador
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Com

Ministro
Relator.

Marco

essas

breves

Aurélio

para

2388
considerações,

acompanhar

JtvJ .u...,t ti/v

3

o

Sr.
voto

do

Sr .

Ministro-
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2 6 / 03 / 1998

PLENO

MED. CAUT.
FEDERAL

EM A ÃO DIRETA DE

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

MOREIRA

Sr .

ALVES

Presidente,

não

estamos diante de uma ação direta de interpretação da Constituição.
Ouvi

várias

considerações

que

dizem

interpretação da emenda constitucional.
direta

de

se

só

ao

problema

de

Estamos diante de uma ação

Em

inconstitucionalidade .

constitucional ,

respeito

se

admite

tratando

de

emenda

possibilidade

a

de

inconstitucionalidade quando el a fere cláusula pétrea .
Procurei, em todas as alegações feitas na inicial, qual a
cláusula
ser

pétrea ofendida no

tendente

a

aboli-la .

combinado com o art . 60 ,
isonomia

e

com

evidentemente ,

sentido de esta emenda
Apenas

encontrei

alusão

constitucional
ao

art.

5° ,

4°. O art. 5° foi invocado para efeito de

§

relação

a

problema

de

proporcionalidade,

mas,

essa emenda n ão tende a aboli-lo em n<:lnhum dos seus

incisos .
Por isso,

c he g uei até a considerar que era o caso de se

não conhecer da ação direta de inconstitucionalidade por fa l ta de
demonstração

do

plausivel ,

natureza

se

t r atando

em

de

requisito
emenda

para

examinarmos

constitucional .

No

ação

dessa

entanto,

o

eminente Relator, n um imenso esforço para encontrar alguma coisa que

STF

10~ .002
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justificasse

essa

ação,

invocou,

alegação de ter sido ofendido o
art.

60,

4 °.

§

Mas a

emenda

constitucional

abolir

o

2°

§

direitos

do

em

última

relativa
5°,

à

que

2° do art .

§

minha preocupação é

art.

fundamentais

a

não

decorrentes

de

combinado com o

de que

reeleição,

porque

5° ,

não há,

nenhuma

implica

havia

tendência

abolir

princípios

pela

da

os

a

outros
própria

Constituição ou de tratados internacionais.
Como

houve

essa

alegação,

não conhecer desta

a

principio estivesse

a

fazendo,

não tenho a menor dúvida de que não se pode considerar em se

tratando

ação,

embora

tendente

principalmente

de

também dela

liminar

conheço e,

que há

assim

plausibilidade

jurídica capaz de conduzir ao deferimento da liminar .
Gostaria ainda de salientar um principio fundamental: não
se

declara

inconstitucionalidade

ofensa a dispositivo,
no

espírito

da

por

ofensa

a

sistema,

mas

por

senão teríamos inconstitucionalidade com base

Constituição

e,

obviamente,

chegaríamos

a

subjetivismo absoluto.
Por

essas

razões,

indeferindo a liminar requerida.

tfanhc

2

S T F 101:.002
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

MED . CAUT. EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.805-2
PROCED.: DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN . NÉRI DA SILVEIRA
I
'
REQTE.: PARTIDO DE!10CRATICO TRABALHISTA - PDT
ADVDOS.: RONALDO vORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR E OUTROS
REQTE.: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADVDOS . : DANIANE MANGIA FURTADO E OUTROS
REQTE;.: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
ADV.: PAULO MACHADO GUIMARÃES
REQTE.: PARTIDO LIBERAL - PL
ADV.: RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR
REQDO.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
REQDO.: CONGRESSO NACIONAL
REQDA.: MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
REQDA.
MESA DO SENADO FEDE;RAL
REQDO. : TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Decisão
O Tribunal,
por votação unânime ,
não
conheceu da ação ·.direta quanto às resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral,
objeto de impugnação na presente sede de controle
normativo abstrato. Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, na parte
de que conheceu, indeferiu, por votação majoritária, o pedido de
medida cautelar, vencido o Ministro Marco Aurélio, que o deferia,
nos termos pretendidos pelos autores da ação direta. Votou o
Presidente.
Ausentes,
justificadamente,
neste
julgamento,
os
Ministros Sydney ~anches e Sepúlveda Pertence. Plenário, 26.3.98.

Presidência do
senhor Ministro Celso de
Mello.
Presentes à sessão os Senhores Ministros Moreira Alves, Néri da
Silveira, Sydney Sanches, Octavio Gallotti, Sepúlveda Pertence,
Carlos Velloso, Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa e
Nelson Jobim.
Procurador-Geral da República, or. Geraldo Br.indeir.o.
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PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 23 . 388-5 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
HIPETRANTE :
ADVOGADO:
HIPETRADA:
HIPETRADA :

MIN. NÉRI DA SILVEIRA
P8DRO TALVANE LUÍS GAMA DE ALBUQUERQUE NETO
JOSÉ MOURA ROCHA
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA DE REDAÇAO DA CÂMARA
DOS DE:PUT/\DOS

EMENTA: - Mandado de segurança . 2. Ato da Mesa da Câmara
dos Deputados, confirmado p e la Comissão de Constituição e Justiça e
Redação da referi da Casa l egis l ativa, sobre a cassação do mandato do
impetrante p o r comportamento incompatível com o decoro parlamentar .
3.
Pretende - se a extlnçAo do procedimento de perda do mandato .
Sustenta - se que a cassação do mandato, para nova legislatura, fica
restrita à hipótese de , no curso dessa legislatura, se verificarem
condutas,
dela conternporâneas,
capitulàveis como atentatórias do
decoro parlamentar . 4. Nào configura d a .:~ relevância dos fundamentos
da impetração . L imina r: indeferida . 5 . Parecer da Procuradoria-Geral
da República pela prejudicialidade do mandado de segurança, em face
da perda de objeto; no mérito, pela denegação da ordem. 6. Tese
invocada, acerca da inexistência de contemporaneidade entre o fato
típico e a compet.ência da atual legislatura, que se rejeita. 7 . Não
há reexaminar, em mandado de segurança, fatos e provas. 8 . Não cabe,
no âmbito do mandado de segurança,
também discutir deliberação ,
interna
corR_oris , da
Casa
Legislativa.
Escapa
ao
controle
do
Judiciário , no que concerne a seu mérito , juizo sobre fatos que se
reserva, privativamente, á Casa do Congresso Nacional formulá-lo. 9.
Mandado de segurança indeferido.
A

C

Ó

R

D

Ã

O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam os
l"lini s L r os d q
SuiJ.r:t!ruü
T .r: lbundl
E'ederd 1 ,
em
sessau plenél.r ia,
na
conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por
unanimidade, indeferir o mandado de segurança .
Brasília, 25 de novembro de 1999.

MINISTRO MARCO AURÉLIO- PRESIDENTE (RISTF, art.

~o U~\A ~\,}~ _Y'f~,bR

-·-r ·.

37, I)
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MANDADO DE SEGURANÇ...,A,___ _ __ _ __ _ ___.N..._•__...2~3.__._.3....,.8-'"8"'-:..S..___:::c-_.,D,.I.,s.,_T~R""I""T""O"--F"--"'E"'D'-"E"'RJI,""-L"'
RELATOR
IMPETRANTE:
ADVOGADO
IMPETRADA
IMPETRADA

MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA
PEDRO TALVANE LUÍS GAMA DE ALBUQUERQUE NETO
JOSÉ MOURA ROCHA
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DE REDAÇÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO

NÉRI

DA

SILVEIRA

(RELATOR) :

Cuida-se de mandado de segurança, com pediao de liminar,
impetrado em 22.03. 99 por PEDRO TALVANE LUÍS GAMA DE ALBUQUERQUE
NETO, contra ato emanado da Mesa da Câmara dos Deputados, endossado
pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação da referida Casa
Legislativa, que requereu a cassação do mandato do impetrante por
comportamento incompatível com o decoro parlamentar.
A 03.02.1999, a Mesa da Câmara dos Deputados representou
à comissão de Constituição e Justiça e de Redação, "tendo em vista
os fatos e
conclusões constantes do relatório apresentado pela
Comissão de Sindicância criada pelo Ato do Presidente de 6 de
janeiro de ~999, acolhido, em reunião da Mesa do dia de 28 de
janeiro de ~999, exclusivamente no que concerne às conclusões no
sentido da perda do mandato do Deputado Ta lvane Albuquerque, por
comportamento incompatível com o decoro parlamentar" (fls. 21). A
Representação referida teve o parlamentar "como incurso na sanção do
art. 55, II e§~·. da Constituição Federal, combinado com os arts .
240, II, e 244, § 2", do Regimento Interno" (fls. 21).
o Relatório da Comissão de Sindicância está de fls.
99/1l6 e,
também,
de fls.
l41/l63v .. A Comissão "iniciou seus
trabalhos no dia 6 de janeiro de l999, tendo realizado dez reuniões
e ouvido dezenove depoentes" (fls . l41v.), entre eles, o deputado
Talvane Albuquerque (fls. 142v.).
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, a 25
de março passado, aprovou parecer pela procedência da Representação.
Está, às fls. 361, que, na aludida Comissão, foi dada a palavra ao
defensor do Representado, Dr. José Moura Rocha, pelo prazo de trinta
minutos, havendo produzido sustentação oral, nos termos constantes
de fls. 361/363, sendo, por fim, após debates na Comissão, aprovado

0!Ut~
S."I'.E 102.001
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parecer do Relator, ilustre Deputado Aloysio Nunes Ferreira, pela
perda do mandato do ora impetrante (fls. 363/364 - vol. 2), com 46
votos favoráveis,
"~ contrário,
~ abstenção e
~ em branco"
(fls.
364).
No mandado de segurança de fls.
2/18, pretende-se a
extinção do procedimento de perda do mandato, com apoio em tese

sustentada

pelo

i lustre

Professor

Inocêncio

Mártires

Coelho,

conforme se vê de fls. 44/60, estando a sintetizá-la o seguinte
passo,
ãs
fls.
59:
"Fatos ocorridos antes da
diplomação
do

parlamentar têm prazo certo, até fixado constitucionalmente, para
serem argüidos perante o órgão competente. Acontecimentos que datam
de antes da diplomação do parlamentar, não importando que antes ele
já estivesse exercendo outro mandato,
não mais lhe podem ser
imputados, urna vez iniciado o novo mandato pol;(tico. Terminada a
legislatura, os fatos que porventura tenham ocorrido _ao seu tempo,
não podem ensejar procedimento de perda do novo mandato obtido. A
cassação do novo mandato fica restrita à hipótese de, no curso da
nova
~egislatura,
verificarem-se
acontecimencos,
dela
contemporâneos,
capituláveis
como
atentatórios
do
decoro
parlamentar".
Essa auaestio turis
esteve presente ,
no parecer do
Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Consta
do parecer aludido,
às fls.
419/420,
referindo-se à
defesa do
representado, verbis: "Concluindo sua defesa, pede o Representado:
a) O trancamento do processo político-administrativo, em face da
decadência do direito de punir em decorrência da extinção do mandato
legislativo em que teriam ocorrido os fatos; b) alternativamente, a
improcedência do pedido de perda do mandato; c) assim não o fazendo,

a

recomendação

à

Mesa

da

Câmara

dos

Deputados

da

suspensão

da

imunidade processual do Representado".
A
"preliminar
de
impossibilidade
juridica
do
prosseguimento da Representação" foi recusada no parecer aprovado,
às fls. 423/426, com detida fundamentação. Depois de sustentar que
cabe ao Parl amento cuidar de sua dignidade e à camara dos Deputados
"a obrigação de zelar pela sua dignidade"
(f la.
423v.)
e após
afastar a competência da Justiça Eleitoral, porque se trata "de
f a tos cuja existência veio a público após a diplomação" (fls.
424v.), acrescenta, no ponto, o parecer (fls. 425): "A cristalizarse o entendimento de que determinada legislatura não pode conhecer
de fatos ocorridos na anterior, estaremos estabelecendo período de
verdadeiro vale-tudo nos últimos meses de todas as legislaturas. ~
restarem provados .Q.fi fatos a ele (Deputado Talvane Albuquerque)
imputados,
deverá esta ~ agir,
lançando mão dos princípios
2

S.T.~.

I02.1l0l
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constitucionais colocados à
sua disposição
(quais sejam,
o da
razoabilidade e o da máxima efetividade da noi11la constitucional),
além de valer-se dos princfpios que lastreiam o sistema jurfdico
nacional - para emitir juizo polftico, declarando a perda do cargo
de Deputado Federal, por parte do Representado". Noutro passo, ainda
assere o parecer acerca da mesma matéria, à vista dos argumentos da
defesa: "Ocorre que é patente a 'contemporaneidade' (ou identidade
de época) entre os fatos que se apuram e a posse dos Deputados que
compõem a presente legislatura, da ciual participa o Representado,
guindado que foi da condição de suplente para a de titular".
Conforme despacho de folhas 710/713, indeferi o pedido de
cautelar, por entender não configurada, aos efeitos do art. 7", II,
da Lei n• 1533/195~, a relevância dos fundamentos da impetração.
O
Presidente
da
Câmara
dos
Deputados
prestou
as
informações
de
folhas
507/526,
das quais destaco as seguintes
passagens:
"28. Dúvida inexiste, pois, que a quebra de
decoro parlamentar afeta direta e imediatamente às Casas
Legislativas, transferindo a má imagem do congressista
indecoroso à própria instituição que integra.
29. Assim, tomando de empréstimo ao Direi to
Penal seus conceitos, temos que o 'sujeito ativo' do ato
atentatório ao decoro parlamentar é
o
congressista
faltoso;
o
'sujeito
passivo'
é
o
próprio
corpo
legislativo, tomado em sua_ totalidade ou inteireza; e o
bem jurfdico tutelado é a boa imagem ou, mesmo, a
credibilidade que o Parlamento deve ter preante a Nação,
como condição primeira para o eficaz exercfcio de suas

funções instituicionais.
30.
Em assim sendo,
considerando que a
manutenção da imagem do Poder Legislativo não pode se ater
a
critérios
exclusivamente
cronológicos,
ligados
à
duração das legislaturas, pois a instituição parlamentar
é permanente,
tem-se também que o expurgo dos maus
congressistas que
conspurcam sua imagem, não deve se
limitar
à
coexistência
entre
a
prática dos
atos
indecorosos e o momento em que o poder censório da
instituição faz operar seus efeitos.
31. Destarte, nada obsta que Deputado, autor
de atos atentatórios ao decoro parlamentar em determinada
legislatura, possa responder a procedimento disciplinar
destinado
à
perda
de
seu
mandato
em
legislatura
3

s..r.•·· 1n2.on:r

·------- - r .
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No

subseqüente, para a qua.l se ree.legeu; isto porque o dano à

imagem do corpo legislativo, de ter no seu seio autor de
fato
indecoroso,
persiste
íntegro,
independente
da
legislatura em que foi praticado aquele ato.
(

. .. )

52. Na verdade, tendo os atos atentatórios ao
decoro parlamentar, imputados ao Impetrante, ocorrido a
partir de meados de outubro de .1998 (item 2 da inicial),
ou seja, após ª-1?. eleicões realizadas !1Q dia 04 daquele
mês ~ ano, é certo que o seu eleitorado nãQ teve a menor
oportunidade de fazer qualquer julgamento sobre sua
conduta, como quer fazer crer.
60. Certo que, por outro lado, o procedimento
do impetrante,
como Deputado Federal ~ era e que
continua
ser, considerado indecoroso pela Mesa, à vista
do relatório apresentado por Comissão de Sindicância
integrada por seis Deputados de diferentes partidos,
ocorreu or6ximo ao término da legislatura anterior, e a
partir do pleito geral realizado em 04 de outubro de
.1998, no qual não obteve reeleição, somente vindÓ a
i.ntegrar-se à presente 5.l" Legislatura no dia 03 de
fevereiro de .1999, na vaga decorrente do falecimento da
Deputada Ceci Cunha,
vitima de homicidio em 16 de
dezembro de .1998".

ª

A Procuradoria - Geral da República, em seu parecer de
folhas 7l.6 /721, opinou, em preliminar, no sentido de ser julgado
prejudic ado o presente mandado de segurança, pela perda de objeto,
tendo ,e m conta haver sido impetrado para sustar o procedi mento de
perda de mandato perante a Comissão de Constituição e Justiça e
Redação da Câmara dos Deputados,
procedimento este que já se
encontra encerrado. No mérito, caso seja ultrapassada a preliminar,
opina o Parquet pela denegação da ordem.
É o rela tório .
I ·

1)01\Q-r'

4
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V O T O

O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA {RELATOR):
Para
sustentar
entendimento
segundo
qual
o
está
prejudicado o mandado de segurança, o parecer do Dr. ProcuradorGeral da República anota, às fls. 718, verbis:
"O pedido do Impetrante no presente mandamus
limita - se, em preliminar, à sustação do procedimento de
perda de seu mandato perànte a Comissão de Constituição e
Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, e, no mérito,
à extinção do referido procedimento, conforme se verifica
a fls. 18, verbis:

'Pede-se,
pois,
o
deferimento
da
Liminar,
a
fim de
que
seja
sustado
o
procedimento
. político-administrativo
que
tramita perante a douta CCJ, por indicação da
digna
Mesa
da
Casa,
até
a
apreciação
definitiva desta Ação, comunicando-se a mesma
àquele
nobre
Poder,
para
o
imediato
cumprimento.

Ao

depois,

que

sejam

colhidas

as

informações cabíveis; que sejam os autos com
vista ao eminente representante da PGR e,
afinal, NO MÉRITO, concedida a ordem rogada,
confirmatória do provimento liminar, e para
extinguir dito procedimento, por ser de lei e
por
obediência
a
norma
expressa
da
Constituição.'
Entretanto, tal procedimento já se encontra
encerrado,
sendo
fato público e
notório já
ter o
impetrante sido cassado pelo Plenário daquela Casa.
Portanto, não há mais que se falar em sustação da
tramitação da Representação e conseqüente extinção do seu
5
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procedimento pela referida Comissão,
restando,
pois,
prejudicado o presente mandado de segurança, pela perda
de seu objeto . "
Não dou, entretanto, pela prejudicialidade alegada.
Ao indeferir a liminar registrei, às fls. 7~3 :

l1ip6tese de
Plenário."

"Ademais disso, não será ineficaz o writ, na
deferimento do mandado de segurança, pelo

Com efeito, a legislatura iniciada em fevereiro do ano em
curso, em que foi empossado o impetrante como Deputado Feder al,
titular, tem duração de quatro anos (CF, art. 44, parágrafo único).
Se,
porventura,
no
mérito,
a
Corte
houvesse
de
dar
pela
inviabilidade jurídica do procedimento de que resultou a perda do
mandato,
eis
que
referente
a
fatos
sucedi dos
na
legislatura
anterior, qual constitui a tese maior da impetração, a conseqüência
seria,
com o
deferimento do
writ,
a
cassação da deliberação
parlamentar da Câmara dos Deputados, com o retorno do requerente ao
exercício do mandato que concerne à legislatura em curso.

Não se trata, aqui, de discussão sobre a falta de decoro
parlamentar,
matéria em que se e x auriu o
juízo da Câmara dos
Deputados,
mas
há
ggaestio
juris prévia
relativa à
jurídica
viabilidade do procedimento, eis que vinculado esse
a fatos,
segu ndo a inicial, que n ão autorizariam a i n stauração do juízo, no
âmbito parlamentar, que logrou curso, com a def i nitiva decisão de
perda de mandato por falta de decoro parlamentar.
Cumpre, pois, examinar, qual já o anotei, nos limites da
decisão cautelar, esse ponto de mérito.
A esse respeito, o Dr. Procurador - Geral da República
assim se pronunciou (fls. 7~9/720):

"Alega o impetrante manifes t a ilegalidade e
inconstitucionalidade do procedimen to de cassação, visto
que os atos considerados ofensivos ao decoro parlamentar
'relacionamento com pessoas do submundo do crime'
ocorreram em momento anterior à · atual
legislatura;
portanto, não poderiam ensejar a cassação de seu mandato
atual, por ser 'Impossível falar-se em perda de manda to
inexistente; ou em cassação de mandato anteriormente
extinto' (fls. 06).
1 ·

Cf.N\Cri'6

s.r. ..-. uu.om
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Traz como principal fundamento do presente
mandamus a tese já invocada na defesa apresentada na
CCJR, na qual pede a sustação do processo políticoadministrativo, face à decadência do direito de punir,
por inexistir contemporaneidade entre o fato típico e a
competência da atual Legislatura,
em decorrência da

extinção

do

n1andato

legislativo

de

então,

do

ora

impetrante.
Entretanto,
como
também
anotado
pelo
Ministro-Relator em sua decisão de fls. 71.0/71.3, essa
tese já foi .recusada no parecer exarado pelo Ilustre
relator do procedimento de cassação do mandato do ora
impetrante, entendendo haver contemporaneidade entre os
fatos que se apuram e a posse dos Deputados que compõem a
presente legislatura, da qual participa o Impetrante.
Ademais, sustenta com absoluta propriedade:
"A cristalizar-se o entendimento de
que determinada legislatura não pode conhecer
de fatos ocorridos na ant erior, estaremos
estabelecendo período de verdadeiro vale -tudo
nos últimos meses de todas as legislaturas.
Se
restarem
provados
os
fatos
a
ele
imputados, deverá esta Casa agir, lançando
mão doa princípios constitucionais colocados
à
sua
disposição
(quais
sejam,
o
da
razoabilidade e o da máxima e f etividade da
norma constitucion al), além de valer - s e dos
princ ípios que lastreiam o sistema jurídico
n acional
para
emitir
juízo
político,
declarando a perda do cargo de
Depu tado
Federal,
por parte do Representado" (f l s.

425).

Acrescente-se, ainda, que o impetrante não
nega a veracidade dos atos a ele imputados. Portanto,
tendo ele realmente mantido contato com o Sr. Mauricio
Guedes
Novaes,
conhecido por
Chapéu
de
Couro,
um
profissional de crimes, tem-se que houve quebra do decoro
parlamentar a ensejar sua cassação. Segundo o magistério
de Manoel Gonçalves Ferreira Filho,
"entende-se por
a tenta tório ao decoro parlamentar a conduta que fira os
padrões elevados da moralidade, necessários ao prestigio
7
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~: 1'

--

·-·-······-·--·--- ~

-

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

618
N"

MANDADO DE SEGURAN A

ITO FEDERAL

do mandato, à dignidade do Parlamento" (Comentários à
Constituição Brasileira de ~988, Saraiva, 1997, vol. I,
pág. 330)."

No que concerne a outros aspectos do pedido, não há
reexaminar, em mandado de segurança, fatos e provas, sendo certo que
ao impetrante foi assegurada,
no c urso do procedimento a que
respondeu, na Câmara dos Deputados, ampla defesa, consoante já se
anotou. Disso também não se queixa o impetrante que teve competente
profissional do dire i to a assisti - l o, havendo produzido, inclusive,
defesa oral em favor do requerente, quando do julgamento na Câmara
dos Deputados.
Não cabe, por último, no âmbito do mandado de segurança,
discutir a deliberação da Casa Legislativa, ao cassar o mandato do
impetrante, por quebra do decoro parlamentar, enquanto juízo que se
reserva, privativamente, à Casa do Congresso Nacional formulá-lo,
escapando, ao controle do Judiciário', no que concerne a seu mérito,
assegurados que foram ao parlamentar acusado o devido processo legal e
ampla defesa.
Do exposto, indefiro o mandado de segurança.

8

s: r.F. IIU.IlOl
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

MANDADO DE S EGURANÇA N. 23.388-5
PROCED.
DISTRITO FEDERAL
RELATOR
MIN . NÉRI DA SILVEIRA
IMPTE.
PEDRO TALVANE LUÍS GAMA DE ALBUQUERQUE NETO
ADV.
JOSÉ MOURA ROCHA
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
IMPDI\:..
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DE REDAÇÃO DA CÂMARA
IMPOA.
DOS DEPUTADOS
Decisão
Por unanimidade de votos,
o
Tribunal
indeferiu o mandado de segurança. Votou o Presidente. Ausentes,
justificadamente, os Senhores Ministros Carlos Velloso (Pres i dente),
Sepúlveda Pertence e Celso de Mello. Presidi u o julgamento o Senhor
Ministro Marco Aurélio (Vice-Presidente). Plenário, 25.11.99.

Presidência
do
senhor Ministro Marco
Aurélio,
VicePresidente. Presentes à sessão os senhores Mi n istros Moreira Alves,
Néri da Silveira, Sydney Sa n ches, Octavio Gallotti, Ilmar Galvão,
Mauricio Corrêa e Nelson Jobi m.
Vice-Procurador-Geral da República,
N6brega.

~imatsu

Luiz
coolct':nador

S.T,f .

1 01.0~1

Dr.

Haroldo Ferraz da
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Decisões Monocráticas

MS 24458 / DF - DISTRITO FEDERAL

MANDADO DE SEGURANÇA
Relator( a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 05/03/ 2003
Publicação
DJ 12/ 03/ 2883

PP-00024

Partes

MANDADO DE SEGURANÇA N- 24-458-5
PROCED . : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
IMPTE. {S): FRANCISCO PINHEIRO LANDIM
ADV.(A/5): RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO E OUTRO(A/ S)
IMPDO.(A/ S): PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Decisã o

DECISÂO : O ora impetra nte renunciou ao mandato de que era ti:ular na
Câmara dos Deputados , inviabilizando , desse modo , eventual instauração ,
por aquela Casa l egislativa , de procedimento de cassação de mandato , por
alegada falta de decoro parlamentar . A ocorrência desse fato - que é
notório (CPC, art- 33q, I) - assume inquestionável relevo jurídicoprocessual, eis que faz instaurar, na espécie , situação de
prejudicialidade derivada da perda superveniente de objeto desta causa
mandamental. Sendo assim , julgo prejudicada a presente ação de mandado de
segurança ,

to~nando

sem efeito, em conseqüência, a determinaçào constante

do item n . 2 da decisão a fls . 207. Arquivem- se os presentes autos.
Publique-se . Brasilia, 05 de março de 2003 . Ministro CELSO D~ MELLO
Relator
fim do documento
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MEDIDA CAUTELAR NO MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 18/02/2003
Publicação

DJ 21/ 02/2003

PP-00058

Partes

IMPTE. (S) : FRANCISCO PINHEIRO LANDIM
ADV. (A/5) : RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO E OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S): PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Decisão

DECISAO : Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar,
impetrado com a finalidade de obter, do Supremo Tribunal Federal, ordem
que paralise as atividades da Comiss~o de Sindicância instituída , em
03/02/2003, pela Mesa da Câmara dos Deputados (fls . 44), para apurar e
oferecer relatório a respeito de condutas alegadamente atentatórias ao
decoro parlamentar, em que teria incidido o Deputado Federal Francisco
Pinheiro Landim , supostamente envolvido em " tráfico de influência, junto
à Justiça Federal, em beneficio de narcotraficantes" (fls. 45) . Postulase, ainda , nesta sede processual , seja declarada a nulidade do Ato n° 01 ,
de 03/02/2003 (fls . 44) , com o conseqüente " arquivamento do inquérito
administrativo " (fls . 41) , cuja validade é ora questionada na presente
impetração mandamental. O impetrante, para justificar a impugnação que
deduz perante esta Suprema Corte, sustenta que o eminente Presidente da
Câmara dos Deputados, ao agir na condiçao de Presidente da Mesa dessa
Casa legislativa, teria desrespeitado, quando da edição do A:o n°
01/2003, postulados constitucionais básicos, lesando, dentre outros, os
princípios da isonomia, da legalidade, da presunçao de inocência, da
garantia de defesa e aquele que veda o "bis in idem". Passo a aprec1ar o
pedido de medida liminar . COMPET~NCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA APRECIAR MAND~DO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A MESA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Reconheço , preliminarmente , que a qualidade do
órgão estatal ora apontado como coator - Mesa da Câmara dos Deputados faz instaurar a competência originária do Supremo Tribunal Federal para
processar e julgar, na espécie, a presente ação de mandado de segurança
(CF , art . 102 , I, "d") . O ABUSO DE PODER, DE QUE DERIVA LESAO A DIREITOS
SUBJETIVOS , ALEGADAMENTE PRATICADO COM SUPOSTO DESRESPEITO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, LEGITIMA A POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL .
Impõe-se observar , de outro lado , por necessário, que o exame da
impugnaç~o deduzida na presente sede mandamental justifica - na estrita
perspectiva do princípio da separaç~o de poderes - algumas reflexões
prévias em torno das relevantissimas questões pertinentes ao controle
jurisdicional do poder politico e ás implicações jurídico- institucionais
que necessariamente decorrem do exercício do judicial review . Como
sabemos , o regime democrático , analisado na perspectiva das delicadas
relações entre o Poder e o Direito , não tem condições de subsistir ,
quando as instituições políticas do Estado falharem em seu dever de
respeitar a Constituição e as leis , pois, sob esse sistema de governo ,
não poderá jamais prevalecer a vontade de uma só pessoa, de um só
http://www.stf.jus.br/portal~urlsprudencia/llstarJurisprudenciaDetalhe.asp?s1=000003285&base=baseMonocraticas
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estamento, de um só grupo ou, ainda, de uma só instituição . Na realidade,
impõe-se, a todos os Poderes da República, o respeito incondicional aos
valores que informam a declaração de direitos e aos princípios sobre os
quais se estrutura, constitucionalmente, a organização do Estado.
Delineia- se, nesse contexto, a 1rrecusável importância jurídicoinstitucional do Poder Judiciário, investido do gravíssimo encargo de
fazer prevalecer a autoridade da Constituição e de preservar a força e o
império das leis, impedindo, desse modo, que se subvertam as concepções
que dão significado democrático ao Estado de Direito, em ordem a tornar
essencialmente controláveis, por parte de juizes e Tribunais, os atos
estatais que importem em transgressão a direitos, garantias e liberdades
fundamenta1s, assegurados pela Carta da República . Vê -se, dai, na
perspectiva do caso ora e~ exame, que a intervenção do Poder Judiciário,
nas hipóteses de suposta lesão a direitos subjetivos amparados pelo
ordenamento jurídico do Estado, reveste-se de plena legitimidade
constitucional, ainda que essa atuação institucional se projete na esfera
orgânica do Poder Legislativo, como se registra naquelas site~ações em que
se atribuem, à i nstância parlamentar, condutas tipificadoras de abuso de
poder. Isso significa, portanto - considerada a fórmula política do
regime democrático - que nenhum dos Poderes da República está acima da
Constituição e das leis. Nenhum órgão do Estado -situe-se ele no Poder
Judiciário, ou no Poder Executivo, ou no Poder Legislativo - é imune à
força da Constituição e ao império das leis. Uma decisão judicial - que
restaure a integridade da ordem jurídica e que torne efetivos os direitos
assegurados pelas leis - não pode ser considerada um ato de interferência
na esfera do Poder Legislativo, consoante Já proclamou, em unânime
decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, qualquer que seja a
natureza do órgão legislativo cujas deliberações venham a ser
questionadas em sede jurisdicional, especialmente quando houver, como no
caso, alegação de desrespeito aos postulados que estruturam o sistema
constnucional: " O CONTROLE JURISDICIONAL DE. ABUSOS PRATICADOS POR
COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NAO OFENDE. O PRINCÍPIO DA SEPARAÇAO DE
PODERES. -A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de
derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o
aparelho de Estado, representa o principio conservador das liberdades do
cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os
direitos e garantias proclamados pela Constituição. Esse principio, que
tem assento no art. 2' da Carta Política, não pode constituir e nem
qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos
abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou
de qualquer instituição estatal. - O Poder Judiciário, quando intervém
para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade
e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente
legitima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O
regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que
pautado pelo respeito à Constituição , não transgride o principio da
separação de poderes. Desse modo, não se revela licito afirmar , na
hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de
controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência
na esfera de outro Poder da República . O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA
EXIG~NCIA DE ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁTICO . - O
sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o principio da limitação
de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a
formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem
a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação
institucional de qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos
da soberania nacional. Com a finalidade de obstar que o exercício abusivo
das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o
regime das liberdades públicas e que sufoquem, pela opress~o do poder, os
direitos e garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a
íunçâo eminente de controlar os excessos cometidos por qualquer das
esferas governamentais, inclusive aqueles praticados por Comissão
Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou em desvios
inconstitucionais, no dese~penho de sua competência investigatória ." (RTJ
173 / 806, Rel . Min . CELSO DE MELLO) Em suma: a observância dos direitos e
garantias constitui fator de legitimação da atividade estatal. Esse dever
de obediência ao regime da lei se impõe a todos - magistrados,
administradores e legislad~res. É que o poder não se exerce de forma
ilimitada. No Estado democrático de Direito, não hà lugar pa=a o poder
htto://www.stf.jus.br/portal(jurisprudenciallistarJurisprudenciaDetalhe.asp?s1=000003285&base=baseM onocraticas
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absoluco. O CONTROLE JURISDICIONAL DOS ABUSOS IMPUTADOS AO PODER POLÍTICO
- PORQUE TRADUZ REA~IRMAÇAO DA AUTORIDADE DA CONSTJTUIÇAO DA REPÚBLICA NÃO TRANSGRIDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. Ainda que em seu
próprio domínio institucional, nenhum ôrgAo escatal pode, legicimamente,
pretender- se superior ou supor-se fora do alcance da autoridade suprema
da Constituição ~ederal e das leis da República. O respeito efetivo pelos
direitos individuais e pelas garantias fundamentais outorgadas pela ordem
jurídica aos cidadaos em geral

rep~esenta,

no contexto de nossa

experiência institucional , o sinal mais expressivo e o indicio mais
veemente de que se consolidou , em nosso Pais, de maneira real, o quadro
democrát~co delineado na Constituição da República. A separação de
poderes - consideradas as circunstâncias históricas que justificaram a
sua concepção no plano da teoria constituc~onal - não pode ser jamais
invocada como principio destinado a frustrar a resistência JUrídica a
qualquer ensaio de opressão estatal ou a inviabilizar a oposição a
qualquer tentaciva de comprometer, sem justa causa, o exercicio do
direito de protesto contra abusos que possam ser cometidos pelas
instituições do Estado . As razões ora expostas - que bem traduzem
anterior decisão por mim proferida (MS 24.082/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, DJU de 03/10/2001) - justificam a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal conhecer da presente ação mandamental, eis que a
alegação de ofensa a princípios de índole constitucional - precisamente
por introduzir, no exame da controvérsia , um dado de natureza JUrídica descaracteriza a existência de questão exclusivamence política,
permitindo, desse modo,

an~e

a inocorrência de ato interna corporis, o

pleno exercício, por esta Corte, de sua jurisdição constitucional.
Lapidar, sob tal aspecto, o magistério, erudito e irrepreensível , de
PEDRO LESSA ("Do Poder Judiciário ", p. 65/66, 1915, ~rancisco Alves): " Em
substância: exercendo atribuições politicas, e tomando resoluções
políticas , move-se o poder legislativo num vasto domínio , que tem como
limites um círculo de extenso diâmetro, que é a Constituição Federal.
Enquanto não transpõe essa periferia , o Congresso elabora medidas e
normas, que escapam à competência do poder judiciário. Desde que
ultrapassa a circunferência, os seus atos estão sujeitos ao julgamento do
poder judiciário, que, declarando-os inaplicáveis por ofensivos a
direitos, lhes tira toda a eficácia jurídica ." (gr~fei)
por essa razão
que a jurisprudência consticucional do Supremo Tribunal Federal jamais
tolerou que a invocação da natureza interna corporis do ato emanado das
Casas legislativas pudesse constituir um ilegítimo manto protetor de
comportamentos abusivos e arbitrários do Poder Legislativo. Dai a precisa
observação de PONTES DE MIRANDA ( "Comentários à Constituição de 1967 com
a Emenda n° 1, de 1969", tomo III/644, 3• ed., 1987, Forense), cujo
magistério - embora acentuando a incognoscibilidade judicial das questões
políticas atinentes à oportunidade, á conveniência, à utilidade ou ao
acerto do ato emanado do órgão estatal - registra advertência, que cumpre
não ignorar: " Sempre que se discute se é constitucional ou não, o ato do
poder executivo, ou do poder judiciário, ou do poder legislativo, a
questão judicial está formulada, o elemento político foi excedido, e
caiu-se no terreno da questão jurídica ." (grifei) Assentadas essas
premissas, e considerando que o Deputado Federal Pinheiro Landim, parte
ora impetrante, alega múltiplas transgressões ao que dispõe o texto da
Constituição da República - notadamence no que se refere aos postulados
constitucionais da isonomia, da legalidade , da presunção de inocência, do
contraditório e da vedação ao "bis in idem" -, encendo, presente esse
especifico contexto, que se revela suscetível de conhecimento esta ação
de mandado de segurança, eis que a invocação de temas constitucionais faz
instaurar, de modo pleno, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal , para
apreciar a controvérsia exposta nesta sede processual. O PRINCÍPIO DA
UNIDADE DE LEGISLATURA NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE
CASSAÇÃO DE ~~NDATO LEGISLATIVO, AINDA QUE POR ATOS ATENTATÓRIOS AO
DECORO PARLAMENTAR COMETIDOS , POR TITULAR DE MANDATO LEGISLATIVO, NA
LEGISLATURA ANTERIOR . Tenho para mim, ao examinar, em sede de estrita
delibação , a pretensão mandamental deduzida pelo ora impetrance - não
obstante as razões tão excelentemente desenvolvidas por seus eminentes
Advogados - que tal postulação parece não se revestir de plausibilidade
jurídica, especialmente em face da existência de decisão plenária,
proferida pelo Supremo Tribunal Federal , quando do julgamento do MS
23 . 388/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, ocasião em que esta Suprema Corte,
tendo presente situação virtualmente idêntica à que ora se registra neste
processo ( " Caso Talvane Neto " ), rejeitou a tese de que a Casa legislativa

e
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não pode decrecar a cassação de mandato de qualquer de seus membros , por
falta de decoro parlamentar, se o fato motivador dessa deliberação houver
ocorrido na legislacura anterior . Essa decisão, emanada do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, acha- se consubstanciada em acórdão assim
ementado : "Mandado de segurança . 2 . Ato da Mesa da Câma r a dos Deputados,
confirmado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação da referida
Casa legislativa , sobre a cassação do mandato do impetrante , por
comportamenco incompativel com o decoro parlamentar. 3 . Pretende - se a
extinção do procedimento de perda do mandato . Sustenta - se que a cassação
do mandato, para nova legislatura , fica restrita à hipótese de , no curso
dessa legislatura , se verificarem condutas , dela contemporâneas ,
capituláveis como atentatórias do decoro parlamentar. 4 . Não configurada
a relevância dos fundamentos da impetração. Liminar indeferida. 5.
Parecer da Procuradoria-Geral da República pela prejudicialidade do
mandado de segurança, em face da perda de objeto ; no mérito, pela
denegação da ordem . 6. Tese invocada , acerca da inex istência de
contemporaneidade entre o fato t ípico e a competência da a t ual
legislatura , que se rejeita . 7. Não há reexaminar, em mandado de
segurança , fatos e provas ( ... ) . 9 . Mandado de segurança indeferido ."
(grife1) Cabe destacar , neste ponto , que o principio da unidade de
legislatura - que faz cessar , a partir de cada novo quadriênio , todos os
assuntos iniciados no período imediatamente anterior, dissolvendo - se,
desse modo , todos os vínculos com a legislatura precedente (JOSÉ AFONSO
DA SILVA , " Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito
Constitucional " , p . 38/39, i te m n . 1 4 , 1964 , RT) - rege , essencialmente,
o processo de elaboração legislativa, tanto que, encerrado o período
quadrienal a que se refere o art. 44, parágrafo único , da Constituição
Federal , dar-se- á , na Câmara dos Deputados , o arquivamento das
proposições legislativas , com a só exceção de alguns projetos
ta xativamente relacionados na norma regimental (Regimento Interno da
Câmara dos Deputados , art . 105) . É por essa razao que o eminente
Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA , ao tracar do postulado da unidade de
legislatura , examina- o dent r e os princípios que informam o processo
constitucional de formação das leis. De outro lado , e ao contrário da
limitação de ordem temporal imposta à atividade investigatória das
Comissões Parlamentares de Inquérito - cujo âmbito de atuação não pode
ultrapassar a legislatura em que instauradas (HC 71.193/SP, Rel. Min .
SEPÕLVEDA PERTENCE - MS 22 . 858/DF , Rel. Min . CELSO DE MELLO) -, cumpre
rememorar que o Supremo Tribunal Federal, como precedentemente
assinalado, já firmou orientação no sentido de que o princípio da unidade
de legislatura não se reveste de efeito preclusivo , em tema de cassação
de mandato legis l ativo , por falta de decoro parlamentar, ainda que por
fatos ocorridos em legislatura anterior (MS 23 . 388/DF, Rel . Min. NÉRI DA
SILVEIRA, Pleno) . Isso significa , portanto, que o principio da unidade de
legislatura não representa obstáculo constitucional a que as Casas
legislativa s venham, ainda que por fatos anteriores à legislatura em
curso , a instaurar - contra quem já era titular de mandato na legislatura
precedente - proced1mento de caráter político- -administrativo , destinado
a viabilizar a decretação da perda do mandato , por fato atentatório ao
decoro parlamentar , cometido por quem então se achava investido na
condição de membro de qualquer das Casas do Congresso Nacional (CF , art .
55 , I , " e ", §§ 1• e 2°) . Parec e revelar- se essencial , portan t o, para os
fins a que se refere o art . 55, § 2• da Constituição da República , a
existência de uma necessária relação de contemporaneidade e n tre a prática
do ato contrário ao decoro parlamentar, de um lado , e o e xercício do
mandato legislativo, de outro, mesmo que o ato ofensivo à dignidade
institucional do mandato (e , também, à honorabilidade do Parlamento),
tenha ocorrido na legislatura imediatamente anterior, praticado por quem,
naquele momento, já era integrante do Poder Legislativo, tal como
e x pressamente o reconheceu o Plenário do Supremo Tribunal Federal , no
precedente mencionado . Cumpre identificar , neste ponto , a " ratio"
subjacente a esse entendimento que resultou do julgamento plenário do MS
2 3. 388/DF, Rel. Min . NÉRI DA SILVEIRA : é que a ordem jurídica não pode
permanecer indiferente a condutas de membros do Congresso Nacional - ou
de quaisquer outras autoridades da República - que hajam eventualmente
incidido em censuráveis desvios éticos, no desempenho da elevada função
de representação política do Povo brasileiro. Foi por tal motivo que o
Plenário desta Suprema Corte , atento aos altíssimos valores que informam
e condicionam todas as atividades governamentais - não importando o
domlnio institucional em que e l as tenham lugar -, veio a p roferir o seu
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dictum, reconhecendo a possibilidade jurídico- constitucional de qualquer
das Casas do Congresso Nacional adotar medidas destinadas a ~eprimir, com
a cassação do mandato de seus próprios membros, fatos atentatórios à
dign~dade do oficio legislativo e lesivos ao decoro parlamentar, mesmo
que ocorridos no curso de anterior legislatura, desde que, já então, o
~nfrator ostentasse a condição de membro do Parlamento . Sabemos todos que
o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por
administradores íntegros , por legisladores probos e por juízes
incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com total respeito aos
postulados ético- Jurídicos que condicionam o exercício legítimo da
atividade públ~ca. O direito ao governo honesto - nunca é demasiado
reconhecê-lo - traduz uma prerrogativa insuprimivel da cidadania. O
sistema democrát~co e o modelo republicano não admitem, nem podem tolerar
a existência de regimes de governo sem a correspondente noção de
fiscalização e de responsabilidade. Nenhum membro de qualquer instituição
da República está acima da Constituição , nem pode pretender-se excluído
da critica social ou do alcance da fiscalização da coletividade. A
imputação, a qualquer membro do Congresso Nacional, de atos que importem
em transgressão ao decoro parlamentar revela-se fato que assume, perante
o corpo de cidadãos, a maior gravidade, a e x igir, por isso mesmo, por
efeito de imposição ética emanada de um dos dogmas essenciais da
República , a plena apuração e o esclarecimento da verdade , tanto mais se
se considerar que o Parlamento recebeu, dos cidadãos, não só o poder de
representação política e a competência para legislar, mas , também, o
mandato para fLscalizar os órgãos e agentes dos demais Poderes . Qualquer
ato de ofensa ao decoro parlamentar culmina por atingir , injustamente , a
própria respeitabilidade institucional do Poder Legislativo, residindo ,
nesse ponto , a legitimidade ético-jurídica do procedimento constitucional
de cassação do mandato parlamentar, em ordem a excluir , da comunhao dos
legisladores , aquele - qualquer que seja - que se haja mostrado indigno
do desempenho da magna funçao de representar o Povo, de formular a
legislação da República e de controlar as instâncias governamentais do
poder . Não se poderá jamais ignorar que o princípio republicano consagra
o dogma de que todos os agentes públicos - legisladores, magistrados , e
administradores - são responsáveis perante a lei e a Constituição,
devendo expor- se, plenamente, às conseqüências que derivem de eventuais
comportamentos ilícitos . Cumpre insistir na asserção de que a prática de
atos atentatórios ao decoro parlamentar , mais do que ferir a dignidade
individual do próprio titular do mandato legislativo, projeta-se, de
maneira altamente lesiva, contra a honorab ilidade , a respeitabilidade 1 o
prestigio e a integridade politico-institucional do Parlamento ,
vulnerõndo, de modo extremamente grave, valores constitucionais que
atribuem, ao Poder Legislativo, a sua indisputável e eminente condição de
órgão da própria soberania nacional. t por essa razão que o eminente
Professor MIGUEL REALE ( " Decoro Parlamentar e Cassação de Mandato
Eletivo " , in Revista de Direito Público, vol . X/89), ao versar o tema em
questão, adverte que o ato indecoroso do parlamentar importa em falta de
respeito à própria dignidade institucional do Poder Legisla ti v o: "O
'status ' do deputado, em relação ao qual o ato deve ser medido (e será
comedido ou decoroso em razão dessa medida) implica, por conseguinte, não
só o respeito do parlamentar a si próprio, como ao órgão ao qual pertence
( ... ) . No fundo, falta de decoro parlamentar é falta de decência no
comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos representantes
(incontinência de conduta, embriaguez, etc) e falta de respeito à
dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô- lo a criticas infundadas,
injustas e irremediáveis, de forma inconveniente. " Não é !JOr outro motivo
que PINTO FERREIRA ("Comentários à Constituição Brasileira", vol. 3/28 ,
1992, Saraiva), em magistério lapidar sobre a matéria, assinala: "Outro
motivo mencionado pela Constituição do Pais para a perda do mandato de
deputado ou senador é o procedimento reputado incompatível com o decoro
parlamentar. É, então, um poder discricionário que tem a Câmara de
expulsar os seus membros, quando sua conduta venha a ferir a própria
honorabilidade da Assembléia . Conquanto o deputado ou senador tenha todas
as condições para continuar em seu cargo, a própria Câmara ajuiza que ele
é indesejável ou intolerável, surgindo a cassação como uma medida
disciplinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .
( . . . ) A desqualificação do parlamentar não impede que ele venha a
candidatar-se novamente . Eventualmente pode reeleger-se. Mas sobra,
ainda, á Cãmara, o e xercício do seu poder para cassar: novamente o mandato
do dito membro." (grifei) A submiss~o de todos à supremacia da
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Constituiç~o e aos princípios que derivam da ética republicana representa
o fator essencial de preservaç~o da ordem democrática , por cuja
integridade devemos todos velar, enquanto legisladores, enquanto
magistrados ou enquanto membros do Poder Executivo. N~o foi por outro
motivo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a extensão
do princípio da moralidade - que domina e abrange todas as instâncias de
poder -, proclamou que esse postulado, enquanto valor consti~ucional
revestido de caráter ético- - jurídico, condiciona a legitimidade e a
validade de quaisquer atos estatais: " A atividade estatal , qualquer que
seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente
subordinada à observância de parâmetros ético-j urídicos que se refletem
na consagração constituciona l do principio da moral~dade administrativa.
Esse postulado fundamental, que rege a atuaç~o do Poder Público , confere
substância e dá expressão a urna pauta de valores éticos sobre os quais se
funda a ordem positiva do Estado. O principio constitucional da
moral1dade administrativa, ao impor limitações ao exercício do poder
estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder
Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o
comportamento dos agentes e órgãos governamentais ." (ADI 2 . 661/MA , Rel.
Min. CELSO DE MELLO - Pleno) Impõe-se uma última observaç~o a propósito
do princípio da unidade de legislatura . No caso ora em exame, embora
tratando-se de fato ocorrido na legislatura anterior, ele só deixou de
ser apurado , em virtude da extinç~o anômala do respectivo procedimento,
por efeito da livre e unilateral declaração de vontade emanada do próprio
impetrante, que renunciou ao mandato de que , ent~o, era titular. Daí o
fato de a nova Mesa da Câmara dos Deputados haver deliberado, em
03/02/2003, sobre a necessidade de abertura de novo procedimento, em
ordem a legitimar, em funç~o de novas investigações, a regular
instauraç~o . em momento oportuno , do processo de cassaç~o de mandato , por
alegada falta de decoro parlamentar, que teria sido cometida pelo ora
impetrante. Veja-se que, no precedente referido (MS 23 . 388/DF, Rel. Min.
NÉRI DA SILVEIRA, Pleno), o fato - também praticado em legislatura
anterior (16/12/98) - veio a ser objeto de procedimento de cassaç~o de
mandato, instaurado no último mês de determinada legislatura
(janeiro/99), que teve prosseguimento e conclusão no início da
legislatura seguinte, quando certo Deputado Federal teve o seu mandato
cassado, por falta de decoro parlamentar (em 07/04/99), transitando, o
respectivo processo de cassação, de uma legislatura para out=a, sem
qualquer solução de continuidade. Presente referida situação (fato
ocorrido em legislatura anterior , em cujo ~mbito foi instaurado o
concernente procedimento de cassaç~o . encerrado na legislatura
subseqüente, com os respectivos atos processuais havendo sido praticados
em seqüência ininterrupta) - situação essa em tudo aparentemente mais
desfavorável que a ora exposta pelo impetrante -, esta Suprema Corte,
mesmo assim, veio a reconhecer que a Carta Política n~o exige que haja
necessária relação de contemporaneidade entre o fato típico e a
legislatura sob cujo domínio temporal teria ocorrido o evento motivador
da responsabilizaç~o política do legislador, por falta de decoro
parlamentar, consoante esclareceu o Plenário do Supremo Tribunal Federal :
" 3. Pretende-se a extinção do procedimento de perda do mandato . Sustentase que a cassação do mandato , para nova legislatura , fica restrita à
hipótese de , no curso dessa legislatura, se verificarem condutas, dela
contemporâneas , capituláveis como atentatórias do decoro parlamentar
( ... ) 6 . Tese invocada , acerca da inexistência de contemporaneidade entre
o fato típico e a competência da atual legislatura, que se rejeita." (MS
23 . 388/DF, Rel . Min. NÉRI DA SILVEIRA- grifei) APARENTE INOCORR~NCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO " NO~ BIS IN IDEM" . Vê-se, do próprio precedente
resultante do julgamento d~ MS 23 . 388/DF, Rel . Min . NÉRI DA SILVEIRA
(Pleno) , que parece revelar-se inconsistente a alegação de que a Mesa da
Câmara dos Deputados, com a edição do Ato n° 01/2003 , teria ~nfringido o
postulado que veda o " bis in idem" . Na realidade , o procedimento de
opuração preliminar da conduta alegadamente indecorosa do ora impetrante,
instaurado na legislatura anterior, não se concluiu , em decorrência de
obstáculo exclusivamente criado pelo próprio impetrante , que renunciou ao
seu mandato (fls. 46/49), impedindo, assim, ante a superveniente perda de
objeto , a conclusão da sindicância . Torna-se evidente, pois, que, em
virtude dessa anômala extinç~o da sindicância administrativa - a que deu
causa , unicamente , o próprio impetrante (fls. 46/49) - o órgão
legislativo dela encarregado não teve condições de conclui- la e de
relatá-la , o que, por si só , afasta a alegaç~o de que a instauraç~o de
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nova sindicância, sob a responsabilidade de órgão legislativo composto
por novos integrantes, teria importado em ofensa ao principio do "non bis
in idem ". Esse desrespeite ao postulado que veda o "bis in idem"
simplesmente não ocorreu, eis que, na legislatura anterior, nao se
registrou, contra o ora irrpetrante, e a propósito dos mesmos fatos
ensejadores da atual sindicância, a inflição de qualquer sanção de indole
politico-administrativa , nem se verificou o encerramento de qualquer
procedimento de caráter disciplinar. Disso resulta que inexiste, no caso,
qualquer possibilidade de dupla punição político-administrativa, motivada
pelo mesmo fato , a ser eventualmente imposta pela Casa Legislativa a que
pertence o ora impetrante, uma vez que - insista-se - a imputação
existente contra o Deputado Federal Pinheiro Landim, além de não haver
constituído objeto de apreciação definitiva na legislatura a~terior,
sequer resultou em qualquer sanção ao parlamentar em referência .
PROCEDIMENTO INQUISITÓRIO (FASE PRÉ-PROCESSUAL) E GARANTIA OS DEFESA.
Também não me parece, em sede de estrita delibação, que a Comissão de
Sindicância tenha desrespeitado a garantia da plenitude de defesa , pois
ainda não se instaurou o processo político-administrativo a que se refere
o art . 55, § 2°, da Constituição . É que a Comissão de Sindicância- que
constitui a longa manus do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar - atua,
no presente momento, numa fase estritamente pré-processual, realizando
dil~gênc1as investigatórias destinadas a comprovar, ainda que de modo
sumário e preliminar, os fatos que poderão substanciar, em momento
oportuno , o ulterior oferecimento de acusação formal ("representação " )
contra o ora impetrante, por suposta prática de atos alegadamente
incompatíveis com o decoro parlamentar. Isso significa, portanto, que a
fase ritual em que presentemente se acha o procedimento de apuração
sumária e preliminar dos fatos não comporta a prática do contraditório ,
nem impõe a observância da garantia da plenitude de defesa, eis que a
invesc~gação promovida pela Comissão de Sindicância reveste- se, no
presente momento, do caráter de unilateralidade, impregnada que se acha
de inquisitividade, circunstância essa que torna insuscetível de
invocação a cláusula da plenitude de defesa e do contraditório. É por
essa razão que JOSÉ FREDERICO MARQUES ( " Elementos de Direito Processual
Penal ", vol . I/157, item n. 82, 2" ed., 1965, Forense), ao versar o tema
da investigação penal, adverte que não tem pertinência, nessa fase
procedimental, caracterizada pela nota da unilateralidade da apuração dos
fatos, a iovocaçao do princípio do contraditório, exatamente por ainda
n~o haver sido instaurado o concernente processo: "Um procedimento
policial de investigação, com o contraditório, seria verdadeira
aberraçao , pois inut~lizaria todo esforço investigatório que a polícia
deve realizar para a preparação da ação penal ." Essa lição revela-se
inteiramente aplicável à atividade igualmente investigatória desenvolvida
pela Comissão de Sindicância, instituída pela Mesa da Câmara dos
Deputados, pois, também no caso ora em exame, mostra-se prematura a

pretendida observância da garantia do contraditório e da plenitude de
defesa, eis que ainda não se instaurou, na forma do art . 7° do
Regulamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos
Deputados, e para os fins a que se refere o art . 55 , § 2•, da Carta
Política, o pertinente processo de perda do mandato , por suposta falta de
decoro parlamentar . O fato irrecusável é um só: a Com~ssão de Sindicância
- que promove a investigação preliminar e sumária - atua como verdadeira
fact-finding commission . Nela não há a figura do acusado , porque ainda
inexistente qualquer acusaçao formal e também porque inocorrente a
própria instauraçao do processo político-administrativo a que alude o
art. 55, § 2•, da Carta Política, e cuja disciplina ritual observará o
que dispõe o art. 7" do Regulamento do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados, oportunidade em que será, então ,
assegurada ampla defesa ao parlamentar, com todos os meios a ela
inerentes, inclusive aquele referente á garantia do contradi~ório (Cf,
art. 55, § 2°). É certo que o Estado, em tema de punições de índole

disciplinar ou de caráter político-administrativo, não pode exercer a sua
autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no
~xercicio de sua atividade censória, o postulado da plenitude de defesa,
pois - cabe enfatizar -, o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica
de qualquer sanção punitiva imposta pelo Poder Publico exige, ainda que
se cuide de procedimento meramente administrativo (Cf, art . 5°, LV), a
fiel observância do principio do devido processo legal, consoante adverte
autorizado magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO ,
"Comentários à Constituição Brasileira de 1988 ", vol . 1/68-69, 1990,
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Saraiva; PINTO FERREIRA, "Comentários á Constitui çlo Brasileira ", vol.
1/176 e 180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, " O Direito á
Defesa na Constituiçlo de 1988", p. 71/73, item n . 17, 1991, Renovar;
EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, " O Direito à Defesa na Constituiçi'!.o ", p . 4749, 1994, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, "Comentários à Constituição do
Brasil", vol. 2/268 - 269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO,
" Direito Administrativo", p. 401-402 , 5" ed., 1995, Atlas; LÚCIA VALLE
FIGUEIREDO, " Curso de Direito Administrativo", p. 290 e 293-294, 2" ed .,
1.995, Malheiros, v.g . } . Ocorre, no entanto, que essa diretriz
constitucional (CF, art . 5°, LV), assim interpretada pelo magistério da
doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais, somente terá aplicação, se
e quando se tratar de processo (administrativo ou judicial) , não, porém,
quando se cuidar, como no caso, de simples apuraçi'!.o sumária , por Comissi'!.o
de Sindicância, destinada a subsidiar futura acusação formal contra
qualquer parlamentar, a quem vier a ser imputada a prática de ato
incompatível com o decoro inerente às Casas legislativas . Uma vez
instaurado o processo de decretação de perda de mandato, por suposta
infraçlo ao que dispõe o art . 55, II, da Constituiçi'!.o, resultante de
formal oferecimento da representação, por parte de quem dispuser de
legitimidade ativa para tanto (CF, art . 55, § 2°), aí, então, impor- se- á,
por efeito do que determina a própria Carta Política (CF, art . 55, § 2°),
a observância da garantia indisponivel da plenitude de defesa. Antes,
porém, tal como já enfatizado , não se revelará aplicável a garantia a que
se refere o art. 55, § 2° da Constituiç~o, pois , na fase pré- processual
de apuraçlo sumAria e preliminar dos fatos e respectivos elementos
probatórios , inexiste - considerado o contexto emergente da presente
causa - qualquer possibilidade jurídica de imposiç~o da sançAo
consticucional de perda do mandato , tal como se discutiu , amplamente, no
Plenário desta Corte, quando do julgamento do MS 21 . 861/DF, ~el . Min.
NÉRI DA SILVEIRA. AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR , AINJA QUE OS
FATOS A SEREM APURADOS POSSAM QUALIFICAR- SE COMO ILÍCITOS PENAIS. De
outro lado, cumpre enfatizar que a Comiss~o de Sindicância - considerada
a extrema gravidade dos fatos submetidos à sua apuração - dispõe de plena
liberdade de atuação para investigar e para esclarecer os eventos que
motivaram, no plano institucional , a reaçi'!.o da Câmara dos Deputados . o
aprofundamento e a extensão das investigações promovidas pela Comissão de
Sindicância , instituída pela Mesa da Câmara dos Deputados, visam a um só
propósito: o de permitir a apuraçlo da verdade real sobre os fatos que
caracterizariam a alegada falta de decoro parlamentar. A circunstância de
esses mesmos episód~os constituírem objeto de investigaçlo penal não
impede , nem inibe a Câmara dos Deputados , por intermédio da Comiss~o de
Sindicância , de também apurar os fatos, na exata medida em q·Je as
informações deles decorrentes mostrarem-se relevantes para os fins a que
alude o art . 55, II, da Constituição da República. Cabe relembrar, neste
ponto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade,
reconheceu a possibilidade de qualquer das Casas do Congresso Nacional agindo nos estritos limites de sua competência institucional - realizar
investigações ou promover inquéritos e sindicâncias, com o objetivo de
apurar fatos sujeitos a procedimentos incluídos em sua esfera de
atribuições (precisamente como no caso} , não obstante esses mesmos fatos
possam constituir objeto de inquéritos policiais ou, até mesmo , de
processos judiciais em curso: "AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR. - O
inquérito parlamentar, realizado por qualquer CPI, qualifica - se como
procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e dotado de
finalidade própria, circunstância esta que permite à Comissi'!.o legislat~va
- sempre respeitados os limites inerentes à competência material do Poder
Legislativo e observados os fatos determinados que ditaram a sua
constituição - promover a pertinente investigaçlo, ainda que os atos
investigatórios possam incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes
a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais ou a processos judiciais
que guardem conex~o com o evento principal objeto da apuração
congressual. Doutrina . Precedente : MS 23 . 639-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO
(Pleno} . " (MS 23 . 652/DF , Rel. Min. CELSO DE MELLO) Esse entendimento
jurisprudencial reflete - se , por igual , no magistério de eminentes autores
(JOAO DE OLIVEIRA FILHO, " Comissões Parlamentares de Inquéri::o", ~n
Revista Forense, vol . 151/9-22, 13; ALCINO PINTO FALCAO, "Comissões
Parlamentares de Inquérito - Seus Poderes Limitados - Relações com a
Justiça -Testemunhas", in Revista Forense, vol. 185/397-399, item n . 4;
JOSÉ LUIZ MÔNACO DA SILVA, "Comissões Parlamentares de Inquérito", p . 3435, 1999, Ícone; ROGÉRIO LAURIA TUCCI, " Comisslo Parlamentar de Inquérito
htto:/Jwww.stf.jus.br/portai(JurlsprudenciallistarJurlsprudenciaDetalhe.asp?s1=000003285&base=baseMonocraticas
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(Atuação - Competência- Caráter investigatório) " , in Revista Brasileira
de Ciências Cr~minais, vol . 6/171 - 185, 180; CARLOS MAXIMILIANO,
"Comentários à Constituição Brasileira de 1946 " , vol. 2/80 , item n . 315 ,
5" ed ., 1954, Freitas Bastos) : " Em virtude da natureza da investigação
parlamentar, nada impede, entre nós, que ela se realize paralelamente com
o inquérito policial ou o processo judiciário ." (NELSON DE SOUZA SAMPAIO ,
"Oo Inquérito Parlamentar", p . 45/46 1 1964 , Fundação Getúlio Vargas g.t. i ft!l)

P:Le:s~nLe::,

Lodas as .z:az.t':les ora expostas ,

ma..:;

con::;ideLdnUu ,

sobretudo , o precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
(MS 23.388/DF, Rel. Min. NIÕ:RI DA SILVE;IRA, "Caso Talvane Neto " ), entendo
que resulta descaracteri zada , na espécie , a plausibilidade juridica da
pretensão mandamental ora deduzida . Cabe enfati zar , neste ponto, que o
deferimento da medida liminar , que resulta do concreto exercício do poder
cautelar geral outorgado aos juíze s e Tribunais , somente se justifica em
face de situações que se ajustem a os pressupostos referidos no art . 7° 1
II, da Lei n• 1 . 533/51 : a e xistência de plausibilidade jurídica (fumus
boni juris), de um lado , em concurso com a possibilidade de lesão
irreparável ou de difícil reparação (periculurn in mora) , de outro . Sem
que concorram esses dois requisitos - que são necessários , essenciais e
cumulativos - , não se legitima a concessão da medida liminar . Orienta - se,
nesse sentido , a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal : " Mandado de
segurança . Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar , os motivos
para a sua concessão estão especi ficados no art . 7° , II da Lei n•
1 . 533/51 , a saber : a) relevância do fundamento da impetração; b) que do
ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a

segurança . Não concorrendo estes dois requisitos , deve ser denegada a
liminar . " (RTJ 112/140 , Rel . Min . ALFREDO BUZAID- grifei) Sendo assim ,
em sede de mera delibaçào , e tendo em consideração os fundamentos que
venho de e xpor , indefiro o pedido de medida liminar . 2 . Requisitem- se
informações ao eminente Presidente da Câmara dos Deputados , em sua
condição de Presidente do órgão colegiado ora apontado corno coator ,
encaminhando- se , a Sua Excelência , cópia da presente decisão . Publique se . Brasilia , 18 de fevereiro de 2003 . Ministro CELSO DE MELLO Relator
Legislação
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ART-00002 ART-aeee5
ART-eee44 PAR-ÚNICO
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Observação

Legislação feita por:(CHV).
fim do documento
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Mestre, Doutor, LiVre-Docente pela USP; Professor convidado PUC-PÓS;
Presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB·SP, Membro da Comissão de
Direito Constitucional OAB·SP; Conselheiro Jurídico da Fecomercio; Membro da
APW - Academia Paulista de L~tras Jurídicas; Mempro {lo IASP · lnstitu!o dos
Advogados de São Paulo, IPSA-lnternational Polilicat Science'Association, APSA
- American Polltical Science Assoelation e Correspondent of the Center tor the
Study ot Federalism- Phlladelphia USA.
E·mail: dírceo@uol.com.br

Foro privilegiado
Presidente -vice - ministros
Privilégio é "vantagem que
se concede a alguém com exclusão de outrem e contra o direito comum; permissão especial, prerrogativa, imunidade;
Dom, condão".
O debate cotidiano coloca
em questão o foro privilegiado,
se a inda o é, para o Presidente
da República, Vice, Ministro de
Estado e Parlamentares. Afirmam, alguns, a ide ia do Ex-Presidente L ula assumir um ministério para go7_,""\r de seus benefícios. Outros consideram um risco e que na relação custo-beneficio será pior.
O Artigo 51 da Constituição
da República Federativa do
Brasil determina: "Compete privativamente à Câmara dos Deputados: I - autorizar, por dois
terços de seus membros, a instauração de processo contra o
Presidente e o Vice-Presidente
da República e os Ministros de
Estado".
Em qualquer caso a iustauração de processo está condicionada à autorização da Câmara Federal. O Artigo 52, inciso I, da Lei Maior, dá Competência par& processar e julgar, nos crimes de responsabilidade, ao Senado FederaJ.
O Artigo 86 da C.F. assim
expressa: "Admitida a acusação
contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara
dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade".§ I('
"O Prcsideute ficará suspenso

de suas funções: I - Nas infrações penais comuns, se recebida
a denúncia ou queixa-crime pelo
Supremo Tribunal Federal".
O Artigo 102 do Texto Máximo determina: ·'Compete ao
SL1premo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: b - nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da
República; c - nas infrações
penais comuns e nos crimes de
responsabilidade, os Ministros
de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica. resalvado .o disposto
no A1t. 52. I, os membros dos
Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os
chefes de missão diplomática de
caráter permanente".
Há privilégio? Ao considerarmos o cargo, a função, o "siatus", em tese, poderia representar um privilégio, ser julgado
pela mais alta Corte, diretamente. Entretanto, seria um processo mais rápido e levaria a uma
condenação em última instãncia.
que não caberia mais recurso e
ao cumprimento de pena. Lado
outro, no julgamento como pessoa comum. abre oportunidade
para a defesa ante um juiz singular, recorrer a um Tribunal
Regional Federal ou da Justiça
Estadual, subir a um Tribunal
Superior e chegar, se for o caso,
ao Supremo Tribunal Federal,
ou seja, quatro instâncias, com

todos os recursos admissíveis
nos quatro 1;raus, demandando
um longo tempo, com todas as
vicissitudes conducentes à absolvição ou mitigação da pena
ou prescrição, além do longo
período que poderá chegar a 20
anos ou mais. Na prática, onde
se encontra a vantagem característ ica, elemento do privilégio? Evidentemente, há uma inversão e a preferência é não ter

o "'staJus,.
Confiamos na lisura, na isenção, na independencia, na imparcial idade, na insuspeição, na
falta de impedimentos. previstos na Constituição e no Código de Processo Civil. tanto do
Procurador Geral da República,
ao denunciar. quanto dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgarem. Exercerão suas
funções de acordo com as convicções e a consciência de cada
um e apenas conheceremos a
partir de suas manifestações.
Dinnte do expo~to, o que leva
um posslvel acusado a abandonar as vantagens das várias instâncias, como um ser comum,
assumir um ministério para wn
julgamento único? Ble tem ou
presume alguma garantia? Confia pelas tendências? Tem alguma ce1teza ou vai correr o risco?
Uma coisa deve ser do conhecimento. Os ministros do Supremo
e o Procurador-Geral têm suas
garantias. devem preservar a dignidade do cargo. pessoal. e também estão sujeitos ao impeachment, por crime de -responsabilidade, julgado pelo Senado, confomle os artigos 39 e 40 da Lei
1.079/I 950.

hUps://mail.google.com/_/scs/mail-static/_/jslk=gmail.main.pt_BR.PUikOErRrmY.O/m=m.J,l,iflam=PIPeWsDBv cHsc4QoF36SIW999 vUL87MPDv3c...
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Mestre, Oou!or, Livre-Docente pela USP; Professor convidado PUC-?ÓS;
Pmsldeme da Comissão de EnsinoJuridioo da OAB·SP, Membro da Comlss~o da
Dlmilo Constitucional OAB·SP; Conselheiro Jurídico da Fecomorclo; Membro ela
APl.J · Academia Paulista de Letras Jurídicas; Membro do IASP • Instituto dos
Aavogados de São Paulo, IPSA -lnlematlonal Po!illcal Selence Associalion, APSA
- American PoliUcal Science Assoelatlon e Correspondent of U1e Center for lhe
Study of Federallsm-Phitadelphia USA.
E·mail: dirceo!luol CWJ b!

Julgamento, foro privilegiado
e parlamentares
Têm sido objeto de muitas
análises os julgamentos dos parlamentares. Têm eles algum privilégio, o que representa vanragem, ou hoje SÍ!,'llÍ fica mnn inversDo de valores, com relação
ao julgamento do ser comum?
C011fonn e o Artigo 53 da
ConstituiçHo da República federativa do Brnsil, os deputados
e senadores gozam de imunidades, são invioláveis, civil e pcnalmerttc por suas opiniões, palavras e votos. Pelo § i• deste
dispositivo. os parlamentares,
desde a expedição do diploma.
serJo submetidos a julgamento,
perante o Supremo Tribunal Federal. É o denominado "Foro
Privilegiado", com as altcrnçôcs
dadas pela Emenda Corn.titucional o• 35, de 20 de dezembro de
200 1. Esta Emenda dispensou a
prévia licença da Casa a que
pertence o Parlarnentar· para ser
preso ou processado, exigências anteriores, salva os casos em
flagrantes de crime inafiançável.
De acordo com o § 2•, os membros do Congresso Nacional
poderão ser presos, apenas em
tlagrante de crime inafiançável
e, mesmo nestes casos, os autos
serão levados, dentro de 24 horas ã Casa respectiva, para que,
pelo voto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão. O § 3° manda que, recebida a denúncia contra senador ou
deputado, o Supremo Tribuoal
Federal deve dar ciência à sua
Casa e esla, por iniciativa de
partido político nela representado e pelo voto da maioria ( absoluta) de seu~ membros, poderã, até a decisão final. sustar o
andamento da ação.
Quer dizer ate aqui. A Emenda eliminou, para prender efou
procc~sar, criminalmente, o parlamentar . 1t prévia licença de
sua Casa. Eles podem ser presos e processados em flagrante
de crime inafiançável, mas a sua
Casa receberá os autos em 24

borus e resolverá sobre a prisão.
Ainda mais, por voto da maioria de seus membros poderá sustar o andamento dn ação. Não
há necessidade de licença da
Câmara ~ do Senado. mas ambas resolvem sobre a prisão e
sustação do andamento da ação.
Se havia n desconfiança corporativa para concedera licença e
que nunca ocorreria, haverá
para sustar ou decidir sobre a
prisMo. Se era um privilégio,
continua o ser. O pedido de sustação será apreciado no prazo
de •15 dins do recebimento pela
Mesa Diretora, em consonância
com o § 4" do mesmo Ar-tigo 53
da Lei Maior que, no§ 5•, manda suspender a prescrição, enquanto durar o mandato.
O Artigo 55 do Texto Magno estabeleceu os casos de perda do mandato de deputado ou
senador. Dentre eles. destacamos o inciso 11 pelo procedimento incompativel com o decoro parlamentar . o inciso IV,
pela perda ou suspensão dos direitos polfricos e o inciso VI,
êm decorrência de condenação
criminal, em sentençA transitada em julgado, niío cabendo
mais recursos, alinhando-se
estes ultimos dois no inciso 111
do Artigo f 5 da Constiluiç!io
Federal, o qual condiciona a
cassaçllo de direitos pollticos,
sua perda ou suspensão, à condenação crimi[IJll lrWJ.Sitaçla em
julgado, enquanto durarem
seus efeitos. Pelo § i• do Artigo 55 é incompatível com o
decoro parlamentar, além dos
casos definidos no regimento
interno, o abuso das prerrogativas ou a percepção de vantagens indevidas. No § 2•, prev!
4ue nos casos de im:ompatibilidade com o decoro e de condenação, a perda do mandato
sern decidida pelas Casas do
Congresso. por maioria absoluta e por provocaçito dn respectiva Mesa ou de partido po-

lltico representado no Congrésso Nacional, assegurada
ampla defesa. O § 4• garante
que a renúncia do parlamentar terá seus efeitos suspensos
até ns deliberações ti nais sobre o decoro e a condenação
criminal que levam à perda do
mandato(§ 2•. acima citado).
Quer dizer a renúncia nao impedirá a decisão que afastará
o parlamentar dos cargos públicos, por oito anos, como
também previsto na Lei 135/
20 I O. da "F'icba Limpa", Ar·
tigo 1'', "K". em virtude da
condenação por um colegiado.
Pelo exposto, ainda que
pelo ''stallrs" pareça um privilégio ser julgado, originalmente, pela Suprema Corte, na prática. as maiores vantagens sllo
oferecidas ao indivíduo comum. Este tem a possibilidade
de quan·o iustâncias. com todos
os recursos cabfveis em cada
uma. favorecido pelo tempo,
suas vicissitudes e prescrições.
A pesar de tudo c no caso
de decoro ser mais rápido, poderemos apontar alguns favorecimentos. Comprovadas as
acusações, o parlamemar não
poder:\ ser preso, salvo em nagrame de crime inananç>lvel e
m~~mo neste caso a Casa a que
pertence resolve sobre a prisao.
A Casa rcspcvtivo podcró sustar o andamento da ação, enquanto durar o mandato. lndepende de licença da Casa, mas
esta poderá sustar a ação. Só
perderá o mandato se tiver procedimento ÍllCOmpatível com o
decoro parlamentar, sofrer condenação criminal em sentença
transitada em julgado, mas
quem decide sobre a perda do
mandato é a Câmara dos Deputados ou o Senado. Esse será
o twjeto e os obstáculos para o
j!Jlgamenro, dos pollticos que
já foram e outros que serão denunciados pelo ProcuradorGeral da República.

hHps:l/mail.google.coml_/scs/mail-s!atic/ ~s/k=Qmail.main.p! BR.PUtkOErRrmY.Oim=m i,t,ltlam=PiPeWsD8v cHsc4QoF36SIW999 vULB7MPDv3c...
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 4

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dois dias dois do mês de dezembro, do ano de dois mil e
quinze, em Brasília. Distrito Federal , no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, certifico, para os
devidos fins, que este volume de número 4 (quatro), com folhas
numeradas de 1084 a 1368-A, pertencente à Denúncia por Crime
de Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira

Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em
desfavor da Excelentíssima Senhora Presidente da República,
i ncerrado nesta data. E, para constar, eu,
Sílvio

Avelino

da

Silva,
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DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 5

AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, autuo os documentos
que

se

seguem ,

referentes

à

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,

Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em desfavor da
Excelentíssima Senhora

=~.uss~ff, ~~ ~~

1

ente da - ~~· Dilma Vana

•

Avelino da Silva, Sec etário-Gera

e

r;;;JE:~ar~ co~~:~i~
lavro e subscrevo a
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POLÍCIA FEDERAL
CONFIDENCIAL
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

DRCOR- Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN- Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas
Públicas

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 07
que presta
AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO
(abrange os Anexos 7- Propinas, 8- Repar, 11 - Replan e 12Cabiúnas, 18- Doações e 19 • Youssef, do Acordo de Colaboração
Premiada; bem como os Anexos 7- Propinas, 8- Repar, 11- Replan,
12- Revap, 13- Cabiúnas, do Acordo de Leniência)
Aocsl 30 dia(s) do mês de outubro de 2014, na Procuradoria Regional da República em São
Paulo/SP, perante FELIPE EDUARDO HIDEO HAYASHI, Delegado de Policia Federal,
Primeira Classe, matrícula n° 16.027, nos termos do· Acordo de Colaboração Premiada
firmado entre a POlÍCIA FEDERAUMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e AUGUSTO
RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, bem como do Acordo de Leniência firmado com as
empresas SOG ÓLEO E GÁS S/A, CNPJ 07.639.071/0001-88, SETEC TECNOLOGIAS/A,
CNPJ 61.413.423/0001-28, PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ
07.187.473/0001-99, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 01 .568.303/0001-78, PEM
ENGENHARIA LTDA. , CNPJ 62.458.088/0001-47, ENERGEX GROUP REPRESENTAÇÃO
E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 05.114.027/0001-29, no bojo da investigação policial
federal denominada Operação "Lava Jato", comparece AUGUSTO RIBEIRO DE
MENDONÇA NETO, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o n° 695.037.708-82,
portador RG n° 5575224 SSP/SP, residente na rua Iara. n. 123, apto. 101, bairro ltaim, São
Paulo/SP, telefones (11) 98136-3176, devidamente assistido por sua Advogada constituída,
BEATRIZ CATIA PRETA, OAB/SP n. 153879/SP. e o Advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA,
OAB/SP n. 320868, ambos com escritório na rua Hungria, n. 574, 6° andar, São Paulo/SP,
e também na presença das testemunhas DANIELANIANO DE CAMPOS LUNA, Técnico do
MPF, matrícula 23012-0, e JOÃO PAULO DE ALCÂNTARA, Escrivão de Policia Federal,
Primeira Classe, matricula 15.576, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, RESPONDEU: QUE o declarante afirma que a advogada ora presente é sua
defensora legalmente nomeada para lhe assistir no presente ato, conforme determina o
§15 do art. 4° da Lei na 12.850/2013; QUE.o declarante afirma que pretende colaborar de
forma efetiva e voluntária com investigações policiais e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministério Público Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu
defensor, ao direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos
termos do §14 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora
autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de
colaboração em mídia digital (HD SAMSUNG 500GB, serial number E2E2JJHD123134),
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do
art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato
de colaboração dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua
anedade, podendo O juiz recusar a homologação CaSO não
regularidade, legalidade e VO
atenda aos requisitos le 1s ou ade~-la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os
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efeitos da colaboraçao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados,
dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a identificação dos demais
coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles
praticadas; 11- a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização
criminosa; 111- a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização
criminosa; IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações
penais praticadas pela organização criminosa; bem como a concessão do benefício levará
em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a
repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante
também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n°
12.850/2013: I- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 11ter nome, qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 - ser conduzido, em
juizo, separadamente dos demais coautores e partícipes; IV - participar das audiências
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos
meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por
escrito; VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou
condenados; QUE todos os presentes são cientificados neste momento da proibição do
uso de quaisquer instrumentos de gravação ou reg istro de áudio ou vídeo próprios e
declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as
penas legais; QUE o presente termo de colaboração abrangerá os Anexos 7 "Pagamentos de Propinas", 8- Repar, 11- Replan, 12- Cabiúnas, 18- Doações e 19
- Youssef, do Acordo de Colaboração Premiada; bem como os Anexos 7 -Propinas, 8
- Repar, 11 - Replan, 12- Revap, 13 - Cabiúnas, do Acordo de Leniência; QUE o
declarante afirma que houve pagamentos de propinas nos seguintes contratos: (1)
TERMINAL DE CABIÚNAS 2, cujo contrato foi firmado entre o CONSÓRCIO TSGÁS,
composto pelas empresas TOYO ENGENEERING e SOG - ÓLEO E GÁS, no final de
2007, não se recordando o valor, e a PETROBRÁS; (2) REVAP- REFINARIA HENRIQUE
LAGE, em São José dos Campos/SP, cujo contrato foi firmado entre o CONSÓRCIO
ECOVAP, composto pelas empresas TOYO ENGENEERING, OAS e SOG -ÓLEO E GÁS,
e a PETROBRÁS, no valor aproximado de R$ 1,5 bilhões, no final de 2007; QUE (3)
REPLAN- REFINARIA DE PAUlÍNEA, em Paulínea/SP, cujo contrato foi firmado entre o
CONSÓRCIO CMMS, composto pelas empresas MENDES JUNIOR, MPE e SOG- ÓLEO
E GÁS, no final de 2007, no valor aproximado de R$ 1bilhão de reais; (4) REPAR REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, em Araucária/PR, cujo contrato firmado
entre o CONSÓRCIO iNTERPAR, formado pelas empresas MENDES JÚNIOR, MPE e
SOG - ÓLEO E GÁS, no valor aproximado de R$ 2.4 bilhões de reais, no ano de 2008; (5)
TERMINAL CABIÚNAS 3, em Macaé/RJ, no ano de 2011, na faixa de R$ 1bilhão de reais,
cujo contrato foi firmado entre o CONSÓRCIO SPS, composto pelas empresas SKANSKA,
PROMON e SOG; QUE indagado sobre como se deram as negociações que resultaram
nos contratos supramencionados, isto é, se houve negociação por meio do "CLUBE" das
empresas cartelizadas. quem negociou, como, se houve lista encaminhada para Diretores
da PETROBRÁS a fim de direcionar a contratação dos consórcios específicos, e como se
deram as negociações e a operaci
lização do pagamento das propinas, afirma o
ontratos do (1) TERMINAL DE CABIÚNAS 2, cujo
seguinte: QUE a respeito do
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contrato foi firmado entre o CONSÓRCIO TSGÁS, composto pelas empresas TOYO
ENGENEERING e SOG- ÓLEO E GÁS, no final de 2007, não se recordando o valor, e a
PETROBRÁS; e da (2) REVAP - REFINARIA HENRIQUE LAGE, em São José dos
CamposiSP, cujo contrato foi firmado entre o CONSÓRCIO ECOVAP, composto pelas
empresas TOYO ENGENEERING, OAS e SOG - ÓLEO E GÁS, e a PETROBRÁS, no
valor aproximado de R$ 1,5 bilhões, no final de 2007, o declarante afirma QUE ambos
os contratos, tanto o do TERMINAL DE CABIÚNAS 2, quanto o da REVAP, não foram
negociados dentro do "CLUBE" fonmado pelas empresas cartelizadas; QUE nos dois
consórcios, TSGAS e ECOVAP, a TOYO ENGENEERING era a empresa líder, não se
recordando o nome da pessoa que a representava; QUE no consórcio da TSGAS, a SOG
foi representada de fato pelo declarante e formalmente por JOSÉ LUIZ FERNANDES, e no
consórcio da ECOVAP, a SOG foi representada de fato pelo declarante e formalmente por
MAURICIO GODOI (na realidade, por JOSÉ LUIZ FERNANDES também, retificando após
a leitura); QUE o representante da OAS no consórcio da ECOVAP era LEO PINHEIRO e
AGENOR MEDEIROS; QUE a modalidade de contratação pela PETROBRÁS que resultou
nos dois contratos foi diferente de outras, pois teve financiamento japonês e foi a TOYO
quem viabilizou isso dentro da PETROBRÁS, com a participação de JULIO CAMARGO, o
qual atuava como representante dos dois consórcios; QUE na negociação que resultou
nesses dois contratos o declarante não teve participação; QUE na época em que os
contratos foram finmados, o declarante desconhecia que havia solicitação de vantagem
indevida (propina) para a efetivação de tais contratos; QUE ficou sabendo que houve
pagamento de propinas por intenmédio de JULIO CAMARGO, por conta do Acordo de
Colaboração; QUE segundo JULIO CAMARGO, foi ele quem negociou o quanto, como e
para quem seria pago propina por conta dos contratos; QUE foram firmados contratos de
prestação de serviços de assessoria ou consultoria entre os consórcios acima e JULIO
CAMARGO; QUE JULIO CAMARGO poderá fornecer detalhes sobre como se
operacionalizou o pagamento de propinas nestes d9is contratos e para quem foram
destinadas dentro da PETROBRÁS; QUE tomou conhecimento por JULIO CAMARGO, no
entanto, e pode constar o que já disse em suas declarações prestadas no Termo de
Colaboração n° 02, a seguir transcrito: "QUE o pagamento de "comissões" se deu nos
projetos de CABIUNAS 2 e REVAP; QUE essas "comissões" foram operadas por JULIO
CAMARGO, que era representante comercial dos consórcios TSGAS no caso de
CABIUNAS e a ECOVAP no caso da REVAP, junto à PETROBRAS; QUE no TSGAS o
consórcio era composto pela TOYO ENGENEERING e SOG ÓLEO E GAS; QUE na
ECOVAP o consórcio era formado por TOYO ENGENEERING, SOG ÓLEO E GAS e OAS;
QUE JULIO CAMARGO informou ao declarante que havia propina, "comissões", pagas em
tais contratos, apenas recentemente; QUE indagado sobre como se deram as contratações
referentes a tais contratos; QUE afirma que esses dois contratos eram muito mais
complexos do que uma licitação normal, pois abrangiam um pacote que englobava
financiamentos, taxas de juros, questões fiscais, e envolvia outras áreas da PETROBRAS,
como a financeira, de tributos, além das áreas técnicas; QUE a participação de JULIO
CAMARGO foi então articular todas essas questões na PETROBRAS; QUE a cobrança
das "comissões", descobriu-se
tériormente que era algo institucionalizado, pois todas
as obras, inclusive aquelas de as em .esas ganharam por preços inexequfveis, havia
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essas contribuições; conforme comentários da época e afirmações de PAULO ROBERTO
COSTA; QUE durante as negociações com a PETROBRAS, JULIO CAMARGO deve ter se
deparado com essa exigência; QUE indagado sobre quanto e como foram pagas as
vantagens indevidas, afirma que não sabe, mas que serão prestadas por JULIO
CAMARGO; QUE JULIO CAMARGO recebia comissão em cada contrato pelo serviço que
prestava de assessoria e os valores pagos a título de propina tiveram sua origem nos
montantes recebidos por JULIO CAMARGO; QUE salvo engano, o contrato das obras de
CAB/UNAS era vinculado à Diretoria de Engenharia e a de Gás e Energia, e a REVAP à
Diretoria de Abastecimento; QUE a respeito da (3) REPLAN - REFINARIA DE
PAULÍNEA, em Paulínea/SP, cujo contrato foi firmado entre o CONSÓRCIO CMMS,
composto pelas empresas MENDES JUNIOR, MPE e SOG -ÓLEO E GÁS, no final de
2007, no valor aproximado de R$ 1bilhão de reais, o declarante afirma: QUE esse
contrato foi negociado dentro do "CLUBE" de empresas cartelizadas; QUE a empresa líder
deste consórcio er~ a MENDES JÚNIOR, representada por ALBERTO VIU\ÇA; QUE a
MPE era representada por MARCO AURÉLIO; QUE a SOG foi representada de fato pelo
declarante e formalmente por JOSÉ LUIZ FERNANDES, salvo engano; QUE nesse
contrato, o declarante foi o responsável por negociar quanto seria pago de propina
("comissões") e por operacionalizar os pagamentos;. QUE no âmbito do "CLUBE", o
contrato foi elegido como "nosso" e as outras empresas do cartel deram cobertura na
licitação, apresentando propostas de valor acima à apresentada pelo consórcio CMMS, que
havia sido definido previamente dentro do UCLUBE" como o vencedor; QUE após várias
reuniões do "CLUBE", foi elaborado uma lista contendo a relação das empresas que
deveriam ser convidadas para o certame específico, dentre as quais o consórcio CMMS
seria o vencedor; QUE como o consórcio CMMS foi efetivamente o escolhido pela
PETROBRÁS, pode afirmar que a lista deve ter sido entregue pelo coordenador do
"CLUBE", RICARDO PESSOA, provavelmente às Diretorias de Engenharia e Serviços e de
Abastecimento, respectivamente dirigidas à época por RENATO DUQUE e PAULO
ROBERTO COSTA; QUE o declarante negociou o pagamento das propinas com JOSÉ
JANENE e com RENATO DUQUE ou PEDRO BARUSCO, este gerente da área de
engenharia da PETROBRÁS, diretamente; QUE com JOSE JANENE encontrou-se
diversas vezes no escritório daquele na rua Jerônimo da Veiga, em São Paulo/SP, ao longo
de 2007 e 2008; QUE também fez reuniões com RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO,
normalmente no horário de almoço, café da manhã ou no final do dia, todos em locais
públicos, como nos restaurantes "Jiusep Grill" e "MC!rguta", no Hotel Ceasar Park em
lpanema, no Rio Janeiro/RJ; QUE indagado se dispõe de registros à época acerca de tais
encontros, afirma agendou tais encontros por meio de ligação telefônica de seu aparelho
celular (11 - 98136-3176) para os telefones de RENATO DUQUE (21 - 99972-7098) ou
PEDRO (21 - 98493-8141); QUE JOSÉ JANENE e RENATO DUQUE exigia cada qual, de
forma independente, a sua parte consistente em propina; QUE não se recorda quanto cada
um deles exigiu, mas o total pago, salvo engano, foi de aproximadamente R$ 20 milhões
de reais no total, somando os dois destinatários; QUE para operacionalizar tais
pagamentos, o CONSÓRCIO CMMS firmou contratos simulados com empresas indicadas
pelo declarante, não se recorda
o nomes das mesmas, mas se compromete a fornecêlas; QUE provavelmente s
atavam de contratos de prestação de serviços, mas sem
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execução real; QUE essas empresas emitiram notas fiscais no valor aproximado de R$ 20
milhões de reais em favor do CONSÓRCIO CMMS e este transferiu os valores
correspondentes para as contas das mesmas; QUE essas empresas após receberem os
recursos do CONSÓRCIO CMMS, efetivaram diretamente os pagamentos para RENATO
DUQUE e JOSÉ JANENE; QUE não se recorda do nome do responsável por tais
empresas; QUE muito provavelmente houve participação de ALBERTO YOUSSEF, por
intermédio de suas empresas, na operacionalização de tais pagamentos; QUE indagado se
PAULO ROBERTO COSTA também foi destinatário das propinas, afirma que é provável que JOS~ JANENE tenha destinado àquele, por conta. do fato de que JANENE dizia que
PAULO era indicação sua para ocupar a Diretoria de Abastecimento; QUE não sabe dizer
como as propinas foram pagas a RENATO DUQUE e a JOSE JANENE, se em dinheiro ou
se no exterior ou de outra forma; QUE não se recorda também quanto foi destinado para
cada um dos beneficiários; QUE toda a negociação e o pagamento das propinas se deu
sob o conhecimento de MARCO AURÉLIO e ALBERTO VILAÇA, representantes,
respectivamente da MPE e da MENDES JÚNIOR, no consórcio e no "CLUBE"; QUE a
respeito da (4) REPAR - REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, em
Araucária/PR, cujo contrato firmado entre o CONSÓRCIO INTERPAR, formado pelas
empresas MENDES JÚNIOR, MPE e SOG -ÓLEO E GÁS, no valor aproximado de R$
2,4 bilhões de reais, no ano de 2008, o declarante afirma: QUE o referido contrato foi
negociado dentro do "CLUBE" das empresas cartelizadas; QUE a empresa líder deste
consórcio era a SOG - ÓLEO E GÁS, representada de fato pelo declarante e formalmente
por JOS~ LUIZ FERNANDES; QUE a MPE era representada por MARCO AUR~LIO; QUE
a MENDES JÚNIOR era representada por ALBERTO VILAÇA; QUE nesse contrato da
REPAR, o declarante ficou responsável, dentro do CONSÓRCIO INTERPAR, por negociar
quanto seria pago de propina ("comissões") e por operacionalizar os pagamentos; QUE no
âmbito do "CLUBE", o contrato foi elegido como prioritário pelo declarante e as outras
empresas do cartel deram cobertura na licitação, apresentando propostas de valor acima à
apresentada pelo CONSÓRCIO INTERPAR, que havia sido elegido previamente dentro do
"CLUBE" como o vencedor; QUE após várias reuniões do "CLUBE", foi elaborado uma lista
contendo a relação das empresas que deveriam ser convidadas para o certame específico,
dentre as quais o CONSORCIO INTERPAR seria o vencedor; QUE como o consórcio
INTERPAR foi efetivamente o escolhido pela PETROBRÁS, pode afirmar que a lista deve
ter sido entregue pelo coordenador do "CLUBE", RICARDO PESSOA, provavelmente às
Diretorias de Engenharia e Serviços e de Abastecimento, respectivamente dirigidas à
época por RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA; QUE da mesma forma da
REPLAN, o declarante negociou diretamente o pagamento das propinas com JOSÉ
JANENE e com RENATO DUQUE ou PEDRO BARUSCO, este gerente da área de
engenharia da PETROBRÁS; QUE com JOSE JANENE encontrou-se diversas vezes no
escritório daquele na rua Jerônimo da Veiga, em São Paulo/SP, ao longo do ano de 2008;
QUE também fez reuniões ao longo de 2008 com RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO,
normalmente no horário de almoço, café da manhã o.u no final do dia, todos em locais
públicos, como nos restaurantes "Jiusep Grill" e "Marguta", no Hotel Ceasar Park em
-íridagado se dispõe de registros à época acerca de tais
lpanema, no Rio Janeiro/RJ;
encontros, afirma agendo ais encontros por meio de ligação telefônica de seu aparelho
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celular (11 - 98136-3176) para os telefones de RENATO DUQUE (21 - 99972-7098) ou
PEDRO (21 - 98493-8141 ); QUE neste contrato da REPAR, JOSÉ JANENE e RENATO
DUQUE também exigiram cada qual, de fonna independente, a sua parte consistente em
propina; QUE não negociou diretamente o pagamento de propina com PAULO ROBERTO
COSTA, mas pode afirmar, por conta das exigências feitas por JOSÉ JANENE, que PAULO
ROBERTO COSTA também era um dos beneficários da propina; QUE a exigência feita por
JOSÉ JANENE, que também agia em nome de PAULO ROBERTO COSTA, foi em torno de
1% sobre os contratos, mas acabou-se pagando R$ 20 milhões de reais aproximadamente
pelo contrato da REPAR, após as "duras negociações"; QUE as demonstrações eram no
sentido de que "ou pagava ou a consequencia era grande"; QUE JOSE JANENE chamou o
declarante várias vezes em seu escritório em São Paulo/SP, no bairro ltaim, na rua
Gerônimo da Veiga, para reuniões de intimidações e ameaças: QUE em uma das
oportunidades o declarante foi deixado numa das salas de reunião esperando enquanto
JOSÉ JANENE participava de outra reunião e, de repente, abre-se a porta de outra sala, e
JANENE sai agredindo "um outro cara" de lá de dentro e "botando o cara para fora do
escritório"; QUE indagado sobre a operacionalização dos pagamentos de propina,
afirma que todos os valores consistentes em propinas saíram da conta corrente do
CONSÓRCIO INTERPAR, sendo feitas operações posteriormente conforme o
destinatário, nos termos que explicará abaixo; QUE do total pago em propinas, que
foi em torno de R$ 70 milhões reais, cada empresa do CONSÓRCIO INTERPAR
participou com 1/3; QUE os valores eram divididos conforme o prazo da obra e pagas em
parcelas iguais, bimestrais, desprezando-se os primeiros meses em que a obra tinha pouco
faturamento; QUE o contrato iniciou-se em julho de 2008 e o último evento dele aconteceu
em janeiro de 2013; QUE acerca da operacionalízação do pagamento de propinas
exigidas por JOSÉ JANENE, que também agia em nome do Diretor de Abastecimento
da PETROBRÁS, PAULO ROBERTO COSTA, esclarece: QUE no caso da REPAR, o
declarante acertou com JOSÉ JANENE um valor referente ao contrato e posteriormente
outro valor referent~ ao aditivo, cujo total em propina foi de R$ 20 milhões; QUE JOSÉ
JANENE apresentou ALBERTO YOUSSEF ao declarante no escritório daquele em São
Paulo/SP e disse que YOUSSEF seria quem iria operacionalizar a cobrança das propinas,
sendo que após o falecimento de JOSÉ JANENE, ALBERTO YOUSSEF passou a agir
sozinho; QUE os pagamentos de vantagem indevida .se deram entre março de 2009 a
fevereiro de 2012, sendo todas pagas mediante transferências, por conta e ordem da
SETEC, das contas das empresas TIPUANA PARTICIPAÇ0ES LTDA. e PROJETEC
TECNOLOGIA para as empresas MO CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI, de
ALBERTO YOUSSEF; QUE a SETEC TECNOLOGIA, após receber recursos do
CONSÓRIO INTERPAR, firmou contratos simulados com as três empresas acima, em
contrapartida à emissão de notas fiscais para a SETEC e a posterior transferência de
valores das contas da TIPUANA e da PROJETEC à MO, RIGIDEZ e RCI; QUE o
declarante apresenta neste momento os contratos firmados entre a SETEC e tais
empresas, as notas fiscais que elas emitiram e os comprovantes de transferência bancária
ê nunca tratou diretamente com PAULO ROBERTO
para as mesmas; QUE o decl
COSTA, pois fazia as ne
1ações com JOSÉ JANENE, sendo que quem entregava os
valores de propina
dest/ r a ALBERTO YOUSSEF; QUE segundo JOSÉ
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JANENE e ALBERTO YOUSSEF, os valores eram destinados a PAULO ROBERTO
COSTA, na qualidade de Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS, e ao Partido PP,
representando por JOSÉ JANENE; QUE desse contrato da REPAR, o declarante não
realizou pagamento no exterior de vantagem indevida em favor de JOSÉ JANENE e
PAULO ROBERTO COSTA; QUE acerca da operacionalização do pagamento de
propinas para o Diretor de Engenharia da PETROBRÁS, RENATO DUQUE, dentro
desse contrato da REPAR, afirma: QUE como dito, de forma independente, também foi
exigido o pagamento de vantagem indevida pelo Diretor de Engenharia RENATO DUQUE;
QUE a exigência já era prévia, pois já existia um entendimento entre o Diretor de
Engenharia RENATO DUQUE e RICARDO PESSOA, de modo que todos os contratos que
fossem resultantes do "CLUBE". deveriam ter contribuições àquele; QUE o declarante
negociou o pagamento da propina diretamente com RENATO DUQUE e acertou pagar a
quantia de R$ 50 a R$ 60 milhões, o que foi feito entre 2008 a 2011; QUE RENATO
DUQUE tinha um gerente que, agindo em nome dele, foi quem mais tratou com o
declarante, chamado PEDRO BARUSCO; QUE os pagamentos se deram de três formas:
(i) parcelas em dinheiro em espécie; (ii) remessas em contas indicadas no exterior; (iii)
doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores- PT; QUE para gerar a saída de recursos
do consórcio, a SETEC e a PEM ENGENHARIA fizeram contratos simulados com as
seguintes empresàs: LEGEND, SOTERRA, POWER, SM TERRAPLENAGEM e
ROCKSTAR; QUE os contratos simulados eram de aluguéis de equipamentos e
terraplenagem para as obras da REPAR e apresenta neste momento contratos e notas
fiscais nesse sentido; QUE essas empresas eram pagas na sua grande maioria por
transferências bancárias, por conta e ordem da SETEC, das contas das empresas
TIPUANA e PROJETEC, e as empresas destinatárias disponibilizavam reais em espécie ou
remetiam os valores ao exterior; QUE os recursos em espécie eram entregues no escritório
do declarante em São PaulofSP, na rua Paul Valery, n. 255, bairro Chácara Santo Antônio,
normalmente por carro forte; QUE RENATO DUQUE remetia então um emissário ao
escritório, conhecido por "TIGRÃO", o qual retirava os montantes; QUE 'TIGRAO" era
moreno, 1,70 a 1,80, meio gordinho, idade aproximada de 40 anos; QUE "TIGRÃO" foi a
maioria das vezes, mas outros homens também estiveram no escritório, mas não se lembra
de detalhes; QUE outras vezes, PEDRO BARUSCO pediu para que fosse entregue
dinheiro em espécie em um escritório em São PaulofSP, e representantes das empresas
acima entregavam; QUE os pagamentos no exterior eram destinados a uma única conta,
denominada "MARINELO", que foi indicada por RENATO DUQUE ao declarante que, por
sua vez, a repassou a DARIO TEIXEIRA, o qual operacionalizava as notas fiscais,
pagamentos e instruções no âmbito das empresas LEGEND, SOTERRA, POWER, SM
TERRAPLENAGEM e ROCKSTAR; QUE o declarante irá apresentar documentos que
permitam identificar a conta no exterior referida (país, banco e titular); QUE posteriormente,
o declarante ficou sabendo que todas as empresas· acima faziam parte do esquema
criminoso envolvendo a empresa DELTA, que eram controladas por ASSAF, como
divulgado na mídia; QUE as empresas referidas foram indicadas por alguém que não se
recorda o nome, e colocou o declaran..te em contato com DARIO TEIXEIRA; QUE a
comunicação com DARIO TEIXE
erã.por rádio Nextel 55*1*17753 e o mesmo ficava no
escritório da Legend, na
a lraí, no ltaim; QUE indagado se JULIO CAMARGO
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operacionalizou o pagamento de propina no âmbito da REPAR em favor de RENATO
DUQUE, afirma que uma parte sim; QUE foi formalizado um contrato entre o CONSÓRCIO
INTERPAR e uma das empresas de JULIO CAMARGO, salvo engano a PIEMONTE, de
prestação de serviços, no valor de R$ 33 milhões, sendo que aproximadamente R$ 20
milhões foram transferidos por JULIO CAMARGO no exterior para conta indicada por
RENATO DUQUE, denominada "MARINELO"; QUE outra forma utilizada para o pagamento
de propinas a RENATO DUQUE, relacionadas ao contrato da REPAR, foi mediante a
realização de doações oficiais por meio das empresas SETEC, PEM ENGENHARIA, SOG
- ÓLEO E GÁS ao Partido dos Trabalhadores- PT; QUE esclarece que RENATO DUQUE
solicitou ao declarante que realizasse as doações, as quais foram feitas entre os anos de
2008 a 2011 ; QUE se compromete a apresentar documentação nesse sentido; QUE
conversou pessoalmente com JOÃO VACCARI, no escritório deste, no Diretoria do PT em
São Paulo/SP, no ano de 2008, e disse que gostaria de fazer contribuições ao Partido dos
Trabalhadores e perguntou a ele como elas poderiam ser feitas, e VACCARI explicou como
fazê-las; QUE em tal ocasião, o declarante não mencionou a VACCARI que as doações
seriam feitas a pedido de RENATO DUQUE; QUE o valor das doações foi de
aproximadamente R$ 4 milhões de reais ao longo dos anos de 2008 a 2011 ; QUE a
respeito do (5) TERMINAL CABIÚNAS 3, em Macaé/RJ, no ano de 2011, na faixa de R$
1bilhão de reais, cujo contrato foi firmado entre o CONSÓRCIO SPS, composto pelas
empresas SKANSKA, PROMON e SOG, afirma: QUE em relação à TECAB - ESTAÇÃO
DE COMPRESSÃO DE GÁS DE CABIÚNAS, chamado CABIUNAS 3, o contrato foi
firmado entre o consórcio composto pela SOG - OLEO E GÁS, representada de fato pelo
declarante e formalmente por MAURICIO GODOY, pela PROMON ENGENHARIA,
representada por JOSÉ OTAVIO, e pela SKANSKA, representada por CLÁUDIO LIMA;
QUE a SKANSKA era a empresa líder do consórcio; QUE indagado se em tal contrato
houve lista formada pelo "CLUBE" enviada a Diretores da PETROBRÁS, afirma que houve
uma tentativa de se formar a lista por meio do "CLUBE", mas acredita que isso não se
efetivou, pois, como em tal oportunidade já não havia mais efetividade no âmbito do
"CLUBE", e as tentativas de se fazer um acordo na TECAB foram levadas até o final,
apesar do declarante não considerar que houve uma combinação efetiva, houve uma
exigência de vantagem indevida feita por RENATO DUQUE em receber uma "comissão"
sobre tal contrato, do valor aproximado, salvo engano, entre R$ 1O a R$ 20 milhões de
reais; QUE como o assunto nâo foi efetivo, as outras consorciadas, PROMON e SKANSKA,
se negaram a fazer qualquer tipo de acerto, e como o declarante era quem tinha se
comprometido com RENATO DUQUE em fase anterior na tentativa de que houvesse o
acordo, ele pressionou muito o declarante para que houvesse pagamentos e o declarante
acabou pagando R$ 3 milhões de reais, mas foi reembolsado pelo consório, por meio das
notas fiscais faturadas diretamente ao CONSÓRCIO SPS por sua empresa ENGERGEX;
QUE dessa forma, o declarante emitiu em torno de R$ 3 milhões em notas fiscais da
ENERGEX para o consórcio (retificando o valor de R$ 2 milhões que mencionou em termo
anterior), simulando prestação de serviços do declarante; QUE pagou o valor de R$ 3
milhões no exterior para
ENATO DUQUE, mediante transferência do valor
correspondente em dólar éle sua conta mantida no banco SAFRA PANAMÁ, em nome da
Companhia STOWP:
,
"MARINELO", de RENATO DUQUE; QUE o valor foi
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de mais de US$ 1 milhão de dólares e este foi o único pagamento feito desta conta no
exterior do declarante em favor de RENATO DUQUE; QUE não fez nenhum outro
pagamento diretamente em favor de RENATO DUQUE, na conta mencionada, por alguma
conta de sua titularidade mantida no exterior; QUE se compromete a apresentar o
comprovante da transação da quantia em dólares em favor de RENATO DUQUE. Nada
mais havendo a ser consignado, detenminou-se que
se encerrado o presente termo que,
lido e acha
·
·
e la ad em envelopes com lacres número
10738 e 10.73

Augusto Ribeiro de Mendonça Neto

~~~~~~~~u~luM~~·~~~--1Q~#0__'~~--------

ADVOGADO: _______________
Beat riz Catta Preta/Luiz Henrique Vieira

~~~CL--------------------

TESTEMUNHA: __________________
Daniel Aniano de Campos Luna
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03
que presta
PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO

(complementação aos Termos de Colaboração de n°s 01 e 02)
Ao(s) 21 dia(s) do mês de novembro de 2014, na Superintendência Regional da Polícia
Federal no Paraná, perante FELIPE EDUARDO HIDEO HAYASHI, Delegado de Polícia
Federal, Primeira Classe, matrícula n° 16.027, nos termos do Acordo de Colaboração
Premiada firmado entre a POLfCIA FEDERAL/MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e PEDRO
JOSÉ BARU SCO FILHO, no bojo da investigação policial federal denominada Operação
"Lava Jato", comparece PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, brasileiro, divorciado, inscrito no
CPF sob o n° 987.145.708-15, portador RG n° 7826428 SSP/SP, residente na rua José
Pancetti, n. 250, casa, bairro Joatinga, Rio de Janeiro/RJ, telefones (21) 97127-2447,
devidamente assistido por sua Advogada constituída, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP n.
153879/SP, e pelo seu Advogado, LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OAB/SP n. 320.868, ambos
com escritório na rua Hungria, n. 574, 6° andar, São Paulo/SP, e também na presença da
testemunha LUIZ CARLOS MILHOMEM, Agente da Polfcia Federal, Classe Especial,
matrícula 10131, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da
Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido,
RESPONDEU: QUE o declarante afirma que a advogada ora presente é sua defensora
legalmente nomeada para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4°
da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e
voluntária com investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o
Ministério Público Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do
art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente
e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD
SAMSUNG 500GB, serial n umber E2E2JJHD1 23134), além do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração dependerá da
homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade , legalidade e
voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos requisitos legais
ou adequá-la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art.
4° da Lei n° 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão dE0arefas da organização criminosa; 111- a prevenção de
infrações penais decorrentes das/átividades da organização criminosa; IV- a recuperação
total ou parcial do produto otf'êío proveito das infrações penais praticadas pela organização
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criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colabo rador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; li- ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE todos os presentes
são cientificados neste momento da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação
ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou
dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais; QUE em complementação aos
Termos de Colaboração de n°s 01 e 02, indagado pelo Delegado de Polícia Federal
sobre o panorama geral da cronologia e da divisão de pagamentos de propina em seu
favor enquanto empregado público da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., à época em que
ocupou os cargos de Gerente de Tecnologia de Instalações e posteriormente de
Gerente Executivo de Engenharia, bem como em favor de RENATO DE SOUZA DUQUE,
Diretor de Serviços da PETROBRÁS, e a JOÃO VACCARI NETO, tesoureiro do Partido
dos Trabalhadores - PT, o declarante afirma o seguinte: QUE afirma que começou a
receber propina em 1997 ou 1998 da empresa holandesa SBM, enquanto ocupava o
cargo de Gerente de Tecnologia de Instalações no âmbito da Diretoria de Exploração
e Produção , por conta de dois contratos de FPSO firmados mediante a participação técnica
e "fundamental" do declarante, uma vez que era o coordenador da área técnica; QUE na
época foi o responsável por formalizar o primeiro contrato de FPSO afretado e tornou-se
peça fundamental nos contratos seguintes de FPSO firmados com a SBM, passando também
a receber propinas por conta dos mesmos; QUE por conta de relacionamento bastante
próximo que o declarante desenvolveu com o representante da SBM, JULIO FAERMAN,
tanto o declarante solicitou quanto JULIO ofertou o pagamento de propina, sendo uma
iniciativa que surgiu de ambos os lados e se tornou sistemática a partir do segundo contrato
de FPSO firmado entre a SBM e a PETROBRÁS no ano 2000, salvo engano; QUE esses
contratos eram de longa duração e, desse modo, o pagamento das propinas também
perdurou por longos anos enquanto o declarante ocupou o cargo de Gerente de Tecnologia
de Instalações entre 1995 a 2003; QUE os recebimentos eram mensais e proporcionais aos
valores do contrato, sendo na faixa de US$ 25 mil dólares a US$ 50 mil dólares por mês
aproximadamente; QUE por ocasião de um outro contrato firmado entre a empresa
PROGRESS, representada por JULIO FAERMAN, e a TRANSPETRO, salvo engano em
1997 ou 1998, para o fornecimento de um navio aliviador, o declarante também recebeu
propina; QUE no ano de 2007 foi firmado contrato entre a SBM e a PETROBRÁS para
fornecimento de um FPSO chamado P57, cujo valor do contrato foi de R$1 .258.548.071 ,75, ,
época em que já ocupava o cargo de Gerente Executivo de Engenharia, tendo o declarante
recebido 1% sobre o valor do coAtfâto a título de propina, paga por JULIO FAERMAN no
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período 2007 até outubro de 2010; QUE desse forma, o declarante recebeu entre 1997 ou
1998 até outubro de 201 O, por conta de contratos entre a PETROBRÁS e a SBM, o montante
aproximado de US$ 22 milhões de dólares, o qual foi pago inicialmente em conta titularizada
pelo declarante passao física no Banco Republic, em 1997 ou 1998, banco que foi comprado
pelo HSBC, mas como não gostou do serviço e do "sigilo" deste banco, transferiu os valores
para o BBA CREDIT STANSTALT, e, finalmente, em 2003, transferiu todo os créditos de
propina destas contas para a conta numerada 601244, titularizada pela pessoa física do
declarante no Banco Safra, situado em Genebra, na Suíça; QUE todos os créditos nestas
contas foram feitos à época por JULIO FAERMAN como operador, o qual utilizava diversas
contas e está verificando quais para detalhar, mas as mais utilizadas e que tem registro era
a CARTMEL WORLDWIDE S.A. (pertencente a LUIZ EDUARDO BARBOSA, sócio de JULIO
FAERMAN); QUE RENATO DE SOUZA DUQUE solicitou ao representante da SBM, JULIO
FAERMAN, a quantia de US$ 300 mil dólares a título de reforço de campanha durante as
eleições de 2010, provavelmente atendendo a pedido de JOÃO VACCARI NETO, o que foi
contabilizado pelo declarante à época como pagamento destinado ao Partido dos
Trabalhadores - PT; QUE durante o período em que foi Gerente Exec utivo de
Engenharia da PETROBRÁS, s ub ordinado ao Diretor de Serviços, RENATO DE SOUZA
DUQUE, entre fevereiro de 2003 a março de 2011 , houve pagamento de propinas em
favor do declarante e de RENATO DUQUE, bem como em favor de JOÃO VACCARI
NETO, representando o Partido dos Trabalhadores - PT, a partir do momento em que este
se tornou tesoureiro de tal partido e passou a operar em favor do mesmo; QUE esses
pagamentos de propinas foram feitos em razão de aproximadamente 90 (noventa) contratos
de obras de grande porte firmados entre a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRÁS e
algumas empresas coligadas e diversas construtoras que se organizavam em consórcios ou
isoladamente, a maioria integrante de cartel que o declarante fornecerá detalhes em anexo
próprio, dentre outras empresas diversas; QUE todos esses contratos passaram pelo crivo
da Diretoria de Serviços, de RENATO DUQUE, e pelo declarante, enquanto Gerente
Executivo de Engenharia, e foram aprovados pela Diretoria Executiva da PETROBRÁS; QUE
esses contratos estavam vinculados às Diretorias de Abastecimento, Gás e Energia e
Exploração e Produção, bem como há contratos relacionados especificamente à Diretoria de
SerViços; QUE indagado pelo Delegado de Polícia Federal sobre como era a sistemática de
divisão das propinas a partir de tais contratos, afirma que quando os contratos envolviam a
Diretoria de Abastecimento. o percentual cobrado de propina normalmente era de 2%, sendo
que 1% era gerenciado por PAULO ROBERTO COSTA, o qual promovia a destinação, e os
outros 1% eram divididos entre o Partido dos Trabalhadores - PT, na proporção de 0,5%,
representado por JOÃO VACCARI, e a "Casa", na proporção de 0,5%, representada por
RENATO DUQUE, o declarante e, muito eventualmente, uma terceira pessoa - algumas
vezes JORGE LUIZ ZELADA participou e pouquíssimas vezes ROBERTO GONÇALVES
participou; QUE uma vez firmado o contrato e estabelecida a propina e a sua divisão, cada
parte atuava separadamente, mediante formas próprias de operacionalização; QUE não
sabe dizer para quem PAULO ROBERTO-COSTA destinava o 1% e quem operacionalizava
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operacionalizar os recebimentos em favor do Partido dos Trabalhadores - PT, mas não sabe
como ele fazia isso; QUE a parte da "Casa" era operacionalizada pelo declarante, o qual
fazia contato com o operador de cada uma das empresas contratadas pela PETROBRÁS,
haja vista que cada empresa possuía um operador específico, que às vezes operava mais
de uma empresa, sendo esses operadores serão detalhados e as respectivas empresas para
as quais trabalhavam em termo próprio; QUE indagado pelo Delegado de Polícia Federal
sobre quais foram os principais contratos no âmbito da Diretoria de Abastecimento que
geraram os valores pagos a título de propina, afirma que foram os contratos de grandes
pacotes de obras da REFINARIA ABREU E LIMA - RNEST e do COMPLEXO
PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ, além de pacotes de grande porte em
algumas refinarias como a REPLAN, a REVAP, a REDUC, a RELAN e a REPAR; QUE
quando os contratos envolviam a Diretoria de Gás e Energia, cujo Diretor inicialmente era
ILDO SAUER e depois MARIA DAS GRAÇAS FOSTER, o percentual de propina variava
normalmente entre 1% a 2%, mais próximo de 2%, sendo que desses metade era para o
Partido dos Trabalhadores- PT, representado por JOÃO VACCARI NETO, e a outra metade
era para a "Casa", representada neste caso apenas por RENATO DUQUE e o declarante;
QUE houve casos, no entanto, que às vezes o pagamento da propina foi integral para o
Partido dos Trabalhadores- PT; QUE indagado se os Diretores de Gás e Energia referidos
sabiam dos pagamentos de propina e da divisão, afirma que não, uma vez que "não tinha
espaço para con.versar essas coisas com ILDO SAUER e com GRAÇA FOSTER", "que
nunca houve conversa nesse sentido"; QUE afirma ainda que, "se sabiam, conservaram isso
para si"; QUE indagado pelo Delegado de Polícia Federal sobre quais foram os principais
contratos no âmbito da Diretoria de Gás e Energia que geraram os valores pagos a título de
propina, afirma que foram os contratos da construção dos GASODUTOS GASTAU, URUCUMANAUS, PIERS DE GNL, GASDUC, GASCAC, dentre outros; QUE quando os contratos
envolviam a Diretoria de Exploracão e Produção, cujo Diretor era GUILHERME ESTRELA, o
percentual de propina variava normalmente entre 1% e 2%, mais próximo de 1%, sendo que
desses metade era para o Partido dos Trabalhadores - PT, representado por JOÃO
VACCARI NETO, e a outra metade era para a "Casa", representada neste caso apenas por
RENATO DUQUE e o declarante e, muito eventualmente, JORGE LUIZ ZELADA e ou
ROBERTO GONÇALVES; QUE houve casos, no entanto, em que o pagamento da propina
foi integral para a "Casa" ou para o Partido dos Trabalhadores - PT, mas isso pode ter
decorrido de troca de propina entre os mesmos; QUE indagado se o Diretor GUILHERME
sabia dos pagamentos de propina e da divisão, afirma que não, uma vez que "nunca viu ele
participando de nada, falando de nada, era muito reservado, e, se sabia de algo, desconfiava,
guardou para si, pois nunca insinuou nada"; QUE indagado pelo Delegado de Polfcia Federal
sobre quais foram os principais contratos no âmbito da Diretoria de Exploração e Produção
que geraram os valores pagos a título de propina, afirma que foram os contratos de
construção de grandes plataformas, como a P51, P52, P53, P55, P56, P57, P58, P61, P63,
bem como a construção de oito cascos dos FPSO dos navios do pré-sal; QUE na Diretoria
de Serviços, cujo Diretor era RENATO DUQUE, houve contratos para a construção do novo
CENPES - CENTRO DE PESQUISA e o novo CENTRO DE PROCESSAMENTE DE
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DADOS, cujo percentual de propina foi de 2%, sendo que 1% foi para o Partido dos
Trabalhadores - PT, representado por JOÃO VACCARI NETO, e outro 1% para a "Casa",
representada por RENATO DUQUE e o declarante; QUE indagado pelo Delegado de
Polícia Federal sobre quanto e como recebeu de propina por conta desses
aproximadamente 90 (noventa) contratos da PETROBRAS firmados para obras de
grande porte, ao longo dos anos de 2003 a 2013, afirma que recebeu entre US$ 40 a 50
milhões de dólares de propina entre os anos de 2003 a 2013, sendo que mais de 90%
recebeu em aproximadamente 20 (vinte) contas mantidas em seu nome e em nome de offshores no exterior- as quais irá detalhar em termo próprio - e o restante em dinheiro em
espécie no Brasil; QUE no exterior os pagamentos foram feitos por diversos operadores que
irá detalhar, os quais atuavam em nome das empresas contratadas; QUE em dinheiro o
declarante recebeu dos seguintes operadores: a) bem pouco, "três ou quatro remessas", de
JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, o qual operou para a TOYO e a CAMARGO
CORREA no sentido de viabilizar o pagamento da propina; b) de SHINKO NAKANDAKARI ,
o qual atuou como operador em favor da GALVÃO ENGENHARIA, da EIT e da
CONTREIRAS para viabilizar o pagamento das propinas por conta dos contratos com a
PETROBRÁS, todos os pagamentos de propina foram feitos em dinheiro no Brasil para o
declarante; c) de MARIO GOES, o qual atuou como operador das empresas UTC, MPE,
OAS, MENDES JUNIOR, ANDRADE GUTIERREZ, SCHAIN, CARIOCA e BUENO
ENGENHARIA para viabilizar o pagamento das propinas relativos aos contratos específicos
junto à PETROBRÁS, pagou parte pequena da propina em dinheiro no Brasil em favor do
declarante; QUE de JULIO CAMARGO o declarante retirou pessoalmente ou por intermédio
de "mensageiro" os valores no escritório dele no Rio de Janeiro/RJ; QUE perguntado quem
era o "mensageiro", afirma que era uma pessoa, funcionário, enviado pelo dono da Corretora
ADVALOR, MIGUEL JULIO LOPES, corretora esta situada no prédio em frente do prédio
onde está o escritório de JULIO, na rua Assembléia , n. 10; QUE SHINKO entregava
pessoalmente o dinheiro em euros, reais ou dólares, sempre na quantia correspondente a
aproximadamente R$ 100 mil reais, normalmente nos Hoteis Everest, Sofitel e César Park,
onde "tomavam um drink ou jantavam"; QUE MARIO GOES entregava "umas mochilas com
alguns valores" e normalmente o declarante pegava na casa dele na Estrada das Canoas,
no São Conrado, cujos valores variavam de R$ 300 a 400 mil reais; QUE o declarante
costumava guardar o dinheiro das propinas em sua própria casa, na rua José Panceti, n.
250, Joatinga, Rio de Janeiro/RJ, sendo que mantinha uma espécie de caixa em sua
residência que era utilizado para pagamento de despesas pessoais suas e para fazer
repasses a RENATO DUQUE, conforme abaixo; QUE indagado pelo Delegado de Polícia
Federal sobre quanto RENATO DUQUE recebeu de propina por conta desses
aproximadamente 90 (noventa) contratos da PETROBRAS firmados para obras de
grande porte, ao longo dos anos de 2003 a 2013, afirma que normalmente, no período em

que RENATO DUQUE ocupava a Diretoria de Serviços, o declarante recebia tanto em seu
nome quanto em nome de RENATO DUQUE, uma vez que RENATO DUQUE "tinha a
postura" de que terceiros recebessern-ernseu nome, sendo que o declarante era uma dessas
pessoas, acreditando que tenhcvsícfo a principal; QUE desse modo, o declarante recebeu
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propinas correspondentes à parte que era destinada à RENATO DUQUE, em diversas contas
suas mantidas no exterior e também parte em dinheiro, entre 2003 até o final de 2011; QUE
acredita que tenha recebido em favor de RENATO DUQUE durante tal período
aproximadamente US$ 40 milhões de dólares; QUE o declarante, todavia, quando recebeu
em suas contas no exterior a parte de RENATO DUQUE, não repassou a ele posteriormente
a quantia correspondente mediante transferências para outras possíveis contas mantidas por
DUQUE no exterior; QUE na realidade, o que o declarante fez foi pagar durante 2005 a 2011,
periodicamente, com frequência mensal, quantias em dinheiro a RENATO DUQUE, em reais,
em espécie, no Brasil, que totalizaram aproximadamente entre R$ 1O e 12 milhões de reais;
QUE o declarante entregava o dinheiro no próprio gabinete utilizado por RENATO DUQUE
na Diretoria de Serviços, na sede da PETROBRÁS; QUE enquanto RENATO DUQUE
ocupava a posição de Diretor de Serviços, conforme já relatado em termo anterior, o
declarante e ele estiveram em Paris, onde, por orientação do agente do Banco Lombard
Odier, ROBERTO, passaram a indicar aos operadores das empresas duas contas de
passagem identificadas por "K" e "T", para que fossem depositados valores de propinas,
sendo que houve um total de depósitos de US$ 6 milhões de dólares; QUE na época, como
o declarante estava tendo dificuldade em controlar os valores, combinou com RENATO
DUQUE para que as contas e os valores mantidos ficassem com o mesmo e isso seria
lançado na contabilidade das propinas; QUE após a safda de RENATO DUQUE do cargo de
Diretor de Serviços, em 2012, o mesmo procurou o declarante para acertar a parte de
propinas que o declarante havia recebido em seu nome; QUE o declarante então, ao invés
de transferir valores de suas contas mantidas no exterior em favor de DUQUE, destinou
valores de propinas a receber em favor dele; QUE havia R$ 58 milhões de reais a receber
da CAMARGO CORREA, sendo que RENATO DUQUE combinou com o declarante que esse
montante seria por ele cobrado da empresa; QUE por meio de JULIO GERIN DE ALMEIDA
CAMARGO, o declarante soube que desses R$ 58 milhões de reais, DUQUE indicou uma
outra pessoa para que JULIO CAMARGO efetivasse o pagamento em favor daquele, mas o
declarante não sabe quem foi; QUE a quantia paga ao terceiro, em nome de RENATO
DUQUE, segundo JULIO CAMARGO, teria sido em torno de R$ 12 milhões de reais; QUE o
restante do valor devido pela CAMARGO CORREA, o declarante não sabe dizer se e como
foi pago para RENATO DUQUE; QUE também havia US$ 14 milhões de dólares em propinas
a serem pagas pelo representante da KEPELL FELS, ZWI ZCORNIKY, referente a
construção de plataformas de perfuração mantidas entre a KEPELL FELS a PETROBRÁS,
sendo que o declarante ajustou com RENATO DUQUE e este recebeu US$ 12 milhões de
dólares de ZWI, possivelmente no BANCO DELTA, na Suíça, e o declarante recebeu US$ 2
milhões de dólares no referido BANCO; QUE não sabe especificar, neste momento, dados
desta sua conta no BANCO DELTA nem a possível conta de RENATO DUQUE no mesmo
banco; QUE indagado pelo Delegado de Polícia Federal sobre quanto JOÃO VACCARI
NETO recebeu em nome do Partido dos Trabalhadores - PT, por conta dos
aproximadamente 90 (noventa} contr~s..firmados com a PETROBRÁS, ao longo dos
anos de 2003 a 2013, afirma que, coRSiéierando o valor que o declarante recebeu a título de

propina, que foi de aproxiz: U : : : : s de dólares, estima q;oi
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aproximado de US$ 150 a 200 milhões de dólares ao Partido dos Trabalhadores- PT, com
a participação de JOÃO VACCARI NETO; QUE um terceiro momento de recebimento de
propinas pelo declarante e por RENATO DUQUE, que vai de fevereiro de 2013 a
fevereiro de 2014, diz respeito ao período em que o declarante deixou o cargo de Gerente
Executivo de Engenharia da PETROBRÁS e foi indicado para o cargo de Diretor de
Operações da empresa SETEBRASIL, indicação esta do Presidente da PETROBRÁS, JOSÉ
SÉRGIO GABRIELLI e mediante aprovação da Diretoria Executiva, ocasião em que JOÃO
CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ também foi indicado para o cargo de Presidente da
SETEBRASIL, a fim de conduzirem o projeto de sondas de perfuração de águas profundas
para exploração do pré-sal; QUE em razão dos contratos de sondas de perfuração, conforme
detalhado no Termo de Colaboração n. 1, o declarante estima ter recebido em torno deUS$ 5
milhões de dólares a título de propina e RENATO DUQUE outros US$ 6 milhões de dólares,
cuja destinação já foi informada naquele Termo; QUE também soube que JOÃO VACCARI,
em nome do Partido dos Trabalhadores- PT, recebeu do ESTALEIRO KEPELL FELS a
quantia de US$ 4.523.000,00 (quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil dólares) a título
de propina. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes
com lacres nú
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Havendo número regimental,
declaro aberta a 15a reu nião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar a prática de atos ilícitos e irregulares, no âmbito da empresa Petróleo
Brasileiro S.A -

PETROBRAS entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a

superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil; à
constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela
PETROBRAS, com o fim de praticar atos ilícitos; ao superfaturamento e gestão
temerária na construção e afretamento de navios de transportes, navios-plataforma
e navios-sonda; a irregularidades na operação da Companhia Sete Brasil e na venda
de ativos da PETROBRAS na África.
Ata.
Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuída cópia da ata da 14a
reunião. Sendo assim, indago se há necessidade de sua leitura.
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Peço dispensa da leitura, Sr.
Presidente.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS - Peço dispensa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Dispensada a leitura por
solicitação dos Deputados Bruno Covas e Aluisio Mendes.
Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a ata.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Sr. Presidente, eu aguardo os
comunicados, mas queria me inscrever para uma questão de ordem, logo após.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Pois não. Eu darei a palavra a
V.Exa.
Eu queria fazer um apelo. Como nós já estamos um pouco atrasados, por
culpa nossa, e também o quórum está um pouco baixo, que a gente possa encerrar
toda a leitura dos expedientes e chamar o Sr. Paulo Roberto. As questões de ordem
serão esclarecidas, para que a gente possa ter um pouco mais de celeridade, já que
temos também um dia extenso de votações na tarde e na noite de hoje.
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O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- Sr. Presidente, apenas para saber:
como autor e Líder, falo depois dos sub-relatores?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Isso.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- O.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Ofício da PETROBRAS,
respondendo Requerimento n° 383, de 2015, de autoria do Deputado Altineu Côrtes,
do PR do Rio de Janeiro, solicitando cópia do inteiro teor de todos os contratos de
projetos de construção ou obras de refinarias financiados com recursos do BNDES
e/ou recursos oriundos do exterior, no período de 2005 a 2015.
Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do Deputado, e as informações
classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para
consulta dos Parlamentares;
Ofício da PETROBRAS, respondendo Requerimento n° 195, de 2015, de
autoria do Deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, requerendo cópias de
documentação referente à construção de refinarias.
Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do Deputado, e as informações
classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para
consulta dos Srs. Parlamentares;
Ofício da PETROBRAS, respondendo Requerimento n° 349, de 2015, de
autoria do Deputado Aluisio Mendes, do PSDC do Maranhão, requerendo cópia de
todos os contratos celebrados com a empresa Salvaterra Consultoria e Engenharia
Ltda. , valores, modalidade de contratação e o responsável da PETROBRAS pelos
contratos.
Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do Deputado, e as infonmações
classificadas como ostensivas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para
consulta dos Srs. Parlamentares;
Ofício da PETROBRAS, respondendo Requerimento n° 492, de 2015, de
autoria do Deputado Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, requisitando
informações sobre a implementação da Sociedade de Propósito Específico -

SPE

Gasene.
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Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do Deputado, e as informações
classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para
consulta dos Srs. Parlamentares;
Ofício da PETROBRAS, respondendo Requerimento n° 526, de 2015, de
autoria do Deputado Felix Mendonça Junior, do PDT da Bahia, requerendo cópias
da relação dos conselheiros fiscais e de administração em atividade no período de
2005 a 2015, e ainda informações detalhadas acerca do trâmite dos pareceres
emitidos pelo Conselho Fiscal antes de serem enviados à Comissão de Valores
Mobiliários -

CVM, acompanhadas de todas as atas do Conselho Fiscal que

antecederam ou trataram de transações financeiras da empresa iguais ou superiores
a 50 milhões de reais.
Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do Deputado, e as informações
classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para
consulta dos Srs. Parlamentares;
Ofício da ANP -

Agência

Nacional do

Petróleo, Gás

Natural e

Biocombustíveis, respondendo a ofício reiterando solicitação anterior, constantes
dos Requerimentos n°s 184 e 206, de 2015, ambos de autoria do Deputado Afonso
Florence, do PT da Bahia, para que a ANP apresente cópia, em meio eletrônico, da
documentação submetida ao órgão pela PETROBRAS, para obtenção da
autorização de construção e operação, quando exigível, das Refinarias COMPERJ,
Premium I, Premium li e Abreu e Lima. bem como as autorizações publicadas.
Cópias do ofício foram encaminhadas aos gabinetes do Deputado Afonso
Florence e da Deputada Eliziane Gama, e as informações classificadas como
ostensivas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos Srs.
Parlamentares;
Ofício da PETROBRAS, respondendo Ofício n° 27, de 4 de maio de 2015,
desta Presidência, requisitando cópias em inteiro teor, inclusive em meio eletrônico,
das atas e das gravações de áudio e vídeo de todas as reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria-Executiva da companhia, ocorridas entre os meses de
janeiro de 2005, inclusive, e março de 2015, bem como de suas respectivas
transcrições, encaminhando arquivo em mídia (DVD). Toda a documentaçao e
informação encaminhada foi classificada como sigilosa pela PETROBRAS;
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Mensagem eletrônica enviada pela PETROBRAS, encaminhando regimento
interno da empresa e decisão que o implementou. As informações classificadas
como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos
Parlamentares.
Ofício da PETROBRAS, respondendo Requerimento n° 516, de 2015, de
autoria do Deputado Antonio lmbassahy, requerendo cópias em inteiro teor, inclusive
em meio magnético e arquivo pesquisável, de todas as denúncias recebidas pelo
órgão do período compreendido entre 2005 a 2015, anônimas ou não, que relatem
irregularidades contábeis, financeiras, de controles internos ou relativas a danos
patrimoniais, bem como as respostas recebidas das áreas responsáveis e todos os
documentos referentes à sua respectiva tramitação, no âmbito da PETROBRAS
controladora e de outras companhias do sistema PETROBRAS e as demais
providências tomadas no âmbito da estatal, relacionadas à construção de refinarias
no Brasil; à constituição e/ou operação irregulares de empresas subsidiárias e de
sociedades de propósito específico com o fim de praticar atos ilícitos; à construção e
ao afretamento de navios de transporte, navios-plataforma e navios-sonda; a
irregularidades na operação da Sete Brasil e à venda de ativos da PETROBRAS na
África.
Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do Deputado e as informações
classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para
consulta dos Parlamentares;
Ofício da PETROBRAS, respondendo Requerimento n° 371 , de 2015, de
autoria do Deputado Altineu Côrtes, requerendo "cópia do inteiro teor de todas as

gravações em áudio e vídeo das reuniões do Conselho de Administração daquela
estatal, no período de 2005 a 2015". A empresa informa que, por força do regimento
interno do Conselho de Administração , o qual determina que as gravações
decorrentes das reuniões sejam eliminadas quando da lavratura da ata da reunião,
não existem gravações em áudio anteriores a setembro de 2014, razão pela qual
disponibiliza à CPI apenas as gravações a partir dessa data.
Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do Deputado, e as informações
classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPi para
consulta dos Parlamentares.
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Ordem do Dia.
A presente reunião destina-se a audiência pública para tomada de
depoimento, com a presença do Sr. Paulo Roberto Costa, engenheiro e ex-Diretor
de Abastecimento da PETROBRAS -

empresa brasileira de exploração, produção,

refino e comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados, convocado pela
aprovação dos Requerimentos de 2015 no 12, de autoria dos Deputados Carlos
Sampaio, Antonio lmbassahy, Bruno Covas e lzalci, n° 86, de autoria dos Deputados
Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, n° 172, de autoria dos Deputados Ivan Valente e
Edmílson Rodrigues, n° 220, de autoria do Deputado Júlio Delgado, e n° 306, de
autoria do Deputado Carlos Marun.
Comunicação.
Esta CPI foi criada para a investigação do fato político e administrativo
determinado no objeto de sua criação. Conforme inteligência do art. 58, § 3°, da
Constituição Federal, examinando os requerimentos de convocação do Sr. Paulo
Roberto Costa, em face da contribuição que poderá dar aos objetivos desta
investigação e considerando sua condição de investigado e colaborador em
processo judicial em curso na 133 Vara de Curitiba, estando, portanto, sob a égide
da Lei n° 12.850/2013, informo que o depoente será ouvido na condição de
investigado. Nesse sentido é também a decisão proferida pelo Juiz Sérgio Moro,
responsável pelos processos que o depoente responde na 133 Vara Federal. Em
resposta, há requerimento formulado pela CPI.
Convido o Sr. Paulo Roberto Costa a tomar assento à mesa.
A Sra. Deputada Eliziane Gama está com a palavra.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Sr. Presidente, eu queria
informações referentes ao ato da Mesa, que já foi por várias vezes discutido nesta
Casa, que proíbe ouvir presos no plenário desta Casa. Eu queria saber de V.Exa.,
considerando que o depoente de hoje está em prisão domiciliar, se realmente o ato
da Mesa foi revogado ou se foi mais uma vez em caráter excepcional para esta
situação e se também será contemplado aos outros nove que foram recentemente
libertados, soltos e que também estão em regime domiciliar.
A outra pergunta que eu faço ao senhor é referente ao acesso às atas, Sr.
Presidente. V.Exa. acaba de citar. Eu queria saber se o procedimento será
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semelhante. Apenas os Parlamentares terão acesso ou também assessores
poderão nos auxiliar no acompanhamento dessas atas, que já estão disponíveis na
Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Respondendo a V. Exa., com
relação ao ato da Mesa, em contato com o Presidente da Casa, Deputado Eduardo
Cunha, S.Exa. excepcionalizou o ato para todos aqueles que estiverem em prisão
domiciliar. Então, não só para o Sr. Paulo Roberto Costa, como para todos aqueles
convocados a esta CPI e que estiverem em prisão domiciliar, as oitivas serão
realizadas nas dependências da Câmara dos Deputados.
Com relação às atas da PETROBRAS, o tratamento será dado igual ao dado
aos outros documentos sigilosos que estão na Secretaria da CPI. Então, acredito
que a partir da tarde e noite de hoje esses documentos estarão à disposição dos
Srs. Parlamentares.

O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Sr. Presidente, uma questão de
ordem. Por ocasião da nossa visita ao Juiz Sérgio Moro, foi solicitado a ele a
disponibilização em mídia eletrônica de todos os áudios gravados no decorrer da
Operação Lava-Jato. Quero saber se esses áudios já estão disponíveis para acesso
aos Parlamentares e se aqueles profissionais da Polícia Federal especializados em
coleta de dados, através do Guardião, já foram também disponibilizados a esta
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Os áudios que o senhor está
solicitando são os das reuniões dos Conselhos de Administração da PETROBRAS
ou das delações premiadas em Curitiba?

O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Os áudios coletados durante a
operação, que foram colhidos pela Polícia Federal através de interceptações
telefônicas e teriam sido disponibilizados através de um HD por ocasião da nossa
visita a Curitiba.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Esses áudios ainda não foram
entregues à Secretaria da CPI, mas nós faremos a cobrança o quanto antes e
solicitaremos dos profissionais da Polfcia Federal que deem total apoio para
responder a quaisquer questionamentos dos Deputados diante dessas escutas
feitas.
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O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Sr. Presidente, ficou acordado, na
nossa visita lá, que a partir de segunda-feira, imediatamente após nossa visita, esse
HD já estaria disponível. Bastaria que um técnico da Comissão fosse identificado
para buscar esses áudios. É importante que a gente tenha acesso a isso logo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - A informação que V.Exa. traz
está correta. Nós iremos saber por que ainda esse HD não foi disponibilizado. Darei
providência a esse questionamento. Quero poder até amanhã já responder a V.Exa.,
em caráter reservado e interno, sobre a disponibilização desses áudios.
Sr. Paulo Roberto Costa, advirto que V.Sa. será ouvido na qualidade de
investigado. Ser-lhe-ão garantidos todos os direitos previstos na Constituição e nas
leis. Assim , prestará V.Sa. o compromisso de dizer a verdade, renunciando ao
direito ao silêncio, nos termos do art. 4°, § 14, da Lei n° 12.850/2013, já que se
encontra na condição de investigado colaborador em processos judiciais em curso.
Informo a V.Sa. que a sua colaboração para a elucidação dos fatos
certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta
assentada poderá atrair para V.Sa. outros benefícios que a lei lhe garante.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Faço, sob palavra de honra, a promessa
de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - "Pelo presente instrumento

particular de mandato, Paulo Roberto Costa, brasileiro, casado, engenheiro, natural
de Monte Alegre, Paraná, portador do CPF n° 302.612.879-15, CREAIRJ n°
1708889876, com endereço na Rua /vando de Azambuja, casa 30, Condomínio Rio
Mar

IX. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, nomeia e constitui

seus procuradores os

advogados João Mestieri, OABIRJ n°13. 645, João de Baldaque Danton Coelho
Mestieri, OAB/RJ 171.466, Rodolfo de Baldaque Danton Coelho Mestieri, OABIRJ
174.432, Eduardo Luiz de Baldaque Danton Coelho Portella, OABIRJ 179.003, e
Fernanda Pereira da Silva, OABIRJ 168.336, com escritório na Rua Debret n° 79,
grupo 907 a 913, Centro, Rio de Janeiro, outorgando-lhes os poderes de cláusula ad
judicia et extra para representá-lo perante a CP/. Os outorgados tudo podem fazer
para

o fiel cumprimento

do presente instrumento

de

mandato, inclusive

subestabelecer. Paulo Roberto Costa, 5 de maio de 2015."
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Peço atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no
Regimento Interno da Casa.
O tempo concedido aos convidados será de até 20 minutos, prorrogáveis a
juízo da Comissão, art. 256, § 2°, não podendo ser aparteado. Os Deputados
interessados em interpelá-lo deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria.
Com a palavra, por até 20 minutos, o Sr. Paulo Roberto Costa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Boa tarde a todos. Eu estou aqui,
retornando aqui à CPI, CPMI, pela quarta vez. Espero hoje contribuir bastante com
as dúvidas que vocês ainda tenham. Todas as minhas declarações que eu dei para
o Ministério Público, para a Polícia Federal já são de domínio público. Então, eu fiz
por mais de cem depoimentos. Esses depoimentos todos já são públicos, mas,
obviamente que, se tiver qualquer dúvida, eu estou aqui hoje para esclarecer. Vale a
pena também comentar rapidamente aqui a minha carreira na PETROBRAS, que
nem todos conhecem. Eu entrei por concurso público em 1977, 2 de fevereiro de

1977. Trabalhei na empresa por 35 anos. Até eu receber o primeiro contato político ...
Porque eu trabalhei 27 anos em vários órgãos da PETROBRAS, galgando várias
posições na companhia, e nunca precisei de apoio político para realizar a minha
trajetória. Foi por minha capacidade que eu alcancei os vários postos que tive na
empresa. Infelizmente, para chegar à Diretoria da PETROBRAS, não se chega sem
apoio político. E eu tive a infelicidade de aceitar esse apoio político para alcançar o
cargo de Diretor da PETROBRAS. E, a partir desse momento, aconteceu tudo o que
aconteceu. Hoje, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu me virei para poder
esclarecer todos os pontos que eu já esclareci, como eu falei, em mais de cem
depoimentos. Abri a minha vida não só para o Brasil, mas para o mundo. Tudo isso

é acompanhado pari passu. Eu me arrependo amargamente do que aconteceu. A
minha familia está sofrendo, eu estou sofrendo. Se eu pudesse voltar ao passado,
nada disso eu faria. Mas eu espero que, a partir desse sofrimento que eu estou
tendo e várias outras pessoas estão tendo, essa seja uma oportunidade para o
Brasil passar a limpo uma série de coisas, em todos os níveis, em todos os níveis.
Nada disso teria acontecido se não fossem alguns maus políticos que levaram a
PETROBRAS a fazer o que fez. O que aconteceu na PETROBRAS nesse período
não foi inventado por nenhum Diretor da PETROBRAS, não foi inventado por
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nenhuma empresa. A origem, a origem do que aconteceu dentro da PETROBRAS
-isso eu posso afiançar para vocês- são os maus políticos, que fizeram isso tudo
acontecer. Eu acho que vocês agora... E o Brasil está tendo uma oportunidade
ímpar de fazer uma correção, de fazer uma ruptura de um sistema podre. Hoje, nós
temos no Brasil um sistema podre. Então, é a condição que vocês aqui no
Parlamento têm, é a condição que a Polfcia Federal tem, que o Ministério Público
tem, que o Juiz Moro tem, que o Supremo Tribunal Federal tem de resolver uma
coisa muito mal resolvida que tem neste Brasil. Eu estou dando a minha
contribuição, com muito sofrimento, com muita dificuldade, mas estou dando a
minha contribuição. Agora, se isso não for à frente, se essa contribuição não for
profundamente avaliada em todos os níveis, talvez não tenha valido a pena esse
sofrimento que eu estou tendo e que várias outras pessoas estão tendo. Então, se
nós queremos -

e eu quero, pelo arrependimento que eu tenho, por, vamos dizer,

toda a dificuldade que eu passei - , eu quero ter um País melhor no futuro . Estou
pagando por isso, não está sendo fácil. Estou pagando e ainda vou pagar, não está
sendo fácil , mas eu espero que isso tenha um resultado positivo. Dessa maneira, eu
acho que vou estar aqui à disposição dos senhores para esclarecer. Tudo o que eu
já falei eu vou repetir, porque está nas declarações, está na minha delação, com os
detalhes que eu já dei, como já falei, em mais de cem depoimentos. Mas eu vou
estar à disposição de V.Exas. para esclarecer pontos que vocês ainda tenham de
dúvida. Mas, sinceramente, como brasileiro, eu espero que esse sacrifício meu e de
muitas outras pessoas não seja em vão, e que seja aprofundado em todos os níveis
o que está acontecendo neste Brasil, o que já acontece há muito tempo e está
acontecendo agora. E vocês têm uma oportunidade ímpar, como Parlamento, de
melhorar este Pais. Seria isso que eu teria agora para iniciar aqui a nossa reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Concedo a palavra ao Relator,
Deputado Luiz Sérgio, para fazer os seus questionamentos.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Sr. Paulo Roberto, em setembro de 2004,
V.Sa. fez uma delação premiada, que eu tenho aqui em mãos. Em 2014, setembro
de 2014. E lá, num dos trechos de sua delação premiada, V.Sa. diz que "tais
empresas fixavam em suas propostas uma margem de sobrepreço de cerca de 3%
em média, a fim de gerarem um excedente de recursos a serem repassados aos
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políticos". Recentemente, V.Sa. fez uma retificação, uma nova delação. O inteiro
teor dessa nova delação nós não temos. O que temos é conhecimento daquilo que a
mídia já pôde dar publicidade a ela. E nela, pelo que eu pude ler, mais recente, foi o
seguinte: "Costa foi taxativo, acusou... " Na primeira ... "... as empresas de um
sobrepreço". Na atual, V.Sa. diz: "...uma empreiteira cobrava por uma obra 15%
acima do preço básico. Ela podia repassar ao esquema 3%, baixando, então, seu
lucro para 12%". Então, numa estava no sobrepreço, na outra estava na margem de
lucro. Qual é, das duas versões, a versão verdadeira nesse caso em relação ao que
era repassado a políticos e partidos?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Sr. Relator, eu não fiz nenhum

retificação. As minhas delações, tudo o que eu falei eu confirmo aqui perante vocês,
como já confirmei perante o juiz, como já confirmei perante o Ministério Público. Não
tem nenhuma alteração. O que acontece é que vi, existia, por parte das empresas,
dentro da minha área, a partir de 2006, 2007, porque antes disso não tinha projeto,
não tinha verba, dentro da PETROBRAS, desde 2003, porque os orçamentos eram
oriundos praticamente todos para a área de exploração e produção, o que existia era
a formação de um cartel. Então, esse cartel trabalhava dentro de uma faixa de preço
pela imprecisão dos projetos da PETROBRAS. A PETROBRAS definiu fazer uma
série de projetos sem estar com o projeto básico definido. Foi uma decisão da
PETROBRAS, não foi decisão minha, não foi decisão do diretor A, 8 , C ou O. A
Diretoria da PETROBRAS -

porque a PETROBRAS trabalha de forma colegiada,

então, as decisões são todas a nível de diretoria -

resolveu fazer os projetos com

os projetos não totalmente concluídos. E, com isso, a PETROBRAS, então,
trabalhava dentro de uma faixa de preço que ela considerava aceitável. Essa faixa
de preço determinava lá o orçamento básico, e essa faixa de preço poderia variar
com menos 15% do orçamento básico até mais 20% do orçamento básico. Então,
pela imprecisão de projeto, que não foi invenção minha, que isso a PETROBRAS, a
Diretoria da PETROBRAS entendeu que deveria ser dessa maneira, por fazer
priorização das obras, ela colocava esse percentual de menos 15 a mais 20. O que
acontecia, pela formação do cartel... Porque você tinha um sobrepreço, um
sobrepreço em cima daquilo que a empresa achava conveniente ela colocar como
proposta. Então, não tem variação nenhuma da primeira delação minha para esse
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complemento de delação, nenhuma, é exatamente a mesma coisa. Se a empresa
achava que, naquele momento, para ela era confortável ganhar 12%, ela colocava
3% acima para fazer a distribuição -

em média, 3% em média, alguns contratos

eram menos de 3% - , para fazer a distribuição para grupo politico, para pessoas da
PETROBRAS, para pessoas intermediárias do processo. Então, o sobrepreço que
tinha nesse processo aí era 3%, era 2%, era 1%, que, se não tivesse a formação do
cartel, não teria, porque seria um processo competitivo. Por não ser um processo
competitivo, tinha um sobrepreço, que eram esses 3% em média, podendo ser
inferior a 3%. Isso foi exatamente o que eu falei na primeira delação, é exatamente o
que eu falei no complemento. Então, não tem diferença nenhuma de um processo
para o outro. Não houve retificação. A retificação não existiu.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Então, a versão que saiu na imprensa de
que houve uma retificação com mudança do objeto ... A imprensa, nesse caso,
informou mal aos brasileiros. Não corresponde à verdade dos fatos?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É. Saiu na própria imprensa, depois ... A
imprensa retificou o que ela falou . Houve uma retificação da própria imprensa,
porque os depoimentos ... Se vocês analisaram tanto o depoimento inicial quanto o
complemento, vocês vão chegar à conclusão de que é o mesmo.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Sr. Presidente, uma questão
de ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Deputado Arnaldo .
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu acho que o depoente,
quando se dirigir aos Parlamentares, tem que usar o termo correto, e não "vocês". É
a terceira vez que ele faz isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Eu quero cobrar de V.Sa. o
tratamento "V. Exa.".
O SR. PAULO ROBERTO COSTA · Desculpe, desculpe. Pois não, "V.Exa.".
Desculpa.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Então, a imprensa fez uma retificação do
que ela tinha chamado de retificação do seu depoimento. É isso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Perfeito.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Então, vamos em frente.
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Desculpe, só vale a pena repetir. Se
pegar o primeiro depoimento e pegar o depoimento que foi complementar, vocês
têm acesso a isso, é muito fácil checar isso aí, vocês vão ver que eu falei. .. V.Exas.
vão ver que eu falei exatamente isso.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Foi o que eu também afirmei. Disse que
do primeiro eu tinha o termo. O segundo, o que eu tinha era a informação que era
veiculada pela mídia ... Só pedia a sua ...
V.Sa., em declaração também publicada pelo jornal Folha de S. Paulo,
rechaçou o argumento de que as empreiteiras sofriam achaques para pagar propina
a diretores da PETROBRAS e políticos. Está lá entre aspas: "Elas tinham interesse
em atender os políticos, porque tinham interesses também em outras obras de
outras áreas.", fecha aspas. V.Sa. confirma essa declaração?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Confirmo. Não houve nunca pela minha
parte nenhum achaque a nenhuma empresa. O Juiz Sérgio Moro, que está
conduzindo esse processo, num determinado momento, numa das oitivas que eu
prestei, essa pergunta também foi feita e ele perguntou também -porque eu vi pela
mídia -

para alguns empreiteiros: se houvesse isso ou se havia isso, porque é que

esses empreiteiros já não teriam procurado alguém na Polícia Federal, alguém na
Justiça para dizer isso? Obviamente que isso não é verdade, nunca houve. As
empreiteiras tinham interesses também em outras atividades, em outros órgãos de
governo. Recentemente, li também pela imprensa e vi também parte do depoimento
do Presidente e de um dos Diretores da Camargo Corrêa, que entraram também no
processo de delação premiada, onde eles dizem que esse mesmo processo ocorreu
em algumas áreas do setor elétrico. E eu já mencionei aqui na CPMI que se se
aprofundar esse estudo vai-se verificar que também tivemos problemas em outras
áreas de infraestrutura de modo geral. Então, as empresas faziam isso para atender
a classe política, atender a outros interesses, não só em relação à PETROBRAS,
mas também em outras atividades dentro do País.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Em vídeo, que tivemos conhecimento
dele, gravado pela Procuradoria-Geral da República, V.Sa. afirmou que o sistema de
doações eleitorais registrado na Justiça Eleitoral no Brasil é uma falsidade, que
doações de empresas a partidos são balela e, abre aspas, uma fala sua, V.Sa. diz:
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"Esse negócio de doação oficial, a maior balela que se tem neste Brasil é a doação

oficial. Agora há pouco, saiu uma na imprensa várias vezes que o dono da UTC fez
uma doação oficial de não sei quantos milhões para o PT. Pô, com o dinheiro daqui
não tem doação oficial, isso é balela. Eu já falei isso lá pra os procuradores do
Paraná e vou falar aqui pra vocês: esse negócio de contribuição oficial não existe,

fá? Não existe. Nenhuma empresa vai doar 2, 3, 4, 5 milhões porque gosta de fulano
de tal. Na realidade, todas as doações, sejam oficial ou não oficial, não são doações
são empréstimos. A empresa está emprestando pra o cara e depois vai cobrar dele".
V.Sa. continua com esse juízo de valor a cerca dessa afirmação?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Continuo. Não mudo uma linha do que
eu já falei. E falo isso porque eu conheci pessoas de empresas que me falaram isso
abertamente. Não existe doação de empresas que essas empresas depois não
queiram recuperar

o que foi doado. Isso não existe. Foi-me dito por mais de um

empresário. Então, se ele doa 5 milhões, ele vai querer cobrar depois na frente 20
milhões. Então, nós precisamos, como falei anteriormente na minha abertura aqui
para V.Exas ... Nós queremos passar este País a limpo? Queremos. Então, vamos
passar de forma integral. Continuar com esse processo de doação, que as empresas
doam pelos belos olhos delas para alguns membros do Legislativo ou que seja do
Executivo ou de outra área, elas vão cobrar. Isso não existe. E me foi dito com
clareza também por alguns empresários dentro da Operação Lava-Jato -

e isso está se comprovando agora

que várias doações oficiais vieram de propina.

Está claro! Então, nós precisamos, eu, aqui na minha humilde posição agora, numa
posição extremamente frágil , e V.Exas. , que têm condições de resolver isso, nós
precisamos passar este Brasil a limpo e acabar com essa hipocrisia de achar que as
empresas vão doar valores e simplesmente nada vai acontecer, que elas não vão
cobrar na frente alguma coisa que elas vão doar. Precisamos parar com essa
hipocrisia, porque, se isso não for mudado - não cabe a mim mudar, mas cabe aos
senhores, desculpem, cabe a V.Exas. resolver esse processo - , se isso não for
mudar, daqui a 4, 5 ou 10 anos outras pessoas vão estar aqui no meu lugar, talvez
outras no lugar de vocês, desculpem, de V.Exas. , com o mesmo propósito, com o
mesmo propósito. Então, eu acho que, em relação ao que eu falei -

acho não,
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tenho certeza em relação ao que eu falei - , eu não mudo urna linha, porque esse é
um processo que é um processo que não é adequado.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Não, porque essa sua fala é uma fala , a
meu ver, grave, porque, se pegarmos só as empresas citadas nas investigações da
Lava-Jato, veremos que elas doaram um volume de recursos considerável para
praticamente todos os partidos políticos, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PSB. Quer
dizer, o seu juízo de valor é o juizo de valor para todos os partidos? O senhor
generaliza a questão da doação? Quer dizer, é tudo a mesma coisa?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu vou repetir para V.Exa. o que
algumas empresas me falaram e que hoje está vindo a público de algumas pessoas
que já fizeram delação premiada, de empresas, dizendo que os valores, sejam
valores de doações oficiais ou não, têm restrições. Então, algumas empresas me
falaram isso e agora, nas delações, isso está ficando extremamente claro. Isso
remonta àquele ditado que no mundo empresarial se fala muito: "Não existe almoço
de graça". Se as empresas estão doando valores, por que elas doariam? Por que

uma empresa de capital privado ou uma empresa que tem ações em bolsa vai doar
10 milhões, 15 milhões, 20 milhões para uma campanha eleitoral? Por quê? Qual o
motivo? Que a população brasileira, não só eu aqui, V.Exas. aqui e a imprensa que
está vendo essa filmagem , que a população brasileira coloque isso com muita
clareza na sua cabeça: por que uma empresa vai doar 20 milhões de reais para uma
campanha, se ela não tiver algum motivo na frente para cobrar isso? Por quê?
Precisa ser respondido isso. Isso precisa ser respondido. Então, eu repito e confirmo
o que eu falei.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Ao repetir e confirmar, nesse aspecto,
V.Sa. generaliza que esses interesses e essas negociações com todos os partidos é
tudo a mesma coisa?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu vou repetir para V.Exa. o que alguns
empresários me falaram com muita clareza: .que os valores doados, muitos valores
de doações lícitas, vamos dizer, a principio doações oficiais, não eram oficiais. Isso
me foi dito por alguns empresários. Agora, eu não posso entrar em detalhe aqui
partido a partido. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu tenho condição de dizer o
que os empresários me falaram, que o sistema, como é o sistema brasileiro, é assim
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que funciona. Isso foi me dito por alguns empresários. Hoje V.Exa. pode pegar as
delaçoes premiadas já de outros executivos e vai confirmar exatamente o que falei.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Mudando um pouco os eixos das
perguntas, nós estamos numa CPI, e na apresentação V.Sa. disse: "Eu estou pela
quarta vez numa CP/". Mas nada, a meu ver, foi tão grave quanto colocar em dúvida
o próprio trabalho das CPis, quando V.Sa., em delação, afirma que intermediou o
pagamento de propina no valor de 10 milhões de reais para poder se encerrar o
trabalho de uma CPI naquele episódio com o Senador Sérgio Guerra.
O que V.Sa. teria a acrescentar desse episódio?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu vou esclarecer aqui exatamente o
que eu falei no meu depoimento da delação premiada. Por volta de 2009, eu recebi
um contato para fazer uma reunião num hotel do Rio de Janeiro, na época pelo
Deputado Eduardo da Fonte, de Pernambuco, do Partido Progressista. Ele falou :
"Paulo, eu estou precisando conversar com você, vou estar aqui no hotel tal, a tal
hora. Nós precisamos conversar". Eu fui para esse hotel na hora marcada e, quando
eu cheguei lá, para surpresa minha, porque eu nunca tinha estado pessoalmente
com o Senador Sérgio Guerra, estava lá o Senador Sérgio Guerra e estava o
Deputado Eduardo da Fonte nesse quarto de hotel. E me foi dito naquele momento
pelo Senador Sérgio Guerra, junto com o Deputado Eduardo da Fonte, que estava
ocorrendo uma CPI ou CPMI -

eu não sei agora detalhar se era mista ou não - ,

sobre a PETROBRAS, e que isso poderia ser minorado ou acabado ou postergado
esse evento, CPI, CPMI, mas precisava ter um ganho financeiro, precisava ter um
ajuste financeiro em relação a esse tema. Essa foi a primeira reunião. Não se falou
de valores, falou-se só do objeto. Depois tivemos uma segunda reunião, tivemos
uma terceira reunião, novamente com a presença do Deputado Eduardo da Fonte e
do, na época, Senador Sérgio Guerra. Esse valor foi efetivado, foi pago. Foi pago. E
esse evento depois deixou de ter, vamos dizer, a prioridade, deixou de ter
efetividade em relação ao assunto. Isso está detalhado no meu depoimento dentro
da delação premiada, e é um fato real que ocorreu.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Quanto a esse pagamento, V.Sa. sabe
informar se foi um pagamento oficial ou não oficial?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não tenho essa confirmação para

passar para V.Exa. Eu sei que foi pago. A empresa que fez esse pagamento foi a
empresa chamada Queiroz Galvão, de Pernambuco, e me confirmou que o
pagamento foi executado. Agora , se foi doação oficial ou não oficial, volto aqui ao
meu tema anterior: foi devido a desvio de recurso.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Prosseguindo, V.Sa. conhece o Sr.

Alberto Youssef desde quando? E que tipo de relacionamento V.Sa. mantinha com
ele?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - O Alberto Youssef trabalhava muito

próximo do Deputado José Janene, que era a pessoa com quem eu tinha mais
contato. Enquanto o Deputado tinha saúde e estava vivo -

porque ele faleceu em

2010, mas em 2009 ele já estava bastante adoentado-, no período, vamos dizer,
que ele estava à frente do processo, o meu contato maior era com o Deputado José
Janene. Quando ele começou a ficar adoentado, ele me apresentou o Alberto
Youssef. Se eu não me engano, foi alguma coisa entre 2006 e 2007, acho que mais
para 2007, quando eu fiquei conhecendo o Alberto Youssef, que era, vamos dizer, a
pessoa que trabalhava diretamente com o Deputado José Janene em relação a todo
esse processo aí errado que se fazia em relação à PETROBRAS, e, possivelmente,
em relação a outras empresas, outras entidades no Brasil.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Mas V.Sa. poderia dizer que, ao longo do

processo, se tornou amigo do Sr. Alberto Youssef, chegou a ter um relacionamento
mais próximo com ele?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Nós tínhamos, tínhamos reuniões com

uma certa frequência em São Paulo, principalmente em São Paulo, e, como eu falei,
com o afastamento do Deputado José Janene, então essa aproximação foi maior,
tivemos mais contato e muitas reuniões em relação ao processo todo que hoje está
sendo investigado aí pela Lava-Jato.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Mas com o Sr. José Janene V.Sa. teve

uma relação de amizade mais forte, mais próxima?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu não posso dizer amizade, mas foi

através dele que eu cheguei à Diretoria da PETROBRAS. Foi através de uma açao
do José Janene e do Partido Progressista que eu cheguei à Diretoria da
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PETROBRAS, à Diretoria de Abastecimento, fato esse que hoje me deixa uma
tristeza imensa. Se eu pudesse voltar ao passado, eu não teria aceito a proposta
que ele me fez de assumir essa Diretoria, porque só me trouxe desgaste e
sofrimento, pra mim e pra minha família.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- V.Sa. disse que os cargos anteriores que
ocupou na PETROBRAS ocupou pelos seus méritos, pelos seus conhecimentos, e
que só buscou apoio político porque ninguém chega ao cargo de diretor na
PETROBRAS sem o apoio político.
Essa é uma dedução ou era um comentário dentro da empresa? Desde
quando o senhor tomou conhecimento de que, para chegar ao cargo de diretor,
precisava ter apoio político?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Desde sempre. Desde que eu me
entendo como PETROBRAS, em vários comentários, de vários colegas, em vários
níveis, sempre foi colocado isto: que, para chegar à Diretoria da PETROBRAS, sem
apoio político não chegava. Eu fiquei como Diretor da Companhia de maio de 2004
até abril de 2012, e, nesse período em que eu fui Diretor, eu fui com apoio político.
Até então, a todos os outros locais que eu assumi, a vários locais de bastante
importância, eu nunca precisei de nenhum apoio político para chegar. Mas,
infelizmente, para Diretor da PETROBRAS, é necessário apoio politico, e isso pode
ser confirmado. Há pouco tempo, um ex-Presidente da República foi questionado isso saiu pela imprensa - , e ele colocou que ele se lembrava de Diretores da
PETROBRAS que foram colocados por pedido de políticos. Ficou claro isso; saiu na
imprensa uma reportagem há pouco tempo. Então, isso era de praxe na
PETROBRAS. Pela importância que a PETROBRAS tem dentro do País, na
indicação, embora ela seja aprovada pelo Conselho de Administração da
PETROBRAS -obviamente que a pessoa tem que ter capacidade técnica, tem que
ter respaldo, vamos dizer, em termos da sua formação, uma série de coisas - , o
Conselho aprova nomes que vêm do Ministério de Minas e Energia e nomes que
vêm da Presidência da República. Pela importância da PETROBRAS, os nomes que
chegam para o Conselho aprovar são nomes que já passaram por níveis bem
superiores ao próprio Conselho.
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O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR - Qual ex-Presidente? O senhor
mencionou um ex-Presidente?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Saiu pela imprensa- estou dizendo o
que a imprensa falou- uma declaração do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que se lembrava -

saiu isso na imprensa; eu li pela imprensa -de ter indicações

politicas quando ele foi Presidente da República. Isso foi a imprensa que colocou; eu
não vi em lugar nenhum; eu li pelos jornais.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - V.Sa. afirmou aqui que tinha uma boa
relação política com o Sr. José Janene e que, depois, essa operação continua com o
Sr. Alberto Youssef.
O Alberto Youssef afirmou, em depoimento à Justiça, que José Janene faria
uma operação similar a uma operação que ele já tinha feito em Furnas. Na
conversa, das muitas que vocês tiveram, em alguma das conversas ele se referiu a
esse fato de que essa operação era similar a uma outra que ele já tinha feito e que
já tinha dado certo? Houve alguma referência a esse fato em alguma dessas
conversas?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não. Na época nunca teve nenhum
comentário do Deputado José Janene sobre o problema de Furnas, nunca ele falou
comigo. Em nenhuma reunião de que eu participei ele mencionou esse assunto. Eu
li também isso pela imprensa, depois pelos jornais, pela Internet. Eu li esse fato, mas
desse fato eu não tinha conhecimento e nunca soube dele nem pelo José Janene,
nem pelo Alberto Youssef.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Ainda sobre doleiros, para fazer as
remessas de recursos ilícitos para o exterior, V.Sa. operava por meio de doleiros,
não é? Sim ou não?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu não tive nenhuma participação de
envio -eu,

pessoalmente~

de valores para o exterior. Então, quando ocorria -e

ocorreram envios de valores para o exterior - , não foi diretamente por mim, nem
pedido por mim. Nisso, as empresas que fizeram pagamentos no exterior é que
mantinham o contato com os doleiros e faziam isso. Eu nunca conversei nem com o
Alberto Youssef, nem com ninguém, em relação à remessa de valor algum para o
exterior.
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O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Do que V.Sa. tinha em contas no exterior,
são as contas e os valores já declarados à Justiça para serem repatriados ao Brasil?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Todos, todos os valores que eu tinha no
exterior eu já passei detalhadamente para o Ministério Público e já autorizei em
vários documentos a reintegração desses valores para o País. Isso está detalhado
banco a banco, pessoa a pessoa, dentro do depoimento que eu fiz para o Ministério
Público. Está detalhado, muito, muito detalhado.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- V.Sa. disse que não repassou , mas V.Sa.
chegou, por exemplo, a fazer alguma operação com o doleiro Dario Messer?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço essa pessoa.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Não conhece essa pessoa. E V.Sa.
conhece o Sr. Fernando Soares, mais conhecido como Fernando Baiano?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Conheço. Essa pessoa me foi
apresentada, se eu não me engano, no ano de 2005, pelo Diretor Nestor Cerveró.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO -Qual o montante que V.Sa. calcula de
recursos repassados pelas empresas que V.Sa. teve relação em nome da Diretoria
de Abastecimento durante o período em que V.Sa. esteve à frente dela e operando
para os partidos e para políticos?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Esses valores o Ministério Público já
chegou a um determinado quantitativo. Eu não acompanhava pari passu. Quem
fazia esse acompanhamento de valores era o José Janene. Depois, na hora que o
Janene faleceu ou ficou doente, o Alberto Youssef fazia esse acompanhamento. Eu
nunca fiz esse acompanhamento. Não tenho esse acompanhamento. Nunca tive
esse acompanhamento. Agora repito aqui: os contratos da área de abastecimento,
nem todos os contratos tinham esse percentual, porque várias empresas que não
eram empresas do cartel não tinham esse percentual. As empresas do cartel nem
sempre eram 3%, algumas vezes foi menor que 3%. Agora esse acompanhamento
ou era feito , em relação à área de abastecimento, pelo José Janene, ou era feito
pelo Alberto Youssef. Eu não tinha esse acompanhamento.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - V.Sa. afirmou em depoimento -isso
aqui é muito importante - à Justiça que a estrutura da PETROBRAS não permite a
tomada individual de decisões, que sempre é um processo coletivo que demanda
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estudos, pareceres, etc. , e ainda que a Diretoria de Abastecimento não era a
responsável pelos processos licitatórios, pelos aditivos ou pela fiscalização.
Assim sendo, quais seriam as possíveis ações ou omissões de um diretor
como atribuição ao dinheiro recebido das empreiteiras?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Acho que é bastante importante aqui
esse esclarecimento que eu vou prestar para V.Exas. e para o Brasil todo. A
PETROBRAS é uma empresa que tem controles e tem acompanhamentos. Houve
uma falha? Houve uma falha. Mas não é uma empresa de fundo de quintal. A
PETROBRAS é uma empresa séria. As pessoas que trabalham lá são sérias.
Infelizmente, alguns erraram. E eu errei. Estou aqui perante vocês porque eu errei e
estou pagando agora para a Justiça porque eu errei. A PETROBRAS tem todos os
procedimentos que são feitos em relação ... Eu vou pegar um exemplo aqui de um
projeto. Vamos dizer: o projeto de uma refinaria, o projeto de uma plataforma ou o
projeto de um navio de processo. Primeiro é feito o projeto. Então, existe uma área
na PETROBRAS que faz o projeto. Essa área é no Centro de Pesquisa da
PETROBRAS, onde a PETROBRAS tem mais de 2 mil engenheiros e técnicos, e é
reconhecida internacionalmente. Inclusive ganhou agora, no domingo, pela terceira
vez, dentro da OffShore Technology Conference, em Houston, o prêmio de empresa
que domina águas profundas, empresa de relevância no mundo. Então, o projeto é
feito dentro dessa área do Centro de Pesquisa. A Diretoria da PETROBRAS
resolveu contratar uma série de empreendimentos sem ter o projeto pronto. É a
mesma coisa que a gente fazer uma casa sem ter o projeto. Não é adequado, mas a
PETROBRAS assim decidiu. Então, dentro desse processo, houve uma decisão,
que compete à Diretoria-Executiva colegiada, onde há o Presidente e vários
Diretores, que acharam conveniente contratar sem ter o projeto pronto. É ideal? Não
é ideal. Tem problema? Tem problema. Mas foi uma decisão da Diretoria. Muito
bem! Vamos pegar o exemplo da área de abastecimento. ~ feito o projeto, não
completo. Vamos fazer as licitações. Dentro da PETROBRAS tem uma área,
chamada área de Serviços, que presta serviços para a área de exploração e
produção, para a área de abastecimento, para a área de gás e energia. Essa área
de Serviços é que faz, então, as licitações. Todas as licitações são feitas para
grandes projetos pela área de Serviços. Então, o que acontece? O Diretor da área
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de Serviços, através do seu Gerente-Executivo, nomeia uma comissão para fazer o
processo licitatório. Paralelamente, existe, dentro dessa área de Serviços, uma área
que faz o orçamento básico. Ela pega aquele projeto, ainda não maduro, ainda com
problemas de detalhamento, e faz uma avaliação de orçamento para fazer aquela
obra. Isso é feito, é trancado lá a sete chaves, colocado dentro de um cofre, e
ninguém tem conhecimento, nem qualquer diretor, nem o Presidente da Companhia.
O Diretor da área de Serviços, quando vai fazer o processo licitatório, nomeia essa
comissão e encaminha para as empresas para fazer o processo licitatório. Ocorreu a
licitação. No dia da licitação, abrem-se as propostas, todas ao mesmo tempo, na
frente de todos que apresentaram proposta, e a PETROBRAS chama o que deu o
menor preço. Normalmente, negocia-se ainda uma redução de preços, e, na hora
em que isso é fechado por essa comissão, o Diretor faz uma pauta e a encaminha
para a Diretoria-Executiva. Então, esses contratos todos de maior porte ... Não tem
nenhum contrato que foi aprovado por mim ou por algum diretor de forma isolada.
Todos os contratos foram aprovados pela Diretoria-Executiva. "Ah! Não estava bom,
ou estava ruim, ou tinha problema". Não foi aprovado por Paulo Roberto Costa nem

por algum diretor; foi aprovado pelo Presidente e por todos os diretores. Muito bem!
Af, a Diretoria, entendendo que aquilo estava de acordo, autoriza fazer a assinatura
do contrato. Quem assina o contrato? O gerente da obra, que é indicado pela
Diretoria de Serviços, que é responsável pela fiscalização da obra. Numa refinaria
do Nordeste, no COMPERJ, em qualquer refinaria , a fiscalização nunca foi minha,
como também na área de gás e energia, numa termelétrica, num gasoduto, a
fiscalização não era da Ora. Maria das Graças, mas da área de engenharia, que
acompanhava pari passu a execução da obra. Nós, das outras diretorias, da área de
AIP, gás, energia e abastecimento, éramos os donos do orçamento, que tinha de ser
cumprido, mas a fiscalização não era nossa. Ah! O contrato não estava ainda
maduro o suficiente e agora era preciso fazer um aditivo, porque a quantidade de
concreto estava menor, a quantidade de tubulação estava menor, mais toneladas,
mais metros cúbicos de concreto, e assim por diante. Precisava fazer um aditivo.
Qual era a origem do aditivo? Na obra, o gerente da obra é que negociava com a
empresa: "Olha, aqui o serviço cresceu; aqui o projeto não está maduro o suficiente
e temos que fazer uma extensão de trabalho". Negociava-se lá. Quando estava

21

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
CPI • PETROBRAS
Número: 0449/15

Sexta-feira 18

COM REDAÇÂO FI

negociado na obra pelo gerente do contrato da área de Serviços e quando estava
negociado pela empresa, encaminhava-se esse assunto para o Diretor de Serviços,
porque o gerente da obra é subordinado a ele. Ai chegava lá o Diretor de Serviços.
Se estava normal, não tinha nenhum problema, o próprio Diretor de Serviços fazia
uma pauta e a encaminhava para a Diretoria. Se os valores eram muito altos, o
Diretor de Serviços me chamava: "Paulo, isso aqui também tem que ser olhado por

você, porque você é responsável pela parte de orçamento. Ficou meio alto esse
valor aqui. Vamos discutir". Discutíamos. Às vezes, o aditivo tinha que ser refeito.
Quando estava já nivelado e de acordo com um diretor ou com os dois diretores,
encaminhava-se para a Diretoria. Quem aprovou todos os aditivos das refinarias,
das plataformas, dos navios de processo, não foi o Diretor Paulo Roberto Costa nem
o Diretor A, B ou C. Quem aprovou todos foi a Diretoria-Executiva da PETROBRAS.

"Ah, está errado!" Então, V .Exas. responsabilizem a Diretoria da PETROBRAS toda,
e não responsabilizem uma pessoa só, porque não foi uma pessoa só que aprovou,
não foi. Isso está no Estatuto da PETROBRAS. É só ler o Estatuto. Então, os
aditivos... "Ah, todos os aditivos tiveram problema." Todos os aditivos foram
aprovados pela Diretoria-Executiva da PETROBRAS. Então, responsabilizem todos
os diretores e o seu Presidente, e não apenas um diretor.
O SR. DEPUTADO CARLOS ANDRADE - Mas, Dr. Paulo, desde o começo já
estava errado, já estava iniciado o processo errado, se o projeto não estava pronto e
não estava completo.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Concordo plenamente com V.Exa.
O SR. DEPUTADO CARLOS ANDRADE - Teria que ser toda a Diretoria
mesmo.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Concordo plenamente com V.Exa. E
esse ... Por que os projetos foram para a rua não completos? Por quê? Tem uma
explicação: porque eles precisavam da obra com emergência. Por quê? Porque o
Brasil estava importando quantidades excessivas de gasolina e diesel, e isso era
muito ruim para a PETROBRAS e para a balança de pagamentos do Pais. O ideal,
para ficar bem claro a V.Exa., seria realmente ter o projeto todo pronto.
O SR. DEPUTADO CARLOS ANDRADE - Com certeza.
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Agora , o projeto não saía pronto,

Excelência, não saía pronto, não foi por determinação minha nem do Diretor A, B ou
C. A Diretoria sabia que o projeto estava pronto e assim entendeu que era
interessante mandar para a rua.
O SR. DEPUTADO CARLOS ANDRADE- Mas o senhor, como membro da ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - A palavra está garantida ao

Relator. O Deputado Carlos nos entende e, quando chegar a sua vez, S.Exa. fará os
questionamentos.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - V.Sa. acabou aqui de afirmar que as

decisões eram decisões coletivas. Não é? E fica difícil para que eu possa entender,
porque, se isso é verdade, como o Pedro Barusco pode ter atuado sozinho no
período de 1997 a 2004? Aqui , nesta CPI, o Sr. Pedro Barusco afirmou que
amealhou quase 100 milhões de dólares em negócios escusos. Metade dessa
quantia ele teria conseguido sozinho, digamos, sem ajuda de seus superiores
hierárquicos ou mesmo de pessoas de fora da PETROBRAS, no período de 1997 a
2004. V.Sa. considera plausível essa declaração, já que ele nem diretor era, tinha
um posto intermediário?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Primeiro, que, nesse período de 1997 a

2004, entrei como Diretor da PETROBRAS apenas no mês de maio de 2004. Então,
todos esses assuntos que também li pela imprensa e vi pela televisão, declarações
aqui do Sr. Pedro Barusco na Comissão, eu não tenho conhecimento e não posso
emitir opinião, porque eu não participava, não tinha contato com ele. Nessa época, o
Pedro Barusco já era da área de exploração e produção. Em 1997, eu já trabalhava
na de gás e energia e depois, em 2004, fui para a área de abastecimento. Então, o
meu contato com a área de exploração e produção era nenhum. Então, eu não
posso lhe dizer, porque não tenho conhecimento de causa e nesse período eu não
tinha nem contato com o Pedro Barusco. Eu comecei a ter contato com o Sr. Pedro
Barusco quando entrei na Diretoria e ele foi indicado para Gerente-Executivo da
área de Serviços, subordinado ao Renato Duque. Foi a partir daí que eu tive contato
com Pedro Barusco. Então, na vida anterior do Pedro Barusco, eu não tinha contato
nenhum com ele, eu não posso exprimir opinião porque não conheço.
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O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sim, mas V.Sa. é funcionário da
PETROBRAS por muitos anos, ocupou vários cargos na estrutura da empresa,
conhece bem a empresa, entrou engenheiro, saiu diretor, está passando por essa
situação por ter recebido recurso de forma indevida. Um juízo de valor, V.Sa. acha
que é possível alguém, numa linha intermediária, receber, entrar no esquema de
receber... V.Sa. disse que para partido político e para Parlamentares ninguém dá
pelos belos olhos. No caso do Barusco, pelos belos olhos dele, ele recebeu sozinho
50 milhões, se ele estava num posto intermediário? Será que é possível isso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu queria esclarecer a V.Exa. que o que
eu falei em relação à parte dos políticos me foi dito com clareza pelas empresas. Em
relação ao Barusco, nunca ninguém me falou . Então, eu não posso aqui neste
momento fazer juízo de valor. Eu tenho que, neste momento aqui, falar a verdade e
o que eu já relatei dentro da minha delação premiada. Então, eu não tenho
condição. V.Exa. me perdoe, mas eu não tenho condição de fazer juízo de valor. Eu
tenho que falar aqui o que eu sei.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sim, mas, no caso em que V.Sa.
generaliza que todos os recursos repassados a partidos ou a políticos é uma balela,
que tudo isso é corrupção, V.Sa. ouviu, mas isso ainda não dá uma consistência
para comprovar que tudo isso foi fruto de corrupção, e, no entanto, V.Sa. afirma isso.
Quem ocupou tantos cargos na PETROBRAS pode ter um juízo de valor, se acha
que é possível ou não é possível. Se alguém recebeu e não tinha o poder sequer de
voto na reunião de diretoria, então, nesse caso, nós temos um caso raro de
simpatia, de belos olhos?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- V.Exa. me desculpe, mas eu repito: eu
não posso fazer juízo de valor. O que eu falei aqui das empresas, os presidentes e
diretores me falaram. E eu tenho que acreditar naquilo que eles me falaram , e,
inclusive, não apenas acreditar, mas as delações premiadas que já foram colocadas
aí pelos dirigentes da Toyo Setal e pelos dirigentes da Camargo Corrêa confirmam
aquilo que eu já falei. Então, embora eles tenham me falado, e eu acreditei, agora
está sendo confirmado pelos depoimentos da Toyo Setal e Camargo Corrêa. E,
quem sabe, outros depoimentos virão pela frente. Agora, em relação ao Pedro

24

1421

1422

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DET AQ
CPJ · PETROBRAS
Número: 0449/15

Barusco, eu não tenho conhecimento. Então, eu não posso aferir valores de uma
coisa da qual não tenho conhecimento.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO· Mas, em tese, V.Sa., como Diretor, acha

plausível que um diretor possa receber e roubar sozinho dentro da estrutura hoje da
PETROBRAS?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu repito aqui novamente para V.Exa.

que eu não posso fazer juizo de valor. Não posso!
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Não, mas eu estou falando agora como

diretor. O Barusco não foi diretor.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não, o Barusco não foi diretor. O

Barusco era ligado diretamente ao Diretor Renato Duque, Gerente-Executivo. E pelo
que eu tenho acompanhado da imprensa, pelo que eu tenho acompanhado do
próprio depoimento do Barusco, que esteve aqui nesta Casa, ele colocou com
clareza -

com clareza -

a função que ele tinha em relação ao Diretor Duque. E

V.Exas., mais do que ninguém, escutaram isso e sabem com exatidão o que ele
falou aqui. Agora, eu lá, como Diretor, eu não tinha contato direto com o Barusco. O
meu contato era com o Diretor Renato Duque. Tive reuniões em que o Barusco
participou? Claro, mas o meu contato era de diretor com diretor. Não tinha eu
relacionamento de diretor com gerente-executivo de uma área que não era minha.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - V.Sa. conheceu, teve reunião e se

relacionou com o Sr. João Vaccari Neto?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu nunca estive pessoalmente com ele.

Nunca estive em nenhuma reunião com o Sr. João Vaccari Neto. Uma vez, num
restaurante em São Paulo, eu estava almoçando com o Alberto Youssef, numa outra
mesa estava o Sr. João Vaccari, e na saída o Alberto Youssef acenou para o Sr.
João Vaccari e me falou que aquela pessoa era o Sr. João Vaccari. Eu
pessoalmente nunca tive nenhuma reunião com o Sr. João Vaccari e não tive
nenhum relacionamento com ele.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - V.Sa. poderia aqui, em contribuição a

esta CPI, explicar um episódio em que, em uma de suas delações, V.Sa. afirma que
teria também intermediado recursos para a campanha do Eduardo Campos, em
Pernambuco, para o PSB? Como poderia relatar e detalhar esse episódio?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Houve um contato, uma solicitação
nesse sentido, por um secretário dele que hoje ocupa uma vaga no Senado, de que
seria muito importante ter uma ajuda financeira para a campanha de governo do
Estado do infelizmente falecido Eduardo Campos. Esse contato foi feito, e esse
recurso foi repassado para ele.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, havendo necessidade,
retomarei as perguntas, mas quero aqui liberar para que os Sub-Relatores possam
também fazer as suas perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Agradeço a V.Exa.
Vamos para o próximo Sub-Relator. (Pausa.)
O Deputado Altineu não está presente. Vindo a chegar mais tarde, daremos a
palavra a S.Exa. como Sub-Relator.
Passaremos, logo, para o segundo Sub-Relator, Deputado Bruno Covas.
S.Exa. tem até 1O minutos.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Paulo
Roberto Costa, primeiro, antes de passar às perguntas, apenas um breve registro
para que fique claro aqui e conste nos Anais da Casa. Essa questão envolvendo o
ex-Presidente do PSDB, Senador Sérgio Guerra, já havia aparecido na CPMI, na
questão nova, na questão que aflorou ainda este ano.
No ano passado mesmo, quando da discussão do voto do Relator e do voto
em separado, elaborado pelo Deputado Carlos Sampaio, hoje líder do PSDB, o
próprio Deputado Carlos Sampaio colocou esse tema no seu voto final , no seu
parecer, no seu voto em separado, recomendando ao Ministério Público que
investigasse a fundo esse fato. Infelizmente, o voto em separado do Deputado
Carlos Sampaio foi derrotado no plenário da CPI. Acabou sendo aprovado o parecer
do Deputado Marco Maia, que não tratava dessa questão.
Então, apenas para fazer o registro dessa diferença de procedimento, que
aqui o PSDB, a bancada do PSDB quer investigar a fundo toda e qualquer denúncia
que apareça, mesmo quando essas denúncias envolvam os seus representantes.
Então, quero parabenizar o Deputado Carlos Sampaio por essa iniciativa e
dizer que, da mesma forma, naquele momento, também estamos à disposição, se é
que algum Deputado, algum Senador do PSDB possa ter conhecimento desse fato,
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e esperamos que isso possa ser esclarecido, inclusive por quem se mostrava
detentor e participante das conversas apontadas pelo Sr. Paulo Roberto Costa.
Então, apenas para fazer esse breve registro da diferença de procedimento
do PSDB com outros partidos, que o PSDB não que botar nada para debaixo do
tapete e quer apontar o que aconteceu, efetivamente, na PETROBRAS.
Sr. Paulo Roberto Costa, V.Sa. participou da concepção do projeto GASENE?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não, não participei. A parte, a parte ... O

GASENE é um gasoduto, e isso pertencia, então, à área de gás e energia. Era outra
diretoria. Então, a minha participação aí foi nenhuma.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS- V.Sa., em 19 de outubro de 2005, deu

declarações ao Jornal do Commercio sobre a retomada do projeto GASENE,
afirmando que a construção do principal trecho, que ligaria Cacimbas, no Espírito
Santo, a Catu, na Bahia, deveria começar ainda naquele ano e todas as obras
teriam que começar até meados de 2006 para que os prazos fossem cumpridos.
Gostaria de entender: V.Sa., naquela oportunidade, demonstrou familiaridade
e influência com o projeto. V.Sa. não participou do projeto GASENE?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Vou lhe explicar. Como a diretoria é

colegiada, todos os projetos passavam pela diretoria colegiada, inclusive um projeto
desse porte. Então, como diretor que tomava conhecimento de todos, não só eu,
mas o Diretor de Gás e Energia, Diretor de AIP ... Então, quando se falava alguma
coisa de uma plataforma, eu, como diretor da companhia, não era proibido de falar
alguma coisa de outra área. Agora, não era a área que eu participava. Mas,
obviamente, que eu sabia, como diretor da companhia, os projetos da área de gás e
energia e os projetos da área de expansão e produção. E era obrigação, porque,
quando eu votava, quando eu tinha voto na diretoria, naquele momento, eu era
responsável também pelo projeto. Agora , você participou do projeto, tem
detalhamento do projeto? A resposta eu confirmo novamente, como eu falei: não.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS- V.Sa. participou da criação da empresa

Transportadora GASENE?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA -Também não participei. Essa criação

dessa empresa foi. .. Esse é um assunto, inclusive, muito mais interno da própria
área de gás e energia. Então, vamos dizer assim, um assunto... Normalmente,
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quando se criava uma empresa dessas, havia uma participação muito grande da
área interessada, que seria gás e energia, e também da área financeira , porque
todas essas empresas tinham uma participação efetiva da área financeira da
PETROBRAS em relação à implantação desse tipo de companhia.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS - V.Sa. teve alguma influência nas
contratações do projeto GASENE?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Vale aqui também a resposta que eu já
dei a V.Exa.: todas as contratações da área de exploração e produção, da área de
gás e energia e da área de abastecimento eram conduzidas pela área de serviço, do
Diretor Renato Duque. Então, toda contratação era conduzida por ele. Nas áreas
que não eram afins, por exemplo, a área minha, de abastecimento, em relação a
comissão de licitação, de definir empresas A, B, C e O, a participação minha era
nenhuma.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS- Segundo o jornal Folha de S.Paulo, de
28 de abril de 2014, V.Sa. se reuniu com o então Ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, para tratar de investimentos de uma refinaria no Ceará. Afirmou ainda
que V.Sa. teria defendido nessas reuniões interesse da empresa chinesa SINOPEC.
O seu advogado, em nota para o jornal, afirmou: "Ele não está impedido de
representar qualquer empresa depois de sua aposentadoria da PETROBRAS".

Diante disso, indago: V.Sa. já percebeu alguma remuneração pra representar
ou assessorar a empresa SINOPEC?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- A resposta é não. Conheço a empresa,
essa empresa participou com a PETROBRAS, inclusive, do próprio GASENE; essa
empresa teve uma participação muito grande na construção da GASENE. Após sair
da PETROBRAS, eu abri uma empresa de consultoria, e, vamos dizer, procuramos
avaliar e procuramos desenvolver novos projetos. Mas, em relação à SINOPEC, não
conseguimos fazer nenhum projeto, e nunca tive nenhuma remuneração em termos
da SINOPEC na minha consultoria.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS - V.Sa. interferiu na contratação da
SINOPEC para o projeto GASENE?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS- V.Sa. recebeu ...
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Posso ter opinado como diretor dentro
da diretoria colegiada, mas, fora da diretoria colegiada, a resposta é não.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS - V.Sa. poderia indicar qual é a relação
entre o empréstimo do Banco de Desenvolvimento da China, na ordem de 750
milhões, e a contratação da SINOPEC?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Em relação ao GASENE?
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS - Exatamente.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não tenho conhecimento. Esse
conhecimento em relação a empréstimos, repito aqui o que eu já tinha colocado pra
V.Exa., toda essa parte que envolve recursos de banco, Banco de Desenvolvimento
da China ou de outro país qualquer, e implantação de uma nova empresa, isso tinha
uma participação muito grande da Diretoria Financeira da PETROBRAS. Então, isso
até extrapola a própria Diretoria de Gás e Energia. Então, vamos dizer, qualquer
esclarecimento que V.Exa. quiser e aprofundamento que quiser em relação a esse
ponto específico, a área financeira da PETROBRAS é que tem condição de explicar.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS - Para implementação do projeto
GASENE, a título de garantia, foi celebrado um contrato de penhor de direitos
creditórios em conjunto com um contrato de penhor de ações entre o BNDES, a
Transportadora GASENE S/A e a GASENE Participações Ltda. O primeiro
estabelece, em favor do BNDES, o penhor dos direitos creditórios da GASENE
Participações Ltda. e da Transportadora GASENE relativos ao contrato de opção de
compra e venda celebrado entre essas sociedades e a PETROBRAS.
V.Sa. poderia informar se essa garantia foi submetida à deliberação do
Conselho de Administração da PETROBRAS ou da Diretoria Executiva?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não tenho lembrança, eu não tenho
lembrança. Então, eu não posso aferir aqui nenhum valor para V.Exa. porque eu não
tenho lembrança. Agora , repito, eu acho que é muito importante para V.Exa., no
caso de um aprofundamento dessa questão, ouvir a Diretoria Financeira da
PETROBRAS.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS - A revista Veja , em sua edição 2.401 ,
divulgou um e-mail enviado por V.Sa. à então Ministra Chefe da Casa Civil e
Presidente do Conselho de Administração da PETROBRAS, Sra. Dilma Rousseff.
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Nesse e-mai/, de 29 de setembro de 2009, V.Sa. informa que o TCU havia
recomendado a paralisação de três obras da Diretoria de Abastecimento, uma delas
a Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, por ter verificado, em procedimentos
preliminares, a existência de indícios e irregularidades graves. O que justificou o
envio desse e-mail?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- A possível paralisação da obra. Como
essa obra era de interesse não só para a PETROBRAS, mas era de interesse
também para o País em relação à redução das importações de derivados, que hoje
é um problema sério -se nós olharmos para frente, a não construção de refinarias
ou paralisações de refinarias, daqui a alguns anos, o País vai pagar um preço muito
caro por isso em termos de balanço de pagamento, em termos de prejuízo para a
PETROBRAS - , então, eu, como Diretor de Abastecimento, naquele momento,
estava preocupado ... Não estava preocupado com desvio de dinheiro, não estava
preocupado com nada naquele momento. Eu estava preocupado que, se houvesse
paralisação da obra, nós iríamos ter problemas sérios de abastecimento, porque o
Brasil ... Foi feito, e isso vale a pena aqui um esclarecimento, todos os nossos
terminais, os que a PETROBRAS tem na costa brasileira, foram feitos terminais para
importação de petróleo, não para importação de derivados. Então, vamos dizer, os
nossos maiores terminais, como é o caso de Angra dos Reis, como é o caso de São
Sebastião, foram feitos para importação de petróleo. Quando você tem uma
importação de derivados, você tem gargalos logísticos, às vezes dificílimos de serem
superados. Então, esse é um problema. E era competência da minha diretoria o
abastecimento do País. Se faltasse um litro de gasolina ou de diesel em qualquer
lugar do País, a culpa era minha. Então, vamos dizer, esse gargalo logístico é um
problema muito sério para a PETROBRAS, porque os terminais foram feitos para
importar petróleo, não para importar derivados. Então, a minha ação naquele
momento foi mostrar essa dificuldade de uma paralisação da obra, e eu encaminhei
esse e-mail, então, no caso, para a pessoa que o senhor mencionou.
O SR. DEPUTADO BRUNO COVAS - Sr. Presidente, estou com o tempo
estourado. Posso fazer as demais perguntas em bloco, e o depoente responde?
(Pausa.)
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V.Sa. recebeu alguma orientação da então Presidente do Conselho de
Administração da PETROBRAS, Dilma Rousseff, em relação a esse e-mai/? V.Sa.
poderia confirmar se o Sr. Glauco Legatti teve conhecimento do referido e-mail? Em
relação à sua relação com a Presidente Dilma Rousseff, é verdade que V .Sa. foi um
dos poucos convidados para o casamento da Sra. Paula Araújo Rousseff, filha da
Presidente Dilma? O senhor, em algum momento, comentou com a Presidente,
mesmo ainda na época em que ela era ainda era Ministra, sobre a corrupção na
PETROBRAS, hoje relatada nas suas delações premiadas? V .Sa. poderia
esclarecer a sua afirmação em depoimento de que a Presidente Dilma acompanhou
tudo o que acontecia de errado na PETROBRAS?
Eram essas as perguntas. Agradeço.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Bom, a primeira pergunta de V.Exa. tem
relação a desdobramentos do e-mail. Eu mandei o e-mail. O desdobramento do email não competia mais a mim. Eu encaminhei o e-mail mostrando que iria ter uma

dificuldade. A sequência do que foi feito eu já não participei. Então, eu não tinha
mais participação. Se o Sr. Glauco Legatti tinha conhecimento ou não, não sei lhe
dizer neste momento. Ele era o gerente da obra da refinaria, subordinada ao Diretor
Renato Duque, mas eu não tenho, não sei se ele teve conhecimento ou não. Em
relação ao convite para o casamento da filha da atual nossa Presidente, eu fui
convidado sim e participei do casamento. Em relação a erros da PETROBRAS e se
a atual Presidente tinha conhecimento ou não, ou se eu comentei com ela alguma
ação nesse sentido, eu nunca comentei com ela, nunca falei com ela sobre esse
tema. Eu, pessoalmente, nunca falei. E se ela tinha semelhante -

e acho que a pergunta é

acompanhamento sobre isso, eu não tenho como explicar isso a

V.Exa. , porque eu não tenho conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - O próximo Sub-relator,
Deputado Arnaldo Faria de Sá, comunicou a esta Presidência que está aqui
participando da discussão sobre a Medida Provisória n° 664 e voltará logo após o
término da reunião. O Deputado André Moura também está ausente.
Deputado Valmir Prascidelli, V.Exa. tem até 10 minutos.
O SR. DEPUTADO VALMIR PRASCIDELLI - Sr. Presidente, Sr. Paulo
Roberto Costa, nós já ouvimos aqui nesta Comissão diversos depoentes. V.Sa.,
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nesta Comissão, está sendo ouvido não ainda como réu , porque não está
constituído o processo, mas como alguém que fez a delação premiada e, nessa
delação, apontou várias situações relacionadas à PETROBRAS no período de 2003
e 2004 para cá.
V.Sa. iniciou aqui o seu pronunciamento dizendo que, primeiro, sente-se
arrependido de ter ocupado o cargo de diretor, mas também afirmou que, desde
sempre, os cargos de diretor foram ocupados por pessoas indicadas por partidos
políticos, e V.Sa. fez uma carreira dentro da PETROBRAS durante muitos anos.
Durante toda a sua carreira, pelo que entendi, dito por V.Sa. , todos os cargos de
diretoria, desde quando o senhor entrou na PETROBRAS -

1978 ou 1979, se não

estou enganado - , foram ocupados por indicação de políticos e de partidos
políticos. Primeiro: V.Sa. confirma isso, reafirma isso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu comentei já na minha delação
premiada que, a partir do Governo José Sarney, isso começou a acontecer. E,
dentro da PETROBRAS isso se comentava, era comentário geral dentro da
PETROBRAS, que o diretor A, 8 , C ou D...
O SR. DEPUTADO VALMIR PRASCIDELLI-Isso em 1985, portanto.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É, por aí. Eu não posso lhe dizer antes,
no regime militar; eu não posso lhe dizer. Mas isso era conversa comum dentro da
PETROBRAS, dentre os gerentes da PETROBRAS, que esses cargos tinham que
ter indicação política.
O SR. DEPUTADO VALMIR PRASCIDELLI - Se V.Sa., já sabedor disso
desde 1985 e 1986, e também sabedor, como disse e afirmou aqui, que nenhuma
empresa faz doação para nenhum partido polftico e para nenhum político "pela cor
dos olhos", conforme V.Sa. se referiu , pois há um interesse; por que V.Sa. assumiu
naquela oportunidade a diretoria da empresa? O senhor já não sabia que haveria
orientação para que V.Sa. pudesse buscar algum recurso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sabia. Dentro da companhia eu entrei,
através de concurso público, como Engenheiro Estagiário. Eu não posso dizer a
V.Exa. que eu não tinha aspiração de um dia chegar a um cargo de diretor. Tinha.
Eu tinha sonhos, dentro da minha visão. Eu tinha sonhos. Eu cheguei então até
gerente, abaixo, e esse patamar para cima eu jamais alcançaria. Agora , eu, como
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engenheiro, tinha sonhos de chegar a vez da diretoria. Obviamente, eu sabia que ia
ter problema; eu não sabia a extensão do problema. Porque, na primeira conversa
que eu tive com o Deputado José Janene, ele falou : "Nós vamos te apoiar, e você
precisa ajudar o partido". Mas eu não tinha detalhamento, naquele momento, de qual

seria a ajuda para o partido. Agora. eu não entrei na diretoria, vamos dizer, não
sabendo que ia ter problemas. Eu entrei sabendo que ia ter problemas.
O SR. DEPUTADO VALMIR PRASCIDELLI- Está certo.
Eu vou fazer alguns comentários e, dentre eles, algumas perguntas. Como
nosso tempo é sempre muito pequeno, o Presidente vai cortar a minha palavra com
1O minutos, então vou tentar fazer alguns comentários.
Veja: se V.Sa. já sabia que havia as indicações políticas para ocupar os
cargos de diretoria, então, eu chego à conclusão ...
E é uma conclusão, evidentemente, a que quem está assistindo a esta CPI
também, obviamente, vai chegar, porque aqui na CPI nós temos uma situação
assim: apesar de ser uma comissão de inquérito, ela é uma Comissão Parlamentar
de Inquérito e, por ser parlamentar de inquérito e por estar em uma casa política,
evidentemente, há as diferenças político-partidárias e os interesses políticopartidários em jogo.
Aqui é comum a Oposição fazer ataques ao Partido dos Trabalhadores e, às
vezes, até a outros partidos em função de ter recebido recursos dessas empresas e
de esses recursos serem ilícitos, serem recursos de propina. V.Sa. está dizendo que
todos os recursos passados a todos os partidos são recursos oriundos desse tipo de
coisa.
Então, nós temos duas situações aqui . Uma situação é o debate relacionado
à PETROBRAS: qual a importância estratégica, qual a importância que ela tem para
o nosso País, qual é o seu papel no desenvolvimento do nosso País, em especial na
exploração das riquezas da Nação brasileira. Este é um primeiro debate. O segundo
debate, e nós já falamos isso, é com relação à reforma política e à reforma
partidária, ou às contribuições das empresas para os partidos políticos.
Eu não consigo compreender, de acordo com o que V.Sa. está me dizendo.
que uma empresa doa 11 milhões de reais ao Partido dos Trabalhadores e isso é
recurso de propina, como dizem alguns Deputados do PSDB aqui, por exemplo, e a
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mesma empresa doa 25 milhões ao PSDB e isso não é propina. Então, não dá para
ter dois pesos e duas medidas. Essa é a primeira questão.
A segunda é que V.Sa. se referiu aos cartéis. Isso, eu queria que V.Sa.
pudesse dizer, porque disse aqui que as empresas costumam fazer esse tipo de
cartel não só na PETROBRAS, como também em outros lugares, sejam instituições
públicas ou privadas; que elas trabalham de acordo com isso.
A primeira coisa que eu queria que V.Sa. dissesse: V.Sa. disse que a diretoria
tomava medidas sempre colegiadas, mas que o processo de conclusão licitatória, ou
dentro do regime de contratação que a PETROBRAS tinha, sempre foi feito pela
comissão de licitação, que era independente, que fazia e ficava trancada a sete
chaves.
Então, eu também posso chegar à conclusão de que as empresas
negociavam esses preços e sobrevalorizavam o preço, ou não, de acordo com os
seus interesses externamente à PETROBRAS. Portanto, não tem nenhuma
corrupção institucionalizada ou generalizada na PETROBRAS. Eu queria que V.Sa.
pudesse dizer isso, como disse aqui o Sr. Pedro Barusco, a partir de um momento.
Segunda questão: se essas empresas fazem o cartel na PETROBRAS ou em
outros órgãos, como V.Sa. citou aqui -

se não foi aqui, foi na sua delação

premiada. Por exemplo, FURNAS, eu gostaria de compreender como é que alguns
partidos e alguns Deputados, que aqui se colocam como paladinos da Justiça, não
colocam o mesmo peso e a mesma medida para fazer a apuração nessas
instituições.
Por exemplo, eu sou de São Paulo, sou Deputado de São Paulo. Lá nós
temos a denúncia e a apuração fora do Brasil de um cartel de empresas que fizeram
corrupção e que sobrevalorizaram o preço para a construção do metrô, e o Governo
de São Paulo reiteradamente impede que isso seja apurado através de uma CPI lá
na Assembleia Legislativa. Eu queria que V.Sa. pudesse discorrer sobre isso.
E eu queria, por último, guardando a memória do Senador Sérgio Guerra ,
tentar entender que justiça se faz incluindo uma pessoa como ele num relatório. Eu
queria entender se os 1O milhões que foram repassados para ele foram colocados
no seu túmulo e levados com ele, como as pessoas costumam dizer. Se foram
repassados 1O milhões, esse dinheiro deve ter ido para alguém; esse dinheiro deve
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ter ido para algum outro político; esse dinheiro deve ter ido para algum partido
político. Então, eu queria entender como é que é isso, porque, senão, aqui nem bem
fazemos a apuração e nem tratamos da questão essencial, que é como é que se faz
financiamento de campanhas e de partidos aqui no Brasil.
Aí alguns dizem que o PT -

para concluir, Sr. Presidente - , comete ilícitos,

e os outros, como PSDB, DEM, PP, não cometem ilícitos. Então, eu queria que
V.Sa. pudesse discorrer sobre isso para podermos entender como é esse
procedimento.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Vou começar aqui pela parte do cartel.
Os diretores da PETROBRAS -

foi o meu caso e foi o caso do Renato Duque - ,

em relação ao cartel, nós tomamos conhecimento do cartel; sabíamos que tinha um
cartel e fomos coniventes com o cartel Então, o nosso erro foi saber que tinha cartel
e não ter tomado nenhuma medida em relação a isso. Esse foi o nosso erro. O que
as comissões lá levantavam de orçamento básico , eu nunca escutei, nos meus anos
todos lá, que tivesse alguma irregularidade em relação ao orçamento básico. Então,
eu não posso aqui afirmar e não posso falar coisas de que eu não tenho
conhecimento. Mas pelos meus anos todos de companhia, eu nunca ouvi ninguém
falar sobre a idoneidade da Comissão de Licitação. Agora, sabíamos do cartel?
Sabíamos. Não tomamos nenhuma ação? Não tomamos nenhuma ação. Ai que nós
erramos, não é? Agora, as decisões eram todas colegiadas? Eram. Como eu já
expliquei aqui, tudo acontecia dentro daquela maneira, em relação à licitação, em
relação à contratação, em relação à fiscalização. Em relação a outros órgãos, eu
tinha mencionado anteriormente, na minha delação, que isso também ocorria em
outros órgãos. E agora, recentemente, olhando as delações e o que já saiu na
imprensa do Eduardo Leite, Diretor da Camargo Corrêa, e do Dalton, Presidente da
Camargo Corrêa, eles confirmam que isso acorreu em Belo Monte, e isso ocorreu
em Angra 3. Eu estou dizendo o que eles colocaram e o que eu tinha escutado das
empresas anteriormente. Porque as empresas comentavam comigo que esse
assunto não era restrito à PETROBRAS, acontecia também em outras áreas. Em
relação à minha delação, eu falei setor elétrico, eu não citei Furnas especificamente.
Eu pessoalmente falei setor elétrico. Porque eu não conheço, não tenho nenhum
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Número: 0449/15
detalhamento sobre Furnas. O que eu li pela imprensa, quem detalhou, quem tem
mais conhecimento sobre Furnas é o Alberto Youssef, não sou eu .
O SR. DEPUTADO VALMIR PRASCIDELLI - Só para eu não fazer um
pingue-pongue, senão o Presidente vai me cortar aqui. Essa questão do cartel,
V.Sa. tem ideia de quando ele se formou, quando essas empresas se juntaram, qual
foi o momento?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Dentro da minha área- eu assumi a
Diretoria de Abastecimento no mês de maio de 2004 - , como eu já coloquei para o
Juiz Sérgio Moro, como eu já coloquei para o Ministério Público, nos anos 2004,
2005 e 2006, praticamente não tinha obra na minha área, não tinha orçamento e não
tinha projeto. Então, eu não tive nem muita presença das empresas, nem tinha
conhecimento desse cartel, porque eu não tinha obra. Então, essas empresas
procuravam as áreas que tinham obras. E nesse período, a maior parte das obras
era na área de exploração e produção , que é - a área de exploração e produçãoa área de maior orçamento da PETROBRAS. Isso também falei na minha delação,
que deveria ser aprofundada a investigação, nessa área de exploração e produção,
porque está se colocando muito a área de abastecimento. A área de exploração e
produção quase não tem nada, mas era a área de maior orçamento e a área onde
aconteceu; se aconteceu isso antes, em 2003, aconteceu nessa área, não foi na
minha área. Então, eu acho que vale a pena -

isso eu já falei na delação e falei

para o Ministério Público - , vale a pena aprofundar a área de exploração e
produção, que é dona do maior orçamento da companhia. Em relação à parte de
trens de São Paulo, V.Exa. me permite aqui, mas eu não tenho conhecimento, não
posso comentar nada. E, em relação ao ex-Senador Sérgio Guerra, eu já dei a
minha posição, eu também não tenho nada a complementar.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - V.Sa. disse que deveria se aprofundar
na área de exploração e produção. Alguma vez, V.Sa. ouviu, por parte de empresas
ou de diretores, algo que pudesse colocar em dúvida a postura do Sr. Guilherme
Estrela, Diretor de Exploração e Produção da PETROBRAS?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Quando eu falo aprofundar exploração e
produção, não estou falando o Diretor Guilherme Estrela. Quando estou falando área
de exploração e produção, quem fazia as obras, todas as obras para a área de
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------------------------------------------------------exploração e produção era a área de serviço. Então, a minha colocação aqui é

aprofundar, porque de 2003 a 2006, o orçamento da PETROBRAS é só constatar
isso -basicamente era de área de exploração e produção. E se essas empresas já
estavam lá, e tinha esse processo ... Esse processo não foi inventado em 2006; esse
processo já existia. Então, eu não estou mencionando, e nunca mencionei o nome
Diretor Guilherme Estrela.
O SR. DEPUTADO VALMIR PRASCIDELLI - Segundo o Sr. Augusto
Mendonça (ininteligível) de 1990. É isso mesmo?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu não sei porque eu não estava na
Diretoria nessa época, e em outros cargos que eu exerci, nesse período, eu não
tinha contato com esse nível da companhia, então, não posso lhe colocar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Dando seguimento aos SubRelatores, daremos a palavra ao Deputado André Moura e, em seguida, ao
Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Deputado André Moura, V.Exa. tem até 10 minutos.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr.. Paulo Roberto Costa, V.Sa. tinha poderes, alçada, para tomar decisões
que envolvessem grandes contratos ou pagamentos sem que o Conselho de
Administração da PETROBRAS tivesse conhecimento, ou sobre eles deliberasse?
Os diretores da PETROBRAS têm autonomia para decidir contratações de valores
elevados sem levar ao conhecimento do Conselho de Administração? E qual o grau

de autonomia deles?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Os diretores da PETROBRAS não têm
autonomia para aprovar, nem pra assinar grandes contratos. Todos esses contratos
de maior porte, quer seja da área de abastecimento, área de gás e energia, área de
exploração e produção, são aprovados na Diretoria Colegiada. A aprovação desses
contratos

não

compete

ao

Conselho de Administração.

O

Conselho de

Administração aprova o plano de investimento da PETROBRAS, acompanha os
indicadores da PETROBRAS, agora, a aprovação de contratos compete apenas à
Diretoria Executiva. Então, nenhum diretor da PETROBRAS, nem eu, nem ninguém,
teria condição de aprovar nenhum contrato de forma isolada. Todos foram
aprovados em nível da Diretoria Colegiada da companhia.
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O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA· Então, o Conselho de Administração,
portanto, pelo que V.Sa. está dizendo, não tinha poderes para tomar decisões
nenhuma que envolvessem contratos ou pagamentos.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Em relação a contratos, como o exemplo
que eu vou dar aqui, quer seja da RNEST, quer seja do COMPERJ, quer seja uma
construção de uma plataforma, quer seja a construção de um navio, não era de
competência

do

Conselho

de

Administração.

Compete

ao

Conselho

de

Administração - e isso está no estatuto da companhia - , compete ao Conselho
aprovar o plano de investimento, que são os orçamentos de cada área; compete ao
Conselho acompanhar os indicadores de cada diretoria; e compete ao Conselho
compra e venda de ativos.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- O.k.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Só complementando a V.Exa.: qualquer
compra, de qualquer, vamos dizer assim, patrimônio que a PETROBRAS venha a
incorporar dentro da companhia, ou venda, qualquer compra de qualquer ativo, ou
venda de qualquer ativo, isso transcende a Diretoria da PETROBRAS. Aí , a
responsabilidade é do Conselho de Administração.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- V.Sa. participou, de alguma forma , da
criação da empresa Sete Brasil Participações S.A.?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Apenas como Diretor, da forma
colegiada; esse assunto foi conduzido diretamente pelo Presidente Sérgio Gabrielli e
foi conduzido diretamente pelo Diretor Financeiro Almir Barbas. Esse assunto só
veio depois de pronto ser colocado na diretoria para aprovação. Nós não tínhamos
conhecimento desse assunto. Esse assunto não foi conduzido pari passu pela
diretoria toda. Nós apenas aprovamos depois de o assunto concluído.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - O.k. Existe a possibilidade de V.Sa.,
ou empresa da qual é acionista ou cotista, ser proprietário de um ou mais estaleiros
subcontratados pela Sete Brasil?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É... Eu ... Desculpe, eu queria que V.Exa.
repetisse a pergunta, que eu não entendi a pergunta.
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O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - Bom, eu vou repetir: existe a
possibilidade de V.Sa., ou empresa da qual é acionista ou cotista, ser proprietário de
um ou mais estaleiros subcontratados pela Sete Brasil, ou não?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu acredito, V.Exa., que não. Eu não
tenho conhecimento disso, mas acredito que não.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Acredita?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu não tenho conhecimento desse
assunto.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Ou não tem, ou ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não tenho conhecimento do assunto.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- O.k. Como é de conhecimento geral,
foi feita uma denúncia pelo empresário Auro Gorentzvaig, segundo consta,
conselheiro e acionista da Petroquimica Triunfo, sociedade entre a PETROBRAS e a
Petroplastic, no Rio Grande do Sul. Em resumo, afirma o documento -

abre aspas

"Durante anos foram convidados a fazer parte de um esquema criminoso que

funcionava na PETROBRAS. Acionistas das empresas recebiam, inclusive, os
dividendos em pagamentos por fora.

Por rechaçar a oferta ilegal, fomos

sistematicamente atacados pela Presidência da PETROBRAS, através de José
Sérgio Gabriel/i de Azevedo; pelo Diretor Paulo Roberto Costa; pelo Conselho de
Administração, sob o comando de Di/ma Rousseff. Todos faziam questão de
ressaltar que tinham costas quentes, o então Presidente Lula. Quem aceitou fazer
parte do jogo de corrupção, agora comprovado pela Operação Lava-Jato, recebeu
aportes bilionários".
Essa é a afirmação feita pelo Sr. Auro.
O que V.Sa. pode nos informar sobre essa gravíssima denúncia, e o
envolvimento das pessoas nela citadas como responsáveis por práticas criminosas,
como extorsão, uso da função pública para atender interesses pessoais ou
partidários. dilapidação do patrimônio público, entre outras?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Desconheço totalmente essa acusação
do Dr. Auro aí. Não conheço esse assunto. Conheço ele, já estive em reunião com
ele. Ele tinha participação na Petroquimica Triunfo, lá no Rio Grande do Sul. Se
sentia, esse grupo empresarial se sentia extremamente é ... vamos dizer, não
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prestigiado desde os Governos militares, desde o tempo, depois, do Presidente
Collor de Mello, quando houve a privatização do setor petroquímico. Então, eles
guardam, vamos dizer assim, uma mágoa muito antiga em relação à participação
deles, porque eles começaram, essa Petroqufmica Triunfo, lá no Rio Grande do Sul,
uma parte do pelo petroquímico. Mas, em relação a essa colocação dele,
desconheço totalmente.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- O senhor desconhece que ele fez essa
denúncia?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Desconheço que ele fez a denúncia e
desconheço que ocorreu, dentro da PETROBRAS, em relação ao Presidente Sérgio
Gabrielli, ou em relação a mim, qualquer desvio em relação ... de pontos que ele
mencionou aí. Não conheço esse assunto.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Essa denúncia foi feita por ele. O que
eu li aqui foi um trecho transcrito da denúncia feita por ele. O senhor desconhece?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Desconheço.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- O.k.
Dos valores que V.Sa. reconheceu ter pago como propina, qual volume era
destinado a executivos da Sete Brasil; ou foram pagos a título de viabilizar contratos
com essa empresa ou suas coligadas? Poderia nominar e especificar esses casos?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA -A Sete Brasil não tinha ligação nenhuma
com a minha área . A Sete Brasil foi uma empresa constituída para a construção de
plataformas para a produção do pré-sal. Então, não tinha nenhuma ligação com a
área de abastecimento. Eu não tenho conhecimento de nenhum assunto da Sete
Brasil.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - V.Sa. saberia dizer quem são e qual o
envolvimento e a participação no esquema de corrupção da PETROBRAS dos
senhores Pedro Barusco, Ricardo Froes, Renato Sanches Rodrigues, Luiz Eduardo
Guimarães Carneiro, e João Ferraz?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É... O que eu posso lhe dizer, o que eu
posso dizer a V.Exa. é apenas o que eu escutei e vi pela televisão, e vi pela
imprensa, em relação ao Pedro Barusco. Dos outros profissionais que foram citados,
eu não tenho nada a comentar porque eu não tenho conhecimento. Então, eu só sei
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o que o Pedro Barusco falou , e, inclusive, esse conhecimento que eu sei do Pedro
Barusco foi a partir da delação dele, porque eu também não tinha acontecimento
anterior a esse caso.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- O que poderia nos dizer V.Sa. sobre

pagamento de propina, se V.Sa. tem conhecimento, ou favorecimento ilícito em
virtude das operações da PETROBRAS na África?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Também é uma área que não era de

domínio e não era ligada à Diretoria de Abastecimento. Todos os ativos da
PETROBRAS e operações da PETROBRAS fora do Brasil eram ligados diretamente

à área internacional, que foi conduzida, nesse período que eu fiquei dentro da
companhia, parte pelo Nestor Cerveró, depois, pelo Jorge Zelada, e, mais no final ,
foi conduzida pela própria Presidente Graça, que ela não nomeou ninguém para
essa atividade da Diretoria Internacional. Ela mesma acumulou , entre a Presidência
e a Diretoria Internacional. Então, não tenho conhecimento dessa área.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- V.Sa. articulou a construção de uma

refinaria pela empresa Costa Global, no Município de Carmópolis, no meu Estado,
Estado de Sergipe. O lucro esperado era de 1 bilhão de reais, montante que seria
levantado nos moldes da conduta criminosa que V.Sa., já havia tempos, praticava.
V.Sa. se sente frustrado por não ter aplicado esse golpe, considerando breve
analogia ao estelionato contra o povo de Sergipe e contra os brasileiros, já que
V.Sa. esteve com o Governado Jackson Barreto, tirou foto , divulgou na imprensa,
fez propaganda publicitária paga com os recursos do povo de Sergipe? Então, como
V.Sa. se sente, não tendo conseguido aplicar esse golpe lá?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Bom, primeiro eu preciso esclarecer a

V.Exa. que esse projeto não tinha nada de irregular. Esse projeto era totalmente
regular. Não houve nenhum recurso do povo de Sergipe, em nenhum momento,
porque nós estávamos em tratativas iniciais. Tivemos essa reunião com o
Governador...
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - A área onde seria implantada a

refinaria em Carmópolis, seria adquirida, ou foi adquirida com recursos de quem?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA -Já tínhamos um fundo de investimento

internacional que iria participar disso; já tínhamos investidores no Brasil interessados
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nesse processo. Mas esse processo não foi à frente porque ocorreu essa operação,
e nada foi para a frente. Esse projeto era um projeto extremamente importante para
o Brasil. A compra de petróleo, estava-se trabalhando para comprar esse petróleo
da própria PETROBRAS a preço de mercado e construir essas refinarias. E essas
refinarias seriam muito importantes. Além da geração de emprego, seria atender
mercados, hoje, onde a PETROBRAS tem dificuldade de logística grandíssima de
colocar derivados lá. A colocação ...
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Só para concluir, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- A colocação de derivados em algumas

áreas do Brasil, como o caso de Sergipe, de Alagoas, que não possuem portos de
grande calado, é extremamente complicada para a PETROBRAS. Então, a
construção de uma unidade dessa, embora de produção relativamente pequena,
porque cada módulo ia ser 5 mil barris, seria importantíssima para o Governo de
Sergipe, para o Governo de Alagoas e outros para os quais íamos fazer esse
projeto. Agora, esse projeto -

eu reitero aqui -

não tinha nada de ilegal. Era um

projeto totalmente legal e sem nenhuma mácula nesse projeto.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - Só para encerrar, Sr. Presidente.

A última pergunta ao Sr. Paulo Roberto: V.Sa. esbanja seu sorriso,
eventualmente flagrado pela imprensa. Essa expressão de felicidade é plenamente
verdadeira? V.Sa. se arrepende, como afirmam os seus advogados, de ter
promovida a corrupção na empresa da qual o Brasil, até alguns anos atrás, sempre
se orgulhou? Se V.Sa. realmente se arrepende, cite-nos quem são os verdadeiros
mentores desse descomunal esquema de corrupção na PETROBRAS.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Primeiro, eu queria dizer para V.Exa. que

eu não tenho felicidade nenhuma, porque eu tenho o sofrimento meu e da minha
família. Agora , tem um trecho da oração de Santa Terezinha do Menino Jesus -se
V.Exa. não conhece, eu acho que vale a pena conhecer - , e esse trecho diz o
seguinte: que Jesus Cristo nos deu o dom da alegria para que nos momentos
difíceis de nossa vida nós tenhamos condição de sorrir e crer mesmo quando houver
escuridão dentro de nós. Então, eu não tenho nenhum motivo para sorrir, nenhum
motivo para nada, porque eu estou sofrendo e minha família está sofrendo muito.
Então, não é o motivo ...
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O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- O senhor só se lembrou ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não é motivo.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - ... só pensou que esse sofrimento ia
acontecer agora. Na época da corrupção, o senhor não se preocupou com o
sofrimento que poderia vir.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu estava ...
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- O senhor sorriu pela corrupção que o
senhor estava praticando, roubando os cofres do povo brasileiro, da PETROBRAS,
que sempre foi um orgulho de todos nós. Na época, o senhor sorriu quando roubou,
quando encheu os bolsos de dinheiro. Agora , o senhor vem usando Santa Terezinha
para comover aqui. Comovido deveria estar o senhor com o povo brasileiro, que
sempre teve a PETROBRAS como orgulho. E se a PETROBRAS hoje passa pelo
que passa, o senhor é um dos grandes responsáveis pelo esquema de corrupção.
Então, não venha citar texto de Santa Terezinha, porque não comove a mim e, tenho
certeza, não comove o povo brasileiro. Comove, sim, se não for feito justiça e se
pessoas como o senhor não forem pagar pelo que fizeram ; irem para a cadeia, para
pagarem pelo que fizeram.
Então, não venha com trechos religiosos, porque a mim não comove em nada
e muito menos ao povo brasileiro.
Eu fiz uma pergunta e gostaria que V.Sa. se colocasse para responder ao que
eu perguntei e não querer aqui se fazer de vítima, porque não comove a mim. Tenho
certeza de que o senhor não é vítima. Vítima é o povo brasileiro das suas falcatruas,
da sua roubalheira , da sua corrupção.
Então, responda à minha pergunta, por favor.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Depois dessa sua colocação toda, o
senhor poderia repetir a pergunta, porque eu já esqueci?
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Posso. Vou repetir detalhadamente e
com calma, para poder ouvir a resposta com essa face aí deslavada de V.Sa.
V.Sa. esbanja seu sorriso, eventualmente flagrado foram várias -

e não foi uma vez só,

pela imprensa. Essa expressão de felicidade é plenamente

verdadeira? V.Sa. se arrepende -

como afirmam seus advogados, que V.Sa. se

arrepende, e V.Sa. disse aqui agora -de ter promovido a corrupção na empresa da
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qual o Brasil, até alguns anos atrás, sempre se orgulhou? Se V.Sa. realmente se
arrepende, cite-nos. E se Deus e Santa Terezinha estão iluminando V.Sa. agora,
que eles iluminem V.Sa. para citar e dizer quem é ou quem são os verdadeiros
mentores desse esquema de corrupção da PETROBRAS, do qual V.Sa. foi um dos
principais mentores.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu quero repetir aqui para V.Exa. que eu
me arrependendo. Eu entrei num processo que é processo de areia movediça, que é
muito difícil sair, mas me arrependo. Eu falei aqui que isso tudo virou minha vida do
avesso; se tudo que eu prejudiquei, a mim e a minha família , não servir para
melhorar este País, nada valeu a pena. Isso só aconteceu não foi por decisão de
Paulo Roberto, não foi por decisão das empresas. Isso aconteceu por atitudes de
maus políticos. Não foi a PETROBRAS que inventou o cartel, não foi Diretor da
PETROBRAS que inventou o cartel, não foi o Diretor da PETROBRAS que inventou ,
nem as empresas que tinham que pagar para políticos. A origem, a gênese desse
problema todo da PETROBRAS foi aqui em Brasília. E vocês, desculpem ...
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Vocês, não!
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - ...V.Exas. têm um papel fundamental
nesse esclarecimento, para que isso seja redimido, para que isso seja melhorado
neste nosso País. A origem não foi na PETROBRAS; a origem veio aqui de Brasília.
V.Exa. tem um papel fundamental nesse processo.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA · O senhor não respondeu à minha
pergunta. Eu perguntei quem foi o verdadeiro mentor, os verdadeiros mentores. O
senhor falou dos políticos. Acabe com essa história de querer culpar os políticos! Eu
perguntei se V.Sa. está arrependido e quem são os verdadeiros mentores. Quem foi
o verdadeiro mentor de tudo isso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Da minha parte, da Diretoria de
Abastecimento, foram os políticos que eu já citei na minha delação, que é de
conhecimento ...
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - O senhor citou na delação. Eu estou
pedindo para o senhor citar aqui.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu já citei na minha delação, é de
domínio público, políticos do PP, políticos do PMDB e políticos do PT.
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O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Nomes.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Do PP, começou com o Deputado José
Janene, prosseguiu depois com o Deputado Mário Negromonte, prosseguiu depois
com o Senador Ciro Nogueira; do PMDB, Senador Renan Calheiros, Deputado
Aníbal Gomes, Senador ... Agora me foge o nome aqui, porque são tantos. Daqui a
pouco, eu me lembro. Esses são do PMDB. Do PT, tive contato e ações com o
Senador Lindbergh, com o Senador Costa, lá de Pernambuco. Isso está detalhado ...
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Humberto Costa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - ... Humberto Costa, de Pernambuco.
Isso está detalhado na minha delação. Se V.Exa. tem acesso a isso, e com certeza
tem, é só ler tudo o que eu falei lá. Está detalhado lá.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Presidente, eu gostaria que V.Exa. me
desse, pelo menos, mais 1 minuto para que o Sr. Paulo Roberto possa reavivar a
memória dele dos nomes que ele está esquecido, porque na hora da corrupção, da
roubalheira, ele não esqueceu.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - O que eu me esqueci foi o Senador
Romero Jucá. Tivemos contato com ele.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - Contato, não. Contato é uma coisa.
Contato, o senhor está tendo com qualquer um de nós aqui.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Contato que eu falo é situações
irregulares.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Ah!
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Situações irregulares.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - Contato é uma coisa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Agora, eu repito aqui para V.Exa. que
isso aí está na minha delação. É só ler!
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - Mas o Presidente está dando aqui a
V.Sa. mais um tempo, para reavivar a memória de V.Sa.
Não lembra de mais ninguém?
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Eu posso ler aqui a lista dos que foram
indiciados pelo STF, para relembrar.. .
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O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Mas a quem você tinha de prestar
contas?
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- A quem?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Eu darei a palavra a V.Exa.,
Deputado André Moura.
Eu peço ao Sr. Paulo Roberto Costa que possa concluir as respostas, para
que a gente possa dar seguimento com os demais Sub-Relatores. Se V.Sa. não tiver
concluído, na hora em que o Deputado Ivan Valente e o Deputado Efraim forem
falar, V.Sa. poderá voltar a tratar do tema. Mas V.Sa. tem o tempo que for
necessário para listar nomes e o que for inerente ao processo de corrupção que
envolveu a Diretoria de V.Sa., à época, da PETROBRAS.
V.Sa. ainda tem mais algo a responder?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não tenho mais nada a responder,
porque tudo isso está na minha delação, e V.Exa. tem acesso a esses pontos todos.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA· Sr. Presidente ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu posso aqui esquecer algum nome, eu
posso aqui fazer algum erro em relação à nominação. Então, tudo isso está na
minha delação e é de domínio público. V.Exa. tem isso.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - O senhor só lembra de nomes do
Legislativo? Do Executivo, ninguém, do esquema da corrupção?
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO · Ministros?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Foi mencionado, na época, também o
Ministro Edson Lobão.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- Somente?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA · Mencionado, quando eu digo ... Vou
repetir para V.Exa.: mencionado, quando eu digo, é com problema. Eu não estou
mencionando aqui outros nomes que não tivessem problema. Então, quando eu falo
"mencionado"...
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ -O Vaccari?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - ... é com problemas. Eu nunca estive
com ele. Já expliquei aqui na CPI.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Sr. Presidente ...

46

1443

1444

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Março de 2016

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
CPI - PETROBRAS
Número: 0449/15

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta)- Agradeço a V.Exa.
Deputado Arnaldo Faria de Sá, V.Exa. tem até 1O minutos.
O

SR.

DEPUTADO

ARNALDO

FARIA

DE

SÁ

-

Sr.

Presidente,

primeiramente, quero dizer para o Sr. Paulo Roberto Costa que a delação premiada
dele, ainda que seja pública, não nos desobriga de fazer inquirição a ele, senão nem
precisaríamos tê-lo chamado aqui. Era só pegar a delação e tomar providência.
Então, ele não pode se furtar com a resposta dizendo que está na delação. Ele pode
até pedir um tempo para pegar a delação e responder.
Então, não é a pergunta que eu vou fazer agora, mas posteriormente falarei
alguma coisa, e não aceitarei a resposta de que está na delação. Eu quero que ele
responda à pergunta que eu fizer.
Inicialmente, eu queria perguntar ao Sr. Paulo Roberto Costa ... A imprensa
diz, em vários jornais e sites, que, na sua defesa, no TCU, o senhor fez algumas
avaliações. O senhor acompanhou a elaboração da sua defesa no TCU?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Foi feita diretamente pelos meus
advogados.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- O senhor acompanhou?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA -Indiretamente, sim.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Então, eu queria que V.Exa ...
tem um trecho aqui que está entre aspas, que diz o seguinte: "É claro e evidente

que a decisão de compra dos 50% da PRS/ -

Pasadena -

foi tomada pelo

Conselho de Administração de 2006, da Petrobras, assinada pela então Presidente
do Conselho, Di/ma Vana Rousseff'. O senhor confirma isso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Hoje, V. Exa ... Está ocorrendo aqui uma
grande distorção em relação a esse assunto Pasadena. Estão imputando hoje à
diretoria da PETROBRAS toda a responsabilidade pela compra da refinaria. É só
qualquer pessoa ler o estatuto da PETROBRAS e vai ver que a diretoria da
PETROBRAS não tinha autonomia para a compra ou para a venda de qualquer
ativo.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Quem tinha?

47

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
CPI - PETROBRAS
Número: 0449/15

Sexta-feira 18

COM REDAÇÃO FIN

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- O Conselho de Administração. Então, só
colocando aqui: naquela época, a compra da refinaria não foi um mau negócio. Não
foi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI- Brincadeira.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Quem autorizou?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu pediria para poder complementar
porque ...
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- À vontade.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu estou falando aqui muito sério, mas
uma das V.Exas. diz que é brincadeira, eu acho que fica difícil.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu não falei que é
brincadeira, não.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não, não, não foi V.Exa. que falou .
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI- Fui eu que falei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Eu peço para restabelecer...
(Intervenção fora do microfone. lnaudível.)

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Posso complementar?
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Faça o favor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Deputado Perondi, eu queria
contar com a colaboração de V.Exa. para que o Sr. Paulo Roberto Costa possa
complementar a resposta . V.Exa. terá o tempo que for necessário.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA- O advogado é quem responde aqui por
ele? O advogado estava ali reclamando do Deputado Perondi. O advogado está
acompanhando.
O SR. JOÃO MESTIERI - Se V.Exa. permitir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Nós vamos restabelecer a
ordem.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ MOURA - Não permito nada. V.Exa. aqui não
pode falar. Não lhe permito nada.
O SR. JOÃO MESTIERI - Eu não estou pedindo ao senhor.
(Intervenção simultâneas ininteligíveis.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Eu peço para restabelecer a

ordem e voltarei a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, antes voltando para o
Sr. Paulo Roberto Costa, para que ele possa concluir a resposta.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Quando eu falo da compra da refinaria , É

preciso conhecer as condições de contorno, é preciso conhecer o que era o Brasil
naquele momento, é preciso conhecer alguns dados técnicos, e talvez V.Exas. não
tenham conhecimento. A PETROBRAS estava exportando, naquela época, em torno
de 700 mil barris por dia de petróleo. Exportar petróleo não é bom negócio. Não é
bom negócio exportar petróleo. Então, é preciso conhecer um pouco do assunto
petróleo para poder detalhar e poder entender o processo. Então, vamos dizer,
comprar uma refinaria no maior mercado consumidor de derivados do mundo, que
era os Estados Unidos, não era mau negócio. Aquela refinaria talvez não fosse a
mais adequada? É outro assunto. Agora, comprar uma refinaria nos Estados Unidos
não era mau negócio, não. Não era mesmo. Isso pode ser comprovado
tecnicamente. Eu estou falando aqui como técnico de 35 anos de casa. Eu conheço
um bocado da área de petróleo e eu posso falar sobre isso. Então, a proposta da
compra dessa refinaria foi conduzida, como tinha que ser, pela área internacional, já
que era um ativo fora do País. Então, a área internacional, comandada pelo Diretor
Nestor Cerveró, negociou a compra dessa refinaria e levou para a diretoria da
PETROBRAS essa possibilidade da compra de 50% dessa refinaria. A diretoria da
PETROBRAS -repito aqui-, a diretoria colegiada da PETROBRAS entendeu que
era um bom negócio naquele momento, só que ela não tinha capacidade de ser o
órgão definitivo em termos de aprovação. Esse é o detalhe importante.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Entendi.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - É só nós pegarmos o estatuto da

PETROBRAS, lermos o estatuto da PETROBRAS, que vamos chegar à conclusão
de que a diretoria não tinha autonomia para isso.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- O.k.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Então, a partir dessa ação da diretoria, a

diretoria encaminhou para o Conselho de Administração da PETROBRAS; o
Conselho examinou. O Conselho era presidido pela atual Presidente da República,
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como também por outros vários conselheiros. E a compra, então, da refinaria, foi
aprovada por unanimidade no Conselho de Administração.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ -Quem era o Presidente do
Conselho?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- A Presidente Dilma Rousseff. Agora, os
outros conselheiros também aprovaram. Então, hoje existe uma distorção em termos
de informação, onde é imputado à diretoria da PETROBRAS responsabilidade pela
compra da refinaria. Isso não é correto. Quem aprovou a compra da refinaria foi o
Conselho de Administração da PETROBRAS.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu não disse que foi a
diretoria. Eu apenas disse que na sua defesa ao TCU tem essa afirmação. E
complemento ainda.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Está correto.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Outra informação, entre
aspas: "O Conselho era o único competente para aprovar a compra, com ou sem as
cláusulas".

O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Corretíssima a sua colocação,
Excelência. Corretíssima a sua colocação.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, o Conselho de
Administração tem mais responsabilidade que a diretoria da PETROBRAS?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - O Conselho de Administração era o
único órgão competente para aprovar compra.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Obrigado.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - A atribuição era do Conselho. Então,
hoje, quando se coloca, se imputa à diretoria da PETROBRAS a responsabilidade
pela compra da refinaria, não está correta essa colocação. A responsabilidade era
do Conselho, como ainda é. Se hoje a PETROBRAS comprar qualquer ativo, ou
vender qualquer ativo, é o Conselho que aprova. Isso está no estatuto da empresa.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Concordo com V.Sa. que
realmente a culpa é do Conselho de Administração. É importante que isso tenha
sido colocado.
V .Sa. é de Londrina?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Desculpe.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ -V.Sa. é de Londrina?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- De Londrina?
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Da cidade.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não, eu sou ...
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Teve alguma atividade em
Londrina?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sou oriundo de Telêmaco Borba, interior
do Paraná.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Perto de Londrina?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não, um bocado longe de Londrina.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Mas o senhor teve alguma
atividade lá em Londrina?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Nenhuma.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- O senhor conheceu o Janene
onde?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- E le que me procurou, quando eu estava
1

na PETROBRAS, e veio com essa possibilidade de eu assumir uma diretoria. Ele foi
a mim, não fui eu a ele.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Quanto tempo o senhor tinha
de PETROBRAS nessa época?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Vinte e sete anos.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- E o senhor Youssef, V.Sa. o
conheceu de onde?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Através do José Janene, quando ele já
estava um pouco adoentado.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Há uma informação na
imprensa de mais de um órgão hoje dizendo que V.Sa. e Youssef não contaram tudo
o que foi prometido na delação. É verdade?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Da minha parte, eu contei tudo. Não
existe nenhuma coisa que eu deixei de contar. Eu li isso pela imprensa. Fala-se do
Youssef em relação a Furnas. Eu não tenho nenhum conhecimento em relação a
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Furnas. E fala de mim alguma coisa em relação a alguns políticos. O que eu sabia
eu falei. Não deixei de mencionar nada que eu sabia. Tudo que eu sabia eu falei.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- O senhor mandou desmentir

essa matéria da imprensa?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Como?
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- O senhor mandou uma carta

para a imprensa desmentindo essa informação?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu tomei conhecimento desse assunto

hoje. Então, não tivemos tempo nem com o advogado para discutir esse assunto.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor participou de

alguma reunião , ou recebeu alguma orientação para não incluir algumas pessoas ou
partidos nas suas delações?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Que eu me lembre, não.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - No depoimento de ontem, o

Sr. Avancini, da Camargo Corrêa, confirma o pagamento de propinas para a
PETROBRAS, que era regra pagar propina e dividendos, pacote de obras entre as
empreiteiras. O que o senhor pode afirmar a respeito dessa colocação?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Dentro do que eu já mencionei

anteriormente, dentro do processo de cartel, isso se tornou corriqueiro, na minha
área, praticamente a partir de 2006, nas outras áreas desde 2003, que eu tenha
conhecimento. Isso se tornou corriqueiro dentro da companhia. É essa a declaração
do Presidente da Camargo, Dalton.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O que envolve a companhia,

algumas diretorias, a sua, a diretoria do Cerveró, a diretoria do Duque ... Isso chegou
ao conhecimento de órgãos superiores da diretoria, ou ficou só entre vocês?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu não tenho conhecimento. Eu não

posso lhe responder, porque eu não tenho conhecimento.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- O Eduardo Leite disse que

pagou, entre 2007 e 2012, algo em torno de 11 O milhões em propinas. Para a
diretoria de abastecimento, 47 milhões; e serviços, 63 milhões. Que, com o atraso
dos pagamentos, o Sr. Paulo Roberto encaminhou ao tesoureiro do PT, para que a
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orientação fosse pagar o restante via doação eleitoral. O senhor tem conhecimento
disso?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu nunca tive contato com o Sr. João
Vaccari. Então, essa informação, eu desconheço totalmente e ela não é verídica.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor tomou
conhecimento, na semana retrasada, da publicação do balanço da PETROBRAS.
Logicamente, a pessoa que foi tanto tempo diretor da PETROBRAS, foi funcionário
durante um tempo maior ainda teve conhecimento desse balanço.

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É, posso. Eu acho que vale a pena aqui
um esclarecimento para V.Exas., dentro do espírito de melhoria do Brasil. Eu tomei
conhecimento, sim. E nesse balanço está lá que a Lava-Jato teve um desvio de 6
bilhões de reais; vários outros problemas tiveram 40 bilhões de reais. Agora, esse
balanço deixa de lado o maior problema da PETROBRAS, que eu acho que agora
V.Exas. têm como ...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Qual?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Vou lhe dizer. V.Exas. têm como
trabalhar nesse sentido. A própria imprensa já levantou isso e alguns analistas do
setor de petróleo levantaram isso. Nos últimos anos, a PETROBRAS se tornou a
empresa mais devedora do mundo. A dívida da PETROBRAS é gigante. Por que
essa dívida é gigante? Por que nunca ninguém se perguntou como a PETROBRAS
chegou numa dívida dessa? E aí é que eu acho que entra um trabalho de V.Exas.,
muito importante nesse processo. Primeiro, para fazer grandes investimentos, como
a PETROBRAS tem para fazer, refinarias, todo o pré-sal, etc., só existe duas
maneiras de fazer esses investimentos: ou você gera caixa, dentro da própria
companhia , com os produtos que ela vende, ou você vai para banco pegar dinheiro
emprestado. O que a PETROBRAS teve que fazer nos últimos 5, 6, 7 anos? Esses
dados podem ser coletados na PETROBRAS e confirmar isso tudo que eu estou
falando aqui, para ver que é real e fidedigno. O grande problema é que a
PETROBRAS não gerou caixa. Por que ela não gerou caixa? Aí é que vem a
colocação do maior problema da PETROBRAS. A Lava-Jato é uma coisa
repugnável, é uma coisa que não devia ter acontecido? Com certeza! Muito errado!
Eu estava errado, outras pessoas estavam erradas, embora algumas pessoas
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achem que eu não me arrependi. eu me arrependi amargamente disso. Mas o maior
problema da PETROBRAS, nos últimos 5, 6 anos, que arrebentou a PETROBRAS e
continua arrebentando a PETROBRAS, é a defasagem do preço dos derivados que
o Governo segurou. O Governo segurou o preço do diesel, o Governo segurou o
preço da gasolina, e esses valores -

não sou eu que estou falando , analistas do

setor do petróleo estão falando -possivelmente deram um rombo na PETROBRAS
de 60 a 80 bilhões de reais. Vamos imaginar que seja 60. Sessenta bilhões dá ... A
Lava-Jato, com 6 bilhões, dá 10% -dez por cento- do rombo da PETROBRAS. O
Governo manteve os preços congelados e arrebentou com a empresa! Então, a
Lava-Jato é um problema? É um problema. É o maior problema na PETROBRAS?
Não é . O maior problema da PETROBRAS não é a Lava-Jato; é a gestão que fazem
da companhia.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO -A gestão política.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Gestão política. Isso tem que ser visto, e

V.Exas. têm um poder em cima disso muito grande. Então, ponham esse número,
fiquem com esse número na cabeça! A Lava-Jato é 1O% do rombo da PETROBRAS.
Esse rombo ... Não tem como reaver esse rombo. É a defasagem do preço dos
derivados. O que acontecia? Gasolina e diesel. Não tinha a capacidade de refino
suficiente para atender o mercado brasileiro. Então, tinha que importar gasolina e
diesel. E eu, como diretor lá, várias vezes, levei para o Conselho de Administração

-

eu não era do Conselho, mas o Conselho chamava os diretores para serem o

suporte, em termos de conhecimento, de debate, etc. - , eu levei para o Conselho
de Administração

da

PETROBRAS,

possivelmente,

umas

cinco vezes, a

necessidade de fazer ajuste de derivados, porque a empresa estava indo para o
buraco. Se V.Exas. conseguirem as atas e as gravações, porque a reunião do
Conselho era gravada, vão ver isso lá. Vão ver isso lá porque isso está lá.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Mas a PETROBRAS está

dizendo que essas atas, essas gravações não existem mais.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI- Apagaram.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Apagaram.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Bom, ai eu não posso lhe dizer.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - E qual a justificativa para ser negada?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Agora , só concluindo: esse número é
que é importante. A Lava-Jato, que domina hoje o noticiário brasileiro, que hoje
parece que é o mais importante do Brasil, o que não é ... É ruim para o Brasil? É ruim
para a PETROBRAS? Concordo plenamente, mas não é o maior problema do Brasil
nem o maior problema da PETROBRAS a Lava-Jato. A Lava-Jato é 1O% do rombo
que foi dado na PETROBRAS, nos últimos 5, 6 anos, em relação à defasagem de
preço de derivados.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Mesmo o senhor tendo razão
no percentual de que a Lava-Jato seja apenas 10% do rombo que (ininfeligíve/) não
dá para justificar a Lava-Jato, não é?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não, eu concordo plenamente com
V.Exa. Eu acho que a Lava-Jato é uma mácula dentro da PETROBRAS, é uma
mácula dentro do Brasil. Concordo plenamente com V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Conclua, Deputado.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Estou aqui colocando de clareza, de
fundo de coração, o que eu estou sentindo. Errei, a Lava-Jato está errada, os
culpados têm que pagar por isso, mas, olhando a PETROBRAS como empresa, a
Lava-Jato não é o maior problema da PETROBRAS. O problema da PETROBRAS
foi a política de preço implantada pelo acionista majoritário.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Eu entendo a colocação de
V.Sa ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Conclua, Deputado Arnaldo
Faria de Sá.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Vou concluir, vou concluir... a respeito do seu arrependimento.
Agora, o senhor disse que as pessoas que erraram têm que pagar. O senhor
já está pagando. Outras pessoas irão pagar. Alguém ficou fora disso, que não está
pagando? Seja honesto e sincero dentro do seu arrependimento.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Todos os depoimentos que eu dei, que
Alberto Youssef deu, que agora os dois diretores, o Diretor e o Presidente da
Camargo Corrêa deram, que a Toyo Setal deu, isso tudo está sendo hoje, vamos
dizer, avaliado pelo Ministério Público, e novas ações virão. Eu não tenho dúvida
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disso, e o próprio Ministério Público já tem falado , tem comentado que vão ocorrer
novas fases da Operação Lava-Jato. Então, com certeza, novos assuntos virão à
tona.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- O senhor tem medo no atual
momento?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Desculpe, eu não entendi a pergunta.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor tem medo de
alguém neste momento? Alguma ameaça, alguma intimidação?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não tenho medo, eu não tenho medo.
A minha confiança vem lá de cima. Eu não tenho medo. A minha confiança é muito
maior lá em cima do que aqui embaixo.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Essa confiança que o senhor
demonstra hoje é a mesma confiança que o senhor demonstrava na época em que
era Diretor da PETROBRAS?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É uma realidade muito diferente daquele
tempo, de hoje. Muito diferente. Então, eu não posso fazer essa comparação. Agora,
hoje o que eu tinha para falar, eu já falei. Não tenho mais nem um fato novo para
falar. Talvez, antes de eu falar, pudesse ter algum outro receio, mas agora o que eu
falei é de domínio público, então, qualquer ação em cima de mim, qualquer ameaça
em cima de mim, eu acho pouco provável, porque eu não tenho mais nada para
falar. Agora , estou pagando, já estou pagando a minha pena. Já paguei uma parte
dela, continuo pagando e ainda vou pagar. Tenh o que cumprir esse compromisso
com a Justiça brasileira.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Está duro pagar?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Muito duro, principalmente para a minha
família. Para a minha família está muito duro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Agradeço a V.Exa.
O Relator requer o direito de perguntar?
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - É apenas uma pergunta, porque V.Sa.
disse que o maior problema da PETROBRAS foi a política que impediu o aumento
do diesel e da gasolina, mas há uma questão, a meu ver, de valor. Uma coisa é uma
política que nós podemos concordar ou discordar. Ela dá lucro ou prejuízo.
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Outra coisa é uma conduta de desvio de recursos. Porque uma coisa é roubo.
Então, apenas, se V.Sa. entende que, do ponto de vista para a empresa não ter
reajustado a gasolina e o diesel, isso representou um prejuízo para a empresa, mas
uma outra é desvio de conduta. Então, são valores diferentes.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - O que o depoente disse é que a
PETROBRAS foi usada para fazer política; ele disse, que ele seja claro.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Eu não fiz pergunta ao nobre Deputado
nem pedi aparte.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- A colocação de V.Exa. está correta. Uma
parte foi desvio de recurso, em relação à Operação Lava-Jato, totalmente errada e
tem que se pagar por isso. Agora , a outra parte que, como falei, representa dez
vezes -

dez vezes -

o que a PETROBRAS perdeu na Lava-Jato, esse valor não

vai ser recuperado jamais. Isso foi prejuízo grande para a PETROBRAS. E como a
PETROBRAS não teve essa receita, ela teve que se endividar. E hoje, diz a
imprensa, diz o analista, que o maior problema da PETROBRAS é a sua dívida,
porque ela tem uma dívida gigante. Por que ela tem essa dívida gigante? Porque ela
teve que ir para bancos para se endividar, para poder fazer os seus investimentos.
Então, não adianta agora a gente querer também dizer que esse problema de
política de preço foi adequado, porque não foi. Os analistas de mercado estão vendo
isso. Esse prejuízo que a PETROBRAS teve, que não foi desvio de recurso, esse
prejuízo não volta mais para o caixa. A PETROBRAS perdeu esse dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Vamos aos autores. O
primeiro autor é o Deputado Carlos Sampaio.
V.Exa. tem 5 minutos como autor. V.Exa. requereu também o tempo de
liderança?
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- De Líder, 9 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta)- V.Exa. quer, primeiro, o tempo
de Líder ou quer primeiro fazer as perguntas?
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- Primeiro, o tempo de Lider, porque
eu vou fazer uma análise geral para, depois, formular as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Então, V.Exa. tem 8 minutos,
pela Liderança.
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O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Paulo Roberto, eu já disse em

outra oportunidade, e reitero aqui: seus erros são inquestionáveis, mas V.Sa. se
redime perante o País, perante a PETROBRAS, perante a sua família quando
aponta o esquema e nos permite efetivamente pôr um fim a esse sistema que só fez
causar prejuízos à PETROBRAS

e ao Brasil como um todo.

Pois bem, depois de analisar cinco delações premiadas e particularmente os
seus depoimentos, eu confesso a V.Sa. que, para mim, esse esquema atendeu
certamente aos interesses dos diretores da estatal à época, aos empreiteiros e a
políticos. Mas eu não consigo acreditar que um esquema dessa magnitude, mantido
por tantos anos, com tamanha eficiência, pudesse ser operado a partir de dois ou
três diretores e de alguns empreiteiros tão somente para beneficiar Deputados e
Senadores. Ou seja, para mim, a articulação entre as diretorias envolvidas e os
respectivos partidos atendia aos interesses do Governo do PT. O beneficiário direto
ou indireto desse esquema era o Governo do PT, na medida em que era ele quem
estava viabilizando, através de seus diretores, os partidos da base aliada.
Quando eu perguntei ao Sr. Barusco se o esquema atendia aos interesses de
Governo, ele respondeu -

abre aspas - : "A divisão de propina, até onde eu sabia,

iria para o PP e PMDB, no caso, o diretor Paulo Roberto Costa. E, no caso do diretor
Renato Duque, atendia o PT. Era isso que eu sabia e que eu vivenciava ." Aí eu
avancei e fiz a seguinte pergunta: "Sr. Barusco, o senhor participou por tantos anos
desse esquema, o senhor nos disse aqui que se sentava à mesa com o Sr. João
Vaccari discutindo valores de propina -

o João Vaccari era tesoureiro do PT - , por

que assusta V. Sa. a minha pergunta, se o esquema atendia aos interesses do
Governo?" Ele respondeu , até pela posição de gerente, porque ele dizia que não era
o diretor: "Não, com o João Vaccari realmente eu sentava e com ele eu discutia
tudo. Mas eu não me envolvia nessa parte. O rótulo era PT. " Resumindo: o rótulo
era PT.
Ao que eu percebo, Sr. Paulo Roberto, esse esquema foi concebido para
permitir não somente o enriquecimento dos envolvidos, mas principalmente a
manutenção das estruturas políticas partidárias que ascenderam ao poder central
em 2003. Veja, as indicações eram políticas. Não quero aqui olvidar de que em
outros governos também foram políticas. O problema não está na indicação política,
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está na conivência, e V.Sa. aqui o faz publicamente, reconhecendo: "Eu fui
conivente com o esquema". Não há problema na indicação política de um bom

nome, e V.Sa., pelo seu histórico, era um bom nome. Não há problema. A
conivência, evidentemente, é que é o problema.
Então, veja, as indicações eram políticas. V.Sa. já teve a oportunidade de
dizer aqui que foi colocado na diretoria por indicação do PP, mais precisamente de
José Janene. Já o Renato Duque foi indicação do PT ou, o que todos dizem na
PETROBRAS, na mídia, indicação de José Dirceu. Eu imagino que essas
indicações, diante da conivência, pressupunham o quê? Uma contrapartida aos
partidos da base, porque eram eles que estavam diretamente envolvidos.
Mas, continuando, o Sr. Barusco chegou a estimar entre 150 e 200 milhões
de dólares o valor que poderia ter sido repassado ao PT por intermédio de Vaccari
Neto. Todavia, o Sr. Barusco não soube nos dizer como tais recursos foram
repassados, acreditando que a maior parte, segundo ele, foi mediante contribuição
oficial, ou entenda-se, doação.
Diante desse fato, eu tive o cuidado de promover um levantamento de todos
os valores, tomando por base os 88 contratos que foram celebrados, segundo ele, o
gerente Barusco, dentro do esquema de corrupção. Fazendo esse levantamento,
obviamente após aplicar os percentuais que foram ditos por V.Sa., Youssef e
Barusco, eu cheguei ao valor de 174 milhões de dólares depositados em contas
oficiais como doações. Ou seja, a afirmação do Sr. Barusco teve, digamos, respaldo
no levantamento que nós realizamos. Eu vou disponibilizar ao advogado de V.Sa.
estes cálculos, porque adiante eu vou perguntar qual é a sua previsão sobre o que
se perdeu dentro desse esquema na sua diretoria.
Quando a Presidente Maria das Graças Foster depôs aqui, ela foi peremptória
ao afirmar, assim como V.Sa., que esse dinheiro obviamente era fruto de
sobrepreço. Ela afirmou -abre aspas:
"As empresas pegarem suas margens e com essa
margem pagarem propina, na próxima licitação o que elas
fizerem vão jogar esse pagamento no preço. Então, quem
paga a conta é a PETROBRAS. Agora, eu não consigo
entender alguém que paga propina com sua própria
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margem. Eu não sei disso. Para mim, quem perdeu
duplamente,

tanto do ponto de

vista moral como

econômico, foi a PETROBRAS."
Essa é uma afirmação que, digamos assim, acompanha in totum a sua
análise. Mas, para nossa surpresa, o Sr. Gabrielli, quando aqui veio, fez questão de
dizer... "Eles fizeram negociações i/feitas?", perguntavam. "Não! Na relação direta
com o fornecedor, que partilhou parte do seu ganho, ganho deles, ganhos que são
legais, sobre os quais ele pagou imposto de renda." Veja o absurdo! Ou seja, foi
dentro dos procedimentos da PETROBRAS, querendo nos convencer de que não
havia sobrepreço algum, nada de erro dentro da PETROBRAS. Eram erros externos
e, por isso, ele não os conhecia.
Posteriormente, na questão do TCU, eu vi as explicações de V.Sa. e até as
compreendo, uma preocupação com as obras em si. Mas V.Sa. àquela época
desenvolvia dois papéis. Havia os papéis das obras, que eram fundamentais para a
PETROBRAS -

e o fato de V.Sa. envolver-se no esquema de corrupção não lhe

retira a capacidade de aferir o que é bom ou ruim para a empresa, são coisas
completamente distintas - , mas ao mesmo tempo comunicar-se com a MinistraChefe. Quando V.Sa. tem o Sr. Gabrielli como seu Presidente, passou a mim uma
impressão de uma relação pessoal com ela, que lhe dava essa abertura, tanto que
V.Sa. não passou a informação ao seu Presidente para que ele informasse à
Ministra, V.Sa. passou diretamente à Ministra essa informação através do e-mail.
Bom, eu ainda tenho 25 segundos do meu tempo como Líder, mas já vou
adentrar as perguntas. Quando eu afirmei que esse esquema foi concebido não
somente para permitir o enriquecimento de diretores ou de Deputados e Senadores,
mas para manter uma estrutura polftico-partidária que ascendeu ao poder em ...
(O microfone é desligado.)
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - ...V.Sa. diria que essa afirmação
minha esta correta?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Na verdade, em 5 minutos
V.Exa. já está.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Não, não há problema em
responder em seguida.
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A segunda, quando nós dissemos aqui que o Renato Duque cuidava de
determinadas coisas, V .Sa. cuidava de outras coisas; o seu preposto, digamos, na
ligação direta com Deputados, Senadores, Ministros, enfim, era o Sr. Youssef; o dele
era o Sr. Vaccari; e o Sr. Barusco e outros delatores afirmaram isso aqui. O senhor
concorda que esse esquema montado dentro da PETROBRAS evidentemente
repercutia para além do ambiente interno e visava, registro mais uma vez, garantir o
próprio Governo, uma vez que era a base aliada que estava sendo alicerçada?
No caso específico da sua diretoria, o Sr. Barusco fez uma previsão da
diretoria pela qual ele respondia, do Sr. Renato Duque, dizendo que 150 a 200
milhões foram desviados para o PT. V.Sa. teria um cálculo ou uma previsão ou, vou
mais além, talvez o mínimo que tenha sido objeto de desvio para os partidos
politicos ou especificamente para um deles?
As três últimas perguntas: quando V.Sa. diz- e eu concordo 100% - que a
má gestão fez muito mais mal à PETROBRAS do que a corrupção, e isso está
evidenciado em números -

6 bilhões, corrupção; 60 a 80 bilhões, má gestão - , e

V.Sa. imediatamente chancela: e o erro foi segurar os preços. Não se seguram
preços que não por outra razão que tentar ganhar os seus eleitores. Ou seja, a mim
me parece claro que a má gestão foi decorrência do uso politico da PETROBRAS
pelo Governo do Partido dos Trabalhadores.
Em segundo lugar, eu percebi que V.Sa. ficou assustado. Todos nós ficamos
perplexos, Sr. Paulo Roberto, quando recebemos a informação de que, após as
reuniões do Conselho, as fitas são destruídas. Veja, para que existem fitas numa
reunião de Conselho? Para dar transparência à reunião , para dar segurança à
reunião, para garantir a existência de provas dessa reunião. E, por incrível que
pareça, elas foram destruídas, segundo eles, por um regimento interno -regimento
interno é aquilo que rege internamente a PETROBRAS -

e, segundo eles, esse

regimento interno era sigiloso. É o único regimento interno para reger uma empresa
de que ninguém pode ter conhecimento, nem a própria empresa, com exceção,
talvez, de cinco ou seis pessoas.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO- Pega aqui o Regimento!
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - V.Exa. pode apresentá-lo no
momento da sua fala, no momento da sua fala.
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Com relação à responsabilidade do Conselho -

outros já fizeram essa

pergunta, eu vou apenas finalizar de uma forma muito mais objetiva - , o Conselho
tem responsabilidade. A hoje Presidente Dilma, à época Presidente do Conselho,
como Ministra, é responsável diretamente, assim como os outros conselheiros?
Desejo uma resposta de V.Sa., sim ou não. E aqui concluo, agradecendo a V.Sa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Bom, respondendo às questões de
V.Exa., a respeito do sobrepreço e da consideração que a ex-Presidente Graça
colocou ou que o ex-Presidente Gabrielli tenha colocado, pela formação do cartel,
nós podíamos ter preços reduzidos de 3%. Então, não havia competitividade. Esse é
o ponto. Ficava dentro da margem que a PETROBRAS aceitava, mas, se não
tivesse o cartel, nós teríamos os preços menores. Então, isto é inquestionável: dizer
que podia ter preço menor ou não. Podia! Podia! Se não tivesse o cartel, podia. Em
relação à correspondência do TCU -

eu encaminhei a resposta direto, na época,

para a Ministra Dilma - , eu estou tentando aqui, desde a sua pergunta, desde a
pergunta de V.Exa., me lembrar, se eu não me engano, houve uma solicitação de
alguma pessoa ligada a ela, do gabinete -

acho que da Casa Civil ou uma coisa

nesse sentido - , para que eu fizesse a resposta direto para ela. Se eu não me
engano, houve esse input de alguém do gabinete dela para fazer essa resposta. Já
faz algum tempo, talvez eu não lembre com exatidão. Obviamente, eu encaminhei
esse e-mail e coloquei o Presidente Gabrielli a par do e-mail. É óbvio que ele estava
sabendo. Em relação a atender a interesses partidários, que V.Exa. colocou, em
relação a esses problemas da PETROBRAS de desvio, obviamente a resposta é
sim, os interesses foram interesses partidários. Houve interesse partidário em
atender, para que isso prosseguisse. Se o esquema da PETROBRAS garantiria
alguma coisa em relação ao Governo, eu não tenho como lhe responder isso,
porque eu não vivia esse .. . Esse detalhe, eu não vivia. Então eu não posso lhe dizer.
Não tenho como lhe confirmar. Cálculo ou previsão para partidos. Eu vi pelo
depoimento do engenheiro Barusco que ele tinha todas essas anotações, que ele
fazia essas conversas, etc. Eu não fazia essas conversas desse grau de detalhe.
Quem fazia essas conversar era o Janene e depois o Youssef. Então, esses
números eu não tenho. Nunca tive esses números e não tenho como colocar. Má
gestão nos problemas da PETROBRAS. Eu repito aqui, com todas as palavras: a
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Lava-Jato foi algo deplorável, não devia ter acontecido; erramos; eu errei; várias
pessoas erraram. Agora, este número não pode ser esquecido: a Lava-Jato é 10%
do prejuízo que a PETROBRAS teve nos últimos anos devido à defasagem de
preço. Isso não pode ser esquecido. Não estou aqui me eximindo de uma culpa. Sou
culpado e me arrependo disso. Estou pagando por isso; minha família está pagando
por isso. Agora, V.Exas. têm que entender que a Lava-Jato foi 10% do rombo da
PETROBRAS, só em relação ao preço derivado.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Se me permite, até por isso eu
perguntei se V.Sa. poderia afirmar que, portanto, no período em que esteve lá
houve, na verdade, um uso político da empresa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- O que eu posso confirmar a V.Exa. é que
eu pessoalmente levei para o Conselho de Administração quatro ou cinco vezes
propostas para fazer aumento gradual dos derivados, porque em determinados
momentos, quando eu estava na diretoria, a defasagem da gasolina e do diesel foi
além de 20%. Não se teria condição de fazer um aumento de 20% naquele
momento, por uma série de circunstâncias em relação à população, etc. Mas
poderiam se fazer ajustes parcelados. E eu levei isso. Isso foi gravado!
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- No Conselho?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- No Conselho. Eu levei para o Conselho.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - O senhor sabe dizer mais ou
menos em que ano?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Posso: 201 O, 2011 e 2012. Nesses três
anos eu levei estudos para o Conselho propondo ajuste de preço.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- Se me permite, a resposta negativa
vinha por parte de quem?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Do Presidente do Conselho.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- Da Presidente.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - É, na realidade, já tinha assumido o
Conselho na época o Ministro Mantega. Ele era o Presidente do Conselho.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Ele era quem dizia o "não" ao
aumento de preços?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Ele era quem dizia o "não" ao aumento
de preços.
O

SR.

DEPUTADO CARLOS

SAMPAIO

- Plenamente

ciente das

conseq:uências disso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Plenamente ciente das consequências
disso.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Sob que argumentos?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Vale aqui colocar também que o
Presidente Gabrielli, nesses assuntos todos em que eu levava ajuste de preço,
sempre me apoiou em termos de me ajudar nos argumentos de ter ajuste de preços.
Infelizmente, tanto o Presidente Gabrielli como eu fomos votos vencidos, porque não
tivemos nenhum aumento de preço. Bom, em relação à fita , já foi colocado. Em
relação à compra da refinaria de Pasadena, reitero aqui que sugiro a V.Exas. lerem
o Estatuto da PETROBRAS, porque está claríssimo no Estatuto da PETROBRAS
que a responsabilidade final da compra nunca foi da diretoria, porque ela não tinha
competência para isso. Se o Conselho achasse naquele momento que não era
viável a compra, o Conselho teria negado e a refinaria não teria sido comprada.
Então, a responsabilidade não é só da Presidente do Conselho, a responsabilidade
é de todos os conselheiros.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu não tenho dúvida, mas eu
queria ouvir de V.Sa. a resposta ao seguinte: ela foi responsável pela compra de
Pasadena? Ela, a Presidente Dilma, foi responsável, juntamente com os demais
conselheiros. Mas ela foi.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- O Conselho foi. Eu colocaria de forma
diferente: o Conselho foi responsável.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu me dou por satisfeito, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Agradeço a V.Exa.
O Relator pediu a palavra. S.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Mas V.Sa. foi diretor da PETROBRAS e
participou de algumas reuniões do Conselho. V.Sa. tinha conhecimento de que, uma
vez elaboradas as atas, a fita era desfeita?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não tinha conhecimento.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Não tinha conhecimento? Ninguém na
PETROBRAS tinha conhecimento?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não tinha conhecimento. Se outras
pessoas da PETROBRAS tinham conhecimento, eu não posso lhe falar. O que eu
posso dizer é que eu não tinha conhecimento.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - O conhecimento que eu tenho é que o
Conselho Administrativo, numa reunião no dia 28 de junho de 2002 -então, antes
do Governo do PT - , tomou a decisão de que, após a ata ser lavrada, as fitas
seriam desfeitas. V.Sa. tem conhecimento dessa informação?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não tinha conhecimento.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Para ajudar, Relator, item 5.12.2.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Nós vamos solicitar oficialmente essa
informação, mas a informação que tenho é que, numa reunião do Conselho de
Administração, em 28 de junho de 2002, foi deliberado que, a partir daquele
momento, após a ata ser lavrada, as fitas pudessem ser eliminadas e desfeitas. Só
queria ver se V.Sa. tinha essa informação. Não tem.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não, não tinha conhecimento.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Nós vamos solicitar à PETROBRAS
oficialmente essa informação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Vamos ao próximo autor,
Deputado Onyx Lorenzoni.
V .Exa. requereu a este Presidente a palavra como Líder. V.Exa. quer fazer
primeiro os questionamentos ou falar como Líder?
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu vou começar usando o tempo
de Liderança, que são 10 minutos, fazer uns 3 ou 4 minutos, e depois encaminhar as
perguntas ao nosso depoente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Então V.Exa. tem 5 minutos
pelo tempo de Liderança e mais 5 como autor.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Mais 5. Eu vou falar direto,
Presidente, e talvez até nem use os 1O minutos.
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Eu queria fazer uma combinação com o depoente: quando chegarem as
perguntas, elas são muito objetivas, eu quero sim ou não, sem nenhum tipo de
consideração, até porque é importante lembrar que o Sr. Paulo Robert.o Costa está
aqui na condição de alguém que fez uma delação premiada, portanto, sob o risco de
colocar em risco a sua delação e as benesses de que hoje usufrui.
Quando o senhor esteve aqui na CPMI eu fiz uma frase dizendo que todas as
pessoas que haviam estado e se valido em CPis se mantendo caladas eram
bandidos. E, depois que o senhor faz a sua delação premiada, isso fica claro que
nós estávamos e estamos diante de um bandido, que o senhor não reconhece, mas
o senhor é.
Eu quero voltar um pouquinho no tempo. O Sr. Sérgio Gabrielli aprova o plano
estratégico de investimento da PETROBRAS em 2008 para 2009 sem a RNEST,
sem a Refinaria Abreu e Lima e sem as outras refinarias. Havia estudos técnicos da
PETROBRAS, da área técnica da PETROBRAS, que não viam aquele investimento
como um investimento importante.
O Presidente Lula chama, algo que não é usual. .. O senhor foi 8 anos Diretor
de Abastecimento da PETROBRAS. Depois eu queria que o senhor me dissesse
quantas vezes a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da
PETROBRAS se reuniram no Palácio do Planalto com o Presidente da República.
Eu vou lhe dar a data: 23 de janeiro de 2009. O Presidente Lula reúne, sob o
argumento externo de fazer uma avaliação do pré-sal, e o senhor aparece na
reunião com um jornal antigo que fazia comentários de que Pernambuco sonhava
em ter uma refinaria . E, segundo pessoas que me relataram, o senhor disse:
"Presidente, seria a hora de fazer justiça com o povo pernambucano". E Lula manda

fazer a RNEST, o investimento no Paraná e as duas Premium. Tanto isso é verdade
que, no Valor Econômico, alguns meses depois, Lula diz com todas estas letras na
matéria: "A PETROBRAS não queria fazer, eu mandei fazer. Quando a gente está
ganhando de um a zero, se recua, pode perder o jogo. Tinha que fazer uma refinaria

a mais, uma siderúrgica a mais. Tinha que fazer."
Af, Sr. Paulo Roberto Costa, será que, com tudo que a gente sabe hoje das

ações do Presidente Lula, que foi diretamente beneficiado pelo esquema que
começa no mensalão ... Aliás, a sua nomeação, em maio de 2004, teve um padrinho
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aparente, chamado José Janene, mas teve o capo di tutti capi, que aceitou a sua
indicação, que era José Dirceu. Ele coloca o senhor lá e coloca o Sr. Renato Duque,
coloca Sérgio Gabrielli, que são as pessoas que estruturam, junto com Cerveró,
Zelada e o passar do tempo, essa quadrilha que roubou profundamente a
PETROBRAS e que permitiu ... Não é que financiasse partidos políticos. Isso é uma
parte do processo. O importante era obter os recursos financeiros que permitiram um
processo de poder no Brasil e fora do Brasil. Não é à toa que havia as operações
com o PDVSA, não é à toa que uma das grandes empresas beneficiadas com a
RNEST, talvez quem mais contrato tenha em valor financeiro com a RNEST, que é a
Odebre,cht, é a mesma que vai fazer a obra do metrô de Caracas, que está com
sigilo aplicado até 2027, que faz o Porto de Mariel com a mesma restrição aplicada
pelo hoje Governador de Minas Gerais, da mesma maneira que faz as obras em
Angola. Aí a gente vê aqui Lula brincando com Chávez: "Se eu eleger Di/ma, vou ser
o Presidente da PETROBRAS". Ele já sabia que era bom. Após briga, Odebrecht
volta ao Equador...

(O microfone é desligado.)
E, aí: "Diretor da Odebrecht pagou voo sigiloso de Lula para Cuba em 2013".
Eu posso lhe fazer uma pergunta agora: na sua opinião, o Presidente Lula era um
traficante de influência, enquanto Presidente e depois de ser Presidente? Lula era
um traficante de influência? Sim ou não?
O senhor vem aqui com uma conversa de que se arrepende e de que o
problema está nos políticos. Veja, ninguém aqui manda fazer obra na PETROBRAS.
Quem manda está do outro lado da rua , no Palácio do Planalto, e o senhor sabe
disso.
A pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: o senhor se lembra da Venina
Velosa? Ela tinha um problema lá na área de comunicação, era sua assistente. Ai
ela se sentou na sua frente e disse: "Olha, eu estou com um problema. Está

havendo problemas de superfaturamento." O senhor mandou ela falar com o gerente
responsável. "Eu já fiz isso. Não tem como eu chegar para ele agora e falar: 'Olha,

daqui para frente faz diferente'." Aí, nessa hora, o senhor ficou muito irritado,
segundo o depoimento dela ao programa Fantástico, e disse o seguinte. Ela diz: "A

gente estava sentado na mesa dele. Ele apontou para o retrato do Presidente Lula,
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apontou para a direção da sala do Gabriel/i e perguntou: 'Você quer derrubar todo
mundo?' Aí eu fiquei assustada e disse: 'Olha eu tenho duas filhas e quero colocar a
cabeça na cama e dormir'." A gente escolhe ser honesto ou escolhe roubar. O
senhor escolheu roubar.
Há outro questionamento. Agora vamos ao sim ou não: houve a reunião no
Palácio do Planalto? O senhor esteve presente a essa reunião, na qual, no plano de
investimentos de 2009 da PETROBRAS, não estava Abreu e Lima nem as refinarias
do Maranhão? O senhor esteve lá, e o Presidente mandou fazer,

e daí surgiram as

refinarias? É sim ou não?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Parcial. A sua ...
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- O senhor estava lá na reunião? Sim
ou não?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu estava. Mas o que o senhor colocou
aí não é correto.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Certo. Tá.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu estava na reunião.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI -Mas as refinarias surgiram a partir
dessa data? Sim ou não?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não! Não!
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- Ah , não?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não! Porque a refinaria do Nordeste
começou a se estruturar em 2005 e a terraplanagem dela começou em 2007.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não. Sim, senhor.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Então não podia, não podia ser o
Presidente Lula a aprovar uma refinaria.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- Não, mas ela não estava no plano
de investimento nem de 2007 nem de 2008 porque eu vi.

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Está ...
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Ela não estava no de 2009 e foi
obrigado a fazer. Ele se vangloria disso. Sim ou não?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA - A refinaria do Nordeste começou a
terraplanagem em 2007.
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O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sim, mas o grosso da bijuja veio
quando? Em 2009?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Os investimentos maiores vinham depois
da terraplanagem, claro.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Em 2009?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim. Outra ...
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- Sim, obrigado.
A outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: o senhor diz
aqui que o senhor começa a operar em 2004/2005, e o seu operador é o Alberto
Youssef, e tanto o senhor quanto Alberto Youssef reconhecem que, na diretoria de
serviços, é Renato Duque, mas quem opera para Renato Duque, segundo Alberto
Youssef e segundo o senhor também, era João Vaccari. Alberto Youssef disse que
João Vaccari, mesmo antes de assumir como tesoureiro do PT, atuava perante a
diretoria de serviços. O senhor lembra que ano começou a entender que a operação
era feita por Youssef? A partir de 2005/2006? E Vaccari é dessa data? Sim ou não?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- Obrigado.
É só para lembrar, Presidente, que a gente está desmontando a versão do
tesoureiro do PT.
A outra pergunta para o senhor é a seguinte: em 201 O o senhor andou junto
com o Sr. Sérgio Gabrielli na Ql 7, no Lago Sul, na casa da campanha da Presidente
Dilma. E o senhor reconhece -

está aqui no seu ... eu li todas as suas delações -

que o Alberto Youssef lhe pede autorização para liberar 2 milhões de reais da cota
do PP para a campanha de Dilma, a pedido de Youssef. Essa história é sim ou não?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu nunca estive nessa casa que o
senhor mencionou aí. Eu não estive. A resposta, então, de eu participar de uma
reunião nesta casa que o senhor mencionou é não.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Se eventualmente tiver uma
testemunha ... O senhor coloca em risco a sua delação premiada.

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- A minha resposta é "não", com toda a
convicção.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- O.k.
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Agora , houve um pedido de 2 milhões
para a campanha da Presidente Dilma? Sim!
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - E o senhor autorizou que fosse
tirado da cota do PP?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim!
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Porque Alberto Youssef não faria
sem o senhor autorizar.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim!
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - A outra pergunta é a seguinte: o
senhor conhece o Sr. Raul? O senhor conhece o Sr. Raul Schmidt Felippe Junior?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não me lembro.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Presidente, só uma questão de
ordem. Pela ordem. Houve uma afirmação do Sr. Paulo Roberto Costa feita num
momento em que o microfone estava desligado. Então, para registro, é importante
que seja repetida, por gentileza.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- Eu posso fazer a pergunta de novo.
O que eu perguntei objetivamente, Deputado Bruno, é se o Youssef levou ao
conhecimento dele um pedido de Antonio Palocci, que já não era mais Ministro, mas
atuava na captação da campanha da Presidente Dilma, de apoio de 2 milhões da
cota que era do PP. O senhor Paulo Roberto Costa respondeu:
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - E eu voltei a enfatizar que Alberto
Youssef não tomaria nenhuma atitude sem ter o o.k. de Paulo Roberto Costa. E a
resposta também é:
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- É isso.
Sr. Presidente, eu quero ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Para concluir, Deputado.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- Isso foi feito através de consultoria.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu vou concluir. Eu só quero
voltar... Não tem consultoria nenhuma, esse dinheiro foi para a campanha da
Presidente Dilma.
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Eu só quero dizer, Sr. Presidente, que eu voltarei na inscrição para questionar
novamente, mas eu pedi para a Assessoria do Democratas preparar um
requerimento para convocar o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Chegai Chega de tráfico
de influência no cargo de Presidente da República ou fora dele. Enquanto era
Presidente havia uma proteção; hoje é um cidadão comum, que tem que vir aqui

e

explicar, como o Sr. Paulo Roberto Costa está fazendo e outros, que vantagens ele
obteve pessoalmente, direta ou indiretamente, pelo fato de ter sido Presidente da
República e ter autorizado a quadrilha que ocupou a PETROBRAS, e que, por perda
de credibilidade, oriunda da má gestão e da corrupção fundamentalmente, destruiu o
valor da PETROBRAS em pouco mais de 4 ou 5 anos. A empresa vale hoje um
quarto do que valia há 5 anos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Para concluir, Deputado Onyx.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Por essa razão, eu quero
comunicar que vou preparar o requerimento e vou apresentar. Está na hora de o
Brasil ouvir. Será uma ótima oportunidade para o ex-Presidente, hoje cidadão
comum, explicar as suas relações com o BNDES, dentro e fora do Brasil, e com o
clube do bilhão das empreiteiras. É muito importante que ele aqui venha para
esclarecer ao Brasil. Se não tem nada para esconder, vai ter uma ótima
oportunidade para justificar seus atos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta)- Agradeço a V.Exa.
O Relator pediu a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- É só uma informação, porque, quando eu
me referi. ..
(Intervenção fora do microfone. lnaudível.}

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Eu quero pedir um pouco de
silêncio ao Plenário e para aumentar um pouco o volume dos nossos microfones.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - É só uma questão aqui do som mesmo.
É que, quando se referia aqui ao tema "eliminar as gravações", que eu disse
que tinha a informação, é só para comunicar à CPI que o documento já é um
documento oficial, que chegou ontem à CPI às 19h40min, junto com as atas. Referese ao ...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Sr. Relator, como eu estou

vendo que a informação que V.Exa. está trazendo não é nenhum questionamento ao
Sr. Paulo Roberto Costa, e ele deseja ir ao toalete, eu vou liberar o Sr. Paulo
Roberto Costa, enquanto V.Exa. faz essa explanação.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO · Então, o que chegou é que é o resumo

do Conselho de Administração ... A decisão de eliminar as gravações foi uma
decisão tomada na reunião do Conselho de Administração em 28 de junho de 2002,
ainda antes da chegada do Partido dos Trabalhadores ao Governo. V.Exas. podem
checar essa informação nos dados oficiais que já chegaram a esta CP I.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Vamos aguardar a volta do Sr.

Paulo Roberto Costa, para que a gente possa seguir com a nossa reunião.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Quem é o próximo, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) • V.Exa. é o próximo inscrito.

Eu gostaria de aproveitar este intervalo para fazer alguns esclarecimentos.
Nós anunciamos a agenda da CPI dos dias 14 e 15, na cidade Curitiba. Mas, como
nós tínhamos a intenção de realizar as oitivas das pessoas que lá estão no auditório
da Justiça Federal e o auditório estará ocupado nesses dias que nós solicitamos
previamente, nós alteramos a agenda e a CPI irá a Curitiba nos dias 11 e 12, ou
seja, na próxima segunda e terça-feira. Havendo a necessidade de estendermos até
a quarta, para podermos consolidar todas as oitivas, nós iremos fazer, sem nenhum
problema.
Eu gostaria de já deixar aqui o comun icado: a todos os Parlamentares que
desejarem se fazer presentes eu peço que possam se organizar. Já que nós vamos
para poupar dinheiro público, eu quero deixar claro que os Srs. Parlamentares que
quiserem ir a Curitiba deverão retirar as suas passagens com as suas cotas
parlamentares, porque estamos indo lá a serviço. A CPI já custeou uma viagem a
Curitiba, vai custear as missões oficiais a Londres e a Washington. Como nós
entendemos que vários Parlamentares irão a Curitiba, acredito que isso não será
nenhum problema, para que possamos também, com isso, economizar dinheiro da
Câmara dos Deputados. Essa foi uma atitude tomada por nós. Iremos apenas
disponibilizar as passagens para os assessores e consultores que irão nos
acompanhar nesta nossa ida a Curitiba.
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O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - É para oitiva de quem, Sr.

Presidente? É para oitiva de quem?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Oitiva de todos os cidadãos

que estão em regime de prisão em Curitiba, para que possamos lá fazer as oitivas
dessas pessoas que julgamos importantes. E o Plenário aprovou por unanimidade
esta ida da CPI a Curitiba.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, quem

remanesceu preso lá? Quem remanesceu pre:so?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Tínhamos lá em torno de 19 a

20 pessoas presas. Hoje devemos ter em torno de 11 pessoas que ainda estão lá, e
nós queremos poder fazer a oitiva de todos eles, inclusive de alguns que foram
presos posteriormente à decisão da CPI de ir a Curitiba. Nós iremos até encaminhar
a aprovação logo dos requerimentos, para que possamos consolidar em uma
viagem só, e assim esperamos que aconteça, para que possamos ouvir todas as
pessoas que lá estão.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Deputado Ivan.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Antes de entrar na minha fala , sobre a

reunião formal , deliberativa da CPI, nós vamos ter quarta ou quinta-feira?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Deveremos marcar para a

próxima quinta-feira, para tratarmos desta consolidação da agenda de Curitiba e de
outros assuntos. Iremos realizar uma reunião de trabalho amanhã para fechar esta
agenda, como também demais agendas das sub-relatarias, já que fui questionado
sobre quando seria a próxima reunião deliberativa, para que as sub-relatarias
possam continuar a funcionar.
E vamos ter também na quinta, paralelamente, como já havíamos marcado,
para não haver prejuízo para a sub-relataria do Deputado André Moura ...
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Eu gostaria de pedir silêncio

ao plenário -

entendemos que a interrupção já foi demasiadamente necessária - ,

para que a gente possa voltar a atenção aos nossos trabalhos.
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Nós iremos realizar as oitivas da sub-relataria do Deputado André Moura
também na quinta-feira. A CPI não parará mais os seus trabalhos. Nós temos uma
agenda extensa pela frente e temos feito questão de poder agilizar, naquilo que é
necessário, para que ela possa o quanto antes caminhar com a celeridade que nós e
o Brasil esperamos, para que a CPI possa concluir os seus trabalhos.
A missão oficial de Londres terá início no dia 16 de maio, um sábado. A oitiva
lá deve se dar na segunda ou terça. Depois os Parlamentares que vão ouvir o Sr.
Jonathan Taylor retornarão ao Brasil. A missão oficial de Washington será no dia 23
de maio, também num sábado, para que essa agenda possa ser cumprida entre a
segunda e a terça, e a partir daí possamos seguir aqui no Brasil com os nossos
trabalhos, sempre lembrando que daremos também seguimento às oitivas dos
cidadãos que obtiveram a liberdade condicional pelo Supremo Tribunal Federal, já a
partir da próxima segunda-feira. Divulgarei a agenda até quinta-feira, para que os
senhores possam se programar. Segunda-feira, dia 18, não é segunda-feira
próxima, dia 11, nós estaremos em Curitiba. Então, na semana do dia 18 nós
estaremos também dando início a essas oitivas. Ou seja, a agenda da CPI para o
mês de maio tem diversas reuniões. Esperamos contar com a presença e o afinco
dos Srs. e Sras. Parlamentares.
O SR. DEPUTADO CELSO PANSERA- COMPERJ e RNEST.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - COMPERJ. Na próxima sextafeira, dia 8, nós faremos a visita ao COMPERJ. Os Srs. Parlamentares que
desejarem participar desta visita favor comunicar à Secretaria da CPI, para
providenciar todos os detalhes. No dia 18 de maio iremos à RNEST, no Estado de
Pernambuco, Refinaria Abreu e Lima.
Próximo autor, Deputado Ivan Valente.
V.Exa. tem até 5 minutos.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, senhor depoente. a
primeira pergunta minha, Sr. Paulo Roberto, é a seguinte: V.Exa. insistiu na questão
de que não há doação sem retorno, ou seja, que os empreiteiros que procuraram,
formaram cartel e pressionaram queriam o retorno depois, que era de 1, 2 ou 3%. A
pergunta é muito objetiva. V.Exa. já explorou, mas eu quero que V.Exa. precise o
seguinte: todos os recursos, doações oficiais ou não, a partidos ou a Parlamentares,
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no caixa 1 ou no caixa 2, o senhor acha que estão contaminados por dinheiro de
propina?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Bom, vou complementar o que eu já
detalhei aqui pra V.Exa. As empreiteiras ...
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu preferia que o senhor desse uma
resposta seca. A sua fala leva a isso. Estou vendo se V.Sa. nos ajuda com o tempo,
porque eu só tenho 5 minutos. Então, a fala de V.Exa. leva à seguinte questão:
doação de empresa, não tem bons moços nas empreiteiras, eles querem retorno.
Então, mesmo quando vem a doação como oficial, ela é dinheiro que vem de
corrupção. É isso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Pelo que me falaram os empreiteiros,
sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sim. Então ... O senhor é favor de
acabar com o financiamento empresarial de campanha?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Isso não me compete, compete a
V.Exas.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Sua posição pessoal, como cidadão.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu acho que, para passar este País a
limpo, sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Obrigado.
Segunda questão: o senhor foi ... Eu achei até que esta reunião com o senhor
ia estar cheia de Deputados aqui, ia estar bombando, mas não está. Achei estranho,
porque aqui tem 32 indiciados do PP. Eu não tenho tempo pra ler todos, mas, pelo
que o senhor citou, eu queria só que o senhor fosse falando sim ou não, se o senhor
conhece em situação irregular: Ciro Nogueira .
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Benedito de Lira.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Gladson Cameli.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Aguinaldo Ribeiro.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Simão Sessim.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Nelson Meurer.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Luiz Fernando Faria.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Eduardo da Fonte.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Arthur Lira.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Dilceu Sperafico.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Jerônimo Goergen.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Sandes Júnior.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Afonso Hamm.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- José Olimpio.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Lázaro Botelho.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Luis Carlos Heinze.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Renato Molling.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não ...
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Roberto Balestra.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço nenhum ... Não, o Roberto
Balestra ...
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE -Waldir Maranhão.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- O Renato Balestra esteve comigo, mas
tratando de outros assuntos.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Outros motivos.
Roberto Britto.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Waldir Maranhão.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- José Otávio Germano.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Mario Negromonte.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - João Pizzolatti.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Pedro Corrêa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Roberto Teixeira.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE -Aline Corrêa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Esteve comigo, mas não tenho relação.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Carlos Magno.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - João Leão.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não ... Já estive com ele, mas também
não tenho relação.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Luiz Argôlo, que era do PP.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Esse é conhecido do Alberto Youssef.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Vocês.
Pedro Henry.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Vilson Covatti.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Não conhece. Então, o senhor conhece
uma grande parte de todos os Deputados.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Correto.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Agora eu vou lhe perguntar dos líderes
do PMDB que estão na relação: Renan Calheiros. investigado.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Conhece, e nas situações irregulares?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Romero Jucá.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Edison Lobão, Ministro.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Valdir Raupp.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Vice-Presidente.
Eduardo Cunha.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Não conhece?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não tive nunca contato com ele.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Aníbal Gomes.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Roseana Sarney.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Perfeito. Quer dizer, toda a cúpula do
PMDB aqui, à exceção de Eduardo Cunha, o senhor conhece , e em situação
irregular? É isso?
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- Toda, não, Ivan; toda, não.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - (Risos.)
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN -Não venha com esse "toda".
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Depois você ...
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- Não, não.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Você é da cúpula do PMDB?
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- Toda, não.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Peço que garanta o meu tempo,
Presidente, porque eu tenho pouco tempo.
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O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Devagar com o andor.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - (Riso.)
(Não identificado) - Quase toda.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- O PT, agora, eu queria, Sr. Presidente:
Gleisi Hoffmann.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Humberto Costa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Paulo Bernardo.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE -Tudo em situação irregular, o senhor
está dizendo?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Lindbergh Farias.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- José Mentor.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Vander Loubet.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Cândido Vaccarezza.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Perfeito.
O Senador Anastasia o senhor conheceu?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Conheci, mas nunca tive relação
nenhuma com ele, nunca tratamos de nenhum assunto ilícito.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- O Sr. Sérgio Guerra, eu quero que o
senhor...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ... responda à seguinte pergunta:
quando ele foi lá conversar com o Deputado Eduardo da Fonte, que fez uma
intermediação, pelo seu depoimento, ele disse que o dinheiro era para ele ou era
para o partido, para o PSDB?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não entrou nesse detalhe.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Ele pediu 10 milhões por quê?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Para que fosse encerrada ou reduzida ,
ou minimizada a CPI da PETROBRAS.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Exatamente.
Então eu queria finalizar, Presidente, colocando a seguinte questão: aqui eu
tenho uma lista de pessoas. O senhor encontrou o Sr. Lobão no Ministério?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Dentro do Ministério?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Ele era Ministro.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Sim, mas o senhor foi lá levar a propina
ou conversar com ele sobre propina.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não, não, não, conversamos sobre esse
tema, nunca levei dinheiro para o Ministro Lobão.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor também financiou a
campanha do Sr. Sérgio Cabral e Pezão -está no seu depoimento - , 20 milhões.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- A campanha do Sr. Eduardo Campos,
que não está mais vivo, e através do Senador que o senhor não citou o nome. O
senhor pode citar?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Era Secretário dele, agora me fugiu o
nome.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Mas agora?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Era Secretário na época de Governo e
hoje é Senador pelo Pernambuco.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu posso falar o nome e o senhor
recorda?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Pode.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Fernando Bezerra?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA· Sim.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Também?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA· Sim.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu estou colocando isso aqui, Sr.
Presidente, para concluir a seguinte questão: nós não convocamos nesta CPI ainda
nenhum Parlamentar, nenhum Deputado, nenhum Senador, nenhum Ministro e
nenhum Governador. Eu vou exigir que, na reunião de quinta-feira, nós aprovemos
uma bateria de convocações de pessoas conhecidas do Sr. Paulo Roberto Costa,
que receberam propina, fizeram intermediação, seja Ministro, seja Governador, seja
Parlamentar, Senador, seja Presidente do Congresso Nacional, para que nós
possamos esclarecer de verdade as coisas. Há um conluio entre dirigentes que se
corromperam, empreiteiras que corrompem e partidos e políticos que defendem, na
reforma política, o financiamento privado de campanha.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Conclua, Deputado Ivan.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Inclusive, isso que se quer votar aqui,
essa vergonha, a continuidade do financiamento privado de campanha no nosso
País depois de tudo o que já foi dito pelo senhor Paulo Roberto Costa e pelo Sr.
Youssef -

está aqui. São cúpulas de partidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Peço que conclua, Deputado
Ivan Valente.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Só quero concluir com uma frase do Sr.
Paulo Roberto numa entrevista ao O Globo. Só vou lhe falar uma coisa, Sr. Paulo
Roberto, o senhor faz aqui na sua entrevista uma generalização de partidos. O
PSOL não recebe dinheiro de empresa nem de empreiteira. O senhor fique sabendo
disso, está bem? Em segundo lugar, o senhor cita os três partidos gerais, o PP, o
PMDB e PT. E diz a matéria: "Segundo o ex-diretor, as demandas eram feitas
principalmente por integrantes do PP e PMDB e 'esporadicamente' do PT". Eu quero

finalizar com a seguinte frase: eu acho que o PSDB também precisa rever, porque
ele costuma enterrar Presidente ou porque ele está morto ou porque ele morreu
politicamente, que é o caso do Sr. Eduardo Azeredo, que sumiu depois no
mensalão, e é o caso ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Conclua, Deputado Ivan
Valente.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- ... de não desvendar para onde foram
os 1O milhões da propina que o senhor passou para o ex-Deputado e ex-Presidente
do PSDB Sergio Guerra.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - O próximo autor é o Deputado
Júlio Delgado. (Pausa.) Ausente.
O SR. DEPUTADO IZALCI -Sr. Presidente. É só para justificar, o Deputado
Júlio Delgado está com dengue e pediu que justificasse a sua ausência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Está plenamente justificado
por V.Exa.
O próximo autor é o Deputado Carlos Marun, do PMDB do Mato Grosso do
Sul, que está com a palavra pelo tempo de 5 minutos.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN -Sr. Presidente, eu vou repetir ao Sr.
Paulo Costa o que eu já disse a todos que aqui estiveram na sua condição: nós
estamos aqui para suspeitar do senhor. "Ah, Santa Terezinha, me arrependi, minha

família está triste". Esteve alegre num certo momento, agora está triste. Mas nós
estamos aqui para suspeitar do senhor. O senhor já fez uma delação premiada, que
até contribui de forma decisiva para o esclarecimento dos fatos, mas eu tenho
suspeitas graves ainda em relação ao senhor. E elas são basicamente de dois tipos.
Primeiro: eu suspeito, eu desconfio que o senhor ainda tem dinheiro escondido.
Segundo: eu desconfio que o senhor está protegendo alguém, que o senhor está
protegendo pessoas no seu termo de delação premiada.
Vamos ao primeiro tópico, então, Sr. Paulo Roberto. O Sr. Pedro Barusco,
que na estrutura diretiva da PETROBRAS ocupava uma posição hierárquica inferior

à do senhor, chegou aqui e nos disse que no primeiro tapa na mesa já devolveu 300
milhões de reais, cem milhões de dólares. Eu fico imaginando se o tapa fosse no
ouvido! Mas foi na mesa e ele já devolveu 300 milhões. O senhor, até agora, entre
confissão e devolução, chega a 70 milhões de reais, mais ou menos. Por que o Sr.
Pedro Barusco, que era do mesmo "esquemão" e até era inferior ao senhor,
devolveu 300 milhões e o senhor só 70? É a primeira pergunta que eu lhe faço. Isso
me leva a pensar- até porque o senhor não conseguiria gastar 200 milhões nesse
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tempo- que existe dinheiro escondido. Aí vem a pergunta: onde? Os companheiros
vão continuar.
Surgiu aquela questão da piscina na sua casa, que a Globo fez uma novela, o
cara pulou na piscina. O senhor não gosta de piscina? Todo mundo gosta de ter
uma piscina em casa. O senhor está, inclusive, em prisão domiciliar. A prisão não
seria menos difícil -

o senhor está colocando dificuldade -

se a piscina estivesse

lá? Poucas vezes eu vi alguém desmanchar uma piscina. Eu vejo gente comprando
piscina, as indústrias de piscinas são altamente prósperas. Por que o senhor fechou
a sua piscina? Desde os gregos, os romanos , a água traz prazer. E o senhor fecha a
piscina. Por que o senhor fez isso? Sua família não gosta de piscina?
O senhor tem mais alguma conta bancária, o senhor ou a sua família tem
conta bancária no exterior? Eu, por exemplo, não tenho. O senhor tem alguma conta
bancária no exterior, ou a sua família, que não tenha sido alcançada pela Justiça
nesse processo de delação da Lava-Jato? Isso no âmbito do primeiro tópico. Eu
penso que o senhor ainda tem dinheiro escondido.
Segunda questão: o nosso pensamento, o meu pensamento é que o senhor
protege alguém. O senhor fala com muita firmeza em relação a muitas pessoas, mas
daí a pouco, num partido, é lá na cúpula, e quando chega ao outro, praticamente o
senhor conhece o porteiro, o motorista. A Sra. Venina, ao informar-lhe, o senhor
apontou para o Presidente Lula e para o Sérgio Gabrielli -

pelo menos é o que

consta - , para a foto do Presidente Lula. O que o levou a fazer isso? Dizendo: "Oh,
quer que a casa caia total?" O que o levou a fazer isso? Por que o senhor, naquele

momento, em relação à Sra. Venina, teve essa vontade de, mesmo que de forma
subliminar, envolver o Presidente Lula e o Presidente Gabrielli no esquema de
corrupção que era uma realidade , uma prática dentro da PETROBRAS? Por que o
senhor fez isso?
São as minhas perguntas. E gostaria de destacar, quanto às considerações
do Deputado Ivan Valente -

na condição de Líder, o Deputado Pansera vai abordá-

las - , mas eu reafirmo: a cada um a culpa que tem.
São as minhas perguntas, Sr. Paulo Roberto.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Bom, primeiro, reafirmo que todas as

contas que eu tinha eu já passei para o Ministério Público, todos os contatos. Não
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tenho mais nada lá fora. Não existe nada. Em relação a Pedro Barusco, que era
gerente , e Paulo Roberto, que era diretor, existe uma diferença muito grande, e acho
que essa pergunta é bastante importante para esclarecer a todos de uma vez por
todas: o que vinha de dinheiro ilícito para mim, que era depois repartido com o PP,
às vezes com o PMDB, às vezes com o PT, era 1o/o dos contratos da minha área. O
Sr. Pedro Barusco e o Sr. Renato Duque faziam serviços para a área de exploração
e produção, que eu acabei de mencionar aqui, que era o maior orçamento da
PETROBRAS, faziam serviço para a área de abastecimento, faziam serviço para a
área de gás e energia. Todos os contratos da área de gás e energia e contratos da
área de exploração e produção que porventura viessem a ter com esse cartel, esse
recurso era única e exclusivamente para o Sr. Renato Duque, para o Sr. Pedro
Barusco e para quem eles distribuíam essas verbas. Então, faz todo o sentido que o
meu valor fosse menor. O orçamento da área de exploração e produção,
normalmente, na companhia, era de 60%; da área de abastecimento, quando tinha
muita obra, era de 25%, 30% no máximo; da área de exploração, 60%. E eu já
mencionei aqui: não posso confirmar nada em relação ao diretor da área de
exploração e produção, que era o Sr. Guilherme Estrela, não tenho nada para falar
dele, mas das obras que eram realizadas na área de exploração e produção, o Sr.
Renato Duque e o Sr. Barusco estavam lá. Saiu na imprensa notícia de desvios no
Gasoduto Urucum-Manaus, desvios no GASENE. Não estou dizendo que houve
conhecimento do diretor da época, lido Sauer, nem da diretora Graça Foster, mas
quem fazia a obra? Barusco e Duque, Duque e Barusco. Então, é só fazer essa
matemática. Com certeza, o Sr. Duque e o Sr. Barusco iam ter valores
extremamente superiores ao que podia haver na minha parte. Então, é só fazer essa
conta. Em relação a contas, não tenho mais nada, mais nada no exterior, nada.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- O senhor tem conhecimento se a sua

família tem alguma conta no exterior?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Tenho conhecimento de que ela não

tem, porque eu saberia disso. Em relação à piscina, eu acho que é um caso
folclórico aqui. Na realidade, essa piscina foi aterrada por volta de 2009, porque eu
tinha vazamento crônico e nunca consegui sanar o vazamento. E minha esposa um
dia falou: "Vamos colocar um jardim aqui em cima, porque eu não aguento mais
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pagar a conta de água que estou pagando." E já tinham passado por lá várias
empresas para sanar o vazamento e não conseguiram. Então, isso aí é um folclore,
que depois foi até usado na frente.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Não, folclore é pensar que com a
dinheirama que estava correndo o senhor estava com dificuldade de pagar a conta
de água. (Risos.) Esse é o folclore dos folclores. Quer dizer, com toda aquela grana
correndo o senhor estava com dificuldade de pagar a conta de água, Sr. Paulo? O
senhor quer que a gente acredite nisso? Mas tudo bem.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Então o senhor manda fazer uma
escavação lá.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - O senhor me respeite.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Hã.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- O senhor não erga a voz comigo. Aí
não. Eu o estou inquirindo, estou chamando-o de senhor, mas o senhor não erga a
voz comigo.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA Presidente, eu quero que ele me respeite
também.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN -Eu o respeito , o senhor me respeite.
Siga respondendo às perguntas que eu lhe fiz, por favor.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Estamos de pleno acordo, Excelência.
Agora, o respeito tem que ser mútuo.

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Não, mas espere aí.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- O respeito tem que ser mútuo.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- Espere aí. O senhor vem aqui nessa
condição ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu mereço ser respeitado.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Eu o estou respeitando.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Então está bom.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- E quero ser respeitado.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Então está bom. Vai ser respeitado.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- Vamos seguir nessa linha.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Vamos seguir nessa linha.
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O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- Exatamente.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Agora, eu sou um cidadão brasileiro, eu
errei, estou pagando pelo que eu errei.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- Positivo.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu mereço ser respeitado .
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- E o senhor está sendo. Até mais do
que devia.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Então obrigado.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN -Até mais do que devia. Agora, eu não
vou acreditar que o senhor, recebendo milhões e milhões, com dificuldade de ter
onde guardar o dinheiro, estava tendo dificuldade para pagar a conta de água do
vazamento da piscina. Eu me recuso a acreditar nisso.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - O problema não é só pagar o
vazamento. O problema é que era um sistema crônico, sem solução. Este era o
problema: um sistema crônico, sem solução. Bom, em relação a proteger pessoas:
eu não estou protegendo ninguém. O maior amor que eu tenho é pela minha família.
E imagine se eu fosse proteger alguém em detrimento ao amor que eu tenho pela
minha esposa e pelas minhas filhas! Seria uma ignorância sem sentido da minha
parte. Quando eu coloco pessoas como quando o Deputado Ivan Valente colocou
ali, que eu respondia a todas as pessoas que eu tinha conhecimento, eu não poupei
ninguém. Por que eu pouparia alguém em detrimento da minha família? Não faz
sentido. Então, não estou protegendo mais ninguém. Não existe nenhuma proteção.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - E por que, naquele momento, o
senhor se referiu aos Presidentes da PETROBRAS e do País?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Desculpe, eu não entendi a pergunta.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- O que consta é que, no momento em
que o senhor foi informado pela sua subalterna, a Venina ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Ah, sim.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN -... de que já havia ... -

e devia ser

desse tamanhozinho, porque era outro - o senhor disse: "Olha, para porque a casa
vai cair." E apontou para o Presidente. Por que o senhor fez isso?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu vi essa declaração dela na imprensa
-acho que foi no Fantástico que V.Exa. citou. E, sinceramente, eu não me lembro
de ter falado isso. Eu jamais falaria alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro
de ter falado isso. Sinceramente, eu não me lembro de ter falado essa frase para
ela. Nem tinha liberdade de falar isso com ela; nem com ela nem com nenhum
dirigente abaixo de mim, porque eu nunca falei de assunto nenhum de desvios com
nenhuma pessoa abaixo de mim, e ela era abaixo de mim. Eu nunca falei.
O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN- Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta)- Agradeço a V.Exa .
Vamos às inscrições dos Líderes .
O próximo Líder inscrito é o Deputado Aluisio Mendes.
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES- Sr. Presidente, eu queria acumular o
meu tempo de Liderança com o da lista de inscritos para perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Mas V.Exa. sabe que não
permitimos isso.
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Mas eu vou passar meu horário de
Llder. Quero, no momento das minhas perguntas, acrescentar meu tempo de Líder.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Sem problema. V.Exa. será
atendido.
O Deputado Bruno Araújo é o próximo Líder inscrito. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Chico Alencar, por 3 minutos.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, depoente, Sr. Paulo
Roberto Costa, os Líderes não podem indagar. No entanto, diante da sua manifesta
vontade de falar a verdade, de produzir o chamado arrependimento eficaz, eu peço
que, em algum momento, o senhor explique por que foi apresentado a Fernando
Baiano, como disse aqui, em 2005, pelo Sr. Nestor Cerveró, e o que sabe dele e que
relações teve ou passou a ter com essa figura, que está presa.
Em segundo lugar, é importante para esta CPI , como o será também,
certamente, para as investigações da Policia Federal e do Ministério Público,
detalhar o envio da propina -

e aí estou me referindo a um dos trechos de sua

colaboração, de sua delação premiada - , por mensageiros, através do Sr. Youssef
-

é a sua declaração - , como Rafael Ângelo; Adarico Negromonte e Jayme
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Oliveira , o Careca, em maletas com 200 a 300 mil reais em cada oportunidade. O
senhor tem noção de para quem iam essas maletas e a serviço de quem
trabalhavam esses mensageiros?
Por fim, o senhor tem insistido aqui em que a corrupção na PETROBRAS,
que é escandalosa e atentatória contra essa empresa tão importante para todos nós,
começa em Brasília, fruto da ação dos políticos. Tem-se que ter cuidado para não se
fazer uma generalização grosseira. Ela é determinada por uma política, por uma
engrenagem.
Mas indago, depois das confirmações, inclusive, que o senhor fez a partir da
inquirição do Deputado Ivan Valente: o senhor acha possível que tal montante e tais
figuras públicas de nomeada, muito conhecidas, operassem isso sem qualquer
conhecimento das cúpulas dos seus partidos -

um até falecido? É sempre ruim

falar de pessoas que já faleceram. O Sérgio Guerra era Presidente do PSDB. Então
isso foi. ..
Os empreiteiros também montavam um cartel. Mas isso era de moto próprio,
isoladamente ou havia uma grande engrenagem que imbricava a politica -

vários

partidos - . o empresariado e, dolorosamente, a própria PETROBRAS, na sua
pessoa, por exemplo?
Isso é uma grande engrenagem -

vou encerrar, Sr. Presidente - . que depõe

contra o sistema político vigente no Brasil e que, se deixarmos, vai se reproduzir. O
petrolão não é o primei ro escândalo de corrupção envolvendo esses segmentos e,
se a gente não tomar atitudes, não será o último. Sua colaboração é muito
importante nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - V.Sa. tem alguma
consideração a fazer? No tempo de Liderança, os Deputados não podem questionar,
mas, se V.Sa. tiver alguma consideração a fazer, nós respeitamos.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- Sr. Presidente, questão de ordem.
Na última vez em que, como Líder, eu fiz considerações que foram, na
verdade, colocações para serem respondidas, eu fui veementemente aparteado aqui
dizendo-se que, se for deixado ao critério daquele que for responder, já não é mais
uma norma de que o Líder não pode perguntar. Ele vai sempre tentar para ver se
depois o depoente responde. Não me parece justo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Não, o que nós queremos
aqui, Deputado Carlos Sampaio, é que ao término dessa oitiva nenhuma dúvida
permaneça. Então, nós estamos aqui fazendo um esforço, não desrespeitando o
Regimento, mas olhando pelo outro lado entende -

V.Exa., como integrante do Judiciário,

para que o depoente possa colaborar ao máximo com o trabalho da

CPI.

Mas iremos cumprir, diante da cobrança de V.Exa., religiosamente o nosso
Regimento, como temos procurado fazer em todas as reuniões.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- Sr. Presidente, a busca da verdade
real é aquilo que todos nós devemos almejar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - É claro.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO- Eu só peço que V.Exa., doravante,
diga assim: "O Líder não poderá formular perguntas, mas, em as fazendo, o

depoente poderá respondê-las." Se V.Exa. fizer essa assertiva ao final, eu retiro a
minha questão de ordem e o depoente pode responder a todas as colocações do
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Não é justo com os Líderes
que já falaram , não posso cometer essa injustiça.
O SR. DEPUTADO E DIO LOPES - Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Pois não, Deputado Edio.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES- Sr. Presidente, eu só indago de V.Exa. se
o Deputado Chico Alencar está inscrito como Parlamentar na lista de inscrição. Ele
falou como Líder. Eu estou perguntando se ele se inscreveu como Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Não.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Não?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Não.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES- O.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Com a palavra o Deputado
Celso Pansera, por 1O minutos, pela Liderança do PMDB. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu queria me inscrever como
Parlamentar agora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Deputado Ivan Valente, as
inscrições foram encerradas, como nós fazemos em todas as reuniões, no início da
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oitiva. V.Exa. é sabedor dessa regra , e nós estamos aqui para respeitar aquilo que
acertamos desde o início dos trabalhos da CPI.
O SR. DEPUTADO CELSO PANSERA- Sr. Presidente, temos acompanhado
com atenção os trabalhos da CPI. Alguns Deputados chegam cedo, preparam as
perguntas, não vêm aqui para fazer pose para a imprensa. Percebemos que, quando
a GloboNews se retira, muitas vezes, muitos Parlamentares somem daqui de dentro.
Eu tenho como prática chegar e ficar até o final, porque nosso resultado virá não
com manchetes da imprensa, mas com relatório e sub-relatórios consistentes, que
permitam a esta CPI colocar a limpo o que se passou na PETROBRAS e no País.
O Sr. Roberto Costa vem aqui demonstrar esse arrependimento, segundo o
nosso amigo Deputado Chico Alencar um arrependimento eficaz, como veio aqui
Pedro Barusco demonstrar também o seu arrependimento eficaz. E vestem uma
aura de bons moços, bons cidadãos, boas pessoas.
E o que percebemos é que era um grupo de servidores de carreira da
PETROBRAS que assaltou a empresa. Eles perceberam, com o seu conhecimento
técnico, o momento econômico e a possibilidade aberta com o pré-sal e com o
investimento na cadeia produtiva do petróleo, que estava ali uma mina, uma mina
que poderia ir muito além daquilo que eles ganham com o salário como servidores, e
foram, alegrezinhos, "abanando o rabinho", se oferecer aos políticos para serem
indicados.
É realmente um risco muito grande para os políticos chancelar servidores com

bom conhecimento técnico. Eventualmente, há isso que temos aqui: criam um
conjunto de facilidades para se manter no poder e para implementar os seus
projetos pessoais. Não são projetos de poder, não são projetos de nação, são
projetos pessoais, projetos de enriquecimento. Ora, como é que pode um gerente da
PETROBRAS devolver 97 milhões de dólares? Como é que pode um engenheiro de
carreira devolver 70 milhões de reais? Até onde essas pessoas de fato merecem o
crédito da sociedade e da Justiça brasileira? Até onde, de fato, essas pessoas estão
sendo sinceras com a nossa sociedade? Só delataram isso porque, para a
infelicidade deles, teve um juiz chamado Sérgio Moro, que foi buscar uma operação
chamada Lava-Jato, originada num posto aqui de Brasília, e foi puxando a meada e
chegou até eles. E aí a falta de caráter é tão grande que, quando se viram
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pressionados pela Justiça, medraram, medraram e começaram a delatar o esquema
todo. Isso não é civismo, isso é medo, é falta de caráter. Nós estamos aqui para
investigar e buscar a verdade. Esses senhores que arrotavam a sua arrogância até
recentemente e que agora vêm aqui vestir essa carapuça de santos e derramar
lágrimas de crocodilo não merecem o perdão e a credibilidade da população
brasileira.
Eu vivo o drama do COMPERJ, no Rio de Janeiro, de milhares e milhares de
famílias que tiveram o seu sonho desfeito com projetos malfeitos, aventuras com o
dinheiro da PETROBRAS, aventuras com o dinheiro do público para enriquecer
esses senhores, que agora atingem milhares e milhares de famílias.

E ele vem aqui dizer que o problema dele é porque atingiu a família dele e
não porque atingiu milhares e milhares de famílias de trabalhadoras e trabalhadores
que dependem da cadeia produtiva do petróleo. E é com essa desfaçatez que ele
vem aqui nos falar isso.
Nós estamos trabalhando nesta CPI. Eu tenho acompanhado pari passu.
Estive em Curitiba, Deputado Antonio lmbassahy, falando com o Juiz Sérgio Moroorganizamos a nossa ida para lá na semana que vem. Vamos para lá novamente.
Estive na sede da PETROBRAS na segunda-feira da semana passada e tivemos a
felicidade de ver a coragem que teve a atual direção da PETROBRAS de assumir os
bilhões de prejuízo causados pelo escândalo da Lava-Jato e por políticas de
investimento duvidosos, chancelados e elaborados tecnicamente por esses
senhores.
Então, os erros deles não são só os erros trazidos à baila pela Lava-Jato, são
também de projetos mal pensados e mal elaborados. E esses 40, quase 50 bilhões
de dólares também levam a chancela desses senhores.
Vamos visitar o COMPERJ sexta-feira, segunda-feira. Vamos novamente para
Curitiba. Vamos para Londres. Esta CPI está indo a campo para buscar a verdade
daquilo que aconteceu na PETROBRAS. Nós queremos buscar de fato aquilo que
está acontecendo. Vamos trazer aqui aqueles que estão em prisão domiciliar. Já
aprovamos os requerimentos para isso. Nós íamos ouvi-los em Curitiba, mas vamos
ouvi-los aqui, agora que eles saíram e estão em prisão domiciliar, como está o Sr.
Paulo Roberto Costa, porque é muito importante passar isso a limpo,
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Agora, o que nós queremos é jogar luz sobre as trevas do que aconteceu na
PETROBRAS. Se há isso em outras instituições, em outras empresas públicas, com
certeza no seu momento aparecerá, e nós vamos continuar investigando. Agora , nós
do PMDB estamos aqui na CPI trabalhando, estamos todos os dias trabalhando na
CPI, praticamente com a nossa vida parlamentar e legislativa parada em função
desta CPI porque nós queremos que ela de fato investigue e aponte os culpados. E
temos certeza, Presidente, de que a Justiça vai pegar os culpados e de que esta
Casa vai saber cortar na carne e punir aqueles de quem eventualmente ficar
comprovada a culpa. E nós estaremos no plenário para votar e cortar na carne
naquilo que for necessário fazer.
Agora, não venham aqui jogar a culpa sobre todos os políticos, porque isso
justificaria eu jogar a culpa sobre todos os servidores da PETROBRAS. Mas eu não
vou fazer isso porque a grande maioria, a imensa maioria dos servidores de carreira
da PETROBRAS merece o nosso crédito, são bons técnicos, bons trabalhadores, e
nós queremos dar esse crédito a eles. E nós do PMDB também exigimos respeito ,
porque aqui há muito político sério, muita gente querendo trabalhar para passar a
limpo o que está acontecendo e trabalhar em prol desta Nação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Agradeço a V.Exa.

O próximo Lider inscrito é o Deputado Leo de Brito, que falará pela Liderança
do PT. S.Exa. tem 1O minutos.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Sr. Relator, Sr. Paulo Roberto Costa, queria iniciar meu pronunciamento fazendo um
esclarecimento. O Relator já tentou fazer isso, mas eu gostaria de ser mais
expresso, uma vez que a Oposição aqui se utiliza de um argumento e está muito mal
informada.
Eu quero mostrar aqui a todos o Regimento Interno do Conselho de
Administração da PETROBRAS, aprovado no dia 28 de junho de 2002, quando era
Presidente do País Fernando Henrique Cardoso, que, no item 5.12.3, a respeito das
atas das reuniões , fala o seguinte: "As reuniões serão gravadas, devendo essas
gravações serem eliminadas quando da lavratura da ata da reunião." Então,
observem que as gravações são, na verdade, um acessório para que sejam
elaboradas as atas das reuniões. Vamos então parar de bravatas, vamos parar de
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nhem-nhem-nhem, porque essa foi uma regra inventada por vocês quando
estiveram no Governo deste País.
Sobre a questão que foi colocada pelo ilustre depoente, que também deveria
ter conhecimento dessa regra , não podemos dizer que a corrupção na PETROBRAS
se deu tão somente em relação aos políticos. Temos que colocar as coisas nos seus
devidos lugares. É sabido, e foi repisado inúmeras vezes aqui nesta CPI, que o
cartel existia desde a década de 1990, e esse cartel, obviamente, era uma
associação de empresários exatamente para ter acesso às licitações, ter acesso a
contratos da PETROBRAS. E, claro, associo-me aqui ao Líder do PMDB: nós não
podemos tirar o papel dos diretores, porque os diretores tinham salários superiores a
100 mil reais, um salário muito bom, diga-se de passagem. E nós estamos falando,
no caso de V.Sa., em 70 milhões, que foi que o senhor já reconheceu aqui de
maneira humilde. E traz também uma contribuição importante, até porque a
Oposição tem tentado, reiteradas vezes, em todos os depoimentos que foram feitos
aqui, criminalizar o Presidente Lula, a Presidenta Dilma, criminalizar os exPresidentes da PETROBRAS Graça Foster e Sérgio Gabrielli, e tem procurado
espremer de todos os jeitos, mas não conseguiu em nenhum dos depoimentos aqui,
em momento nenhum.
E aí eu chamo atenção para uma questão importante. Foi falado aqui a
respeito de um requerimento que será feito ao ex-Presidente Lula. Eu quero dizer
que não dá para transformar esta CPI, como outras no passado, na CPI do fim do
mundo. Primeiro, porque, se há um crime que o Presidente Lula cometeu neste País
foi colocar 40 milhões de pessoas que eram pobres na classe média; se há um
crime que o Presidente Lula cometeu foi ter criado o Luz para Todos, o Minha Casa,
Minha Vida, o Bolsa Família. Aliás, grande parte da imprensa nacional o elogia
firmemente a sua postura de um grande vendedor do Brasil no mundo, das
empresas brasileiras no mundo, multinacionais. E a Odebrecht é o maior exemplo
disso.
O que tem de errado nisso? Se vocês estão preocupados com isso é porque
fizeram um Governo que tinha o chamado complexo de vira-latas, o Brasil era uma
nota de rodapé no mundo. Respeitamos essa posição de vocês. Mas essa postura
de fazer do Brasil um pafs grandioso é altiva, que o povo brasileiro aprovou, porque
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elegeu esse projeto quatro vezes. Eu sei que vocês estão com medo do Presidente
Lula. Eu sei que vocês querem inviabilizar a volta do Lula em 2018. Mas se vocês
quiserem disputar, estaremos ai de novo. Em 2018 nós estaremos aí de novo.
Eu quero falar sobre essa reportagem absolutamente antijornalistica, que não
deu nem a oportunidade do contraditório. Ela foi feita por uma revista de circulação
nacional, que transformou um procedimento preliminar do Ministério Público em uma
investigação; que transformou palestras dadas pelo Presidente, que não é lobista,
que viaja para vários países do mundo para receber prêmios, que viaja para vários
países do mundo como o ex-Presidente Fernando Henrique, como o ex-Presidente
Bill Clinton, que é, inclusive, pago por aqueles que o convidam , o que é uma prática
normal. São pagas as suas passagens, a sua estada. Isso está esclarecido numa
nota do Instituto Lula, que desmoraliza essa pseudomatéria. Aliás, vamos falar de
desmoralização. Ministério Público: a Procuradora Mirella Aguiar, do Ministério
Público, afirma o seguinte: "Não foi apresentada prova nenhuma no procedimento

preliminar contra o ex-Presidente Lula."
Então, pessoal, não vamos querer transformar esta CPI numa palhaçada,
senão nós vamos ter que chamar seu José Agripino, Presidente do DEM, o
tesoureiro do PSDB para explicar esses 1O milhões que foram dados... ao
Presidente! Presidente! Não era tesoureiro, era Presidente do Partido da Social
Democracia Brasileira, Sérgio Guerra, que agora temos que respeitar porque
faleceu . Mas o PSDB vem aqui dizer que quer fazer a investigação doa a quem
doer?
Pessoal, por favor, esse é o partido que mais enterrou CPis, esse era o
partido que tinha um "engavetador-geral da República" . Há Deputado do PSDB que
diz: "Ofha, nós somos do PSDB, não vamos ser investigados. " Parece que no Brasil
é proibido investigar o Partido da Social Democracia Brasileira. Vamos, então, deixar
claro aqui que o Presidente do PSDB recebeu 1O milhões.
Sr. Paulo Roberto, o senhor dá uma contribuição importante aqui. E essa sua
contribuição tem que chegar á Comissão de Reforma Polftica e ao conjunto de
Deputados desta Casa , porque o financiamento de campanhas por empresas é um
dos maiores cânceres deste País. O senhor afirmou de maneira muito categórica
aqui. Eu quero ver quais são os Parlamentares que vão fazer essa defesa depois de
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tudo que estamos vendo dessa relação siamesa entre Estados, Prefeituras,
Governos e empresariado. Quem tem tido prejuízo é o povo brasileiro. Aliás, é uma
autodefesa de todos nós, senhores, porque quando nós falamos de financiamento
de empresa todo mundo fica sob suspeita: o político, o governante e o empresário,
por mais que tenha sido feito de maneira correta. Então, essa sua declaração aqui
coloca sob suspeita todo o sistema político, independentemente dos partidos
políticos, até porque, na última eleição, 18 partidos receberam doações dessas
empresas da Lava-Jato.
Finalizo, Presidente -daqui a pouco eu vou fazer os meus questionamentos,
pois estou falando como Líder - , dizendo, primeiro, da nossa confiança na
recuperação da PETROBRAS. Eu sei que as pessoas que servem a PETROBRAS
amam a empresa, e nós que somos brasileiros, também. Nós estamos muito felizes
porque as ações da PETROBRAS estão subindo. Estamos muito felizes porque as
ações

da

PETROBRAS

estão

subindo. Estamos muito felizes

porque

a

PETROBRAS recebeu nesta semana o maior prêmio da indústria de óleo, gás e
petróleo do mundo. Acreditamos muito. Vamos fazer as investigações. Vamos tirar
aquilo que é ruim da PETROBRAS. Vamos fazer da PETROBRAS a empresa que
tem que ser: a grande empresa do Brasil, a grande empresa do mundo. E que
fortaleça também o nosso País. E que com o regime de partilha possamos fortalecer
cada vez mais a educação, a saúde, a ciência e a tecnologia no País, que é o que a
população quer dessa tão importante empresa brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Agradeço a V.Exa.

Sigo chamando os Lideres.
Concedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno. (Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado João Carlos Bacelar. (Pausa.) Ausente.
Vamos à inscrição dos membros.
Concedo a palavra ao Deputado lzalci, por 3 minutos.
O SR. DEPUTADO IZALCI- Sr. Presidente, eu não vou perder o meu tempo

respondendo às colocações que foram feitas aqui.
Eu acredito que V.Sa., Sr. Paulo Roberto, esteja de fato querendo contribuir.
Acredito nisso até pelo envolvimento familiar, que eu acho que está acima de tudo.
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Então, eu vou entrar nos detalhes, que são importantíssimos. Eu li todos os
seus depoimentos e gostaria de pedir a V.Sa. que nos ajudasse nos detalhes.
Eu percebi aqui que quando V.Sa. autorizou o repasse de 2 milhões para o
Humberto Costa, 2 milhões para o Lindbergh Farias e outros, V.Sa. decidiu na hora
e mandou o Youssef cumprir a decisão.
Mas quando envolve um valor maior- no caso, 10 milhões - , o Eduardo da
Fonte estava junto; no caso do Eduardo Campos, 20 milhões, V.Sa. não decidiu na
hora. V.Sa. disse, inclusive, no caso de um deles, que foi ao chefe de gabinete do
Presidente para que ele estudasse essa questão.
Eu pergunto a V.Sa. sobre esse detalhe: o chefe de gabinete de Gabrielli deu
a resposta na hora ou disse que iria estudar também e passou a resposta depois?
Pergunto isso -

V.Sa. sabe por que- porque nós precisamos saber quem é que

dava ordem, até que limite V.Sa. tinha poder de decisão.
Essa é uma pergunta. Eu preciso do detalhe. São importantes os detalhes.
Eu fiz uma pergunta a V.Sa. da outra vez e V.Sa. não pôde responder porque
estava ainda impedido de falar qualquer coisa. Eu vou insistir na questão do e-mai/.
V.Sa., logo que assumiu o cargo -

já tinha compromisso com o Janene, etc. -

de

diretor, já sabia desse esquema que foi montado.
O Tribunal de Contas mandou para esta Casa, e esta Casa aprovou, a
recomendação de suspensão das obras. E aí V.Sa. manda um e-mail para a Casa
Civil, cuja titular, na época, era a Presidente Dilma, e disse: "Olha, estão querendo af
melar a coisa, estão querendo suspender as obras: Abreu e Lima, REPAR, etc."

V.Sa. disse há pouco que para o País era muito ruim, etc. Mas como V.Sa. já
sabia naquela época que estava envolvido nesse esquema, evidentemente, uma das
preocupações também era suspender tudo isso e acabar com o esquema.
Imediatamente, a Presidente Dilma, na época Ministra, recomendou e o Lula
vetou. E esta Casa não derrubou o veto, esta Casa não cumpriu com a sua
obrigação - ela poderia ter evitado esse superfaturamento.
Gostaria de pedir a V.Sa. que detalhasse a questão desse e-mail, que é
importante.
Só para concluir, Sr. Presidente, 1 minuto é muito pouco
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Eu gostaria de fazer essas ponderações. Gostaria que V.Sa., rapidamente,
me respondesse a última: em 2012, na Assembleia, foi criada uma nova diretoria,
Diretoria Corporativa e de Serviços. Isso foi em abril. Foi aprovada em fevereiro.
V.Sa. saiu em abril e quem assumiu foi o ex-Presidente da PETROBRAS, o Dutra.
V.Sa. sabia que iria ser constituída essa nova diretoria e se essa diretoria
assumiria todos os trabalhadores que eram desenvolvidos na época pela Diretoria
de Serviços? V.Sa. tinha conhecimento disso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta)- Conclua, Deputado lzalci.
O SR. DEPUTADO IZALCI- Eu já concluí.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Com a palavra o Sr. Paulo

Roberto Costa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Pois não. Eu anotei aqui três perguntas

que V.Exa. fez. Mas eu queria antes só fazer um comentário, porque talvez tenha
ficado um pouco obscuro, não claro. Eu não falei aqui, em nenhum momento, que o
problema era de todos os políticos aqui de Brasília. Eu não falei isso. Eu falei que
era de maus politicos. Não estou relacionando V.Exas. aqui. Eu falei de maus
polfticos. E quando o Deputado Ivan Valente me perguntou dos maus políticos, eu
falei um por um dos que tiveram relacionamento comigo, dos que eu tinha
conhecimento. Então essa minha afirmação não é generalizada. Por favor, isso tem
que ficar claro. Eu não falei aqui. .. Como em toda profissão, temos bons
profissionais e maus profissionais. Eu nunca generalizei aqui. Eu falei com clareza
que tínhamos maus políticos, e, quando me foi perguntado pelo Deputado Ivan
Valente, um por um que eu sabia eu falei: sim, sim, sim, não, não, não. Então isso ar
fique bastante claro. Em relação à primeira pergunta aqui da CPI de 2009, do PSDB,
como era um assunto que envolvia e era muito sensível à PETROBRAS, eu fui
conversar esse assunto com o Armando Trípodi, que era o chefe de gabinete do
Presidente Gabrielli. E falei desse pleito que houve por parte do PSDB em relação a
esse valor. Ele me respondeu na hora, não precisou perguntar para ninguém. Ele
falou: uNão, Paulo, é muito importante que isso seja resolvido". Se ele repassou esse
assunto para o Presidente Gabrielli ou não, eu nunca soube disso. Mas eu falei com
o chefe de gabinete da importância desse tema, e ele falou : "Não, é muito
importante que seja resolvido". Foi isso. Em relação ao e-mail, que foi ...
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Os 20 milhões do Senador, da campanha de

Eduardo Campos, quem é que... Foi na hora a autorização? Quem é que autorizou
isso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Correto, correto. Isso eu não perguntei

para ninguém, eu autorizei na hora. Fui eu que fiz, direto. Fui eu que fiz, direto. Não
perguntei para ninguém. Isso foi uma autorização minha. Desculpe eu ter pulado
esse pedaço. Não consegui anotar aqui. Em relação ao e-mai/, como eu mencionei
aqui anteriormente, esse e-mai/, se eu não me engano, foi alguém da Casa Civil que
me encaminhou esse e-mai/ e pediu que eu respondesse diretamente para a Chefe
da Casa Civil, que era a Ministra Dilma. E assim eu fiz. Assim eu fiz. Os
detalhamentos depois, os processos depois, eu não acompanhei. Então, veio para a
Casa, aqui para a Casa Legislativa, ou o Presidente ... Eu não tenho conhecimento.
O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas V.Exa. soube que foi veta ... que não foi

vetado ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Soube.
O SR. DEPUTADO IZALCI - ...que foi vetado e depois não foi derrubado o

veto.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Soube disso tudo, mas ...
O SR. DEPUTADO IZALCI - Soube disso. Ninguém comentou nada do

Palácio com relação a isso.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não, não, não. Ninguém comentou

comigo, e eu não tive acesso ...
O SR. DEPUTADO IZALCI - Porque V.Sa. disse: "Olha, eu estou
preocupado... " Não é?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu levantei. ..
O SR. DEPUTADO IZALCI - Ninguém respondeu nada dizendo "Ó, está
resolvido, não (ininteligível)"?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não. Aí eu aguardei, mandei esse emai/... Ainda não tive a resposta do e-mai/. Mas depois eu soube que tinha sido

vetado pelo Presidente Lula numa outra oportunidade. Mas eu não tenho o
detalhamento disso, eu não conheço. Em relação à Diretoria Corporativa, algumas
atividades da área de Serviços foram repassadas para essa Diretoria Corporativa.
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Eu hoje já nem me recordo exatamente quais foram as atividades, mas V.Exa. tem
razão, algumas das atividades que eram da Diretoria de Serviços foram passadas
para a Diretoria Corporativa, que era comandada pelo ex-Presidente da
PETROBRAS.
O SR. DEPUTADO IZALCI - Havia participação nesse esquema da mesma

forma? V.Sa. sabe disso, ou soube disso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não sei. Não sei. Nunca, nunca ... Não

tenho essa informação. Mas parte do serviço foi passado para lá. Mas essa parte
dos contratos de engenharia, isso tudo ficou dentro da área de Serviços.
O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, uma última colocação. Não é

pergunta. ~ porque, quando o Paulo Roberto Costa falou sobre a questão do cartel. ..
V.Sa. não completou, e eu quero lembrá-lo. Não sei se V.Sa. sabe, mas o detalhe do
cartel e da apresentação do valor superior era em função de que os diretores da
PETROBRAS -

não digo V.Exa., mas alguém, o Pedro Barusco disse isto aqui - ,

eles entregavam aos empresários quais as empresas que iriam participar da
licitação, e aí, entre eles, sabendo quais seriam os participantes, eles faziam o
esquema. Essa foi a grande questão, e V.Sa. não chegou a esse detalhe.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA-~ ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Conclua, Deputado.
O SR. DEPUTADO IZALCI - Por isso é que ... Estou dizendo isso, Sr.

Presidente, e insistindo -

toda sessão eu falo - , porque realmente, até 98, o

esquema era individual, não havia participação dos diretores. O esquema começou
de forma sistemática a partir do momento em que foram então nomeados os
diretores da PETROBRAS já no Governo Lula, com V.Sa., Renato Duque, etc. É só
para ficar claro isso aí.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Muito bem. Dando

sequência, tem a palavra o Deputado Delegado Waldir.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- Sr. Presidente, Srs. Deputados,

brasileiros e brasileiras, demais membros, vamos fazer as perguntas aqui. Se o
senhor puder anotar as perguntas ...
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O senhor tem conhecimento de se após a saída do senhor continuou o
esquema de propina? Abasteceu as campanhas estaduais e federal de 2014? O
dinheiro da propina abasteceu a campanha da Presidente Dilma em 2010? O senhor
mencionou isso, 2 milhões que lhe foram pedidos pelo Youssef. E a do nosso atual
Ministro da Defesa, Jaques Wagner, no Governo da Bahia, também abasteceu?
Eu quero saber do senhor quem são os responsáveis por manter esse
esquema de propina com aditivos percentuais. Quem que é a pessoa responsável?
O senhor disse que não eram os diretores, que isso era maior.
Uma questão que acho muito importante. O senhor foi indiciado por formação
de quadrilha, organização criminosa e outros crimes, junto com outras pessoas,
vários empreiteiros, vários políticos. Mas quem que é o líder? Quem que é o chefe
desse grupo? Nós vamos chegar no chefe? O senhor acha que vamos chegar?
Porque não tem nenhum esquema de corrupção se não tiver alguém no comando,
não é? Onde que foi planejado isso? O senhor tem ideia?
Quais são os Presidentes da companhia que sabiam desse esquema de
propina? Eu sei o que acontece na minha casa , agora, você é presidente de um
conselho de uma empresa extremamente experiente e você não sabe o que
acontece na sua casa? Eu queria saber se o senhor tem os nomes de quem sabia
dessa questão e do cartel, inclusive. Quem sabia do cartel? A Presidente sabia
desses cartéis? A Presidência sabia disso? Era permitido isso? Era uma ordem
política?
O senhor sabe estimar se na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS ...
Estimou-se um prejuízo de 6,2 bilhões. E na área de Exploração, o senhor acha que
de quanto foi esse prejuízo?
Voltando à questão de preços e abastecimento, uma área que o senhor
conhece muito bem, de quem foi a culpa por se manter esse preço defasado esse
tempo todo, que agora quer-se recuperar da noite para o dia? Quem é a pessoa
responsável? Tem uma pessoa que deu ordem! Tem uma pessoa que deu ordem!
Para finalizar, o senhor sabe informar se o Presidente Lula, na época da
compra de Pasadena, estava em Copenhague, estava em outra parte do Brasil?
E o senhor tem conhecimento se haveria propina nas terceirizações?
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Encerrei as perguntas, Sr. Presidente. Só para finalizar, quero lembrar ao
Deputado do PT Leo, lembrar aos petistas -

um minutinho, Sr. Presidente - , que

aqui nós não queremos bravatas, nós não queremos nhe-nhe-nhém.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) -Conclua, Deputado.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR - Nós só temos que lembrar ao
Partido dos Trabalhadores que as principais lideranças do PT foram presas, viraram
clientes da Papuda, foram algemadas, estiveram em camburão. Não tem ninguém
do PSDB envolvido nessa história, mas parece que eles se esquecem dessa
situação.
E para finalizar mesmo, Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Conclua, Deputado.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- Nós temos na corrupção o maior
câncer, mas é muito bonito o PT falar do maior câncer neste momento, depois de ter
mamado na teta das empreiteiras. Há quanto tempo eles vêm mamando na teta das
empreiteiras? É muito bonito falar agora, querer financiamento apenas público.
Acabaram de aprovar aqui mais de 800 milhões para os partidos políticos. O PT se
opôs a isso, Sr. Presidente? Não se opôs. É muito fácil falar.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - O senhor aprovou o Orçamento. O
senhor aprovou, viu? Com o seu voto e o do seu partido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça Júnior) · Com a palavra o
depoente, Paulo Roberto Costa, para responder às perguntas.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR -Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Bom, respondendo às perguntas aí de
V.Exa. , após a minha saída da PETROBRAS, se houve continuação de propina, eu
não sei, não tenho essa informação, porque eu não tive mais contato com as
pessoas, nem esse assunto foi tratado com as empreiteiras por mim, então não
tenho conhecimento. Se teve abastecimento da campanha de 2014, não tenho
também como confirmar. Apoio à candidatura de Jaques Wagner na Bahia: por mim,
nunca foi pedido nada. Por mim, nunca foi pedido nada.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- O senhor teve conhecimento?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA· Não, também não tive. Nunca chegou a
mim nenhum conhecimento. Responsável pelos contratos e aditivos, como já
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mencionei aqui, todos os contratos de grande valor tinham que passar pela Diretoria,
e os aditivos tinham que passar pela Diretoria. Então, quem aprovava os contratos
de aditivo, no fundo, era a Diretoria Executiva, o Presidente da companhia e todos
os Diretores. Quem é o líder? Os líderes que tinham contato comigo, foi o que eu
passei para o Deputado Ivan Valente ali, são pessoas do PP, pessoas do PMDB que
fizeram contato comigo. Eu não tive mais contato com ninguém além daquelas
pessoas.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR - Essas indicações políticas de

quem que eram? Quem que indicava ... Vamos supor: "Destina dinheiro lá para o
Deputado Fulano de Tal, para o Senador Fulano de tal". De quem que eram esses

acordos? Quem que mandava nesse acordo político?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu tinha pedidos do PP, tinha pedidos do

PMDB e tinha pedidos do PT, e os pedidos eram feitos diretamente para mim.
Então, por exemplo, em relação a 201 O, na campanha da Presidente Dilma, o
Youssef falou para mim que tinha sido pedido pelo ex-Ministro Palocci essa ajuda, e
eu falei : "Faça a ajuda". Por ele só. Se o Presidente da companhia sabia disso, o
Gabrielli ou o Dutra, eu pessoalmente nunca conversei com eles, não sei se eles
sabiam não, não posso lhe confirmar. Quando V.Exa. coloca ali que 6,2 são da
Diretoria de Abastecimento, não são: 6,2 são tudo que a PETROBRAS viu, em todas
as áreas, nesse momento. Então não são 6,2 da Diretoria de Abastecimento.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR - É o valor correto esse?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não sei. A PETROBRAS contratou

auditoria externa para levantar isso. Não sei se é o valor correto ou não. Agora , por
exemplo, a PETROBRAS, no que eu li pela imprensa, ela colocou 3% de todos os
contratos que tinha dúvida. Nem todos os contratos foram de 3%. Outra coisa. A
Refinaria Abreu e Lima, ela foi concluída, a primeira fase , o primeiro trem de
processo, em outubro de 2014. Se não houve, após a minha saída e a saída do
Duque, continuidade desse processo, os valores são muito menores, porque se
estancou esse processo, a princípio, em abril de 2012. O COMPERJ até hoje não
tem nenhuma unidade produzindo, mas está 80% pronta a primeira unidade, e 80%
pronta não estava em 2012, 80% está pronta agora, em 2015. Então esse valor não
era só da Diretoria de Abastecimento, e tem essas contas que têm que ser feitas .

102

1499

1500

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

•
CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
CPI - PETROBRAS

COM REDAÇÃO FI

Número: 0449/15
Quem no Conselho de Administração bloqueava os pedidos de aumento de
derivados? O Presidente do Conselho, que na época era o Ministro Mantega. Foi a
ele que eu levei, várias vezes, essa solicitação de aumento de derivados, e ele
bloqueou sempre. Isso estava nas gravações.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- A ordem veio de quem?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Deputado Delegado Waldir,
seu tempo foi encerrado.
Vamos ao Deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- Ele vai finalizar as respostas.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - A última pergunta eu não consegui
anotar aqui.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- Havia propinas na terceirização?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - O que que V.Exa. chama de
terceirização?
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- Dinheiro ilícito.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não, o que que V.Exa. chama de
terceirização, para eu entender aqui e poder responder?
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- Mão de obra.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- De empresas que apresentavam.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR -Isso.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- O que eu tinha acompanhamento era de
empresas do cartel. Empresas do cartel são as grandes empreiteiras. Com
empresas de terceirização eu não tinha esse contato, não tenho como lhe confirmar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Agradeço a V .Exa.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta)- Deputado Otavio Leite, V.Exa.
tem até 3 minutos.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Sr. Presidente, este é um documento
oficial do Tribunal de Contas da União. Eu queria passar às mão do depoente pelo
menos duas fotos, para ver se ele consegue identificar. (Pausa.)
Na próxima sexta-feira, Sr. Paulo Roberto, nós vamos visitar o COMPERJ. O
senhor conhece intimamente essa questão. Vamos lá nos deparar com um cenário
r
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terrível: obras paralisadas, aquele sonho delirante ali completamente atolado em
problemas, desemprego, os prefeitos da região desesperados, e por aí vai. E vamos
encontrar muitos equipamentos ao relento, ou, como se usa na linguagem,
hibernados, e equipamentos adquiridos, adquiridos dentro de um processo de
construção do COMPERJ que às vezes me deu a impressão, pelo que eu vi da exPresidenta Graça, do ex-Presidente Gabrielli, de que era uma ideia, uma decisão da
cúpula do Governo que fosse tocado a ferro e fogo o empreendimento do
COMPERJ.
Então eu queria, à luz desse prejuízo brutal que a Nação hoje tem por conta
de uma série de fatores, não só a corrupção, mas, pelo que está claro, de equívocos
em relação a decisões que vinham do Conselho de Administração ... Consta que
muitas vezes esse Conselho se reuniu inclusive em Brasília, a pedido do Presidente
Lula, para que se tocasse a obra de qualquer maneira. A pergunta é a seguinte: o
senhor se sentiu pressionado a ir mais adiante, a adquirir equipamentos que,
segundo consta, seria necessário adquirir no final? Porque o Complexo tem três ou
quatro importantes intervenções de plantas, duas de refino, uma petroquímica e
outra de gás. Aqui estão equipamentos para gás, torres que estão lá hibernando e
que deveriam ser compradas bem depois. O senhor se sentiu pressionado em algum
momento pela Presidente do Conselho de Administração, ou mesmo pelo Presidente
da República, a tocar essa obra para frente, já que o senhor tinha uma intimidade?
O senhor foi ao casamento da filha da Presidente. O Presidente Lula, segundo
falava-se à boca pequena, dizia: "Não, nós temos de chamar o Paulinho para o
casamento da filha da Presidente", e coisa assim do gênero, mostrando uma

intimidade. O senhor teve 8 anos ali.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Conclua, Deputado Otávio
Leite.

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - A pergunta é: o senhor se sentiu
pressionado a tocar essas decisões de aquisição em convites bilionários que
geraram esses prejuízos terríveis, como nós vamos lá verificar? O senhor se sentiu
pressionado em algum momento -

é importante saber -

pela Presidenta do

Conselho ou pelo Presidente da República e, depois, pela Presidente da República,
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para que fosse além do que seria o sensato do ponto de vista do cronograma
execução físico-financeira de uma obra?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Como já mencionei aqui para V.Exas. no
início da minha fala, a PETROBRAS, ela contratou esses grandes projetos, do
COMPERJ, da RNEST e outros projetos, sem ter o projeto concluído. Isso foi um
erro. Por que que foi feito isso? Em algumas áreas, como nas refinarias, de um
modo geral, para melhoria da qualidade dos derivados, para atender exigências da
Agência Nacional do Petróleo, para melhorar e reduzir o teor de enxofre da gasolina
e do diesel... Então os projetos não estavam prontos, e foram feitos mesmo assim.
Obviamente que isso gerou uma série de indefinições, isso gerou problemas, gerou
aditivos. Esses pontos aí não tiveram intervenção nem de Conselho de
Administração nem de ninguém, porque era uma exigência legal que a
PETROBRAS precisava atender. Os grandes projetos aí, no caso de RNEST e no
caso de COMPERJ .. . Embora V.Exa. não tenha perguntado sobre a RNEST, acho
que vale a pena também aqui um esclarecimento. A RNEST, inicialmente, era para
ser um conjunto com participação da PDVSA. A PETROBRAS assinou uma série de
memorandos de entendimento com a PDVSA, em Caracas -

eu estava lá nesse

dia, em fevereiro de 2005 - , e desses vários empreendimentos que a PETROBRAS
ia fazer lá na Venezuela - e a Venezuela ia fazer a refinaria aqui, em conjunto com
a PETROBRAS - , de todos os investimentos que pretendíamos fazer na Venezuela
nenhum foi para frente, morreram todos, por questão de economicidade do projeto e
viabilidade do projeto. Ficou só a refinaria aqui. Essa refinaria, a própria
PETROBRAS -

eu ouvi pela imprensa -

já disse aqui que, embora de vez em

quando saia pela imprensa que era para custar 2,5 bilhões e no final vai custar 18
bilhões, 20 bilhões, nunca ela iria custar 2,5 bilhões. A própria PETROBRAS disse
que, depois do projeto pronto, o projeto ia custar em torno de 14 bilhões de dólares.
Então, essa diferença de 2 para 14 não tem nada a ver com sobrepreço, é parte de
projeto. Teve um problema na RNEST. É que ela custou, ou ainda vai custar, porque
ela não está totalmente pronta, basicamente 30% a mais por ter a PDVSA como
sócia. Por quê? Porque precisou-se fazer dois trens de refino. Nós poderíamos fazer
um trem só. Como a PDVSA era sócia, foi preciso fazer dois trens, porque não era
possível processar o petróleo venezuelano simultaneamente com o petróleo
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COMPERJ, esse projeto sofreu várias alterações em termos de tecnologia de
processo. Então, inicialmente, quando começou esse projeto, o objetivo era que
fosse uma refinaria petroquímica. E nesse momento, estava o Grupo Ultra e estava
um outro grupo privado, de que agora eu esqueci o nome, participando desse
projeto. O que aconteceu, para V.Exa. entender, é que, a partir de 2007 e 2008, o
crescimento da demanda de derivados começou a ser muito grande. Então, a
PETROBRAS fez uma reavaliação interna e chegou à conclusão de que essa
refinaria

petroquímica, que

ia

atender basicamente

matéria-prima

para

a

petroquímica, como propeno e eteno, não era o melhor projeto para a PETROBRAS
naquele momento. Era interessante fazer uma refinaria e um polo petroquímico,
fazer dois projetos, a refinaria para atender à demanda de derivados. Lembro que
hoje o Rio de Janeiro tem uma refinaria só, que é a Duque de Caxias, e São Paulo
tem quatro refinarias. Não há possibilidade hoje nenhuma de fazer mais uma
refinaria em São Paulo, por problemas ambientais -

não há possibilidade disso.

Então, fazer uma nova refinaria no Rio de Janeiro fazia todo o sentido, e fazer um
polo petroquímico. Então, o projeto foi alterado substancialmente de uma refinaria
petroquímica para uma refinaria e um polo petroquímico. A matéria-prima para essa
refinaria seria óleo pesado da Bacia de Campos. Vamos lembrar que, quando esse
projeto estava nesse grau de maturidade, nós não tínhamos ainda indicação de
grandes quantidades de gás do pré-sal -era uma área de que ainda não tínhamos
essa informação. Com o desenvolvimento do pré-sal, constatou-se que a quantidade
de gás seria muito interessante. E hoje, em todos os polos petroquímicos que nós
temos, que é o Camaçari, na Bahia, o Polo de Capuava, em São Paulo, e o Polo de
Triunfo, no Rio Grande do Sul, a matéria-prima é nafta. E grande parte dessa nafta
hoje o Brasil importa. Então, se houvesse uma nova alteração de projeto para usar o
gás natural como matéria-prima, economicamente seria muito apropriado. Então,
houve uma terceira mudança de projeto. V.Exa. tem razão quando fala da parte de
equipamentos.

Houve compra de equipamentos de forma antecipada.

apresentado por uma reunião -

Foi

não é do Conselho de Administração, porque esse

assunto era restrito à Diretoria da PETROBRAS ... Houve uma apresentação para
uma antecipação do projeto pela Área de Serviços, na Diretoria da PETROBRAS. E
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interesse.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE- O senhor era pressionado?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- No Conselho de Administração , às vezes
falava-se que os projetos tinham que ser antecipados. Sim, no Conselho de
Administração.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Pressionado pelo Conselho, pela
Presidente do Conselho de Administração?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não, na época, depois já, pelo Ministro
Mantega. Pelo Ministro Mantega.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE- Sr. Paulo Roberto, para fechar, o senhor
falou que 30% ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Deputado Otavio Leite, com
todo o respeito que eu tenho a V.Exa., V.Exa. já teve o seu tempo encerrado. Há
diversos Parlamentares ainda para falar. Vou liberar para que V.Exa. conclua e o Sr.
Paulo Roberto responda . E passarei a palavra ao próximo inscrito.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE- Sr. Paulo Roberto, o senhor disse que
30% a mais, pelo menos, nós perdemos na RNEST por conta do mico da PDVSA.
Quem

politicamente

estimulou, quem promoveu

essa aproximação com a

Venezuela, para que essa refinaria fosse executada? Quem foi o agente político que
promoveu isso?
E dois: o senhor falou que o COMPERJ começou com erro. Quem tem a
responsabilidade pelo erro? Quem é o responsável por essa ausência de um
planejamento minimamente aceitável?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Respondendo, primeiro, à segunda
pergunta, não houve erro, houve uma mudança de filosofia de projeto por, primeiro,
condição de mercado. Precisava haver uma nova refinaria não só para produzir
propeno e eteno, mas para produzir diesel e gasolina. Não houve erro. Segundo,
quando apareceram volumes substanciais de gás com o pré-sal. Todos os outros
polos petroquímicos no Brasil são à base de nafta -

e nafta é importada, o Brasil

não é autossuficiente em nafta. Então, se você tinha gás natural suficiente no
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pré-sal, fazia todo sentido mudar o projeto. Em relação a esses contatos com a
Venezuela, como eu falei , eu estive em Caracas em 2005, onde foram assinados
esses vários acordos. E representando o Governo nessa época, foi a Ministra de
Minas e Energia, a atual Presidente, que foi representando o Governo.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Ela era ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Ministra de Minas e Energia.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE- Qual é o nome?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - O próximo inscrito seria o
Deputado Antonio lmbassahy, mas o Deputado Rubens Bueno pediu a palavra.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Ela estava capitaneando o Governo
onde foram assinados esses vários protocolos.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE· E que foram um verdadeiro mico, numa
linguagem mais popular. É isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Deputado Rubens Bueno,
V. Exa. requer a palavra como Lider do PPS e tem até 4 minutos, lembrando que não
pode questionar o Sr. Paulo Roberto Costa.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, a Deputada Eliziane
Gama representa a nossa bancada e vai fazer as perguntas aqui em nome do PPS.
Eu peço desculpas, pois estava em plenário, acompanhando a votação da
Medida Provisória 665. Mas estando aqui, eu venho exatamente usar da palavra,
primeiro, para dizer o que eu ouvi hoje, durante o dia, e já ouvi em outras ocasiões
do Dr. Paulo Roberto Costa. Ele fala da sua família , fala do seu arrependimento, fala
que, se pudesse voltar atrás, voltaria e que está dando a sua contribuição para
passar o País a limpo, o Brasil ser passado a limpo. E ele foi nomeado Diretor da
PETROBRAS em 2004, o que era o seu sonho. E ele lá chegou para, do lado da
organização criminosa que tomou conta do poder no País, fazer com que a
PETROBRAS fosse o grande instrumento de financiamento dessa organização
criminosa.
Então, Sr. Presidente, quando eu vejo alguém falar desta forma, eu começo a
pensar como é possível ainda acreditar no País. Nós acreditamos e não vamos
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desistir. Temos a Justiça Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal,
felizmente não tomados nas mãos pelo PT. Felizmente ainda temos esperança. Ah ,
se tivessem sido tomados! Ah , se tivessem sido tomados! O que seria deste País e
do mínimo de esperança?
Muito mais do que dos bilhões que se desviaram, do que foi divulgado
recentemente, vergonhosamente o Presidente da PETROBRAS, com vergonha, pela
primeira vez admitiu o prejuízo da PETROBRAS, que chegou a mais de 44 bilhões
de reais, e admitiu os 22 bilhões com desvios e corrupção em 6 bilhões e 200
milhões de reais. Se já está assim assumido oficialmente, imaginem o que vai ser, o
que será, o que virá?
E o fato que chama a atenção é que sempre a desculpa do PT é : "Ah, mas lá
já se fazia isso, já tinha nomeação política". Eles não veem o que aconteceu e o que

está acontecendo com a PETROBRAS. O resultado do balanço nada mais é do que
o espelho do que aconteceu. Quem era o diretor que efetivamente fazia as obras da
PETROBRAS? Era o Diretor Renato Duque. Esse é o maior criminoso de todos, era
o instrumento do PT na PETROBRAS para roubar, saquear a PETROBRAS, o
homem do PT na PETROBRAS. O Sr. Renato Duque é a grande figura que este
País vai ter que encontrar.
E eu digo aqui, Sr. Paulo Roberto, com absoluta tranquilidade, que o senhor
está prestando um serviço ao País apesar de tudo por que passou. O senhor está
nos ajudando a entrar dentro desta organização criminosa que assaltou o poder do
Brasil, chamada PT. Essa organização criminosa é que tem que ser desmontada.
Este é o nosso compromisso com o povo brasileiro, e não é ficar passando a mão na
cabeça e dizer que vai daqui a pouco à televisão e vai expulsar aqueles petistas que
estão envolvidos em corrupção.
E os mensaleiros? Foram processados, condenados, presos. E outros tantos
que estão presos? E el·es em 2005, que tiveram a coragem de apagar o ano de 2005
da sua história, nos corredores desta Casa, porque ali aconteceu o mensalão? E o
mensalão não ensinou. Do mensalão para o petrolão. E do petrolão já está nos
fundos de pensão, onde mais de 100 mil trabalhadores brasileiros dos Correios
estão sendo lesados pela roubalheira do PT. Assim está no BNDES. E nós vamos
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chegar lá em Angola , nós vamos chegar à África , onde o BNDES financiou com
esquema montado para repatriar dinheiro sujo.
E não me venham com essa história de que nós não temos aqui a declaração,
como aqui mesmo foi dada: roubam da PETROBRAS para fazer doação ao partido,
como se fosse de forma legal.
Basta ! Chega de bandalheira! Chega de corrupção!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) -Agradeço a V.Exa.
Deputado Antonio lmbassahy, V.Exa. tem até 3 minutos.
O SR. DEPUTADO ANTONIO IMBASSAHY - Sr. Presidente, Sr. Relator,
Sras. e Srs. Deputados, Dr. Paulo Roberto, participar de uma reunião do Conselho
de Administração é sempre um gesto de prestígio. E diretores da PETROBRAS
sempre eram convidados para participar de reuniões. Eu perguntaria a V.Sa. se
V.Sa. estava presente na reunião do Conselho de Administração da PETROBRAS
que decidiu pela compra da Refinaria de Pasadena?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Estava.
O SR. DEPUTADO ANTONIO IMBASSAHY- V.Sa. poderia nos informar se
houve algum questionamento, algum. relato, alguma dúvida que porventura foi
colocada por qualquer membro do Conselho, até mesmo pela Presidente do
Conselho na ocasião, a Presidente Dilma Rousseff, com relação à compra de
Pasadena, que não tivesse sido esclarecida?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Nessa reunião do Conselho, como era
praxe em um assunto dessa envergadura, foi feita uma apresentação técnica pela
Área Internacional detalhando o que seria a compra; quais os benefícios dessa
compra ; que iria se processar então, se houvesse até um revamp dessa refinaria,
um bocado de petróleo pesado que estava sendo exportado; e que, se você
exportasse para lá então, refinando , teria um ganho muito maior na parte dos
derivados. Houve algumas perguntas, obviamente, sobre esse tema, mas não houve
assim, que eu lembre neste momento, nenhum questionamento, vamos dizer assim,
mais vigoroso ou nenhum questionamento mais intenso sobre essa compra. Ela foi
aprovada pelo Conselho.
O SR. DEPUTADO ANTONIO IMBASSAHY- Agradeço a V.Sa.
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Faço agora referência a um depoimento que V.Sa. fez, salvo engano, dia
de fevereiro de 2015, que faz um relato sobre a escolha da então Dilma Rousseffela não era ainda Ministra -

para assumir o Ministério de Minas e Energia. Naquele

momento, até V.Sa. nesse relato afirmava que o escolhido era o Sr. lido Sauer e que
depois tiveram alguns desentendimentos, ela, Ministra de Minas e Energia, e o Sr.
lido Sauer.
Mas nesse depoimento, V.Sa. afirmou literalmente -

eu vou aqui ler a

transcrição do que foi dito por V.Sa.:
"A

Di/ma

Rousseff assumiu

o Conselho da

PETROBRAS em 2003 e foi Presidente do Conselho até
2010. Então, assuntos da PETROBRAS que dependiam
do Conselho, se foram feitos de forma certa ou de forma
errada, ela acompanhou tudo, porque ela era a Presidente
do Conselho. E se outros problemas ocorreram na
PETROBRAS, ela deveria saber, porque ela era a
Presidente do Conselho."
Eu gostaria que V.Sa. fizesse um comentário com relação a essa afirmação.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É, eu confirmo essa minha declaração.
Todos os assuntos que foram em nível de Conselho, como especificamente a
compra de Pasadena ou outros assuntos que não eram da alçada ou não eram de
competência da Diretoria da PETROBRAS, foram aprovados no Conselho. Então,
vamos dizer, quaisquer assuntos que, pelo estatuto, eram do Conselho foram todos
aprovados sem nenhum questionamento.
O SR. DEPUTADO ANTONIO IMBASSAHY - Apenas, Sr. Presidente,
concluindo aqui: certo ou errado, ela sabia de tudo. É isso o que V.Sa. disse em
depoimento. Confere?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Confere.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - O próximo inscrito é Deputado
Onyx Lorenzoni. S.Exa. tem até 3 minutos.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, eu quero comunicar
ao Plenário da CPI que está protocolado o Requerimento 726/2015, de convocação
do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva.
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Eu quero dar ciência a V.Exa. desse requerimento porque a investigação
avança e, sem dúvida nenhuma, é muito importante que possamos verificar se o
fardamento de traficante de influência que ele veste desde que deixou a Presidência
da República, esse mesmo fardamento ele também vestiu quando estava no Palácio
do Planalto. Eu suspeito que sim, mas tenho que conceder o benefício da dúvida. E
para retirar a dúvida ou confirmar a dúvida, o único jeito é ele vir aqui à CPI,
enquanto cidadão comum, e prestar esclarecimentos.
Eu queria abordar com o nosso depoente a questão que envolve a compra de
Pasadena, primeiro porque ele hoje está com os bens indisponíveis, junto com os
demais. diretores, por uma decisão do TCU até junho deste ano, em virtude daquele
valor de 700 milhões de dólares que o TCU apurou como prejuízo para a
PETROBRAS.
Sr. Paulo Roberto, na sua defesa, assim como na defesa do Presidente
Sérgio Gabrielli, os senhores dizem que a Diretoria Executiva não podia tomar a
decisão final e que isso cabia ao Conselho de Administração. E lá estava a
Presidente Dilma Rousseff, como Ministra-Chefe da Casa Civil, presidindo o
Conselho.
Ainda, o ex-Porta-Voz, André Singer, noticia no ano passado que ela só
apoiou a compra de Pasadena porque foi induzida ao erro por uma apresentação
equivocada ou insuficiente de cláusulas importantes, como a Put Option e a Marlim,
do Nestor Cerveró.
Nós já desfizemos um pouco essa teoria aqui, porque nós apresentamos o
contrato. Eu tenho o parecer jurídico que obrigatoriamente foi para a reunião do
Conselho. E é obvio que todos sabiam do que estávamos falando.
Mas há um episódio nessa história, em que o Fernando Baiano lhe procura e
paga um 1,5 milhão de dólares para o senhor. Está aqui no Termo de Colaboração
54. Eu li todos os seus termos de declaração e os do AlbertoYoussef e Barusco. Eu
leio tudo, eu sou um leitor compulsivo. Aqui está dito pelo senhor senhor aqui atrás -

assinado pelo

que o senhor recebeu um 1,5 milhão de dólares para não

causar problema na compra de Pasadena.
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O senhor tecnicamente era muito capacitado. Isso ninguém nega do ponto de
vista técnico. O problema são as ações, porque aí o senhor já está respondendo
inclusive judicialmente.
Mas eu tenho duas dúvidas. Primeira, um eventual posicionamento técnico
contrário do senhor seria um obstáculo à compra de Pasadena, para que fosse
preciso esse 1,5 milhão de dólares? Segunda, o Sr. Fernando Baiano pagou para os
outros diretores, uma vez que a aprovação da compra foi unânime na Diretoria
Executiva? Quanto é que o senhor estima que foi apropriado pelo grupo do
Fernando Baiano e do Nestor Cerveró, que veio aqui dizendo que nunca pegou
dinheiro nem dentro nem fora do País?
A outra pergunta que eu quero fazer...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Conclua, Deputado.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - A pergunta agora ao final é
importante, Sr. Presidente. A Presidente Maria das Graças Foster acumulou -

na

minha visão, indevida e irregularmente - a Diretoria Internacional enquanto exerceu
a Presidência, já no período catastrófico da gestão dela na PETROBRAS. A
PETROBRAS tinha perdido valor e ela lá.
A Presidente Dilma a manteve contra a vontade de todos os funcionários da
PETROBRAS, de todo mundo do mercado. Todos aqueles que eram envolvidos com
a PETROBRAS diziam que tinha que haver uma mudança. Se ela foi mantida e
acumula a Diretoria Internacional, eu posso pensar que isso foi para apagar as
digitais da Presidente Dilma num episódio como Pasadena?
E faço uma última pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Muito bem, Deputado Onyx
Lorenzoni.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- O senhor tem informação de que o
Presidente Lula estava em Copenhague no dia da assinatura entre a Astra Oil e a
PETROBRAS?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - O .k.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Em relação à colocação de V.Exa. a
respeito do Fernando Baiano, ele realmente me procurou. E a frase que ele usou foi
exatamente esta: "Que eu, como técnico da área de refinaria, não causasse nenhum
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problema nessa aprovação". E ele me deu esse valor que foi mencionado por V.Exa.

Está correto. De quanto, quando e para quem foram os outros valores, eu não tenho
essa informação. Obviamente eu posso dizer da minha parte, mas não posso dizer
dos outros. Aí é uma conclusão que tem que ser apurada nas investigações. Em
relação à Presidente Graça acumular a Diretoria Internacional, que eu me lembre,
nos meus anos todos de PETROBRAS, eu nunca vi isso. Não era praxe o
Presidente da PETROBRAS acumular a Presidência e a Diretoria. Eu diria que pode
ter algum equívoco da minha parte, mas acho que não tem. Se pesquisar nos meus
35 anos de PETROBRAS, nunca aconteceu isso.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI -Eu pesquisei em 20 anos. Nunca
houve.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Então, talvez eu possa lhe acrescentar
mais 15 dizendo também que nunca houve, porque o cargo de Presidente da
companhia já é, vamos dizer, tão pesado ...
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - É tão espinhoso.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - ...e requer tanta participação, imagine
acumular uma diretoria junto com a Presidência. Não é algo normal. Então, isso eu,
em 35 anos de casa, nunca vi.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- E não é uma diretoria comum, é a
Diretoria Internacional, com um volume de investimentos gigantescos fora do Brasil.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - É. Eu nunca vi isso. V.Exa. fez uma
outra pergunta agora que eu ... Podia repetir, por favor?
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- Se essa permanência tinha como
objetivo -

e a Presidente Dilma manteve a Presidente Graça inclusive contra as

vozes de todas as pessoas, do Governo e fora do Governo da Presidente Graça, eventuais digitais da

apagar, pela lealdade

Presidente Dilma que fossem

inconvenientes do ponto de vista das atividades da Diretoria Internacional,
particularmente na compra de Pasadena.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não tenho condições de informar a
V.Exa. porque, inclusive quando ela acumulou essa função, eu já não estava mais
na PETROBRAS. Quando eu saí da companhia em abril de 2012, o Diretor
Internacional era o Jorge Zelada. E ele permaneceu ainda algum tempo depois,
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quando eu saí da companhia. Então, quando ocorreu a acumulação de cargos pela
Presidente Graça, eu já não estava mais na empresa. Então, não tenho como lhe
responder.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Com a palavra o
Deputado Celso Pansera. Em seguida, falará o Deputado Leo de Brito.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- Desculpe-me, Sr. Presidente, quero
só saber se ele tem notícia se o Presidente Lula estava em Copenhague no dia da
assinatura do contrato da PETROBRAS com a Astra Oil, para a compra de
Pasadena.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Que eu tenha conhecimento, não. Que
eu tenha conhecimento, não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Com a palavra o
Deputado Celso Pansera. Em seguida, falará o Deputado Leo de Brito.
Deputado Celso Pansera, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O Nestor Cerveró cometeu um ato
falho na Comissão de Fiscalização aqui.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não tenho conhecimento.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Sr. Presidente, vamos dar um microfone
só para o Deputado Onyx.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI- Desculpe-me, mas é relevante, não
é?
O SR. DEPUTADO CELSO PANSERA- Deputado Otavio Leite, o COMPERJ
foi uma lambança total. Eles tinham até uma data para inaugurar: 12/12/2012.
Mudaram três vezes o projeto e agora estão dizendo que talvez o COMPERJ nunca
consiga se pagar. Veja só: isso porque ele era para modernizar, para tornar mais
eficiente.
Vamos lá! Sr. Paulo Roberto Costa, nós ternos acompanhado bastante a
imprensa -

eu ainda não era Deputado quando estourou essa questão toda -

e

vemos que o senhor envolveu familiares, amigos, amigas, agregados, enfim. Eu
queria lhe fazer algumas perguntas. Qual o papel da Sra. Monique Braga nessa
história? Ela tem contas no exterior? Na delação premiada, o senhor notificou

115

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

•

·

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
CPI - PETROBRAS
Número: 0449/15

COM REDAÇÃO

FIN~~~~IIUTUAÇ~I'
~i8DCD
.- u·~
~
4i

05/05/2 {

Fts 450i. ~
-;;-rr/.,....,

\o\
'

• ~- ,:-?>/
~--,\"/

efetivamente todas as suas contas e as de seus familiares e agregados que existem
no exterior? Eu li todas as declarações.

O empresário Augusto Mendonça, da Toyo Setal, que colaborou em delação
premiada e fez acordo de leniência com o CADE, afirmou aqui que:
"Os Diretores da PETROBRAS não nos ajudavam
em nada, mas colocavam muita dificuldade para assinar

os contratos, por isso que nós concordávamos em pagar
propina. "

Era assim mesmo? Os senhores criavam dificuldade para vender facilidade?
Em depoimento a esta CPI, o Sr. Fernando Sá disse ter sofrido uma série de
retaliações

da

PETROBRAS,

decorrentes

de

seu

descontentamento

com

irregularidades detectadas por ele na companhia. Ele afirmou ter montado um dossiê
com todos os registros dessas irregularidades. Ele discordava, por exemplo, da
exigência de que os pareceres do Jurídico deveriam ser validados também pelo
Jurídico da ABEMI. Além disso, declarou ter relatado essas irregularidades para
V.Sa., que teria proposto sua transferência para outro país. Ele nos falou isso aqui
na semana passada.
A exigência de validação dos pareceres jurídicos da PETROBRAS pelo
Jurídico da ABEMI fazia parte do esquema de corrupção? V.Sa. sabe de quem foi a
decisão de transferir à ABEMI a palavra final dos pareceres? V.Sa. pode detalhar o
teor da conversa com o Sr. Fernando Sá, na qual ele lhe relatou as irregularidades
por ele detectadas? Pode descrever as orientações que passou a ele?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu vou começar aqui pelo Fernando Sá.
O Fernando Sá era da área jurídica ligada à Área de Abastecimento. Mas, vamos
dizer, gerencialmente, o chefe dele era a Área Jurídica da PETROBRAS. Ele me
falou desse processo todo. E eu falei: "Vamos levar isso para a Area Jurídica da
PETROBRAS". Porque o chefe, vamos dizer, legal dele era o chefe do Jurídico da

PETROBRAS. E essa transferência dele ... Então, não tem nenhuma ação minha em
termos de transferência dele. Eu jamais fiz alguma ação de transferência. Mas teve
por parte do Jurídico da PETROBRAS ações nesse sentido. Mas não foi ação
minha. Eu até vi o depoimento dele pela televisão, onde ele cita, e vi pela imprensa
também, onde ele cita que o chefe do Jurídico era o Nilton Maia nesse momento.
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Então, não foi ação de Paulo Roberto, foi ação do próprio Jurídico da PETROBRAS. - •

Em relação à ABEMI, ele comentou este assunto: "Ah, mas os advogados da ABEMI
atuam para que tivesse mais ação da PETROBRAS em relação ao que havia de
interesse da ABEMI ou não". Esse relacionamento da ABEMI com os contratos da
PETROBRAS não era conduzido pela Área de Abastecimento, nem na Área de
Exploração e Produção, nem na Área de Gás e Energia. Ele era conduzido pela
Área de SeNiços da PETROBRAS, que é quem fazia os contratos. Então, essa
pergunta pode ser muito melhor respondida pela Área de SeNiços e pelo chefe do
Jurídico da PETROBRAS, que era o Nilton Maia nessa época. Então, a minha ação
com o Fernando não foi ação de transferência , não foi ação de abaixar o salário
dele, não foi ação nenhuma nesse sentido. Em relação à declaração de Augusto
Mendonça de que se vendiam dificuldades, era muito simples. Essas empresas ... Se
forem só dificuldades, era muito simples essas empresas, que eu já mencionei aqui
no início hoje da reunião , chegarem para o Ministério Público, chegarem para a
Polícia Federal e falar: "Olha, está acontecendo alguma coisa na PETROBRAS que
não é fegal". Então, por que ele não fez isso? E não foi isso que foi dito por outros
delatores. Então, eu não concordo aí com essa colocação do Augusto Mendonça.
Em relação à conta no exterior, da minha família não tem- eu já mencionei tudo. E
nem da outra pessoa que também foi mencionada também não existe. Não existe
nada.
O SR. DEPUTADO CELSO PANSERA - E da Sra. Monique Braga?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não existe nada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Com a palavra o
Deputado Leo de Brito e, em seguida, o Deputado Jorge Solla.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO- Sr. Paulo Roberto Costa, no seu termo
de delação premiada acordado com o Ministério Público em 1° de setembro de 2014,
o senhor citou o Governador do Acre, Tião Viana, como um dos supostos
beneficiados de doação de campanha por empresas fornecedoras da PETROBRAS.
Segundo os termos da delação premiada, o senhor, em relação à pessoa de
Tião Viana, afirma ter sido feito um repasse em favor do mesmo no valor de 300 mil
reais , no ano de 201 O, como auxilio para a campanha de Tião Viana ao Senado. Na
verdade, era ao Governo Estadual.
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Adiante o senhor diz que a solicitação foi feita a Alberto Youssef, não
recordando se diretamente ou por intermédio de algum assessor, sendo que
Youssef, por sua vez, lhe repassou o pedido. Diz que o pedido foi solicitado pelo
declarante, de modo que Alberto Youssef pôde operacionalizar esse repasse. E diz
poder garantir que o depósito foi feito, pois foi expressamente confirmado por
Youssef.
Ocorre que, em 6 de março desde ano, o senhor, em novo termo de
declaração, disse não ter condições de afirmar se os 300 mil reais encaminhados a
Tião Viana foram pagos por meio de deposito da empresa lESA na conta do comitê
financeiro da campanha, porque o repasse foi controlado por Youssef, lembrando
que, desses recursos, foram prestadas contas na Justiça Eleitoral e aprovadas
também.
Ocorre, Sr. Paulo Roberto Costa, que o investigado Youssef, em termo de
declaração prestado no dia 2 de fevereiro deste ano, afirmou que a anotação "0,3 T
Vian" provavelmente significa Tião Viana, mas que não foi o declarante que realizou

tal operação.
Diante de tais

contradições

e

mudanças em suas declarações, e

considerando que o Governador Tião Viana é um homem de vida pública respeitada,
sendo que nunca figurou em qualquer investigação ou processo nos 16 anos de vida
pública, pergunto ao senhor: qual é a sua relação com o Governador Tião Viana? É
de amizade, profissional, institucional, ou não tem nenhum vínculo?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Primeiro, quero esclarecer que eu não fiz
nenhuma mudança em relação ao que eu falei. Existia no escritório do Alberto
Youssef, numa reunião em que eu estive lá em São Paulo, no escritório dele, na
mesa dele tinha uma lista de vários políticos e, segundo ele me falou naquele
momento, de valores com que ele tinha colaborado para a campanha de 2010.
Então, a maior parte dessas pessoas eram do PP. E tinha o Tião Viana, do
PT. E no lado dessa lista que foi feita pelo Alberto Youssef -

não foi por mim - ,

estava lá: T. Viana ou Tião Viana 0,3.
Foram, então, segundo me dito pelo Youssef... Porque quem executava a
colocação desse dinheiro na mão de alguns politicos era o Youssef ou alguém que
ele mandava executar. Então, eu não sei se foi um emissor do Alberto Youssef ou
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minha delação. Isso eu não sei.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - O senhor não sabe se o dinheiro
chegou até o Tião Viana?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu só sei que estava numa lista do
Alberto Youssef em cima da mesa dele.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO- Sim.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- E essa lista eu copiei numa agenda. E
essa agenda a Polícia Federal pegou na minha casa.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Mas por que motivo o senhor copiou
para essa agenda?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu copiei para saber a quem estavam
sendo pagos os valores pela parte do Alberto Youssef. Só para continuar e
responder à pergunta de V.Exa.: não tive contato com o Tião Viana naquele
momento, depois nunca mais tive contato, não tenho nenhuma relação com ele.
Nenhuma.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO- Certo. O senhor, então, considera que,
com relação a esse fato de o Youssef negar ter feito essa operação, ele estaria
mentindo na sua delação premiada?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu não sei se ele estaria mentindo ou
não. Eu anotei isso na minha agenda, de uma lista que ele fez. Agora, se ele mentiu
ou não, eu não sei.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Então, o senhor supõe que esse
dinheiro tenha chegado?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu suponho que tenha chegado pelo que
ele me falou.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Supõe?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Daquela lista em que constava a maior
parte ...
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO- E que ele negou na delação.

119

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
CPI - PETROBRAS
Número: 0449/15

O SR. PAULO ROBERTO COSTA-

Sexta-feira 18

•·

COM REDAÇÃO FI

~

~-:---"\ ~1

1

05/0~\~JsTt.'<\1,. •P", .-,

E. A maior parte da lista era

de~~)

do PP. Agora, o Alberto Youssef me falou: "Olha, Paulo, essa lista aqui foi
cumprida". De que maneira foi cumprida, eu não sei.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Mas o senhor tem conhecimento de que
ele isso negou na sua delação. Então, há uma contradição clara aí.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu nem tenho conhecimento disso.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO- O senhor tem conhecimento de que o
senhor está sendo interpelado criminalmente pelo Governador Tião Viana, no Rio de
Janeiro?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não chegou nada a meu conhecimento.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO- É. Aqui consta uma audiência no dia 18
de junho a esse respeito.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Agora, o que eu posso confirmar aqui a
todos e a V.Exa. é que isso constava de uma lista do Alberto Youssef. E ele me
falou que essa lista foi atendida. Isso eu posso dizer com toda a categoria aqui.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - E ele negou na delação. Ele negou na
delação.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Hã, hã.
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO- O.k. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Tem a palavra o
Deputado Jorge Solla. Em seguida, falará a Deputada Eliziane Gama.
O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA- Sr. Roberto Costa, o senhor, hoje aqui,
deu muito crédito à delação dos empresários. O Sr. Augusto Mendonça, da Seta!,
admitiu que o clube do cartel das empreiteiras formou-se em 1997, ainda no primeiro
mandato do Governo FHC.
O senhor disse hoje aqui:

"Como engenheiro, tinha o sonho de chegar à
Diretoria. Obviamente sabia que ia ter problemas, não
sabia a extensão do problema."

Transcrevo uma fala anterior sua aqui hoje:
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"Na primeira conversa que eu tive com o Deputado
José Janene, à época do PP, morto em 2010, ele falou:
"Nós vamos te apoiar e você vai ajudar o partido."
Isso foi em 2003. Correto?
O senhor disse que já esperava se envolver num esquema de favorecimentos
políticos -

corrupção - . já esperava se envolver em corrupção para ser diretor da

PETROBRAS, quando Janene lhe convidou a almejar o cargo de diretor em 2003.
Por que tinha essa expectativa? Ser propenso a participar de esquema era um
critério da escolha de diretores no Governo FHC? Era assim no Governo FHC e o
senhor supôs que iria continuar sendo?
O interessante é que Janene está morto, que seria o padrinho de seu pleito a
diretor; Sérgio Guerra está morto, que teria sido denunciado por ter recebido 10
milhões; Eduardo Campos está morto, que também aqui teria sido denunciado por
ter recebido ...
O senhor considera, como colocou aqui, que há problemas em outras áreas
-

afirmou aqui peremptoriamente.
As obras da Cidade Administrativa do Governo de Minas Gerais, tratadas

como a "Disneylândia de Aécio", envolveram as mesmas construtoras da
PETROBRAS envolvidas nesse esquema da Lava-Jato. Todas elas fizeram doações
para a campanha de Aécio na eleição do Senado e em outras eleições. O senhor
considera que esse cartel que atacou a PETROBRAS também atacou a cidade
administrativa de Minas Gerais?
E mais, em São Paulo, dois diretores do Metrô de São Paulo envolvidos no
escândalo da francesa Alstom, na comprovada formação de cartel para a licitação
do Metrô de São Paulo, é bom lembrar, o Sr. Paulo Celso Moreira da Silva e o Sr.
Ademir Venâncio de Araújo abriram contas no HSBC na época em que a estatal
paulista assinou contrato fraudulento com a Alstom. O senhor, que transitava nesse
circuito dessas empresas, ouviu falar dessas transações ilícitas em que os tucanos
de São Paulo estavam envolvidos? O senhor conhecia o Dr. Paulo e o Sr. Ademir?
Aí eu queria aproveitar ... Eu gostei muito de uma declaração sua acerca da
importância de acabarmos com o financiamento privado empresarial de campanha.
Isso é fundamental. Inclusive, de vários Deputados que me antecederam aqui, para
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o senhor ter uma ideia, tem um que fez um discurso contra o financiamento. Um foi
financiado pela Odebrecht em mais de 1 milhão e pelo Bradesco; outro foi financiado
pela Sarna Mineração, acusada de estelionato contra o DNPM, envolvida no caso do
amianto; outro que fez um discurso também aqui muito efusivo foi financiado por
grandes empresas de laticínios; o que fez o discurso mais efusivo de todos teve
financiamento de Andrade Gutierrez, COSAN, AMBEV, ltaú, Bradesco, em mais de 2
milhões de reais. O senhor não acha que está na hora efetivamente de passar a
limpo isso e não só cassar quem for envolvido, mas acabar com o grande
determinante da corrupção que é o financiamento privado e empresarial de
campanha? E acabar com essa hipocrisia de vir para cá fazer discurso, quando teve
financiamento das grandes empresas, empreiteiras e corporações, vários desses
que aqui fazem discurso de que são contra!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Dr. Paulo.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Deputado, excelência, respondendo as
suas perguntas, a respeito do cartel das empreiteiras anterior, eu entrei na diretoria
só em 2004, não foi em 2003. Mas, respondendo se existia antes ou não esse cartel,
eu não tenho conhecimento, porque eu era gerente de áreas muito menos
importantes na PETROBRAS, então não tinha conhecimento nem tinha esse contato
amiúde com essas empresas. Então, não posso lhe dizer. Em relação a alguns
Parlamentares que já faleceram, como isso vai ser visto, de uma maneira ou de
outra, em relação ao Senador Sérgio Guerra, estava presente nas três reuniões o
Deputado Eduardo da Fonte, que está vivo, está lá; em relação ao ex-Governador
de Pernambuco, Eduardo Campos, estava lá nessa discussão e participou disso o
Senador Fernando Bezerra, que está vivo. Então, não estamos aqui colocando
coisas que pessoas que morreram não têm como se defender, porque tinha pessoas
vivas, que continuam vivas, que estavam participando desse processo. Em relação a
assuntos de Minas Gerais e de São Paulo, que foram citados por V.Exa., eu não
tenho como comentar, porque eu não conheço o assunto. Então, não posso lhe
dizer. E também não conheço essas pessoas que foram mencionadas por V.Exa.,
Paulo e Ademir. Eu não conheço. Então, não posso exprimir nenhuma opinião
porque é assunto que eu não domino.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES- Sr. Presidente ...

122

1519

1520

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

_

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
CPI - PETROBRAS

""~co,,\
UTIIII lt. '. c

v,

~JS.~1>:

COM REDAÇAO FIN 'i;

Número: 0449/15

~j

05/05/201 5'(:

~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Deputado Silvio Torres.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Eu queria fazer uma observação e um
registro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - É uma questão de
ordem?
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES- É uma questão ...
O Deputado citou o pretenso cartellá em São Paulo, dizendo do envolvimento
de dois diretores, cujos nomes ele declinou , e acrescentou envolvimento de tucanos,
e não fez isso de modo claro e verdadeiro. Então eu gostaria que desse o nome dos
tucanos que ele sabe que estiveram envolvidos no cartel de São Paulo.
O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA- Já que quer que eu explique melhor...
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Não, eu quero que V .Exa. dê os
nomes dos tucanos envolvidos.
O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Pois não. Nós queremos que sejam
apurados os tucanos envolvidos, porque as licitações ocorreram na gestão dos
tucanos em São Paulo.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Não! V.Exa. disse que houve
envolvimento de tucanos. V.Exa. tem os nomes?
O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Houve envolvimento, é comprovada a
formação de cartel. ..
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES- V.Exa. tem os nomes? V .Exa. tem os
nomes?
O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - ...cabe às licitações do Metrô de São
Paulo. Os Srs. Paulo Celso Moreira da Silva e Ademir Venãncio .. .
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES- São diretores. Não eram membros do
meu partido.
O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA- .. .abriram contas no HSBC na Suíça, e
os chefes deles ... Quem tem que apurar é o Ministério Público e a Polícia Federal,
que hoje não são mais amordaçados, como eram na época do Governo FHC.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Deputado Silvio Torres
e Deputado Jorge Solla, esse debate não faz parte do escopo da CPI.
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Policia Federal, o Ministério Público Federal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Deputado Jorge Solla,

por obséquio!
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES -O Deputado é leviano ao fazer uma

acusação sem nomes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Com a palavra a

Deputada Eliziane Gama.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e

Srs. Parlamentares, Sr. Paulo Roberto, quando chegou aqui, o senhor fez um
discurso no seu primeiro momento, como fez durante os momentos que se
seguiram, de combate à corrupção, deixou muito clara a sua revolta com as propinas
e com esse esquema de corrupção que se instaurou dentro da PETROBRAS. Mas o
senhor participou do esquema, o senhor comandou o esquema, o senhor conduziu
esse esquema. Ao mesmo tempo, o senhor é uma das pessoas queridas pela
Presidente Dilma e também pelo ex-Presidente Lula, tanto que foi convidado para
um momento íntimo da família, que foi o casamento de sua filha. O senhor nunca
teve a curiosidade de perguntar aos dois quem comandava esse esquema de
corrupção? Responda-me depois, por conta do meu tempo que é só de 3 minutos.
Ao mesmo tempo eu questiono o senhor: o levantamento feito pela Operação
Lava-Jato apresenta aí 1.800 visitas feitas por dez lobistas a diretores da
PETROBRAS, entre eles o senhor, Barusco, Renato Duque e vários outros. O jornal
Folha de S.Pau/o fez um questionamento a esses executivos e nenhum deles, na

verdade, respondeu ao conteúdo dessas conversas. Nem mesmo a própria Diretoria
da PETROBRAS deu uma informação de fato do que se dava e de qual era o
conteúdo

dessas conversas

entre

esses

lobistas e os

ex-executivos da

PETROBRAS. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho qual o conteúdo,
na verdade, que se dava entre esses diretores, considerando que o senhor foi uma
das pessoas que recebeu inclusive vários desses lobistas.
Aí, Presidente, já coloco que nós estaremos protocolando aqui pedido
também para fazer o cruzamento dessas visitas à Casa Civil e ao Ministério de
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Outra informação, Sr. Paulo Roberto. No acordo que o senhor fez da delação
premiada, o senhor teria, na verdade, pactuado apresentar elementos muito mais
fundamentais referentes à participação do Renan nesse esquema de corrupção da
PETROBRAS. Entretanto, o senhor não deu elementos mais efetivos, portanto sem
detalhar, por exemplo, quais empresas de fato fizeram esse pagamento de propinas
ao Senador Renan. Eu queria também que o senhor nos desse essas informações.
O senhor fez a citação de Edison Lobão, o senhor fez a citação de Roseana
Sarney. Como é que se deram essas conversas do senhor com essas duas
representações políticas, no caso, a ex-Governadora do Estado do Maranhão e um
Senador pelo Maranhão, Edison Lobão? Qual o conteúdo? Constou desse debate
também o pagamento de propinas, no caso específico da Refinaria Premium I, do
Estado do Maranhão, com investimento de mais de 2 bilhões de reais?
Ao mesmo tempo, o senhor colocou, por exemplo, que o início de todo esse
trabalho, ou melhor, de todo esse esquema de corrupção se deu pelas indicações
políticas dos diretores da PETROBRAS e fez menção ao ex-Presidente Sarney, lá
na década de 80, quando se iniciaram, portanto, as indicações políticas para os
cargos de diretorias da PETROBRAS. Teria sido, então, José Sarney o grande
estreante, digamos assim, ou aquele que criou todas as condições favoráveis para
nós termos o que nós estamos vivendo hoje, que é esse esquema de corrupção na
PETROBRAS, desviando e dando desfalques bilionários à PETROBRAS?
Só para finalizar, explique-nos melhor o que é o sistema podre que o senhor
já colocou várias vezes. Quem é o chefe desse sistema? Quem efetivamente está
comandando esse sistema referente ao desvio de recursos públicos?
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Dr. Paulo.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Bem, em relação à pergunta, que é uma

pergunta que já foi reiterada algumas vezes aqui nesta Comissão por V.Exas., as
pessoas com quem eu tíve contato eu já mencionei, estão nos meus processos de
colaboração. Então, quem comandava o esquema? Eu tinha contato com as
pessoas que o Deputado Ivan Valente colocou ali. Eu mencionei as pessoas do PP,
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as pessoas do PT, as pessoas do PMDB com quem eu tinha contato. Eu não posso
colocar pessoas com quem eu não tinha contato. Então, se existem outras pessoas
com quem eu -

eu, Paulo Roberto -

1523

tinha contato, eu já mencionei, consta na

minha delação.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA -O senhor fala ... O senhor está me
respondendo à primeira pergunta.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- A primeira pergunta de V.Exa.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA- Quando eu falo da Presidente Dilma,
o senhor nunca fez pergunta a nenhum dos dois?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não! Não!
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA- O senhor demonstrou, assim, muita
inquietação quando chegou aqui falando da corrupção. Parecia, assim, que o senhor
foi meio vítima. Se a gente não soubesse um pouco da sua história, ia achar que o
senhor era o homem mais correto e probo do ponto de vista da aplicação do recurso
e que nunca teve nenhum tipo de envolvimento. Então, parece muita revolta com
alguém que comandou esse esquema. Por isso, a minha pergunta: eles não teriam
informações referentes a isso? O senhor nunca parou para fazer esse tipo de
debate?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Eu nunca conversei nem com a
Presidente atual, nem com o Presidente Lula sobre esse tema. Eu nunca conversei.
Então, eu não posso colocar para V.Exa. uma coisa que eu não tenho confirmação.
V.Exa. também colocou que eu comandava esse processo. Eu nunca comandei
esse processo. Esse processo não foi comandado por mim.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - O senhor recebeu 31 milhões de
reais da Odebrecht, por exemplo.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Esse processo não foi. .. não foi
comandado ...
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - O senhor não acha que conseguir
uma propina tão grande desta não está havendo uma situação de comando?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Esse processo não foi comandado por
mim. Possivelmente, a parte dos políticos que foram mencionados recebeu valores
muito superiores a isso.
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A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Esses valores todos que o senhor
recebeu eram só para o senhor? O senhor dividia com quem? Por exemplo, um dos
diretores, Rogério Araújo, chegou, em algum momento, e disse: "Olha, você é tolo.

Não! Você recebe tanto dinheiro e, de repente, não fica muito para você. E quando
você precisar... "
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É verdade!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Deputada Eliziane ...
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA- A algum dos pollticos que o senhor
ajudou, o senhor já recorreu para lhe ajudar? Ele diz: "Olha, quando você tiver no

aperto, ninguém vai lhe recorrer.. . vai lhe ajudar, no momento em que o senhor
recorrer a eles?"
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Deputada Eliziane ...
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Obrigada, Presidente.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- O que eu posso lhe falar é que eu não
comandava isso. Quando eu fui indicado pelo PP para assumir a diretoria, foi me
pedido pelo partido, na época pelo José Janene, que eu teria que ajudar o partido.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - O Rogério Araújo estava certo,
então, na interpretação dele?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Deputada Eliziane ...
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Obrigada, Presidente. (Pausa.)
Ele ainda vai responder, Presidente.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Em relação ao Rogério Araújo, consta na
minha deleção também, uma vez ele me procurou e falou que eu era tolo, que eu
ajudava os outros e não olhava para mim. Isso está lá, consta da minha delação. Em
relação aos lobistas, aos dez lobistas que saíram na imprensa de mais de 1.800
visitas, pode-se fazer o levantamento desses dez lobistas: eu acho que estive com
um, uma vez; com outro, eu estive muito poucas vezes. Então, se fizerem um
levantamento desses lobistas aí, a participação deles em reunião comigo foi
praticamente nenhuma. Podem fazer esse levantamento. O que esses lobistas iam
fazer lá? Ver interesses das companhias que eles representavam, ver interesses de
políticos em relação a todo esse processo, que todos já estamos sabendo como
aconteceu. Agora , desses dez lobistas aí V.Exa. pode fazer um levantamento e vai
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ver que o meu nome consta muito pouco, porque eu não os conhecia. A maior parte
dessas pessoas eu nunca vi na minha vida. Em relação à delação premiada, que foi
mencionada por V.Exa., do ...
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA- O Bernardo Freiburghaus, não sei se
estou falando o nome correto dele.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Na PETROBRAS, ele nunca esteve
comigo.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - O senhor nunca conversou, nunca o
recebeu na PETROBRAS?
O

SR.

PAULO

ROBERTO

COSTA

-

Na

PETROBRAS, não.

Na

PETROBRAS, não.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Como era sua relação com ele?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Ele foi uma pessoa que abriu as contas
para mim lá fora, mas ele não esteve comigo na PETROBRAS. Eu ...
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA- Junto à Odebrecht?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Junto à Odebrecht. Mas ele esteve
comigo ... Eu estive com ele no escritório dele, nunca na PETROBRAS. Em relação à
colocação de V.Exa. da delação premiada, que eu teria ainda mais informações para
dar com respeito ao Senador Renan, não consta da delação isso. Isso não consta,
pode ler a delação. O que consta, o que eu sabia, eu falei. Eu não fiquei devendo
nenhuma informação. Saiu pela imprensa que eu teria ainda informações para dar,
que não constava ... que na minha delação tinha mais informações. Não consta! A
minha delação foi a mais sincera, a mais justa e a mais correta possível. Inclusive,
merece dizer aqui, não estou aqui me defendendo, eu errei e estou pagando por
isso, que todo este processo está hoje onde está devido a minha delação.
Obviamente que depois outros delatores vieram depois de mim, o Youssef, depois, o
Toyo Setal, depois veio o pessoal da Camargo. Mas a primeira delação quem fez fui
eu. Não me orgulho disso nem um pouco. Não me orgulho de ser delator, não me
orgulho disso. Mas o sistema todo do processo todo da Lava-Jato hoje está onde
está porque eu iniciei. E, repito: não me orgulho disso. Em relação à colocação do
ex-Presidente Sarney e tal, eu não posso lhe dizer que houve problemas, que houve
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desvios, que houve isto e que houve aquilo, mas posso lhe dizer que as nomeações
tinham sempre indicação política.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Ele inaugurou, então, esse
momento?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não! Eu posso lhe dizer que houve as
indicações políticas. Agora, se houve desvio na gestão do Presidente Sarney, do
Presidente Itamar, do Presidente Collor, do Presidente Fernando Henrique, eu não
posso dizer isso, porque eu não conheço.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA- Lobão e Sarney ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Muito bem, Deputada.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - É importante isso, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA -Isso!
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - ... para o Estado do Maranhão. É
preciso que me responda.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É, eu fui a uma reunião com o Ministro
Edison Lobão e ele me pediu recursos para ele e para a Governadora, à época,
Roseana Sarney. Esse pedido foi feito através do Lobão.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Quanto? Qual o valor?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Muito bem, Deputada.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Oh, Presidente, é tão importante a
resposta.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA -Isso está na minha ...
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - O senhor pagou? O senhor fez a
doação?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Foi ... Foi feito. Foi feito.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Qual o valor?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - V.Exa. já usou aqui o
tempo de forma exagerada. Temos ainda vários oradores. Temos sessão, ainda, na
Câmara; depois, sessão no Congresso, e temos que respeitar o tempo ...
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA - Só o valor, Presidente, que ele vai
dar.
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Constam na minha delação os valores,
que talvez eu aqui agora não possa precisar. Mas não sei se foi 1 milhão ou 2
milhões. Mas estão na minha delação os valores corretos.
A SRA. DEPUTADA ELIZIANE GAMA- Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy)- Agradeço à Deputada
Eliziane Gama .
Com a palavra a Deputada Maria do Rosário. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Carlos Marun. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Aluisio Mendes.
V.Exa. tem 3 minutos. Não sei se vai também utilizar o tempo de Liderança?
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES- Eu vou usar, mas não todo o tempo ,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - O.k. Então V.Exa.
dispõe de 5 minutos mais 3 minutos.
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES- Bom, primeiro eu queria dizer ao Dr.
Paulo Roberto que me impressionou muito a postura com que ele chegou aqui,
dizendo-se uma pessoa arrependida, uma pessoa que comparece a esta Casa
munido de um espfrito de colaboração, dizendo-se um arrependido, na mais alta
concepção da palavra. Mas eu vejo diferente isso, Dr. Paulo Roberto. O senhor só
está nesta situação hoje porque foi preso pela Policia Federal e flagrado dentro de
um dos maiores escândalos deste Pais. Eu duvido muito que esse fmpeto de
arrependimento e essa postura de bom samaritano fosse se abater sobre o senhor
se até hoje esse esquema continuasse ocorrendo na PETROBRAS.
Eu ouvi aqui com muita atenção quando o senhor disse que em 2004 tinha
toda uma carreira como técnico da PETROBRAS e que sempre almejou ser diretor.
Eu acho que é um anseio de qualquer técnico dentro daquela empresa. E,
verificando que para atingir esse objetivo o senhor precisaria se aliar a algum
polftico, porque todas as indicações eram políticas, a partir desse momento, em
2004, é que o senhor realmente se envolveu em todo esse esquema podre que hoje
foi descoberto pela Policia Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal.
Mas eu discordo de uma colocação do senhor, Sr. Paulo Roberto, quando o
senhor diz que essa contaminação feita dentro da empresa PETROBRAS se deve
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única e exclusivamente aos políticos que faziam as indicações. Dificilmente isso teria
acontecido, eu acho até impossível, se não houvesse a participação de pessoas
como o senhor, que, munidas talvez de uma ambição desmedida, procuraram todos
os meios para atingir os objetivos propostos, que era ser diretor da PETROBRAS, e
para isso se sujeitou a se transformar num quadrilheiro, num mafioso, num ladrão,
como todos os outros que participaram desse esquema da PETROBRAS. Então, eu
me recuso a acreditar e a concordar com o senhor quando diz aqui que só se
envolveu nisso porque foi conduzido por polfticos a se envolver nesse esquema. Eu
acho que é uma questão de caráter, de índole e de postura pessoal.
Eu tenho certeza de que outras pessoas, atingidos os postos de chefias na
PETROBRAS, quem sabe alguns até por indicação política, nem todas se
envolveram nesse esquema sórdido, sujo e criminoso da PETROBRAS. Então, essa
postura do senhor de dizer que se sente arrependido, que está aqui realmente
imbuído das melhores oportunidades, de que quer desvendar esse esquema
criminoso da PETROBRAS, eu não acredito nisso e acho que ninguém acredita
nisso. O senhor só está aqui hoje e só colaborou com a Polícia Federal e com o
Ministério Público Federal porque foi preso, porque foi pego com a boca na botija.
Eu tenho aqui realmente algumas dúvidas, Sr. Paulo Roberto. O senhor,
quando foi preso pela Polícia Federal, durante muito tempo -

eu não sei se o

senhor sabe, mas eu sou da Polícia Federal- se recusou a colaborar com a Polícia
Federal e com o Ministério Público Federal. Só fez isso quando confrontado com o
envolvimento das suas filhas e do seu genro nesse esquema, quando eles foram
flagrados tirando documentos de um escritório no sentido de dificultar a
investigação. Então, não foi munido desse bom samaritanismo que o senhor se
envolveu, quer dizer, se comprometeu a fazer essa delação premiada.

Eu gostaria que o senhor fosse sincero e nos dissesse o que realmente
motivou o senhor, a partir do momento da sua prisão, a colaborar com o Ministério
Público e com a Polícia Federal. O que o levou realmente a participar desse acordo
de colaboração premiada? Porque não foram só os seus interesses de desvendar
esse crime nem o seu bom samaritanismo, foi alguma coisa a mais. Eu queria que o
senhor me dissesse isso.
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Outra pergunta que eu tenho: o senhor foi convidado para o casamento da
filha da Presidente Dilma, não foi? Esteve no casamento. Há informações de que o
senhor ofereceu um dos presentes mais valiosos por oportunidade desse
casamento. Eu queria saber se isso procede, se realmente o senhor ofereceu algum
tipo de presente para a filha da Presidente Dilma nesse casamento.
E mais, Sr. Paulo Roberto, o senhor talvez tenha sido realmente, como o
senhor disse aqui, o start de toda esta Operação Lava-Jato, quando o senhor
resolveu colaborar. A partir do senhor, veio o Sr. Youssef e vieram vários outros. O
senhor tem apontado a sua metralhadora giratória para todos os lados: politicos,
empresários, lobistas. Eu gostaria que o senhor fosse sincero aqui nesta CPI e nos
dissesse: esse esquema criminoso que se instalou na PETROBRAS é de total e
exclusiva responsabilidade dos políticos que fizeram as indicações, ou o senhor
concorda que esse esquema não poderia ter se instalado na PETROBRAS sem a
participação efetiva dos técnicos, dos diretores e dos funcionários dessa estatal?
Porque dificilmente, apenas com indicação política o senhor poderia ter feito o que
fez, o Sr. Duque poderia ter feito o que fez, o Sr. Cerveró teria feito o que fez. Então,
sem dúvida nenhuma, apenas a indicação política não é responsável por esse
esquema criminoso que se instalou na empresa. sem a participação de funcionários
de alto escalão como o senhor. Então, eu gostaria que o senhor me confirmasse
isso e me dissesse se seria possível que esse esquema criminoso fosse instalado
na PETROBRAS sem a participação efetiva de funcionários como o senhor.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Quando resolvi fazer a delação, foi uma
ação conjunta da minha família comigo. V.Exa. conhece então todo o processo,
como falou , foi da Polfcia Federal, e sabe o sofrimento que isso causa para a pessoa
e para a família. Eu sofri muito, a minha família sofreu dez vezes mais. Então,
quando eu decidi fazer a delação, o que não foi uma decisão fácil, foi uma decisão
extremamente difícil, foi pensando na minha família. Eu errei? Errei! Já disse
reiteradas vezes: eu errei! Eu não estou aqui dizendo que não errei. Eu errei e estou
arrependido. Pode ser que V.Exa. não acredite, mas eu estou arrependido, porque o
preço que eu estou pagando é muito alto, não vale a pena. Não vale a pena ! Então,
eu estou arrependido.
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O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - A minha pergunta foi se esse
arrependimento teria ocorrido se o senhor não tivesse sido preso. É essa que foi a
minha pergunta.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA -Talvez, não. Talvez, não. Agora, fiquei
indignado -

e já falei isso, está nas minhas declarações, na minha delação -

que

em determinado momento eu, como diretor da área de abastecimento, das obras do
abastecimento, comecei a colocar uma série de empresas que não eram do cartel.
Isso está detalhado lá, pode ver. Está lá detalhado. E as empresas do cartel me
procuraram e falaram que eu ia quebrar a cara, que essas empresas não iam dar
conta de fazer o serviço. E eu coloquei, quebrando o cartel várias vezes. "Ah, mas
por que você fez isso? É porque você não ia mais receber dinheiro?" Eu não estava

me importando com dinheiro naquela época. Não estava. Isso é fato. Eu jamais faria
a inclusão de várias empresas que não eram do cartel se eu quisesse continuar só
com o cartel. Isso está nas minhas declarações lá, pode pesquisar e V.Exa. vai
encontrar lá. Em relação a presente, eu dei um presente normal. Não teve nenhum
presente mais valioso ou menos valioso. Dei um presente normal para o casamento
para o qual eu fui convidado. Não teve presente mais valioso.
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - O senhor poderia declinar que
presente foi esse?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não me lembro de mais. Isso foi , sei
lá, em 2009, em 2008, tantos anos atrás, e eu não me lembro de mais. Mas não foi
nada exagerado, foi um presente dentro da média que qualquer pessoa daria. Em
relação ao esquema criminoso de diretores, de técnicos e de funcionários da
PETROBRAS de um modo geral, o meu contato dentro da área de abastecimento ...
Eu não tinha contato com nenhum gerente abaixo de mim. Eu tinha contato com o
diretor Duque, eu tinha contado com o diretor Nestor, o meu contato era sempre a
nível dos diretores, e a minha ação principal, como eu também já falei aqui...
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - E Pedro Barusco? O senhor não
tinha contato com o Sr. Pedro Barusco?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Muito pouco.
(Intervenção fora do microfone. lninteligível.)
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principal era com o diretor Duque, porque ele era subordinado ao Duque. Ele não
era diretor, era gerente executivo. Mas é claro que eu participei de várias reuniões
com o Barusco. Agora , eu não conversava esse assunto com pessoas da minha
área. Os funcionários da PETROBRAS, 99% dos funcionários da PETROBRAS não
têm nada a ver com a Lava-Jato, são pessoas capacitadas, são pessoas que dão o
sangue e o suor pela empresa. Então, não podemos generalizar isso. Na parte
técnica , aí...
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Sr. Paulo Roberto, o senhor está
confundindo a minha pergunta. Eu tenho certeza de que talvez mais de 90%, 99%
dos funcionários sejam íntegros.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA -Isso.
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - O que eu perguntei é se esse
esquema criminoso poderia ter sido instalado na PETROBRAS sem a participação
de funcionários como o senhor, como o Sr. Cerveró e o Sr. Duque, não os
funcionários da PETROBRAS que trabalham e que honram o nome daquela
empresa. Seria possível que esse esquema se instalasse sem a sua participação
efetiva, do Sr. Duque e do Sr. Cerveró?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Possivelmente, não. Mas sem uma
indicação política para fazer o que os políticos- não generalizando aqui, mas como
eu já falei anteriormente - , sem uma participação na época, no meu caso, do
Deputado José Janene, de me colocar lá na Diretoria, eu também não faria isso.
Então, houve uma indicação. A gênese disso não foi minha. Eu não fui ... Eu não
fui .. . Eu não procurei o Deputado José Janene para assumir nada. Eu fui procurado
por eles e aceitei. Errei, aceitei. Mas a gênese desse processo veio do grupo político
dos maus políticos, que não são todos, obviamente.
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Então, esse escândalo, essa
vergonha nacional só foi possível quando se associou um mau político a um
funcionário bandido. Sem essa conjunção de fatores, seria impossível esse
esquema criminoso ter se implantado na PETROBRAS. O senhor não concorda com
isso?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não. Não concordo com isso, porque
houve uma combinação de fatores, onde as empresas também se interessaram por
isso. Não tem empresa inocente. Não existe empresa inocente. Essas empresas
todas que fizeram ene doações aí, que vocês vão aqui, na Casa Legislativa, e
depois a Polícia Federal e o Ministério Público, chegar à conclusão de que tem muito
problema nas doações, que isso é um câncer da sociedade brasileira, que é uma
hipocrisia pensar que essas empresas dão 10, 15, 20 milhões para uma campanha,
sem pensar que isso vai ter retorno.
Então, não se pode generalizar e colocar, como V.Exa. colocou, que é o
problema do mau político e do diretor da PETROBRAS. Não! Tem muito mais gente
envolvida.
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Não. Eu não estou eximindo as
empresas disso. É claro que não. Eu estou dizendo o seguinte: que esse esquema
não seria possível se não tivesse, além das empresas, que é óbvio, a participação
efetiva dos maus funcionários , dos funcionários bandidos, como o senhor, e junto
com os maus políticos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) -Conclua, Deputado.
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES- É essa a questão. A minha pergunta
foi específica: seria possível, apenas com a participação das empresas e dos
políticos que esse esquema criminoso se instalasse na empresa sem a participação
efetiva de uma ínfima parcela de maus profissionais, como o senhor, na
PETROBRAS?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Isso é um somatório de vários fatores .
V.Exa. entendeu bem. É um somatório de vários fatores .
O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES -Quem que deu autorização para o...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Muito bem.
Com a palavra o Deputado Félix Mendonça Júnior e em seguida o Deputado
Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR- Sr. Paulo Roberto Costa, o
senhor disse que foi um erro. O erro foi saber do cartel e não ter tomado nenhuma
atitude contra isso. Então, eu queria fazer três perguntas para o senhor: de qual
empresa ou empresas o senhor recebeu algum benefício direta ou indiretamente?
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Quais empresas? Quais eram as empresas líderes desse cartel e quem eram seus
principais representantes? E a terceira: o senhor falou , há pouco, que fez a inclusão
de empresas e que essa inclusão desagradou o cartel. Era nessa inclusão ou não
que se favorecia o esquema do cartel? São estas três perguntas: quais eram as
empresas? O senhor recebeu direta ou indiretamente alguma? Essa inclusão, essa
forma que o senhor podia incluir ou não as empresas, isso favorecia o esquema?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Bom, as empresas estão hiper
detalhadas na minha delação. São várias.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Quais as principais? O
senhor poderia citar?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Odebrecht, Camargo Corrêa, Galvão,
Queiroz Galvão, UTC, Camargo. São várias empresas que estão declaradas ...
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR- Alguma dessas o senhor
considera como líder?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Bom, depois que eu vim saber desse
nome, que eu não sabia desse nome, eu vi depois, nos acompanhamentos pela
imprensa, que tinha um tal de um clube. Esse clube, no tempo em que eu estava na
PETROBRAS, eu não conhecia esse clube. Mas as principais pessoas que
conversavam sobre esse tema lá dentro da PETROBRAS era o Presidente da UTC,
Ricardo Pessoa, e o pessoal da Odebrecht, o Mareio Faria e o Rogério Araújo.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR- O senhor recebeu , direta
ou indiretamente, algum recurso , algum benefício dessa empresa?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Recebi através do Deputado José
Janene e depois recebi através do Alberto Youssef.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR- O senhor sabe dizer de
que empresa o senhor recebeu?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Dessas empresas do cartel, eu acho que
de todas.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - E essa inclusão que o
senhor disse? "Olha desagradei o cartel porque eu incluí algumas empresas que
estavam fora do cartel." Eu fico preocupado. A PETROBRAS não segue a 8.666, ela
segue o decreto de 1998, e esse decreto continua vigente até hoje.

136

1533

1534

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

--.. -...
CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
CPI - PETROBRAS
Número: 0449/15

Essa inclusão ou não se dá pela vontade de um diretor?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Como eu falei anteriormente e consta do

meu processo também, de delação, chegou numa posição que eu já não estava
mais aceitando aquilo. Esse processo todo é uma areia movediça. Você para sair é
muito difícil. Mas eu resolvi, e isso foi por vontade minha, pessoal, nas obras que
fossem da Diretoria de Abastecimento, incluir empresas que não eram do cartel. E
eu tinha autonomia para essa inclusão.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENONÇA JÚNIOR- Vou aproveitar aqui o tempo

da pergunta. Como o senhor considera hoje o que foi feito na PETROBRAS para
melhorar ou para minimizar essa possibilidade? O que aconteceu hoje que pode ter
sido modificado na PETROBRAS?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu não conheço com detalhe, depois

que eu saí, o que a PETROBRAS está fazendo , com detalhes. Eu não conheço. E
muito menos agora que eu fiquei um bom tempo aí fora do processo, preso lá em
Curitiba. E continuo preso na minha casa. Então eu não tenho esse detalhamento.
Isso tem que ser perguntado para o Presidente da PETROBRAS.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Então vou reformular a

pergunta. O que o senhor considera que poderia ser feito para amenizar os efeitos
de um cartel desse tipo?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Bom, um item que eu mencionei aqui,

para não ter dificuldades na execução das obras, para ter menos aditivos, é ter
projeto completo. Eu acho que um erro grave que a PETROBRAS teve e que
facilitou esse processo todo de distorção de valores, e propina, etc. , foi que os
projetos não eram completos, e isso leva a uma facilidade muito grande em relação
a desvios. Então, o primeiro ponto é só fazer as licitações com o projeto completo.
Outro ponto: reduzir essa faixa. Vamos dizer que, por não ter projeto completo, a
PETROBRAS aceitava propostas de menos 15 a mais 20. É muito larga essa faixa.
Então, se tem o projeto completo, você pode reduzir, sei lá, de menos 5 a mais 5, e
isso tudo ajuda muito a reduzir essa dificuldade.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Só para finalizar, e essa

inclusão ou não das empresas? O que pode ser feito para que seja mais ampla, seja
mais transparente essa formatação de licitação na PETROBRAS?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA - É você ter cada vez mais empresas

prestadoras de serviço com capacidade, com idoneidade, com, vamos dizer,
conhecimento tecnológico para executar os projetos. Se tiver mais empresas, você
prejudica isso. Se tiver projeto detalhado, você vai dificultar muito isso. E outros
controles que a PETROBRAS achar convenientes.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR- Era pedido ao senhor que

não incluísse empresa nesse ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Era colocada uma solicitação para que

as empresas normalmente fossem empresas do cartel. Isso era colocado.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR- Para que não se incluísse

mais nenhuma.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É , para que ficasse dentro das empresas

lá, 10, 15 empresas do cartel.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Deputado Darc!sio

Perondi. (Pausa.) Ausente.
Deputado Leio Coimbra. (Pausa.) Também ausente.
Deputado Edio Lopes.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.

Sr. Paulo Roberto, para nós que estamos aqui há mais de 7 horas ouvindo o
senhor e ouvindo as perguntas dos Parlamentares, cada vez mais nos passa a
impressão de que há sim uma motivação de apresentar uma lista, quase 100%
oriunda do Legislativo, e que há sim muito mais gente envolvida nessa história, e
que os depoentes e os delatores fazem um esforço sobre-humano para mantê-los
afastados do epicentro dessa questão.
Mas, enquanto o senhor se esforçava para, de um lado, mostrar o seu
arrependimento e, de outro, colaborar com o esclarecimento dos fatos, não me
deixou de ocorrer o exemplo de um velho e grande jogador de futebol brasileiro
chamado Gerson , aquele que queria levar vantagem em tudo. O senhor representa
bem esse tipo. O senhor quis levar vantagens, e levou vantagens extraordinárias na
corrupção da PETROBRAS. E agora o senhor, de novo, quer levar vantagem, na
delação premiada, certamente antevendo uma pena menor.
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Mas o senhor sabe o que o cidadão comum está pensando neste momento,
Dr. Paulo? Que o senhor cometa um escorregão e que, ao invés de ter diminuição
da sua pena, a sua pena seja multiplicada por quatro, porque é isso o que o senhor
merece.
E eu quero fazer aqui algumas perguntas. O senhor pode dizer a esta
Comissão qual era o seu vencimento, aí incluídos os bônus, as gratificações, o
salário, só para que quem está nos assistindo neste momento saiba que o senhor
não era um assalariado qualquer?
Segundo: quando foi que ocorreu, vamos chamar assim, essa negociação dos
senhores com o então candidato à Presidência da República Sr. Eduardo Campos?
Esta eu gostaria que o senhor me respondesse de imediato, numa só palavra.
Quando isso? (Pausa.)
Estou esperando. Quando? Em que ano se deu essa ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- A segunda pergunta?
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Não. Quando se deu esse envolvimento
dos senhores ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Foi para a campanha de 2010.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES- Para a campanha de 2010. O.k.
Uma outra pergunta. O senhor ficou grande parte em prisão domiciliar,
enquanto seus colegas estavam lá na carceragem da Polícia Federal em Curitiba.
Houve muita especulação de razões pelas quais o senhor fora colocado, vamos
dizer, em liberdade. O senhor pode explicar como ocorreu isso?
E por último, a destruição dos registros de gravação das reuniões da
PETROBRAS. Sabemos que, pelo estatuto, como bem mostrou aqui um Deputado
que nos antecedeu, é possível acontecer isso. Agora, a pergunta é: isso era
corriqueiro, era normal, ou isso ocorreu agora, com a Operação Lava-Jato?
Termino aqui as minhas perguntas, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Antes da minha prisão domiciliar, que já
está completando 7 meses, eu fiquei 6 meses preso lá em Curitiba em regime
fechado. Então, esse período que eu fiquei lá é mais do que o de qualquer um que
está lá hoje. Eu fiquei 6 meses preso em regime fechado , até eu terminar a delação.
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Então, não passei para regime domiciliar sem antes passar 6 meses em regime
fechado.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Mas a estranheza, Dr. Paulo, é que o
senhor fora colocado em liberdade sem que nenhum fato novo, pelo menos de
conhecimento da sociedade, tivesse ocorrido. É estranho que algo dessa natureza
ocorra sem que tenha uma causa nova.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não, não há nada estranho, Excelência,
porque isso consta do acordo meu de delação, isso consta do acordo de delação
que foi firmado pelo Ministério Público e foi homologado pelo Supremo Tribunal
Federal. Então não tem nada de estranho nisso. Isso faz parte do acordo. Em
relação à pergunta do Conselho de Administração, se era possível destruir ou não a
gravação, eu não tenho conhecimento disso. Eu já coloquei hoje nesta Casa: eu não
tenho conhecimento desse assunto, porque nós da Diretoria participávamos como
convidado dessa reunião , para esclarecimentos. Agora, se era gravada ... Que era
gravada eu sabia, mas se era depois destruída, em 1 mês, em 1 dia, em 1 semana,
essa informação eu nunca tive.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Muito bem. Vamos dar
sequência.
Deputado Carlos Andrade. (Pausa.) Ausente.
Deputado Edmílson Rodrigues. (Pausa.) Ausente.
Deputado João Carlos Bacelar. (Pausa.) Também ausente.
A lista de membros está encerrada.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Tem a minha inscrição aí, é o último
nome, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Deputado Efraim Filho.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Perfeito. Já estão querendo tirar meu
tempo de novo, mas não vão, não.
Sr. Paulo Roberto Costa, rapidamente- meu tempo é curto-, vou ficar com
um viés técnico e um viés político da sua fala hoje, para resumir.
A questão do viés técnico. V.Sa. deixou muito claro quando disse que o
rombo da PETROBRAS é muito maior pela sua desgovernança do que pelos
desvios de corrupção. Eu queria que isso ficasse um pouco mais claro. V.Sa. disse
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que várias vezes chegou para dizer que não queria preços... a política
manipulação de preços. Ou seja, a PETROBRAS foi usada para fazer política?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Como mencionei a todos, Excelência,
nós tivemos aí, a partir principalmente de 201 O, uma defasagem muito grande nos
preços de derivados vendidos no País em relação ao que a PETROBRAS importava.
A PETROBRAS nunca foi autossuficiente

na produção de derivados. Em

determinado momento, foi autossuficiente na produção de petróleo, mas na de
derivados nunca foi. Então, o que que acontecia? Em vários momentos, a partir de
2010, 2011 e 2012, a defasagem de preço entre o diesel e a gasolina que a
PETROBRAS comprava lá fora para abastecer o mercado brasileiro era uma
defasagem de mais de 20%, ou seja, dentro de uma contrariedade total à lei de
mercado: quanto mais a PETROBRAS vendia, mais a PETROBRAS perdia, porque
tinha que comprar lá fora e pagava aqui. ..
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- Essa é a regra de mercado. V.Sa. disse
que chegou pedindo que isso fosse revisado.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Pedi que isso fosse revisado várias
vezes ...
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Principalmente o Ministro Mantega
disse que não.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA -Isso.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - E que argumento ele usava para dizer
que não? Era para atender à ordem política?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Ele, como Presidente do Conselho, tinha
poder para negar, e ele falava: "Não, esse aumento nós não vamos dar". E eu me
calava, porque eu não tinha ...
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- O senhor acha que a PETROBRAS foi
usada para atender a fins políticos?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu acho que a PETROBRAS teve um
prejuízo gigantesco, segundo os analistas entre 60 e 80 bilhões de reais, e esse
prejuízo não vai mais ser recuperado . Isso é que eu acho.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Esse prejuízo não foi em virtude de
políticas de negócios, foi em virtude de políticas públicas, de políticas de Governo.
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O

SR.

PAULO

ROBERTO

COSTA

-

O

Ministro

Mantega estava

representando o Governo naquele momento. É só o que eu posso falar a V.Exa.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- Perfeito.
Segundo. V.Sa. disse que teve do Youssef um pedido, através do Palocci,
para fazer a doação de 2 milhões de reais para a campanha da Presidente Dilma.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- O Youssef me falou isso com todas as
letras.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- Você fez essa doação?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu autorizei ele a fazer.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Você sabe como ele operacionalizou
essa doação?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não sei, porque em nenhuma
operacionalização eu entrava em detalhe com ele. Não sei como essa ele
operacionalizou.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- Mas a metodologia ... E esses 2 milhões
foram quitados, foram abatidos, por exemplo, do dinheiro da propina ... Esses 2
milhões, portanto, foram quitados, debitados da propina que o partido teria de
receber.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Que o PP teria que receber.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Na sua planilha lá, você botou 2
milhões a menos para o PP ...
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não, eu não fazia esse controle. Quem
fazia esse controle era o Alberto Youssef. Todos os valores que eram pagos que
não eram para o PP, o Alberto Youssef fazia essa contabilidade.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- Concordo. Mas, para eu entender: você
tinha que prestar contas do 1% dos seus contratos?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu tinha que atender o PP naquilo que o
PP pedia, via Alberto Youssef. Quem fazia o pagamento era o Alberto Youssef.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- Para concluir, Sr. Presidente.
Porque o Sr. Augusto Mendonça Neto, que esteve aqui, ele tinha o mesmo

modus operandi que o Vaccari, fazia os depósitos ao PT e dizia que estava quitado.
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V.Sa. deve ter acompanhado. Na sua relação com o Vaccari, acontecia algo desse
tipo?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu nunca tive nenhuma relação com o
Vaccari.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- Nenhuma conversa.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Nenhuma. Nenhuma.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO- Mas as doações feitas supostamente à
campanha da Presidente Dilma foram abatidas das propinas recebidas em virtude
dos contratos da PETROBRAS.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Foram abatidas do quantitativo do PP.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Frutos de propina na PETROBRAS.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Bom, vamos agora à
relação dos não membros.
O primeiro é o Deputado João Gualberto.
O SR. DEPUTADO JOÃO GUALBERTO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.
Sr. Paulo Costa, aqui já foi dito por outros Deputados que o senhor é um
bandido. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu acho que o senhor pode
contribuir com o Brasil neste momento. Eu acho que o senhor sabe de tudo de lá. O
senhor não falou tudo aqui sobre como essa engrenagem foi montada e para que
servia essa corrupção. Eu tenho certeza de que o senhor sabe.
Minha pergunta é a seguinte. Esse esquema criminoso, tanto no mensalão
como no petrolão, foi montado em 2003, no primeiro ano do Governo Lula.
Beneficiou o senhor, os diretores, alguns gerentes e os construtores, mas
principalmente o ex-Presidente Lula, a atual Presidenta Dilma e o PT, seus
Deputados e Senadores.
O senhor concorda que esse esquema de corrupção foi montado pelo
Presidente Lula? Sim ou não?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não tenho conhecimento para dar essa
informação, se sim ou não. Não tenho esse conhecimento. O que eu posso
complementar para V.Exa. é que eu não entrei na Diretoria em janeiro de 2003,
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quando o Presidente Lula assumiu, eu entrei em maio de 2004, 1 ano e meio depois,
e esse processo já existia quando eu cheguei lá. Na minha área não tinha porque
não tinha obras, mas esse processo já existia quando eu cheguei à Diretoria, em
maio de 2004. Eu não entrei em janeiro de 2003.
O SR. DEPUTADO JOÃO GUALBERTO- Repito: o senhor já foi chamado
aqui de bandido, mas o senhor pode se redimir com a sociedade, com os brasileiros,
com os brasileiros pobres que estão perdendo seus empregos. O senhor não acha
que foi o Presidente Lula -

de novo, repito -

que montou todo esse esquema

criminoso, mesmo o senhor tendo entrado só em 2004?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Eu tenho que colocar para V.Exa. coisas
que eu sei, que eu tenho condições de confirmar e que eu falei na minha delação, eu
não posso colocar coisas que eu não sei, então eu não posso lhe responder isso,
porque eu não sei.
O SR. DEPUTADO JOÃO GUALBERTO- Outra coisa. Quando foi aprovada
a compra de Pasadena, a Presidente do Conselho era a atual Presidente Dilma
Rousseff. Ela era Ministra também. Eu já ouvi aqui o senhor falar que foi um
consenso dos conselheiros a compra, mas ela sendo Presidente do Conselho, se ela
fosse contra essa compra, como se posicionariam os outros conselheiros?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Se a Presidente do Conselho fosse
contra, ou o Ministro Mantega, como eu falei aqui, fosse contra o aumento de
derivados, não era aprovado.
O SR. DEPUTADO JOÃO GUALBERTO - Então não seria aprovado se a
Presidenta Dilma não fosse a favor da compra de Pasadena. É isso?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não.
O SR. DEPUTADO JOÃO GUALBERTO - Não.
Outra coisa. Em 201 O -

o senhor falou 201 O, 2011 - , o senhor por algumas

vezes pediu para ter aumento de combustível. Em 201 O, a Presidente do Conselho
-

estou falando da atual Presidente Dilma -

não aumentou o combustível. O

senhor deve ter ficado com dúvida, porque estava vendo que era uma péssima
opção para o Brasil e para a PETROBRAS não aumentar o combustível. O senhor
acha que ela não aumentou, não autorizou o aumento, porque ela estava tratando o
assunto mais como político do que como técnico?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Quando eu levei esses pontos, no caso a
Ministra da Casa Civil à época já tinha saído do Conselho para assumir a
candidatura para a Presidência da República. Já era o Ministro Mantega o
Presidente do Conselho. Então todas essas vezes que levei estudos para lá, para
solicitar esse aumento de preços, a conversa já foi com o Ministro Mantega.
O SR. DEPUTADO JOÃO GUALBERTO - O.k. Para encerrar, Presidente.
Eu espero que o senhor repense e fale para o Brasil, na maior brevidade
possível, que os grandes idealizadores da corrupção na PETROBRAS foram o
Presidente Lula e a Presidente Dilma.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio lmbassahy) - Com a palavra o
Deputado Bruno Araújo. (Pausa.)
Na ausência do Deputado Bruno Araújo, com a palavra o Deputado Julio
Lopes. (Pausa.) Também ausente.
A última Deputada inscrita é a Deputada Clarissa Garotinho. Com a palavra a
Deputada.
A SRA. DEPUTADA CLARISSA GAROTINHO - Boa noite a todos.
Sr. Paulo Roberto Costa, o senhor afirmou no seu depoimento de delação
premiada que arrecadou 30 milhões de reais em recursos para caixa dois da
campanha de Sérgio Cabral e Pezão ao Governo do Estado do Rio de Janeiro em
2010. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco isso. Como é que foi feita essa
arrecadação? O senhor disse que, primeiramente, foi chamado a uma reunião onde
estavam presentes o Governador Sérgio Cabral e seu Vice, candidatos à reeleição,
juntos com o então Chefe da Casa Civil, Régis Fichtner, e que ali o senhor recebeu
esse pedido e autorização para recolher esses recursos irregulares para campanha.
Como é que é isso? Que empresas doaram? Eram empresas que prestavam
serviços para o Governo do Estado, que tinham contratos com o Governo? Ou eram
contratos do Governo do Estado com a PETROBRAS? Eram contratos diretamente
da área do senhor na Diretoria de Abastecimento? Quem é que comandava isso
pelo lado do Governo do Estado do Rio de Janeiro? Quem recebia esse dinheiro?
Eles tinham algum tipo de operador, ou eram membros do próprio Governo do
Estado que comandavam isso?
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Eu também gostaria de saber qual é a relação do senhor com o Sr. Wagner
Victer, então Presidente da CEDAE. Ele participou em algum momento dessa
captação ilícita de recursos para o caixa dois na campanha de Cabral e Pezão?
Pergunto isso porque houve um contrato firmado entre o senhor, como Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS, e a CEDAE, um contrato para abastecimento de
água do COMPERJ pela Estação de Tratamento do Guandu. Nesse contrato houve
pagamento de propina? Essa propina foi utilizada para a campanha do Sr. Sérgio
Cabral e do Pezão?
Também questiono se V.Exa. tem conhecimento de uma liberação irregular
de 13 milhões de reais por parte da CEDAE para a empresa responsável pela obra
da Estação de Tratamento de Esgoto da Barra da Tijuca. Essa liberação era uma
liberação de 13 milhões de reais, mas foi retida porque não houve o aceite da obra
da Estação de Tratamento de Esgoto. Eu tenho aqui em mãos cópia da ata dessa
reunião da CEDAE que comprova que não tinha sido feito o aceite dessa obra nem
pela Comissão de Fiscalização nem pelo Tribunal de Contas do Estado, e, mesmo
assim, a CEDAE liberou, irregularmente, esses 13 milhões de reais alguns meses
antes da campanha eleitoral. Então pergunto: quem foram esses agentes? De que
maneira isso aconteceu? Quais eram as empresas envolvidas?
E, por fim, alguma empresa que se negasse a pagar essas propinas, esses
percentuais que eram cobrados na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS,
enfim, se alguma empresa se negasse a pagar esse percentual, haveria
possibilidade de ela participar da obra, ou isso era como se fosse um pré-requisito
para participar de algum contrato? Uma empresa que não quisesse, ela poderia
participar do contrato, ou ela praticamente ficaria alijada do processo? Pergunto isso
para entender se era um processo viciado, que praticamente impusesse aos
empresários que participassem ou denunciassem esse esquema.
Por fim, questiono: se esse era um esquema que envolvia operadores,
diretores, políticos e empresários .. . V.Exa. foi condenado à prisão, está preso,
cumprindo prisão domiciliar. Diversos empresários foram presos. O senhor se sente
injustiçado se vendo preso, vendo grandes empresários do Brasil também presos, e
vendo políticos que participaram e comandaram esse esquema soltos, impunes?

146

1543

1544

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA DOS DEPUTADOS · DETAQ
CPI • PETROBRAS
Número: 0449/15

se eu consigo explicar todas a V .Exa. Ocorreu uma reunião e eu fui chamado lá no
Governo do Estado. Dessa reunião participaram o ex-Governador Sérgio Cabral, o
Vice na época, que é o Pezão, e o Secretário Régis Fichtner. Houve uma solicitação
do Governador. A reunião foi comandada por ele. Só ele que falou , o Pezão não
falou nada, o Régis Fichtner não falou nada. Ele precisava de apoio político, apoio
financeiro para a campanha política, e colocou como responsável por esse contato
comigo e, para depois, com as empresas o Secretário Régis Fichtner. O Secretário
marcou num hotel lá na Zona Sul do Rio de Janeiro e eu convoquei algumas
empresas, que participaram então dessa reunião. Eu participei de uma parte da
reunião, não participei da reunião toda. Nessa parte da reunião foram lá as
empresas Alusa, Skanska e Techint, para participar desse valor de 20 milhões de
apoio à candidatura do Governador Sérgio Cabral para o Estado, para a reeleição
para o Estado. E depois que eu sai- eu tinha outros compromissos, e sai- outras
empresas foram lá, e as principais eram do consórcio grande lá do COMPERJ. Aí eu
não posso lhe precisar, não tenho como precisar para V.Exa. o nome das pessoas,
porque eu não estava mais na reunião, mas era um consórcio formado pela
Odebrecht, pela UTC e pela OAS. Isso tudo resultou , então, de um apoio à
candidatura do Governador Sérgio Cabral. Os contatos, a partir desse momento, não
foram feitos por mim; foram feitos direto pelo secretário com as empresas. Então,
coube-me apresentar as empresas para o secretário. Depois, eu não tive mais
participação. Só soube que tinha sido cumprido o que foi acordado. Em relação ao
Wagner Victer, nunca ele participou de nenhum assunto desse, nunca tivemos nada
ilegal com ele. Esse projeto da água de Guandu , de reuso da água, na realidade,
nem foi para frente, porque se tornou inviável, e depois foi apresentado pela própria
CEDAE um outro projeto que seria o da água de reuso da Estação de Alegria para
atender ao COMPERJ. Esse contrato foi negociado, mas depois eu sai da
companhia e nem sei que destino esse contrato tomou. Mas posso lhe dizer que
nunca houve nenhuma irregularidade nos meus contatos com Wagner Victer. Em
relação à Barra da Tijuca, esses 13 milhões, eu desconheço . Não posso colocar
para V.Exa., não tenho condição de passar nenhuma informação, porque é um
assunto que eu não conheço. Em relação a empresas que não queriam pagar
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porque não poderiam participar, como mencionei aqui, eu chamei várias empresas
que não eram do cartel, e essas empresas não pagaram. Então, em vários contratos
da PETROBRAS, não teve pagamento. Fora as empresas do cartel, que são
aquelas principais, as empresas que constam da minha delação, grande parte dos
contratos da PETROBRAS não tinha nenhuma propina. Então, essas outras
empresas que eu, inclusive, chamei não tinham. Em relação a se eu me considero
injustiçado por ter Diretores da PETROBRAS presos, por ter empresários presos e
por não ter nenhum político preso, acho que, como eu falei no início desta sessão,
se nós queremos passar este Brasil a limpo, é em todos os níveis. Então, eu espero
sinceramente que os maus políticos que foram citados e tiveram envolvimento
também tenham sua penalidade. As penalidades não podem ser só em cima de
Diretores da PETROBRAS e em cima de empresas. Então, os maus políticos
também têm de ter sua penalidade. Eu assim espero.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Agradeço.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- Sr. Presidente, V.Exa. me permite

uma última pergunta, de 30 segundos?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Permito.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR - O.k.

Sei que o senhor está cansado, eu também estou, mas gostaria de fazer uma
última pergunta. Quem deu autorização, quem deu procuração para o Janene operar
dentro da Diretoria? O Janene recebeu autorização, procuração de quem para
operar dentro dessa Diretoria? O senhor tem conhecimento?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Não. O Deputado nunca falou isso

comigo, nunca entrou nesse detalhe. Não tenho conhecimento, não lhe posso
responder.
O SR. DEPUTADO DELEGADO WALDIR- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - O Deputado Luiz Sérgio ainda

quer fazer ainda alguns questionamentos.
V.Exa. tem a palavra, Deputado.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sr. Paulo Roberto, nas audiências que

ocorreram aqui, quando aqui estiveram Graça Foster e Sergio Gabrielli, uma das
perguntas muito incisivas que os Parlamentares fizeram era: a auditoria não pegou
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nada? Então, pergunto:. V.Exa., que recebia esses recursos das empresas, do cartel,
em momento algum temeu que a auditoria da PETROBRAS pudesse detectar esse
problema? O que dava a garantia, dentro da estrutura da PETROBRAS, para uma
operação desse nível?
Outra questão de sua fala aqui eu acho que foi muito importante para os
funcionários da PETROBRAS, porque o discurso é o de que havia uma corrupção
institucionalizada. Isso passa para muitos uma visão de que era todo mundo. E
V.Sa. aqui disse que mais de 99% dos funcionários da PETROBRAS não têm nada
a ver. Outros já disseram que a comissão de licitação não tinha nada a ver. Então, a
PETROBRAS, no seu conjunto, o corpo técnico de seus funcionários, é formada por
gente honesta. Esse problema ... O que era o problema institucionalizado? Porque,
quando se diz que o problema era institucionalizado, passa-se a ideia de que é todo
mundo, e V.Sa. aqui reafirma o que já foi dito: que eram pessoas, e não a empresa
como um todo.
Então, queria que V.Sa. me respondesse em relação a essa questão e em
relação à auditoria.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Bom, a PETROBRAS tem vários
controles, internos e externos. Tem a auditoria , tem a parte toda externa de TCU,
CGU, e os seus balanços são auditados. Infelizmente, a auditoria não acompanhou,
não pegou, não teve nenhuma ação em relação a esse assunto. Os balanços, que
eram todos auditados, passaram; os projetos, como falei , eram todos aprovados na
Diretoria. E infelizmente aconteceu isso, que espero que nunca aconteça. Agora, eu
não acho, nunca achei, que esse problema fosse institucionalizado. Esses
problemas foram pontuais, em algumas áreas, com algumas pessoas, mas jamais se
pode falar que, na PETROBRAS, era um processo institucionalizado. Eu não
concordo com isso.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Quando eu fiz a pergunta em relação ao
Barusco, que ocupava um cargo intermediário -

nem Diretor ele era - , e disse que

roubava sozinho, V.Sa. disse assim: "Eu não posso opinar, porque naquele
momento eu não estava como Diretor da PETROBRAS". Respondendo, depois, uma

pergunta de um outro Parlamentar, V.Sa. disse: "Eu cheguei em 2004, mas esse
problema já existia".

149

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
CPI - PETROBRAS
Número: 0449/15
Então, num determinado momento, V.Sa. teve conhecimento, mesmo não
sendo Diretor, de que existia. Naquele período, quando o Barusco disse que
roubava sozinho, V.Sa. não quis opinar. Não quis porque já tem muitos problemas
para explicar, ou , efetivamente, refazendo a pergunta, V.Sa . acredita que uma
pessoa, num cargo intermediário, poderia roubar a quantidade de recursos que ele
roubou , se não votava, se ele não podia tirar de pauta? Novamente, refaço essa
pergunta.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Em relação ao Barusco, repito o que já
falei: eu não tenho condição de colocar, de esclarecer coisas que aconteceram no
passado, porque eu não tinha conhecimento disso nem tinha relação nenhuma com
ele. Ele era da área de exploração e produção, eu era da área de gás natural, depois
fui para a área de abastecimento, então, eu não tinha condição de fazer isso. Eu
entrei na Diretoria em maio de 2004, e o que me foi dito depois, por algumas
empresas, foi que esse já era um processo em andamento dentro da PETROBRAS.
Isso me foi colocado pelas empresas. Na minha área, repito, em 2004, 2005 e 2006,
praticamente não tinha projeto, mas na área de exploração e produção e na área de
gás e energia -

principalmente na área de exploração e produção- tinha projetos.

E que merece ser feita uma análise, merece ser feita uma análise. Isso,
possivelmente- possivelmente, não; com certeza; foi-me dito pelas empresas), não
começou em 2004, começou antes de 2004, quando entrou o Diretor Duque, etc.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Outro tema que hoje não foi ...
O SR. DEPUTADO IZALCl -Só para ver... O Duque entrou quando- V.Sa.
sabe? -

na Direção?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA -Início de 2003.
O SR. DEPUTADO IZALCI - Em 2003. Está bom.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO- Outro tema que não foi muito explorado
hoje diz relação aos aditivos contratuais. Explique detalhadamente a maneira como
o cartel poderia se beneficiar dos aditivos contratuais. Pode existir sobrepreço nos
aditivos? Se afirmativa a resposta, descreva as principais formas.
Segundo: era necessário pagar vantagem indevida a empregados e Diretores
da PETROBRAS para celebrar aditivos contratuais? Se afirmativo, de que forma
essa vantagem indevida era paga?
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O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Grande parte dos aditivos dentro da
PETROBRAS era devida aos projetos malfeitos, aos projetos não totalmente
concluídos. E você fazia uma licitação de um projeto não concluído ou cheio de
dúvidas. Obviamente isso gerava, depois, aditivos. Esses aditivos, já mencionei aqui
anteriormente, eram negociados na obra, pelo gerente do contrato. Então, se o
gerente do contrato, tecnicamente, achava que era aceitável, ele encaminhava ao
diretor de contrato dele, que era o Diretor de Serviços. Se os valores eram muito
grandes, por eu ser responsável pelo orçamento, vinha para mim. Senão, já ia
direto, e o Diretor de Serviços encaminhava a pauta para a Diretoria. Agora , o que
os Diretores poderiam fazer nesse processo? Acelerar o processo internamente em
relação a aditivos. Mas a base do aditivo era feita na obra, pelo gerente de contrato.
Em relação à planilha de preços, eram valores já planilhados. Então, não tinha
acréscimo de valor; tinha acréscimo de quantitativos, que o gerente da obra
atestava, ia para o Diretor, o Diretor mandava para Diretoria, e a Diretoria aprovava.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Mas não obrigatoriamente a questão
relativa a aditivos significava a intermediação de corrupção?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - As empresas pagavam também propina
nos aditivos. Então, havia pagamento. Não era só no contrato principal. Nos aditivos
também tinha pagamento.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Agora, para concluir, V.Sa. aqui usou
muito o termo "passar o Brasil a limpo". Foi um termo muito usado. "Passar o Brasil a
limpo" não significa uma questão só dos políticos e dos partidos políticos. O Brasil é
o Brasil no seu todo.
Em 1990, Paulo Francis denunciou que Diretores da PETROBRAS tinham
contas em paraísos fiscais. A PETROBRAS, em vez de investigar, processou Paulo
Francis. Se ele estivesse vivo ... A famllia dele, certamente, hoje pode até pedir o
ressarcimento , porque, como o Barusco disse que já tinha dinheiro lá fora desde mil
novecentos e não sei quando e era exatamente esse o período a que se referia
Paulo Francis, então, comprovada fica a sua denúncia -

não em relação a todos,

mas pelo menos a um ele tinha comprovação.
V.Sa. não acha que, se naquele momento a PETROBRAS tivesse, já na
década de 90, apurado essa questão a fundo, teria passado a PETROBRAS a limpo
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e evitado que ela estivesse vivendo hoje este capítulo triste da história da maior
companhia brasileira?
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- É uma possibilidade. Vamos dizer, se
isso tivesse sido apurado com rigor na época, talvez não estivéssemos hoje aqui
discutindo este assunto. É uma possibilidade.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Presidente, peço a palavra, como
Lfder, só para fazer um registro. Primeiro ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - V.Exa. tem a, palavra pela
Liderança da Minoria, por até 8 minutos.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO- Eu abri mão da minha fala porque
estava absolutamente atendido pelos colegas de partido que me antecederam, pelos
colegas da Oposição, mas quero fazer alguns registros .
Primeiro, acho que se deve comemorar o instituto da delação, que se prova
para a República Federativa do Brasil como uma troca entre o Estado e o cidadão,
que tem até este momento se mostrado efetiva e importante para avançar em casos
que são de importante elucidação.
Eu ouvi, durante grande parte desta tarde, os mais diversos questionamentos.
Aliás, vou aproveitar este momento para registrar ao Presidente que nós todos
estamos recebendo informações de mais um panelaço que toma conta de toda a
República Federativa do Brasil neste momento em que acontece um programa de
televisão de um dos partidos pollticos. Mais uma vez o Brasil se manifesta. É bom
registrar isso. Temos acompanhado.
Quero utilizar este meu tempo para fazer uma pergunta ao Dr. Paulo Roberto,
para um esclarecimento. Eu vi parte do vfdeo do depoimento de V .Sa . ao Juiz Sérgio
Moro, em que fazia referência ao tempo que levou sua nomeação, algo em torno de
4 meses, porque foi seguido um trâmite: passou pelo Ministro de Minas e Energia e,
eventualmente, no seu caso, por uma chancela do próprio Presidente da República ,
do Presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva. Há esse registro.
Pergunto em que contexto se dava: se naquele momento V.Sa. já conhecia o
Presidente da República ; em que contexto se dava isso. Já era o próprio partido.. .
Sabia-se que era uma indicação do Partido dos Trabalhadores, mas, quando há
essa menção à chancela do Presidente, que medida se dava ...
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Embora não possa formalmente fazer pergunta, deixo-a aqui, para, caso
V.Sa. queira fazê-lo, poder explicitar o tipo de relação naquele momento.
No mais, quero registrar isso. Acho que, das informações aqui colhidas e para
o conjunto das investigações, a compreensão da participação do Sr. Paulo Roberto
num evento mais próximo, mais intimo, da hoje Presidente da República ...
Uma reflexão que eu quero inclusive fazer questão de repetir é sobre o
quanto o tamanho desse dano ao Erário público tem um componente mais ou menos
danoso, considerando-se o tamanho da política de estado utilizada pelo partido para
utilizar a PETROBRAS. O Governo, utilizando-se da sua posição majoritária, em
detrimento dos minoritários, a quem impôs prejuízos, adotou o comportamento de
segurar preços de forma artificial, o que comprometeu a empresa de forma muito
grave, para, não fazer não política de estado, mas política de partido.
Talvez, além de gerar prejuizos- aqui vou fazer uma reflexão , e talvez V.Sa.
possa também responder- que atingem o Estado de Pernambuco, que atingem os
mais diversos Estados que produzem também o etano!, essa foi uma medida que,
ao mesmo tempo em que danificou a PETROBRAS, danificou também toda a
produção de uma fonte energética desenvolvida pelos brasileiros de forma brilhante,
com anos de tecnologia, de inovação. De forma artificial, essa fonte foi atingida em
cheio, no coração, pela política adotada pelo Governo Central, pelo Partido dos
Trabalhadores, tirando anos de eficiência, no momento em que o mundo vinha
prestando atenção no etano! como commodity, como sendo um produto que tinha
tudo para ganhar um novo momento. E isso também teve um efeito colateral para
esse setor produtivo que emprega milhões de brasileiros.
Então seria essa a reflexão.
Se puder, gostaria de ouvir o Dr. Paulo Roberto sobre os dois episódios: o da
nomeação e sobre o dano causado ao etano! brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Darei 1 minuto ao Deputado
Edmílson, que me pediu e, depois, nas considerações finais, se o Dr. Paulo Roberto
Costa terá o tempo que achar necessário para, de desejar, comentar e fazer os seus
agradecimentos.
Com a palavra o Deputado Edmílson, por 1 minuto.
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quero fazer uma observação que é muito triste no Brasil: a banalização das cifras.
Eu entendi o raciocínio de V.Sa., mas com 6 bilhões se constrói a terceira maior
cidade da Amazônia -

são cento e poucos mil imóveis para famílias de 4, 5

pessoas na Amazônia, em Ananindeua, colada a Belém. É muito dinheiro.
Mas há um lado positivo, Presidente, permita-me ... As minhas perguntas têm
se repetido e tratado do Decreto n° 2.745, de 1998, responsabilidade do Fernando
Henrique.
Eu creio que a grande contribuição desta CPI e deste Parlamento é mudar
essa coisa, e a PETROBRAS é uma estatal, tem autonomia, mas é relativa essa
autonomia, porque não existe a possibilidade... Não existe possibilidade de
processos honestos sem projetos, licitação sem projetos, início de obra sem
projetos, porque todos os projetos complementares são possíveis e todos os aditivos
também. Então, respeita-se 20% para baixo, 20% para cima ou 25 ... Aí, não há
corrupção!
Então o outro problema ... E, nesse sentido, é uma grande contribuição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Para concluir, Deputado
Edmílson.
O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu concluo.
A outra contribuição é a reforma política, que tem que decidir alçada da CPI -

aí foge à

a história do financiamento de campanha, porque, se nós não

tocarmos nessa ferida , nem há corrupção na PETROBRAS, nem há corrupção no
financiamento eleitoral. Então não teria sentido ter esta CP I.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Para concluir.
O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES -Concluo mesmo, com uma
pergunta.
Foi citado, em certo momento, que V.Sa. teria feito referência a que o
Fernando Baiano representava o PMDB. Aí é que surge o nome inclusive do nosso
Presidente da Casa, da Câmara. É muito ruim quando se cita sem ... Porque houve
uma citação indireta no depoimento do Youssef. Eu queria ouvir se o senhor, por
exemplo, conhece Fernando Baiano; se conheceu Júlio Camargo, da Toyo Setal; se
conheceu Jayme de Oliveira, o Careca, policial.
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E uma pergunta a mais: já citou em depoimento o senhor, por exemplo, ter
ido, ao Caesar Park?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Para concluir, Deputado
Edmílson.
O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu concluo com isso.
Concluo.
O Hotel Fasano, em Ipane ma, já foi lugar de reunião?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Deputado Edmílson, agradeço
a V.Exa.
V.Sa. , Sr. Paulo Roberto Costa, fará os comentários que achar necessários,
responderá as perguntas e peço que já encaminhe também as suas considerações
finais , para que possamos encerrar a oitiva.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA - Bom, respondendo primeiro as
perguntas de V.Exa. a respeito da nomeação, realmente houve um prazo de uns 3, 4
meses. O Deputado Janene, na época, falou que estava levando o meu nome, mas
não foi rápida a aprovação. Então, teve um certo tempo até ser aprovado o nome, e
eu fui indicado, então, para o Conselho, em maio de 2004. Então, houve realmente
um prazo de negociação. Detalhes dessa negociação eu nunca soube, nunca me
interessei. Então, não posso detalhar para V.Exa. Em relação à parte de preço
artificial da gasolina, que trouxe prejuízos gigantescos para o setor de etanol, isso é
público e notório. Então, nós tivemos aí um combustível que é produzido no Brasil,
um combustível limpo, que o Brasil tem tecnologia, que emprega muita gente. E,
pelo que eu li também na imprensa, nos últimos tempos, talvez 60, 70 usinas de
açúcar e etanol tenham sido fechadas, nessa época, por um preço artificial da
gasolina, que retém o preço do etano!. Então, isso é fato , é público, é notório e todo
mundo sabe disso. Foi um prejuízo gigantesco, nesse sentido. Em relação às
perguntas de V.Exa., se o projeto não estava pronto, era um problema sério, que
causava distorções, aditivos, etc., eu mencionei aqui e repito: a PETROBRAS errou.
Isso foi um erro. Não é erro meu nem erro de um diretor A, B ou C. A Diretoria
aprovava as licitações com o projeto não concluído. E uma maneira de evitar novos
problemas daqui para frente -

uma das maneiras- é ter o projeto pronto e reduzir

aquela faixa que a PETROBRAS aceita -de menos 15, mais 20 -

talvez para
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menos 5, mais 5. Você vai reduzir muito os problemas com o projeto pronto. Então,
houve um erro da PETROBRAS, houve um erro da Diretoria -

porque isso foi

aprovado pela Diretoria da PETROBRAS - , ao aceitar fazer licitações com o projeto
ainda indefinido, o projeto não concluído. Em relação à reforma política, é algo que
compete a V.Exas. , não a mim. Eu já dei a minha posição aqui, como cidadão. Eu
acho que a continuar isso, nós não vamos passar o País a limpo. Eu acho que não
há como as empresas continuarem fazendo as doações, porque esse assunto vai
continuar sendo um assunto ainda que não vai resolver, ainda vai ter interações, vai
ter contatos, vai ter uma série de coisas. E acho que não é o caminho, porque essa
relação de empresas com campanhas, na minha visão , como cidadão, é meio
promíscua. Eu acho que não é o caminho adequado. Mas isso não compete a mim;
compete a V.Exas., como legisladores deste País. Se eu conheço o Fernando
Baiano? Conheço. Se eu conheço Júlio Camargo? Conheço. Se teve reunião no
Fasano, no Rio de Janeiro? Teve uma reunião, de que participaram dois Deputados:
um do Rio Grande do Sul -

isso está na minha delação -

e um de Minas. O de

Minas é o Faria, e do Rio Grande do Sul é o ... Agora , nesta altura, já não estou mais
conseguindo me lembrar dos nomes porque eu já estou muito cansado. Mas isso
consta da minha delação. Teve uma reunião lá com esses dois Deputados, onde
eles tinham pedido a inclusão de uma empresa nas licitações. Teve. (Pausa.)
Desculpe-me, Sr. Presidente. Posso fazer as considerações finais agora?

O SR. DEPUTADO IZALCI -Só para saber, foram atendidos os Deputados?
A empresa foi colocada?

O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Foi. É um Deputado de Minas, o Faria, e
outro do Rio Grande do Sul, que agora, realmente, pelo cansaço , não estou me
lembrando. Foi a empresa chamada FIDENS, uma empresa de Minas Gerais. Bom,
concluindo a minha parte, embora alguns de V.Exas. tenham colocado que não
acreditam na minha fala , na minha colocação, na minha boa fé, eu queria dizer para
vocês que, quando eu parti para fazer a delação -

foi uma solicitação da minha

família, que estava sofrendo muito - , eu não medi consequências. Não me orgulho
disso. Repito aqui: não me orgulho de ter feito a delação. Mas eu não medi as
consequências de falar tudo o que eu sabia, de falar das pessoas. Não poupei
ninguém. Seria uma, vamos dizer, da minha parte, uma não coerência total eu
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prejudicar a minha família, prejudicar a minha delação para poupar ou para segurar
alguma pessoa. Não fiz isso. Embora alguns não acreditem, eu me arrependo de ter
feito isso. Não gostaria de ter feito . Se pudesse voltar atrás, eu não faria. "Ah, mas
você usufruiu." Usufruí. Usufrui! Errei. Quem na vida não erra? Eu errei. Errei. Errei

muito! Estou pagando por isso, minha família está pagando por isso. Mas eu espero,
como brasileiro, que essa minha contribuição ... E repito aqui: a minha delação é que
puxou o nó, melhor dizendo, puxou o fio desse novelo. A minha delação levou
depois à delação do Youssef, levou à delação da Toyo Seta!, levou à delação da
Camargo Correia e a tantas outras, porque eu comecei: eu tive a coragem de
começar. "Ah, mas você é bandido, você errou." Errei! Errei! Estou pagando por isso!
Agora, tudo isso que hoje se sabe, que o Juiz Sérgio Moro sabe, que o Ministério
Público sabe, que V.Exas. sabem, começou por mim. Isso não pode ser esquecido.
Quando eu falei a primeira vez no Ministério Público, que depois gerou o documento
do meu acordo com o Ministério Público, de delação, o Ministério Público não tinha
ideia do volume das coisas, o Juiz Sérgio Moro não tinha ideia do volume do que
estava acontecendo, V .Exas. não tinham ideia do volume do que está acontecendo.
E isso, hoje, é algo grandioso. E eu espero ... Perguntaram-me aqui, mais de uma
vez, o que é romper um sistema podre. Para mim, romper um sistema podre é esse
sistema dos maus políticos, das pessoas da PETROBRAS que erraram, das
empresas que erraram. Ou seja, estamos com condição de melhorar este Pais, e
muito disso está nas mãos de V.Exas., aqui no Legislativo. Então, eu acho que eu
estou dando aqui uma colaboração. Não estou me eximindo da responsabilidade errei, estou pagando por isso - , mas estou dando uma colaboração para que a
gente tenha, no futuro , um País melhor do que nós temos hoje. É uma pequena
colaboração que eu estou dando, com muito sacrificio. As pessoas acham que eu
não tenho sacrifício. Eu tenho muito sacrifício, pelo que eu estou passando, e minha
família, mais ainda. E isso é muito doloroso para nós. Eu trabalhei 27 anos na
PETROBRAS, e não tem nenhuma mácula na minha carreira de 27 anos. Podem
pesquisar o que quiserem. Não tem. Na hora em que eu fui procurado, infelizmente,
pelo Sr. José Janene, começou a minha mácula. Mas eu trabalhei 27 anos, dei
sangue nesses 27 anos, trabalhando como técnico, assumi várias funções, e não
tem nenhuma mácula na minha carreira. Errei. Hoje estou com 61 anos, estou
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pagando por isso, vou pagar por isso, e minha família está pagando. Mas espero
que V.Exas. contribuam, com aquilo que eu falei , com outros que falaram, para a
gente ter um Brasil melhor.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE- O senhor se considera uma espécie de
Roberto Jefferson do petrolão, como indutor do fio de uma meada?
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - É melhor comparar com a Operação
Mãos Limpas, da Itália.
O SR. PAULO ROBERTO COSTA- Não conheço. Não posso ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hugo Motta) - Entendo a criatividade dos
nobres Parlamentares, mas, diante do cansaço, eu me pouparei e pouparei o Brasil
neste momento.
Nada mais havendo a tratar, informo que será realizada reunião de trabalho
amanhã, às 16 horas, na Secretaria da CPI. Na próxima quinta-feira teremos não só
as oitivas da Sub-Relatoria do Deputado André Moura, como também reunião
deliberativa para apreciação de requerimentos.
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.
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RESPONSABILIDADE
POR

PÚBLICOS

AGENTES

DOS

ATOS

DE

LESÃO

À

SOCIEDADE - INTELIGÊNCIA DOS §§ 5° E 6°
DO ARTIGO 37 DA CF

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA POR CULPA OU DOLO DISCIPLINA JURÍDICA DO "IMPEACHMENT"
PRESIDENCIAL (ARTIGO 85 INCISO V DA CF)
-PARECER.

CONSULTA

Formula-me, o eminente advogado José de Oliveira
Costa,

consulta

objetivando

esclarecer

se

a

improbidade administrativa a que se refere o inciso V,
do

artigo

85,

da

CF,

capaz

de

ju stificar

o

"impeachment" presidencial, decorreria exclusivamente
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de dolo, fraude ou má-fé na gestão da coisa pública ou
se também poderia ser caracterizada na hipótese de
culpa, ou seja, imperícia, omissão ou negligência
administrativa. Pretende também esclarecer se, no caso
de haver lesão ao patrimônio público em mandatos
sucessivos, os atos lesivos continuados contaminariam
os mandatos futuros

1.

RESPOSTA

Há necessidade de alguns esclarecimentos prévios à
resposta que ofertarei à questão formulada, para evitar
interpretações

que

transcendam

exclusivamente jurídico do

o

campo

parecer que

passo a

1 "Officers of the govemment are the trustees ar servants of the
people", Stimson, The law ojthe Federal and State Constitution of
United States, 1908, p. 49.
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elaborar

2.

Em face das críticas que, como cidadão,

apresentei à política econômica da Presidente em
exercício, nos últimos quatro anos, e que, infelizmente,
se

mostraram

procedentes,

tais

esclarecimentos

preambulares fazem-se necessários.
O primeiro esclarecimento diz respeito a minha própria
condição profissional e de cidadão. Como advogado e
2

Paulo Brossard ensina: "Desde que as autoridades políticas
desempenham funções, não por direito próprio, mas como agentes
e servidores da nação -"Officers of the govemment are the
trustees of servants ofthe people" - da qual derivam seus títulos
para o exercício dos cargos políticos, seja por eleição, seja por
outra forma legal de provimento; desde que se não admita a
irresponsabilidade outrora consagrada nas antigas monarquias,
quando os grandes servidores eram antes ministros da coroa que
do país, e apenas perante o rei respondiam, " como este respondia
somente perante Deus, único juiz a que prestava contas; desde
que o povo passou a ter existência política, a disciplina da
responsabilidade do governo converteu-se num dos problemas
básicos da organização estatal, não tendo faltado mesmo quem
visse na possibilidade de aplicar-se aos governantes o princípio
da responsabilidade o traço distintivo do Estado moderno" ("O
impeachment", Oficinas Gráficas da Livraria do Globo S.A., Porto
Alegre, 1965, p. 1 0}.

3
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professor de direito, tenho buscado, no curso de meus
58 anos de atuação na área jurídica e 55 de magistério
universitário, ater-me a duas linhas de atuação, ou
seja:
{1) prepositiva e "de lege ferenda", participando da

elaboração

de

inúmeros

projetos

de

emenda

constitucional, leis complementares, resoluções de
congresso, além de ter sido ouvido inclusive em
audiências públicas, seja na Constituinte, seja no
processo legislativo de muitas das leis em vigor no
Brasil;

(2) como intérprete do direito posto, sempre procurei
interpretá-lo rigorosamente à

luz do instrumental

hermenêutica, preocupado em afastar-me da crítica de
Ferrara, ao condenar os intérpretes "ideológicos", que,
muitas vezes, colocam na lei o que na lei não está para

4
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atender às suas preferências pessoais

3,

ou da lei

retiram o que nela està, por não concordarem com o
disposto no texto.
O intérprete do direito deve utilizar-se de todas as
formas e métodos possíveis para chegar ao conteúdo
ôntico das normas, mas deve respeitar o direito
positivo, independentemente de suas preferências ou
antipatias.
Nestes 58 anos de atuação como operador do direito,
tenho sempre distinguido as duas missões próprias do
advogado ou do jurista, ou seja, a prepositiva, em que

Hamilton Dias de Souza, em estudo que publicou em livro
conjunto comigo, Henry Tilbery e José Carlos Graça Wagner,
sobre este risco assim se manifestou: "deve-se lembrar a lição de
Francesco Ferrara, segundo a qual o excessivo apego à letra da
lei é pernicioso, mas, ainda mais grave é o perigo de que o
intérprete force a exegese, encaixando no texto aquilo que gostaria
que là estivesse ou suprimindo o que contrariasse suas
preferências" (Direito Tributário 2, José Bushatsky editor, São
Paulo, 1972, p. 32). Francesco Ferrara, "Interpretação e aplicação
das le is", 2a. edição, Ed. Coimbra, p. 129.
3
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tudo deve fazer para melhorar o que lhe parece possível
no sistema, e interpretar a ordem jurídica como foi
elaborada, ao aplicar o direito positivo .
Sempre assim agi dessa maneira, como advogado e
professor, e será à luz desta visão que elaborarei este
parecer 4 •

Para que fique claro que o presente parecer é apenas jurídico,
sem qualquer conotação política, transcrevo o Decálogo do
Advogado, que escrevi para meus alunos da Universidade
Mackenzie, na década de 80:
"1. O Direito é a mais universal das aspirações humanas, pois
sem ele não há organização social. O advogado é seu primeiro
intérprete. Se não considerares a tua como a mais nobre profissão
sobre a ten-a, abandona-a porque não és advogado.
2. O direizo abstrato apenas ganha vida quando praticado. E os
momentos mais dramáticos de sua realização ocorrem no
aconselhamento às dúvidas, que suscita, ou no litígio dos
problemas, que provoca. O advogado é o deflagrador das
soluções. Sê conciliador, sem transigência de princípios, e
batalhador, sem tréguas, nem leviandade. Qualquer questão
encerra-se apenas quando transitada em julgado e, até que isto
ocorra, o constituinte espera de seu procurador dedicação sem
limites e fronteiras.
3. Nenhum país é livre sem advogados livres. Considera tua
liberdade de opinião e a independência de julgamento os maiores
valores do exercício proftssional, para que não te submetas à
4
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força dos poderosos e do poder ou desprezes os fracos e
insuficientes. O advogado deve ter o espírito do legendário El Cid,
capaz de humilhar reis e dar de beber a leprosos.
4. Sem o Poder Judiciário não há Justiça. Respeita teus
julgadores como desejas que teus julgadores te respeitem. Só
assim, em ambiente nobre a altaneiro, as disputas judiciais
revelam, em seu instante conjlitual, a grandeza do Direito.
5. Considera sempre teu colega adversário imbuído dos mesmos
ideais de que te reveste. E trata-o com a dignidade que a
profissão que exerces merece ser tratada.
6. O advogado não recebe salários, mas honorários, pois que os
primeiros causídicos, que viveram exclusivamente da profissão,
eram de tal forma considerados, que o pagamento de seus
serviços representava honra admirável. Sê justo na determinação
do valor de teus serviços, justiça que poderá levar-te a nada
pedires, se legítima a causa e sem recursos o lesado. É, todavia,
teu direito receberes a justa paga por teu trabalho.
7. Quando os governos violentam o Direito, não tenhas receio de
denunciá-los, mesmo que perseguições decorram de tua postura e
os pusilãnimes te critiquem pela acusação. A história da
humanidade lembra-se apenas dos corajosos que não tiveram
medo de enfrentar os mais fortes, se justa a causa, esquecendo
ou estigmatizando os covardes e os carreiristas.
8. Não percas a esperança quando o arbítrio prevalece. Sua
vitória é temporária. Enquanto, fores advogado e lutares para
recompor o Direito e a J u stiça, cumprirás teu papel e a
posteridade será grata ã legião de pequenos e grandes heróis,
que não cederam às tentações do desãnimo.
9. O ideal da Justiça é a própria razão de ser do Direito. Não há
direito formal sem Justiça, mas apenas corrupção do Direito. Há
direitos fundamentais inatos ao ser humano que não podem ser
desrespeitados sem que sofra toda a sociedade. Que o ideal de
Justiça seja a bússola permanente de tua ação, advogado. Por
7
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Como cidadão senti-me, no curso d e minha vida, no
direito de criticar governos de qualquer ideologia,
quando entendi não estarem cumprindo o seu dever
para com a pátria e a sociedade. À evidência, tal crítica
decorreu sempre do
desvios,

meu repúdio a

principalmente

concussão

estavam

quando
na

a

desmandos,

corrupção

essência

de

ou
tais

comportamentos públicos.
Como cidadão, portanto, não me sinto prisioneiro do
direito positivo, do qual sou, como advogado. Embora
respeite o direito posto, como cidadão, sou livre para
expor minhas opiniões e críticas. É o que tenho feito
isto estuda sempre, todos os dias, a fim de que possas distinguir
o que é justo do que apenas aparenta ser justo.
10. Tua paixão pela advocacia deve ser tanta que nunca admitas
deixar de advogar. E se o fiZeres, temporariamente, continua a
aspirar o retomo à profissão. Só assim poderás, dizer, à hora da
morte: "Cumpri minha tarefa na vida. Restei fiel à minha
vocação. Fui advogado"".

8
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em livros, palestras e pela imprensa escrita, radiofônica
e televisiva s.
Quero deixar claro, pois, neste primeiro esclarecimento,
que a análise que farei, neste parecer, não é a do
cidadão, exercendo a cidadania -no meu caso, com
modéstia e limitações--, mas a do jurista, mantendo-me
exclusivamente adstrito ao texto constitucional, de
resto,

por

ter

exercido

a

cátedra

de

direito

constitucional até 1992, na Faculdade de Direito da
Universidade

Mackenzie,

e

ter

comentado

a

lei

suprema, em mais de 12.000 páginas, 15 volumes, pela
Editora Saraiva, com o saudoso professor Celso Bastos.
O segundo esclarecimento diz respeito aos sistemas de
governo.
s Nas minhas duas trilogias ("O Poder", "A nova classe ociosa" e
"O Direito do Estado e o Estado de Direito" e "Uma visão do
mundo contemporãneo", "A era das contradições" e "A queda dos
mitos econômicos" escrevi como cidadão, que se sente na
obrigação de trazer sua pessoal reflexão sobre o exercício do
poder.
9
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Sempre fui parlamentarista. Essa minha preferência,
eu a

manifestei nas diversas conversas com os

constituintes; no livro "Roteiro para uma Constituição",
que redigi a pedido de 66 constituintes, editado pela
Forense em 1986; nos artigos publicados em obras
sobre o parlamentarismo (Mário Henrique Simonsen e
eu defendemos, por ocasião do plebiscito, esta forma de
governo) 6; no livro que coordenei com Celso Bastos e
editado também pela Forense em 1987 e 1993

7 ;

no

livro escrito para o plebiscito de 1993 (embora não
6 O livro está intitulado "Plebiscito: como votarei?" (José Olympio
Editora, Rio de Janeiro, 1993} , tendo dele participado os
seguintes autores Antonio Ermírio de Moraes, Antonio Fernando
de Bulhões Carvalho, Benito Gama, Carlos Alberto Sardenberg,
Edmar Bacha, Ives Gandra Martins, Marco Maciel, Mário Henrique
Simonsen, Ozires Silva e Paulo Rabello de Castro.
7 O livro intitulado "Parlamentarismo ou Presidencialismo?", de
coordenação minha e de Celso Bastos, foi editado pela Academia
Internacional de Direito e Economia e Editora Forense, Rio de
Janeiro,. 1993, 2a. edição, tendo como autores: Celso Bastos,
Eduardo Muylaert Antunes, Imaculada Milani, Ives Gandra
Martins, Maria Garcia, Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo
Santos.
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sendo

monarquista),

intitulado

"O

que

é

Parlamentarismo Monárquico?" s e no artigo publicado
no livro

9

do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,

por comemoração de seus 80 anos, sobre os três anos
em

que

exerci

a

presidência

do

único

partido

parlamentarista do Brasil, antes do Ato Institucional n°
2, em São Paulo. Sempre defendi esta forma de
governo, mais moderna e adotada por todos os países
desenvolvidos, menos os Estados Unidos.

B "O que é Parlamentarismo Monárquico?", Ed. Brasiliense, São
Paulo, 1993.

9
"Minha presidência do Diretório Metropolitano do Partido
Libertador", texto publicado no livro "Paulistânia Eleitoral ensaios, memórias, imagens", 80 anos do TRE-SP, editado pela
Imprensa Oficial do Governo do Estado de São Paulo, 2011,
organizador José D 'Amico Bauab,
colaboradores: Antonio
Aguillar, Rodrigo Archangelo, Paulo Born.fim, Marília Gabriela
Buonavita, Maria Celina D'Araújo, Célio Debes, Carlos Alberto
Ungaretti Dias, Rubem Azevedo Lima, Ives Gandra da Silva
Martins, Geraldina Marx, José Álvaro Moisés, Bryan Pitts, Maria
Ligia Coelho Prado, Ubirajara de Farias Prestes Filho, Jade
Almeida Prometti, Renato Janine Ribeiro e Marcelo Tâpia.
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Lijphart, ao analisar as 20 democracias mais estáveis
do mundo, após a 2a guerra mundial, encontrou
apenas

um

país

parlamentaristas

presidencialista

e

dezenove

10 .

A própria Constituição brasileira foi projetada, nas
diversas Comissões

(8),

Subcomissões

(24)

e

na

Comissão de Sistematização, para hospedar o sistema
parlamentar, o que só ve10 a ser modificado no
plenário, após a

formação do grupo denominado

"Centrão",

liderança do

sob a

Deputado Roberto

Cardoso Alves.
Alguns dos institutos próprios do sistema parlamentar
-medida provisória, por exemplo, copiado do texto
constitucional italiano- não foram retirados do texto
constitucional, quando, na undécima hora, voltou-se
ao

sistema

presidencial,

com

diversas

versões

históricas sobre o motivo da mudança, que não são
IO

"Democracies", Ed. Yale, 1984.
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objeto de reflexão neste parecer. É de se lembrar que os
constituintes repudiavam o que denominavam de
instrumento da ditadura, ou seja, o Decreto-lei, que foi
retirado

do

texto.

Mas,

introduziram

a

Medida

Provisória, concebida para o sistema parlamentar,
como instrumento de governança, sujeita, sempre, a
sua aprovação final pelo Parlamento. Sua rejeição
poderia gerar até voto de desconfiança ao Gabinete.

11

11
Leon Fredja Szklarowsky escreve: "As Medidas Provisórias
foram feitas de encomenda, para o regime parlamentarista que
não vingou (a figuração do Estado Brasileiro está toda modelada
na estrutura parlamentarista. restando um sistema quasehíbrido),
inspiradas
no
modelo constitucional italiano
{parlamentarista). "Verbis": 'O governo não pode, sem delegação
das Câmaras, promulgar decretos que tenham valor de lei
ordinária'.
'Quando, em casos extraordinários de necessidade e de urgência,
o governo adota, sob a sua responsabilidade, medidas
provisó1ias, com força de lei, deve apresentá-las no mesmo dia
para a conversão às Câmaras que, mesmo dissolvidas, são
especialmente convocadas a se reunirem no prazo de cinco dias. '
Essa ordem constitucional dispõe também sobre a perda de
eficácia, desde o início, se não se converterem em lei, no prazo de
sessenta dias, a partir de sua publicação e faculta (a Lei
brasileira determina) ainda às Câmaras regulamentar por lei as
relações jurídicas oriundas desses decretos não convertidos.
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A característica maior do parlamentarismo é ser o
governo da "responsabilidade a prazo incerto", pois,
uma vez escolhido pelo Parlamento - que é a Casa de
toda a nação, onde estão representados situação e
oposição - um irresponsável para chefe de governo,
através de

votos

de desconfiança,

ele pode ser

derrubado, sem traumas políticos para a

nação.

Margareth Thatcher ficou no governo inglês por onze
anos -mais do que pode ficar um presidente brasileiro
ou americano--, sendo derrubada, quando pretendeu
elevar a

tributação sobre determinados bens. No

parlamentarismo,

há

mecanismos

naturais

de

Os textos brasileiro e italiano identificam-se, extraordinariamente.

Sara Ramos de Figueiredo, apoiada na doutrina italiana, fala na
existência de 'estado de necessidade legislativa', ou 'estado de
necessidade' para justificar a medida provisória, ou, na
expressão de Giuseppe Viesti, ao comentar o art. 77, 'a adoção
dos decretos-leis está condicionada à existência de circunstàncias
intrinsecamente excepcionais, de tal forma que, se não fossem
devidamente enfrentadas, decorreria um prejuízo concreto e certo
para os interesses fundamentais cuja tutela cabe ao Estado"
(Medidas provisórias, Revista dos Tribunais, 1991, p. 29-30).
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alternância do poder, sempre que o governo seja
incompetente, corrupto ou inexperiente

12

12

Celso Bastos lembra a origem do sistema:

"O século XVIII registrou conquistas muito importantes. Os dois

primeiros Reis Stuarts sofreram violenta reação do
Parlamento quando tentaram regredir para o absolutismo
monárquico. Logo em 1628, foi arrancada do rei a petição de
direitos, pela qual se confirmavam direitos e liberdades
anteriormente adquiridos.
Sucede ram-se os conflitos entre o rei e o Parlamento que
conduziram à dissolução deste último durante onze anos. Após
esse período convocou-se novo Parlamento, sobreveio a Guerra
Civil, decapitou-se o rei e implantou-se a República em 1649,
que no fundo encerrava uma ditadura parlamentar contra a
qual se insurgiu uma revolução liderada por Cromwell, que
estabeleceu um governo autoritário e pessoal. Com a sua
morte a monarquia foi restaurada. O que é certo, contudo, é
que nada obstante ter o Parlamento sofrido nesta época
grandes dificuldades, fundamentalmente foram mantidas as
prerrogativas obtidas no seu período áureo (ditadura
parlamentar).
O Reinado dos Stuarts terminava com a Revolução Gloriosa de
1688 que, sem derramamento de sangue, destronou o rei e
colocou um outro, de uma nova dinastia, no seu lugar
(Guilherme de Orange). Abriu-se, então, um período de
grandes conquistas parlamentares. Os próprios fatos históricos
estavam a demonstrar que a nova monarquia era implantada
por decisão do Parlamento. Na ocasião, inclusive, extraiu-se
nova concessão régia, denominada Bill of Rights, que encerrou
a t rasladação, para o Parlamento, de uma série de
15
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No

presidencialismo,

não.

É

o

sistema

da

"irresponsabilidade a prazo certo", pois, eleito um
irresponsável, ou se o mantém até o final no poder ou
deve-se

recorrer

ao

traumático

processo

do

"impeachment".
Quando da preparação dos trabalhos constituintes do
Paraguai fui convidado, com constitucionalistas de toda
a América, a expor minhas idéias, em Congresso
organizado pelo Ministério da Justiça. Tive, então,
oportunidade de mostrar não haver incompatibilidade
entre adotar mecanismos semelhantes ao "voto de
confiança" dos sistemas parlamentares, no regime

prerrogativas que até então eram exercidas pelo rei. Vê-se,
assim, como foi-se proces s ando, na Inglaterra, uma gradual
deslocação dos p rivilé gios monárquicos em fa vor do
Parlamento" ("Parlamentarismo ou Presidencialismo?", Série
Realidade Brasileira, volume li, Ed. Forense/ Academia
Internacional de Direito e E conomia, Rio de Jan eiro, 1 987, p.
4/ 5).
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presidencialista

13.

Outros constitucionalistas devem

ter defendido ideias semelhantes -não assisti a todas
as palestras- , pois o artigo 225 da Constituição
paraguaia hospedou essa inteligência:
"Artículo 225 - DEL PROCEDIMIENTO
El Presidente de la República, el Vicepresidente, los
ministros deZ Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte
Suprema d e Justicia, el Fiscal General deZ Estado, el
Defensor del Pu.eblo, el Contralor General de la
R epública, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal
Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos
a juicio político por mal desempeno de sus funciones,
13
Quando presidia a Fundação Alexandre de Gusmão, o
Embaixador Jerônimo Moscardo promoveu o 1 o Encontro de
Juristas da América e do Caribe, ocasião em que publicou todos
os textos constitucionais dos países latinoamericanos e do Caribe
(5 volumes) e um volume de estudos a respeito do
constitucionalismo desta parte do continente. O livro "I Encontro
de juristas da América Latina e do Caribe - volume IV Refiexões", Ed. Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília, 2010)
teve
a colaboração dos seguintes autores: Antonio Paulo
Cachapuz de Medeiros, Arturo Hoyos, Hemán Salgado Pesantes,
Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez, Ivan Escobar Fomos, Ives
Gandra da Silva Martins, Jorge Antonio Giammattei Avilés, José
Antonio Rivera S., Luiz Dilermando de Castello Cruz, Nestor Pedro
Sagués, Rubén Hemández Valle, Suzie d 'Auvergne, Walter
Antillon e João Grandino Rodas.
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por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por
delitos comunes.
La acusación será formulada por la Câmara de
Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a
la Câmara de Senadores, por mayoría absoluta de dos
tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la
Câmara de Diputados y, en caso, declararias culpables,
al sólo efecto de separarias de sus cargos, en los casos
de supuesta comisión de delitos, se pasarán los
antecedentes a lajusticia ordinaria" (grifas meus).

O artigo concilia, portanto, o "impeachment" com o voto
de confiança parlamentar, pois, por "má performance"
administrativa,
simplesmente

pode
afastado

um

presidente

do

governo,

eleito
algo

ser
que,

realmente, ocorreu com o Presidente Lugo, em processo
rigorosamente constitucional.
A ideia do voto de confiança é permitir alteração de
rumos de um governo que,

embora eleito pelos

representantes do povo, pode não estar cumprindo o
que o povo dele esperaria

14

14.

Maria Garcia esclarece:
18
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Na Comissão de Reforma Política da OAB-SP, que
presido, aprovamos, nos anteprojetos que redigimos,

"O parlamentarismo em sua conotação moderna, conforme coloca
Paulo Bonavides, apóia-se sobre uma base de requisitos mínimos
e essenciais, cuja presença, compõe a natureza do sistema.
Enumerados por Klaus Stern, são estes os requisitos: "a} a
presença, em exercício, do governo, enquanto a maioria do
Parlamento não dispuser o contrário, retirando-lhe o apoio; b} a
repartição, entre o governo e o Parlamento, da função, de
estabelecer as decisões políticas fundamentais; e c} a posse
recíproca de meios de controle por parte do governo e do
Parlamento, de modo que o primeiro, sendo responsável perante o
segundo, possa ser destituído de suas funções mediante um
voto de desconfiança da maioria parlamentar.
No mais, ressalta, "o parlamentarismo oferece contextura flexível,
admite variantes e configura distintos modelos, consoante os
mecanismos adotados com base, de preferência, no principio da
mais alta racionalidade institucional possível.
"Governo de partido, de opinião, de maioria e de representação,
ele se acha normalmente impregnado de alto teor de legitimidade
e basta isso para fazê-lo idôneo a enfrentar e absorver crises,
repartindo por todos, sem injustiça, o ônus político, econômico e
social dos sacrificios exigidos à nação" ("Parlamentarismo ou
Presidencialismo?", ob. Cit. p. 12 7I 8}.

l9

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS,

Professor E:mérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFTEO, UNTFMU, do
CIEE/0 ESTADO DE SÃO PAULO, das Escolas de Comando e Estado-Maior
do E:xército - ECEME, Superior de Guerra - ESG e da Magistratura do
Tribunal Regional Federal- 1" Região; Professor Honorário das Universidades
Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasili Gold.is (Romênia);
Doutor Honoris Causa das Universidades de Craiova (Romênia) e da PUCParaná, e Catedrático da Universidade do Minho (Portugal); Presidente do
Conselho Superior de Direito da FECOMERCIO - SP; Fundador e Presidente
Honorário do Centro de Extensão Universitária- CEU/Tnstituto Últernacional
de Ciências Sociais - IICS.

um

sistema

de

"recall",

inclusive

para

cargos

legislativos 1s.
Neste segundo esclarecimento, o que procuro mostrar é
que, se o Brasil tivesse adotado o projeto inicialmente
discutido nas diversas Comissões na Constituinte,
teríamos,
moderno

indiscutivelmente,
para

alternância

do

instrumento
poder,

mrus

desde

que

detectados fatos graves de gestâo, dolosos ou culposos.
A

terceira explicaçâo

necessâria

diz

respeito

ao

processo de "impeachment".

15
A
Comissão
é
assim
constituída:
Presidente:
Ives Gandra da Silva Martins, Vice-p res idente: José Afonso da
Silva, Membros Efet ivos: Alberto Lopes Mendes Rollo, Alexandre
de Moraes, Almino Monteiro Álvares Affonso, André Ramos
Tavares, Antonio Carlos Rodrigues do Amaral, Antônio Márcio da
Cunha Guimarães, Carmen Silvia Valio d e Araújo, Claudio
Salvador Lembo, Dalmo de Abreu Dallari, Dirceo Torrecillas
Ramos, Evandro Herrera Bertone Gussi, José d e Ávila Cruz, José
Gregori, Maria Garcia, Nelson Jobim , Ney Prado, Paulo de Barros
Carvalho, Robson Maia Lins e Sama ntha Ribeiro Meyer-Pflug.
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Quando do

processo

contra o

Presidente Collor,

elaborei dois pareceres sobre a matéria, um, a pedido
do deputado Hélio Bicudo, mostrando que a matéria
deveria ser examinada pelo Congresso, e outro, para o
Presidente Collor, entendendo - contra a opinião de
meu confrade na Academia Paulista de Letras e Letras
Jurídicas, Miguel Reale Jr.- que, tanto para o Juízo de
admissibilidade na Câmara dos Deputados, como para
o julgamento do próprio mérito, haveria necessidade de
2 I 3 da Casa Legislativa a favor da medida. Miguel
Reale Jr. defendia a tese de que, só para o julgamento
no Senado, os 2/3, seriam necessários, visto que para
o Juízo de admissibilidade bastaria maioria absoluta

16.

Tanto num caso, como no outro, minha tese prevaleceu
l7

16
Os dois pareceres e outros estudos foram publicados pela
Editora Cejup em 1992, sob o título "O "impeachment" na
Constítuição de 1988".
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17

No parecer ao Deputado do PT, Hélio Bicudo, lembrei que a

"omissão" geraria também crime de responsabilidade em face da

lei, transcrevendo parte do texto:
O exame da dicção dos diversos dispositivos da lei 8429/92

demonstra que a abrangência foi de tal ordem que nada restou
para os crimes comuns.
Reza, por exemplo, o artigo 11 inciso I que: "Constitui ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealda6e às
instituições, e notadamente:
I. praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência" (grifas meus).
Assim sendo, não há crime comum cujo fato delituoso não seja
proibido em lei, razão pela qual a lei n° 8429/92, no que diz
respeito á responsabilização do Presidente da República, teria
"revogado" as hipóteses de "crime comum" mencionadas no artigo
86 da Constituição Federal.
De lembrar-se que a Constituição Federal não só cuida dos crimes
comuns praticados pelo Presidente, no "caput" do artigo 86, como
outorga ao STF a competência para julgá-los (art. 1 02 inciso 1).
Estão os dispositivos assim redigidos:"Art. 86. Admitida a
acusação contra o Presidente da República, por 2/3 da Cãmara
dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF,
nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos
crimes de responsabilidade";
"Art. 1 02. Compete ao STF, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
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Apesar de não ter conseguido 1/3, pelo menos, dos
parlamentares, nas duas Casas,

e

ter sofrido o

"impeachment" por decisão política, foi o Presidente
Collor absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, que
não

encontrou

nexo

causal

para justificar

sua

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o vicepresidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios
ministros e o procurador-geral da República".
Ora, se todos os crimes comuns elencados na lei 8429/92
exteriorizam a improbidade administrativa, todos esses crimes,
teoricamente, seriam crimes de responsabilidade e não crimes
comuns, com o que a lei n° 8429/92 teria "revogado" o art. 86, o
art. 102 inciso I e inclusive o§ 4° do mesmo dispositivo. O§ 4 ° do
art. 86, em verdade, apenas se refere aos crimes de
responsabilidade, visto que não pode o Presidente ser acionado
por tal espécie de crime fora de suas funções, nem pode ser
responsabilizado, perante o Senado, por crimes comuns, de
possível prática somente fora de suas funções.
Ora, ao usar a expressão responsabilização parece-me ter o
constituinte cuidado dos crimes de responsabilidade e não dos
crimes comuns, pois estes somente podem ocorrer em atos
estranhos ao exercício de suas funções" ("O impeachment na
Constituição de 1988", Ed. Cejup, Belém do Pará, 1992, p. 42 a
45).
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condenação, entre os fatos

alegados e

beneficios auferidos no exercício do governo
É

eventuais
1 8.

que o julgamento da Suprema Corte difere do

julgamento do Congresso Nacional, aquele apenas
voltado para os aspectos jurídicos do "impeachment" e
este para os aspectos exclusivamente políticos e de
governabilidade

19.

AP 307-DF, Relator flmar Galvão, Autor: Ministério Público
Federal, 1 o réu: Fernando Affonso Collor de Mello, Julgamento:
13/12/1994, 2a. Turma.
18

Paulo Brossard lembra que:
"No sistema parlamentar, porque não governa, o Presidente é
politicamente irresponsável. O governo cabe ao ministério,
gabinete ou conselho de ministros, órgão colegiado, com unidade
política,
homogeneidade,
solidariedade coletiva e
coresponsabilidade na política do governo, guiado pelo Primeiro
Ministro, Chefe de Gabinete, Presidente do Conselho de Ministros,
Premier ou Chanceler, que é o chefe do governo. Politicamente
responsável é o gabinete, porque o gabinete governa. O
Presidente, que preside e não governa, não tem responsabilidade
política; só é responsável em casos de alta traição.
28. Porém, ainda quando, nos países que adotam o sistema
parlamentar, a locução "responsabilidade política" tenha outro
sentido, que cont rasta em geral com a apurada mediante o
"impeachment", ou em processo a este semelhante, no Brasil,
19
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Nesta terceira ordem de consideraçoes, o que pretendo
ressaltar, neste parecer, é que, quaisquer que sejam os
argumentos jurídicos a justificar o "impeachment", a
decisão parlamentar será sempre, indiscutivelmente,
política,

lembrando-se

que,

mesmo

nos

Estados

Unidos, o instituto jamais foi aplicado.
Neste particular, como afirmou

o eminente mestre

Paulo Brossard, também parlamentarista --quando eu
presidia o Partido Libertador em São Paulo, ele era
secretário geral do PL no Rio Grande do Sul- , sendo
seu livro sobre o "impeachment" obra clássica e de

obrigatória leitura para quem se debruçar sobre o
tema, o julgamento é sempre político, como, de resto, o
é, nos sistemas parlamentares, os votos de confiança
como nos Estados Unidos e na Argentina, por exemplo, onde
vigora o sistema presidencial, pelo referido processo, com fases e
formas que o assemelham ao processo judicial, não se apura
senão a responsabilidade política, através da destituição da
autoridade e sua eventual desqualificação para o exercício de
outro cargo" {"O impeachment", obra cit. p . 36/ 37).
25
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ou

desconfiança

a

um

gabinete,

por

parte

do

Parlamento, para manter ou afastar um governo. Por
isto, critica o instrumento político, de rara utilização,
ao dizer:
"A experiência revela que o "impeachment" é inepto para
realizar os fins que lhe foram assinados pela
Constituição. Ele não assegura, de maneira efetiva, a
responsabilidade política do Presidente da República.
Este registro é de indisfarçável gravidade, pois a
Constituição apregoa, logo em seu preámbulo, o
propósito de "organizar um regime democrático". E
democracia supõe a responsabilidade dos que dirigem a
coisa pública.
Depois, tanto mais grave e chocante é esta conclusão
quando se tenha presente a advertência que, já em
1826, fazia Bernardo Pereira de Vasconcellos, recém
abertas as portas do Parlamento Brasileiro: "sem
responsabilidade efetiva não há Constituição senão em
papel" 20.

Assim sendo, os argumentos, rigorosa e exclusivamente
jurídicos que apresentarei neste parecer, se, um dia,
vierem a ser examinados por um Tribunal Político
(Congresso
2o

Nacional),

poderão

merecer

Paulo Brossard, "O impeachment", ob. Cit. p. 204.
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considerações que transcendam a minha obrigação de
apenas

considerar

os

aspectos

exclusivamente

jurídicos, de acordo com minha exegese do texto
constitucional, que, como sempre coloco, em meus
pareceres, pode comportar melhor juízo.
Passo, agora, a examinar cinco dispositivos do texto
constitucional, que são essenciais para as conclusões
do presente parecer.
O primeiro deles é o artigo 85, inciso V, com a seguinte
dicção:
"Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente da República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra:

V- a probidade na administração;

"

Crimes contra a probidade da administração. Não
havendo explicitação sobre se, para sua caracterização,
27
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os atos hão de ser dolosos ou culposos, impõe-se
considerar tanto uns, quanto outros.
Probo é o cidadão íntegro, que, com competência e zelo,
exerce suas atividades, sendo o vocábulo sinõnimo de
honesto_ O constituinte, lastreado no direito anterior,
considerou que o crime de responsabilidade contra a
"probidade em administração" justifica a abertura de
um processo de "impeachment", com eventual perda de
mandato

21 .

O texto constitucional deve ser examinado à luz da
própria clareza do dispositivo, segundo o qual:

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina:
"Probidade na Administração. A probidade é uma obrigação
elementar, a que todos, especialmente os que recebem,
administram e aplicam dinheiro público, estão }ungidos. O
Presidente da República, evidentemente, não escapa a essa
obrigação. Desse modo, tem de zelar para que toda a
administração pública se atenha estritamente às normas de
probidade, sobretudo financeira" (grifas meus) (Comentários à
Constituição Brasileira de 1988, volume I, Ed. Saraiva, São Paulo,
p. 455).
21
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{(constitui crime de responsabilidade"
{(atos"
{(contra a probidade da administração".

O primeiro aspecto a ser realçado é que o texto
constitucional não discute o aspecto subjetivo de quem
pratica os atos, isto é, se o autor é probo ou ímprobo,
honesto ou desonesto na sua personalidade, na sua
maneira de ser, e s1m se, na condição de presidente,
mesmo que seja um cidadão honesto e digno, praticou,
por qualquer razão, atos contra a probidade. Não
propriamente atos de improbidade, mas atos contra a
"probidade de administração". Isto vale dizer que, se
seus

atos

provocaram

problemas

administrativos

envolvendo administr ação ímproba, ou seja, se seu
procedimento concorreu para gerar efeitos contrários à
lisura da administração proba, digna e honesta, está, o

29
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A

presidente, sujeito ao processo, mesmo que seja um
cidadão digno

2 2.

Creio que, por esta razão, o consti tuinte, ao falar em
crimes de responsabilidade, não distinguiu os crimes
dolosos dos culposos.
Alexandre de Moraes lembra que:
"A Constituição de Filadélfia já previa o instituto do impea chment
(art. 1°, Seção 3a; art. 2°, Seção 4a.}, que nos Estados Unidos da
América foi tentado contra o Presidente
Andrew Johnson, em 1868, sem êxito, e, mais recentemente, no
famoso caso Watergate, tendo o Presidente Nixon re nunciado
antes de se iniciar o processo, e contra o Presidente Bill Clinton,
também sem sucesso.
No Brasil, as Leis n °S 27 e 30, de 1892, regulamentadoras dos
crimes de responsabilidades cometidos pelo Presidente da
República, previam a aplicação somente da p ena de perda do
cargo, podendo esta ser agravada com a pena de inabilitação
para exercer qualquer outro cargo (art. 33, § 3°, da Constituição
Federal d e 1891; art. 2 ° da Lei n° 30, de 1892}, dando à pena de
inabilitação o caráter de pena acessória (Lei n° 27 de 1892, arts.
23 e 24).
Atualmente, a Lei n° 1.079/50, em seus arts. 2°, 31, 33 e 34, não
prevê a possibilidade da aplicação só da pena de perda do cargo,
nem a p ena d e inabilitação assume caráter de acessoriedade (art.
52, parágrafo único, da Constituição de 1988}, devendo, ambas,
serem aplicadas cumulativamente" (Constituição do Brasil
interpretada e legislação constitucional, Ed. Atlas, São Paulo,
2013, p. 1271}
22
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Aliás, é da tradição do direito brasileiro que quem está
no comando de qualquer empreendimento, responde
por atos culposos e dolosos, como ocorre, por exemplo,
na responsabilidade tributária, dos artigos 134 e 135
do CTN, ou naquela prevista na lei das sociedades por
ações, segundo a qual os conselhos de administração,
são responsáveis, em processos falimentares ou de
recuperação das empresas, tanto por atos dolosos,
quanto culposos

23:

23 Estão os artigos mencionados assim redigidos:
"Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exzgencia do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem
solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas
omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
11 - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus
tutelados ou curatelados;

m - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos
devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
31

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

-

Sexta-feira 18

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS ,
Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UNIFMU, do
CIEE/0 ESTADO DE SÃO PAULO, das Escolas de Comando e Estado-Maior
do Exército - ECEME, Superior de Guerra - ESG e da Magistratura do
Tribunal Regional Federal - 1 a Região; Professor Honorãrio das Universidades
Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia);
Doutor Honoris Causa das Universidades de Craiova (Romênia) e da PUCParanâ e Catedrático da Universidade do Minho (Portugal); Presidente do
Conselho Superior de Direito d a FECOMERCIO - SP; Fund ador e Presidente
Honorãrio do Centro de Extensão Universitária - CEU /Instituto Internacional
de Ciências Sociais - llCS.

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela
massa falida ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio,
pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou
perante eles, em razão do seu oficio;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de
pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria
de penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II- os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.";

"Art. 158 da Lei das SI As: Art. 158. O administrador não é
pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome
da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde,
porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
(grifas meus)
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Cheguei a defender a tese, no que diz respeito à
responsabilidade tributária,
contemplaria

hipótese

de

de que o
dolo,

por

artigo

135

falar

em

responsabilidade pessoal, e o artigo 134, de culpa, por
tornar solidária a responsabilidade, em relação aos
autores

da

infração,

tese,

todavia,

que não foi

hospedada pelo Poder Judiciário. A responsabilidade
pessoal eximiria a

empresa. Apesar de o artigo 135

fazer menção a "responsabilidade pessoal" nos atos
dolosos dos administradores, tornou, o Judiciário, tal
responsabilidade, apenas solidária.
O certo, todavia, é que, mesmo que não sejam
ímprobos, desonestos, imorais os administradores de
empresas, são eles responsabilizados por atos de
gestão que possam implicar desvios de qualquer
natureza. Tais atos, mais pelos seus resultados do que

li- com violação da lei ou do estatuto".
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pela intenção, é que podem tornar o agente passível de
responsabilização

24.

Assim sendo, culposos ou dolosos, atos que são contra
a probidade da administração podem gerar o processo
político de "impeachment".
O segundo dispositivo a ser examinado é o do artigo 37,
§ 6°, da CF, assim redigido:
"§ 6° - As pessoas jurídicas de direito público e as de

direito

privado prestadoras

de

serviços públicos

responderão pelos danos que seus agentes, nessa
Modesto Carvalhosa, em seu artigo "O crime consumado de
responsabilidade" ljomal O Estado de São Paulo, 22/12/2014, p.
A2) , entende que a omissão da presidente em punir responsáveis
já caracteriza crime consumado de responsabilidade:
"Isso quer explicitamente dizer que a Senhora presidente não vai
abrir processos penais administrativos contra as empreiteiras
envolvidas nos crimes cometidos na empresa estatal, na
conformidade com a Lei Anticorrupção. Com isso incorre a
presidente da República no crime de responsabilidade previsto no
artigo 85 da Constituição. Literalmente: "São crimes de
responsabilidade os atos do presidente da República que atentem
contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: (.. .) VII - o
cumprimento das leis".
24
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qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa." 25.

Há de se destacar, no referido dispositivo, três tipos de
responsabilidade, ou seja:

objetiva,

Caio Mário da Silva Pereira lembra que:
"E a Constituição Fede ral assenta que as pessoas jurídicas de
direito público responderão pelos danos que seus funcionários,
nessa qualidade, causaram a terceiros, cabendo ação regressiva
contra o funcionário responsável, nos casos de culpa ou dolo
(Emenda Constitucional n° 1, de 1969, art. 107 e seu parágrafo
único; Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, art. 37, n °
XXI, § 6), segundo o qual a teoria do risco integral compreende as
pessoas jurídicas de direito público, bem como as de direito
privado prestadoras de serviços públicos.
É pacifico, e já requer maior explanação, que os vocábulos,
"representantes" e "funcionários" não são usados em acepção
estrita, porém ampla, naquele sentido acima assentado, de quem
no momento exercia uma atribuição ligada à sua atividade ou à
sua função.
É de se entender, igualmente, que no vocábulo "estado"
compreende-se as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos"
(Responsabilidade Civil, 2a edição, ed. Forense, 1990, p. 139).
25
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por culpa,
ou

por dolo.
A pnme1ra é de ser aplicada,

exclusivamente

à

instituição pública ou a entidades a ela vinculadas. As
duas últimas, hipóteses aplicáveis ao agente, quanto à
obrigação de ressarcir o Poder Público pelo ato lesivo
causado à sociedade.
Na responsabilidade objetiva, basta a existência do
nexo de causalidade entre o ato e a lesão, para que o
Poder

Público

possa

ser

responsabilizado,

independente de culpa ou dolo. Neste ponto, afastou, o
constituinte, a responsabilidade do agente.
Já no caso em que o agente público pratica o ato com

culpa ou dolo, é ele quem, em última análise, pode ser
responsabilizado ao final, mediante o exercício, pelo
Estado, do direito de regresso.
36
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A culpa caracteriza-se pela negligência, imperícia ou
omissão.
Quando, na administração pública, o agente público
permite que toda a

espécie de falcatruas sejam

realizadas sob sua supervisão ou falta de supervisão,
caracteriza-se a atuação negligente e a improbidade
administrativa por culpa. Quem é pago pelo cidadão
para bem gerir a

c01sa pública e

permite seJa

dilapidada por atos criminosos, é claramente negligente
e deve responder por esses atos.

26.

Maria Helena Diniz lembra que:
"CULPA. 1. Direito administrativo. Não-cumprimento do dever pelo
agente público, gerando responsabilidade civil do Estado. 2.
Direito civil. Fundamento da responsabilidade civil, que, em
sentido amplo, constitui a violação de um dever ju1idico imputável
a alguém, em decorrência de fato intencional ou de omissão de
diligência ou cautela, compreendendo o dolo e a culpa. 3. Direito
penal. É aquela cometida pelo agente ao deixar de emprega a
atenção ordinária a que estava obrigado, prevendo o resultado
danoso, agindo com imprudência, negligência ou imperícia.
Ocorre, portanto, quando o agente dá causa ao resu ltado por
imprudência, negligência ou imperícia, inobservando o dever de
26
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O mesmo se diga da imperícia. Se alguém se habilita a
ser administrador público e não está preparado para o
cargo,

deixando

de

bem

gerir

a

coisa pública,

permitindo que subordinados e terceiros saqueem o
patrimônio

dos

cidadãos

com

atos

de

clara

improbidade, à evidência, comete o cnme culposo da
improbidade.
Por fim, a omissão constitui uma terceira forma de
crime culposo de improbidade. Um administrador que
se omite em conhecer o que está ocorrendo com seus
subordinados, permitindo que haja desvios de recursos
da sociedade para fins ilícitos, comete crime de
responsabilidade administrativa culposa. Sua omissão
é que permite ocorra a lesão ao patrimônio público.
Aliás, a

lei no 8429 de 02/06/1992 claramente

caracteriza a omissão como ato de improbidade:
cuidado que se lhe impunha" (Dicionário Jurídico, volume 1, Ed.
Saraiva, São Paulo, 1998, p. 962).
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"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência; ... ." 2 7 (grifas meus).

E, à evidência, tal responsabilização é aplicável a todo
administrador público provocador da lesão, não só
dando azo a que o Poder Público exerça contra ele o
direito de regresso pelos danos que o Estado tiver que
suportar, mas ao direito da própria sociedade de vê-lo
afastado da gestão da coisa pública, pois é quem
mantém

seus governantes

com o

tributos desviados para fins ilícitos

27

pagamento de

28.

Apesar da crítica de alguns juristas à abrangência do artigo,
continua vigendo, sem ter sua inconstitucionalidade declarada.
'28 José Cretella Jr. esclarece:
"Agente público (ou agente administrativo) é expressão técnica há
muito empregada na terminologia do direito público (Duguit, Jêze,
Bonnard, Stainoj) para designar todo indivíduo que participa de
maneira permanente, temporária ou acidental, da atividade do
39
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Tais considerações levam-me, agora, ao terceiro artigo
a ser examinado, a saber o § 5°, do artigo 37, ass1m
redigido:
"§ 5° - A lei estabelecerá os prazos de
prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem pr~juízos
ao Erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento" 29 (grifos meus).

Estado, quer editando atos jurídicos, quer executando atos de
natureza técnica e material.
A expressão abrange não apenas os indivíduos dos quadros do
Estado ou dos corpos locais, em virtude de título de direito
público, isto é, os que são designados para executar funções
pertinentes ao domínio do direito público, mas também, em geral,
todos os que, sem distinção de função, são chamados, de um
modo ou doutro, para colaborar no funcionamento dos serviços
dos corpos públicos (Stai'nof, Le fonctionnaire, 1933, p. 25; e
nosso Tratado, 1967, vol. 4, p. 71).
Assim, a expressão agente público é muito mais extensa que a
expressão servidor público e que funcionário público e
compreende, além dos funcionários públicos propriamente ditos,
uma infinidade de outros indivíduos que agem em nome do
Estado (cf nosso Tratado de direito administrativo, 1967, vol. 4,
p. 72)." ("Comentários à Constituição 1 988", volume N, Forense
Universitária, Rio de Janeiro, 1991, p. 2351).
Pinto Ferreira preleciona:
"Conforme informam os grandes tratadistas europeus, como Paul

29
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Tal artigo traz uma novidade, não comum ao direito,
qual seja a imprescritibilidade das ações de regresso do
Poder Público contra o agente público que gera o
prejuízo ao Estado, POR CULPA OU DOLO .
A prescrição ao direito de ação é forma de dar
segurança

ao

direito

e

estabilidade

às

relações

jurídicas. Se um direito não for exercido por um
determinado período, perde o titular a faculdade de
Errera e Léon Duguit, os tribunais condenam os servidores
quando agem desonestamente, ou com negligência e culpa. O
Estado então indeniza o dano causado pelos seus servidores,
adotando-se hoje no País a doutrina da responsabilidade objetiva.
O Estado pode ser obrigado ao ressarcimento do dano causado
sempre que ocorre a culpa in eligendo, a culpa in vigilando e a
culpa 'in omittendo', sem prejuízo de sua responsabilidade
objetiva.
A propósito escreve Carlos Maximiliano: "O agente da
Administração é o órgão da pessoa jurídica de Direito Público.
Ora, toda pessoa moral responde pelos atos dos seus órgãos, que
são os próprios atos.
Quando o funcionário atua como tal, é a pessoa jurídica de Direito
Público, ela própria, que age. O princípio universal decorre da
concepção mesmo da personalidade moral; a pessoa coletiva age
por meio de seus órgãos; os atos destes são os seus, dai a sua
responsabilidade" ("Comentários á Constituição Brasileira", 2°
volume, Ed. Saraiva, São Paulo, 1990, p. 404).
41
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acwnar aquele contra quem teria a possibilidade de
agir 30 .
É que a garantia das relações jurídicas e a estabilidade

da ordem legal impõem prazo para qu e se possa fazer
prevalecer direitos, fin do o qual, tais direitos, de rigor,
perecem, pela impossibilidade de ser exigida em juízo
sua efetivação. Por isto, entendem autores renomados
que a prescrição é instituto de direito material e não
processual, pois seu não uso no tempo legalmente

Manoel Gonçalves Ferreira Filho critica a disposição:
"Prescrição. Parecem deduzir-se duas regras deste texto mal
redigido. Uma, concernente à sanção pelo ilícito; outra, à
reparação do prejuízo. Quanto ao primeiro aspecto, a norma
"chove no molhado": prevê que a lei fvce os respectivos prazos
prescricionais. Quanto ao segundo, estabe lec e-se de forma
tangente a imprescritibilidade das acões visando ao
ressarcimento dos oreTutzos causados" (grifas meus)
(Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. 1, Ed.
Saraiva, Ja. ed., 2000, p. 259).
30
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previsto, acarreta, de rigor, o perecimento do direito de
ação

31 _

Ora, o dispositivo mencionado admite a prescrição
MENOS PARA AS LESÕES PRATICADAS POR CULPA
OU DOLO CONTRA O ESTADO, o que vale dizer, o
31

Coordenei dois Simpósios nacionais sobre decadência e
prescrição, que embora versando matéria tributária, todos os
autores cuidaram dos institutos. Coordenei a publicação de dois
livros: em 1976 (1 o Simpósio) "Decadência e Prescrição - Caderno
de Pesquisas Tributárias volume 1" (Ed. Resenha Tributária, 3a_
tiragem, 1991) tendo como autores: Aires Femandino Barreto,
Bernardo Ribeiro de Moraes, Carlos da Rocha Guimarães,
Edvaldo Brito, Fábio Fanucchi, Francisco de Assis Praxedes, Ives
Gandra Martins, José Carlos Graça Wagner, Leonel de Andrade
Velloso, Noé Winkler, Paulo de Barros Carvalho, Rafael Moreno
Rodrigues, Roberto Oscar Freytes, Rubens Approbato Machado,
Sebastião de Oliveira Lima e Ylves José de Miranda Guimarães e,
em 2007 (32° Simpósio] o livro
"Decadência e Prescrição Pesquisas Tributárias Nova Série 13" (Ed. Revista dos Tribunais)
com os autores: André Costa-Corrêa, Carlos Henrique Abrão,
Edison Carlos Fernandes, Eduardo Junqueira Coelho, Fátima
Fernandes Rodrigues de Souza, Fernanda Hernandez, Hugo de
Brito Machado, Hugo de Brito Machado Segundo, Humberto
Martins, Ives Gandra Martins, Jorge de Oliveira Vargas, José
Eduardo Soares de Melo, Kiyoshi Harada, Leonardo de Faria
Galiano, Marilene Talarico Martins Rodrigues, Octavio Campos
Fischer, Ricardo Lobo Torres, Sacha Calmon Navarro Coelho,
Schubert de Farias Machado e Vittorio Cassone.
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agente

público

que

por

omissão,

imperícia

ou

negligência causar prejuízo permitindo desvios de
dinheiro público praticados por seus subordinados,
responde até o fim da vida pelos atos omissivos
(quando os atos propiciaram, por não detectados, a
consumação da lesão) ou cornissivos (propiciaram a
lesão) praticados.
Considerou,

o

constituinte,

tão

grave

a

má

administração por imperícia, negligência ou omissão,
que seu agente poderá sofrer a ação de regresso até o
fim da vida, pois, para tal inabilidade gestora, NÃO HÁ
PRESCRIÇÃO

NO

DIREITO

DO

ESTADO

DE

DEMANDAR CONTRA O AGENTE. O direito é do
Estado, enquanto representando a sociedade; não do
Governo, que pode estar envolvido na lesão praticada.
Não sem razão, a lei n o 8249/92, que trata de
improbidade administrativa, colocou a ação ou omissão
como forma de responsabilidade. E, certamente, por
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essa razão, pela gravidade da ação ou omissão, tornou,
o constituinte, imprescritível sua responsabilidade

32.

Sobre o crime doloso, há pouco a falar. Se a própria
autoridade

praticou,

conscientemente,

o

ato

de

improbidade com dolo, fraude, simulação, enfim, com
má-fé, à evidência, comprovado o crime, a prova
inequívoca torna o ato claramente violentador do

Celso Bastos, como Manoel Gonçalves, lamenta a
imprescritibilidade, mas cita Wolgran Junqueira, que leva a
responsabilidade à herdeiros na herança recebida:
"No que tange aos danos civis, o propósito do texto é de tornar
imprescritíveis as ações visando o ressarcimento do dano
causado. É de lamentar-se a opção do constituinte por essa
exceção à regra da prescritibilidade, que é sempre encontrável
relativamente ao exercício de todos os direitos. Wolgran Junqueira
Ferreira levanta o problema consistente em saber se os herdeiros
do causador do ilícito respondem pelos prejuízos causados pelo
'de cujus'. Seu ponto de vista é de que "sim, na força de sua
herança, pois esta é, em tese, fruto daquele ilícito" (Comentários à
Constituição de 1988, 1 ". Ed., Julex, 1989, v. 1, p . 4 79)"
(Comentários à Constituição do Brasil, volume 3, tomo III, Ed.
Saraiva, 1992, p. 167).

32
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princípio da moralidade, alicerce maior dos cmco
princípios fundamentais da administração 3 3 .
Poder-se-ia dizer, todavia, que esta responsabilidade é
civil e não penal e que a Constituição cuida de crimes
contra a probidade na administração.
Como mostrei anteriormente, o próprio constituinte
declarou

que

os

atos

contra

probidade

na

administração é que seriam tidos por criminosos, pois,
do resultado desses atos é que se afere a improbidade
administrativa.
A própria lei do "impeachment", que vem da década de
50, tendo tido pequenas alterações após 88, e que foi
pela

lei

suprema

recepcionada,

estabelece

(Lei

Estão consa_qrados no "caput" do arti_qo 37 da Lei Suprema:
"Art. 37. A administ ração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, d os Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princtpws
de
le_qalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao se_quinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19.
de 1998): .. . ".
33
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1079/50, acrescentada pela Lei 10.028/00) em seu
artigo 9°, que:
"Art. 9° São crimes de responsabilidade contra a
probidade na administração:

3 - não tomar efetiva a responsabilidade dos seus
subordinados, quando manifesta em delitos funcionais
ou na prática de atos contrários à Constituição;

Ora,

o

cnme "in eligendo" ou "in vigilando" é,

claramente, caracterizado pela falha do administrador
público que, diante de indícios fortes, com prejuízos
detectados nos atos administrativos praticados sob sua
supervisão, deixa de tornar efetiva a r esponsabilização
de seus subordinados 34.

O TRF da 1 a. Região publicou três volumes sobre "A
Constituição na visão dos Tribunais - Interpretação e julgados
artigo por artigo" (Ed. Saraiva, São Paulo, 1997). Em relação aos
§§ 5° e 6° do artigo 37lê-se:
"- Silvio Rodrigues preleciona acerca da regra geral da
responsabilidade civil: "Princípio geral de direito, informador de

34
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toda a teoria da responsabilidade> encontradiço no ordenamento
jurídico de todos os povos civilizados e sem o qual a vida social é
quase inconcebível, é aquele que impõe, a quem causa dano a
outrem, o dever de o reparar. Tal princípio se encontra registrado,
entre nós, no art. 159 do Código Civil." (Direito Civil
Responsabilidade Civil, volume 4, 140 ed. atualizada, São Paulo:
Saraiva, 1995, p. 13.) O mesmo autor dã a notícia de que o
legislador brasileiro, certamente, inspirou-se no art. 1.382 do
Código Civil f rancês. O art. 1.382 do Código Napoleônico está
vazado nestes termos: "Tout fait quel conque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duque! il est
arrivé, à la réparer".
- O presente dispositivo cuida da responsabilidade estatal em face
de ato de um de seus prepostos. J. Cretella Júnior bem sintetiza a
questão: "O problema da responsabilidade civil do Estado pode
ser equacionado nos seguintes termos: se um funcionário, que é
parte do Estado e que se acha na posição de seu preposto, causa
danos à propriedade ou à incolumidade de terceiros, mediante
ação ou omissão, como responde o Estado pelos prejuízos
advindos?" (Curso de Direito Administrativo, 11' ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1992, p . 84.) (Grifas no original.) O ilustre
administrativista responde à questão a partir da constatação de
que a solução se inicia pelo afastamento dos "termos civilistas" e
pelo enfrentamento da questão sob a égide dos princípios
informativos do Direito Público. O grande marco dessa nova
postura, segundo o autor, foi o famoso caso Blanco, decidido em
1973 pelo Tribunal de Conflitos, na França. Vide, a respeito, op.
cit., pp. 84/85.
J. Cretella Junior, com base nos princípios publicísticos, traz à
baila três teorias explicativas da responsabilidade civil do Estado:
teoria da culpa administrativa, teoria do acidente administrativo e
teoria do risco integral.
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Em outras palavras, a demonstração da lesão ao
cidadão (no caso da Petrobrás, por exemplo, todos os
acionistas privados foram lesados) ou à sociedade (a
sociedade como um todo, pagadora de tributos e
- A responsabilidade civil do Estado é demonstrada pela teoria da
responsabilidade objetiva, que prescinde da avaliação dos
elementos subjetivos, ou seja, dolo ou culpa. Maria Sylvia Zanella
Di Pietro bem elucida o tema: "é também chamada teoria do risco,
porque parte da idéia de que a atuação estatal envolve um risco
de dano, que lhe é inerente." (Direito Administrativo, 2' ed., São
Paulo: Atlas, 1991, p. 358.) (Grifo no original.) A mesma autora
adverte para o fato de haver uma classificação da teoria do risco:
risco administrativo e risco integral, conforme preconiza Hely
Lopes Meirelles. Entretanto, segundo Di Pietro, "a maior parte da
doutrina não faz distinção". (Idem.)
-Em artigo publicado na Revista do TRF- 1 'Região, v.8 n.1, Ives
Gandra da Silva Martins evidencia, em linhas gerais, a
divergência existente. Em nota de rodapé, ele afirma: "Caio Mário
da Silva Pereira acentua: 'o direito positivo brasileiro consagra a
teoria do risco integral ou risco administrativo .... "' Mais adiante,
em outra nota, o autor noticia: "Toshio Mukai ensina sobre o § 62
do artigo 37: :A norma contempla o tema da responsabilidade civil
do Estado .... com assento na teoria do risco administrativo (que
admite excludentes: a culpa da vítima ou a força maior}, e não a
do risco integral (que inadmite excludentes)." ("A mora de
sociedade de economia mista acionada por prestadora de serviços
com acordo a ser firmado em juizo, com garantia de adimplência
ofertada por sua acionista controladora, a Prefeitura Municipal de
Paulínia- parecer- Revista, pp. 73/ 87)" (p. 459/ 60).
49

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS,
Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UNIFMU, do
CIEE/0 ESTADO DE SÃO PAULO, das Escolas de Comando e Estado-Maior
do Exército - ECEME, Superior de Guen·a - ESG e da Magistratura do
Tribunal Regional Federal - 1• Região; Professor Honorário das Universidades
Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia);
Doutor Honoris Causa das Universidades de Craiova (Romênia) e da PUCParaná, e Catedrático da Universidade do Minho (Portugal); Presidente do
Conselho Superior de Direito da FECOMERClO - SP; Fundador e Presidente
Honorário do Centro de Extensão Universitária - CEU/Instituto Internacional
de Ciências Sociais - IICS.

acionista, através da União, da referida estatal), é
suficiente para conformar a aplicação do dispositivo
infraconstitucional de crime contra a probidade da
administração, estatuído no artigo 9° inciso 3 da Lei
1079 I 50 (Lei 10.028/00).
Mesmo

que

não

houvesse

o

dispositivo

infraconstitucional -que diz menos que a própria lei
suprema-

seria a Lei Maior auto-aplicável e os crimes

contra a probidade de administração, CULPOSOS OU
DOLOSOS, praticados por quem está no comando da
Nação, poderiam dar causa à abertura de eventual
processo - que, reitero, é mais político que jurídico - do
"impeachment"

35.

A Suprema Corte, todavia, no caso do "impeachment" do
Presidente Collor, em mandado de segurança, afastou a tese de
Paulo Brossard que a matéria não deveria ser examinada pela
Suprema Corte por ser política:
"Importante ressaltar que, no referido mandado de segurança,
restou superada tese, sustentada pelo Ministro Paulo Brossard,
no sentido da não-cognoscibilidade do mandado de segurança em
razão do caráter emine ntemente político da controvérsia" (Curso

35

50

1605

1606

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS,
Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UN1P, UNIFrEO, UNlFMU, do
CrEE/0 ESTADO DE SÃO PAULO, das Escola s de Comando e Estado-Maior
do Exército - ECEME, Superior de Guerra - ESG e da Magistratura do
Tribunal Regional Federal- P Região; Professor Honorãrio das Universidades
Austral (AI·genti.na), San Martin de Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia);
Doutor Honoris Causa das Universidades de Craiova (Romênia) e da PUCParaná, e Catedrático da Universidade do Minho (Portugal); Presidente do
Conselho Superior de Direito da FECOMERCIO - SP; Fundador e Presidente
Honorário do Centro de Extensão Universitãria - CEU /Instituto Internacional
de Ciências Sociais - IICS.

Passo, agora, a examinar fatos concretos.
Os fantásticos desvios de recursos da Petrobrás, em
atos fraudulentos, que atingem, no mínimo, 10 bilhões
de reais - um banco americano (Morgan) entendendo
estar em 21 bilhões -, reconhecidos pela Presidência da
República, confessados pela diretoria da Petrobrás e
por pessoas que atuaram como intermediários nos
desvios e que levaram à prisão para investigação e
preventiva considerável número de pessoas vinculadas
ao Estado, à estatal e ao segmento privado, formatam
realidade já provada. Apenas não se sabe o nível de
comprometim ento

de

cada

um

dos

acusados,

conhecendo-se, entretanto, o comprometimento de
alguns que se beneficiaram da delação premiada.

de Direito Constitucional, Gilmar Mendes e Paulo Gonet, Ed.
Saraiva e Instituto Brasiliense de Direito Público, São Paulo, p .
880).
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Tudo ocorreu, nestes ciclópicos valores, na gestão do
Presidente Lula e da Presidente Dilma, por 8 anos (!!!),
sendo que, na gestão do Presidente Lula, a ora
Presidente da República era a presidente do Conselho
de Administração que, por força da lei das sociedades
anónimas, tem responsabilidade direta pelos prejuízos
gerados ã estatal durante sua gestão36.

Os artigos 138 , 139 e 142 da Leis das SI As estão assim
redigidos:

36

"Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme
dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria,
ou somente à diretoria.
§ 1 o O conselho d e administração é órgão de deliberação
colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos
diretores.
§ 2° As companhias abertas e as de capital autorizado terão,
obrigatoriamente, conselho de administração.

Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de
administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por
lei ou pelo estatuto.
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Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I- [!.Xar a orientação geral dos negócios da companhia;
II - eleger e destituir os diretores da companhia e ftxar-lhes
as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto;

m - [tScalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações
sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer
outros atos: (grifas meus)
W - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente,
ou no caso do artigo 132;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as
contas da diretoria;
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos,
quando o estatuto assim o exigir;
VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a
emissão de ações ou de bônus de subscrição;

vm - autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a
alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de
ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de
terceiros;(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
IX - escolher e destituir os auditores independentes, se
houver",
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Foi a própria presidente qu em reconh eceu que, n um
negócio qu e envolvia quase 2 b ilhões de dólares (!!!), se
tivesse sido alertada sobre as cláusu las qu e assinou,
não teria concordado com o negócio. Ora, esta grave
omissão,
condições

em que não procurou aprofu ndar-se nas
de

celebração

de

negócio

bilionário,

tendo Gil da Costa Carvalho sobre o artigo 142 escrito:
"2- Cabe ao Conselho fixar a orientação geral dos negócios da
companhia. Com observância do contido no estatuto, o Conselho
traçará normas de ordem geral. Estabelecerá quais as atividades
que devem ser incrementadas e aquelas que devem ser reduzidas
ou extintas. Estabelecerá critérios a serem observados nas
diversas operações. Traçará uma política salarial para os
empregados. Decidirá pela ampliação ou redução de negócios,
aberturas de filiais ou sucursais, ou pela política da contratação
de representantes comerciais em diversas praças etc.
As normas traçadas têm que ser obedecidas pela diretoria, pois
os diretores se encontram sob o comando e vigilância do
Conselho" (Comentários à Lei das Sociedades por Ações,
coordenadores Geraldo de Camargo Vidigal e Ives Gandra
Martins, Ed. Forense Universitária, Rio de Janeiro, 1999, p. 459)
(grifas meus).
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demonstra, pelo menos, a ocorrência de culpa gestora,
quando não negligência administrativa e imperícia, pois
não se tratava, repito, de um negócio sem expressão,
mas de um negócio relevante, de quase dois bilhões de
dólares!!!
Parece-me,

pois,

que,

em

tese,

o

crime

de

responsabilidade culposa contra a probidade está
caracterizado, pois quem tem a responsabilidade legal e
estatutária de administrar, deixou de fazê-lo.
A questão que se coloca é saber se os atos de gestão da
empresa praticados pela atual presidente durante o
Governo Lula, poderiam contaminar os atos de seu
novo mandato.
Parece-me que duas linhas de raciocínio devem ser
desenvolvidas.
A primeira delas é que, a manutenção da presidente
Graç a Foster - que fora alertada, segundo a imprensa,
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dos potenciais desvios sem ter feito nada para impedilos - no cargo de presidente da Petrobrás, embora a
notícia dos desvios tenha vindo a público antes de sua
posse, torna a presidente da República a incursa no
inciso III, do artigo 9°, da Lei 1079/ 50, pois não partiu
para a responsabilização de quem conviveu com os
autores dos desvios, durante a gestão comum, no
último mandato do presidente Lula e no seu 1°
mandato 37 •

Wallace Paiva Martins Junior elenca controvérsia sobre a
caracterização de atos de improbidade, mas expõe opinião,
lastreado na inteligência do STJ, de que não consagrou o STF
imunização de atos de improbidade administrativa para agentes
com foro privilegiado:
"Mercê de o Supremo Tribunal Federal ter assentado que "os atos
de improbidade administrativa são tipificados como crime de
responsabilidade na Lei n. 1. 079/1950, delito de caráter políticoadministrativo [. ..] o sistema constitucional brasileiro distingue o
regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais
agentes públicos. A Constituição não admite a concorrência entre
dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os
agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4° (regulado pela Lei n.
8.429/ 1992) e o regime fixado no art. 102, I, c (disciplinado pela
Lei n. 1.079/ 1950}", julgou que "a lei 8.429/1992 regulamenta o
art. 37, parágrafo 4 ° da Constituição, que traduz uma

37

56

1611

1612

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS,

Professor E:mérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UN1FMU, do
CIEE/0 ESTADO DE SÃO PAULO, das Escolas de Comando e Estado-Maior
do Exército - ECEME, Superior de Guerra - ESG e da Magistratura do
Tribunal Regional Federal - 1" Região; Professor Honorário das Universidades
Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia);
Doutor Honoris Causa das Universidades de Craiova (Romênia) e da PUCParaná, e Catedrático da Universidade do Minha (Portugal); Presidente do
Conselho Superior de Direito da FECOMERCIO - SP; Fundador e Presidente
Honorário do Centro de Extensão Universitária - CEU I Instituto Internacional
de Ciências Sociais - IICS.

Parece-me, pois, que não se trata, no que diz respeito
ao novo mandato, em que se mantém a mesma direção
continuada da instituição do 1o mandato, se não de um
mandato continuado, o que levaria a possibilidade de
considerar crime continuado contra a probidade da
administração, por falta das medidas necessárias de
concretização do principio da moralidade administrativa inscrito
no caput do mesmo dispositivo constitucional. As condutas
descritas na lei de improbidade administrativa, quando
imputadas a autoridades detentoras de prerrogativa de foro, não
se convertem em crimes de responsabilidade". E vem prestigiando
essa última orientação "' porque a tese contrária não tem efeito
vinculante e a condição de agentes políticos não os exonera do
dever de prnbidade nem os exclui da esfera da plena incidência
normativa da Lei n. 8.429/92120, assinalando que o debate
sobre a inaplicabilidade dessa lei aos agentes políticos é matéria
infraconstitucional e constitui ofensa indireta à Constituição. O
Superior Tribunal de Justiça decidiu que "excetuada a hipótese de
atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art.
85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado
Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize
os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de
qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37,
§ 4°. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito
normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa
natureza" ("Tratado de Direito Administrativo", volume 2,
coordenação Adilson Dallari, Carlos Valder do Nascimento e Ives
Gandra Martins, Ed. Saraiva, São Paulo, 2013, p. 151/2).
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afastamento imediato de quem dirigiu a estatal em
setores estratégicos e agora na presidência da empresa,
durante o período de assalto a estatal (Presidente Lula
e Presidente Dilma).
Para mim,

pelo menos, está caracterizado crime

culposo por atos

omlSSlVOS e comissivos contra a

administração (negligência, imperícia e omissão), todos
previstos na lei de improbidade contra a administração.
Há, na verdade,

um crime continuado da mesma

gestora da coisa pública, quer como presidente do
conselho

da

Petrobrás,

representando

a

União,

principal acionista da maior sociedade de economia
mista do Brasil, quer como presidente da República, ao
quedar-se inerte e manter os mesmos administradores
da empresa. Na minha particular visão, o§ 4° do artigo
37, é, no caso, plenamente aplicável:
"§ 4° - Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade
58
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dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma
e gradação previstas em lei, sem prejuízo da

ação penal cabível" 38.
Ocorre que, se vier a ser comprovado -o que eu só
formulo como hipótese, visto que não se tem ainda
conhecimento da totalidade dos fatos- que o dinheiro
José Afonso da Silva escreve:
"ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISIRATIVA.
A probidade
administrativa é uma forma de moralidade administrativa que
mereceu consideração especial pela Constituição, que pune o
ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, § 4°). A
probidade administrativa consiste no dever do funcionário de
"servir à Administração com honestidade, procedendo no exercido
das suas funções sem aproveitar os poderes ou facilidades delas
decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira
favorecer". Cuida-se de uma imoralidade administrativa
qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade
qualificada pelo dano ao Erário e correspondente vantagem ao
ímprobo ou a outrem. O texto constitucional vincula,
notoriamente, os atos de improbidade administrativa ao dano ao
Erário Público, tanto que uma das sanções impostas consiste no
ressarcimento ao Erário, porque é essa sanção que reprime o
desrespeito ao dever de honestidade que é da essência do
conceito da probidade administrativa. O grave desvio de conduta
do agente público é que dá à improbidade administrativa uma
qualificação especial, que ultrapassa a simples imoralidade por
desvio de finalidade" (Comentário contextual à Constituição, 7a.
Ed., Malheiros Editores, 2009, São Paulo, p. 353).
38

59

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS,

Professor Emêrito das Universidades Mackenzie, LJNIP, UNIFIEO, UNIF'MU, do
ClEE/0 ESTADO DE SÃO PAULO, das Escolas de Comando e Estado-Maior
do Exêrcito - ECEME, Superior de Guerra - ESG e da Magistratura do
Tribunal Regional Federal - 1.. Região; Professor Honorário das Universidades
Austral (Argentina), San Martin de Pon·es (Peru) e Vasili Goldis (Romênia);
Doutor Honoris Causa das Universidades de Cralova (Romênia) e da Pl"CParanã, e Catedrático da Universidade do Minho (Portugal); Presidente do
Conselho Superior de Direito da FECO.tvlERCIO - SP; Fundador e Presidente
Honorário do Centro de Extensão Universitária- CEU/Instituto Internacional
de Ciências Sociais- ITCS.

desviado foi para alimentar as candidaturas de seu
partido e aquelas de seus aliados, inclusive a própria,
para a Presidência da República, dinheiro este que
teria, em tese, propiciado a sua eleição e a dos demais
parlamentares,

então

a

própria

eleição

estará

contaminada "ab initio", justificando a conclusão de
que atos contra a probidade de administração (dolosos)
teriam permitido a vitória sobre seus adversários,
tomando ilícito o pleito.
É evidente que esta é apenas uma hipótese de trabalho,

para resposta à única questão proposta para o presente
parecer, visto que esta parte está sujeita a prova
posterior 39.

Em livro que prefaciei de Mauro Roberto Gomes de Mattos
critica ele a excessiva abertura do artigo 11 da Lei 8429/92, ao
dizer:
"Isto porque uma lei tão severa como a de improbidade
administrativa, capaz de suspender direitos políticos, determinar
a perda da Junção pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário (art. 37, § 4 °, da CF), traga em seu
contexto que o descumprimento,por qualquer ação ou omissão,

39
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Doutor Honoris Causa das Universidades de Craiova (Romênia) e da PUCParaná, e Catedrático da Universidade do Minho (Portugal); Presidente do
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Em síntese, todavia, entendo que, se a existência de
crime doloso contra a administração depende de prova
a ser feita até o fim do processo de investigação e das
denúncias já realizadas,

os

crimes

culposos

de

imperícia, omissão e negligência, estão perfeitamente
caracterizados nos anos em que atuou como presidente
do

Conselho

de

Administração

e

Presidente

da

República, permitindo o maior desvio de dinheiro
público da sociedade já ocorrido na história do Brasil,
só descoberto POR FORÇA, EXCLUSIVAMENTE, DA
INDEPENDÊNCIA

E

AUTONOMIA

DA

POLÍCIA

FEDERAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em
suas investigações.
dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade às instituições, bem como as hipóteses exemplificadas
nos ines. I ao VII do art. 11, caracterizam a improbidade.
Há que se ter temperamentos ao interpretar a presente norma,

pois o seu caráter é muito aberto, devendo, por esta razão, sofrer
a devida dosagem de bom senso para que mera irregularidade
formal, que não se configura como devassidão ou ato ímprobo,
não seja enquadrado na presente lei, com severas punições" ("O
limite da improbidade administrativa
O direito dos
administrados dentro da Lei n° 8429/92", 2a. Ed., Ed. América
Jurídica, Rio de Janeiro, 2005, p. 382).
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Respondo, pois, ao eminente colega, a única questão
formulada, entendendo que, apesar de ser um processo
a ser analisado, mais política que juridicamente pelo
Congresso Nacional, há elementos jurídicos para que
seja proposto e admitido o "impeachment" da atual
presidente da República, Dilma Rousseff perante a
Câmara dos Deputados e

Senado Federal, pelos

fundamentos expostos no presente parecer.
E considero que o artigo 11 da Lei 8429/92, pela
monumentalidade dos desvios de dinheiro público por
anos, é mais do que suficiente para fundamentá-lo,
independentemente

dos

que

entendam

que

sua

extensão é excessiva 40 .

40

Os que alegam excessiva abrangência, não encontram
respaldo no STF que só examinou a lei, à luz de sua
inconstitucionalidade f ormal, afas t ando-a:
"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO ONICO DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 2.
MÉRITO: ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO DA REP0 BLICA.
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Concluo, pois, considerando que o assalto aos recursos
da Petrobrás, perpetrado durante oito anos, de bilhões
de reais, sem que a Presidente do Conselho e depois
Presidente

da

República

o

detectasse,

constitui

omissão, negligência e imperícia, conformando a figura

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 8.429/1992 (LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA): INEXISTÊNCIA. 1. Questão de
ordem resolvida no sentido da impossibilidade de se examinar a
constitucionalidade material dos dispositiZJos da Lei 8 .429/ 1992
dada
a circunstância de o pedido da ação direta de
inconstitucionalidade se limitar única e exclusiZJamente à
declaração de inconstitucionalidade formal da lei, sem qualquer
argumentação relativa a eventuais vícios materiais de
constitucionalidade da norma.
2. Iniciado o projeto de lei na Câmara de Deputados, cabia a esta
o encaminhamento à sanção do Presidente da República depois
de examinada a emenda apresentada pelo Senado da República.
O substitutiZJo aproZJado no Senado da República, atuando como
Casa revisora, não caracterizou noZJo projeto de lei a exigir uma
segunda reZJisão. 3. Ação direta de inconstitucionalidade
improcedente.
(ADI 2182, Relator{a): Min. MARCO AURÊLJO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
12/05/2010, DJe-168 DIVULG 09-09-2010 PUBLIC 10709-2010
EMENT VOL-02414-01 PP-00129 RTJ VOL-00218-PP-00060)" (site
do STF).
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da improbidade administrativa, a ensejar a abertura de
um processo de "impeachment".

S.M.J.

São Paulo, 26 de Janeiro de 2015.

IGSM/mos
?2015-001 impeachment p residencial- JOSE DE OLIVEIRA COSTA
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REGIMENTO INTERNO Do CONSELHO DE ADMINISTRA CÃO DA PETROBRAS

CONSIDERANDO QUE:
A)

O Conselho de Administração é um foro de discussão e deliberação colegiada.

8)

Os membros do Conselho de Administração devem desempenhar suas atribuições
para lograr os fins e no interesse da Companhia, satisfeitas as exigências do bem
público e da função social da empresa.

C)

Os membros do Conselho de Administração, ainda que eleitos por grupo ou classe
de acionistas, devem exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhes conferem
visando ao interesse da Companhia.

D)

É vedado aos membros do Conselho de Administração:

E)

F)

(i)

praticar ato de liberalidade à custa da Companhia;

(ii)

sem prévia autorização da Assembléia Geral ou do Conselho de
Administração , tomar por empréstimo recursos ou bens da Companhia, ou
usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenham interesse. ou de
terceiros , os seus bens, serviços ou crédito;

(iii)

receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da Assembléia Geral,
qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta. em razão do
exercício de seus cargos.

Os membros do Conselho de Administração devem servir com lealdade à
Companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhes vedado:
(i)

usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejufzo para a
Companhia, as oportunidades comerciais de que tenham conhecimento, em
razão do exercicio do cargo;

(ii)

omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à
obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar
oportunidades de negócio de interesse da Companhia:

(iii)

adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que saibam necessário à
Companhia, ou que esta tencione adquirir.

Cumpre aos membros do Conselho de Administração - zelando, na forma da lei.
para que subordinados ou terceiros de sua confiança também o façam - guardar
sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para
conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo
ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhes vedado valer-se da
informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou
venda de valores mobiliários.

Regimento Interno do Conselho de Administração aprov. CA 28jun02
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G)

O Conselho deve fixar as regras de condução de suas reumoes, respeitados os
termos deste Regimento, do Estatuto da Companhia e da legislação aplicável, de
maneira que as reuniões sejam conduzidas de forma profissional. Os membros do
Conselho têm o direito de exigir que as regras procedimentais definidas pela
maioria dos membros do Conselho de Administração sejam respeitadas por todos.

H)

As regras procedimentais das reuniões visam garantir que a discussão e decisão
sobre os temas em pauta ocorram de forma justa, democrática e profícua,
prevalecendo os princípios do profissionalismo e da informalidade, observados,
ainda, os usos e costumes.

RESOLVEM os membros do Conselho de Administração da Petrobras aprovar o seguinte
Regimento Interno, estabelecendo diretrizes e regras para o funcionamento adequado do
modelo de governança corporativa da Companhia no âmbito daquele Colegiado.

Regimento Interno do Conselho de Administração aprov. CA 28jun02
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Definição
1.1

O Conselho de Administração é órgão da Companhia, de natureza colegiada e
autônomo dentro de suas prerrogativas e responsabilidades, na forma da lei e do
Estatuto Social.

1.2

O Conselho de Administração poderá constituir Comitês, com atr'buições
específicas de análise e recomendação sobre determinadas matérias, respeitado o
previsto neste Regimento Interno, dos quais qualquer Conselheiro poderá integrar,
sem hierarquia entre seus membros.

2

Composição

2.1

O Conselho de Administração será integrado por, no mfnimo, cinco membros até
nove membros eleitos pela Assembléia Geral dos Acionistas. a qual designará
dentre eles o Presidente do Conselho, todos com prazo de gestão que não poderá
ser superior a 1 (um) ano, admitida a reeleição.

2.2

No caso de vacância no cargo de Presidente do Conselho, o substituto será eleito
na primeira reunião ordinária do Conselho de Administração até a próxima
Assembléia Geral.

2.3

No caso de vacância do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos
Conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembléia Geral, na forma
prevista no art. 150 da Lei n° 6.404, de 1976.

24

O Conselheiro, eleito em substituição, completará o prazo de gestão do substituldo,
e, quando findo o prazo de gestão, também permanecerá no cargo até a posse do
sucessor.

3

Atribuições do Conselho de Administração

3.1

Compete ao Conselho de Administração:
3.1 .1

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua
missão, seus objetivos estratégicos e diretrizes;

3.1.2

aprovar o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais
e programas anuais de dispêndios e de investimentos;

3.1.3

fiscalizar a gestão dos Diretores e fixar-lhes as atribuições, examinando.
a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia;

3.1.4

avaliar resultados de desempenho;

3.1.5

aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou
operações, embora de competência da Diretoria Executiva , na forma do
Estatuto, deverão ser submetidas à aprovação do Conselho de
Administração;

3.1.6

deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações e sem garantia real;
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3.1.7

fixar as políticas globais da Companhia, incluindo a de gestão estratégica
comercial, financeira, de investimentos, de meio ambiente e de recursos
humanos:

3.1.8

aprovar a transferência da titularidade de ativos da Companhia, inclusive
contratos de concessão e autorizações para refino de petróleo,
processamento de gás natural, transporte, importação e exportação de
petróleo, seus derivados e gás natural, podendo fixar limites de valor
para a prática desses atos pela Diretoria Executiva.

Compete privativamente ao Conselho de Administração deliberar sobre as
seguintes maténas:
3 2.1

Plano Básico de Organização e suas modificações, bem como a
distribuição aos Diretores, por proposta do Presidente, dos encargos
correspondentes às áreas de contato definidas no referido plano;

3.2.2

autorização para aquisição de ações de emissão da Companhia para
permanência em tesouraria ou cancelamento, bem como posterior
alienação dessas ações, observadas as disposições legais,
regulamentares e estatutárias;

3.2.3

aprovação da permuta de valores mobiliários de sua emissão;

3.2.4

eleição e destituição dos membros da Diretoria Executiva;

3.2.5

constituição de subsidiárias, participações em sociedades controladas ou
coligadas, ou a cessação dessa participação, bem como a aquisição de
ações ou cotas de outras sociedades;

3.2.6

convocação de Assembléia Geral dos acionistas, nos casos previstos em
lei, publicando o edital de convocação com, no mínimo, 15 (quinze) dias
de antecedência;

3.2.7

aprovação de um Código de Boas Práticas e deste Regimento Interno, o
qual deverá prever a indicação de Relator e a constituição de Comitês do
Conselho compostos por alguns de seus membros, com atribuições
específicas de análise e recomendação sobre determinadas matérias;

3.2.8

escolha e destituição de auditores independentes, os quais não poderão
prestar à Companhia serviços de consultoria durante a vigência do
contrato;

3.2.9

relatório da administração e contas da Diretoria Executiva;

3.2.10

criação do Comitê de Negócios e aprovação das atribuições e regras de
funcionamento desse Comitê, consistentes com o Plano Básico de
Organização. as quais devem ser divulgadas ao mercado.
resumidamente, quando da publicação das demonstrações financeiras
da Companhia , ou quando de sua alteração.

3.2.11

assuntos que, em virtude de disposição legal ou por determinação da
Assembléia Geral. dependam de sua deliberação;
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Compete ao Presrdente do Conselho de Administração:
3.3.1

convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho;

3.3.2

comunicar à Diretoria Executiva e à Assembléia Geral, quando for o
caso, as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração, sem
prejuízo de, na sua omissão, qualquer dos Conselheiros poder fazê-lo;

3.3.3

orientar a condução do exercfcio regular das funções do Conselho, sem
prejuízo das prerrogativas legais de cada Conselheiro;

3.3.4

indicar Conselheiro para apresentar aos demais membros qualquer das
matérias pautadas para deliberação;

3.3.5

aprovar indicação de outro Relator quando solicitada por Conselheiro;

3.3.6

diligenciar para que as informações solicitadas pelos Conselheiros
Fiscais sejam, tempestivamente, atendidas.

Compete a cada Conselheiro:
3.4.1

acompanhar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os
livros e papéis da sociedade, e solicitando esclarecimentos sobre
negócios, contratos e quaisquer outros atos, antes ou depois de
celebrados;

3.4.2

acompanhar a qualidade de seus controles in1ernos, bem como a forma
como a Companhia está estruturada para verificar o atendimento e
respeito às regras jurídicas aplicáveis ao exercício da sua atividade;

3.4.3

indicar, com a aprovação do Presidente do Conselho, como Relator o
Diretor, a cuja área de contato esteja relacionada a matéria, ou ainda. o
especialista contratado para proceder a análise da mesma, a ser objeto
de deliberação pelo Conselho, quando o Conselheiro entender não
dispor de condições para desempenhar satisfatoriamente a atribuição de
Relator;

3.4.4

comunicar aos demais Conselheiros sobre quaisquer pedidos de
esclarecimentos, informações ou documentos à Diretoria Executiva, bem
como dar ciência aos demais Conselheiros dos esclarecimentos e
informações prestados ou dos documentos fornecidos pela Diretoria
Executiva, em resposta às suas solicitações.
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Suporte ao Conselho

4.1

o Conselho de Administração contará com o apoio material e administrativo que se
fizer necessário à execução de suas atribuições, utilizando-se da estrutura
administrativa do Gabinete do Presidente, da Secretaria Geral da Petrobras
(Segepe) e dos Assistentes do Conselho.

4.2

As reuniões do Conselho serão secretariadas pela Secretaria Geral da Petrobras.

4.3

Atribuições da Secretaria Geral da Petrobras:

4.4

4.3.1

providenciar a organização dos assuntos da pauta;

4.3.2

organizar as pautas das reuniões para aprovação do Presidente da
Companhia;

4.3.3

providenciar as convocações dos membros do Conselho para as
reuniões marcadas:

4.3.4

redigir as atas das reuniões e providenciar a sua distribuição;

4.3.5

providenciar os elementos de informação pedidos pelo Relator;

4.3.6

informar a situação dos assuntos da pauta submetidos à consideração
do Conselho que estejam em diligência;

4.3.7

providenciar a divulgação das deliberações do Conselho e das
recomendações feitas nas reuniões.

Atribuições dos Assistentes do Conselho, sob a coordenação do Secretário Geral
da Petrobras:

4.4.1

elaborar, em conjunto com a Secretaria Geral, as pautas das reuniões;

4.4.2

revisar os Resumos Executivos das matérias pautadas para as reuniôes,
elaborados pelas diversas unidades da Companhia, a serem enviados
aos Conselheiros;

4.4.3

cuidar do padrão das apresentações para as reuniões do Conselho
elaboradas pelas diversas unidades da Companhia;

4.4.4

diligenciar o atendimento das solicitações dos Conselheiros acerca das
matérias submetidas ao Conselho;

4 4.5

superv1s1onar a preparação do material
Conselheiros previamente às reuniões;

4.4.6

auxiliar a Secretaria Geral na elaboração das atas das reumoes do
Conselho a serem submetidas à aprovação e à assinatura dos
Conselheiros.
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5

Reuniões

5.1

Periodicidade
O Conselho de Administração reunir-se-á mediante convocação do seu Presidente
ou da maioria dos Conselheiros, ordinariamente, no mínimo a cada trinta dias e,
extraordinariamente, sempre que necessário.

5.2

Programação anual das pautas
A última reunião do Conselho de Administração de cada exercfcio social fixará a
programação anual das pautas permanentes, bem como o calendário das reuniões
a serem realizadas no exercício seguinte.

5.3

Convocação
As reuniões serão convocadas através de aviso por escrito, enviado a cada
Conselheiro com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data da reunião , salvo
nas hipóteses de manifesta urgência, a critério exclusivo do Presidente do
Conselho de Administração. O referido aviso conterá as matérias da ordem do dia.

5.4

Local das reuniões
O Conselho de Administração reunir-se-á no prédio onde estiver localizada a sede
da Companhia ou em outro local, desde que, neste último caso, haja anuência da
maioria dos seus membros.

5.5

Agenda
5.5.1

A agenda das reuniões do Conselho seguirá uma programação anual de
pautas permanentes acrescida de outros temas a serem definidos pelo
Presidente da Companhia, na qualidade de Conselheiro. Os demais
Conselheiros também podem requisitar a inclusão de temas específicos
na agenda.

5.5.2

Os Conselheiros deverão apresentar até 1O (dez) dias antes da
realização da reunião as matérias que desejam incluir na respectiva
pauta.

5.5.3

Qualquer dos Conselheiros poderá propor a inclusão de um novo
assunto na ordem do dia durante as reuniões, cabendo ao Presidente
submeter a proposta de inclusão à decisão dos Conselheiros.

5 5.4

O Conselho de Administração poderá determinar a realização de
inspeções, auditagens ou tomadas de contas na Companhia, bem como
a contratação de especialistas, peritos ou auditores externos, para
melhor instruirem as matérias sujeitas a sua deliberação.
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Exame da matéria pelo Relator
5.6.1

A Secretaria Geral, apoiada pelos Assistentes do Conselho, é
responsável pela obtenção junto às áreas da Companhia de todas as
informações e dados necessários ao exame da matéria pelo Relator. As
áreas da Companhia têm obrigação de fornecer as informações e dados.

5.6.2

O Relator, após o exame da matéria, encaminhará à Secretaria Geral o
sumário do seu relatório para ser distribuído aos demais Conselheiros.

Material prévio a ser distribuído
5.7.1

As informações para o entendimento da matéria devem ser expressas
através dos Resumos Executivos e documentos complementares
distribuídos pela Secretaria Geral, com no mínimo uma semana de
antecedência à reunião do Conselho. Este material deve ser conciso e
devidamente fundamentado, fornecendo todas as informações relevantes
para a tomada de decisão do Conselho. Todos os Conselheiros devem
ler previamente o material distribuído e solicitar informações adicionais,
se necessário, de forma a estarem devidamente preparados para a
reunião.

5.7.2

As matérias submetidas à apreciação do Conselho de Administração
serão instruídas com a decisão da Diretoria Executiva, as manifestações
da área técnica ou do Comitê competente, e ainda o parecer jurídico,
quando necessários ao exame da matéria.

Quorum de instalação
5.8.1

O Conselho de Administração reunir-se-á com a presença da maioria de
seus membros

5.8.2

Fica facultada , se necessária, a participação dos Conselheiros na
reunião, por telefone, vídeo-conferência, ou outro meio de comunicação
que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu
voto O Conselheiro, nessa hipótese, será considerado presente à
reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais,
e incorporado à ata da referida reunião.

Quorum de deliberação

O Conselho de Administração deliberará por maioria de seus membros presentes.
5.1O Procedimentos para as reuniões
5.10.1

Os trabalhos obedecerão à seguinte ordem:
a) leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
b) comunicações do Presidente e dos Conselheiros;
c) realização das apresentações técnicas agendadas;
d) discussão e votação dos assuntos em pauta;
e) sugestões e recomendações.
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5.10.2

Fica assegurado aos membros do Conselho o direito de pedir vista,
cabendo ao Presidente examinar o pedido e submeter à decisão dos
Conselheiros que deliberarão por maioria, dos documentos que instruem
a matéria da pauta, para o fim de fundamentarem o seu voto. Neste
caso, a deliberação do Conselho pertinente a essa matéria será
suspensa até a reunião imediatamente posterior, quando o voto do
Conselheiro deverá ser emitido. O prazo de vista poderá ser prorrogado
pelo Conselho, a pedido do Presidente, ou de um Conselheiro
Interessado.

5.1 0.3

Atribuições do Presidente do Conselho:
Na condução das reuniões, o Presidente do Conselho tem as seguintes
atribuições:
a) alterar a seqüência dos trabalhos para tratar de matéria considerada
urgente ou para a qual seja pedida preferência, por um dos membros
do Conselho;
b) diligenciar para o andamento regular das reuniões;
c) declarar instalada e determinar seu inicio;
d) convocar os Conselheiros para se manifestarem sobre os temas
tratados;
e) controlar a extensão e relevância das intervenções dos Conselheiros;

f) organizar as votações;
g) declarar os resultados.
5.10.4

No caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho, este
indicará o seu substituto, o qual não terá o voto de qualidade.

510.5

Os Conselheiros poderão recorrer ao colegiado das decisões do
Presidente, devendo o Conselho se manifestar imediatamente,
decidindo, em qualquer hipótese, sobre a matéria objeto do recurso.

5.10.6

As questões abaixo listadas deverão ser decididas pelo Conselho de
Administração:
a) presença de terceiros nas reuniões;
b) determinação de intervalos e suspensões das reuniões e sua
duração;

5.11

Participação de convidados
5.11 .1

O Conselho pode convidar ocasionalmente pessoas internas e externas
à Petrobras a participarem das reuniões do Conselho, para prestar
esclarecimentos sobre as matérias em apreciação ou expor suas
atividades.

5.11 .2

Com o objetivo de enriquecer a discussão, outros executivos da empresa
podem ser convidados para as reuniões, a fim de fornecer informações
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adicionais com relação a assuntos da pauta, devido ao seu envolvimento
pessoal na área em questão.
5.12

6

Atadasreuniões
5.12.1

As decisões do Conselho de Administração constarão de ata, contendo o
sumário das decisões adotadas e eventuais dissidências e protestos,
salvo se o Conselho de Administração deliberar por elaborá-la de forma
diversa. A ata de reunião do Conselho de Administração será assinada
por todos os Conselheiros presentes.

5.12.2

Todos os documentos das reuniões, tais como os materiais distribuldos e
as apresentações, serão preferencialmente arquivados eletronicamente.

5.12.3

As reuniões serão gravadas, devendo estas gravações serem eliminadas
quando da lavratura da ata da reunião.

5.12.4

Uma vez aprovada a ata, serão fornecidas cópias ao Presidente e aos
Conselheiros.

Sigilo das Informações

Os documentos colocados à disposição do Conselho de Administração, bem como as
informações que forem prestadas pela Diretoria Executiva, quando não estiverem
disponíveis junto ao público, serão mantidos em sigilo, não podendo os mesmos, de
forma alguma, ser examinados por terceiros, salvo aqueles vinculados à sociedade ou
quando assim deliberar o órgão.
7

Disposições Gerais

7.1

Caberá ao Conselho decidir sobre casos omissos deste Regimento.

7.2

Este Regimento poderá ser modificado sempre que necessário, por deliberação do
Conselho.
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I

Relacionamento com Investidores

Govemança
Estatuto Soctal
O Estatuto Social da Petrobras estabelece a natureza da sociedade e define seus objetivos. Nele também estão definidas as atividades econômicas,
capital soctal, ação e aciOnistas.
O docwnento trata da relação com as subsidiárias, com os empregados, dos conselhos de administração e fiscal. Além disso, define a forma das
assembleias entre outros temas.
Conheça um a um os capítulos do Estatuto Social da Perrobras nos links abaixo:
• Capitulo I- Da Nátureza, Scd•. c Objeto da Sociedade
Art. J•- A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é uma sociedade de economia mista, sob controle da União com prazo de duração
indeterminado, que se regerá pelas normas da Lei das Sociedades por Ações (lei n• 6.404, de 15 de dezembro de 1976) e pelo presente
Estatuto.
Parágrafo único. O controle da União será exercido mediante a propriedade e posse de, no mínimo, cinquenta por cento, mais uma ação, do
capital votante da Sociedade.
Art. 2•- A Petrobras tem sede c foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo estabelecer, no País e no exterior,
filiais, agências, sucursois, escritórios.

Art. 3'- A Companhia tem como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente
de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados. de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à
energia. podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o transporte, a distribuição c a comercialização de todas as formas de
energia, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins.
§ I'· As atividades econômicas vinculadas ao seu objeto social serão desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com
outras empresas, segundo as condições de mercado, observados os demais princípios e diretrizes da Lei n' 9.478, de 6 de agosto de 1997 e da
Lei n• 10.438, de 26 de abril de 2002.

§ 2•- A Petrobras, diretamente ou através de suas subsidiánas, associada ou não a terceiros, poderá exercer no País ou tora do território

nacional qualquer das atividades integrantes de seu objeto social.
• Capítulo li - Do Capital Social, das Ações e dos Acionistas
Art. 4'- O Capital Social é de R$ 205.431.960.490.52 (duzentos e cinco bilhões.quatrocentos e trinta e um milhões, novecentos e sessema
mil, quatrocentos e noventa reais e cinqucnta e dois centavos), dividido em 13.044.496.930 (treze bilhões, quarenta c quatro milhões,
quacrocentos e noventa e seis mil e novecentos c trinta) açoes sem valor nominal, sendo 7.442.454.141 (sete bilhOes. quatrocentos e quarenta
e dois milhões, quatrocentos e cinqOcnta e quatro mil e cento e quarenta e duas) ações ordinárias e 5.602.042.788 (cinco btlhões, seiscentos e
doi& milhões, quarenta e dois mil e setecentos e oitenta e oito) ações preferenciais.
§ 1•- Os aumentos de capital mediante a emissão de ações serão submetidos previamente á deliberação da Assembleia Geral.
§ 2'- A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria,
cancelamento ou posterior alienação, até o montante do saldo de lucros e de reservas disponiveis. exceto a legal, sem diminuição do capital

soctal, observada a legislação em vigor.
§ 3'- O capital social poderã ser aumentado com a emissão de ações preferenciais, sem guardar proporção com as ações ordinárias,

respeitado o limite legal de dois terços do capital social, bem como observado o direito de preferência de todos os acionistas.
Art

s•- As ações da Companh.ia serão ordinárias, com direito de voto, e preferenciais, estas sempre sem direito a voto.

§ 1°· As ações preferenciais serão inconversiveis em ações ordinárias, e vice·versa.

§ 2'- As ações preferenciais terão prioridade no caso de reembolso do capital e no recebimento dos dividendos, no mínimo, de 5% (cinco por
cento) calculado sobre a parte do capitttl representarl::s por essa e~pécie tle ::~ções, ou rle 3t1fn (três por cento) do valor do patrimônio liquido da

ação, prevalecendo sempre o maior, participando, em igualdade com as ações ordinárias, nos aumentos do capital social decorrentes de
incorporação de reservas c lucros.
§ ;•. As ações preferenciais participarão, não cumulativamente, em igualdade de condições com as ações ordinártas, na distribuição dos

divtdendos, quando superiores ao percentual mínimo que lhes é assegurado no parágrafo anterior.
Art 6°- A integralização das ações obedecerá :is nonuas estabelecidas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração,
htlp:/lwww.lnvestidorpelrobras.com.br/ptlimprimlr/
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dependendo do órgão que autorizou o aumento do capital no limite do autorizado. Em caso de mora do acionista, e indcpendentemetjte' de A~ ~ q
interpelação, poderá a Companhia promover a execução ou detem1inar a venda das ações, por conta e risco do mesmo.

-kJ

Arl. 7"- As ações da Companhia, todas escriturais, serão mantidas, em nome de seus titulares, em conta de depósito de instttmção fmanceira
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários- CVM. sem emissão de certificado.
ArL s•- Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos e/ou juros de capital próprio, que não poderão ser inferiores a 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações em que se dividir o capital
da Companhia.
ArL 9•. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, a Companhia efetuará o pagamento de dividendos e de juros de capital próprio,
devidos aos acionistas, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data em que forem declarados e, em qualquer caso, dentro do exercício
social correspondente, observadas as normas legais pertinentes.
Par~grafo imico. A Companhia poderá, mediante deliberação de seu Conselho de Admtnistração, antecipar valores a seus 2cionistas, a título
de dividendos ou juros sobre o capital próprio, sendo esses corrigidos pela taxa SELIC desde a data do efetivo pagamento até o encerramento
do respectivo exercício social, na forma prevista no art. 204 da Lei n' 6.404, de 1976.

An. Io•- Os dividendos não reclamados pelos acionistas dentro de 3 (três) anos, a contar da data em que tenham sido postos à disposição
dos acionistas, prescreverão em favor da Companhia.
An. 11• ·Os valores dos dividendos e juros, a titulo de remw1eração sobre o capital próprio, devidos ao Tesouro Nacional e aos demais
acionistas, sofrerão incidência de encargos financeiros equivalentes á taxa SELIC, a partir do encerramento do exercício social até o dia do
efettvo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento não se verificar na data fixada
pela Assembleia Geral.
Arl 12'- Além da União, na qualidade de acionista controladora da Companhia, poderão ser acionistas pessoas físicas ou jurídicas,

brasileiras ou estrangeiras, residentes ou não no Pais.
ArL 13°- O acionista poderá ser representado nas Assembleias Gerais na forma prevista no art. 126 da Lei n• 6.404, de 1976, exibindo, no
ato. ou depositando, previamente, o comprovante expedido pela instituição financeira depositária, acompanhado do documento de identidade
ou procuração com poderes especiais.

§ 1'- A representação da União nas Assembleias Gerais da Companhia far-se-â nos termos da legislação federal especifica

§ 2•- Na Assembleia Geral de Acionistas que delibere sobre a eleição de membros do Conselho de Administração, fica condicionado o
direito de voto dos acionistas titulares de ações preferenciais ao preenchimento da condição prevista no § 6° do an. 141 da Lei n• 6.404. de
1976, de comprovada titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 {três) meses, no minimo, imediatamente
anterior à realização da Assembleia.
• Ca pítulo JII ·Das Subsidiá rias e Coligadas
Art. 14° ·Para o estrito cumprimento de atividades vinculadas ao seu objeto, a l'etrobras poderá, na conformidade da autorização conferida
pela Lei n• 9.478, de 1997. constituir subsidiárias, bem como associar-se. majoritária e/ou minoritariamente a outras empresas.
Art !5°· Observado o disposto na Lei n• 9.478, de 1997. a Petrobras e suas subsidiárias poderão adquirir ações ou cotas de outras
sociedades, participar de sociedades de propósito especifico, bem como associar-se a empresas brasileiras e estrangeiras e com elas formar
consórcios, na condição ou não de empresa líder, objetivando expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados às
atividades vinculadas ao seu objeto.

Art. 16°- As sociedades subsidiárias e controladas obedecerão às deliberações dos seus respectivos órgãos de administração, as quais estarão
vinculadas às diretrizes e ao planejan1ento estratégico aprovados pelo Conselho de Administração da Petrobras, bem como às regras
corporativas comuns fixadas pela Petrobras através de orientação de natureza técnica. administrativa, contábil, financeira e juridica.
Paragrafo único. As relações com as empresas subsidiárias, coligadas e controladas serão mantidas por intermédio de membro da Diretoria
Executiva, em cotúonnidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.
• Capítulo IV· Da Administração da Sociedade
Seção 1

Dos Conselheiros e Direto res

An. 17°- A Petrobras serâ dirigida por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e uma Diretoria Executiva
Art.l8°- O Conselho de Administração serà integrado por, no mínimo, cinco membros até dez membros elettos, cabendo aAssembleta Geral
http11www.lnvestidorpetrobras.eom.br/pllimprímlr/
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dos Acionistas designar dentre eles o Presidente do Conselho, todos com prazo de gestão que não poderá ser superior a I (um)

de Administração até a próxima Assembleia Geral
Art. J9•- No processo de eleição dos membros do Conselho de Administração pela Assembleia Geral de Acionistas serão observadas as
seguintes regras:
I -É assegurado aos acionistas minoritarios o direito de eleger um dos Conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto
múltiplo.
11 -É assegurado aos acionistas titulares de ações preferenciais, que representem em conjunto, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital
social, excluído o acionista controlador, eleger e destituir I (um) membro do Conselho de Administração, em votação em separado na
Assemblcia Geral, não se aplicando à Companhia a regra comida no § 4• do art. s• da Lei n• I0.303, de 31 de oumbro de 200 l.
lll -Sempre que, cumulativamente, a eleiçiío do Conselho de Administração se der pelo sistema de voto múltiplo e os titulares de ações
ordinàrias ou preferenciais exercerem o direito de eleger Conselhetro, será assegurado â União o direito de eleger Conselheiros em número
igual ao dos eleitos pelos demais acionistas e pelos empregados, mais um, independentemente do número de Conselheiros estabelecido no
art. 18 deste Estatuto.
IV- É assegurado aos empregados o direito de indicar 1 (um) membro do Conselho de Administração em votação em separado, pelo voto
direto de seus pares, confomte §1• do artigo 2' da Lei 12.353 de 28 de dezembro de 2010.
Art. 20•- A Diretoria Executiva será composta de um Presidente, escolhido dentre os membros do Conselho de Administração, e sete
Diretores, eleitos pelo Conselho de Admmistração, dentre brasileiros residentes no País, com prazo de gestão que não poderá ser superior a 3
(três) anos, permitida a reeleiçao, podendo ser destituídos a qualquer tempo.

§ 1•- O Conselho de Administração deverá observar na escolha e eleição dos Diretores a sua capacidade profissional, notório conhecimento e
especialização nas respectivas áreas de contato em que esses administradores irão atuar, observado o Plano Básico de Organização.
§ 2' - Os membros da Diretoria Executiva exercerão seus cargos em regime de tempo integral e de dedicação exclusiva ao serviço da
Petrobras, permitido, porém, o exercício concomitante em cargos de administração de subsidiarias, controladas e coligadas da Companhia, a
critério do Conselho de Administração, confomtc o Código de Boas Práticas, na forma do inciso Vil do art. 29 deste Estatuto.
§ 3'- O Presidente e os Diretores farão jus, anualmente, a 3 0 (trinta) dias de férias, que lhes serão concedidas pela Diretoria Executiva.
vedado o pagamento em dobro da remuneraç~o relativa âs férias não gozadas no decorrer do período concessivo.
Art. 21•- A investidura em cargo de administração da Companhia observará as condições impostas pelos arts. 147 e 162 da Lei n• 6.404, de
197ó, não podendo, também, ser investidos no cargo os que no Conselho de Administração, na Diretoria Executiva, ou no Conselho Fiscal
tiverem ascendentes, descendentes ou colaterais.
Parâgrafo único. No tocante ã investidura de representante dos empregados no Conselho de Administração, não se aplicará a obrigatonedade
de diplomação em curso de nível universitário, nem a vedação referente â eleição de empregado para o cargo, contidas, respectivamente, no
caput e no §2•,do art. 162 da Lei n• 6.404 de 1976.
Art. 22•. Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de atas do Conselho
de Administração e da Diretoria Executiva, respectivamente.

§ 1•- O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade:
(i) a indicação de pelo menos um domicilio no qual o administrador receberá as citações e intimações em processos administrativos c
judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicilio indicado, o qual somente poderá ser
alterado mediante comunicação por escrito ã Companhia;
(ii) a anuência aos contratos evenmalmeme celebrados pela Petrobras com bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado de balcão
orgilllizado credenciada na Comissão de Valores Mobiliários, tendo por objetivo a adoção de padrões de govemança societária fixados por
essas entidades, responsabilizando-se pelo cumprimento de tais contratos e respectivos regulamentos de práticas diferenciadas de govemança
corporativa, se for o

ca~o.

e

(iii) anuência aos termos da cláusula compromissória de que trata o art. 58 deste Estatuto.
§ 2' - A posse do Conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no Pais, com
poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com prazo de validade
que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de gestão do Conselheiro.
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§ 3' - Antes de tomar posse, e ao deixar o cargo, os membros do Cm1selho de Administração e da Diretoria Executiv
declaração de bens, que será arquivada na Companhia.
Art. 23°- Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executtva responderão, nos termos do art.
individual e solidariamente, pelos atos que praticarem e pelos prejuízos que deles decorram para a Companhia, sendo-lhes vedado participar
na deliberação acerca de operações envolvendo sociedades em que participem com mais de lO% {dez por cento), ou tenham ocupado cargo
de gestão em período imediatamente anterior â investidura na Companhia,
§ J•. A Companhia assegurará a defesa em processos judictais e administrativos aos seus administradores, presentes e passados, além de
manter contrato de seguro pennanente em favor desses administradores, para resguardá-los das responsabilidades por atos decorrentes do
exerclcio do cargo ou função, cobrindo todo o prazo de exercício dos respectivos mandatos.
§ 2•- A garantia prevista no parágrafo anterior se estende aos membros do Conselho Fiscal, bem como a todos os empregados e prepostos
que legalmente atuem por delegação dos administradores da Companhia.

Art. 24°- Perderá o cargo o Conselheiro que deixar de partic1par de 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, sem motivo justificado ou
licença concedida pelo Conselho de Administração.
Art. 25'- No caso de vacância do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servirá até a primeira
Assembleia Geral, na forma prevista no art. !50 da Lei n• 6.404, de 1976.
§ I•. O Conselheiro, ou membro da Diretoria Executiva, eleito em substituição, completará o prazo de gestão do substituído, e, quando findo
o prazo de gestão, permanecerá no cargo até a posse do sucessor.

§ 2• Caso o Conselheiro representante dos empregados não complete o prazo de gestão, será observado o seguinte:
1 - assumirá o segundo colocado mais votado, se não houver transcorrido mais da metade do prazo de gestão;

n - serão convocadas novas eleições, se houver transcorrido mais da metade do prazo de gestão.
§ 3' Na hipótese de que trata o inctso I do § 2', o Conselheiro substituto completan\ o prazo de gestão do Conselheiro substituído.
§ 4' Na hipótese de que trata o inciso LI do § 2°, o Conselheiro eleito cumprira a totalidade do prazo de gestão previsto no art. 18 deste
Estauno Social.
Art. 26°- A Companhia será representada, em juizo ou fora dele, por sua Diretoria, individualmente por seu Presidente, ou por dois Diretores
em conjwlto, podendo nomear procuradores ou representantes.
Art. 27'- O Presidente e os Diretores não poderão ausentar-se do exercício do cargo por mais de 30 (trinta) dias, sem licença ou autorização
do Conselho de Administração.

§ t•- Ao Presidente, na forma do inciso IV do art. 38, compete designar, dentre os Diretores, seu substituto eventual.

§ 2'- No caso de ausência ou impedimento de um Diretor, os seus encargos serão assumidos por um substituto escolhido Feio mesmo, dentre
outros integrantes da Diretoria Executiva ou um de seus subordinados diretos, este último até um prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 3'- No caso da indicação ser feita a wn subordinado, condicionada à aprovação do Presidente, o mesmo participará de todas as atividades
rotineiras do Diretor, inclusive com a presença em reuniões de Diretoria, para instruir as matérias da área de contato do respectivo Diretor,
sem no entanto exercer direito de voto.

Seção[]
Do Conjelho de Ad ministração

Art. 28'- O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Petrobras, competindo-lhe:
I - lixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, seus objetivos estratégicos e diretrizes;
li- aprovar o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais c programas anuais de dispêndios e de investimentos;
lJ! - fiscalizar a gestão dos Diretores e fixar-lhes as atribuições, examinando. a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia;

IV- avaliar resultados de desempenho;
V - aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora de competência da Diretoria Executiva,
http11www.inveslidorpetrobfas.eom.bf/pVimprimir/
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especialmente as previstas nos incisos 111, IV, V, VJ e VJU do art. 33 deste Estatuto Social, deverão ser submetidas à aprovaç
de Administração;

de recursos humanos;
VIU - aprovar a transferência da titularidade de ativos da Companhia, inclusive contratos de concessão e autorizações para refino de
petróleo, processamento de gás narurat, transporte, importação e exportação de petróleo, seus derivados e gás natural, podendo fixar limites
de valor para a prática desses atos peta Diretoria Executiva:
IX - aprovar o Regulan1ento Eleitoral de escolha do membro do Conselho de Administração eleito pelos empregados.
Parágrafo único -A fixação da política de recursos humanos de que trata o inciso VII não poderá contar com a participação do Conselheiro
representame dos empregados, caso as discussões e deliberações em pauta envolvam assuntos de relações sindicaiS, remuneração, beneficios
e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse.
ArL 29"- Compete privativamente ao Conselho de Administração deliberar sobre as seguintes materias:
t - Plano Básico de Organização e suas modificações, bem como a distribuição aos Diretores, por proposta do Presidente, dos encargos
correspondentes ás áreas de contato definidas no referido plano:
11 - autorização para aquisição de ações de emissão da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, bem como posterior
alienação dessas ações, observadas as disposições legais, regulamentares e estatutárias;
III -aprovação da permuta de valores mobiliários de sua emissão:
IV - eleição e destituição dos membros da Diretoria Executiva;
V - constituição de subsidiárias, participações em sociedades conuoladas ou coligadas, ou a cessação dessa participação, bem como a
aquiSIÇão de ações ou cotas de outras sociedades;
VI - convocação de Assembteia Geral dos acionistas, nos casos previstos em lei, publicando o edital de convocação com, no minimo. t 5
(quinze) dias de antecedência;
Vll - aprovação de um Código de Boas Práticas e do seu Regimento Interno, o qual deverá prever a indicação de Relator e a constituição de
Comitês do Conselho compostos por alguns de seus membros, com atribuições especificas de análise e recomendação sobre determinadas
matêrias:
VIII - aprovação das Diretrizes de Govemança Corporativa da Petrobras;
IX- escolha e destituição de auditores independentes, os quais não poderão prestar il Companhia serviços de consultoria durante a vigência
do contrato;
X - relatório da administração e contas da Diretoria Executiva;
XI - criação do Comitê de Negócios e aprovação das atribuições e regras de funcionamento desse Comitê, consistentes com o Plano Básico
de Organização, as quais devem ser divulgadas ao mercado. resumidamente, quando da publicação das demonstrações financeiras da
Companhia, ou quando de sua alteração;
Xll - assuntos que, em virtude de disposição legal ou por determinação da Asscmbteia Geral, dependam de sua deliberação;
Parágrafo único. O Cornit! de Negócios de que trata o inciso

xr submetera li Diretoria Executiva seu parecer sobre as matérias corporativas

que envolvam mais de uma área de negócios, bem como aquelas cuja importância e relevância demandem um debate mais amplo.
Art. 30"- O Conselho de Administração poderá determinar a realização de inspeções, auditagens ou tomadas de contas na Companhia, bem
como a contratação de especialistas, peritos ou auditores externos, para melhor instruirem as matérias sujeitas a sua deliberação.
Art. 31"- O Conselho de Administração reunir-se-á com a presença da maioria de seus membros, med iante convocação do seu Presidente ou
da maioria dos Conselheiros. ordinariamente. no miJ1imo a cada trinta dias e. extraordinariamente, sempre que necessário.

§ t•- Fica facultada, se necessária, a participação dos Conselheiros na reunião, por telefone, video-conferência, ou outro meio de
comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. O Conselheiro, nessa hipótese, será considerado
presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião.
§ 2'- As matérias submetidas à apreciação do Conselho de Administração serão instruidas com a decisão da Diretoria Executiva, as
manifestações da área técnica ou do Comitê competente, e ainda o parecer jurídico, quando necessários ao exame da matéria.
§ 3' - O Presidente do Conselho, por iniciativa própria ou por ~oticitação de qualquer Conselheiro, poderá convocar Diretores da Companhia
para assistir ás reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação.

§ 4' - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto da maioria dos Conselheiros presentes e

s-~rão

registradas no

livro próprio de atas.
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§ s•. Em caso de empate. o Presidente do Conselho terá o voto de qualidade.

Seção 111
Da Diretoria Executiva

Art. J2•- Cabe á Diretoria Executiva exercer a gestão dos negócios da Companhia, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e
diretrizes fixadas pelo Conselh.o de Administração.

Art. JJ•- Compete à Diretoria Executiva:

1- elaborar e submeter a aprovação do Conselho de Administração:
a) as bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como dos programas anuais e planos plurianuais;
b) o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e progran1as anuais de dispêndios e de investimentos da Companhia com
os respectivos projetos;
c) os orçamentos de custeio e de investimentos da Companhia,
d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia;

11 ·aprovar:
a) critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de investímentos, com os respectivos planos de delegação de responsabilidade
para sua execução e implantação;
b) critérios de aproveitamento econômico de áreas produtoras e coeficiente mínimo de reservas de óleo e gás, observada a legislação
especifica;
c) política de preços e estruturas báSicas de preço dos produtos da Companhia;

d) planos de contas, critérios básicos para apuração de resultados, amortização e depreciação de capitais investidos, e mudanças de práticas
contábeis;
e) manuais e nom1as de contabilidade, finanças, administração de pessoal, contratação e execução de obras e serviços, suprimento e
alienação de materiais e equipamentos, de operação e outros necessários ã orientação do funcionamento da Companhia;

f) normas para cessão de uso. locação ou arrendamento de bens imóveis de propriedade da Companhia:
g) plano anual de seguros da Companhia:
h) a estrutura báSica dos órgãos da Companhia e suas respectivas Normas de Organização, bem como criar, transfonnar ou extinguir órgãos
operacionais ou correspondentes. bem como órgãos temporãrjos de obras, agências, filiais, sucursais e escritórios no Pais e no exterior:
i) planos que disponham sobre a admissão, carreira, acesso, vantagens e regime disciplinar dos empregados da Petrobras;
j) a lotação de pessoal dos órgãos da Companhia;
k) a designação dos titulares da Administração Superior da Companh.ia;

I} os planos anuais de negócios;
m) formação de consórcios, de "joint-ventures", e de sociedades de propósito especifico, no Pais e no exterior;

lll . autorizar a captação de recursos, comratação de empréstimos e financiamento no Pais ou no exterior, inclusive mediante emissão de
títulos~

IV. autori.z ar a prestação de garantias reais ou tidejussórias, observadas as disposições legais e contratuais pertinentes;
V - autorizar a aquisição, na forma da legislação especifica, de bens imóveis, navios e unidades marítimas de perfuração e produção, bem

como gravame e a alienação de ativos da Companhia;
VI- autorizar a alienação ou gravame de ações ou cotas de sociedades nas quais a Companhia detenha mais de 10% (dez por cento) do
capital social, bem como a cessão de direitos em consórcios ou "joint-ventures" em que a Companhia possua mais de 10% (dez por cento)
dos investimentos, podendo fixar limites de valor para delegação da prática desses atos pelo Presidente ou Diretores;

VIl - autorizar a celebração de convênios ou contratos com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo fixar limites de valor
para a delegação da prática desses atos pelo Presidente ou Diretores;
VIU • autorizar, na fonna da legislação especifica. atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litigios ou

pendências, podendo fixar lim ites de valor para a delegação da prática desses atos pelo Presidente ou Diretores;

rx . acompanhar e controlar as atividades das subsidiárias e empresas das quais a Petrobras participe ou com as quais esteja associada;
X- deliberar sobre marcas e patentes, nomes e insígnias;
XI . criar outros Comit~s. vinculados ao Comitê de Negócios, aprovando as respectivas regras de funcionamento e atribuições, consistentes
com o Plano Básico de Organização.
Art. 34•- A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, com a maioria de seus membros, dentre eles o Presidente
ou o seu substituto, e, extraordinariamente, mediante convocação do Presidente ou de dois terços dos Diretores.
Parágrafo único. As matérias submetidas à apreciação da Diretoria Executiva serão instruídas com as manifestações da ârea técnica, do
Comitê de Negócios, e ainda do parecer jurídico, quando necessários ao exame da matéria.
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li -admitir e demitir empregados e formalizar as designações para cargos e funções gerenciais, aprovadas pela Diretoria Executiva:
lll - designar empregados da Companhia para missões no exterior;

IV - assinar atos, contratos e convênios, bem como movimemar os recursos monetários da Companhia, sempre em conjunto com outro
Dtretor.
Art. 36•- As deliberações da Diretoria Executiva serão tomadas pelo voto da matoria dos presentes e regtstradas no livro próprio de atas
Parágrafo único. Em caso de empate, o Presidente terá o voto de qualidade.
Art. 37°- A Diretoria Executiva encaminhará ao Conselho de Administração cópias das atas de suas reumões e prestará as mformações que
permitam avaliar o desempenho das atividades da Companhia

Seçào rv
Do Presidente

Art. 38•- Cabem ao Presidente a direção e a coordenação dos trabalhos da Diretoria Executtva, competindo-lhe:
I - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
li - propor ao Conselho de Adminimação a distribuição. entre os Diretores, das áreas de contato definidas no Plano Básico de Organização;
1!1 - propor ao Conselho de Administração os nomes para Diretores da Companhia;
JV . designar, dentre os Diretores, seu substituto eventual, em suas ausências e impedimentos;
V· acompanhar e supervisionar, através da coordenação da ação dos Diretores. as atividades de todos os órgãos da Companhia:
VI - designar os representantes da Companhia nas Assembleias Gerais das suas subsidiárias, controladas e coligadas, em confomlÍdadc com

as diretrizes ftxadas pelo Conselho de Administração;
VIl • prestar informações ao Ministro de Estado ao qual a Companhia está vinculada, e aos órgãos de controle do Governo federal, bem
como ao Tribunal de Contas da Untão e ao Congresso Nacional.
• Capítulo V - Da Assembléia Ger al
Art. 39•- A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á, anualmente, no prazo previsto no art 132 da Lei n• 6.404, de 1976, em local, data e
hora previamente fixados pelo Conselho de Administração, para deliberar sobre as matérias de sua competência, especialmente:
I ... tomar as contas dos administradores. examinar, discutir e votar as demonst'rações finat1ceiras:
11 ·deliberar sobre a destinação do lucm liquido do exercício e a distribuição de dividendos;
ru · eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
ArL 40°- A Assernbleia Geral Extraordinária, além dos casos previstos em lei, reun~t-se-á medtante convocação do Conselho de
Administração, para deliberar sobre assuntos de interesse da Companhia. especialmente:
1- refonna do Estatuto;
n- aumento do limite do capital autorizado;
111· awnento do capital social;
rv. avaliação de bens com que o acionista concorrer para o awnento do capital social;
V • redução do capital social;
VI- emissão de debêntures conversíveis em ações ou a sua venda quando em tesouraria;
VIl- incorporação da Companhia a outra sociedade, sua dissolução, transformação, cisão, fusão:
Vlll- participaçào da Companhia em grupo de sociedades;
IX- alienação do comrole do capital social de subsidiárias da Companhia:
X- destituição de membros do Cooselho de Administração;
XI- alienação de debêntures conversíveis em ações de titularidade da Companhia e de erni!são de suas subsidiárias;
XII· fixação da remuneração dos administradores;
XIU- cancelan1ento do registro de Companhia aberta;
XIV- escolha de empresa especializada, a partir da apresentação pelo Conselho de Administração d.e uma lista tríplice de empresas
especializadas, para a elaboração de laudo de avaliação de suas ações pelo respectivo valor econômico, a ser utilizado nas hipóteses de
cancelan1ento do registro de Companhta aberta ou do desenquadrarnento ás regras de padrão de govemança societária, defmtdas por bolsa de
valores ou entidade mantenedora do mercado de balcão organizado, credenciada na Comissão de Valores Mobiliários, visando o
hUpJtwww.lnvestidorpetrobras.corn.br/pUimprimir/
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XV- renúnc1a a direi lo de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de subsidiárias. controladas ou coligadas.

'I>-,;-3'J -.j\

§ I•- A deliberação da matéria prevista no inciso XIV deste artigo deverá ser tomada por maioria absoluta de votos das ações ordinárias em
circulação, não se computando os votos em branco.
§ 2°- Na hipótese de oferta pública fonnulada pelo acionista controlador, este arcará com os custos da elaboração do laudo de avaliação.
Art. 41°- A Assembleia Geral fixará. anualmente, o montante global ou mdividual da remuneração dos administradores, bem como os limites
de sua participação nos lucros, observadas as nonnas da legislação especifica.

Arl 42°- As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente da Companhia ou substituto que este vier a designar, e, na ausência de
ambos. por um acionista escolhido pela maioria dos votos dos pr·esentes.
Parágrafo único. O Presidente da Assembleia escolherá, dentre os acionistas presentes, o Secretário da mesa
• Capitulo VI- Do Conselho Fisca l
Art 43°- O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de até cinco membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral
Ordinária, todos residentes no País. observados os requisitos e impedimentos fixados na Lei das Sociedades por Ações, acionislas ou nilo,
dos quais um será eleito pelos detentores das ações ordinárias minoritárias e outro pelos detentores das ações preferenciais, em votação em
separado.
§ 1•- Dentre os membros do Conselho Fiscal. um será indicado pelo Mimstro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro
Nacional.
§ 2'- Em caso de vaga, renuncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões conseculivas, será o membro do Conselho Fiscal

substituído, até o ténnino do mandato, pelo respectivo suplente.
§ 3°- Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura de tenno de posse no livro de atas e pareceres

do Conselho Fiscal, do qual constará:
(i) a anuência aos contratos eventualmeme celebrados pela Petrobras com bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado de balcão
organizado, credenciada na Comissão de Valores Mobiliários, tendo por objetivo a adoção de padrões de govemança societária fixados por
estas entidades, responsabilizando-se pelo cumprimento de tais contratos e respectivos regulamentos de práticas diferenciadas de governança
corporativa. se for o caso, e
(ii) anuência aos tennos da cláusula compromissória de que trata o an. 58 deste Eslatuto.

Art. 44'- O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de um ano, pennitida a reeleição.
Arl 45'- A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso obrigatório das despesas de locomoção c estada necessárias
ao desempenho da função será lixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o limite estabelecido na Lei n' 9.292. de 1996.
Art. 46'- Compete ao Conselho Fiscal, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam conferidas em virtude de disposição legal ou por
detenninação da Assembleia Geral:
J. fiscalizar. por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
11- opinar sobre o relatório anual da administração. fazendo constar do seu parecer as infonnações complementares que julgar necessárias ou
úteis á deliberação da Assembleia Geral:
111- opinar sobre as propostas dos administradores. a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas a modificação do capital social.
emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamenlos de capital, distribuição de dividendos, transfonnação,
incorporação. fusão ou cisão da Companhia;
IV- denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para
proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à
Companhia;
V- convocar a Assembleia Geral Ordinária se os administradores retardarem por ma1s de um mês essa convocação, e a Extraordinária sempre
que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na pauta das assembleias as matér(as que considerarem necessárias:
VI- analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Diretona;
VIl· examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
VTir- exercer essas atribuições durante a liquidação.
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• Capítulo VIl -Dos E m(Jrcgados da Compa nhia
Art. 47°- Os empregados da Petrobras estilo sujeitos à legislação do trabalho e aos regulamentos internos da Companhia, observando-se as
normas legais aplicáveis aos empregados das sociedades de economia mista.

Art 48°- A admissão de empregados pela Petrobras e por suas subsidiárias e controladas obedecerá a processo seletivo público, nos termos
aprovados pela Diretoria Executiva

Art 49°- As funções da Administração Superior e os poderes e responsabilidades dos respectivos titulares serão definidos no Plano Básico
de Organização da Companhia.
§ t•- As funções a que se refere o caput deste artigo poderão, excepcionalmente e a critério da Diretoria, ser atribuídas a técnicos ou
especialistas estranhos ao quadro permanente da Companhia.

§ 2°- As funções gerenciais que devam integrar o quadro organizacional da Companhia, nos demais níveis, terão os poderes e
responsabilidades dos titulares definidos nas normas dos respectivos órgãos.
Art. 50°- Sem prejuízo das requis1ções previstas em lei. a cessão de empregados da Petrobras c de suas subsidiárias ou controladas dependerá
de autorização, em cada caso, da Diretoria Executiva e será feita, sempre que possível, mediante o reembolso dos custos correspondentes
Art. 51°- A Companhia destinará uma parcela dos resultados anuais a ser distribuída entre seus empregados, de acordo com os crllérios
aprovados pelo Conselho de Administração, observada a legislação em vigor.
• Capítulo VI 11 - Disposições Gerais

Art. 52°- As atividades da Pctrobras obedecerão a wn Plano Básico de Organização, aprovado pelo Conselho de Administração, que conterá
a estrutura geral e definirá a natureza e as atribuições de cada órgão, as relações de subordinação, coordenação e controle necessárias ao seu
funcionamento, de acordo com o presente Estatuto.
Art. 53°- O exercício social coincidira com o ano civil, encerrando-se a 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço
patrimonial e demais demonstrações financeiras, que deverão atender às disposições legais aplicáveis.

Parágrafo único_ A Companhia poderá levantar balanços semestrais, para pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio, por
deliberação do Conselho de Administração.
Art. 54°- Sobre os recursos transferidos pela União ou depositados por acionistas minoritários, para fins de aumento do capital da sociedade,
incidirão encargos financeiros equivalemes á taxa SELIC desde o dia da transferência até a data da capitalização.
An. 55°- A Petrobras destinará, do lucro líquido apurado no seu Balanço Anual, a parcela de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o capnal
social integralizado, para constituição de reserva especial, destinada ao custeio dos programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico
da Companhia.
Parágrafo único. O saldo acumulado da reserva prevista neste artigo n§o poderá exceder 5% (cinco por cento) do capital social integralizado.
Art. 56°- Após deliberada a distribuição do dividendo mittimo previsto no art. 8° deste Estatuto. poderá a Assembleia Geral. observados os
temtos da legislação societária e as normas federais especificas, atribuir percentagens ou gratificação aos membros da Diretoria Executiva da
Companhia, por conta de participação nos lucros.
ArL 57°- A Diretoria Executiva poderá autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comumdade de que
participe a empresa, inclusive a doação de bens inserviveis, tendo em vista suas responsabilidades sociais, na fonna prevista no § 4° do an
154 da Lei n• 6. 404, de 1976.
Art. 58°- Deverão ser resolvidas por meio de arbitragem, obedec1das as regras previstas pela Câmara de Arbitragem do Mercado, as disputas
ou controvérsias que envolvam a Companhia, seus acionistas, os administradores e conselheiros fiscats, tendo por objeto a aplicação das
disposições contidas na Lei n° 6.404, de 1976, neste Estatuto Sodal, nas normas editadas pelo Conselho Monetârio Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliârios, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas C<lnstantes dos contratos evenmalmentc celebrados pela Petrobras com bolsa de valores ou entidade
mantenedora de mercado de balcão organizado, credenciada na Comissão de Valores Mobiliários, tendo por objetivo a adoção de padrões de
http:J/www.lnvestidorpetrobras.eom.br/pUimprlmlr/
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Parágrafo único. As deliberações da União, através de voto em Assembleia Geral, que visem à orientação de seus negócios, nos termos do
art. 238 da Lei o• 6.404, de 1976, são considerados tbnnas de exercício de direitos indisponíveis e não estarão sujeitas ao procedimento
arbitral previsto no caput deste artigo.
Art. 59°- Os contratos celebrados pela Petrobras para aquisição de bens e serviços serão precedidos de procedimento licitatório simplificado,
na forma do regulamento aprovado pelo Decreto n• 2. 745, de 24 de agosto de I 998.
Art. 60•- Com o objetivo de compor suas propostas para participar de licitações que precedem as concessões de que trata a Lei n• 9.4 78, de
1997, a Petrobras poderá assinar pré-contratos, mediante a expedição de cartas-convite, assegurando preços e compromissos de fornecimento
de bens e serviços.
Parágrafo único. Os pré-contratos conterão cláusula resolutiva de pleno direito, a ser exercitada sem penalidade ou indenização de qualquer
espécie no caso de outro licitante ser declarado vencedor, e serilo submetidos, posteriormente, à apreciação dos órgãos de controle externo e
fiscalização.
Art. 61°- A União, na qualidade de acionista comroladora da Companhia, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e
da Diretoria Executiva deverão:
I - Abster-se de negociar os Valores Mobiliários nos seguintes períodos:
a) no período de um mês que antecede ao encerramento do exercício social atê a publicação do edital, colocando à disposição dos acionistas
as demonstraçoes financeiras da Companhia ou sua publicaçáo, prevalecendo o que primeiro ocorrer;
b) no período compreendido entre a decisão tomada pelo órgão social competente de aumentar ou reduzir o capital social, de distribuir
dividendos ou bonificação em ações ou emitir outros Valores Mobiliários. e a publicação dos respectivos editais ou an(mcios.
li- Comunicar à Companhia e à bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado de balcão organizado credenciada na Comissão de
Valores Mobiliários, os seus planos de negociação periódica de valores mobiliários, caso os possuírem, assim como as subseqüentes
alterações ou descumprimento de tais planos. A comunicação deverá conter, no mínimo, se o plano ê de investimento ou desinvestimento
programado. a periodicidade e as quantidades programadas.

http://wwW.Investidorpetrobras.eom.br/ptlímprimir/
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"sim", "não" e "abstenção". Ao votar "sim", o parlamentar estará votando pela aprovação do parecer,
ou seja, pela perda do mandato. Ao votar "não", o
Deputado estará votando pela rejeição do parecer,
ou seja, pela absolvição. Vale ressaltar que para a
perda do mandato em votação secreta será necessário o voto da maioria absoluta dos membros da
Casa, ou seja, de 257 votos "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
l - Relatório
Por força do Ato da Mesa n° 114, de 1999, que
atendeu ao Requerimento n° 4, de 29 de dezembro
de 1998, da Deputada Maria Laura, constituiu-se Comissão de Sindicância, presidida pelo Deputado Severino Caltalcanti, relator o Deputado Robson Tuma,
incumbida de apresentar relatório sobre os fatos relacionados ao assassinato da Deputada Ceci Cunha,
com vistas a verificar -se houve quebra do decoro
parlamentar. A Comissão de Sindicância foi também
composta pelos Deputados Veda Crusius, Simara
Ellery, Luis Eduardo Greenhalg e Roberto Jefferson.
Tendo em vista os fatos e conclusões constantes do relatório apresentado pela Comissão de Sindicância e acolhido em reunião da Mesa do dia 28 de
janeiro de 1999, exclusivamente no que concerne às
conclusões no sentido da perda do mandato do Deputado Talvane Albuquerque, por comportamento incompatrvel com o decoro parlamentar, a Mesa da
Câmara dos Deputados, nos termos do art. 55, § 2°,
da Constituição Federal, em combinação com o art.
240, § 1°, do Regimento Interno, ofereceu a presente Representação contra o Deputado Talvane Albuquerque, como incurso na sanção do art. 55, 11 e §
1°, da Constituição Federal , combinado com os arts.
240, 11 e 244, § 2°, do Regimento Interno.
Acompanhou esta Representação, como sua
parte Integrante, cópia do Relatório da mencionada
Comissão de Sindicância e de toda a documentação
por ela coligida.
A representação foi recebida e processada
nesta Comissão, dela tendo recebido cópia o Deputado Talvane Albuquerque, o qual, no prazo regimental, apresentou sua defesa escrita, assinada por
ele e por seu digno defensor, Dr. José Moura Rocha,
OAB/AL n° 1.150, e acompanhada dos seguintes documentos: Parecer do ilustre advogado e ex-Procurador-Geral da República, Inocêncio Mártires Coelho, petição à Mesa sobre quebra de imunidade par-
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lamentar (cópia) e certidão de ata da 21 Reunião Extraordinária da Mesa, realizada em 23-2-99.
A defesa alega, prel[marmente, a impossibilidade jurfdlca do prosseguimento da Representação.
Procurando delimitar o conceito de legislatura, sublinhando tratar-se do espaço de tempo no qual se
exerce o mandato legislativo, e que no Brasil correspende a quatro anos, relembra que a 501 Legislatura
findou em 31 de janeiro de 1999, tendo se iniciado a
12 de fevereiro do mesmo ano, portanto, a 5 1' Legislatura. Que, dessa maneira, ' é impossfvel falar-se
em perda de mandato inexistente ou em cassação
de mandato anteriormente extinto", de vez que os fatos apurados teriam ocorrido durante a SOQ Legislatura, já encerrada. Que, assim, "incide decadência
do direito de cassar mandato Inexistente, em face da
Inércia do exercicio do direito de cassar o mandatoem tese- enquanto o mesmo existia". A alegação
preliminar da defesa, pois, é no sentido da impossibilidade de, numa nova legislatura, cassar-se o mandato de Deputado Federal a pretexto de falta de decoro parlamentar, por fatos supostamente ocorridos
na legislatura anterior. Em favor desse entendimento, invoca, ainda, o principio constitucional da lrretroatividade de normas jurídicas.
Sobre esta preliminar de impossibilidade jurfdica do prosseguimento da Representação, integra
também a defesa "parecer em consulta", elaborado
pelo douto Prol. Inocêncio Mártires Coelho, cuja conclusão é a seguinte:
"Em resposta, pois, à consttlta-formulada;-é--de
se afirmar que são várias as causas por que o mandato do deputado não pode ser cassado, a tftulo de
falta de decoro parlamentar, por fato ocorrido em legislatura anterior. Contra essa possibilidade erguemse razões ligadas à essência da representação parlamentar e motivos de ordem técnica resultantes da
compreensão do sistema eleitoral e parlamentar
adotado pela Constituição brasileira, todo ele erigido
sobre prazos preclusivos. O próprio procedimento de
cassação de mandato, nessas circunstâncias, é Ilegítimo".
No mérito, não nega o representado o seu encontro com o Sr. Maurício Guedes Novais, vulgo
"Chapéu de Couro", no Interior da Bahia. Reconhece
saber tratar-se de um individuo perigoso, "uma pessoa envolvida em crimes", 'experiente profissional
do crime". Sustenta, contudo, ter sido vítima de um
ardil: esta pessoa o teria atrai do para esse encontro,
aproveitando-se de várias e verossímeis. circunstâncias, dentre as quais, o receio do representado de
sofrer represálias do Deputado Federal Luiz Dantas.
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pessoa de notória bravura física e contra quem o
representado ajuizara uma representação criminal,
no ano de 1993.
O Sr. Maurício Guedes Novais teria feito vários
telefonemas para o Representado- alguns deles a
cobrar, conforme fatura de serviços de telecomunicações juntadas pelo próprio Deputado Talvane AIbuquerque. Outras ligações teriam sido feitas a partir
de telefone do Deputado Augusto Farias ligações essas que foram gravadas e, posteriormente, objeto de
perícia constante dos autos. Alega o representado
que as fitas, contendo esses diálogos, foram monta·das, adulteradas, existindo dúvidas acerca do local
do Impulso, sua duração e sua data. Ou seja, o Depulado Augusto Farias e "Chapéu de Couro", e mais
outras testemunhas. teriam montado a gravação em
que aparece o diálogo do representado com aquele
perigoso Indivíduo. Sustenta, ainda, que o Deputado
Augusto Farias recusou-se a entregar as faturas das
contas telefônicas em questão, quando para isso solicitado pela Comissão de Sindicância.
Concluindo sua defesa, pede, o representado:
a) O trancamento do processo polftico - administração, em face da decadência do direito de punir em
decorrência da extinção do mandato legislativo em
que teriam ocorrido os fatos; b) a~ernativamente, a
Improcedência do pedido de perda do mandato; c)
assim não o fazendo, a recomendação à Mesa da
Câmara dos Deputados da suspensão da imunidade
processual do representado.
Requer, finalmente, a produção de provas,
constante do Item Vil de sua peça de defesa, requerimentos estes já apreciados pela Relataria.
Depoimento do Deputado Talvane Albuquerque
No dia 19 de março, compareceu ao plenário
desta Comissão o deputado representado, a fim de
ser inquirido pelos membros da C.C.J.R. Em seu depoimento, afirmou ser amigo da família de Maurício
Guedes, o ' Chapéu de Couro", sendo que a mãe do
referido pistoleiro foi seu cabo durante longo tempo;
em relação ao próprio Maurício, porém, afirmou conhecê-lo vagamente, tendo avistado-o, anteriormente aos fatos Investigados por esta Comissão, uma
única vez, em 1990. Afirmou, também, saber que a
fam!lia de Mauricio Guedes "vivia envolvida em crimes de pisotearem e que o pistoleiro não punha os
pés em Arapiraca, por motivo incerto, f ato que levou
o Deputado Talvane a dirigir-se a Petrolina, a fim de
encontrá-lo, por volta de 1O de outubro de 1998. Justificou esse encontro dizendo ter sido induzido, pelo
pistoleiro, a acreditar que o mesmo teria informações
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acerca de possível vingança, tramada pela família
do Deputado Luís Dantas, contra o representado
(essa vingança teria origem em denúncia contra Luís
Dantas e Cleto Falcão, feita pelo representado em
1993).
Prosseguindo o depoimento, o Deputado Talvane Albuquerque afirmou que, estando em Brasflia,
dirigiu-se a Recife, de avião, e dessa cidade a Juazeiro, de carro. O citado encontro, já em Petrolina,
na verdade teria se dividido em duas partes: uma à
hora do almoço, no restaurante de um posto de gasolina; a outra, à noite, em restaurante localizado à
beira do rio. No primeiro encontro, segundo o representado, tratou-se apenas de "amenidades"; já no
encontro noturno, o pistoleiro teria dirigido ao representado uma série de pedidos de favores, antes de
"entrar no assunto" que interessava ao deputado: o
pistoleiro, consternado pela derrota eleitoral do representado, teria dito que "havia um jeito de contornar
aquela situação". E o jeito era matar um deputado
f.ederal, para ocupar-lhe a vaga; e já que essa era a
única saída, melhor seria matar o Deputado Augusto
Farias, que, por ter "problemas" seria a "vítima ideal"
ninguém desconfiaria que o representado seria o
"mandante' do crime. Teria dito mais, o pistoleiro:
que "matar deputado era fácil", "não dava em nada",
ele próprio já matara dois.
O representado disse a esta Comissão ter ficado estarrecido ao ouvir Isso, mas não interrompeu o
pistoleiro, e afirmou:"level a conversa em banho-maria e foram conversados outros assuntos sem interesse para o caso em si".
Indagado, o representado afirmou que, após
esse encontro, o pistoleiro tentou falar-lhe, pelo telef one, por diversas vezes, nunca sendo atendido, até
o dia em que ocorreu a gravação da conversa telefônica entre ambos. Segundo o representado, o "Chapéu de Couro" ligou para o celular de um colaborador seu, que "inadvertidamente" o atendeu. Afirmou
que a efusividade com que saudou o pistoleiro explica-se por "serem efusivos os·polrticos". Disse, também, que preferia não comentar essa conversa, pois
a gravação constante da fita periciada teria sido amputada, dela faltando grande parte do que realmente
fora dito - inclusive o momento em que o pistoleiro
fala "explicitamente em matar o Deputado Augusto
Farias, diz o nome Augusto Farias".
O representado negou ter conhecimento de
qualquer tratativa entre seu assessor Jadielson e o
pistoleiro no sentido de contratar seguranças; mas
confirmou que esse assunto foi tratado entre ele, Deputado Talvane, e o pistoleiro. Indagado, negou ter
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fornecido os meios para que Jadielson comprasse
coletes à prova de balas.
Indagado sobre sua ida a São Paulo, em 20 de
dezembro de 1998, o representado afirmou ter se
encontrado com Jadielson em uma lanchonete dessa cidade, quatro dias após o assassinato da Deputada Ceci Cunha. Anteriormente, o representado es·
tivera em BrasUia, para onde se dirigira, partindo de
Araplraca, na noite do referido assassinato, após
dele ter tomado conhecimento, afirmou não ter ido a
Maceió por ter percebido, ouvindo o rádio do carro,
que 'a imprensa e os polfticos" já o davam como
mandante do crime.
Perguntado sobre um veiculo, "Ranger", de sua
propriedade, afirmou que, ao chegar em Brasília, no
dia 18 de dezembro, ficou sabendo que o automóvel
fora roubado, nesta cidade, na mesma noite da morte
da Deputada Ceci Cunha. E que, recentemente, ficara
sabendo que o veiculo foi encontrado no Paraguai.
Indagado, o Deputado Talvane Albuquerque afir·
mou que, após as eleições do ano passado, fez gestõ·
es políticas no sentido de vir a assumir o mandato, já
que era o Primeiro-Suplente. Tendo sido Informado
que o Vice-Presidente da República, Marco Maciel,
teria "grande interesse" em que o Terceiro-Suplente,
Divaldo Suruagy, assumisse o mandato, e que o presidente nacional do PSDB, Senador Teotônio Vilela,
teria "grande interesse• em que o Segundo-Suplen·
te, Helenlldo Ribeiro, assumisse uma vaga, ele, Deputado Talvane, chegou a reunir-se com esses suplentes, mas da reunião nada surgiu de concreto.
Questionado, o representado afirmou que seu
relacionamento com o Deputado Augusto Farias 'era
o melhor possfvel. E~ era o melhor amigo dele na
Câmara e ele era o meu melhor amigo aqui na Câ·
mara". Disse, ainda, que o Deputado Augusto Farias
manteve esse comportamento, mesmo após a épo·
ca em que afirma ter tomado conhecimento da intenção do representado de matá-lo. Afirmou o repre·
sentado considerar intrigante essa atitude. Disse à
Comissão que, três dias após o assassinato da De·
putada Ceci Cunha, o Deputado Augusto Farias fezlhe "rasgados elogios' publicados no jornal de sua
propriedade - e dois dias depois fez a denúncia de
que o representado tentara matá-lo.
O representado confirmou à CCJA que enviou à
mãe de Mauricio Guedes a quantia de 400 reais, mas
que esse dinheiro não se destinava ao pistoleiro.
Inquirido, o representado afirmou que Jadiel·
son e Alécio são registrados na Câmara dos Deputados, como assessores parlamentares. A assessoria
que prestam tanto é politica, quanto pessoal, exer-
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cendo também as funções de seguranças. Já o Júnior seria uma espécie de coordenador político, e o
Winer um colaborador sem vínculos com a Câmara
e sem exercerem o papel de seguranças.
Indagado, o representado afirmou que, no diálogo telefônico gravado, o pistoleiro estava "claramente induzindo a conversa•, e que termos como "li·
tros de mel' são de significado desconhecido ao representado. Disse, ainda, sobre as gravações, que
elas foram editadas pelo Deputado Augusto Farias,
que no dia 21 de dezembro anunciou que as possufa, e só as entregou à Câmara dos Deputados no
dia 6 de janeiro; como exemplo a comprovar tal edi·
ção, afirmou: "Sei que o que falo é suspeito, mas eu,
que tive a conversa, sei que um 'é' que tenha dito na
conversa, esse 'é' era infcio, meio ou fim de alguma
frase. Normalmente, eu não uso essa expressão
monossilábica. Eu não sou de falar 'é', 'tudo', 'sim'.
Não é minha maneira normal de falar".
Indagado sobre o conteúdo dos diálogos que
teriam sido cortados da fita apresentada à perícia da
Unicamp, o representado afirmou que em torno de
50% da conversa foram amputados, fato que seria
facilmente comprovado se o Deputado Augusto Farias entregasse à Comissão a conta telefônica referente a essa ligação, pois "há uma diferença muito
grande da duração do telefonema no laudo do Moli·
na e na duração real do telefonema". Afirmou que o
conteúdo dessa conversa destinava-se a "empurrar
com a barriga o Chapéu de Couro".
O representado afirmou acreditar que o "Cha·
péu de Couro" tudo fez em comum acordo com o
Deputado Augusto Farias. Reiterou que nunca comentou com alguém a possibilidade de ser Secretário de Estado em Rondônia; e de que jamais afirmou
ter necessidade da Imunidade parlamentar.
Indagado, o representado afirmou que o Governador de Alagoas à época é um dos suspeitos de en·
volvimento no assassinato da Deputada Ceci Cunha,
por esta ter desistido de concorrer a vice-governadora
em sua chapa, e não ter devolvido os 2 milhões de
reais que recebera para concorrer ao cargo.
Questionado, afirmou não ter informado ao De·
putado Augusto Farias que 'Chapéu de Couro" havia
se oferecido para matá-lo, por ser o pistoleiro "uma
pessoa de alta periculosidade e, depois, se o inte·
resse era que eu matasse o Augusto para que eu ti·
vesse a vaga, se eu não quisesse matá-lo, ninguém
iria matá-lo. Preferi ficar calado". O repr.esentado dis·
se que desconhecia o fato de Maurfcio Guedes, o
"Chapéu de Couro", ter prisão preventiva decretada,
sendo por isso procurado pela policia. Mas admitiu
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saber que ele já havia matado, ainda que não saiba
precisar quantas pessoas. O representado reafirmou
que fez vários favores à famllia do pistoleiro.
Indagado, o Deputado Talvane Albuquerque
afirmou que jamais dera autorização para a compra
de coletes à prova de balas, e que a afirmação nesse sentido de seu assessor Jadielson, à Comissão
de Sindicância, deveu-se às "condições estressan·
tes" em que o depoimento fora prestado.
representado admitiu que pode ter fornecido
0 dinheiro utilizado por seu assessor "Júnior' para
dirigir-se a Uianápolis, no Pará, em 22 de dezembro
de 1998.

o

O representado afirmou não considerar falta de
decoro parlamentar o fato de encontrar-se publicamente com um matador de aluguel, dadas as condições em que o fato ocorreu.
Afirmou, quando indagado, que <> ex-Governador Manoel Gomes de Barros, "é uma pessoa arrogante, violenta e mimada", mas que não poderia dizer que ele mandou matar a Deputada Ceci Cunha,
por não ter provas. Quanto ao ex-Governador Divaldo Suruagy, afirmou ter um relacionamento distante,
porém cordial.
O representado afirmou que, no inquérito relativo

à morte da Deputada Ceci Cunha, ela jamais foi ouvido, apesar de ter sido indiciado como autor Intelectual,
e que dos inicialmente indiciados, dois já se viram liberados, e o mesmo ocorrerá com outros. E perguntou:
"Como fica a questão de que estou sendo indiretamente julgado, aqui, pela morte da Deputada"?
Indagado, o representado afirmou que nenhum
de seus assessores tem antecedentes criminais.
Afirmou porém, que jamais foi citado o nome
do Deputado Albérico Cordeiro, em qualquer das
conversas que manteve com "Chapéu de Couro";
disse, também, que não fez qualquer comentário sobre ser a Deputada Ceci Cunha sua inimiga número
um. Afirmou que o pistoleiro foi pago para incriminar
o representado.
Indagado, confirmou que seus assessores-seguranças, Alécio e Jadielson, andavam armados,
mas não tinham porte de arma. Afirmou que eles jamais cometeriam um crime como o que atingiu a
Deputada Ceci Cunha, pois esse foi crime de profissional, 'o típico crime de policial".
Reafirmou que jamais teve a intenção de contratar os seguranças propostos por "Chapéu de Couro", e que ao dizer a ele que já possuía os coletes à
prova de balas, queria apenas livrar-se dele; na verdade, jamais foram comprados os tais coletes.
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O representado, ao ser indagado, afirmou que
"Chapéu de Couro" foi o único bandido com quem
manteve contato em toda a vida.
Finalizando seu depoimento, o Deputado Talvane Albuquerque solicitou que lhe fosse concedido
"o direito de ver a conta telefônica que originou o impulso da ligação n2 13, que se encontra em poder do
Deputado Augusto Farias, porque essa conversa
com o 'Chapéu de Couro' recebeu um corte grande
e está totalmente adulterada: Isso Influencia a quem
ouve a fita. Gostaria que se mostrasse essa conta
da Agrovale, de onde foi gerado esse impulso, para
que comparemos a duração do telefonema que
consta do laudo do Molina com o Impulso que foi gerado para essa mesma ligação. O dia e a hora também". A esse pedido, agregou a solicitação de quebra de sigilo telefônico e bancário do Deputado Augusto Farias e do pistoleiro Mauricio Novais.
Depoimentos de Mendonça Medeiros
Silva e José Alexandre dos Santos
Foram ouvidas nestas Comissões duas testemunhas, ambas da defesa. Mendonça Medeiros Silva declarou que a confissão relativa ao homicfdlo da
Deputada Ceci Cunha fora obtida na policia sob tortura, negando qua!quer participação nos fatos. Perguntado sobre o encontro do Deputado Talvane com
Maurício Guedes confirmou tê-lo presenciado.
José Alexandre dos Santos também declarou
ter prestado depoimento sob tortura e negou qualquer envolvimento nos fatos. Admitiu, porém, ter recebido R$800,00 de Winer, na conta de seu Irmão
na cidade de Redenção, declarando que a quantia
correspondia a pagamento de dívida.
A Presidência da Comissão resolveu oficiar
para que se apurasse a tortura alegada.
Sem mais, encerrou-se a instrução.
É o Relatório.
11- Voto do Relator
Preliminar de impossibilidade jurídica do prosseguimento da Representação
Cumpre apreciar, Inicialmente, a preliminar
suscitada pela defesa, de impossibilidade jurídica do
prosseguimento da Representação. Sustenta o Representado a impossibilidade d.e, numa nova legislatura, cassar-se o mandato de Deputado Federal, a
pretexto de falta de decoro parlamentar, por fatos
supostamente ocorridos na legislatura anterior.
Refletindo sobre a noção de "decoro parlamentar", percebemos que nela há dois elementos constituídos: pois, se, ao cuidarmos do assunto, analisa-
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mos a conduta individual de determinado parlamentar,
não podemos nos esq4ecer que tal conduta se materializa num Poder, que é o Poder Legislativo. À questão Individual da relação entre o Parlamentar e o eleitor, entre o Parlamentar e sua "base", vem juntar-se a
questão de outro ente polftico- o Parlamento.
O instituto do decoro parlamentar possui caráter eminentemente polftico. Citando Miguel Reale:
"Decoro é a palavra que, consoante sua raiz latina,
significa conveniência, tanto em relação a si como
em relação aos outros". Eqüivale, pois, a ter e manter correção, respeito e dignidade na forma dos atos,
de conformidade e à altura de seu status e de suas
circunstâncias, o que implica uma linha de adequação e honestidade.
O núcleo da palavra "decoro" é dado pelo sentido de •conveniência", na dupla acepção (física e
moral) deste termo, importando sempre a noção de
medida ou de adequação condigna entre o ato praticado e a situação de quem pratica. E é o que, aliás,
resulta dos registros ein nossa lfngua, como se pode
ver em Moraes ("honra e respeito devidos a alguém
por seu nascimento ou dignidade, a conveniência
das ações e outras exterioridades com o caráter da
pessoa") e em Caldas Aulete ("respeito de si mesmo
e dos outros, acatamento, decência, dignidade moral, nobreza, brio, honradez").
Trata-se, pois, de virtude relativa ao status do
agente, pois envolve sempre o exame da adequaÇão
e da conto.rrrtid.adaJmlre o ato e suas circunstâncias.
Isto assegura a possibilidade de verificar-se se dada
conduta é (ou não} decorosa, de maneira objetiva,
em jufzo seguro e imparcial, a cobro do flutuante e
incerto mundo das apreciações subjetivas.
Assim sendo, quando a Constituição e o Regimento se referem a "decoro parlamentar'', querem significar
a forma de comportamento do parlamentar, de conformidade com as responsabilidades das funções que exeroe
perante a sociedade e o estado. O status de Deputado,
em relação ao qual o ato deve ser medido - e será aomedido e decoroso em razão dessa medida - implica,
por conseguinte, não só o respeito do Parlamentar a si
próprio, como ao órgão a que pertenoe.
No fundo, a falta de decoro parlamentar é falta
de decência no comportamento pessoal, capaz de
desmerecer a Casa dos Representantes, e falta de
respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo
a expô-lo a criticas Infundadas, Injustas e Irremediáveis, de forma Inconveniente.
Portanto, para que se configure a quebra do
decoro parlamentar, não é necessário ter o Deputa-
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do praticado conduta tipificada pelo Código Penal.
Basta que a conduta seja considerada, em juízo político, como indecorosa. Não cabem, pois, quaisquer
paralelos que se pretenda efetuar com a tipificação
de natureza penal, que exige requisitos próprios.
Não cabem, também, quaisquer tentativas de redução das exigências de responsabilidade polftica (por
parte dos parlamentares) aos parâmetros que regem
a aquisição e a extinção de direitos e obrigações
(por parte das pessoas) no campo do Direito Civil.
Cabe ao Parlamento cuidar de sua dignidade.
É incontestável caber à Câmara dos Deputados - e
só a ela, Câmara dos Deputados - a obrigação de
zelar pela sua dignidade.
Não seria lícito ou razoável, em se admitindo
procedentes as acusações opostas contra o Sr. Talvane Albuquerque, admitir-se a inércia da Câmara
dos Deputados, quer por conformar-se com a posição de refém das circunstâncias, quer por pretensamente não dispor de instrumentos para defender-se.
Caso tenha a Câmara dos Deputados sido atingida
em sua dignidade pela conduta do Sr. Talvane Albuquerque, no exercício de seu mandato parlamentar,
estamos convencidos de que subsiste a esta Casa do
Congresso Nacional o poder-dever de preservar a sua
honra perante seus representados. Esse poder-dever
é conseqüência lnafestável da aplicação de princípio
basilar que permeia todo o sistema jurídico brasileiro: a
quem é conferido um Poder ou um dever também são
conferidos os meios para exercê-lo.
lncrfve~ seria a eãmara dos Deputados não
dispor de poderes e meios bastantes para proteger
sua probidade. Seria absurdo que não restasse outra alternativa à Câmara, a não ser a de admitir a
permanência em seu seio de quem já houvesse, no
exercício do mandato, demonstrado comportamento
indigno, desmerecedor do cargo, incompatível com a
respeitabilidade exigível de um representante popular. Seria inadmissível a Câmara dos Deputados cingir-se ao constrangimento de conviver com parlamentar de conduta ignóbil.
Estamos seguros de que remanesce à Câmara
dos Deputados o poder-dever de rechaçar de seu
cargo quem se mostre indigno de a ela pertencer.
Portanto entendemos que, uma vez comprovadas as
imputações feitas pela Comissão de Sindicância
contra o Sr. Talvane Albuquerque, a Câmara dos
Deputados deverá declarar a perda do cargo.
Para tanto, cabe-nos examinar algumas questões, à luz do que preceituam a Constltulçao Federal
e o Regimento Interno desta Casa, fundados nos
princípios que embasam o ordenamento jurídico na-
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cional e no juízo polftico a nós conferido para o exame do presente caso.
A primeira questão a ser cogitada diz respeito
à competência da Câmara dos Deputados. A este
propósito, cabe-nos lembrar o voto do Ministro Sepúlveda Pertence, no Mandado de Segurança
21.102-DF, que, com clareza, assim expressa seu
entendimento:
" ... O diploma certifica o direito à posse, em relação aos titulares, e à situação jurídica dos suplentes, em razão do processo eleitoral. Se fato superveniente, alheio ao processo eleitoral, pode afetar,
como efetivamente pode, o direito ou a situação jurfdica dele resultante, o poder de verificar a alteração
e dar-lhe conseqüências toca à direção da Casa Legislativa, em razão de sua competência para a convocação e a posse. Cuida-se de ato administrativopolítico-administrativo, se se quiser - em relação ao
qual, de regra, o controle jurisdicional só se exerce a
posteriore, mediante provocação do interessado,
como o que, aqui, se realiza."
Esse entendimento, a que evoluiu o Supremo
Tribunal Federal, é de compreensão cristalina e se
encaixa perfeitamente à presente discussão.
É evidente que, em se tratando de fatos cuja
existência vieram a público após a diplomação, afastada está a competência da Justiça Eleitoral. No
caso em tela, trata-se de fato superveniente - a investigação pela Comissão de Sindicância que concluiu pela conduta indecorosa do Sr. Talvane Albuquerquê"- que -efetivamente- pode afetar-o-status-político do citado Deputado.
Há, portanto, que se cogitar da veracidade dos
fatos descritos no Relatório da Comissão de Sindicância e se tais fatos constituem ou não falta de decoro. Em se confirmando a conduta Indecorosa, teremos o fato superveniente a constituir Impedimento à
permanência, nesta Casa, do acusado.
Neste tocante, é incontestável o poder da Câmara dos Deputados de verificar se o Deputado tem
condições de permanecer no cargo. Na verdade, se
a Câmara dos Deputados constata que alguém - por
sua conduta ao exercer o mandato parlamentar manchou a dignidade de todo o corpo legislativo,
tem ela o dever de impedir a sua permanência na
Casa do povo brasileiro.
Esse poder-dever é atribuição inerente aos poderes reservados ao Parlamento, dentro do sistema
de divisão de Poderes. Tal atribuição é inadaptável,
e continuaria sendo ainda que a Constituição fosse
omissa e omisso fosse o Regimento Interno: a Câmara dos Deputados encontra-se obrigada a respei-
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lar a ordem constitucional que lhe atribui responsabilidades na construção e na manutenção do Estado
Democrático de Direíto, sendo-lhe vedado omitir-se
da defesa do interesse popular - quando este for
atingido ou encontrar-se potencialmente ameaçado.
A Constituição Federal, abrigando princípio acima aludido, entende que à Casa Legfslativa remanasce o poder de excluir de seu corpo aquele que a
desrespeita, dando-lhe, por conseguinte, o poder
para "cassar" o exercício anteriormente conferido
por milhares de eleitores.
Quando se fala em "cassação", a conseqüência mais importante não é o atingir direito de quem
exerça o mandato - e sim a desconstituição da vontade popular expressa nas urnas. Ocorre que, neste
caso, os fatos ocorreram após a eleição: os eleitores
que sufragaram o nome do Deputado Talvane Albuquerque não podiam adivinhar o caminho que o citado parlamentar tomou, assim que proclamou-se o resultado das eleições.
Afirma Inocêncio Coelho, em parecer juntado
aos autos pela Defesa:
" ... no regime democrático representativo, compete ao povo o juízo definitivo sobre a conduta de
seu representante no Congresso, nas eleições periódicas em que se refuga ou reelege candidatos...
Destarte, se o povo reconduz o seu representante à
assembléia e sendo o eleitorado juiz natural e soberano do parlamentar, não pode este vir a perder o
seu mandato, por decisão de seus pares, à conta de
ellentos.ac.on:ido.s e.lillegislatur.as passadas."
Que julgamento pôde o povo alagoano fazer,
se os fatos ocorreram após a eleição? E se os fatos
vêm a revelar que quem os praticou é indigno da expectativa dos que o elegeram?
A cristalizar-se o entendimento de que determinada legislatura não pode conhecer de fatos ocorridos na anterior, estaremos estabelecendo perlodo
de verdadeiro vale-tudo nos últimos meses de todas
as legislaturas.
Se restarem provados os fatos a ele imputados, deverá esta Casa agir, lançando mão dos principias constitucionais colocados a sua disposição
(quais ·sejam, o da razoabilidade e o da máxima efetividade da norma constitucional), além de valer-se
dos princípios que lastrelam o sistema jurídico nacional -para emitir juizo polrtico, declarando a perda do
cargo de Deputado Federal, por parte do Representado.
Nos termos do art. 55, 11, da Constituição Federal, e do art. 240, 11, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, perde o mandato o Deputado
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cujo procedimento é declarado incompatrvel com o
decoro parlamentar. Segundo o art. 244, caput do
mesmo Regimento lntemo, é defeso ao Deputado
praticar ato que afete a dignidade do seu mandato.
Parece cristalino que, ao aferir-se o decoro de
um Parlamentar, seu comportamento, está-se aferindo, ao mesmo tempo, por indissociável, o seu caráter. Ora, o caráter do Parlamentar é um atributo de
sua personalidade. ·
Ensina o Prof. Silvio Rodrigues que "dentre os
direitos subjetivos de que o homem é titular pode-se
facilmente distinguir duas espécies diferentes, a sabar: uns que são destacáveis da pessoa de seu titular e outros que não o são. Assim, por exemplo, a
propriedade ou o crédito contra um devedor constituem um direito destacável da pessoa de seu titular;
ao contrário, outros direitos há que são inerentes à
pessoa humana e portanto a ela ligados de maneira
perpétua e permanente, não se podendo mesmo
conceber um indivíduo que não tenha direito à Vida,
à liberdade ffslca ou Intelectual, ao seu nome, ao
seu corpo, à sua imagem e àquilo que ele crê ser
sua honra. Estes são os chamados direitos da personalldade. Tais direitos, por isso que inerentes à
pessoa humana, saem da órbita patrimonial, portanto são inalienáveis, intransmissíveis, imprescritíveis
e irrenunciáveis" (em Direito Civil - Parte Geral,
vol. 1, 23a ed., 1993, p. 85).
Esse conceito é reforçado pelo Mestre Orlando
Gomes: "Os direitos de personalidade são absolutos, extrapatrimoniais, intransmissfveis, imprescritrveis, impenhoráveis, vitalfcios e necessários" (em Introdução ao Direito Civil, 7a ed., 1983, p. 132).
Assim sendo, não procede o argumento de que
"os fatos ocorridos no mandato anterior somente Interessavam àquele mandato". Quando se mede se
determinados comportamentos praticados pelo parlamentar afetam a dignidade do seu mandato, o que
se quer saber, o que se persegue elucidar é, precisamente, qual é o sentido de respeito, caráter e honra que este parlamentar empresta ao mandato que
recebeu do povo e que na Câmara dos Deputados
deve preservar. Pois tanto o mandato quanto a própria instituição hão de ser reverenciados, porque
todo o poder emana .d o povo, que o exerce por melo
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República.
Alega a defesa "falecer contemporaneldade entre a data da ocorrência dos fatos e a existência de
jurisdição da Casa". Ocorre que é patente a "contemporaneidade" (ou identidade de época) entre os
fatos que ora se apuram e a posse dos Deputados
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que compõem a presente legislatura, da qual participa o Representado, guindado que foi da condição de
suplente para a de titular.
O comportamento de um parlamentar, no curto
período entre o final de uma legislatura e o início de
outra, certamente revela seu desvelo em relação ao
mandato parlamentar que detinha, detém ou deterá.
Pois, como já se acentuou, há direitos de personalidade que são inerentes à pessoa humana e portanto
a ela ligados de maneira perpétua e permanente.
Há que refutar, ainda, a analogia que a defesa
tenta fazer entre o presente caso e o prazo de duração de Comissões Parlamentares de Inquérito C.P.I.
Da competência regimental é necessário excluir a criação de obrigação ou restrições de direitos
que alcancem cidadãos estranhos aos corpos legls!ativos. A duração do inquérito parlamentar - com o
poder coercitivo sobre particulares, inerentes à sua
atividade instrutora- é um dos pontos de tensão dia!ética entre C.P.I. e direitos individuais, cuja solução
se dá justamente pela limitação temporal do funcio·
namento da Comissão: no caso, encontramos o limite no parágrafo 22 do art. s• da Lei no1.579/52, que sltua, no termo final da legislatura em que foi constitufda,
0 limite intransponível de duração, ao qual se há de
restringir a atividade de qualquer C.P.I.
Nós, aqui, porém, estamos a tratar de questão
Interna corporis qual seja, se teria havido ou não
quebra do decoro parlamentar por parte de um deputado federal. Ao contrário de uma E:.P.I., que tempoderes de investigação próprios dos de uma autoridade judicial, e que por isso alcança garantias fundamentais dos cidadãos (inclusive de não-parlamentares), trata-se, no âmbito desta representação, da
discussão de um assunto interno, a ser decidido pelos próprios membros da Câmara dos Deputados. E
essa decisão, interna que é, não alcançando garantias fundamentais de cidadão estranho ao corpo legislativo, não há que sofrer limitação temporal.
Deixo de acolher, portanto, a preliminar suscitada e decido pela possibilidade do prosseguimento
da presente representação, para que lhe seja analisado o mérito.
DO MÉRITO

Inicialmente, aponte: se que, atendendo alegações da defesa que buscam descaracterizar as fitas
gravadas de conversas· telefônicas · e o respectivo
laudo pericial - não levaremos em conta, em nosso
voto, nem umas nem outro. E isto porque em nada
alteram a convicção à qual chegamos.
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Passamos agora a enfrentar a questão do mérito da presente representação. O mérito é delineado
pela peça inicial, que coloca·as seguintes imputações ao Representado:
-quebra de decoro parlamentar pelo relacionamente com Maurício Guedes, o "Chapéu de Couro",
notório pistoleiro de Alagoas;
- negócio com contrabandista, tendo adquirido
por lnterméd.!o de seu assessor Jadielson, coletes a
prova de balas que seriam usados por seguranças a
serem contratados pelo mesmo Maurício Guedes;
- auxflio na fuga de seus assessores, que eslavam sendo procurados pela polícia pelo homicídio
da Deputada Ceci Cunha.
0 relacionamento do Representado com 0 matador de aluguel Maurício Guedes vem confirmado
nos autos de vár1as maneiras e não é negado nem
mesmo pelo Deputado Talvane, nem perante a Comissão de Sindicância, nem nesta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
Da análise dos autos resta incontroverso que
em meados de outubro de 1998, na cidade de Juazeiro, na Bahia, e na mesma data, à norte, na cidade
de Petrollna, Pernambuco, o Deputado Talvane Albuquerque acompanhado por seus assessores Jadielson, Mendonça e Júnior, encontrou-se com Maurício Guedes, o Chapéu de Couro, que se fazia
acompanhar por Antonio Rebouças de Souza, o
"Mamoso". É mister notar que nenhum dos mencionados nega o encontro do Deputado com o pistoleiro. Isso é confirmado até mesmo pela garçonete do
restaurante onde se deu o primeiro encontro, Sra.
Acileide Ferreira de Santana.
Note-se que, para tais encontros, o Deputado
saiu de Brasflla, segundo sua própria declaração,
viajou até Recife, e acompanhado de seus assessores, viajou até Juazeiro na Bahia, distante mais de
776Km. Não se tratou de um encontro casual, com
certeza. O Deputado foi ao encontro de Mauricio
Guedes porque tinha algo a tratar com o mesmo. E
qual seria esse assunto?
Segundo Mauricio Guedes, o Deputado o procurou insistentemente para contratar a morte do Deputado Augusto Farias, tecendo até considerações
acerca dos motivos da escolha. Isto é confirmado
pelo depoimento na policia de Antônio Rebouças de
Souza, o Mamoso. Conforme o relatório da Comissão de Sindicância:
"(...) acompanhou Maurício Guedes ao almoço
com o Deputado Talvane, que lá já se encontrava
com três seguranças. Declarou que ao chegarem a
uma das mesas Mauricio teria perguntado: 'Deputa-
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do, o que é que o Senhor quer comigo'? e o Deputado Talvane teria respondido que 'tinha uma pessoa
para derrubar, pois precisava continuar no poder e
que tinha que ser até primeiro de janeiro, pois se
passasse daquela data não mais serviria. Declarou
ainda ter ouvido cogitações sobre a morte do deputado Alberico Cordeiro'."
O que foi tratado no referido encontro, segundo
a representação teria sido a contratação de Maurício
Guedes para matar, a mando do Representado, o
Deputado Augusto Farias. Segundo a defesa feita
perante a Comissão de Sindicância, o Deputado Talvane teria procurado Maurício Guedes para contratar
segurança. Reproduzimos abaixo trecho de depoimenta do Deputado Talvane perante a Comissão de
Sindicância:
' Então, ele ficou de me prestar esse
serviço, de arranjar pessoas que ficassem
fazendo a guarda dos meus filhos e de minha esposa em Maceió, na capital, enquanto, quando eu fosse levar os seguranças
para Primavera do Leste, para me instalar
lá. Só que isso era uma coisa bastante longe, isso ainda la ocorrer lá para fevereiro de
1999, em fevereiro deste ano é que eu iria
para Primavera para começar a construir clínicas e tudo. E ele ficou no pé, ele ficou tentando conseguir dinheiro para isso. "Quanto
é que você pode me dar''?
Sobre seu diálogo com Maurfclo Guedes, bem
como sobre a viagem que fez, já em novembro de
1998, para Juazeiro, para novamente se encontrar
com o pistoleiro, e seu genro - também matador - Jadielson afirmou perante a Comissão de Sindicância:
"(...) depois que o Sr. Maurício ligou para o Deputado... que o Deputado estava ainda aqui em Brasília, o Deputado mandou eu ir lá falar com ele pra
ver porque o Deputado, na altura, perguntou se ele
tinha como arrumar duas pessoas para prestar serviço de segurança a ele, em Maceió ( ...) e ele pediu,
perguntou ao senhor Maurício se t inha, ou o Sr.
Mauricio ofereceu, não sei dizer com certeza, duas
pessoas para prestar serviço de segurança, que fosse uma pessoa capacitada, pessoã de bem. Voltei a
Juazeiro para conversar com ele sobre isso".
"(...) Quando cheguei para conversar com ele
(Mauricio), ele falou que já tinha o pessoal que o Deputado tinha pedido (...) para fazer o trabalho da segurança."
"Eu sei que tudo isso que eu falei com ele foram coisas que eu fui resolver sobre a contratação
de seguranças."
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Perguntado nesta Comissão sobre seu relacionamento com Maurício Guedes, o representado admite que sabia que ele havia matado, que ele era um
criminoso de alta periculosidade, mas tinha relacionamento com as pessoas de Arapiraca como "bandido doméstico". É Importante nesta altura indagar o
que quer dizer o Deputado Talvane com essa expressão, mas resta óbvio da análise de seus depoimentos nesta Comissão e na Sindicância, que o representado acha normal o relacionamento com o criminoso e tenta debitar à conta dos costumes "especiais" da política nordestina e alagoana a "normalidade" desse relacionamento.
Transcrevo trecho de seu depoimento a esta
Comissão:
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - mas
sabia que ela era pistoleiro?"
O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE NETO - Ah, sim sabia. Ele era ...•
E mais adiante:
"O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES FERREIRA - Deputado Talvane, o Senhor disse que
esse chapéu de Couro era um homem da maior periculosidade, razão pela qual o Senhor inclusive disse:
"Tentou empurrá-lo com a barriga e não revelou ao
seu colega que havia da parte dele um oferecimento
para matá-lo". Quando é que o Senhor tomou consciência de que era um homem dessa periculosidade? Essa pessoa a quem o senhor vai encontrar em
Juazeiro?
O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUER·
QUE NETO -O Maurício Guedes Novaes, toda a famflia dele, reside na cidade de Arapiraca. Ele é tratado lá como um bandido doméstico, uma coisa tolerada ali, uma coisa que ...
O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES FER·
REIRA - Sim, mas o Senhor disse que ele era um
elemento da maior periculosidade e por isso que o
Senhor não comunicou a oferta dele, do assassinato
do Deputado ...
O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES FERREIRA - se era um bandido doméstico, não era um
elemento da ... bandido doméstico é ladrão de galinha, é ladrão de roupa em varal, não é?
O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE NETO- Um bandido doméstico, Sr. Deputado,
na minha maneira de ver, é aquele bandido que a cidade sabe que é bandido, que todo mundo sabe ali,
mas que ele não atua naquela região, mas que isso
não quer dizer que não seja perigoso.
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O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES FERREIRA -Sei.
O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE NETO- isso não isenta da periculosidade.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES FERREIRA - Pois não. Então, o Senhor tinha noção de
que ele era um elemento da maior periculosidade?
O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE NETO - Tinha."
Transcrevemos outro trecho do depoimento do
representado a essa Comissão, onde o Deputado
Talvane demonstra bem saber com que tipo de pessoa se relaciona:
"O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Mas
qual a ligação de Chapéu de Couro com essas pessoas?
SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE
NETO - Porque ele é muito ligado a todas as pessoas que matam no Estado de Alagoas.
Consideremos a tese da defesa: o representado somente teria se encontrado com Mauricio
Guedes porque se sentira ameaçado pelo mesmo.
Qual o sentido disso? Se alguém recebe insistentes
telefonemas de um notório criminoso, de alta periculosidade, e se sente ameaçado por isso, qual é a atitude da pessoa comum? Chamar a policia, denunciar ou pelo menos proteger-se do referido criminoso. Jamais seria ir ao encontro desse mesmo individuo em uma cidade em outro estado, território do
pistoleiro, onde estaria completamente desprotegido.
Esse argumento simplesmente ofende a razão.
Tal conclusão (de que a alegação da defesa é
absurda e não corresponde à verdade) é corroborada por robustrssima prova nos autos da sindicância
e pela própria confissão do representado perante
esta Comissão: fez diversos favores ao pistoleiro,
quais sejam: a internação de sua filha e mãe em
hospitais de sua propriedade em quartos particulares, havendo nos autos a ficha da internação onde
se lê: "Cortesia Talvane"; visita ao presidia de Abadiânia, GO, demonstrando que houve auxílio do Talvane, enviando seus assessores, para encontro com
o filho de Mauricio Guedes, preso por homlcfdio; depoimento de Jadielson admitindo que houve a entrega de R$500,00 na casa da irmã do pistoleiro.
O próprio Deputado Talvane admitiu, perante
esta Comissão, a entrega de certa quantia:
" O SR. RELATOR (Deputado Aloysio Nunes
Ferreira) - Apenas uma outra pergunta voltando ao
personagem Chapéu de Couro. O Senhor chegou a
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mandar algum dinheiro para ele na casa da Irmã
dele em Arapiraca?
O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE NETO - Na casa da irmã dele não. Na realida·
de, a mãe dele precisou de algum dinheiro que foi
passado por alguém para ela. A mãe dele me pedia
sempre dinheiro, mas uma quantia pequena, de 300
a 400 reais."
O que se percebe desta declaração é que o
Deputado Talvane, no mínimo, achava normal entregar dinheiro à famflia de alguém que sabia ser crimi·
noso e estava tentando tirar algum dinheiro dele, a
qualquer título. Ou seja: ele se sentiu compelido a
entregar o dinheiro e confirma que entregou. Isso
nos autoriza, mais uma vez, a crer que o relacionamento com Maurício Guedes não era tão fortuito
como quer fazer crer o Representado.
Salta do conjunto da prova documental a certe·
za do relacionamento do Deputado Talvane e do pis·
toleiro Maurício Guedes, em circunstâncias em que
o Deputado sabia muito bem com que tipo de pes·
soa tratava. Suas explicações não convencem. Afir·
mau em resposta ao Deputado Bendito Dias, nesta
Comissão que só tinha ido encontrar o pistoleiro por
"interesse e curiosidade" ... ora, per,guntamos, ai·
guém, só por curiosidade, viaja 776Km para encontrar um notório matador e lhe faz diversos favores,
todos admitidos e confessados? Certamente esse
comportamento se refere a troca de favores entre o
parlamentar e o criminoso conhecido, o que, indubi·
tavelmente, e por si só já seria suficiente para se
acolher como procedente esta representação para
perda de mandato.
Sobre esses favores o depoimento perante
esta Comissão contém confissões explícitas:
"O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES FER·
REIRA - (...) a segunda pergunta, Sr. Deputado, diz
respeito ao auxfllo que seus assessores prestaram
ao filho deste Chapéu de Couro. Foi com sua autorização que eles foram visitar o filho do Sr. Mauricio
da cadeia onde se encontrava o preso no Estado de
Goiás?
O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE NETO - Foi um dos pedidos de Mauricio; que
fosse até a cidade de Abadiãnia e lá conversasse
com um senhor chamado João Teixeira e mandasse
as pessoas lá em Goiânia visitar o filho dele. Foi sim
com minha autorização."
Ao tentar escudar-se em uma política assistencialista e em costumes regionais, o representado
não convence. Não só porque muitos Parlamentares
do Nordeste repudiam a alegação de que essa men-
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talidade de relacionar-se com criminosos é comum
na região, como também porque se deve indagar
porque o Deputado faria esses favores justamente
para o pistoleiro e justamente na época em que o
mesmo alega ter sido procurado para matar o Depu·
tado Augusto Farias. Pergunta-se: será que é a todos os eleitores ou familiares de seus cabos eleitorais que o Deputado Talvane faz esse tipo de favor?
Será crivei que desloca assessores para prisão de
Abadiãnia, GO, só por motivo de medo do pistoleiro?
Todos os depoimentos dos autos autorizam a
acreditar que os favores foram feitos pelo Deputado
Talvane para pagar algo que queria do pistoleiro. E
este comportamento já é suficiente para caracterizar
a quebra de decoro parlamentar.
Continuemos examinando as demais provas.
No depoimento nesta Casa, perante a Comis·
são de Sindicância, o assessor Jadielson declarou
que o Deputado teria entregue a ele dinheiro, para a
compra de dois coletes a prova de balas que seriam
utilizados pelos seguranças a ser contratados por
Maurício Guedes, (Isso a aceitar a própria alegação
da defesa, de que o diálogo entre Mauricio e Jadlel·
son se referia não a contratação de pistoleiros, mas
apenas de seguranças). Dentro do conjunto das provas tudo isso convence suficientemente: Jadielson
não havia sido torturado nem estava pressionado
quando deu tal declaração, apenas seria entregue à
policia após o depoimento. Assim, não há porque
desacreditar de suas afirmações, especialmente por·
que deu tal informação espontaneamente no decorrer do interrogatório, pois até então sequer que exis·
liam os tais coletes, o que seriam as "vestimentas"
referidas. Importante ressaltarmos que seu depoi·
mento se deu em clima de absoluta tranqüilidade,
com a presença na sala de seus familiares e advo·
gado. Jadielson descreve a entrega de dinheiro pelo
Deputado Talvane e a compra feita a um contraban·
dista notório na região.
Transcrevemos dos autos da Comissão de Sin·
dicância:
"O SR. DEPUTADO LUIZ EDUA.RDO G.REENHALG - Isso. Tá bom. Quanto é que o senhor
comprou o colete à prova da bala? Os dois.
O SR. JADIELSON BARBOSA DA SILVA Ano passado, no mês de ... novembro. Não tenho
lembrança, senhor.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREE·
NHALGH - Essa é uma pergunta importante, senhor. Sério. O senhor comprou dois colete à prova
de bala de um cidadão chamado Índio, para dar a
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esses seguranças que o Sr. Maurício la contratar.
Quando foi isso, senhor? (Pausa.)
O SR. JADIELSON BARBOSA DA SILVA Acredito que no final de outubro, senhor.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH- Sim, senhor. O senhor comprou, acertou
o preço. Pagou em dinheiro?
O SR. JADIELSON BARBOSA DA SILVA Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH -O Deputado que lhe deu o dinheiro?
O SR. JADIELSON BARBOSA DA SILVASim, senhor.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH -Que que o senhor fez com o colete?
O SR. JADIELSON BARBOSA DA SILVADepois que não deu certo, que teve ese problema da
morte da Deputada Ceci, ele mandou jogar fora."
Cremos não ser necessário mais tratar do
caso. É envolvimento, negócio do Deputado com
pessoas afeitas a negociações escusas, pouco importando, para avaliarmos a questão da quebra de
decoro, se isto constitui crime ou não.
Sobre a facilitação da fuga dos assessores,
alega a defesa que tudo ocorreu antes da decretação da prisão preventiva, tentando fazer crer que se
trata de um ato normal, que qualquer outro parl~
mentar praticaria. Será isto verdade? Examinemos a
situação: há um homicídio, os assessores do parlarrrentar se s·entem acasatlos pornotlcias·veiculadas
na imprensa ... se não tivessem nenhum envolvimento, por que fugiriam? Alegam que o fizeram porque a polícia cometeu violências, torturou familiares,
ameaçou, etc. Pergunta-se: por que nunca levaram
à Corregedoria ao Poder Judiciário, essas notícias?
As ditas ameaças não passam de alegações nos depoimentos, nenhum procedimento há que as esteja
apurando e nem sequer houve notfcia delas às autoridades.
É nesse panorama que o Deputado Talvane
propicia meios- automóvel, dinheiro, hospedagem para que seus assessores Jadielson, Júnior, Aléclo e
Mendonça fujam para lugares tão diversos quanto
Brasflia, São Paulo, Aracajú e o interior do Pará.
A defesa tenta escapar pela tecnlcidade jurídica: não haveria o crime de favorecimento porque o
Deputado encontrou os assessores em São Paulo
no dia 20 de dezembro, e a prisão preventiva foi decretada depois. Isto pode ser importante para descarecterizar o fat·o como tipo penal, mas em nada o
descaracterize como ato Imoral. Como pode um Par-
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lamentar justificar que deu dinheiro, hospedou no
apartamento da Irmã, ou emprestou automóvel para
alguém que já era Indiciado em inquérito policial por
homicídio, fugir da poHcia?
E mais: era notório, em todos os meios de comunicação, que os assessores eram procurados
pela polícia. Assim, nem mesmo poderia o rêpresentado alegar que não sabia que ajudava pessoas
procuradas pela polícia.
Observamos, cuidadosamente, que aqui não
tratamos do homícfdio da Deputada Ceci Cunha,
mas sim da facilitação de fuga dos assessores já In·
diciados no inquérito respectivo.
A respeito reproduzimos trecho do depoimento
do representado a esta Comissão:
"O Sr. Deputado Fernando Coruja- (...)
O Senhor disse - mesmo estando com dificuldades financeiras, o senhor costuma dar 300, 400
reais para as pessoas ou dar para os assessores
sem ...
O Sr. Deputado Talvane Albuquerque Neto- O
Deputado Moroni Torgan referia-se especificamente
essa minha resposta ao caso do Júnior. O Júnior estava em Brasília na hora do crime; provou isso já na
polícia, tanto que já está até liberado, já está em
casa. E houve esse medo deles. Com a pressão da
imprensa, todos ficaram aterrorizados. Isso era uma
situação especial. Ele precisava de dinheiro. E, além
do mais, tinha direito ao saiário. Eu devo ter dado a
-ele-;- del·a-ele ess·~rdlnhelro· af:"·('grifamos).
Mais adiante, confirma ter acobertado um dos
procurados:
O Sr. Deputado Fernando Coruja - É verdade
que o seu funcionário Alécio ficou hospedado na
casa da sua Irmã aqui em Brasília?
O Sr. Deputado Talvane Albuquerque Neto Ficou. Durante o final de semana, ele ficou aqui.(...)"
As únicas testemunhas ouvidas nesta Comissão foram Mendonça Medeiros Silva e-José Alexandre dos Santos, ambas da defesa. Em resumo, vieram dizer que deram seus depoimentos à polícia sob
tortura. Essa alegação em nada beneficia o representado, uma vez que o conteúdo dessas declarações
no Inquérito diz respeito ao homicídio da Deputada
Ceci Cunha e familiares, que não é objeto desta representação.
Na única declaração que diz respeito ao objeto
dos autos, mendonça só faz confirmar que presenciou o encontro do Deputado Talvarí·e e Maurício
Guedes.
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A segunda testemunha, José Alexandre dos
santos, admite ter recebido dinheiro depositado por
Winer, assessor do Deputado Talvane, na conta de
seu irmão, no Banco Bradesco do Município de Redenção. Alega que se trataria de pagamento de empréstimo pessoal feito por Winer, mas este fato deve
ser analisado à luz das declarações, no inquérito, de
que Winer teria auxiliado a fuga de alguns acusados.
À luz do conceito de decorro que expusemos
inicialmente, mais não é necessário para se concluir
que houve sua quebra no caso que se examina. Não
mantém o decorro o parlamentar que presta favores
lnexplicáveis a notório pistoleiro, auxilia que pessoas
de suas relações se furtem às ações das autoridades ou negocia com comerciantes ilícitos.
Por todo o exposto, as provas documentais, as
testemunhas e a confissão do representante autorizam, sem sombra de dúvida, a afirmar que o Deputado Talvane Albuquerque praticou ato lncompatfvel
com o decoro parlamentar, razão pela qual votamos
pela perda do mandato do representado, oferecendo
o respectivo proíeto de resolução.

sentido da perda do mandato parlamentar, de acordo com o parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Carlos Aleluia, Presidente; Geovan Freitas, José Roberto Batochio, lnaldo Leitão, Vice-Presidente; Antônio Carlos Konder Reis, Ciro Nogueira,
Darci Coelho, Eduardo Paes, Moreira Ferreira, Paulo
Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Cézar
Shirmer, Henrique Eduardo Alves, lédio Rosa, Maria
Lúcia, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Jutahy Júnior, Léo AIcântara, Moroni Torgan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê. Cobra, Antônio Carlos
Biscaia, Geraldo Magela, José Dirceu, Marcelo
Déda, Marcos Rolim, Waldir Pires, Ary Kara, Edmar
Moreira, Gerson Peres, Caio Riela, Luiz Antônio
Fleury, Mussa Demes, Fernando Coruja, Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Cláudio Caíado, José Ronaldo,
Cleonâncio Fonseca e Jair Bolsonaro.
Sala da Comissão, 25 de março de 1999.- Depulado José Carlos Aleluia, Presidente.

Sala da Comissão, 25 de março de 1999.- Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng , DE 1999
(Da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)
Decreta a perda do mandato do Deputado Talvane Albuquerque por quebra de
decoroparlamentar.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Decreta-se a perda do mandato do Deputado Talvane Albuquerque, nos termos do art. 55,
11, e § 1°, da Constituição Federal, combinado com
os arts. 240, 11, e 244, § 2g, do Regimento lntemo da
Câmara dos Deputados.
Art. 2g Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões, - Deputado -José Carlos
Aleluia, Presidente- Deputado Aloysio Nunes Fer·
reira, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou;
por 46 votos a favor, 1 contrário, 1 abstenção e 1 em
branco, pela procedência da Representação s/ng/99;
da Mesa, coçtra o Deputado Talvane Albuquerque
Neto, com fundamentos nps_arts. 55, inciso 11 e§ 1°
da Constitui~o Federal, .combinado <;om os artigos
240, inciso 11; 244, § 2g,. do Regimento Interno, nç

e

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

,

DE 1997

Declara a perda de mandato do Deputado Talvane Albuquerque por quebra
de decoro parlamentar.
.A..Cãmara..das.Dap.utados re.$_oly~:.
Art. 1° É declarada a perda de mandato do Deputado Talvane Albuquerque, nos termos do Art. 55,
inciso 11, e§ 1°, da Constituição Federal, combinado
com os arts. 240, Inciso 11, e com o art. 244, § 2g, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na. data
de sua publicação.
Sala da Comissão, de de 1999,- Deputado
José Carlos Aleluia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Como
votam os Srs. Líderes?
Em nome da Liderança do PT, como vota o
Deputado José Genofno?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT- SP. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, em nome da, Liderança do PT, comunicamos à Casa que, assim como
fizemos por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, no plenário da Câmara,
por unanimidade de consenso, pela importância pública, pela dimensão de justiça dessa decisão, para
se dar um paradeiro à impunidade e também para
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SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 5

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dois dias dois do mês de dezembro, do ano de dois mil e
quinze, em Brasília , Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, certifico, para os
devidos fins, que este volume de número 5 (cinco), com folhas
numeradas de 1369 a 1639-A. pertencente à Denúncia por Crime

de Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira
Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em
Senhora
----_/

Presidente da República,

o nesta data. E, para constar, eu,
... 1 M
,

ílvio

Avelino

da

Silva,

vro e subscrevo a presente autuação.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 6

AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, autuo os documentos
que

se

seguem,

referentes

à

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,

Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em desfavor da
Excelentíssima Senhora
Rousseff, em c ~
eu,

............. . ... .

es-i~ República,

I

a ão ao

..

Dilma Vana

e nu~ero 5. E, para constar,

'(;{1(/l~ .................... ,

Sílvio

Mesa, lavro e subscrevo a
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FOLHA DE SÃO PAULO

EDITORIAL

05/01 /2013

1 - DESCRÉDITO
Folha de S. Paulo

Maquiagem da poupança fiscal no fim do ano mina ainda mais a confiança na política econômica da
presidente Dilma Rousseff
O governo Dilma Rousseff coloca sob risco um patrimônio da política econômica brasileira conquistado a
duras penas ao longo de quase duas décadas. Trata-se da confiança dos agentes privados nas ações e
nos compromissos assumidos pelas autoridades.
A manobra contábil, nos últimos dias de 2012, para maquiar o fiasco na meta de poupança pública -o
chamado superavit primário- é decerto o golpe mais ostensivo na credibilidade do governo. Coroa uma
série de atitudes voluntariosas que puseram em segundo plano a perseguição de objetivos centrais da
política econômica.
O superavit primário deveria ser algo simples de entender e atingir. O setor público compromete-se a
gastar uma quantia a menos do que arrecada de impostos. Contabilizam-se os desembolsos em ações
típicas do Estado -pagar a servidores, fornecedores, aposentados, beneficiários de programas sociais
etc. Ficam de fora, numa conta à parte, as despesas com juros. Com isso, garante-se que o
endividamento público fique sob controle.
Em 2012 os governos federal, estaduais e municipais obrigaram-se a economizar juntos o equivalente a
3,1% do PIB, quase R$ 140 bilhões. Em anos ruins, a administração federal pode acionar o recurso,
previsto na regra geral, de subtrair dessa conta desembolsos com o Programa de Aceleração do
Crescimento. Abatidos esses gastos, a meta cairia para 2,3% do PIB.
Mesmo assim, fechada a conta de novembro, a poupança ao longo do ano, de 1,9% do PIB, não cumpria
o objetivo. Então o governo federal deslanchou em dezembro uma operação meramente contábil para
alcançar os R$ 19 bilhões restantes e dissimular o fracasso.
Forçou Caixa Econômica Federal e BNDES a pagarem R$ 7 bilhões em dividendos ao Tesouro. Num só
mês, esses dois bancos estatais enviaram à Fazenda o equivalente a 35% de todos os dividendos
transferidos nos outros 11 meses.
Além disso, transferiram-se para o Tesouro R$ 12,4 bilhões do Fundo Fiscal de Investimento e
Estabilização -instrumento criado em 2008 que serviu, na prática, para financiar a Petrobras com
dinheiro do contribuinte.
Tanta criatividade contábil, embutida numa teia de decretos feitos para não criar alarde, foi inútil para o
objetivo original do superavit primário -economizar despesa do governo. O setor público não poupou um
tostão com isso.
A incapacidade de controlar os gastos de acordo com o pactuado na lei orçamentária já seria um fator de
desgaste para a confiança no governo. Mas a tentativa de enganar o público com toscos malabarismos
fiscais vai cobrar um preço ainda mais elevado.

FOLHA DE S. PAULO- SP

MERCADO

05/01/2013

2 - CONTABILIDADE CRIATIVA VEIO PARA FICAR E TEM RISCOS
FELIPE SALTO
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Essa estratégia de fabricação de esforços primários ganhou força no bojo de uma política
macroeconômica mais intervencionista, que já vem sendo adotada desde o segundo governo Lula.
A maquiagem contábil é promovida por meio de um conjunto de instrumentos adotados com o único
objetivo de fazer parecer que o pilar da responsabilidade fiscal, nos mesmos padrões que foram
delineados ao final dos anos 1990, continua em pé.
Primeiro, adotou-se a diretriz de flexibilizar as metas de superavit primário fixadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, sem anunciar sua efetiva redução. Simplesmente autorizou-se que todo o orçamento
fixado para o PAC fosse descontado do compromisso oficial.
Na prática, em 2009, 2010 e 2012 (a confirmar no resultado fechado a ser divu lgado ao final deste mês),
o governo abateu volumes significativos de gastos. É como se não tivesse realizado as despesas.
A segunda medida, já em 201 O, foi mais pontual, mas não menos importante. Ficou conhecida como
"manobra contábil da Petrobras".
O governo ampliou seu resultado primário por meio da contabilização de receitas fabricadas no bojo da
cessão onerosa das reservas do pré-sal à Petrobras.
Isto é, mesmo muito distante do período de início das atividades de exploração desse recurso natural, a
União já garantiu que 0,8% do PIB fosse registrado como receita primária, ajudando a elevar o pífio
resultado daquele ano.
A outra linha de medidas criativas concentrou-se na rubrica de dividendos pagos à União pelo BNDES,
principalmente, mas também pelos demais bancos federais.
Emitem-se títulos públicos para o banco, que os monetiza e empresta às empresas privadas a juros
módicos. Com a ampliação do volume de crédito, aumentam-se os resultados obtidos e, portanto, os
dividendos pagos.
A novidade editada pelo governo, no último dia do ano passado, envolve o Fundo Soberano do Brasil
(FSB). Criado pela Fazenda para ampliar as possibilidades de atuar paralelamente ao BC no mercado
cambial, acabou se transformando em reserva fiscal.
Dado o alinhamento da autoridade monetária aos objetivos de manter o câmbio mais depreciado, o
instrumento passou a ter importância secundária para o fim a que se propunha.
Vislumbrando que a meta não seria cumprida, o governo resolveu utilizar-se do amplo objetivo fixado,
em lei, para o FSB, e sacar parte dos recursos argumentando se tratar de "política de mitigação dos
efeitos do ciclo econômico".
A contabilidade criativa distorce a política fiscal, em prejuízo da transparência e do princípio
constitucional da publicidade, que deveria pautar as ações da administração pública. Os nscos poderão
se transformar em custo em prazo não tão longo.
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3 - CONTABILIDADE CRIATIVA
Maquiagem de R$ 200 bilhões para alcançar meta fiscal preocupa mercado e investidores
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Vivian Oswald e Gabriela Valente

BRASILIA Se o Brasil está muito longe do abismo fiscal que os EUA chegaram a ver de perto, algumas
fissuras começam a surgir. Malabarismos contábeis e os novos rumos das contas públicas despertam
desconfiança e já preocupam o mercado financeiro e investidores. Para analistas ouvidos pelo GLOBO,
o governo vem criando mecanismos perigosos para estimular o crescimento econômico com impacto
importante nos cofres públicos. As despesas primárias (que não consideram gastos com juros) flertam
com a cifra inédita do trilhão. Segundo o especialista em contas públicas do Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada {lpea) Mansueto Almeida, sem os artifícios contábeis, essas despesas, que
devem fechar 2012 próximas de R$ 800 bilhões, j á poderiam ter batido R$ 1 trilhão. Ou seja, cerca de
R$ 200 bilhões mais altas.
Mesmo assim, o Executivo ainda precisou lançar mão do abatimento de R$ 25 bilhões a que tem direito
com gastos em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para poder cumprir a
meta de superávit primário (economia feita pelo governo para pagar juros) de 3,1% do Produto Interno
Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos pleo país) prevista para 2012. A justificativa está no
fato de o país ter tido um ano difícil, com frustração de arrecadação e sucessivas reduções de tributos
para tentar reaquecer a economia em meio à crise Internacional.
Para estimular o consumo e novos investimentos, em vez de aumentar o capital dos bancos públicos e
das estatais, o governo preferiu emitir títulos públicos para reforçar o caixa dessas instituições. Com isso,
esses recursos não são caracterizados como despesa primária, como aconteceria se tivesse
simplesmente registrado as capitalizações pelas vias tradicionais. Mansueto destaca que a dívida dos
bancos públicos federais com o Tesouro Nacional, que passa ao largo do resultado das contas públicas,
saltou de R$ 1O bilhões em 2007 para nada menos que R$ 400 bilhões em 2012.
- Isso significa que, se a metade desse valor tivesse sido usada para capitalizar esses bancos pelas vias
tradicionais, as despesas já teriam chegado a R$ 1 trilhão - explica o especialista.
responsabilidade fiscal sob risco
Outro mecanismo usado pelo governo, que compõe o arsenal que os especialistas vêm chamando de
contabilidade criativa, é o uso dos lucros dos bancos públicos e os dividendos pagos pelas estatais para
engordar o caixa do Tesouro Nacional. Se as capitalizações não são computadas como despesas, estas
duas rubricas são registradas como receitas primárias. Ou seja, o governo empresta sem caracterizar
despesas e recebe de volta como receita. Para fechar a conta ano passado, o governo chegou a
antecipar o pagamento de dividendos do BNDES e da Caixa Econômica ao Tesouro Nacional.
As sucessivas injeções de recursos no BNDES, como a anunciada na semana passada, não contam
como despesas. Porém, elas representam um subsidio implfcito (a diferença dos juros de captação do
banco e das taxas que emprest a) de R$ 15 bilhões só em 2012, o que tampouco é computado como
gasto. O valor equivale ao orçamento de um ano do programa Bolsa Famflia, que atende 45 milhões de
pessoas.
O governo enviou ao Congresso Nacional no último dia do ano passado um projeto que permite novos
gastos com desonerações fiscais que não estão previstas no Orçamento, desde que as receitas públicas
sejam maiores do que o esperado. Neste caso, elas não precisam ser submetidas aos parlamentares
como seria de praxe. A medida é vista com desconfiança por analistas, que veem risco a um dos
princípios fundamentais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
O que mais preocupa estes especialistas é a falta de transparência do governo para lidar com as contas
públicas. Para o especialista José Roberto Affonso, ao usar artifícios fiscais, o governo mina a
credibilidade que levou anos para conquistar junto a mercado e investidores.
- Não está proibido na LRF reduzir a meta de superávit em períodos de crise, ou até mesmo, fazer um
saldo negativo, o que seria mais do que justificável em anos de crise. O que não pode é tentar negar que
está fazendo malabarismo fiscal quando todos estão vendo - disse Affonso.
-Trata-se de um expansionismo envergonhado, porque ninguém admite publicamente que está
aumentando as despesas e que isso terá um impacto sobre o resto da economia num futuro não distante
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juros mais baixos e incentivos tributários
De janeiro a novembro de 2012 , o aumento das despesas primárias foi de R$ 80 bilhões. Deste total, só
R$ 10 bilhões correspondem aos investimentos públicos, dos quais R$ 5 bilhões são recursos do
programa Minha Casa Minha Vida, que conta com dinheiro do FGTS do trabalhador. De 1999 a 2011, as
despesas primárias saltaram de R$ 337,9 bilhões para R$ 724,4 bilhões.
Um técnico da equipe econômica diz que as críticas à polftica fiscal não consideram indicadores
positivos da economia nem benefícios, como a queda dos juros básicos, incentivos f iscais ao setor
produtivo e cortes nas tarifas de energia. Para ele, a queda de dívida líquida federal de 60%, na década
de 80, para 45,5%, em 2007, e 35%, em 2012 é um sinal de bons resultados da política fiscal. Ele lembra
que a credibilidade do país lá fora se comprova pelas menores taxas de captação registradas para os
bônus de 2023 no mês passado no mercado internacional.
Para o professor Adolfo Sachsida, do lpea, a fatura da folia fiscal virá em 2015. E com o Orçamento
engessado, o governo poderá ter de usar expedientes que representam um retrocesso como, por
exemplo, fazer o ajuste das contas públicas por meio de uma inflação mais alta.

O GLOBO- RJ
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4- PRIMEIRA PÁGINA: O GLOBO
Maquiagem de R$ 200 bi garantiu meta do governo

Maquiagem de R$ 200 bi garantiu meta do governo
Sem artifício usado com bancos públicos, despesas iriam a R$ 1 trilhão em 2012
Especialistas criticam a 'contabilidade criativa' usada nas contas públicas para atingir o superávit fiscal
de 3,1% do PIS. Injeção de recursos no BNDES criou subsídio de R$ 15 bilhões
A maquiagem na contabilidade do governo chegou a R$ 200 bilhões no ano passado. Segundo
especialista do lpea, se o reforço no caixa dos bancos públicos fosse feito de forma convencional, as
despesas do governo chegariam a R$ 1 trilhão e não só aos R$ 800 bilhões estimados para 2012,
informam VIVIAN OSWALD e GABRIELA VALENTE. Já os aportes no BNDES representam subsidio de
R$ 15 bilhões, valor equivalente ao orçamento do Bolsa Família. Analistas criticam a decisão do governo
de propor mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal e temem uma fuga de investidores. PÁGINA 35
e Míriam Leitão

O GLOBO- RJ
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5 - MANOBRA FISCAL: OPOSIÇÃO QUER OUVIR MANTEGA
PSDB e PPS criticam maquiagem de R$ 200 bi do governo para alcançar meta fiscal e cobram explicações
Cristiane Bonfanti, Vivian Oswald e Bruno Vil/as Bõas

Parlamentares da oposição vão chamar o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para prestar
esclarecimentos em audiências públicas tanto na Cãmara quanto no Senado sobre a série de manobras
fiscais realizadas pelo governo no afã de cumprir a meta de superávit primário de 2012, a econom ia feita
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Nas contas do economista Mansueto Almeida, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (lpea), se a
injeção de recursos nos bancos tivesse sido feita de forma convencional, as despesas do governo
chegariam a R$ 1 trilhão, e não apenas aos R$ 800 bilhões estimados para 2012. Somente no BNDES,
os aportes representaram um subsidio implícito (a diferença dos juros de captação do banco e das taxas
a que empresta) de R$ 15 bilhões, valor equivalente ao orçamento de um ano do Bolsa Família.
Para o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, a estratégia da equipe econômica de "escamotear a
realidade fiscal" terá como consequência uma "herança terrível" para o país, com aumento da dívida
pública e impacto na inflação.
Segundo ele , a maquiagem fiscal será uma das preocupações centrais do partido no retorno do recesso
parlamentar, em fevereiro, quando deverão ser apresentados para votação os requerimentos de
convocação de audiência pública. A proposta é questionar não apenas a "mágica contábil", mas também
os critérios de medição do desempenho da economia.
- O governo vem flexibilizando a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) aos poucos e fazendo retornar a
irresponsabilidade fiscal na administração pública. São governos que têm como horizonte temporal a
duração da própria gestão - criticou o senador tucano.
O presidente nacional do PPS, deputado federal Roberto Freire (SP), considerou as manobras "um
arrumadinho" de péssima qualidade, em referência ao prato nordestino. Para o líder do PSDB na
Câmara, Bruno Araújo, as metas foram abandonadas pela equipe econômica.
-Seria honesto por parte do governo ter reduzido a meta (de superávit). Se a presidente Dílma autorizou
o ministro Mantega a iniciar um novo ciclo (de política fiscal), ela tem de avisar ao mercado e à
sociedade - disse.
ESPECIALISTAS ALERTAM PARA RISCO DE INFLAÇÃO
José Guimarães, líder do PT na Câmara, avaliou que o governo agiu corretamente e dentro da
"normalidade" ao buscar recursos extras. Se tivesse anunciado que não cumpriria a meta, disse o
governista, o Ministério da Fazenda seria acusado pela oposição de ser irresponsável.
-O governo está dizendo aos investidores que cumpre a meta fiscal sem comprometer as nossas
reservas internacionais e investimentos públicos, além de manter, fundamentalmente, todos os
programas sociais, sobretudo os que estão acabando com a miséria- afirmou.
Na avaliação de especialistas ouvidos pelo GLOBO, a "contabilidade criativa" protagonizada pela equipe
econômica minou a credibilidade da política fiscal e terá como consequências negativas o aumento da
inflação e a elevação dos custos para o próprio governo contrair novos empréstimos. Se, por um lado, ao
fazer de tudo para cumprir a meta de superávit, o governo tenta manter a confiança do mercado no pais,
por outro, essas manobras reduzem a segurança dos investidores internacionais.
-Seguramente, já houve impacto significativo no investimento estrangeiro direto. Mas, como o
planejamento das companhias é feito para o longo prazo, isso demora a aparecer- afirmou Frederico
Araújo Turolla, professor da Escola Superior de Propaganda e Markegint (ESPM) e sócio da Pezco
Microanalysis.
Ele lembrou que, nos anos 1970 e 1980, a área fiscal foi o calcanhar de Aquiles que elevou a inflação.
Para José Matias-Pereira, professor de economia da Universidade de Brasília (UnB), o grande efeito
negativo é a desconfiança com relação à divulgação dos números da economia.
- É importante que o governo esclareça, examine esses dados e traga uma posição, digamos assim,
definitiva para evitar que os desgastes não só para ele, mas também para aqueles que trabalham com
os dados - avaliou.
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No reforço do caixa dos bancos públicos e estatais, em vez de aumentar o seu capital de forma
~H 3 "J 'i~
tradicional, o governo prefere emitir títulos públicos, que não têm impacto na receita primária. Em ou~
momento, essas mesmas instituições repassam dividendos aos cofres públicos, com impacto na receita
primárias, o que ajuda a fechar as contas do Tesouro Nacional.
E não bastassem esses artifícios, o governo lançou mão do abatimento de R$ 25,6 bilhões a que tem
direito com gastos em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para cumprir a
meta de superávit de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos pelo
pais), ou R$ 139,8 bilhões prevista para o ano passado.
Fonte do governo vê "miopia" do mercado
Segundo Alex Agostini, economista da Austin Ratings, o mercado pode até aceitar que o governo gaste
mais para enfrentar a crise financeira e que, por conta disso, não cumpra temporariamente a meta de
superávit primário. Para ele, no entanto, os malabarismos fiscais são desnecessários e nem um pouco
tolerados pelo mercado financeiro e investidores.
- O argumento da necessidade de gastar mais para enfrentar a crise seria suficiente. Ficar fazendo
engenharia fiscal apenas tira credibilidade do governo. Fica a impressão de que existe algum problema
maior para se tomar esse tipo de medida -diz Agostini, acrescentando que a ação abriria brechas para o
mercado questionar a capacidade de membros do governo.
O economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central (BC),
discorda que o descumprimento da meta seria aceitável e lembra que os gastos do governo crescem
sistematicamente mesmo nos anos em que não existe crise. Segundo ele, os gastos públicos
representavam de 14% a 15% do PIB do pais em 1997. inicio da série histórica do Tesouro Nacional.
Esses gastos atualmente representariam de 18% a 19% do PIB.
-Os gastos não crescem em um ano e caem no outro. Só crescem, mesmo em anos bons na economia.
E crescem sem qualidade. São mais gastos com funcionalismo, gastos correntes, e não com os
investimentos em infraestrutura que tanto precisamos. Os investimentos públicos, na verdade,
registraram queda no ano passado. Isso pode, inclusive, ser um fator de pressão para a inflação- diz
Schwartsman.
Uma fonte da equipe econômica considerou a visão dos especialistas "bastante míope". Explicou, por
exemplo, que o saque de R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano, criado em 2008 como uma poupança
pública do pais, foi motivado pela incapacidade de estados e municípios de cumprir a meta fiscal, e não
do governo central. Ele afirmou ainda que, embora a previsão fosse de ingresso de R$ 29 bilhões de
dividendos dos bancos públicos e estatais, até novembro, esse valor tinha chegado a R$ 20,4 bilhões, o
que permitiu a antecipação de novos repasses da Caixa Econômica Federal e do BNDES, que
totalizaram mais R$ 7 bilhões no último dia do ano.
Essa fonte acrescentou que o crescimento dos investimentos foi de 15,5% acima do PIB no acumulado
até novembro, enquanto o dos gastos de custeio (para manutenção da máquina pública) subiram 10,3%,
sem citar, no entanto, que estes últimos vinham se mantendo elevados nos anos anteriores.

BRASIL247
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6- ATAQUE EM MASSA A MANTEGA PARECE SER ORGANIZADO
De repente, todos os jornais e colunistas passaram a bombardear a política econ6mica do governo Di/ma; tema está
nas manchetes de hoje do Globo e da Folha; Estadão usa editorial para atacar herança maldita; Merval Pereira e
outros jornalistas de renome também apontam canhões contra a política fiscal; é essa a agenda pós-mensa/ão dos
grandes meios de comunicação?

247 -Coincidência, falta de criatividade ou, simplesmente, ataque organizado? De repente, todos
aqueles que repetiam o mesmo bordão até recentemente- mensalão, mensalão, mensalão - agora só
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No espaço dedicado à opinião, o editorial aponta a "herança maldita" deixada por Lula (que Dilma não
estaria consertando) e Miriam Leitão parte para as caneladas contra Guido Mantega, falando em
"bagunça" na economia e "estelionato fiscal". Na mesma toada, até Merval Pereira ataca na economia,
falando das maquiagens fiscais. Leia abaixo:
Relações intrincadas- MERVAL PEREIRA
O GLOBO - 06/01
As manobras contábeis feitas pelo governo brasileiro no fim do ano para tentar tapar o buraco que havia
na formação do superávit primário, que serve para amortizar a dívida pública, envolvem os mesmos
princípios de manipulação fiscal que vêm sendo adotados pelo Ministério da Fazenda desde a crise
econômica internacional que teve início em 2007/2008. Mais uma vez o governo utilizou-se de bancos
oficiais- Caixa Econômica Federal e BNDES- para, com a antecipação de dividendos ao Tesouro,
cobrir parte do superávit que deveria ter sido poupado.
Apesar de só no mês de dezembro os dois bancos terem antecipado R$ 7 bilhões aos cofres do
governo, o buraco continuava aberto e foi preciso utilizar pela primeira vez o Fundo Soberano, que
transferiu para o tesouro mais R$ 12,4 bilhões. Na verdade, o governo não poupou esse dinheiro,
apenas fez parecer contabilmente que o fizera, demonstrando que não está em condições de reduzir os
gastos públicos.
O economista José Roberto R. Afonso, em artigo recente publicado na revista da Universidade Federal
Fluminense (UFF) com base na sua tese de doutorado na UNICAMP, intitulado convenientemente "As
intrincadas relações entre a política fiscal e creditícia no Brasil pós-2008", demonstra como o BNDES e
outros bancos públicos já vêm sendo utilizados em manobras fiscais para estimular a economia brasileira
sem deixar registrado o aumento da dívida pública.
"A política fiscal brasileira em resposta à crise mundial foi tímida nos estímulos tradicionais, comparada à
do resto do mundo, mas inovou ao conceder volumosos e crescentes empréstimos aos bancos públicos
à custa da emissão de títulos governamentais", explica Afonso, analisando "a forma peculiar" como
passaram a interagir as políticas fiscal e creditícia no País, gerando "governo com um patamar alto de
dívida (bruta) e uma carteira de crédito superior a dos maiores bancos do país, empresas cada vez mais
líquidas e menos endividadas, e a taxa de investimento nacional que segue reduzida".
Segundo o economista, ao contrário da grande maioria dos outros países, o Brasil não criou um novo
programa de investimentos fixos governamentais a partir da crise de 2008; "apesar de ostentar das mais
baixas taxas no mundo". Nem mesmo reformas estruturais foram realizadas, mais uma vez destoando da
tendência mundial recente de reestruturação dos sistemas tributários até os sociais, cujo caso mais
emblemático é o da reforma da saúde pública nos Estados Unidos.
Esta atitude, ressalta o economista, contraria uma tradição nacional, pois o País enfrentou muitas crises
no passado recente sempre promovendo mudanças estruturais, como foi o caso da desestatização no
governo Fernando Henrique até um novo regime monetário e fiscal na segunda metade dos anos 90 do
século passado. Em lugar de instrumentos fiscais tradicionais, pouco acionados na resposta do governo
à crise mundial no Brasil, "outros menos conhecidos e analisados foram cruciais para a expansão do
crédito que puxou a saída da recessão e moldou o crescimento posterior na economia brasileira".
O mais importante foi a concessão de empréstimos pelo Tesouro a bancos públicos, custeados pela
emissão de títulos governamentais. Segundo José Roberto Afonso, o crédito foi tão importante para a
economia brasileira para sair da crise que se pode dizer que "o famoso tripé de política econômica
(câmbio flutuante, metas de inflação e austeridade fiscal) virou um quatrilho (acrescido da expansão
creditícia). Como no filme homônimo, tais pilares se misturam e interagem de forma intensa e
permanente: um influencia o outro, mas, ao mesmo tempo, é pelos outros influenciado".
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Muito da retomada do crédito no país depois da crise foi liderada pelos bancos públicos, mas, para tànto,
eles precisaram captar recursos excepcionalmente junto ao Tesouro Nacional, que, por sua vez, o fez à
custa de expandir a dívida pública. Para o economista, o nível da dívida pública brasileira "é alto, muito
acima da média dos países emergentes nos padrões internacionais, que contam a dívida bruta".
Se esse quatrilho da polltica macroeconômica rendeu inegáveis resultados no curto prazo, por meio da
sustentação e depois da forte expansão do consumo, e logrou sucesso em transformar recessão em
crescimento acelerado, José Roberto Afonso destaca que ele "deixou, no entanto, novas armadilhas sem
resolver antigos desafios como a baixa taxa de investimento, da economia e particularmente dos
governos, e o elevado nível de endividamento público, no conceito internacional".
Será que por trás desse ataque organizado à política econômica existe um "mastermind"? Há um
comando na tentativa de derrubada do ministro Guido Mantega, que começou com a reportagem na
revista The Economist? Segundo texto do boletim Relatório Reservado, o Palácio do Planalto teria
identificado no ltaú Unibanco a origem do ataque especulativo. O banco negou. Mas que o ataque
parece organizado, parece.
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7 - EM TABELINHA COM GLOBO, DIAS QUER OUVIR MANTEGA
Num dia, o jomal dos Marinho ataca a "maquiagem de R$ 200 bilhões" do governo e seus colunistas criticam o

"estelionato fiscal" de Guido Mantega; 24 horas depois, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR), sempre ele, pede a
convocação do ministro da Fazenda, com o apoio do PPS; o jogo da oposição após o julgamento da Ação Penal 470
fica cada vez mais manjado

247- Depois da crise política, a crise econômica. Essa é a nova aposta da oposição, que tem grandes
jornais na linha de f rente, escorada em seus instrumentos políticos, como o senador Álvaro Dias (PSDBPR), e linhas auxiliares dos tucanos, como o PPS.
Ontem , em sua manchete principal, o Globo denunciou uma suposta manobra fiscal de R$ 200 bilhões e
o assunto foi abordado pelos dois principais colunistas do jornal: Merval Pereira e Miriam Leitão.
Segundo Miriam , a "bagunça" da administração de Guido Mantega e seu "estelionato fiscal" poderiam
arruinar a economia brasileira- a despeito dos US$ 60 bilhões em investimentos diretos no ano passado
e do menor desemprego em dez anos.
Nesta segunda-feira, um dia depois das denúncias do Globo contra o suposto estelionato econômico,
quem aparece é o suspeito de sempre: o senador Álvaro Dias (PSDB-PR), repetindo os mesmos
argumentos do Globo, de Merval e de Miriam. Diz ele que a estratégia da equipe econômica de
"escamotear a realidade fiscal" terá como consequência uma "herança terrível" para o pais, com
aumento da ·dívida pública e impacto na inflação. O político paranaense propõe, inclusive, a convocação
de Mantega para que ele explique a maquiagem na Câmara e no Senado.
Como já foi dito aqui, a agenda da crise permanente, pautada pela oposição midiática e política, migrou
do mensalão para a economia {leia reportagem anterior do 247 sobre o tema).

O GLOBO ONLINE

PAIS

07/01/2013

8- PSDB QUER CONVOCAR MANTEGA E BELCHIOR PARA ESCLARECER
MEDIDAS FISCAIS
(Daniela Martins I Valor)
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Os tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superávit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES. O partido aponta que as despesas que não foram pagas no exercício
anterior e que são transferidas para o ano seguinte, os chamados restos a pagar, são estimadas em R$
200 bilhões neste ano. Segundo o PSDB, esse valor é dez vezes maior do que em relação a 2002.
O li der da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando. O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", disse em nota divulgada nesta segunda-feira.
Araújo apontou ainda que os ministros devem ser convocados pela Comissão Representativa, grupo de
nove senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso, já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro. Além das manobras, classificadas pelo partido como
"maquiagem fiscal", o PSDB quer que Miriam Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e
investimentos em infraestrutura.
O PSDB também vai protocolar um requerimento com pedido de informações sobre resultados do
trabalho do grupo formado para formular propostas de desoneração tributária sobre os itens da cesta
bàsica. A equipe foi criada em setembro, após o veto da presidente Dilma Rousseff à emenda do PSDB
que estabelecia a redução a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS
e da Cofins sobre os produtos da cesta básica e foi aprovada por unanimidade. O prazo para a
conclusão dos trabalhos do grupo terminou em dezembro.

FOLHA.COM

PODER

07/01 /2013

9- PSDB QUER CONVOCAR MANTEGA E BELCHIOR PARA ESCLARECER
MEDIDAS FISCAIS
O PSDB na Câmara vai protocolar um requerimento de convocação dos ministros da Fazenda, Guido
Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que eles expliquem o uso de "manobras contábeis"
para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na Comissão Representativa do Congresso.
Segundo a assessoria da sigla, o documento deve ser apresentado na terça ou na qua rta-feira. Os
tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superavit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da Caixa Econômica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES.
O partido aponta que as despesas que não foram pagas no exercício anterior e que são transferidas
para o ano seguinte, os chamados restos a pagar, são estimadas em R$ 200 bilhões neste ano.
Segundo o PSDB, esse valor é dez vezes maior do que em relação a 2002.
O líder da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando . O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
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ocorrendo", disse em nota divulgada nesta segunda-feira.
Araújo apontou ainda que os ministros devem ser convocados pela Comissão Representativa, grupo de
nove senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso, já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro.
Além das manobras, classificadas pelo partido como "maquiagem fiscal", o PSDB quer que Miriam
Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e investimentos em infraestrutura.
O PSDB também vai protocolar um requerimento com pedido de informações sobre resultados do
trabalho do grupo formado para formular propostas de desoneração tributária sobre os itens da cesta
básica.
A equipe foi criada em setembro, após o veto da presidente Dilma Rousseff à emenda do PSDB que
estabelecia a redução a zero das alíquotas do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), do PIS e da
Cofins sobre os produtos da cesta básica e foi aprovada por unanimidade. O prazo para a conclusão dos
trabalhos do grupo terminou em dezembro.

O GLOBO ONLINE

PAÍS

07/01/2013

10- MINISTRO INTERINO SAl EM DEFESA DAS MANOBRAS DO SUPERÁVIT
PRIMÁRIO
Nelson Barbosa diz que medidas para garantir a meta não comprometem credibilidade do govemo

BRASÍLIA- O ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou nesta segunda-feira que as
manobras fiscais realizadas pela equipe econômica para cumprir a meta de superávit primário de 2012, a
economia feita pelo setor público para o pagamento de juros da dívida, não comprometem a
credibilidade do governo. Apesar das críticas do mercado financeiro de de integrantes do próprio
governo, ele ressaltou que as operações, como a antecipação de dividendos dos bancos públicos,
estavam previstas na lei orçamentária aprovada no Congresso.
- Elas utilizaram um espaço que o governo tem para cumprir a sua meta em anos atípicos, em que a
receita vem abaixo do esperado. Então, tudo foi feito dentro do previsto na lei orçament ária e do espaço
fiscal que o governo possuí - afirmou.
Uma das medidas mais criticadas foi o saque de R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano, criado em 2008
como uma poupança pública do pais, para cobrir o buraco deixado por estados e municípios na meta de
superávit. Além disso, no último dia de 2012, o governo antecipou dividendos do BNDES e da Caixa que
somaram R$ 7 bilhões.
Antes disso, no acumulado de janeiro a novembro, o Tesouro Nacional já havia recebido R$ 20,4 bilhões
em dividendos. O governo também já havia admitido que deverá lançar mão do abatimento dos R$ 25,6
bilhões a que tem direito com gastos em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) para cumprir a meta de superávit de 3,1% do Produto Interno Bruto (PlB) ou R$ 139,8 bilhões
prevista para 2012.
No domingo, o GLOBO mostrou que a maquiagem na contabilidade do governo chegou a R$ 200 bilhões
no ano passado, sobretudo devido ao reforço no caixa dos bancos públicos, segundo cálculos do
economista Mansueto Almeida, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (lpea). No reforço do caixa
dos bancos públicos e estatais, em vez de aumentar o seu capital de forma tradicional, o governo prefere
emitir titulas públicos, que não têm impacto na despesa primária. Em outro momento, essas mesmas
instituições repassam dividendos aos cofres públicos, com impacto na receita primárias, o que ajuda a
fechar as contas do Tesouro Nacional.
Se a injeção de recursos nos bancos tivesse sido feita de forma convencional, as despesas do governo
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chegariam a R$ 1 trilhão, e não apenas aos R$ 800 bilhões estimados para 2012. Parlamentares da
oposição já avisaram que vão protocolar requerimento de convocação dos ministros Guido Mantega
(Fazenda) e Miriam Belchior (Planejamento, Orçamento e Gestã.o) para que eles expliquem tanto no
Senado quanto na Câmara os malabarismos fiscais para aumentar as receitas em 2012.

VALOR O NLINE

POLITICA

07/01/2013

11 - PSDB QUER CONVOCAR MANTEGA E BELCHIOR PARA ESCLARECER
MEDIDAS FISCAIS
Por Daniela Martins 1 Valor

BRASILIA- O PSDB na Câmara vai protocolar um requerimento de convocação dos ministros da
Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que eles expliquem o uso de
"manobras contábeis" para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na Comissão Representativa do
Congresso. Segundo a assessoria da sigla, o documento deve ser apresentado na terça ou na quartafeira.
Os tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superávit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES. O partido aponta que as despesas que nâo foram pagas no exercício
anterior e que são transferidas para o ano seguinte, os chamados restos a pagar, são estimadas em R$
200 bilhões neste ano. Segundo o PSDB , esse valor é dez vezes maior do que em relação a 2002.
O líder da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país". " Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando . O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", disse em nota divulgada nesta segunda-feira.
Araújo apontou ainda que os ministros devem ser convocados pela Comissão Representativa, grupo de
nove senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso, já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro. Além das manobras, classificadas pelo partido como
"maquiagem fiscal", o PSDB quer que Miriam Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e
investimentos em infraestrutura.
O PSDB também vai protocolar um requerimento com pedido de informações sobre resultados do
trabalho do grupo formado para formular propostas de desoneração tributária sobre os itens da cesta
básica. A equipe foi criada em setembro, após o veto da presidente Dilma Rousseff à emenda do PSDB
que estabelecia a redução a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS
e da Cofins sobre os produtos da cesta básica e foi aprovada por unanimidade. O prazo para a
conclusão dos trabalhos do grupo terminou em dezembro.

V EJAONLINE

POLITICA

07/01/2013

12- PSDB QUER QUE MANTEGA E MIRIAM BELCHIOR EXPLIQUEM MAQUIAGEM
NAS CONTAS
Por Reinaldo Azevedo

Se o governo fosse uma empresa privada, estaria sem crédito no mercado. Motivo: maquiagem no
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O PSDB decidiu cumprir seu papel e cobrar explicações. É o mínimo que se espera de um partido eleito
para vigiar o poder. Sim, meus caros, nas democracias. é esse o papel das oposições. Como, por
vontade da maioria, não podem ser governo, tornam-se fiscais de quem governa por decisão de todos os
eleitores- inclusive e muito especialmente daqueles que se alinharam com os vitoriosos. Leiam trecho
de reportagem publicada na Folha Online, que reproduz texto do Valor:

.

O PSDB na Câmara vai protocolar um requerimento de convocação dos ministros da Fazenda, Guido
Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que eles expliquem o uso de "manobras contábeis"
para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na Comissão Representativa do Congresso.
Segundo a assessoria da sigla, o documento deve ser apresentado na terça ou na quarta-feira. Os
tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superavit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da Caixa Econômica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES .
O partido aponta que as despesas que não foram pagas no exercício anterior e que são transferidas
para o ano seguinte. os chamados restos a pagar, são estimadas em R$ 200 bilhões neste ano.
Segundo o PSDB, esse valor é dez vezes maior do que em relação a 2002.
O líder da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando . O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", disse em nota divulgada nesta segunda-feira.
( ... )

G1

POLfTICA

07/01/2013

13- OPOSIÇÃO QUER CONVOCAR MANTEGA E BELCHIOR PARA FALAR NO
CONGRESSO
PSDB quer explicação sobre manobra contábil para aumentar supera vil. Objetivo é realizar sessão na Comissão
Representativa, que faz plantão.
Iara Lemos e Nathalia Passarinho Do G1, em Brasíli a

A oposição anunciou nesta segunda-feira (7) que vai protocolar requerimento para que os ministros da
Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, sejam convocados a prestar explicações
no Congresso, ainda durante o recesso do Legislativo, sobre as medidas utilizadas pelo governo no fim
do ano passado para aumentar o superávit primário de 2012 (economia feita para pagar juros da dívida
pública).
O objetivo é ouvir os ministros em sessão da Comissão Representativa do Congresso, formada por 19
deputados e senadores que trabalham em esquema de "plantão" no recesso, que termina em fevereiro.
Para aprovar a convocação, que obrigaria os ministros a irem ao Congresso, seria necessário que o
presidente do Congresso, o senador José Sarney (PMDB-AP), marcasse uma sessão para votar o
pedido da oposição.
"Vamos protocolar o requerimento entre hoje [segunda] e amanhã [terça]. Ai, dependemos do
presidente do Congresso convocar a comissão para apreciar o requerimento. Obviamente haverá
resistência política, mas o governo Dilma precisa explicar para sociedade, porque o que foi feito não é
só maquiagem , é mudança de rumo da economia", afirmou o líder do PSDB na Câmara, Bruno Araújo

12

1665

1666

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

(PE).
No fim de 2012, o governo federal realizou "manobras contábeis", segundo os críticos, para aumentar a
economia feita anualmente para diminuir a dívida pública. Uma delas permitiu que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comprasse ações da Petrobras que estavam no Fundo
Fiscal de Investimentos e Estabilização (FFIE), que concentra as aplicações do fundo soberano brasileiro
- formado com a "sobra" do superávit primário de 2008- e as repassasse ao Tesouro Nacional.
Em posse dos títulos públicos, o Tesouro transformou esses papéis em recursos em espécie, no total de
R$ 8,84 bilhões, o que engordou o superavit primário.
Também houve antecipação de dividendos da Caixa Econômica Federal e do BNDES ao governo
federal, este último no valor de R$ 2,3 bilhões. O BNDES por sua vez, recebeu uma parcela de R$ 15
bilhões de empréstimo do Tesouro Nacional.
No acumulado dos onze primeiros meses de 2012, o superávit primár'o do governo (União, Previdência
Social e BC) somou R$ 60,38 bilhões, o que representa uma queda de 34%, ou R$ 31 bilhões, frente a
igual período de 2011 -quando o saldo positivo somou R$ 91 ,5 bilhões.
Em outubro do ano passado, o governo admitiu que não seria atingida a meta "cheia" do superavit
primário do governo central (isto é, sem abatimento dos gastos do PAC), de R$ 97 bilhões. Na proposta
de Orçamento, está previsto um abatimento R$ 25,6 bilhões em investimentos. Com isso, a meta passa
a ser de R$ 71 ,4 bilhões para o ano de 2012 fechado.
saiba mais
Credibilidade abalada
Para o líder do PSDB na Câmara, as manobras efetuadas para cumprir a meta fiscal podem afastar
investidores. "A estabilidade econômica foi uma conquista da sociedade e uma das heranças mais
valiosas deixadas pelos governos do presidente Fernando Henrique. Essas manobras abalam a
credibilidade do país, podem afastar os investidores e estimular a inflação, que já está alta. Saber o que
está ocorrendo com as contas públicas é prioritário", afirmou .
O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), defendeu a convocação de Mantega, mas somente em
fevereiro, após o recesso, na Comissão de Assuntos· Econômicos (CAE) da Casa.
"Em fevereiro, logo no início do período legislativo, temos de convocar o ministro Mantega para falar
sobre essa mágica contábil. Fica evidente que é uma estratégia do governo para escamotear a realidade
fiscal, escondendo evidentemente os buracos nas finanças públicas, empurrando para a frente um deficit
que vai custar muito caro para o país [...]. O Congresso tem esse poder, debater este assunto, e
convocar o ministro é imprescindível", disse.
O presidente da comissão, senador Delcídio Amaral (PT-MS), disse que não vê problemas no fato de o
ministro ser convidado a prestar esclarecimentos na comissão. No caso da aprovação de um convite, o
ministro não seria obrigado a comparecer, diferentemente da convocação, que causa mais
constrangimento político.
"Ele [Mantega) não vai se negar a ir. Ele não terá nenhuma dificuldade em comparecer. Não tem crise
alguma, isto é uma coisa menor", disse o senador. A partir de fevereiro, a CAE vai ser presidida pelo
senador Lindbergh Farias (PT-RJ).

VALOR ONLINE
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14- PPS VAI PEDIR QUEBRA DE SIGILOS DE ROSEMARY NORONHA AO MP
(Daniela Martins I Valor)
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O partido também protocolou na manhã desta segunda-feira, na Comissão Representativa do
Congresso, um requerimento com pedido de informações ao Ministério da Fazenda sobre a participação
de Rosemary nas negociações que definiram o comando do Banco do Brasil (BB) e do fundo de pensão
dos funcionários da instituição f inanceira, a Previ, além da compra da Nossa Caixa pelo BB.
O líder do PPS na Cãmara, deputado Rubens Bueno (PR), afirmou que as informações reveladas por
meio da quebra dos sigilos de Rosemary serão úteis para esclarecer a profundidade do suposto
esquema de corrupção e fraudes em pareceres no governo que contaria com a participação da ex-chefe
do gabinete Presidência da República em SP.
"Ela gozava da intimidade do ex-presidente [Luiz Inácio] Lula [da Silva] para fechar negócios escusos. A
quebra dos sigilos desta senhora é fundamental para esclarecer toda essa sujeira, inclusive, para saber
se houve envolvimento ou não do ex-presidente da República nessa história", disse.
Segundo a assessoria do PPS, os pedidos de quebra de sigilo de Rosemary serão entregues na sede do
MPF na capital paulista nesta quarta-feira.
Já o documento apresentado à Com issão Representativa do Congresso hoje tem como base a
reportagem publicada pela revista "Veja" no último fim de semana. Segundo a publicação, Rosemary
teria influenciado nomeações no BB e no fundo de previdência de seus funcionários, assim como teria
ligações com a compra do banco Nossa Caixa pela instituição financeira.
"O Congresso Nacional e a população brasileira merecem esclarecimentos sobre os graves fatos
revelados pela citada reportagem. Ainda mais depois dos fatos revelados terem sido confirmados pelo
senhor Ricardo Oliveira, vice-presidente do Banco do Brasil, até 2012', diz o requerimento do PPS.
Fundo Soberano
Em nota técnica, o PPS também criticou o uso do fundo soberano como forma de "maquiagem contábil"
para obter o superávit primário. O texto aponta que três fatores motivaram o resultado abaixo do
esperado pelo governo: a frustração na arrecadação, a desoneração de tributos e a dificuldade de
estados e municípios para cumprir suas metas.
O partido diz que o Executivo utilizou esses recursos, destinados à estabilização de efeitos de ciclos
econômicos e para momentos de escassez, para suprir o caixa. Além disso, ressalta que "não é razoável
que o país se endivide para sustentar" o fundo soberano. já que parte de seus ativos são derivados da
dívida mobiliária federal.
"É Isso que parece estar acontecendo desde o início, já que sua base de sustentação patrimonial é
constituída de recursos do Tesouro Nacional", diz a sigla. O PPS também questiona o uso do fundo, já
que a seus ativos carregam "um alto grau de risco". A nota diz também que o fundo soberano vem
servindo de "porto seguro ao governo em momentos de turbulência econômica e sujeita-se às
necessidades ordinárias do governo para compor o superávit primário".

BRASIL 247

PODER

07/01/2013

15- PSDB QUER OUVIR GUIDO E MIRIAM POR MANOBRA FISCAL
Depois de o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) sugerir a convocação do ministro Guido Mantega para explicar
"manobras contábeis" de R$ 200 bilhões para o cumprfmento da meta fiscal em 2012, o líder tucano na Câmara,
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247- Consolidando a nova agenda da oposição, o PSDB vai protoco lar na Câmara um requerimento de
convocação dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que
prestem explicações sobre uso de "manobras contábeis" para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na
Comissão Representativa do Congresso- ou seja, antes mesmo do fim do recesso, em fevereiro. Mais
cedo, o senador Alvaro Dias (P.SDB-PR) havia sugerido a convocação de Mantega para que ele
explicasse a tal "maquiagem" na Câmara e no Senado.
A assessoria do PSDB informou que o documento deve ser apresentado até a quarta-feira. Os tucanos
querem que os ministros comentem as medidas adotadas para aumentar receitas e cumprir a meta de
superavit. O partido aponta ainda que as despesas que os restos a pagar são estimados em R$ 200
bilhões neste ano, um valor é dez vezes maior do que em relação a 2002.
Lider do partido na Câmara, Bruno Araújo (PE) disse que o assunto é urgente, pois configura uma
"alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras podem ter reflexos
altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se deteriorando",
analisou. "O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", completa, em nota divulgada nesta segunda-feira.
Araújo defende que os ministros sejam convocados pela Comissão Representativa, grupo de nove
senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso, já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro. Além da tal "maquiagem fiscal", o PSDB quer que Miriam
Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e investimentos em infraestrutura.

O GLOBO ONLINE

ECONOMIA

07/01/2013

16- META FISCAL: GOVERNO ABATE MAIS R$ 13 81 DO PAC
Nelson Barbosa, ministro interino da Fazenda, aumenta o desconto do investimento do alvo cheio de 2012
Cristiane Bonfanti I Gabriela Valente

Depois de realizar uma série de manobras fiscais para engordar os cofres públicos na virada do ano,
para fechar as contas de 2012, o governo federal decidiu abater da meta de superávit primário - a
economia feita para o pagamento de juros da dívida- R$ 38 bilhões referentes aos investimentos
realizados no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). A estimativa anunciada em novembro era de um abatimento de até
R$ 25,6 bilhões. A equipe econômica entendeu, porém que, diante da queda na arrecadação, causada
pelo baixo crescimento da atividade econômica e pela concessão de R$ 45 bilhões em desonerações
tributárias no ano, seria necessário usar uma parte maior do espaço autorizado em lei.
A chamada meta cheia de superávit primário, sem desconto dos gastos do PAC, é de R$ 3,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) ou R$ 139,8 bilhões. Mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) permite
deduzir desse montante até R$ 40,6 bilhões relativos a investimentos realizados no programa.
O ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou ao GLOBO que, de janeiro a novembro, o
setor público consolidado (governo central, estados, municípios e estatais) registrou um superávit
primário de R$ 82,7 bilhões. Para chegar à meta do ano, portanto, era preciso realizar um esforço fiscal
de R$ 57,1 bilhões apenas em dezembro. Além dos R$ 38 bilhões de abatimento do PAC, entram R$
12,4 bilhões sacados do Fundo Soberano e R$ 7 bilhões antecipados em dividendos do BNDES e da
Caixa no último dia de 2012.
Apesar das críticas do mercado financeiro, Barbosa saiu pela primeira vez em defesa das operações
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para injetar recursos extras no Tesouro e considerou que, além de estar dentro da legalídade, elas n :1~
comprometem a credibilidade do governo. Citou, por exemplo, que a previsão era de entrada de R$ 29
bilhões em dividendos dos bancos públicos e estatais no ano, mas que, até novembro, as empresas
haviam repassado R$ 20,4 bilhões da parcela de seus lucros. Além disso, ressaltou, o Fundo Soberano
foi criado em 2008 com o duplo objetivo de realizar operações cambiais e construir uma poupança fiscal,
que pôde ser usada neste momento.
- Por fim, o PAC pode ser utilízado sempre que necessário. O momento em que a economia apresenta
baixo crescimento é justamente o momento em que (o governo) tem de usar a flexibilidade fiscal para
cumprir a meta - disse, ao destacar que a alternativa seria não realizar desonerações fiscais, o que
causaria ainda mais lentidão na recuperação da economia, ou realizar um corte excessivo de gastos no
pais.
A seu ver, a política do Ministério da Fazenda no ano não implícará aumento da inflação- que ele
estima abaixo de 5% no segundo semestre- pois a economia está saindo de um patamar de baixo
crescimento e pode avançar mais rapidamente sem causar inflação. Ele destacou que, a despeito da
utilização desses instrumentos, a dívida líquida do setor público deve ficar em 35% do PIB, ante 60% há
uma década.
Meta indefinida para este ano
Para este ano, o ministro inlerino afirmou que só será possível definir a meta de economia do setor
público, bem como se será necessário utilizar a prerrogativa de desconto dos gastos do PAC, após a
aprovação do Orçamento pelo Congresso. Ele reafirmou que a previsão é de um crescimento de 4% do
PIB.
Barbosa considerou que os cálculos publícados pelo GLOBO no domingo que indicam maquiagem na
contabilidade do governo de R$ 200 bilhões em 2012, sobretudo devido ao reforço no caixa dos bancos,
partem de um raciocínio "hipotético" e "equivocado". Sem confirmar o valor, ele disse que, além de
capitalizar os bancos públícos, o governo realizou aportes nessas instituições para que, em um cenário
de restrição de crédito de longo prazo, elas possam repassar os recursos ao setor privado e sustentar os
investimentos.
-Está perfeitamente em línha com a contabilidade. Não se trata de maquiagem ou operação irregular.
É empréstimo financeiro e, por ser financeiro, não entra na despesa primária.

VALOR ECONÔMICO- SP

POLÍTICA

08/01/2013

17- PSDB QUER EXPLICAÇÕES SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS FISCAIS
http:llwww.valor.eom.br/politica/2961076/psdb-quer-explicacoes-sobre-adocao-de-medidas-fiscais
Daniela Martins

De Brasflia
O PSDB na Cãmara vai protocolar entre hoje e amanhã um requerimento de convocação dos ministros
da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que eles expliquem o uso de
"manobras contábeis" para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na Comissão Representativa do
Congresso.
Os tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superávit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES} e da Caixa Econômica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES. O partido aponta que as despesas que não foram pagas no exercício
anterior e que são transferidas para o ano seguinte, os chamados restos a pagar, são estimadas em R$
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O lfder da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE}, afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o pais e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando. O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", disse em nota divulgada ontem.
Araújo apontou ainda que os ministros devem ser convocados pela Comissão Representativa, grupo de
nove senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso, já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro. Além das manobras, classificadas pelo partido como
"maquiagem fiscal", o PSDB quer que Miriam Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e
investimentos em infraestrutura.
O PSDB também vai protocolar um requerimento com pedido de informações sobre resultados do
trabalho do grupo formado para formular propostas de desoneração tributária sobre os itens da cesta
básica. A equipe foi criada em setembro, após o veto da presidente Dílma Rousseff à emenda do PSDB
que estabelecia a redução a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI}, do PIS
e da Cofins sobre os produtos da cesta básica e foi aprovada por unanimidade. O prazo para a
conclusão dos trabalhos do grupo terminou em dezembro.

O G LOBO- RJ

ECONOMIA

08/01/2013

18 - META FISCAL: GOVERNO ABATE MAIS R$ 13 Bl DO PAC
Nelson Barbosa, ministro interino da Fazenda, aumenta

o desconto do investimento do alvo cheio de 2012

Cristiane Bonfanti

Contabilidade. Nelson Barbosa: "Não se trata de maquiagem ou operação irregular"
BRAS ILIA Depois de realizar uma série de manobras fiscais para engordar os cofres públicos na virada
do ano, para fechar as contas de 2012. o governo federal decidiu abater da meta de superávit primário a economia feita para o pagamento de juros da dívida - R$ 38 bilhões referentes aos investimentos
realizados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A estimativa anunciada em novembro era
de um abatimento de até R$ 25,6 bilhões. A equipe econômica entendeu, porém que, diante da queda
na arrecadação, causada pelo baixo crescimento da atividade econômica e pela concessão de R$ 45
bilhões em desonerações tributárias no ano, seria necessário usar uma parte maior do espaço
autorizado em lei.
A chamada meta cheia de superávit primário, sem desconto dos gastos do PAC, é de R$ 3,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) ou R$ 139,8 bilhões. Mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO} permite
deduzir desse montante até R$ 40,6 bilhões relativos a investimentos realizados no programa.
O ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou ao GLOBO que, de janeiro a novembro, o
setor público consolidado (governo central, estados. municípios e estatais) registrou um superávit
primário de R$ 82,7 bilhões. Para chegar à meta do ano, portanto, era preciso realizar um esforço fiscal
de R$ 57,1 bilhões apenas em dezembro. Além dos R$ 38 bilhões de abatimento do PAC, entram R$
12,4 bilhões sacados do Fundo Soberano e R$ 7 bilhões antecipados em dividendos do BNDES e da
Caixa no último dia de 2012.
Apesar das críticas do mercado financeiro, Barbosa saiu pela primeira vez em defesa das operações
para injetar recursos extras no Tesouro e considerou que, além de estar dentro da legalidade, elas não
comprometem a credibilidade do governo. Citou, por exemplo, que a previsão era de entrada de R$ 29
bilhões em dividendos dos bancos públicos e estatais no ano. mas que, até novembro, as empresas
haviam repassado R$ 20,4 bilhões da parcela de seus lucros. Além disso, ressaltou, o Fundo Soberano
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- Por fim, o PAC pode ser utilizado sempre que necessário. O momento em que a economia apresenta
baixo crescimento é justamente o momento em que (o governo) tem de usar a flexibilidade fiscal para
cumprir a meta- disse, ao destacar que a alternativa seria não realizar desonerações fiscais, o que
causaria ainda mais lentidão na recuperação da economia, ou realizar um corte excessivo de gastos no
pais.
A seu ver, a política do Ministério da Fazenda no ano não implicará aumento da inflação -que ele estima
abaixo de 5% no segundo semestre- pois a economia está saindo de um patamar de baixo crescimento
e pode avançar mais rapidamente sem causar inflação. Ele destacou que, a despeito da utilização
desses instrumentos, a divida líquida do setor público deve ficar em 35% do PIB, ante 60% há uma
década.
Meta indefinida para este ano
Para este ano, o ministro interino afirmou que só será possível definir a meta de economia do setor
público, bem como se será necessário utilizar a prerrogativa de desconto dos gastos do PAC, após a
aprovação do Orçamento pelo Congresso. Ele reafirmou que a previsão é de um crescimento de 4% do
PIB.
Barbosa considerou que os cálculos publicados pelo GLOBO no domingo que indicam maquiagem na
contabilidade do governo de R$ 200 bilhões em 2012, sobretudo devido ao reforço no caixa dos bancos,
partem de um raciocínio "hipotético" e "equivocado". Sem confirmar o valor, ele disse que, além de
capitalizar os bancos públicos, o governo realizou aportes nessas instituições para que, em um cenário
de restrição de crédito de longo prazo, elas possam repassar os recursos ao setor privado e sustentar os
investimentos.
-Está perfeitamente em linha com a contabilidade. Não se trata de maquiagem ou operação irregular. É
empréstimo financeiro e, por ser financeiro, não entra na despesa primária.

O GLOBO- RJ

OPINIÃO

08/01/2013

19- MANIPULAÇÃO REDUZ CONFIANÇA NO PAÍS
A conquista da estabilidade econômica não foi instantãnea. Levou tempo para o Brasil passar a ser
considerado como alternativa para grandes investidores globais. E entre os fatores de atração com que
passou a contar o país incluem-se, além da estabilidade política, a seriedade e a transparência na
condução da política econômica.
Pois esta seriedade e transparência estão seriamente abaladas depois de uma série de artifícios usados
para melhorar as contas públicas, culminando com um pacote baixado no último dia útil do ano. Não
fossem a atenção de analistas e até mesmo a sofisticação da contabilidade pública brasileira, o "jeitinho"
para fazer o superávit primário de 2012 formalmente atingir a meta de 3,1% do PIB teria passado
despercebido. Do pacote constaram dois decretos, uma medida provisória- assinados, portanto, pela
presidente Dilma - e quatro portarias do Ministério da Fazenda, de responsabilidade de Guido Mantega.
Pouco antes, foram transferidos R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano com o mesmo objetivo de inflar o
superávit primário, como se fosse dinheiro derivado de corte de despesas ou acréscimo de arrecadação.
Os decretos, a MP e as portarias, em linguagem cifrada, trataram de algumas operações, incluída a
emissão de títulos públicos, pelas quais o BNDES e a Caixa Econômica, como já ocorreu no passado,
anteciparam o pagamento de dividendos à União. No jogo de maquiagem, para justificar essas
transferências, a CEF recebeu do BNDES, a fim de se capitalizar, ações de empresas das quais o banco
participa. Assim , a instituição financeira estatal voltada à construção civil e projetos de sanamento se
tornou sócia de um frigorífico (J BS), entre outras empresas. Tanto que a Caixa passou a ser chamada de
"BNDESdoB". A situação é tão esdrúxula que se espera com certa ansiedade a publicação das
respectivas exposições de motivos dos atos baixados no dia 28. É grande a curiosidade sobre como a
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manobra será justificada.
Não é de hoje que o Tesouro faz operações de lançamento e entrega de títulos a bancos públicos para
alavancá-los, sendo que parte dos recursos volta na forma de dividendos. Como estas capitalizações
não são consideradas despesas primárias, na prática cria-se um "orçamento paralelo" à margem do
Congresso, sem visibilidade. E, como há um subsídio embutido nas operações- os juros que o Tesouro
paga pela dívida que contrai são maiores que os cobrados pelos bancos-, surgiu uma fonte de gastos
fora de controle (R$ 15 bilhões em 2012).
Ao pacote soma-se a intenção do Planalto de flexibilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal para facilitar a
desoneração de setores escolhidos a dedo, e durante um prazo longo. O resultado de tudo é arranhar de
maneira séria a credibilidade do Brasil no exterior, com reflexos em decisões de investimentos de longo
prazo. Se a contabilidade pública não é confiável, tudo o mais perde credibilidade. Teria sido melhor
justificar o fato de os 3,1% do superávit não terem sido alcançados.

CORREIO BRAZILIENSE - DF

ECONOMIA

08/01/2013

20 - IPI MENOR NÃO SEGURA PRODUÇÃO
Fabricação de carros tem a primeira queda em 10 anos, mesmo com o beneficio recebido do governo. Vendas
batem recorde

DECO BANCILLON

Nem mesmo a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros zero ajudou a tirar o
setor automotivo do atoleiro. Em 2012, mesmo com todas as medidas anunciadas pelo governo para
estimular o consumo interno, a produção de veículos no país recuou 1,9%. Foi a primeira queda em uma
década, e ocorre justamente em um ano em que as vendas bateram recorde histórico, chegando a 3,8
milhões de unidades vendidas, conforme informou ontem a Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea). Ou seja, o beneficio fiscal serviu apenas para reduzir os estoques das
montadoras e garantir o faturamento.
O descompasso entre o consumo acelerado e o ritmo mais fraco da produção nas fábricas é a prova de
que, ao apostar todas as fichas no modelo econômico ancorado no consumo, a equipe econômica da
presidente Dilma Rousseff perdeu o rumo. Responsável por 22% do Produto Interno Bruto (PIS)
industrial, o setor automotivo sempre foi visto pelo governo como uma área-chave para a retomada da
atividade. A aposta era de que, diante das vendas maiores, as montadoras aumentariam a produção no
mesmo ritmo e, com isso, os empresários seriam estimulados a desengavetarem projetos de
investimentos. Mas não foi o que aconteceu.
Em 2012, diante da incerteza sobre a real velocidade da retomada, os investidores se retraíram. Ao todo,
foram cinco trimestres consecutivos no vermelho da chamada Formação Bruta de Capital Fixo (FBC),
taxa que mede o volume de investimentos na economia. "Consequentemente, o país foi colhendo
pibinhos, ficando cada vez mais longe de colher um pibão", criticou o economista-chefe da SuiAmérica
Investimentos, Newton Rosa.
Antes de o governo reduzir o IPI, as vendas diárias nas concessionárias eram da ordem de 12,4 mil
unidades. Com o tributo zerado, os emplacamentos chegaram a 16 mil por dia, um aumento de 29%. Em
todo o ano de 2012, a contribuição da desoneração de impostos às vendas foi de 400 mil carros,
conforme a Anfavea. Sem ela, portanto, a comercialização de veículos seria 0,2% menor em 2012 do
que foi em 2011. "Ainda assim, está claro que o que houve foi queima de estoques. Se a indústria
quisesse, poderia ter aumentado a produção, vendendo carros mais baratos. Mas optou pela via mais
fácil , que é desovar o que estava encalhado contando com a ajuda do governo", disse Rosa.
Mesmo com a ajuda extra do IPI menor, houve demissões na indústria automobillstica. Em meados do
ano, após ser informada que a GM planejava fazer pesados cortes na unidade de São José dos Campos
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(SP), a presidente Dilma determinou que o ministro da Fazenda, Guico Mantega, convocasse os
executivos da montadora para que explicassem sobre os cortes. Foi preciso, na época, ameaçar
cancelar os incentivos. O recado parece ter surtido efeito. Segundo a Anfavea, o emprego no setor
automotivo fechou o ano passado com alta de 3,7%, com 149,9 mil trabalhadores empregados.
Barbosa minimiza maquiagem em contas
O ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou ontem que a manobra contábil feita pelo
governo para cumprir a meta de superavit primário de 2012 não compromete a credibilidade do pais. "As
operações que foram feitas estavam previstas na lei orçamentária. Elas são autorizadas pela legislação
vigente e utilizam o espaço que o governo tem para cumprir a meta em anos atípicos, em que a receita
vem abaixo da esperada", disse. Na semana passada, o governo realizou operações de triangulação
financeira envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), a Caixa Econômica
Federal e o Fundo Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em R$ 19,4 bilhões em dezembro, a
fim de atingir a economia para o pagamento de juros da divida. Especialistas avaliaram que o
instrumento deteriora a política fiscal e mina a credibilidade da política econômica.

BRASIL 247

PODER

08/01/2013

21 - PSDB QUER OUVIR GUJDO E MIRIAM POR MANOBRA FISCAL
Depois de o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) sugerir a convocação do ministro Guido Mantega para explicar
''manobras contábeis" de R$ 200 bilhões para o cumprimento da meta fiscal em 2012, o líder tucano na Câmara,
Bruno Araújo (PE), anunciou que o partido protocola nesta semana um requerimento de convocação dos ministros
da Fazenda e do Planejamento, Miriam Belchior. E os tucanos querem explicações antes mesmo do fim do recesso
parlamentar

247- Consolidando a nova agenda da oposição, o PSDB vai protocolar na Câmara um requerimento de
convocação dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que
prestem explicações sobre uso de "manobras contábeis" para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na
Comissão Representativa do Congresso - ou seja, antes mesmo do fim do recesso, em fevereiro. Mais
cedo, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) havia sugerido a convocação de Mantega para que ele
explicasse a tal "maquiagem" na Câmara e no Senado.
A assessoria do PSDB informou que o documento deve ser apresentado até a quarta-feira. Os tucanos
querem que os ministros comentem as medidas adotadas para aumentar receitas e cumprir a meta de
superavit. O partido aponta ainda que as despesas que os restos a pagar são estimados em R$ 200
bilhões neste ano, um valor é dez vezes maior do que em relação a 2002.
Uder do partido na Câmara, Bruno Araújo (PE) disse que o assunto é urgente, pois configura uma
"alteração na política econômica com graves riscos para o pais". "Essas manobras podem ter reflexos
altamente nocivos para o pais e, além disso, revelam que as contas públicas estão se deteriorando",
analisou. "O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", completa, em nota divulgada nesta segunda-feira.
Araújo defende que os ministros sejam convocados pela Comissão Representativa, grupo de nove
senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso, já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro. Além da tal "maquiagem fiscal", o PSDB quer que Miriam
Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e investimentos em infraestrutura.

BRASIL 247

PODER

08/01/2013

22 - MANTEGA: " ESTOU ABISMADO COM O NÍVEL DAS CRÍTICAS"
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247- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz que está "abismado" com os ataques que vêm sendo
feitos sobre as medidas tomadas pelo governo federal para cumprir a meta do superávit em 2012. "Estou
abismado com o nível das críticas", disse Mantega em referência ao que foi chamado de "manobras
contábeis" pela oposição- o empréstimo de R$ 400 bilhões a bancos federais não contabilizados como
despesa primária.
"Fico estarrecido com esses raciocínios estapafúrdios. Continuamos mantendo a solidez fiscal, apesar
do cenário adverso", defendeu ainda o ministro. Segundo Mantega, o governo foi obrigado a usar
"válvulas de escape" devido ao baixo crescimento da economia, das desonerações e da meta fiscal
frustrada estaduais e municipais. De acordo com ele, porém, tudo foi feito dentro da lei.
Nesta segunda-feira 7, o líder do PSDB na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o partido
deverá protocolar ainda nessa semana um requerimento de convocação de Mantega e da ministra do
Planejamento, Miriam Belchior, para que prestem esclarecimentos no Congresso sobre a tal
"maquiagem". O tucano defende que o assunto é urgente, pois configura uma "alteração na política
econômica com graves riscos para o país".
Antes, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) já havia proposto a convocação, afirmando que a estratégia da
equipe econômica de "escamotear a realidade fiscal" terá como consequência uma "herança terrível"
para o país, com aumento da dívida pública e impacto na inflação. O senador se usou de argumentos
similares aos de colunistas do Globo, como Merval Pereira e Miriam Leitão.
Mais desonerações em 2013
A resposta de Mantega às críticas foi dada durante uma entrevista ao jornal Valor Econômico, pela qual
anunciou que o governo pretende fazer novas desonerações de impostos em 2013, além das previstas
na proposta orçamentária. Segundo ele, o cumprimento da meta do superávit depende do crescimento
da economia e do que for decid ido a respeito de mais desonerações. Ele está otimista quanto à situação
fiscal de 2013: acredita que ela será mais "confortável", diante da previsão do mercado sobre o
crescimento do PIB, superior a 3%.

PAÍS

_,

);-~J '4~

Acusado pela oposição de cometer "manobras contábeis" para cumprir a meta fiscal em 2012, ministro da Fazenda
se diz "estarrecido com esses raciocínios estapafúrdios". PSDB alega que governo está mascarando aumento de
gastos e, como sugeriu o senador Alvaro Dias, quer ouvir explicações de Guido Mantega no Congresso. Líder
tucano na Câmara, Bruno Araújo diz que parlido irá protocolar requerimento de convocação ainda nessa semana.
"Continuamos mantendo a solidez fiscal. apesar do cenário adverso", defende o ministro
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23 - MARCO MAIA: CONVITE A MANTEGA PARA EXPLICAR META FISCAL É
DESNECESSÁRIO
Para presidente da Câmara, oposição não ajuda o pais ao questionar medidas adotadas pelo governo

BRASÍLIA- O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS) considera desnecessária a ida do ministro da
Fazenda, Guido Mantega, ao Congresso para falar sobre a medida fiscal adotada para alcançar a meta
de superávit primário -a economia do governo para pagar juros da dívida pública -o que foi chamada
pela oposição de "manobra". Segundo afirmou Maia nesta terça-feira, o que foi feito é "um procedimento
normal, natural e está na lei". Para o presidente da Câmara, a oposição está no seu papel e pode
questionar a medida, mas isso não ajuda o pa ís. A meta estabelecida para 2012 era de R$ 139,8
bilhões, e até novembro, o governo havia conseguido poupar R$ 82,7 bilhões.
- Está na lei, é permitido que se faça esse tipo de ajuste nas contas do governo. Portanto, não há
nenhuma irregularidade, nada que leve a um debate, uma discussão mais acalorada por parte do
Congresso Nacional em relação a esse tema. É obvio que a oposição está no seu papel, pode
questionar, pode levantar dúvidas -disse Maia.
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O PSDB protocolou na tarde de hoje, na Mesa Diretora do Congresso Nacional , requerimento de
convocação de Mantega e Miriam Belchior, do Planejamento, para prestarem esclarecimentos ainda
durante o recesso na Comissão Representativa do Congresso. O requerimento precisa ser votado pela
comissão representativa - 19 deputados e nove senadores escalados para ficar de plantão durante as
férias do Legislativo. Mais cedo, Maia ainda questionou essa mobilização da oposição, e apontou o
componente político dessa movimentação.
-Agora, o grande questionamento que fica é: interessa a quem polêmica dessa natureza?- disse. -O
que precisamos neste momento é cerrar fileiras, é estarmos todos juntos, é defendermos as medidas
que foram tomadas pelo governo de forma acertada para enfrentar a crise econômica e financeira
internacional e apostar que neste ano nos vamos ter um ano de crescimento econômico, de distribuição
de renda, de aumento do numero de postos de trabalho, que é o que interessa a todo mundo. Eu acho
que não interessa a nenhum brasileiro, esteja ele na situação ou na oposição, a nenhum cidadão, criar
uma falsa polêmica em cima de um tema que só vai atrapalhar o Brasil e não contribuir, ajudar para seu
crescimento. ,
Para o presidente da Câmara, não há uma situação urgente que exija a presença de Mantega no
Congresso antes do final do recesso:
- Depois que acabar o recesso, acho que é normal ministros virem dar explicação ao Congresso sobre
os temas inerentes às suas áreas, sua atuação, não vejo nenhum problema nisso, faz parte da
democracia, está previsto na Constituição e , portanto, encaro isso de forma natural e normal. Agora,
trazê-lo para falar sobre esse tema, esse assunto, no momento em que precisamos buscar unidade do
país para enfrentar essa crise financeira internacional, onde não há descumprimento de nenhuma regra,
nenhuma legislação, acho desnecessário e não importante para o momento.
Na última semana, o governo anunciou o saque de R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano para cumprir a
meta fiscal, além de permitir ao BNDES comprar com títulos do governo federal ações da Petrobras que
estavam no Fundo Soberano, captando com a operação R$ 8,8 bilhões para os cofres do Tesouro. Além
disso, o BNDES antecipou dividendos (lucro pago a acionistas) de R$ 2,3 bilhões ao governo. Nessa
mesma linha de captação de recursos, a Caixa Econôm ica Federal repassou ao Tesouro R$ 4,7 bilhões
também em dividendos.
- Esse superávit fiscal é fruto de maquiagem. Demonstra que as finanças públicas não são tratadas de
forma transparente, o que gera desconfiança nos investidores. O assunto é sério e demanda explicação
imediata -disse o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), que protocolou o documento.
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24 - PSDB PEDE QUE MANTEGA E MIRIAM BELCHIOR EXPLIQUEM MANOBRA
CONTÁBIL AO CONGRESSO
(Reportagem de Maria Carolina Mareei/o)

BRAS[LJA, 8 Jan (Reuters) - O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a
convocação dos ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento, para que
expliquem ao Congresso as manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de
superávit primário de 2012.
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a consideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar --as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no início de fevereiro.
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país", disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Câmara, logo após protocolar o requerimento.
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ti\Na semana passada, o governo realizou operações de triangulação financeira envolvendo o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Fundo
Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em 19,4 bilhões de reais em dezembro, para poder
cumprir a meta de superávit primário de 2012.
Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal, mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artif ícios possam ser usados também em 2013.
O superávit primário é a econom ia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.
Para que os ministros sejam de fato convocados ao Congresso, a comissão representativa -grupo de
deputados e senadores que responde pelo Parlamento durante o recesso-- tem de ser convocada para
analisar o requerimento.
Mais cedo, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse considerar "desnecessária" a
convocação de Mantega durante o recesso parlamentar.
"Nós não temos uma situação urgente ou preemente que exija que o ministro venha inclusive antes do
final do recesso", disse o presidente a jornalistas.
Já Sampaio acredita que há motivos suficientes para exigir a presença dos ministros no Congresso.
"Tem que ser para já. Nós não precisamos esperar o retorno ... É importantíssimo que essas explicações
sejam dadas durante o recesso", disse o llder tucano.
O PSDB protocolou ainda um pedido de informações à ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
sobre o andamento do grupo de trabalho criado para avaliar uma desoneração tributária a produtos da
cesta básica.
O Congresso chegou a aprovar, em setembro do ano passado, uma emenda a uma MP que isentava
contribuições sobre alimentos da cesta básica, mas o dispositivo foi vetado pela presidente Dilma
Rousseff, que determinou a criação do grupo de trabalho, chefiado por Gleisi.
O DEM também pretende protocolar na quarta-feira um requerimento pedindo a presença do ministro da
Fazenda para esclarecer "artifícios contábeis para o cumprimento do superávit primário".
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25- PSDB PEDE QUE MANTEGA E MIRIAM BELCHIOR EXPLIQUEM MANOBRA
CONTÁBIL AO CONGRESSO
(Reportagem de Maria Carolina Mareei/o)

O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a convocação dos ministros Guido
Mantega, da Fazenda, e Mlriam Belchior, do Planejamento, para que expliquem ao Congresso as
manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de superávit primário de 2012.
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a consideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar -as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no início de fevereiro.
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país', disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Câmara, logo após protocolar o requerimento.
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Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal, mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artifícios possam ser usados também em 2013.
O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.
Para que os ministros sejam de fato convocados ao Congresso, a comissão representativa --grupo de
deputados e senadores que responde pelo Parlamento durante o recesso-- tem de ser convocada para
analisar o requerimento.
Mais cedo, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse considerar "desnecessária" a
convocação de Mantega durante o recesso parlamentar.
"Nós não temos uma situação urgente ou preemente que exija que o ministro venha inclusive antes do
final do recesso", disse o presidente a jornalistas.
Já Sampaio acredita que há motivos suficientes para exigir a presença dos ministros no Congresso.
"Tem que ser para já. Nós não precisamos esperar o retorno... É importantíssimo que essas explicações
sejam dadas durante o recesso", disse o lider tucano.
O PSDB protocolou ainda um pedido de informações à ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
sobre o andamento do grupo de trabalho criado para avaliar uma desoneração tributária a produtos da
cesta básica.
O Congresso chegou a aprovar, em setembro do ano passado, uma emenda a uma MP que isentava
contribuições sobre alimentos da cesta básica, mas o dispositivo foi vetado pela presidente Dilma
Rousseff, que determinou a criação do grupo de trabalho, chefiado por Gleisi.
O DEM também pretende protocolar na quarta-feira um requerimento pedindo a presença do ministro da
Fazenda para esclarecer "artifícios contábeis para o cumprimento do superávit primário".
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26 - PSDB PEDE QUE MANTEGA E MIRIAM BELCHIOR EXPLIQUEM MANOBRA
CONTÁBIL AO CONGRESSO
O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a convocação dos ministros Guido
Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento, para que expliquem ao Congresso as
manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de superávit primário de 2012.
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a consideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar --as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no inicio de fevereiro.
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país", disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Câmara, logo após protocolar o requerimento.
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Na semana passada, o governo realizou operações de triangulação financeira envolvendo o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Fundo
Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em 19.4 bilhões de reais em dezembro, para poder
cumprir a meta de superávit primário de 2012.
Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal, mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artifícios possam ser usados também em 2013.
O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.
Para que os ministros sejam de fato convocados ao Congresso, a comissão representativa --grupo de
deputados e senadores que responde pelo Parlamento durante o recesso-- tem de ser convocada para
analisar o requerimento.
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27 - PSDB PEDE QUE MINISTROS EXPLIQUEM MANOBRA CONTÁBIL
O partido protocolou requerimento pedindo a convocação dos ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam
Belchior. do Planejamento, para que expliquem ao Congresso as manobras contábeis realizadas pelo governo para
cumprir a meta de superávit primário. "Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país", disse o
deputado Carlos Sampaio, vice-líder do PSDB na Câmara

BRASÍLIA, 8 Jan (Reuters)- O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a
convocação dos ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento, para que
expliquem ao Congresso as manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de
superávit primário de 2012.
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a consideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar --as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no início de fevereiro.
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do pais', disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Câmara, logo após protocolar o requerimento.
Na semana passada, o governo realizou operações de triangulação financeira envolvendo o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Fundo
Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em 19,4 bilhões de reais em dezembro, para poder
cumprir a meta de superávit primário de 2012.
Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal, mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artiffcios possam ser usados também em 2013.
O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da divida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.
Para que os ministros sejam de fato convocados ao Congresso, a comissão representativa --grupo de
deputados e senadores que responde pelo Parlamento durante o recesso- tem de ser convocada para
analisar o requerimento.
Mais cedo, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse considerar "desnecessária" a
convocação de Mantega durante o recesso parlamentar.
"Nós não temos uma situação urgente ou preemente que exija que o ministro venha inclusive antes do
final do recesso", disse o presidente a jornalistas.
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Já Sampaio acredita que há motivos suficientes para exigir a presença dos ministros no Congresso.
"Tem que ser para já. Nós não precisamos esperar o retorno... É importantíssimo que essas explicações
sejam dadas durante o recesso", disse o líder tucano.
O PSDB protocolou ainda um pedido de informações à ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
sobre o andamento do grupo de trabalho criado para avaliar uma desoneração tributária a produtos da
cesta básica.

O Congresso chegou a aprovar, em setembro do ano passado, uma emenda a uma MP que isentava
contribuições sobre alimentos da cesta básica, mas o dispositivo foi vetado pela presidente Dilma
Rousseff, que determinou a criação do grupo de trabalho, chefiado por Gleisi.

O DEM também pretende protocolar na quarta-feira um requerimento pedindo a presença do ministro da
Fazenda para esclarecer "artifícios contábeis para o cumprimento do superávit primário".
(Reportagem de Maria Carolina Marcello)
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28 - PSDB PEDE QUE MANTEGA E BELCHIOR EXPLIQUEM MANOBRA
CONTÁBIL
Oposição considera medida que ajudou governo a cumprir meta do superávit primário uma "maquiagem" e pediu
explicações durante o recesso parlamentar

Brasília -O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a convocação dos ministros
Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento, para que expliquem ao Congresso as
manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de superávit primário de 2012.
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a consideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar --as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no início de fevereiro.
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país•, disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Cãmara, logo após protocolar o requerimento.
Na semana passada, o governo realizou operações de triangulação financeira envolvendo o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Fundo
Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em 19,4 bilhões de reais em dezembro, para poder
cumprir a meta de superávit primário de 2012.
Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal, mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artifícios possam ser usados também em 2013.
O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.
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29 - SEM PROPÓSITO
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• O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, é mesmo
muito especial, quando extrapola suas funções e arvora-se em intérprete da Constituição venezuelana,
dando opiniões despropositadas. Até agora, sua especialidade tem sido a de adotar posições
equivocadas, que trazem constrangimentos para o Brasil. Assim foi ao se colocar ao lado dos
presidentes depostos da República dominicana, Manuel Zelaya, e da República paraguaia, Fernando
Lugo. Será que não basta?
ANÁNDER KLEINMAN
RIO
* A presidente Dilma despachou o seu assessor especial Marco Aurélio Garcia para fazer um tour em
Cuba e acompanhar a situação de Hugo Chávez. E quando ela vai mandar alguém a Xerém para
verificar a evolução das providências para minorar a dor daquela gente? Por que um assessor da
presidente tem que ir a Cuba para saber como está Chávez, se basta pegar o telefone com linha direta
ao gabinete dos ditadores cubanos e peguntar tudo que quiser?
ODILON M. FONSECA
RIO
Racionamento
* Toda vez que Petrópolis tem apagão, dou gargalhadas e nada acontece: a luz não volta, a não ser
depois de algumas horas. O povo brasileiro precisa se preparar para um novo racionamento de energia,
tal como em 2001. E rezar para que não ocorra, embora o governo insista em dizer que está tudo
normal. .. Se há outras opções de energia, por que não usá-las? São caras, sim, mas invistamos nelas e
esqueçamos do trem-bala, das Olimpíadas e da Copa. Nosso povo tem prioridade!
ANNA MARIA STAMILE RACCO
PETRÓPOLIS, RJ
* Aguardamos a presidente Dilma Rousseff anunciar em cadeia nacional o aumento do valor da energia.
Merecemos explicações, já que durante as eleições ela foi para a TV anunciar que este valor iria
diminuir. Pois então, foi eleitoral? É preciso respeitar a população, pelo menos, com as explicações.
SOLANGE DELOCCO COUTINHO
RIO

Maquiagem fiscal
*Segundo o ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, as manobras fiscais para cumprir a meta de
superávit primário de 2012 estão dentro da lei orçamentária aprovada no Congresso, e não
comprometem a credibilidade do governo. Engano. Se há algo que afetou seriamente esta credibilidade,
inclusive perante o resto do mundo, foi essa maquiagem extemporânea, pois ocorreu num momento em
que a condução da economia brasileira está na berlinda, sendo bastante criticada. Quanto à legalidade
da manobra, foi como a posse de Genoíno no Congresso: legal, mas imoral.
RONALDO GOMES FERRAZ
RIO
*Os investidores estrangeiros, com razão, ficarão indecisos em investir num país que poderia admitir
não ter atingido a meta fiscal prometida, mais correta forma de justificativa. Mas a desadministração que
toma conta do Planalto preferiu reforçar a opinião daquele estadista francês sobre a seriedade
inexistente por aqui. Não é a primeira vez que esse tipo de manipulação é executado, sem que
entretanto alguma instituição tenha se manifestado. O que se vê é o país caminhar a passos largos,
substituindo a República democrática por um Império socialista.
JAIR GOMES COELHO
VASSOURAS, RJ
*Casa de fer reiro, espeto de pau, diz o antigo ditado. A presidente Dilma passou 2012 ensinando a
Sarkozy, a Merkel e a outros presidentes e/ou ministros de países europeus a superar a crise
econômica. Fechado o ano, vemos no Brasil inflação em alta, superávit maquiado, PIB ridículo, indústria
estagnada, investimentos públicos zerados, crise no setor de energia. Reforma tributária, nem pensar.
Investimentos em educação, esqueça. Vamos torcer para 2015 chegar logo ....
ERNANI ALVES BRAZ FILHO
RIO
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Praia e Cachoeira
• Devido ao forte estresse ao qual foi submetido durante o tempo em que esteve preso, amparado por
um habeas corpus e por orientação médica, o contraventor Carlinhos Cachoeira foi se tratar na praia.
Nada de terapia, Rivotril ou tratamentos alternativos. Simplesmente muito sol, água salgada cristalina,
cervejinha estupidamente gelada e uma bela esposa, num dos melhores resorts da Bahia. Amigo, com
um tratamento desses, não há depressão que resista.
GERALDO LJSBÓA
NITERÓI, RJ
• Uma afronta aos cidadãos que pagam seus impostos ver Carlinhos Cachoeira, por ordem médica,
hospedado num resort cuja diária é superior a R$ 3 mil. O sujeito foi condenado a quase 40 anos de
prisão e está curtindo e, provavelmente, rindo da nossa cara, gastando dinheiro ganho com jogo ilegal e
corrupção. Que Justiça é essa que em nome da moral e dos bons costumes não toma providências para
que tamanha aberração jurídica não fira aqueles que querem repassar aos seus filhos o bom-senso de
que viver honestamente compensa?
PAULO ANDRÉ P. MARQUES
RIO
• Como fiquei com pena do sr. Cachoeira. Imaginemos que o profissional que fez a recomendação vá
trabalhar em uma penitenciária e recomende, com a máxima urgênci,a, descanso em um resort a todo o
efetivo de presos, para que não fiquem estressados e voltem a cumprir as penas livres de problemas
clínicos. E o que deve ser feito com aqueles que vão para o trabalho em ônibus lotados, trens
horrorosos, que chegam suados, já cansados, com péssima alimentação, que se arrebentam para pôr a
comida em casa? Cansei, todos cansamos, chega!
PAULO DANIOTII
RIO
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30 - A DIVISÃO DOS TUCANOS
/limar Franco

O ex-governador José Serra não apeia o senador Aécio Neves (MG) à Presidência. E não crê que
voltará a ser candidato pelo PSDB em 2014. Escanteado no partido, seus aliados dizem que também
seria inviável concorrer pelo PPS, que tem apenas 40 segundos na TV. Para os serristas, as opções são:
os governadores Geraldo A lckmin (PSDB-SP) ou Eduardo Campos (PSB-PE).
Voluntários latino-americanos
O governo brasileiro decidiu abrir para os demais países da América Latina o seu programa de
voluntários para a Copa do Mundo de 2014. Os governos da Argentina e do Uruguai já receberam essa
informação do ministro Aldo Rebelo (Esporte). Esses voluntários atuarão de forma complementar
(aeroportos, rodoviárias e outros locais públicos) aos da Fifa, com atribuições nos estádios e nas "Fun
Fest" Na quarta-feira da próxima semana, o governo vai lançar o programa de voluntários para a Copa
das Confederações, que vai se realizar de 15 a 30 de junho deste ano. Neste caso, por questões
operacionais, somente serão selecionados voluntários brasileiros.
"É mais que maquiagem. É uma mudança de política econômica. O governo Dilma fez uma operação
para se libertar do cumprimento de metas fiscais"
Bruno Araújo
Líder do PSDB na Câmara (PE)
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Fazendo a corte
O vice Michel Temer teve vários encontros com o deputado Arnaldo Jard im (PPS-SP). Convidou-o para
ingressar no PMDB. Para segurar o descontente, o ex-governador José Serra (PSDB) se reúne com
Jardim nesta semana.
Ele é o cara
O ex-presidente Lula e o PT estão em campanha para fazer do ministro do STJ Benedito Gonçalves o
sucessor de Carlos Ayres Britto no STF. Petistas acreditam, como no caso "do ministro Luiz Fux, qüe
Benedito será benevolente no julgamento dos recursos do mensalão, podendo até rever para baixo as
penas de José Genoíno e José Dirceu.
Este pessoal não, aprende
O PT optou pelo candidato do bicheiro José Carlos Gratz, Carlos Von Shilgen (PSL), nas novas eleições
para a prefeitura de Guarapari (ES), em 3 de fevereiro. Os petistas abandonaram a candidatura do
socialista Ricardo Conde.
Por melhor interlocução
Governadores que reclamam da falta de interlocução com a presidente Dilma sugeriram que ela crie um
ministério ou ao menos designe alguém para conversar com os estados sobre a agenda federativa. Seria
uma espécie de Secretaria de Relações Institucionais com os Estados. Eles argumentam que o
Congresso e os prefeitos têm a quem recorrer: SRI e Cidades.
Imersão
Encontro da presidente Dilma com os novos prefeitos foi ampliado para três dias, de 28 a 30 de janeiro.
Os ministros das áreas de maior interesse das prefeituras (Desenvolvimento Social, Saúde e Educação)
vão dedicar tempo integral aos gestores.
Correndo contra o tempo
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) vai ficar um mês fora do radar. Tirou férias para descansar. Mas,
quando retornar, vai colocar os pés na estrada e encarar a campanha antecipada. Os tucanos avaliam
que a sucessão já está nas ruas.
Abatido no voo. Paulo Vieira, ex-diretor da ANA, pego na Operação Porto Seguro, preparava-se para
concorrer a deputado pelo PT de São Paulo.
Com Simone lglesias, sucursais e correspondentes panoramapolitico@oglobo.com.br
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31 - UMA "IDEIA DE JERICO"
ANAD

O mal-estar dentro do governo por conta do malabarismo contábil para aumentar as receitas em R$ 15,8
bilhões e garantir o cumprimento da meta do superavit primário em 2012- a economia do setor público
para pagamento de juros da dívida pública - está grande. Quem propôs a contabilidade criativa, que
incluiu a antecipação de receitas advindas de dividendos de estatais referentes a 2013, foi o secretário
do Tesouro Nacional, Arno Augustin, auxiliado pelos seus subsecretários Marcus Pereira Aucélio e
Cleber de Oliveira. As notas com os valores a mais- classificadas na Esplanada dos Ministérios como

29

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

"ideia de jerico" - foram apresentadas ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, e ao secretário
executivo da pasta, Nelson Barbosa, que encamparam a proposta e a levaram à apreciação e à
aprovação da presidente Dilma Rousseff.
Mas o que parecia, para eles, uma boa saída foi um tiro no pé. A critica unânime entre economistas e
analistas do mercado é de que o governo conseguiu apenas abalar fortemente a credibilidade da política
econômica, que, desde 1999, sedimentou o caminho para o crescimento da atividade e o bem-estar
geral da população, com queda do desemprego e aumento real da renda. "Criaram tanta desconfiança
por nada. Quem se deixaria enganar?", resumiu o ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola,
sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada. "Um desgaste grande sem nenhum benefício",
emendou o economista Raul Velloso.
Para os dois especialistas, o governo deveria ter vindo a público admitir que não conseguiu alcançar,
com os estados e os municípios, a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). "Pior que
não cumpri-la é a falta de transparência que fica", constatou Loyola. Para Velloso, o governo tinha dois
caminhos: assumir o descumprimento, utilizando razões até justificáveis - como a conjuntura externa
desfavorável -ou forçar o fechamento das finanças, como fez sem conseguir convencer. "Eles optaram
pelo pior deles", disse.
O próprio Mantega já vinha admitindo, nos últimos meses de 2012, que a meta do superavit não seria
atingida. Quem manteve outra toada o ano todo foi o secretário Arno Augustin. Desde agosto, quando o
desempenho das receitas e das despesas apontava para a dificuldade de economizar o programado, ele
insistia, nas entrevistas mensais de divulgação do balanço das contas públicas, que o total programado
seria, sim, cumprido. Procurados, o Ministério da Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional não se
manifestaram.
Outro desgaste
Obstinação na defesa das suas ideias é uma característica do secretário do Tesouro Nacional, que tem
bom prestígio junto à presidente Dilma Rousseff. Augustin também foi o principal responsável por outro
desgaste sofrido pelo Palácio do Planalto recentemente. Ele defendeu com unhas e dentes, em diversas
reuniões com a Presidência, a mudança do modelo de concessões dos aeroportos que já estava em
curso desde 2011. No ano passado, quando chegou a vez dos terminais do Galeão (RJ) e de Cofins
(BH), o secretário insistiu na proposta de garantir à estatal lnfraero o controle majoritário dos consórcios
que os administraria. Os sócios privados não gostaram , e o processo de privatização emperrou.
O governo teve que voltar atrás e manter o modelo defendido desde o início pela Secretaria de Aviação
Civil (SAC) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O cronograma atrasou, e ficaram as críticas
e as desconfianças de que o governo muda as regras no meio do caminho. Depois dessa nova bola fora
com a maquiagem das contas públicas, o prestígio de Arno Augustin no Palácio do Planalto já não é
mais o mesmo.
Resgate do Fundo Soberano
O Conselho Deliberativo do Fundo Soberano publicou no Diário Oficial da União de ontem uma
resolução assinada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o resgate de cotas do Fundo Fiscal
de Investimentos e Estabilização (FFIE) que pertencem ao Fundo Soberano. A ação foi autorizada até o
limite de R$ 12,6 bilhões. Desse total, no entanto, deverão ser usados R$ 12,4 bilhões para cumprir a
meta de superavit primário do governo de 2012, fixada em R$ 139,8 bilhões.

HOJE EM DIA- MG

POlÍTICA

09/01 /2013

32- PSDB QUER EXPLICAÇÕES SOBRE "MAQUIAGEM" NAS CONTAS
PÚBLICAS
Alegando que o governo federal maquiou as contas públicas para atingir o superávit fiscal registrado em
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2012, o deputado federal Carlos Sampaio (PSDB-SP) apresentou um requerimento para que os
ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, compareçam ao CongreS'so ' ........
Nacional para prestar esclarecimentos. Ao entregar o requerimento na tarde de terça-feira (8), o líder do
PSDB na Câmara defendeu a audiência com os ministros ainda durante o recesso parlamentar, que
termina em 1° de fevereiro.
Sampaio reiterou as acusações de que o governo promoveu "manobras contábeis" para aumentar suas
receitas- e, portanto, o superávit. Entre as manobras estariam, segundo o deputado, a antecipação de
dividendos à União por parte da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e a compra de ações da Petrobras pelo BNDES- esta última com o
objetivo de utilizar os recursos do Fundo Soberano.
"As manobras contábeis foram feitas para evidenciar o que não ocorreu, ou seja, que o governo teria
arrecadado mais do que gastou", frisou. O deputado do PSDB também disse que "manipulações" desse
tipo provocam desconfiança nos investidores, "pois demonstram que as finanças públicas não são
tratadas de forma séria e transparente".
Ao insistir no comparecimento dos ministros antes mesmo do início da sessão legislativa, em fevereiro,
Sampaio argumentou que o caso é grave, demanda explicação imediata e vem sendo destacado tanto
pela imprensa quanto por especialistas em economia. Em janeiro, Mantega e Belchior prestariam
esclarecimentos à Comissão Representativa, grupo de senadores e deputados federais que representam
o Congresso durante o recesso parlamentar.
Para que os ministros compareçam durante o recesso, será necessáno que o presidente do Congresso,
José Sarney, marque uma sessão para que se vote e aprove o requerimento. O deputado informou que
tentará conversar com Sarney nesta quarta-feira (9).
Procurados pela reportagem, os ministérios ainda não se posicionaram sobre o assunto, alegando que
os ministros estão de férias.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO- PE

POLÍTICA

09/01/2013

33 - PSDB CONVOCA MINISTROS PARA EXPLICAR MANIPULAÇÃO NAS
CONTAS DO GOVERNO
Partido na Câmara apresenta pedido de convocação de ministros para explicar manipulação nas contas do governo

O PSDB na Câmara protocolou nesta terça-feira (8), na Comissão Representativa do Congresso,
requerimento de convocação dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Orçamento
e Gestão, Miriam Belchior. O pedido é para que eles expliquem as manobras contábeis usadas pelo
governo federal para aumentar receitas e cumprir a meta fiscal em 2012. O documento foi apresentado
pelo líder eleito para comandar a bancada tucana a partir de fevereiro, Carlos Sampaio (SP). O deputado
é titular na comissão.
De acordo com o parlamentar, o superávit primário é fruto de manipulação. A maquiagem nas contas
públicas traz consequências drásticas para a economia do país, como a desconfiança nos investidores,
segundo Sampaio. "As finanças públicas não são tratadas de foram séria e transparente. Isso gera no
investidor um sentimento de desconfiança, que deixa de investir. Uma economia em que não há
investimento é uma economia que não cresce", declarou , durante entrevista coletiva.
Conforme destacou, diante da relevância do tema, a convocação dos ministros é urgente. "É evidente
que o assunto é sério e demanda uma explicação imediata. Temos que voltar nossos olhos para esse
tema e é para já. Não podemos aguardar o retorno do recesso parlamentar", disse. "Se não existe
manobra ou maquiagem, que o governo dê essas explicações à Comissão Representativa. Não há
porque se negar a dar esclarecimentos sobre algo que interfere diretamente na economia, na vida do
brasileiro. É importantíssimo que essa informação seja prestada durante o recesso", acrescentou.
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O superávit é a economia feita pelo setor público para o pagamento de juros da dívida. A maquiagem na
contabilidade do governo chegou a R$ 200 bilhões no ano passado, sobretudo devido ao reforço no
caixa dos bancos públicos, conforme destacou o jornal "O Globo". Sem esse artificio, as despesas
chegariam a R$ 1 trilhão.

FOLHA DE S. PAULO- SP

MERCADO

12/01/2013

34 -ARTIFÍCIOS DISTORCEM AUSTERIDADE E INVESTIMENTO
GUSTAVOPA TU

Um incauto que quisesse conhecer as contas do governo poderia crer que uma fonte usual de receita do
Tesouro é uma certa "cessão onerosa para exploração do petróleo".
Afinal, essa rubrica consta de todos os relatórios mensais dos resultados do Tesouro e de uma planilha
oficial que registra a evolução dos principais componentes da receita e da despesa federal desde janeiro
de 1997.
Mas, quando se observam os dados com mais atenção, percebe-se que o valor arrecadado com a tal
"cessão onerosa" é zero em 190 dos 191 meses do período. Só em setembro de 201 O aparecem
espetaculares R$ 74,8 bilhões.
A rubrica e a sucessão de zeros na estatfstica são parte de um esforço quase heroico para dar aparência
de normalidade a uma insólita manobra para camuflar o estouro das contas federais.
O dinheiro foi pago ao Tesouro pela Petrobras, que recebera títulos da dívida federal para engordar seu
caixa. De tão extravagante, a operação não se encaixava nos itens da contabilidade pública -foi preciso
introduzir um novo.
As consequências vão além da anedota. A análise da política fiscal, fundamental para as previsões de
endividamento público e inflação, depende da solidez dos dados.
Os números oficiais indicam, por exemplo, piora da receita em 2011 -ocorreu o contrário. Da mesma
forma enganosa, 2010 e 2012 parecem períodos de austeridade nos quadros do Tesouro.
A maquiagem não se restringe aos truques necessários para cumprir as metas fiscais. As estatísticas
mostram também um forte aumento dos investimentos do governo em 2012, a despeito da estagnação
na infraestrutura.
Para tanto, subsídios do Minha Casa, Minha Vida passaram a ser contabilizados ao lado das obras
públicas. O gasto com investimentos subiu, literalmente, por decreto -assinado por Dílma para
sacramentar a reclassificação dos subsídios.

O ESTADO DE SÃO PAULO

35- A FARSA CHAVISTA

MAC MARGOLIS

13/01/2013
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Para quem teima em chamar de democracia a Venezuela na era de Hugo Chávez, os últimos dias têm
sido um desafio. O líder reeleito permanece em Cuba, no seu leito hospitalar, ora se convalescendo, ora
agonizando- escolhe você a sua versão- de um câncer. O fato é que, além da cúpula caraquenha, dos
irmãos Raúl e Fidel Castro e da equipe médica de Havana, ninguém mais sabe e nada se pode afirmar
com certeza a respeito do estado verdadeiro do paciente venezuelano. Desde o dia 11 de dezembro,
não houve nenhum pronunciamento oficial, tuíte ou sequer imagem do presidente venezuelano que,
depois de tanto garantir que estava curado de um câncer misterioso, voltou às pressas à mesa de
cirurgia cubana. Como "imprevisto", o presidente eleito foi declarado temporariamente indisponível e a
sua posse, marcada para o dia 10, acabou adiada. Nesse meio tempo, o país continua na mão da junta
bolivariana, sob a guarda de Nicolas Maduro, o vice-presidente, cujo mandato tecnicamente acabou,
mas que insiste no cargo, teleguiado pelo comandante invisível.
Se na União Soviética o stalinismo fortaleceu-se apagando dos retratos oficiais a imagem de muitos
camaradas indesejados, atualmente, a oligarquia chavista agarra-se ao poder evocando a vontade do
presidente fantasma. Cada um com sua própria maquiagem . Chávez pode estar vivo ou não,mas a
democracia venezuelana, que até na gestão chavista sempre manteve certas aparências -como
eleições populares e liberdade tutelada de expressão-, já caducou. Exagero dos neoimperialistas?
Pergunte aos produtores da Globovisión, o canal de televisão independente, um dos poucos críticos do
governo, que foi proibido de transmitir um debate sobre as regras constitucionais de sucessão. Talvez
por isso, a comovente manifestação popular da última quinta-feira nas ruas de Caracas, convocada no
lugar da posse, tendia mais para um réquiem sobre um herói tombado do que a comemoração de um
governo renovado. Populares às lágrimas alçaram bonecos do líder pintado em cartolina. Caças da
Força Aérea venezuelana costuraram os céus. O animador de televisão, Wilson Vallenilla prostrou-se de
joelhos na terra para solidarizar-se com o lider adoentado. O presidente boliviano, Evo Morales,
relembrou, em tom de veneração, a evolução da receita petroleira do longo do governo chavista,
enquanto Maduro ameaçou quem ousasse desafiar o legado bolivariano. "Não haverá direita apátrida
que possa manchar a marca do comandante Hugo Chávez", declarou o ex-chanceler. Para onde vai o
governo acéfalo não se sabe.
Como a oposição política e juristas tarimbados não se cansam de lembrar, a sucessão pisoteou a
Constituição. De acordo com o Artigo 233 da Carta, o impedimento absoluto do presidente eleito antes
da sua posse confere o poder ao presidente da Assembléia Nacional, que, por sua vez, deve convocar
novas eleições gerais no prazo de 30 dias. No entanto, nas entrelinhas da Carta, redigida por uma
Assembleia Constituinte loteada de chavistas, há brechas oportunistas. Uma delas dá ares de legalidade
à manobra bolivariana. Em caso de impedimento "temporário", o presidente eleito pode ser declarado
provisoriamente ausente (Artigo 234) e a sua posse adiada por até seis meses. Só que, por essa via,
quem assume seria também o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello- e não Maduro,
cujo primeiro mandato como vice terminou no dia 1O. No entanto, o Tribunal Superior de Justiça (TSJ),
de maioria chavista, inovou ainda mais ao declarar desnecessária a posse presidencial, como argumento
de que Ghávez é sucessor dele mesmo. Por isso, o rito da posse seria um mero formalismo (leiase, firula
burguesa). No cálculo chavista, já que o povo votou em Chávez, é o povo que toma posse no seu lugar.
Quem garante é a cúpula governante, que se diz ungido do líder. Assim, há uma certa consistência na
lógica tortuosa bolivariana, antes e depois de Ghávez. Na Constituição venezuelana, vale o escrito. Pelo
menos até que o poder de momento escreva outra coisa
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36 - MANTEGA NA ENCRUZILHADA
Equipe econômica começa ano tendo que controlar inflação em alta para manter juros baixos, ao mesmo
tempo que enfrenta desconfiança dos investidores e empresários por maquiar dados do orçamento

» ANA D"ANGELO
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Depois de prometer um Pibão e entregar um Produto Interno Bruto {PIB) minguado em 2012,
acompanhado de uma inflação alta e regado à maquiagem nas contas públicas, a presidente
Dilma Rousseff inicia o terceiro ano de mandato com a política econômica numa encruzilhada . Precisa
garantir um crescimento mais forte em 2013, sem pressionar os índices de preços e tendo de enfrentar
uma indústria e um comércio descrentes e desconfiados, que não estão dispostos, por enquanto, a
desengavetar os investimentos.
Embora comemore o fato de o lndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE), em 2012, ter ficado em 5,84%, pouco acima do centro da meta, de
4,5%, o Banco Central está preocupado com a escalada da inflação, porque o governo não pretende
aumentar a taxa de juros tão cedo. A boa noticia para a equipe do ministro da Fazenda, Guido Mantega,
é que uma parte dos especialistas confirma a expectativa oficial de que os preços, em 2013, não
deverão subir mais que em 2012.
O mais difícil , no entanto, será resgatar a credibilidade do empresariado para que faça investimentos nos
negócios, a fim de aumentar a produtividade da indústria e, assim, gerar crescimento maior do PIB sem
inflar os preços. As previsões oficiais até agora são de que o PIB avance em torno de 3% este ano, mas
ninguém de fora do governo conta muito com isso, tamanha a incredulidade que tomou o meio produtivo
em relação ao que a equipe econômica declara. Não à toa, a presidente Dilma Rousseff começou a
receber, na semana passada, grandes empresários no Palácio do Planalto.
João Saboia, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
lembra que o modelo de crescimento do PIB baseado no consumo interno e na oferta de crédito se
esgotou. Agora, a economia tem que seguir em frente a partir da retomada dos investimentos,
especialmente os privados, dada a limitação da capacidade do Executivo de fazer isso. ''Mas essa
decisão de investir depende das expectativas que o setor privado tem e que, no momento, estão muito
frustradas", destaca.
Estremecimento
O último abalo na confiança dos investidores foi a malfadada manobra fiscal, com a injeção de receitas
advindas de vias controversas, como o resgate de recursos do Fundo Soberano, para o governo mostrar
que conseguiu cumprir a programada meta de 3,1% do PIB de superavit primário- a economia para
pagamento de juros da dívida pública.
Apesar dos acertos na adoção de algumas medidas importantes, como o corte da taxa básica de jurosestá em 7,25% ao ano- e a redução do custo de energia, o governo é unanimemente visto pelos
analistas como aquele que derrapa na forma de implementar as medidas e na de se comunicar com os
agentes econômicos, ao mesmo tempo que não oferece ao empresariado um projeto de crescimento a
médio e a longo prazos, com regras claras e seguras.
Os técnicos do Banco Central têm sentenciado que o Executivo perdeu a guerra da comunicação depois
da apresentação "criativa" da contabilidade para o fechamento de 2012, classificada de "ideia de jerico"
na Esplanada dos Ministérios. Antes, as críticas já estavam fortes devido à forma como decidiu promover
a redução das contas de energia, além da bagunça na privatização dos aeroportos.
Equivoco
"Em períodos de crise, o orçamento tem característica mais anticíclica e o controle das contas públicas
acaba sendo mais frouxo (com redução da carga tributária e maiores gastos, se
necessários, para aquecer a economia). O maior problema não é ser desse jeito, mas, sim , insistir numa
estratégia de comunicação equivocada. É o governo continuar dizendo que vai cumprir a meta, que o
país crescerá 4%, quando não vai", afirma o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito.
Simão Silber, professor da Faculdade de Economia da Universidade São Paulo (USP), concorda: "Hoje,
nenhum analista ou empresário vê com firmeza as políticas anti-inflacionária, fiscal e cambial do
governo, nem a de Incentivos. Está tudo muito Incerto, pois é um governo imediatista", observa. Por
conta dessas inseguranças e derrapagens, a capacidade do ministro da Fazenda. Guido Mantega, de
conduzir a política econômica está sob dúvida nos mercados interno e internacional, apesar da situação
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confortável do país em relação a alguns indicadores, como a menor relação da dívida pública co
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"Estão faltando medidas de caráter mais geral para apontar ao empresariado, com mais clareza, para
onde estamos indo", diz Saboia. Para Silber, a redução de impostos, por exemplo, deveria ser estendida
a todos os setores da indústria de forma permanente, para permitir o planejamento das atividades num
espaço de tempo maior.
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Também é nesse ambiente de dúvidas que aparece outro problema da política econômica: a falta de
medidas "horizontais", nas palavras de João Saboia. Os economistas são unãnimes em afirmar que o
governo tem optado por medidas pontuais, "verticais", de resultado a curto prazo, sem sinalizar para o
empresariado um rumo a médio e a longo prazos. Um exemplo são as desonerações de impostos para
alguns setores da indústria. Além de seletivas, são temporárias.
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37 -GOVERNO DILMA
GOVERNO Dilma
PIS e inflação
Cara PresidenTa Dilma Rousseff, em vez de querer ensinar a países europeus como sair da crise,
proponho que a senhora faça uma viagem a países mais próximos, como Chile e Colômbia, para com o
seu ministro da Fazenda, aprender com conseguir um crescimento da ordem de 5% e uma inflação na
casa dos 2,5% anuais.
CARLOS ANGELO FERRO
carlosangelo@uol.com .br
Mogi-Mirim
Incógnita em 2013
E aí, dona Dilma, vamos liberar o aumento dos combustíveis, exigido por dona Graça (presidente da
Petrobrás)? Vamos elevar a inflação de 2013 acima dos 6,5% previstos para o IPCA?
ULYSSES F. NUNES JUNIOR
ulyssesfn@terra.com. br
São Paulo
Tragédia anunciada
O desastre econômico de 2013 vai fazer da crise na União Europeia uma marolinha. Assim que o
salvamento da Petrobrás for posto em prática, com o aumento dos combustíveis represado há quase
uma década e mais da metade da população endividada no limite, teremos aumento da inflação,
inadimplência recorde, sistema financeiro seriamente afetado, aumento dos juros e do desemprego.
Querem mais? As dívidas interna e externa do Brasil sugam quase R$ 350 bilhões/ano e o valor pode
subir astronomicamente. Todos os dias só se ouve falar em investir R$ 50 bilhões, R$ 100 bilhões, como
se fossem alguns trocados. A realidade é outra. As obras do PAC são uma farsa, uma fantasia que não
sai do papel, as de infraestrutura são iniciadas com a assinatura de convênios, e só. Dinheiro e
condições para a execução ficam na promessa. No dia em que a verdadeira situação do Brasil for
divulgada, vamos descobrir como é possível acabar com uma nação em dez anos.
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LUIZ RESS ERDEI
gzero@zipm ail.com.br
Osasco
Demolição do Real
A taxa de inflação embutida na remuneração dos títulos do governo, apontando um IPCA superior a
6,5% em 2013, dá o tom do descontrole da inflação neste terceiro governo petralha. E pior: se a
economia estivesse em crescimento- não é o caso- a alta seria ainda maior e com alto risco de crise no
fornecimento de energia elétrica. Persiste o problema da desindustrialização, agravado mês a mês, e só
o que vemos é o crescimento contínuo de importações, com o dólar já não tão barato como antes. Não
bastasse, o reajuste dos combustíveis, para as próximas semanas, já faz antever a contaminação em
todos os preços, com reflexos negativos nos índices. E segue a política de maquiagem nas contas
públicas e baixa remuneração da Caderneta e dos investimentos atrelados à taxa Selic- diga-se
remuneração negativa, desestimulando a poupança. Todos esses fatores emolduram um quadro
preocupante e que sugere barbas de molho à sociedade. Tudo faz crer estar em curso um plano
maquiavélico de demolição do Plano Real pelos gestores da estrela vermelha.
SILVIO NATAL
silvionatal49@yahoo .com .br
São Paulo
Eletrobrás
Quanto às perdas de valor da Eletrobrás e de todo o sistema elétrico, é visível que os interessados na
situação atual são os detentores das termoelétricas, algumas ligadas a amigos e apoiadores de Dilma e
do PT. Há algo estranho na atuação do Operador Nacional do Sistema, como revela o Estadão (13/1,
84). Acresça-se a exigência de a empresa reduzir as tarifas a partir de fevereiro. Na realidade, as perdas
ocorridas não são resultado de incompetência, são, aparentemente, propositais.
FABIO FIGUEIREDO
fafig3@terra.com.br
São Paulo
Chacoalhada estrutural
Suely Caldas lembrou bem (Acender a vela- 2001 e 2013, 13/1, 82): há muito o setor elétrico está nas
mãos de políticos da pior espécie. Infelizmente, vai ser preciso um segundo grande apagão para que se
reconheça a necessidade de essa importante área ser reestruturada e repensada, numa verdadeira
chacoalhada estrutural. Sem remendos. Para reverter o quadro atual de baixa oferta de energia elétrica,
apesar das tarifas estratosféricas, só mesmo colocando no comando dessas mudanças - como fez FHC
com Pedro Parente- um profissional sem compromissos partidários e com reconhecida integridade
técnica e moral.
NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA
noo@uol.com .br
São Paulo
Apagôes morais
Para fazer companhia aos apagões temos uma escuridão de valores morais.
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FRANCISCO JOSÉ SIDOTI
fransidoti@gmail.com
São Paulo
CONGRESSO NACIONAL
O que temos e não queremos
Não me conformo com os nomes, já ungidos pela presidenta, para ocupar a presidência do Senado e da
Câmara, Renan Calheiros e Henrique Eduardo Alves. Os dois são investigados- e muito provavelmente
culpados. O primeiro por ter contas pessoais pagas por uma empreiteira (é claro que a empresa pagou
as contas desinteressadamente) e o segundo por ter um discreto patrimônio financeiro, não declarado,
no exterior. Não é possível que não haja no Congresso pessoas acima de qualquer suspeita para ocupar
esses cargos e o mais lamentável é a frouxidão da oposição em relação a esses nomes. Talvez todos no
Congresso sejam abaixo de qualquer suspeita ... Como cidadão comum, preocupado com o futuro de
meus filhos e netos, fico perplexo e sem saber o que fazer. Pior, começo a me questionar sobre as
virtudes de um regime democrático como o nosso. Ainda tenho esperança numa reform a política que
altere a forma como nossos representantes são escolhidos, torne a Lei da Ficha Limpa ainda mais
rigorosa e introduza outras mudanças num sistema político viciado e apodrecido. A dúvida quanto à
integridade de um candidato a qualquer cargo público não deve ser pró-réu, e sim pró-sociedade.
Termino discordando da conclusão do editorial do Estado de ontem (A3): a presidenta sabe exatamente
o tipo de gente que está pondo no comando do Congresso, é o tipo de gente que desclassifica o
Legislativo e fortalece o Executivo imperial que ela teima em construir.
ISRAEL ARON ZYLBERMAN
aronz@uol.com .br
Carapicuíba
Ilegalidades
Só num país onde imperam a impunidade e a corrupção surgem dois candidatos favoritos para presidir a
Câmara e o Senado com ações na Justiça por Improbidade administrativa, tráfico de influência e
enriquecimento ilícito. Um só não foi cassado em 2007 porque renunciou ao comando da Casa
Legislativa. O pior: são dois candidatos para proteger os interesses do Executivo em detrimento dos
interesses da Nação. Está na hora de o povo se rebelar diante de tantas ilegalidades.
JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA
jwlcosta@bol.com.br
São Paulo

CORREIO BRAZILIENSE- DF
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38 - MUDANÇA GERAL JÁ ESTE ANO
Sistema de educação em ciclos, existente nas três primeiras séries básicas, é ampliado. Alunos só serão passlveis
de reprovação no 3" e no 5° anos. No ensino médio, as disciplinas passam a ser divididas em blocos, por semestre

MANOELA ALCANTARA BÁRBARA VASCONCEL OS

37

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

" MAQUIAG EM"

rJ6l1JAÇÁ0

1691

(Jl

lt'

~ -~015-16-n ~
L

'"'

o>

A estruturação do ano letivo para a educação básica do Distrito Federal será diferente em 2013. A ~3
Secretaria de Educação anunciou , ontem, mudanças para os ensinos fundamental e médio. Nomeada
como Currículo em Movimento da Educação Básica, a política extingue o estudo seriado até o 5° ano.
Nesta fase, o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), que ia até a 3• série desde 2005, vai ser ampliado
para os dois anos subsequentes. Os estudantes só estão passíveis de reprovação no 3° e no 5° anos.
Para o ensino médio, o aprendfzado passa a ser organizado por semestres. Embora a possibilidade de
retenção seja mantida, as aulas serão divididas por áreas de conhecimento: nos primeiros seis meses do
ano, o aluno aprende exatas e, nos outros seis, humanas, por exemplo.
A substituição do sistema de seriação tradicional no ensino fundamental é uma tentativa do Governo do
DF de reduzir os índices de reprovação e a evasão escolar. "Tivemos uma experiência positiva com o
BIA, que reestruturou os três primeiros anos do ensino fundamental. Vamos ampliar essa experiência
para o 4° e o 5° anos", disse o secretário de Educação, Denilson Bento da Costa. Neste ano, a mudança
será obrigatória em pelo menos cinco regionais: Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Núcleo
Bandeirante e Guará. Mas outras instituições podem solicitar a participação. A partir de 2014, o sistema
será válido para todas.
Segundo Denilson Bento, os ciclos vão aproximar professor e aluno, além de possibilitar que cada
estudante atinja os níveis de conhecimento no tem po adequado a ele. Não ter reprovação não significa
um problema para o chefe da pasta da Educação. "As dificuldades podem ser analisadas caso a caso,
com possibilidades de intervenção com estratégias pedagógicas bem traçadas", ressaltou.
A pesquisadora da Universidade Católica de Brasília (UCB) Leda Gonçalves, no entanto, tem restrições
às mudanças previstas para o ensino público. De acordo com a especialista, prolongar o bloco inicial de
alfabetização pode apenas adiar a reprovação do estudante que enfrentar dificuldades no aprendizado.
"As experiências que temos visto com ciclo não são muito bem-sucedidas. A tese é boa, mas, na prática,
não vemos mudança no processo pedagógico", comenta. "O que acontece é apenas uma maquiagem
nos índices de reprovação, não muda a qualidade do ensino", emenda.
Ensino médio
Já para os estudantes de nível médio, o ensino passa a ser semestral. As aulas serão divididas por
áreas de conhecimento: nos primeiros seis meses, o aluno aprende exatas e, nos outros seis, humanas,
por exemplo. Português e matemática serão lecionados nos dois semestres. A mudança segue uma
tendência discutida pelo Governo Federal de reestruturação dessa etapa da educação. O DF conta com
86 escolas de ensino médio, mas 63 têm capacidade para aderir ao sistema. No novo modelo, as turmas
serão reduzidas pela metade. Se uma classe tem 30 alunos, por exemplo, 15 estudarão um bloco de
disciplinas e os demais as outras matérias.
O revezamento em dois blocos proporcionará um contato mais intenso com os docentes, além da
oportunidade de se aprofundar mais em cada disciplina. "Em vez de ver o aluno duas vezes por mês, o
docente poderá passar mais tempo com ele a cada semestre para ampliar o debate", ressalta o
secretário de Educação, Denilson Bento. Com a mudança, ele pretende mudar a atual colocação do DF
no ranking nacional na qualidade de ensino. "Ocupamos o segundo pior lugar em reprovação. Estamos
trabalhando para mudar Isso", disse.
Mas a pesquisadora da UCB Leda Gonçalves faz algumas ponderações quanto à mudança. Ela acredita
que o modelo semestral pode prejudicar o desempenho dos candidatos a uma vaga no vestibular. "A
aprendizagem é um processo continuo. O aluno estuda o ano inteiro para vivenciar uma avaliação
depois. Ao mudar isso, você prejudica o candidato", avaliou.
Já o professor colaborador da Universidade de Brasília (UnS) e doutor na área de educação Carlos
Augusto de Medeiros está otimista quanto à proposta apresentada pela Secretaria de Educação. "Se o
aluno vai ter menos componentes para estudar, vai poder focar mais em cada disciplina e terá um
conhecimento mais profundo de cada uma. Assim, no fim do ano, retomar esses conteúdos será mais
fácil", acredita.
Mas, para que a experiência tenha sucesso, ele sugere que as instituições de ensino invistam em
revisões ao final de cada ano escolar. "É neéessário haver um acompanhamento dos estudantes para
deixar os alunos afiados para o vestibular", aconselhou.
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novo sistema de ensino

Como será
1° ciclo -1" ao 3° ano
do ensino fundamental
» O Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) funciona no DF desde 2005. Esta fase não será alterada. Os
alunos instalados nesse modelo são avaliados com frequência, mas sem reprovação. Somente no último
ano do ciclo é que eles estão sujeitos à retenção. Caso eles não conquistem nota suficiente para
avançar até o ciclo seguinte, podem ser retidos por um ano ou someme por três meses até conseguirem
atingir o patamar de aprendizado necessário para o avanço.
2° ciclo - 4° ao 5° ano
do ensino fundamental
»O BIA será ampliado para essas séries. A partir do ano letivo de 2013, não haverá reprovação na
passagem de uma série para a outra. Isso só ocorrerá no avanço para o 6° ano. Caso o aluno reprove
nesta etapa, pode ser retido por mais um ano até recuperar o conteúdo que não sabe. Porém, essa
retenção é diferente do atual sistema de ensino. Se o aluno alcançou o desempenho necessário em
português, por exemplo, mas ainda tem deficiência em matemática, ele terá aulas tocadas nas
dificuldades dele até que esteja nivelado com os outros estudantes.
»Em 2013, essa mudança só é obrigatória em cinco regionais de ensino, com capacidade para
implementar o sistema: Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante e Guará.
São 70 escolas e 35 mil alunos atingidos.
3° ciclo - 6° ao 9° ano
do ensino fundamental
» Não haverá mudanças nessa fase. O ensino continua seriado, com avaliação anual, com possibilidade
de retenção caso o aluno reprove. Hoje, somente três escolas no DF têm condições de mudar o sistema
seriado para o de ciclos nesta fase. Caberá a elas fazer a escolha sobre o que pretendem adotar.
Nenhuma instituição será obrigada a mudar o modelo de aprendizagem ainda em 2013. O estudo é de
que haja mudanças em 2014.
4° ciclo- 1°, 2° e 3° anos
do ensino médio
» Continua a ser seriado, mas o ensino ocorrerá por semestres. Na antiga metodologia, os alunos tinham
até 19 matérias divididas durante todo o ano letivo. Com as mudanças definidas pela nova política
educacional, o ensino será reorganizado por áreas de conhecimento.

» Valerá somente para as escolas exclusivas de ensino médio, com número de turmas pares. Serão
afetadas 63 instituições desse tipo, entre as 86 do DF.
» Funcionará com a divisão dos alunos por área de conhecimento. Em uma turma de 30 alunos, por
exemplo, 15 estudarão exatas no primeiro semestre e 15, humanas. No segundo semestre, isso é
invertido.
» Caso o estudante fique de recuperação em um a disciplina, ele terá três chances para melhorar. Serão
duas recuperações ao longo do semestre no qual a matéria é ministrada e mais uma no fim do ano. O
aluno ainda avança de série por meio da dependência. Ele pode reprovar em até duas matérias e ir para
a série seguinte com o compromisso de recuperar a nota nas disciplinas anteriores.

FOLHA DE SÃO PAULO
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Salvo surpresas, o Copom manterá hoje tudo como está na taxa básica de juros. Até ai, beleza, porque
um pouco de previsibilidade parece ser exatamente do que a política econômica necessita.
Mas o Brasil ruma ao terceiro ano de inflação alta, e qualquer soluço pode estourar o chamado teto da
meta, de 6,5%. O discurso oficial de que "um pouco de inflação não faz mal e ajuda a crescer" foi
implodido de uma vez por todas pelo pibinho.
Subir juros, arma primária do BC, contudo, é hipótese herética. Sem bala, o governo apela ao que pode.
Primeiro foi a maquiagem de fim de ano que manteve a meta do superavit primário, justamente para
evitar tendências inflacionárias. Custou ao menos uns R$ 4 bilhões ao contribuinte, só de prejuízo nas
operações com ações da Petrobras.
Agora, o governo manipula a própria inflação, adiando impactos.
Como não dá mais para segurar o aumento dos combustíveis, expediente que quebra as pernas da
mesma Petrobras há anos, atacaram as tarifas municipais de ônibus . São Paulo e Rio frearam reajustes
a pedido do governo, por serem bons aliados e terem a promessa de reestruturação de suas dívidas com
a União.
Em caudaloso artigo no "Valor Econômico" de ontem, Delfim Netto descascou a manipulação.
"A quebra da seriedade da política econômica produzida por tais alquimias não tem qualquer efeito
prático, mas tem custo devastador. Se repetida, vai acabar matando os próprios alquimistas pela
inalação dos gases venenosos que, como todos sabemos, elas mesmos emitem ... ", escreveu ele,
conhecedor como poucos desse tipo de maquiavelismo.
Como a crítica não veio da "Economlst" ou de algum "tucano" (isto é, alguém que não diga amém ao
Planalto), talvez alguma luz de alerta acenda no governo. No Instituto Lula, interessado maior nos efeitos
de tudo isso em 2014, ela já está a piscar furiosamente.

CORREIO BRAZILIENSE - DF

BRASIL
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40- MINAS ABRE PRESÍDIO PÚBLICO-PRIVADO
Primeira unidade de um complexo p enitenciário na região metropolitana de Belo Horizonte está quase pronta para
funcionar sob regime de parceria com um consórcio de empresas. Na nova cadeia, os funcionários não vão trabalhar
armados e haverá metas de qualidade
RENA TA MARIZ

Prestes a ser inaugurada, a primeira unidade do complexo penitenciário na região metropolitana de Belo
Horizonte construído e gerenciado por meio de uma parceria público-privada (PPP) já nasce sob
polêmica. Embora não seja uma experiência totalmente inédita no país, uma vez que outras unidades da
Federação já experimentaram o modelo de cogestão no setor prisional, o presídio mineiro reacendeu o
debate sempre ferrenho sobre privatização na área da segurança pública. Pesam sobre o modelo
críticas dos defensores do papel do Estado, de que a terceirização amplia os riscos de corrupção, de
falta de treinamento de funcionários, de negligência no tratamento aos presos, entre outras falhas
suscitadas pela lógica do mercado- de maximização do lucro e redução de custos. Por outro lado, os
defensores do sistema enxergam na iniciativa uma forma de melhorar a gestão da área carcerária no
país, que é mal atendida pelo Poder Público, para se chegar ao objetivo maior da aplicação da pena que

é a ressocialização.
O complexo penitenciário de Minas Gerais terá cinco unidades, cada uma com 608 vagas masculinas. O

40

1694

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016
. CD :--.,.

I:

~ ~

"(•

" MAQUIAGEM" C
20

,\UTUAÇAO
'!il!L
1

)

~3

primeiro pavilhão será inaugurado nas próximas semanas. Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de
Defesa Social de Minas Gerais, considera naturais as críticas levantadas pelo projeto. "Como representa
uma inovação em um sistema colocado há décadas da mesma forma, como o penitenciário, já
esperávamos críticas. Problemas vão surgir ao longo da experiência e nós estamos preparados para
corrigi-los. O governo se fará presente com um diretor e uma equipe técnica permanente lá dentro, além
de manter serviços de guarda externa e de transporte dos presos", assegura Ferraz. A novidade da
iniciativa mineira, explica o secretário, está na parceria com o setor privado desde a construção das
unidades. "Nos outros estados, as obras foram feitas pelo Poder Público, e a administração por meio de
parceria. Aqui, o processo da PPP começou antes", explica.
Na nova unidade regida pela parceria com a iniciativa privada, um consórcio de empresas cuidará da
manutenção do local, dos serviços de limpeza, da oferta educacional, das oficinas de trabalho, do
atendimento de saúde e psicológico, entre outras demandas. Há 380 indicadores previstos no contrato,
com duração de 27 anos, que devem ser alcançados pelo consórcio. Um das metas, por exemplo, é
assegurar uma consulta médica bimestral para cada preso. Se algum desses indicadores não for
atingido, o repasse mensal do governo ao consórcio será reduzido. O custo mensal por preso será de R$
2,8 mil, segundo informou a Secretaria de Defesa Social de Minas. Esse é, praticamente, o mesmo valor
gasto por detento do sistema público, de R$ 2, 7 mil. No presídio de Minas haverá 1.824 vagas para o
sistema fechado e 1.216 para o regime semiaberto.
Ressocial ização
Como o enfoque é a ressocialização, os monitores que lidarão diretamente com os presosfuncionários do consórcio, e não agentes penitenciários do Estado- trabalharão desarmados. Para o
advogado e assessor da Pastoral Carcerária José de Jesus Filho, sobra publicidade e falta seriedade no
modelo de gerenciamento conjunto de unidades prisionais. ''Já visitei muitos estados que tentaram.
Alguns desisitiram, outros mantêm até hoje o sistema de cogestão. O que posso dizer é que vi muita
coisa errada. Presos amarrados nas celas, com limite de nove segundos para banho, sabonete que tinha
que durar um tempo extenso. Enfim, a iniciativa privada quer lucro. Mas o sistema penitenciário não
pode proporcionar isso, não segue a lógica do mundo dos negócios", diz Jesus Filho. Segundo ele, eram
constantes também os conflitos entre diretores das unidades, representantes do governo, e os gerentes
da iniciativa privada.
A falta de dados transparentes, por parte de unidades prisionais que adotaram a administração públicoprivada, é outro ponto levantando pelo advogado. "São estabelecimentos muito mais complicados de se
ter acesso, onde há uma maqulagem de dados absoluta. Não dá para terceirizar privação de liberdade.
O presídio é diferente de um hospital, por exemplo, que qualquer um pode ter acesso, pode entrar, olhar.
Em uma penitenciária, isso não ocorre", aponta ele.
Para o juiz Luciano Losekann, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o modelo de PPP pode ser benéfico desde
que o Estado mantenha-se presente. O magistrado já visitou várias boas prisões na Espanha e na
Inglaterra que adotam modelo de gestão semelhante. "Uma, na região de Andaluzia (Espanha), tinha até
piscina para os presos de bom comportamento se refrescarem no verão. Podemos inovar, claro que
sempre com a participação dos governos", diz o magistrado.

Ponto crítico I Você é a favor das PPPs para o sistema carcerário?
sim
Não vejo problema algum em se fazer parcerias público-privadas na área penitenciária. Afinal, pior do
que está não pode ficar. Mas o Estado não pode simplesmente entregar a administração prisional à
Iniciativa privada. No Brasil, o que se permite é a terceirização de alguns serviços. Mas o controle do
estabelecimento e a disciplina têm que ficar a cargo de agentes do Estado. Na Inglaterra, onde é
possível a privatização dos presídios, houve um efeito muito benéfico logo depois de o governo abrir os
processos de concessão, pois as empresas administradoras das unidades entraram em uma competição
para ver qual era o melhor estabelecimento. Até os presídios públicos começaram a se preocupar com
isso. Riscos na área de segurança, riscos de corrupção, entre outros problemas elencados por críticos,
também existem na gestão totalmente pública. Desde que haja uma real fiscalização e o exercício, por
agentes públicos, das funções de controle e disciplina das unidades, não vejo motivos para não apoiar
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iniciativas como a de Minas e de outros estados no Brasil
Luciano Losekann, juiz e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário do CNJ

Não
Como diz o ditado, não se pode matar o burro para acabar com os carrapatos. Ou seja , não é porque o
sistema penitenciário vai mal que o Estado deve entregá-lo à iniciativa privada. O correto seria enfrentar
o problema real da área penitenciária, coisa que nunca foi feita. Prisão significa privação de liberdade, e
privação de liberdade não deve ser delegada a terceiros, deve ser monopólio do Estado. Enquanto o
interesse público quer assegurar que as pessoas não escapem e, ao mesmo tempo, que sejam
ressocializadas, a iniciativa privada quer maximização de lucros e redução de custos. Essa mistura entre
público e privado no sistema prisional é muito delicada. O que presenciamos, em visitas já realizadas em
estabelecimentos que utilizam a terceirização, é uma maquiagem de dados, muita propaganda e pouco
efeito prático. É ilusão achar que a iniciativa privada vai resolver o problema do sistema carcerário
brasileiro. A motivação do setor privado é ganhar dinheiro. Para isso, vale colocar gente mal preparada
como funcionário, instituir regras rígidas, praticar tortura, sem a contrapartida dos serviços.
José de Jesus Filho, advogado e assessor da Pastoral Carcerária

CORREIO BRAZILIENSE - D F

SR. REDATOR

17/01/2013

41- LUZ BARATA?
Luz barata?

A redução na conta de luz é justa. A gente não tem luz! Aqui em Brasília, pelo menos, é um tal de
acende e apaga que nunca se sabe se o despertador estará ligado de manhã para soar o alarme, se os
sinais de trânsito estarão funcionando ou o caos nos espera nas ruas, se o aparelho do dentista vai
funcionar na hora do tratamento, se a estufa do self service mantém o almoço em temperatura decente,
se o elevador não nos deixará na mão quando precisarmos ir àquela repartição lá nas alturas, se o metrô
chegará ao destino, se o telejornal anunciará o apagâo ou estará apagado... Pensando bem, as
empresas de energia teriam é que devolver muita grana pra gente. E os comerciantes que encontram
freezers e geladeiras desligados pela manhã, e os produtos estragados? Espero que os prejuízos não
cresçam em escala geométrica enquanto os descontos vão pingando em nossas contas. É o mínimo!
» Júlio Fernandes da
Silva Rocha,
Lago Norte

» Apenas uma jogada de efeito para a torcida, essa redução de 20% na conta de luz dos brasileiros, feita
para virar notícia de jornal, passar para os mais incautos a impressão de que o governo está trabalhando
com eficiência, e tirar a atenção do povo brasileiro de outros "ãos" bem mais importantes para nós, como
apagão e inflação. É mais ou menos como aquela jogada imoral da maquiagem nas contas para
conseguir atingir a meta do superavit, pois, no fim das contas, essa redução de custo nas contas de luz
vai sair mesmo é do bolso de todos nós.
» Ronaldo Gomes Ferraz,
Rio de Janeiro (RJ)
Aposentadorias
O governo anunciou o reajuste das aposentadorias para quem ganha acima do salário mínimo: apenas
6,2%, o que fica bem abaixo da inflação real, pois alimentos, remédios e aluguel subiram bem acima
desse índice. Há que se ler um índice mais próximo da realidade. O consumo das pessoas idosas é
diferente daquele do conjunto da população. Assim, serviços médicos, planos de saúde, remédios,
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alimentação e outros devem ter peso maior nessa apuração. Quanto mais idade, mais a pessoa tem ~"ti
-3=-· :-:>...~
despesas e, a cada ano, ganha menos com esses reajustes. Assim como a tabela do IR, o reajuste das
aposentadorias do INSS (trabalhadores da iniciativa privada) já acumulam perdas e def asagem de mais
de 50%. Os descontos no IR deveriam ser decrescentes, assim como o fator previdenciário.
» Erica Maria Santos,
Asa Norte
Cadê o Chávez?
O presidente Hugo Chávez anda mais sumido do que Fidel Castro. Cristina Kirshner foi a Havana visitar
o amigo venezuelano em tratamento de câncer, mas quem apareceu em foto com ela foi o líder cubano,
sobre quem até circularam boatos de que havia morrido, quando afastou-se do poder para cuidar da
saúde e desapareceu, dando margem a todo tipo de especulação. Fidel acabou sendo substituído pelo
irmão Raúl. E Chávez? Volta ou não volta à Presidência da República e à liderança da revolução
bolivariana? Não vai demorar e a Venezuela inteira estará atrás de resposta para essa pergunta, que
deixará de ser monopólio dos oposicionistas. A esta altura, nem FHC escapará da sina de repetir para si
mesmo, andando de um lado pro outro: "Assim, não dá; assim, não pode; assim, não é possível".
» Sandro Prates,
Sudoeste
Rivaldo
Emocionou-me profundamente a matéria "Corrida de rua- Para chinês ver" (16/1 , caderno Super
Esportes, pág. 8). Primeiro, porque deixa claro para todos nós, particularmente para mim, que já beiro os
50, que não há limites para os desafios nem para as boas práticas, a busca por bem-estar e por hábitos
de vida saudáveis. Segundo, porque, conheço, há muito, a disposição, a força de vontade, a
determinação e a capacidade de superação do amigo Rivaldo Cavalcanti. Tem caráter pedagógico, além
de ser muito gratificante, ver que, aos 76 anos, continua encontrando prazer, deleite mesmo, na prática
de exercícios físicos. Desejo, pois, a ele, muita sorte na nova empreitada, e estou certo de que a
Muralha da China será só mais um obstáculo a ser transposto. Aos mais novos, o mantra: "Com a
corrida, a gente não envelhece nunca".
»José Teixeira Moura,
Sobradinho

CORREIO BRAZILIENSE - DF

POLÍTICA

17/01/2013

42- DILMA CONCENTRA PODER PARA ADMINISTRAR BRIGAS
Disputas no alto escalão do govemo e pedidos de demissão levam a presidente a centralizar ainda mais as decisões
estratégicas, em especial na área econômica, de olho na reeleição
Denise Rothenburg e PAULO DE TARSO L YRA

A presidente Dílma Rousseff abriu o ano de 2013, considerado essencial para o governo pavimentar a
reeleição no ano que vem, JUntando pedaços da própria equipe. Na área econômica, os embates entre o
secretário do Tesouro, Arno Augustin; o ministro da Fazenda, Guido Mantega; e o secretário executivo
da pasta, Nelson Barbosa, se acirraram com a maquiagem das contas públicas para cumprir a meta do
superavit primário. Na Casa Civil, Belo Vasconcelos deixou o cargo de número dois insatisfeito com a
falta de autonomia concedida pela ministra Gleisi Hoffmann. Na área jurídica, o advogado-geral da
União, Luís Inácio Adams, foi mantido no cargo após o escândalo envolvendo um de seus adjuntos, mas,
esvaziado, nem cogita mais brigar por uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
Tudo isso reforça ainda mais o espírito centralizador de Dílma. Para evitar que a máquina emperrasse,
ela avocou para si todos os afazeres. Deu uma ordem unida na área econômica, lembrando que detesta
divergências. No fim do ano passado, já tinha dado um chega para lá em Guido Mantega ao afirmar que
cabia ao Banco Central tratar de política monetária. Agora, promoveu um freio de arrumação após os
embates internos em torno do superáavit. "Foi ela quem colocou esse povo todo na área econômica.
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Eles sabem que é ela quem manda", disse um aliado da presidente.

Dilma ficou ainda mais atenta após as críticas feitas pelo ex-ministro do Planejamento no regime militar
Delfim Netto, o economista mais consultado pelo PT desde o governo Lula. Ele questionou as manobras
contábeis do governo para garantir o resultado positivo das contas públicas. "Temos um cenário
internacional de crise. Não podemos mais ficar fazendo lambanças como as feitas no fim do ano", disse
um interlocutor de Delfim Netto.
A saída de Belo Vasconcelos também não é pouca coisa. Assessor jurídico da Casa Civil durante o
tempo em que Dilma era minist ra, o jovem assessor tornou-se o número dois da pasta quando Antonio
Palocci assumiu o cargo, em 2011 . A divisão era clara. Palocci cuidava do lado político enquanto Belo
desempenhava o papel técnico.
Esse equilíbrio de forças tornou-se desigual quando Palocci caiu e a vaga foi ocupada por Gleisi
Hoffmann. Naturalmente, a senadora catarinense passou a desempenhar um papel mais gerencial. Belo
perdeu ainda mais autonomia com a criação da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e
Competitividade, presidida pelo empresário Jorge Gerdau. Considerado desprestigiado, Belo
Vasconcelos resolveu retomar a carreira acadêmica.
Os desencontros na área econômica foram a mais recente divergência. A ideia de maquiar o número
final do superavit primário, segundo informações dos políticos que acompanharam o processo, foi do
secretário do Tesouro, Arno Augustin. Ele telefonou pessoalmente para o staff do Banco do Brasil a fim
de avisar sobre essa solução, quando o normal, conforme informações de técnicos, seria repassar as
informações pela secretaria executiva. Ocorre que o secretário executivo, Nelson Barbosa, foi contra a
maquiagem. O ministro Mantega desempatou em favor de Arno e, tomada a decisão, saiu de férias.
Barbosa começou o ano como ministro interino da Fazenda, obrigado a dar as explicações sobre a
confusão criada por Arno. O desconforto era visível na voz monocórdica de um discurso ensaiado e um
olhar que não escondia a discordância. Na semana passada, Nelson Barbosa se reuniu com Dilma e
saiu de férias, antes do retorno do chefe Guido Mantega. Arno Augustin, mentor da decisão que resultou
no desgaste do governo, assumiu o cargo interinamente.
Mantega volta ao trabalho na p:róxima segunda-feira e, espera-se, com as baterias recarregadas. Os
últimos meses dele não foram fáceis. A desaceleração da atividade produtiva colocou-o na berlinda e
diversos setores do mercado financeiro e até da imprensa internacional questionaram a permanência
dele na equipe econômica. Em dezembro, durante café da manhã com jornalistas, a presidente Dilma
Rousseff assegurou que "o elfo vidente", como Mantega foi apelidado pela revista inglesa The
Economist, garantiu que ele só deixaria o cargo se quisesse.

FOLHA DE SÃO PAULO

ELIANE CANTANHÊDE

68~,

18/0 1/201 3

43- O REI
ELIANE CANTANHÉDE

Chega a ser patética a foto de Lula no gabinete do prefeito de São Paulo, sentado entre Fernando
Haddad e a v ice Nádia Campeão, dando ordens, mostrando quem é o chefe. Pobre Haddad.
Não satisfeito em impor seus candidatos à Presidência e à Prefeitura de São Paulo, não satisfeito com
as duas vitórias espetaculares e não satisfeito com a percepção geral sobre quem manda e quem
obedece, Lula quer mais: quer oficializar publicamente a tutela dos pupilos.
Chegou de férias num dia, assumiu a prefeitura no dia seguinte e já determinou que a prioridade é conter
as enchentes e as chacinas na capital. Os efeitos no marketing e na popularidade são muito danosos ...
Reduzido a pau-mandado, Haddad não vai poder reclamar quando os secretários despacharem
diretamente com Lula, assim como os ministros de Dilma fazem fila na porta dele quando realmente
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importa.
Lula tenta se apossar, na prática, do mandato da sucessora, que sofre críticas (pibinho, inflação, temor
de racionamento e maquiagem de números oficiais). Ela reage. Convocou pesos-pesados da indústria,
reduziu tarifas de luz, baixou juros de moradia para a classe média a lta e negociou o adiamento do
reajuste de ônibus em São Paulo e no Rio.
No final , vai a Lula, provavelmente no dia 25, próxima sexta-feira, prestar contas e aprender melhor que,
entre o que é necessário e a popularidade, cuide-se da popularidade ...
Com Haddad e Dilma instruídos e sob controle, Lula estará livre para retomar as "Caravanas da
Cidadania", tão importantes para sua vitória em 2002. Vai de região a região reaquecer a adoração
popular por ele.
Além de buscar uma cara promissora e com credibilidade para depois tutelar no governo de São Paulouma nova Dilma, um novo Haddad-, tanta mobilização sugere que é cedo para descartar Lula em 2014.
Ele fala em destravar a economia, o governo e a Dilma, mas o problema dela é o oposto: travar o Lula.

O ESTADO DE SÃO PAULO

ESPAÇO ABERTO

18/01/2013

44 - CRÔNICAS DO FIM DO MUNDO
Fernando Gabeira

Feliz fim de mando dizia a manchete do jornal venezuelano Tal Cual no dia de dezembro marcado para
ser o último, com base no calendário maia. De certa forma, o mundo acabou e, de tão felizes, não nos
demos conta.
Como baratas que sobrevivem ao inverno nuclear, o PMDB prepara-se para assumir o controle do
Congresso Nacional. São os mesmos de sempre, como diz o personagem de Beckett ao perguntarem
quem lhe deu uma surra na rua.
O calendário de Marco Maia terminou com uma ação importante: a compra de 1.500 iPads para os
deputados. Medida econômica destinada a poupar montanhas de papel. Acontece que os iPads serão
pregados nas mesas. É compreensível o medo de serem subtraídos. Tantos recursos, conhecimento e
inovação foram gastos para criar uma tecnologia móvel e os deputados vão usá-la pregada. A esquerda
no poder sempre pode argumentar: se a aristocracia reacionária pregou Cristo na cruz, qual o problema
de pregar uma conquista tecnológica? O problema é que, se fizessem um aplicativo para celular,
poderiam economizar os iPads, montanhas de papel e, naturalmente, os pregos. Todos os deputados
têm celulares e do bolso dos assessores brotam celulares como dinheiro amassado do bolso dos
bicheiros.
Do iPad vamos para o Photoshop. É um programa, com muitas funções, para tratar imagens. Com o
Photoshop, os políticos sempre parecem mais novos do que sua idade real e as contas, mais
arrumadinhas do que autoriza a crise real. Algumas rugas em forma de débito foram suprimidas. Dizem
as notícias que as manobras feitas pelo governo para formalizar a maquiagem , mobilizando estatais e o
BNDES, deram um prejuízo de R$ 4,7 bilhões, via mecanismo, forçado pela urgência, de comprar ações
na alta e vendê-las na baixa.
Na energia, Edison Lobão é a cara do fim do mundo. Ele aconselhou a usar energia à vontade num
momento em que os reservatórios estão baixos, as empresas hidrelétricas se desidratam na Bolsa e as
térmicas a todo vapor emitem milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Em todo o mundo, o
conselho dos dirigentes é usar energia com critério e procurar economizá-la sempre que possível.
Lobão é generoso. Como Dilma, que nos promete uma redução de 20% na conta de luz, nesta
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conjuntura complicada. Como as térmicas encarecem a energia, a única saída será subsidiar uma parte -..:_
da redução. Parte do que Dilma nos dá com toda a pompa devolvemos silenciosamente ao pagar a
conta.
O sistema brasileiro é considerado bom por muitos analistas do setor. Precisa de investimento e gestão.
Hidrelétrica fechada há quase 20 anos e central eólica funcionando sem linhas de transmissão para
distribuir a energia são sinais de desgoverno. Costumo dizer que Barack Obama escolheu um Prêmio
No- bel de Física para a pasta de Energia; quis o destino, graças à coligação vitoriosa, que nosso ministro fosse Lobão. Os vitoriosos impõem-nos condições constrangedoras. No passado, decisões brasileiras
com repercussão continental eram pelo menos comunicadas às Comissões de Relações Exteriores do
Congresso. Em alguns casos, falava-se até com a oposição.
A Venezuela está sendo governada por aparelhos. Eles são o vínculo de Hugo Chávez com a vida. Os
chavistas poderiam respeitar a Constituição e eleger Nicolás Maduro dentro de um mês. Resolveram
suprimir esse caminho, afirmando ser apenas uma formalidade constitucional.
Um assessor especial brasileiro viaja para Havana, discute com cubanos e venezuelanos e afirma: a
posição do Brasil é apoiar o adiamento das eleições na Venezuela. Os vitoriosos não deveriam poder
tudo. A política externa do Brasil não precisa coincidir totalmente com a do PT. Ela é o resultado de um
pacto com a maioria que elegeu Dilma. E quando se trata de decisão de peso é preciso ao menos comunicar à oposição.
Marco Aurélio Garcia encarnou o PT, o governo e o Brasil. Que viagem! Enquanto espera as malas na
esteira, proclama: a posição do Brasil é pelo adiamento das eleições na Venezuela.
Com o esfacelamento da oposição, os vitoriosos deixaram de fazer política. Desfilam solitários. Um
partido substitui o País, que, por sua vez, é substituído por um assessor especial.
Na crise energética de 2001, fazíamos comissões, íamos ao Planalto, chamávamos o Pedro Parente,
responsável pela gestão do problema, ao Congresso. Hoje está tudo morto por lá. E o PMDB prepara-se
para roer os escombros. Esses dois momentos em que um setor vital como a energia invade a agenda
revelam a devastadora decadência da política no Brasil.
Aos vencedores, as baratas. Pena que a paisagem na oposição seja também tão desoladora. O caüor do
debate político poderia levar-nos a pensar numa alternativa para tudo isso. A alternativa não é fácil. Os
grandes partidos da oposição parecem não se interessar por ela. No mínimo, esta- riam se reunindo,
discutindo os temas, lançando notas sobre a energia, a posição do Brasil nas eleições da Venezuela, a
maquiagem das contas públicas .
Se a imprensa se tornou o único setor que questiona tudo isso, melhor talvez fosse distribuir os iPads
aos repórteres. De que vale ser eleito como oposição e não realizar a tarefa?
Um certo mundo acabou. A1nda não apareceram aquelas brumas do amanhecer nos rios do, Pantanal.
Elas nos dão a ilusão de umanova gênese, um outro mundo despontando gradualmente da névoa. Não
espero nenhum paraíso. Epedir muito que o Brasil tenha um ministro da Energia à altura da importância
do tema, que a política externa seja mais democraticamente exercida, que as contas públicas não sejam
maquiadas? E que o Congresso funcione, a oposição se oponha?
Começam pregando iPads, daqui a pouco vão comprar aviões para a linha de ônibus Madureira-Central
do Brasil, desativando sua capacidade de decolar. Começam com o ministro da Energia estimulando o
consumo e, daqui a pouco, o da Saúde aconselhará a fumar.
O mundo acabou de certa forma. De tão felizes, não percebemos que está de pernas para o ar.

O ESTADO DE S. PAULO- SP

POlÍTICA
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45 - CRÔNICAS DO FIM DO MUNDO
FERNANDO, GABEIRA, JORNALISTA , FERNANDO e GABEIRA

Feliz fim de mundo dizia a manchete do jornal venezuelano Tal Cual no dia de dezembro marcado para
ser o último, com base no calendário maia. De certa forma, o mundo acabou e, de tão felizes, não nos
demos conta.
Como baratas que sobrevivem ao inverno nuclear, o PMDB prepara-se para assumir o controle do
Congresso Nacional. São os mesmos de sempre, como diz o personagem de Beckett ao perguntarem
quem lhe deu uma surra na rua.
O calendário de Marco Maia terminou com uma ação importante: a compra de 1.500 iPads para os
deputados. Medida econômica destinada a poupar montanhas de papel. Acontece que os iPads serão
pregados nas mesas. É compreensível o medo de serem subtraídos. Tantos recursos, conhecimento e
inovação foram gastos para criar uma tecnologia móvel e os deputados vão usá-la pregada. A esquerda
no poder sempre pode argumentar: se a aristocracia reacionária pregou Cristo na cruz, qual o problema
de pregar uma conquista tecnológica? O problema é que, se fizessem um aplicativo para celular,
poderiam economizar os iPads, montanhas de papel e, naturalmente, os pregos. Todos os deputados
têm celulares e do bolso dos assessores brotam celulares como dinheiro amassado do bolso dos
bicheiros.
Do iPad vamos para o Photoshop. É um programa, com muitas funções, para tratar imagens. Com o
Photoshop, os políticos sempre parecem mais novos do que sua idade real e as contas, mais
arrumadinhas do que autoriza a crise real. Algumas rugas em forma de débito foram suprimidas. Dizem
as noticias que as manobras feitas pelo governo para formalizar a maquiagem , mobilizando estatais e o
BNDES, deram um prejuízo de R$ 4,7 bilhões. via mecanismo, forçado pela urgência, de comprar ações
na alta e vendê-las na baixa.
Na energia, Edison Lobão é a cara do fim do mundo. Ele aconselhou a usar energia à vontade num
momento em que os reservatórios estão baixos, as empresas hidrelétricas se desidratam na Bolsa e as
térmicas a todo vapor emitem milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Em todo o mundo, o
conselho dos dirigentes é usar energia com critério e procurar economizá-la sempre que possível.
Lobão é generoso. Como Dilma, que nos promete uma redução de 20% na conta de luz, nesta
conjuntura complicada. Como as térmicas encarecem a energia, a única saída será subsidiar uma parte
da redução. Parte do que Dilma nos dá com toda a pompa devolvemos silenciosamente ao pagar a
conta.
O sistema brasileiro é considerado bom por muitos analistas do setor. Precisa de investimento e gestão.
Hidrelétrica fechada há quase 20 anos e central eólica funcionando sem linhas de transmissão para
distribuir a energia são sinais de desgoverno. Costumo dizer que Barack Obama escolheu um Prêmio
Nobel de Física para a pasta de Energia; quis o destino, graças à coligação vitoriosa, que nosso ministro
fosse Lobão. Os vitoriosos impõem-nos condições constrangedoras. No passado, decisões brasileiras
com repercussão continental eram pelo menos comunicadas às Comissões de Relações Exteriores do
Congresso. Em alguns casos, falava-se até com a oposição.
A Venezuela está sendo governada por aparelhos. Eles são o vínculo de Hugo Chávez com a vida. Os
chavistas poderiam respeitar a Constituição e eleger Nicolás Maduro dentro de um mês. Resolveram
suprimir esse caminho, afirmando ser apenas uma formalidade constitucional.
Um assessor especial brasileiro viaja para Havana, discute com cubanos e venezuelanos e afirma: a
posição do Brasil é apoiar o adiamento das eleições na Venezuela. Os vitoriosos não deveriam poder
tudo. A política externa do Brasil não precisa coincidir totalmente com a do PT. Ela é o resultado de um
pacto com a maioria que elegeu Dilma. E quando se trata de decisão de peso é preciso ao menos
comunicar à oposição.
Marco Aurélio Garcia encarnou o PT, o governo e o Brasil. Que viagem! Enquanto espera as malas na
esteira, proclama: a posição do Brasil é pelo adiamento das eleições na Venezuela.

47

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

" MAQUIAG EM"

2

Com o esfacelamento da oposição, os vitoriosos deixaram de fazer politica. Desfilam solitários. Um
partido substitui o País, que, por sua vez, é substituído por um assessor especial.
Na crise energética de 2001 , fazíamos comissões, íamos ao Planalto, chamávamos o Pedro Parente,
responsável pela gestão do problema, ao Congresso. Hoje está tudo morto por lá. E o PMDB prepara-se
para roer os escombros. Esses dois momentos em que um setor vital como a energia invade a agenda
revelam a devastadora decadência da politica no Brasil.
Aos vencedores, as baratas. Pena que a paisagem na oposição seja também tão desoladora. O calor do
debate político poderia levar-nos a pensar numa alternativa para tudo isso. A alternativa não é fácil. Os
grandes partidos da oposição parecem não se interessar por ela. No mínimo, estariam se reunindo,
discutindo os temas, lançando notas sobre a energia, a posição do Brasil nas eleições da Venezuela, a
maquiagem das contas públicas.
Se a imprensa se tornou o único setor que questiona tudo isso, melhor talvez fosse distribuir os iPads
aos repórteres. De que vale ser eleito como oposição e não realizar a tarefa?
Um certo mundo acabou. Ainda não apareceram aquelas brumas do amanhecer nos rios do Pantanal.
Elas nos dão a ilusão de uma nova gênese, um outro mundo despontando gradualmente da névoa. Não
espero nenhum paraíso. É pedir muito que o Brasil tenha um ministro da Energia à altura da importância
do tema, que a política externa seja mais democraticamente exercida, que as contas públicas não sejam
maquiadas? E que o Congresso funcione, a oposição se oponha?
Começam pregando iPads, daqui a pouco vão comprar aviões para a linha de ônibus Madureira-Central
do Brasil, desativando sua capacidade de decolar. Começam com o ministro da Energia estimulando o
consumo e, daqui a pouco, o da Saúde aconselhará a fumar.
O mundo acabou de certa forma. De tão felizes, não percebemos que está de pernas para o ar.

BRASIL247

PODER

18/01/2013

46 - SEGUNDO ELIANE, LULA ASSUMIU A PREFEITURA
Colunista diz a inda que o ex-presidente reduziu Fernando Haddad a pau mandado

247- A colunista da Folha Eliane Cantanhêde chamou de patética a cena da visita de Lula ao gabinete
de novo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Para ela, o ex-presidente reduziu o petista a pau
mandado.
O rei
BRASfLIA- Chega a ser patética a foto de Lula no gabinete do prefeito de São Paulo, sentado entre
Fernando Haddad e a vice Nádia Campeão, dando ordens, mostrando quem é o chefe. Pobre Haddad.
Não satisfeito em impor seus candidatos à Presidência e à Prefeitura de São Paulo, não satisfeito com
as duas vitórias espetaculares e não satisfeito com a percepção geral sobre quem manda e quem
obedece, Lula quer mais: quer oficializar publicamente a tutela dos pupilos.
Chegou de férias num dia, assumiu a prefeitura no dia seguinte e já determinou que a prioridade é conter
as enchentes e as chacinas na capital. Os efeitos no marketing e na popularidade são muito danosos...
Reduzido a pau-mandado, Haddad não vai poder reclamar quando os secretários despacharem
diretamente com Lula, assim como os ministros de Dilma fazem fila na porta dele quando realmente
importa.
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Lula tenta se apossar, na prática, do mandato da sucessora, que sofre críticas (pibinho, inflação, teil'i0r~
de racionamento e maquiagem de números oficiais). Ela reage. Convocou pesos-pesados da indústria,
reduziu tarifas de luz, baixou juros de moradia para a classe média alta e negociou o adiamento do
reajuste de ônibus em São Paulo e no Rio.
No final, vai a Lula, provavelmente no dia 25, próxima sexta-feira, prestar contas e aprender melhor que,
entre o que é necessário e a popularidade, cuide-se da popularidade...
Com Haddad e Dilma instruídos e sob controle, Lula estará livre para retomar as "Caravanas da
Cidadania", tão importantes para sua vitória em 2002. Vai de região a região reaquecer a adoração
popular por ele.
Além de buscar uma cara promissora e com credibilidade para depois tutelar no governo de São Paulouma nova Dilma, um novo Haddad-, tanta mobilização sugere que é cedo para descartar Lula em 2014.
Ele fala em destravar a economia, o governo e a Dilma, mas o problema dela é o oposto: travar o Lula.

O GLOBO- RJ

OPINIÃO

19/01/2013

47 - SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO ROUBADO
Guilherme Fi.uza
O "Financiai Times'' disse que o jeitinho brasileiro chegou ao comando da política econômica. O jornal
britânico se referia á solidariedade entre os companheiros Fernando Haddad e Guido Mantega, num
arranjo para que a prefeitura de São Paulo retardasse o aumento nas tarifas de ônibus, ajudando o
Ministério da Fazenda a disfarçar a subida da inflação. A expressão usada pelo "Financiai Times" é
inadequada. Os britânicos não sabem que esse conceito quase simpático de malandragem brasileira
está superado. O profissionalismo do governo popular não mais comporta diminutivos.
No Brasil progressista de hoje, os números dançam conforme a música. E a maquiagem das contas
públicas já se faz a céu aberto: o império do oprimido perdeu a vergonha. No fechamento do balanço de
2012, por exemplo, os companheiros da tesouraria acharam por bem separar mais 50 bilhões de reais
para gastar. Faz todo o sentido . Este ano as torneiras têm que estar bem abertas, porque ano que vem
tem eleição e é preciso irrigar as contas dos aliados em todo esse Brasil grande. A execução do
desfalque no orçamento foi um sucesso.
Entre outras mágicas, o governo popular engendrou uma espécie de "lavagem de dívida" para fabricar
superávit. Marcos Valério ficaria encabulado. O Tesouro Nacional fez injeções de recursos em série no
BNDES, que por sua vez derramou financiamentos bilionários nas principais estatais, e estas
anteciparam sua distribuição de dividendos, que apareceram como crédito na conta de quem? Dele
mesmo, o Tesouro Nacional- o único ente capaz de torrar dinheiro e lucrar com isso. Ao "Financiai
Times", seria preciso esclarecer: isso não é jeitinho, é roubo.
A "contabilidade criativa" -patente requerida pelos mesmos autores dos "recursos não contabilizados"
que explicavam o mensalão- não é vista como estelionato porque o brasileiro é um amistoso, um
magnânimo, deslumbrado com seu final feliz: ao eleger presidente uma mulher inventada por um
operário. Não fosse isso, era caso de polícia. A falsidade ideológica nas contas do governo Dilma rouba
do cidadão para dar ao governo. Ao esconder dívidas e "esquentar" gastos abusivos, a Fazenda
Nacional fabrica créditos inexistentes- que serão pagos pelos consumidores e contribuintes, como em
toda desordem fiscal, através de impostos invisíveis. O mais conhecido deles é a inflação.
Em outras palavras: o jeitinho encontrado pelo companheiro-ministro da Fazenda para maquiar a
inflação é um antídoto contra o jeitinho por ele mesmo usado para aumentar a gastança pública.
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O maior escândalo não é a orgia administrativa que corrói os fundamentos da estabilidade
tão dificilmente alcançada. O grande escândalo é a passividade com que o Brasil assiste a isso, numa
boa. Se distrai com polêmicas sobre "pibinho" ou "pibão", repercute bravatas presidenciais sopradas por
marqueteiros, e não reage ao evidente aumento do custo de vida, aos impostos mais altos do mundo
que vêm acompanhados, paradoxalmente, por recordes negativos de investimento público. A
bandalheira fiscal é abençoada por um silêncio continental. Nem a ditadura conseguiu esse m ilagre.
No auge da era da informação, o Brasil nunca foi tão ignorante. Acha que as baixas taxas de
desemprego- fruto de um ciclo virtuoso propiciado pela organização macroeconômica- são obra de um
governo com "sensibilidade social". Justamente o governo que está avacalhando a estabilização,
estourando a meta de inflação e matando a galinha dos ovos de ouro. Esse Brasil obtuso acha que as
classes C e D ascenderam ao consumo porque o que faltava, em 500 anos de história, era um governo
bonzinho para inventar umas bolsas e distribuir dinheiro de graça.

Esse mal-entendido pueril gera uma blindagem política invencível. Os passageiros que assaram no
Galeão e no Santos Dumont, no vergonhoso colapso simultâneo de dezembro, são incapazes de
relacionar seu calvário ao caso Rosemary- a afilhada de Lula e Dilma que protagonizou o escândalo da
Anac, por acaso a agência responsável pela qualidade dos aeroportos. O governo popular transforma as
agências reguladoras em cabides para os companheiros e centrais de negociatas, e o contribuinte sofre
com a infraestrutura depenada como se fosse uma catástrofe natural, um efeito do El Nii'io. Novamente,
nem os generais viveram tão imunes à crítica.
Com a longevidade do PT no Planalto, o assalto ao Estado vai se sofisticando. A área econômica, que
era indevassável à politicagem, hoje tem a Secretaria do Tesouro devidamente aparelhada- um militante
do partido com a chave do cofre. E tome contabilidade criativa. Definitivamente, o Brasil não aprendeu
nada com a lição do mensalão. Os parasitas progressistas estão aí, deitando e rolando (de tão gordos),
rumo ao quarto mandato consecutivo.
Não contem para o "Financiai Times", mas a conta vai chegar.

BRASIL 247

ECONOMIA

19/01/2013

48 - FIÚZA VÊ ÁREA ECONÔMICA TOMADA POR LADRÕES
Segundo o colunista da revista Época e do jornal O Globo, os ladrões de dinheiro público não são mais os
mensaleiros. Agora, eles têm a chave do cofre do Tesouro Nacional.

247
O que leva um escritor talentoso, como Guilherme Fiúza, a escrever artigos tão ... , tão . .., tão ... (bom ,
deixa pra lá, o leitor decide), ao falar sobre temas como política e economia? Neste sábado, no texto
"Sorria, você está sendo roubado", o autor da biografia de Reynaldo Giannecchlni, afirma que Marcos
Valéria ficaria encabulado diante das peripécias criminosas da equipe econômica de Dilma Rousseff,
comandado por Guido Mantega. O crime se sofisticou, ele afirma.
"No Brasil progressista de hoje, os números dançam conforme a música. E a maquiagem das contas
públicas já se faz a céu aberto: o império do oprimido perdeu a vergonha( ... ) A execução do desfalque
no orçamento foi um sucesso", ele afirma. "A contabilidade criativa( ... ) não é vista como estelionato
porque o brasileiro é um amistoso, um magnânimo, deslumbrado ... " .
Portanto, no Brasil não amistoso de Fiúza, Guido Mantega é um estelionatário. Diz ele ainda que o mais
espantoso não é o crime, mas o silêncio dos brasileiros, que assistem a tudo isso "numa boa". "A
bandalheira fiscal é abençoada por um silêncio continental. Nem a ditadura conseguiu esse milagre. No
auge da era da informação, o Brasil nunca foi tão ignorante". [Aparentemente, é ignorante porque não
concorda com Fiúza].
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Diz o escritor que Marcos Valéria "ficaria encabulado" diante da audácia dos crimes da equipe
econômica, que estariam "avacalhando a estabilização" e "matando a galinha dos ovos de ouro". Fiúza
afirma que, com a longevidade do PT no poder, o crime se sofisticou e um militante do partido, o
secretário do Tesouro, Arno Augustin, passou a ter a chave do cofre. 'O Brasil não aprendeu nada com o
mensalão", diz Fiúza. "Os parasitas progressistas estão aí, deitando e rolando (de tão gordos), rumo ao
quarto mandato consecutivo".
Definitivamento, o povo não aprende, né, Fiúza?

ÉPOCA

O FILTRO

19/01/2013

49- A FARRA DOS NÚMEROS
Sem metas claras e transparência na condução do país, o governo não conseguirá reanimar a economia

Há anos, a conta das receitas e das despesas do governo, sem considerar os gastos com juros e
amortizações da dívida pública. mantém um superávit na faixa dos 3% do Produto Interno Bruto (PIB).
Desde a Presidência de Fernando Henrique Cardoso, os seguidos governos perseguem essa meta
fiscal, também conhecida como superávit primário, como uma forma de baixar o tamanho da dívida
pública em relação ao PIB- um indicador importante da solvência do Estado brasileiro.
Durante o ano passado, o governo Dilma Rousseff reiterou várias vezes que a meta de superávit
primário de 3,1% seria cumprida, apesar do desempenho claudicante da economia . Mas, no final de
2012, o Ministério da Fazenda fez o balanço das contas e verificou que elas não faziam o número.
Havia dois caminhos possíveis para o governo. Um , mais natural, era vir a público anunciar com
transparência que a meta não fora alcançada e mandar uma proposta de alteração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Congresso. Como a relação dívida-PIB continua a seguir uma trajetória declinante,
o desgaste, provavelmente, seria passageiro. O governo optou, porém, pelo caminho tortuoso da
maquiagem das contas. Numa edição extra do Diário Oficial, publicada no final da tarde do dia 28 de
dezembro, fez uma série de operações heterodoxas com troca de ações entre BNDES, Petrobras, Caixa
Econômica Federal e Tesouro Nacional e o uso de receitas do Fundo Soberano, com o objetivo de
engordar o superávit. Esta não foi a primeira vez que o governo recorreu à "contabilidade criativa" para
atingir a meta fiscal. Provavelmente, os responsáveis pela operação imaginaram que ela passaria
despercebida por se tratar de final de ano. Mas, desta vez, depois de dois anos seguidos de crescimento
medíocre do PIB e três anos com a taxa de inflação acima da meta estipulada pelo Banco Central, a
feitiçaria deu errado. Ela foi imediatamente descoberta e rechaçada até pelos defensores da política
econômica do governo, como o ex-ministro Delfim Netto. Em artigos publicados nos jornais, Delfim
criticou o excesso de "imaginação" e "esperteza" dos técnicos do Ministério da Fazenda.
Por causa do episódio, Dilma chegou a ser comparada à presidente argentina, Cristina Kirchner. No país
vizinho, o governo manipula para baixo o índice de inflação, que está na casa dos 26% anuais, e pune
as consultorias privadas que divulgam cálculos feitos de forma independente. Felizmente, e apesar do
gosto da presidente Dilma pelo ativismo governamental na economia, as situações do Brasil e da
Argentina são bem diferentes. Na Argentina, o procedimento de manipular as contas é tão recorrente
que as estatísticas oficiais perderam completamente a credibilidade. O episódio ocorrido na virada do
ano serve para os alquimistas instalados no governo rememorarem uma lição básica. Em tempos
passados, era possível que os governantes praticassem todo tipo de desatino econômico sem se
confrontar com a opinião pública ou os mercados_ Nos dias de hoje, em que as informações correm em
"tempo real" e em que as autoridades estão sob permanente escrutínio, não dá para lidar com as
questões econômicas sem transparência. Se o governo quer ter sucesso em sua missão de reanimar a
economia num momento difícil, terá de dizer com clareza suas metas e como trabalhará para alcançálas.
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50- AÉCIO VAI USAR CHOQUE DE GESTÃO COMO BANDEIRA
Tucano exaltou modelo de administração implantado há 10 anos no governo de Minas; experiência, porém, também

é alvo de críticas
Marcelo Porte/a

A eficiência na gestão pública é um dos pilares do discurso que o senador Aécio Neves (PSDB- MG)
pretende apresentar numa eventual campanha presidencial em 2014. Dez anos depois de implantar o
chamado choque de gestão ao assumir o governo de Minas Gerais, em 2003, a expressão virou uma
espécie de marca tucana vinculada principalmente ao senador.
Nos últimos dias, Aécio e tucanos mineiros exaltaram o modelo de administração elaborado pela Escola
de Governo da Fundação João Pinheiro (FJP) a partir de premissas de gestão empresarial. O choque de
gestão, no entanto, é alvo de críticas como o uso de "manobras contábeis" para chegar aos resultados
desejados.
Segundo o governo mineiro, o modelo tem como foco o equilíbrio das contas e a reorganização da
estrutura do Executivo para otimizar investimentos e resultados. "A receita, hoje, é suficiente para pagar
todos os compromissos", destaca a secretária de Planejamento e Gestão de Minas, Renata Vilhena, uma
das responsáveis pela implantação do choque de gestão desde seu estágio embrionário ao lado do hoje
governador Anto nio Anastasia (PSDB).
Ela cita como exemplo, além do saneamento das contas públicas, a atração de mais de R$ 17 bilhões
em investimentos privados no Estado em 2012 e o aval do governo federal para a captação de novos
empréstimos para investimentos. A dívida consolidada do Estado, de 234% da receita corrente líquida,
no início de 2002, foi reduzida para 173% no 2.0 quadrimestre do ano passado.
Segundo a secretária, o choque de gestão "não é só uma questão econômico-financeira", e um dos
pontos centrais do modelo é a definição e cobrança de metas em cada área sob responsabilidade do
governo, com monitoramento constante dos resultados - o que levará a uma "mudança de cultura" do
funcionalismo, com foco na meritocracia. Em sua terceira etapa, o modelo prevê prioridade na redução
de diferenças regionais.
Críticas. Mas, para o economista professor da Escola do Legislativo e ex-secretário adjunto da Fazenda
de Minas, Fabrício Marques de Oliveira, o governo mineiro usa diversas "manobras contábeis" para
maquiar os dados e dar uma aparência de que o choque de gestão conseguiu sanear as contas públicas.
"O governo usa um conceito orçamentário que não tem muito significado econômico. Nesse conceito se
inclui até novas dívidas como receitas. As contas públicas são irreais", disse. "Sem essas operações de
crédito, os superávits se transformam em déficits."
Oliveira reconhece melhora nas contas mineiras, mas ressalta que tanto Aécio quanto o ex- presidente
Luiz Inácio Lula da Silva foram beneficiados pelo crescimento da economia mundial no período. "Em
Minas, usam a mesma maquiagem que (os tucanos) criticam o governo federal de usar para atingir o superávit primário."
Aécio, que ataca com frequência o que chama de "aparelhamento" da máquina pública federal pelas
administrações petistas, já adiantou que a discussão sobre uma gestão pública eficiente será uma das
"grandes questões" que vão nortear o discurso da oposição na corrida presidencial do ano que vem.
Quando ainda estava à frente da Casa Civil, a então ministra Dilma Rousseff classificou o choque de
gestão de "conceito propagandístico" e afirmou que uma gestão não se muda com "choque". Na
campanha pela Prefeitura de São Paulo, no ano passado, Lula usou o termo para ironizar o discurso do
PSDB.
"É uma palavra muito usada pelos tucanos. Eu nem entedia que diabo era isso. Apareceu o choque de
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gestão, eu disse: puxa vida, vai voltar a tortura no Brasil com choque?", disse em comício de Fernando
Haddad (PT), em setembro.
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51- AÉCIO VAI USAR CHOQUE DE GESTÃO COMO BANDEIRA
Tucano exaltou modelo de administração implantado há 10 anos no governo de Minas; experiência, porém, também
é alvo de críticas
Marcelo Po rte/a

BELO HORIZONTE -A eficiência na gestão pública é um dos pilares do discurso que o senador Aécio
Neves (PSDB-MG) pretende apresentar numa eventual campanha presidencial em 2014. Dez anos
depois de implantar o chamado choque de gestão ao assumir o governo de Minas Gerais, em 2003, a
expressão virou uma espécie de marca tucana vinculada principalmente ao senador.
Nos últimos dias, Aécio e tucanos mineiros exaltaram o modelo de administração elaborado pela Escola
de Governo da Fundação João Pinheiro (FJP) a partir de premissas de gestão empresarial. O choque de
gestão, no entanto, é alvo de críticas como o uso de "manobras contábeis" para chegar aos resultados
desejados.
Segundo o governo mineiro, o modelo tem como foco o equilíbrio das contas e a reorganização da
estrutura do Executivo para otimizar Investimentos e resultados. "A receita, hoje, é suficiente para pagar
todos os compromissos", destaca a secretária de Planejamento e Gestão de Minas, Renata Vilhena, uma
das responsáveis pela implantação do choque de gestão desde seu estágio embrionário ao lado do hoje
governador Antonio Anastasia (PSDB).
Ela cita como exemplo, além do saneamento das contas públicas, a atração de mais de R$ 17 bilhões
em investimentos privados no Estado em 2012 e o aval do governo federal para a captação de novos
empréstimos para investimentos. A dívida consolidada do Estado, de 234% da receita corrente liquida,
no início de 2002, foi reduzida para 173% no 2.0 quadrimestre do ano passado.
Segundo a secretária, o choque de gestão "não é só uma questão econômico-financeira", e um dos
pontos centrais do modelo é a definição e cobrança de metas em cada área sob responsabilidade do
governo, com monitoramento constante dos resultados- o que levará a uma "mudança de cultura" do
funcionalismo, com foco na meritocracia. Em sua terceira etapa, o modelo prevê prioridade na redução
de diferenças regionais.
Críticas. Mas, para o economista professor da Escola do Legislativo e ex-secretário adjunto da Fazenda
de Minas, Fabricio Marques de Oliveira, o governo mineiro usa diversas "manobras contábeis" para
maquiar os dados e dar uma aparência de que o choque de gestão conseguiu sanear as contas públicas.
"O governo usa um conceito orçamentário que não tem muito significado econômico. Nesse conceito se
inclui até novas dívidas como receitas. As contas públicas são irreais", disse. "Sem essas operações de
crédito, os superávits se transformam em déficits."
Oliveira reconhece melhora nas contas mineiras, mas ressalta que tanto Aécio quanto o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva foram beneficiados pelo crescimento da economia mundial no período. "Em
Minas, usam a mesma maquiagem que (os tucanos) criticam o governo federal de usar para atingir o
superávit primário."
Aécio, que ataca com frequência o que chama de "aparelhamento" da máquina pública federal pelas
administrações petistas, já adiantou que a discussão sobre uma gestão pública eficiente será uma das
"grandes questões" que vão nortear o discurso da oposição na corrida presidencial do ano que vem.
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"É uma palavra muito usada pelos tucanos. Eu nem entedia que diabo era isso. Apareceu o choque de
gestão, eu disse: puxa vida, vai voltar a tortura no Brasil com choque?", disse em comício de Fernando
Haddad (PT), em setembro.

CORREIO BRAZI LIENSE - DF

POlÍTICA

22/01/2013

52 -AGRADO AOS PREFEITOS
Di/ma apresentará, na semana que vem, uma proposta de revisão das dívidas municipais em troca do apoio para
manutenção dos royalties do petróleo destinados à educação
PAULO DE TA RSO, L YRA DENISE ROTHENBURG E J UL/ANA BRA GA

Para diminuir a pressão dos aliados e garantir que os recursos do pré-sal sejam destinados
integralmente para a educação, o governo apresentará aos prefeitos reunidos em Brasília na semana
que vem uma proposta de revisão das dívidas municipais. O Planalto aceita trocar o indexador da dívida
de IGPDI mais 6% por IPC ou taxa selic, a depender de qual estiver com o percentual mais baixo. Em
contrapartida, não quer que se repitam as cenas do fim do ano passado, quando uma caravana de
administradores municipais desembarcou em Brasília querendo o dinheiro que virá dos novos campos de
petróleo, levando a presidente Dilma Rousseff a vetar o projeto e comprar uma briga com o Congresso.
Além disso, a presidente, de olho no destravamento da economia para assegurar um PIB mais
consistente nos dois anos decisivos para a sua reeleição, cobrará que os prefeitos utilizem as verbas
desta folga orçamentária em investimentos, como obras de infraestrutura, saneamento e saúde, e não no
aumento do custeio ou no inchaço da máquina pública.
Segundo apurou o Correio, essa será uma das discussões centrais no encontro da presidente Dilma
Rousseff com os administradores municipais empossados em 1° de janeiro, marcado para a segundafeira da semana que vem, em Brasília. Os ministros cujas pastas tenham forte atuação nos municípios
farão painéis mostrando todos os programas federais e os recursos disponíveis para as cidades
brasileiras. A percepção do Planalto é de que muitos prefeitos desconhecem os repasses a que têm
direitos ou não sabem elaborar projetos eficientes para que as verbas sejam efetivamente liberadas.
Essa seria uma das maneiras para mostrar que, muitas vezes, as cidades estão afogadas em problemas
ou engessadas mais por desconhecimento do que por questões fiscais e econômicas. Mesmo assim, o
governo federal está disposto a dar uma mãozinha. No programa de creches, por exemplo- uma das
principais promessas de Dilma durante a campanha presidencial de 201 O-, a tendência é que sejam
liberados recursos não apenas para a construção dos estabelecimentos, mas também para a compra
dos terrenos.
Alternativas
Outras parcerias serão prolongadas, como a que garante a venda de retroescavadeiras para serem
utilizadas na construção de estradas vicinais, por exemplo. O Ministéno das Cidades deve apresentar
exemplos para incrementar o programa Minha Casa, Minha Vida e as obras de mobilidade urbana. Já o
Ministério das Mulheres apresentará seu novo programa de atuação no setor. O ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, debaterá com os novos prefeitos alternativas para que
eles não paguem por desvios praticados em gestões anteriores.
Mas o grande tema estará centrado, de fato. nas dívidas municipais. O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, será um dos painelistas do encontro mas, provavelmente, essas conversas se darão de
maneira reservada. Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que o montante total do
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O governo aproveitou , então, a discussão em torno da "maquiagem" no superavit primário para retomar
esse debate. A equipe econômica assegura que o resultado final é mais difícil de ser obtido porque os
estados e municípios têm dificuldades de fechar as contas e, assim, economizar os recursos necessários
para o pagamento dos juros da dívida. Com mais dinheiro em caixa, os prefeitos terão condições de
investir e, ao mesmo tempo, pagar o que devem ao governo federal, que poderá fechar as contas sem a
necessidade de manobras contábeis, balizadas pela revista The Economist como o velho "jeitinho
brasileiro".
Além disso, os prefeitos terão de aceitar que os recursos do pré-sal sejam destinados à educação. A
presidente Dilma Rousseff já afirmou essa intenção diversas vezes. Tramita no Congresso um projeto
que eleva para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) os investimentos previstos para a pasta comandada
por Aloizio Mercadante. O governo aceita a mudança, mas disse que a única maneira de a conta fechar
é pegar os recursos da exploração dos novos campos de petróleo.
A presidente Dilma Rousseff destinará essa semana praticamente toda para uma nova rodada de
conversas com os aliados eleitos em outubro. Ontem, a audiência foi concedida ao prefeito reeleito de
São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. Ao longo da semana, ela vai conversar com os prefeitos eleitos
de Fortaleza, Roberto Cláudio (PSB); de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT); e de Recife, Geraldo Júlio
(PSB). Na sexta-feira, dia do aniversário de São Paulo, Dilma estará na capital paulista para uma
conversa com Haddad e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A situação atual
Confira como está o caixa dos municípios
Dívidas com precatórios R$ 100 bilhões
Dividas com a Previdência R$ 30 bilhões
Dívida fundada
(que pode ser parcelada em 10, 20 ou 30 anos) R$ 100 bilhões

1,5 mil municípios não fecharam a folha de pagamento de outubro
2,3 mil têm contratos em atraso com os fornecedores
2,5 mil não conseguem tirar certidão negativa de débitos
4,3 mil não geram 80% de suas receitas, dependendo exclusivamente de transferências da União e dos
Estados

ESTADO DE M INAS- MG

POlÍTICA

22/01/2013

53- ROYALTIES DO PETRÓLEO VIRAM MOEDA DE TROCA ENTRE UNIÃO E
MUNICÍPIOS
Di/ma apresentará a prefeitos proposta de revisão do indexador da dívida dos municípios em troca de apoio para
que a destinação de recursos do petróleo à educação seja mantida
Paulo de Tarso Lyra, Denise Rothenbur e J u/iana Braga

Para diminuir a pressão dos aliados e garantir que os recursos do pré-sal sejam destinados
integralmente para a educação, o governo apresentará aos prefeitos reunidos em Brasilia na semana
que vem uma proposta de revisão das dívidas municipais. O Planalto aceita trocar o indexador da dívida
de IGP-01 mais 6% por IPC ou taxa selic, a depender de qual estiver com o percentual mais baixo. Em
contrapartida, não quer que se repitam as cenas do fim do ano passado, quando uma caravana de
administradores municipais desembarcou em Brasília querendo o dinheiro que virá dos novos campos de
petróleo, levando a presidente Dilma Rousseff a vetar o projeto e comprar uma briga com o Congresso.
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Além disso, a presidente, de olho no destravamento da economia para assegurar um PIS mais
consistente nos dois anos decisivos para a sua reeleição, cobrará que os prefeitos utilizem as verbas
dessa folga orçamentária em investimentos, como obras de infraestrutura, saneamento e saúde e não,
no aumento do custeio ou no inchaço da máquina pública.
Segundo apurou o Estado de Minas, essa será uma das discussões centrais no encontro da presidente
Dilma Rousseff com os administradores municipais empossados em 1° de janeiro, marcado para a
segunda-feira, em Brasília. Os ministros cujas pastas tenham forte atuação nos municípios farão painéis
mostrando todos os programas federais e os recursos disponíveis para as cidades brasileiras. A
percepção do Planalto é de que muitos prefeitos desconhecem os repasses a que têm direitos ou não
sabem elaborar projetos eficientes para que as verbas sejam efetivamente liberadas.
Essa seria uma das maneiras para mostrar que, muitas vezes, as cidades estão afogadas em problemas
ou engessadas mais por desconhecimento do que por questões fiscais e econômicas. Mesmo assim, o
governo federal está disposto a dar uma mãozinha. No programa de creches, por exemplo - uma das
principais promessas de Dilma durante a campanha presidencial de 2010-, a tendência é que sejam
liberados recursos não apenas para a construção dos estabelecimentos, mas também para a compra
dos terrenos. O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, debaterá com os novos
prefeitos alternativas para que eles não paguem por desvios praticados em gestões anteriores.
Mas o grande tema estará centrado, de fato, nas dividas municipais. O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, será um dos painelistas do encontro mas, provavelmente, essas conversas se darão de
maneira reservada. Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que o montante total do
endividamento que pode ser parcelado chega aos R$ 100 bilhões. Tão logo foi eleito, o prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad, conversou com a presidente e com Mantega, mostrando que o nível de
insolvência era gigantesco e que algo precisava ser feito.
O governo aproveitou, então, a discussão em torno da "maquiagem" no superávit primário para retomar
esse debate. A equipe econômica assegura que o resultado final é mais difícil de ser obtido porque os
estados e municípios têm dificuldades de fechar as contas e, assim, economizar os recursos necessários
para o pagamento dos juros da divida. Com mais dinheiro em caixa, os prefeitos terão condições de
investir e, ao mesmo tempo, pagar o que devem ao governo federal, que poderá fechar as contas sem a
necessidade de manobras contábeis, balizadas pela revista The Economist como o velho "jeitinho
brasileiro".
Além disso, os prefeitos terão que aceitar que os recursos do pré-sal sejam destinados à educação. A
presidente Dilma Rousseff já afirmou essa intenção diversas vezes. Tramita no Congresso um projeto
que eleva para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) os investimentos previstos para a pasta comandada
por Aloizio Mercadante. O governo aceita a mudança, mas disse que a única maneira da conta fechar é
pegar os recursos da exploração dos novos campos de petróleo.

DIÁRIO DE PE RNAMBUCO- PE
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54- ROYALTIES DO PETRÓLEO VIRAM MOEDA DE TROCA ENTRE UNIÃO E
MUNICÍPIOS
Di/ma apresentará a prefeitos proposta de revisão do indexador da divida dos municípios em troc a de apoio para
que a destinação de recursos do petróleo à educação seja mantida

Para diminuir a pressão dos aliados e garantir que os recursos do pré-sal sejam destinados
integralmente para a educação, o governo apresentará aos prefeitos reunidos em Brasília na semana
que vem uma proposta de revisão das dividas municipais. O Planalto aceita trocar o indexador da dívida
de IGP-DI mais 6% por IPC ou taxa selic, a depender de qual estiver com o percentual mais baixo. Em
contrapartida, não quer que se repitam as cenas do fim do ano passado, quando uma caravana de
administradores municipais desembarcou em Brasília querendo o dinheiro que virá dos novos campos de

Só

1709

171 O Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Além disso, a presidente, de olho no destravamento da economia para assegurar um P IB mais
consistente nos dois anos decisivos para a sua reeleição, cobrará que os prefeitos utilizem as verbas
dessa folga orçamentária em investimentos, como obras de infraestrutura, saneamento e saúde e não,
no aumento do custeio ou no inchaço da máquina pública.
Segundo apurou o Estado de Minas, essa será uma das discussões centrais no encontro da presidente
Dílma Rousseff com os administradores municipais empossados em 1° de janeiro, marcado para a
segunda-feira, em Brasília. Os ministros cujas pastas tenham forte atuação nos municípios farão painéis
mostrando todos os programas federais e os recursos disponíveis para as cidades brasileiras. A
percepção do Planalto é de que muitos prefeitos desconhecem os repasses a que têm direitos ou não
sabem elaborar projetos eficientes para que as verbas sejam efetivamente liberadas.
Essa seria uma das maneiras para mostrar que, muitas vezes, as cidades estão afogadas em problemas
ou engessadas mais por desconhecimento do que por questões fiscais e econômicas. Mesmo assim, o
governo federal está disposto a dar uma mãozinha. No programa de creches, por exemplo- uma das
principais promessas de Dilma durante a campanha presidencial de 201 O-, a tendência é que sejam
liberados recursos não apenas para a construção dos estabelecimentos, mas também para a compra
dos terrenos. O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, debaterá com os novos
prefeitos alternativas para que eles não paguem por desvios praticados em gestões anteriores.
Mas o grande tema estará centrado, de fato, nas dívidas municipais. O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, será um dos painelistas do encontro mas, provavelmente, essas conversas se darão de
maneira reservada. Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que o montante total do
endividamento que pode ser parcelado chega aos R$ 100 bilhões. Tão logo foi eleito, o prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad, conversou com a presidente e com Mantega, mostrando que o nível de
insolvência era gigantesco e que algo precisava ser feito.
O governo aproveitou, então, a discussão em torno da "maquiagem" no superávit primário para retomar
esse debate. A equipe econômica assegura que o resultado final é mais difícil de ser obtido porque os
estados e municípios têm dificuldades de fechar as contas e, assim , economizar os recursos necessários
para o pagamento dos juros da dívida. Com maís dinheiro em caixa, os prefeitos terão condições de
investir e, ao mesmo tempo, pagar o que devem ao governo federal, que poderá fechar as contas sem a
necessidade de manobras contábeis, balizadas pela revista The Economist como o velho "jeitinho
brasileiro".
Além disso, os prefeitos terão que aceitar que os recursos do pré-sal sejam destinados à educação. A
presidente Dilma Rousseff já afirmou essa intenção diversas vezes. Tramita no Congresso um projeto
que eleva para 10% do Produto Interno Bruto (PIS) os investimentos previstos para a pasta comandada
por Aloizio Mercadante. O governo aceita a mudança, mas disse que a única maneira da conta fechar é
pegar os recursos da exploração dos novos campos de petróleo.

UOL

PODER

22/01/2013

55 - OPOSIÇÃO QUESTIONA MP QUE LIBEROU CRÉDITO DE R$ 42,5 BILHÕES
Acusando o Palácio do Planalto de maquiar o cenário econômico, DEM e PSDB protocolaram nesta
terça-feira (22) uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo que seja declarada
inconstitucional a medida provisória que liberou crédito extraordinário de R$ 42,5 bilhões para
investimentos neste ano.
O Planalto recorreu em dezembro à MP após o Congresso adiar para fevereiro a votação da proposta
orçamentária. Foi o maior valor já previsto em uma medida do tipo, sendo que o recorde anterior era de
R$ 26,7 bilhões, em 2010.
Para a oposição, o governo está usurpando atribuições do Legislativo e ferindo a Constituição tendo em
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vista que não há urgência e relevância para a liberação desses recursos.
Segundo o vice-lider do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), o objetivo do governo é inflar o
resultado do PIS (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre desse ano.
O deputado argumentou que o governo tem R$ 178 bilhões dos chamados restos a pagar para
investimentos, além de poder usar verba prevista na Constituição para gastos em custeio da máquina
pública.
"O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem", disse Caiado. "É maquiagem no
superávit, no PIB do primeiro trimestre, na inflação ao ligar para governadores e prefeitos para não
aumentarem tarifas [como a de transporte público), é maquiagem na conta de luz porque é o tesouro que
vai pagar [a redução de tarifa de energia elétrica]", completou.
O deputado Carlos Sampaio (PSDB-PR) reforçou o discurso. "Esses créditos j amais poderiam ser
tratados em MP. O governo mais uma vez tenta retirar do Congresso o poder de aprovar o orçamento",
afirmou.
Segundo o governo, os recursos servirão para a execução de gastos em obras de infraestrutura. O
impasse em relação ao Orçamento ocorreu após a confusão em torno da derrubada dos vetos
presidenciais à lei que muda a distribuição dos royalties do petróleo, que tomou quase todas as sessões
do Congresso no fim deste ano.
Sem Orçamento, o governo poderia gastar com despesas obrigatórias, como salários, e os chamados
"restos a pagar", as contas pendentes de anos passados, mas não investimentos.
Em 2008, com base numa ação do PSDB, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal
entendeu que a edição de MPs para criar despesas deve ser limitada às hipóteses citadas na
Constituição: "Atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção
interna ou calamidade pública".

G1

ECONOMIA

22/01/2013

56 -OPOSIÇÃO PROTOCOLA AÇÃO CONTRA MP DO ORÇAMENTO NO STF
Daniela Martins I Valor

O DEM e o PSDB protocolaram nesta terça-feira uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) que questiona a Medida Provisória (MP) que abre crédito no valor
lfquido de R$ 42,5 bilhões. Assim que o conteúdo da MP foi anunciado no fim do ano passado os
partidos de oposição já argumentavam que a proposta era ilegal e inócua.
Para a minoria, a edição de MP para liberar créditos e suplementar o orçamento não tem respaldo legal.
O vice-lider do DEM, deputado Ronaldo Caiado (GO), afirmou que a MP cria um orçamento paralelo e
desqualifica o trabalho do Congresso de produzir a peça orçamentária anualmente, além de invadir as
prerrogativas o Legislativo.
Para Caiado, a manobra tem o objetivo de permitir gastos além das despesas de custeio previstas pela
Constituição e dos restos a pagar até a aprovação do Orçamento de 2013. O deputado define a manobra
como uma nova maquiagem do governo Dilma Rousseff sobre as contas públicas.
O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem . É a maquiagem no superávit, no PIB
[Produto Interno Bruto] do primeiro trimestre, da inflação -estão ligando para governadores e prefeitos
para não aumentar tarifa. É maquiagem na conta de luz porque é o Tesouro [Nacional] que vai pagar [a
redução da conta de luz], declarou.
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O futuro líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo tenta, com a proposta,
retirar o poder do Congresso de aprovar o Orçamento. Pagamentos de despesas ordinárias, tanto
investimentos como [despesas] ordinárias, não são imprevisíveis. Se não são, jamais poderiam ser
tratadas em MP, afirmou.
A edição da MP foi necessária porque o Congresso ainda não aprovou a Lei Orçamentária Anual de
2013 como forma de possibilitar novos investimentos no início do ano. A votação do Orçamento foi
adiada para 5 fevereiro, após o recesso parlamentar.
A votação foi prejudicada pela paralisia do Congresso diante do impasse político em relação à
apreciação dos vetos presidenciais à lei que redistribuiu os royalties do petróleo. O vice-líder do DEM
disse que o atraso na votação do Orçamento não se deve a resistências da oposição. Estão querendo
vender como se fosse um lapso do Congresso Nacional, um atraso do Congresso em aprovar, apontou
Caiado.

ESTADO DE MINAS- MG

POLÍT ICA

22/01/2013

57 - DEM E PSDB QUESTIONAM NO SUPREMO MP SOBRE ORÇAMENTO
O DEM e o PSDB recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória (MP 598)
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária.
"A MP cria um Orçamento paralelo e desqualifica o trabalho do Congresso", disse o deputado Ronaldo
Caiado (GO), vice-líder do DEM. Ele afirmou que, ao editar a MP, a presidente buscou maquiar o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. "Essa MP foi editada especificamente
para maquiar o 'pibinho do primeiro trimestre e transparecer que o governo está investindo. O governo
Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É mais uma maquiagem do governo",
afirmou Caiado.
A MP libera R$ 42,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado,
depois que o Congresso entrou em recesso, adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês. A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleoroyalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente- os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013. Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução.
"A relevância e urgência do presente crédito justificam-se, também, pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013- PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção, durante o exercício de 2013, causaria prejuízos
incontornáveis, inviabllízando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em políticas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do Pais", argumentou a ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP.
Em dezembro, assim que a MP foi editada, a ministra Miriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra, os recursos vão para obras, como a reforma da BR 101 , no Espírito Santo,
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58 - DEM E PSDB QUESTIONAM NO SUPREMO MP SOBRE ORÇAMENTO
O DEM e o PSDB recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória (MP 598)
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária.
"A MP cria um Orçamento paralelo e desqualifica o trabalho do Congresso", disse o deputado Ronaldo
Caiado (GO), vice-líder do DEM. Ele afirmou que, ao editar a MP, a presidente buscou maquiar o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. "Essa MP foi editada especificamente
para maquiar o 'pibinho do primeiro trimestre e transparecer que o governo está investindo. O governo
Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É mais uma maquiagem do governo",
afirmou Caiado.
A MP libera R$ 42,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado,
depois que o Congresso entrou em recesso, adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês. A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleo royalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente- os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013. Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução.
"A relevância e urgência do presente crédito justificam-se, também, pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013 - PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção, durante o exercício de 2013, causaria prejuízos
incontornáveis, inviabilizando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em políticas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do País", argumentou a ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP.
Em dezembro, assim que a MP foi editada, a ministra Miriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra, os recursos vão para obras, como a reforma da BR 101 , no Espírito Santo,
da BR 156, no Amapá, e da BR 285 e BR 386, no Rio Grande do Sul. Além disso, o dinheiro também
será aplicado, segundo a ministra, na área social, na continuidade a obras de drenagem e pavimentação
em vias urbanas, construção de barragens subterrâneas contra a seca e pagamento de seguro rural a 1O
mil produtores.

CLICABRASÍLIA- DF

POLÍTICA

22/01/2013

59- DEM E PSDB QUESTIONAM NO SUPREMO MP SOBRE ORÇAMENTO
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As informaçoes são do jornal O ESTADO de SÃO PAULO

O DEM e o PSDB recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória (MP 598)
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária.
"A MP cria um Orçamento paralelo e desqualifica o trabalho do Congresso", disse o deputado Ronaldo
Caiado (GO), vice-líder do DEM . Ele afirmou que, ao editar a MP, a presidente buscou maquiar o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. "Essa MP foi editada especificamente
para maquiar o 'pibinho do primeiro trimestre e transparecer que o governo está investindo. O governo
Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem . É mais uma maquiagem do governo",
afirmou Caiado.
A MP libera R$ 42,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado,
depois que o Congresso entrou em recesso, adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês. A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleoroyalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente- os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013. Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução.
"A relevância e urgência do presente crédito justificam-se, também , pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013 - PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção, durante o exercício de 2013, causaria prejuízos
incontornáveis, inviabílízando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em políticas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do País", argumentou a ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP.
Em dezembro, assim que a MP foi editada, a ministra Míriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra, os recursos vão para obras, como a reforma da BR 101, no Espírito Santo,
da BR 156, no Amapá, e da BR 285 e BR 386, no Rio Grande do Sul. Além disso, o dinheiro também
será aplicado, segundo a ministra, na área social, na continuidade a obras de drenagem e pavimentação
em vias urbanas, construção de barragens subterrâneas contra a seca e pagamento de seguro rural a 1O
mil produtores.

O GLOBO ONLINE

PAÍS

22/01 /2013

60- DEM E PSDB VÃO AO STF CONTRA MP QUE LIBERA R$42,5 8 1 EM CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO
(Por Eduardo Simões)

SÃO PAULO, 22 Jan (Reuters) - DEM e PSDB entraram nesta terça-feira com uma ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para derrubar uma medida provisória do governo
federal que libera 42,5 bilhões de reais em créditos extraordinários antes da aprovação do Orçamento de
2013 pelo Congresso.
Os partidos de oposição argumentam que a Constituição afirma que cabe ao Legislativo determinar a
destinação de recursos públicos e que a abertura de créditos suplementares por medidas provisórias só
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se JUstifica em caráter emergencial, como em caso de guerras e calamidades públicas.
O Congresso não votou no fim do ano passado o Orçamento deste ano e entrou em recesso sem
aprovar a peça orçamentária, em meio ao impasse na disputa sobre a votação do veto parcial da
presidente Dilma Rousseff a uma nova fórmula de divisão dos royalties do petróleo, beneficiando
Estados não-produtores.
Em resposta, no dia 27 de dezembro o governo editou medida provisória liberando 42,5 bilhões de reais
em créditos extraordinários e, à época, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, argumentou que os
recursos garantiriam que ministérios e empresas estatais continuassem a investir, impulsionando a
atividade econômica em 2013.
"O governo Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. Essa Medida Provisória tem por
objetivo maquiar o PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre e cria um orçamento paralelo que
desqualifica totalmente o trabalho do Congresso Nacional que é elaborar a peça orçamentária", disse o
vice-líder do DEM na Câmara dos Deputados, Ronaldo Caiado (GO), segundo nota divulgada pela
legenda.
Sem a aprovação do Orçamento pelo Congresso, o governo pode gastar mensalmente apenas 1/12 dos
recursos previstos para o custeio da máquina, pagamento de salários e benefícios sociais. Mas não há
possibilidade de liberação de recursos novos para investimento --somente os recursos já comprometidos
e nao pagos em 2012. os chamados restos a pagar, poderiam ser liberados.

À época da edição da MP, a ministra do Planejamento disse que o governo estava "confortável" com a
medida, argumentando estar respaldado pela Advocacia Geral da União (AGU), pela Casa Civil da
Presidência e pela assessoria jurídica do ministério.
Em novembro de 2008, o STF, em decisão liminar, suspendeu uma medida provisória com crédito
extraordinário e abriu entendimento que não se pode editar MP com esse fim até que seja julgado o
mérito da questão.

TERRA

POlÍTICA

22/01/2013

61 -NO STF, OPOSIÇÃO QUESTIONA MP QUE LIBERA GASTOS DO GOVERNO
PSDB e Democratas entraram nesta terça-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin)
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12. A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC}, contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.

"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma. Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO).
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
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ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril , o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Miriam destacou ainda que, em
2010, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.

Á

"A AGU (Advocacia-Geral da União), a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.

VALOR ONLINE

POLÍTICA

22/01/2013

62 - OPOSIÇÃO PROTOCOLA AÇÃO CONTRA MP DO ORÇAMENTO NO STF
(Daniela Martins 1 Valor)

BRASÍLIA- O DEM e o PSDB protocolaram nesta terça-feira uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) que questiona a Medida Provisória (MP) que abre crédito no
valor liquido de R$ 42,5 bilhões. Assim que o conteúdo da MP foi anunciado no fim do ano passado os
partidos de oposição já argumentavam que a proposta era "ilegal e inócua".
Para a minoria, a edição de MP para liberar créditos e suplementar o orçamento não tem respaldo legal.
O VICe-líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado (GO), afirmou que a MP cria um orçamento "paralelo" e
"desqualifica" o trabalho do Congresso de produzir a peça orçamentária anualmente, além de invadir as
prerrogativas o Legislativo.
Para Caiado, a manobra tem o objetivo de permitir gastos além das despesas de custeio previstas pela
Constituição e dos restos a pagar até a aprovação do Orçamento de 2013. O deputado define a manobra
como uma "nova maquiagem" do governo Dilma Rousseff sobre as contas públicas.
"O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É a maquiagem no superávit, no PIB
[Produto Interno Bruto] do primeiro trimestre, da inflação- estão ligando para governadores e prefeitos
para não aumentar tarifa. E maquiagem na conta de luz porque é o Tesouro [Nacional] que vai pagar [a
redução da conta de luz]", declarou.
Caiado disse que uma Adin de conteúdo semelhante, que mostra a Inconstitucionalidade de uma MP de
suplementação orçamentária, já foi julgada em 2008 pelo Supremo.
O futuro líder do PSDB , deputado Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo tenta, com a proposta,
retirar o poder do Congresso de aprovar o Orçamento. "Pagamentos de despesas ordinárias, tanto
investimentos como [despesas] ordinárias, não são imprevisíveis. Se não são, jamais poderiam ser
tratadas em MP", afirmou.
A edição da MP foi necessária porque o Congresso ainda não aprovou a Lei Orçamentária Anual de
2013 como forma de possibilitar novos investimentos no início do ano. A votação do Orçamento foi
adiada para 5 fevereiro, após o recesso parlame'ltar.
A votação foi prejudicada pela paralisia do Congresso diante do impasse político em relação à
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63 - OPOSIÇÃO QUESTIONA MP DO ORÇAMENTO NO STF
DEM e PSOB pedem a suspensão da medida sob o argumento de que houve invasão do Executivo no Legislativo;
sem aprovação da lei orçamentária, medida liberou R$ 42,5 bilhões

O DEM e o PSDB recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória (MP 598)
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária.
"A MP cria um Orçamento paralelo e desqualifica o trabalho do Congresso", disse o deputado Ronaldo
Caiado (GO), vice-líder do DEM. Ele afirmou que, ao editar a MP, a presidente buscou maquiar o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. "Essa MP foi editada especificamente
para maquiar o pibinho do primeiro trimestre e transparecer que o governo está investindo. O governo
Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É mais uma maquiagem do governo",
afirmou Caiado.
A MP libera R$ 42,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado ,
depois que o Congresso entrou em recesso, adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês. A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleo royalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente -os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013. Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução.
"A relevância e urgência do presente crédito justificam-se, também, pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013 - PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção, durante o exercício de 2013, causaria prejuizos
incontornáveis, invlabilizando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em politicas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do Pais", argumentou a ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP.
Em dezembro, assim que a MP foi editada, a ministra Miriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra, os recursos vão para obras, como a reforma da BR 101 , no Espírito Santo,
da BR 156, no Amapá, e da BR 285 e BR 386, no Rio Grande do Sul. Além disso, o dinheiro também
será aplicado, segundo a ministra, na área social, na continuidade a obras de drenagem e pavimentação
em vias urbanas, construção de barragens subterrâneas contra a seca e pagamento de seguro rural a 1O
mil produtores.

64

1717

1718

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

R7

DISTRITO FEDERAL

Março de 2016

.22/01/2013

64 - DEM E PSDB QUESTIONAM NO SUPREMO MP SOBRE ORÇAMENTO
Para o deputado Ronaldo Caiado, Di/ma tentou maquiar o crescimento do PIB

O DEM e o PSDB recorreram ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra a Medida Provisória 598
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013. A Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária, como afirmou o deputado Ronaldo Caiado
(GO), vice-líder do DEM.
-Essa MP foi editada especificamente para maquiar o "pibinho" do primeiro trimestre e transparecer
que o governo está investindo. O governo Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É
mais uma maquiagem do governo.
A MP libera R$ 42,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado,
depois que o Congresso entrou em recesso. adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês. A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleoroyalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente- os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013. Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução.
A ministra do Planejamento, Mir iam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP,
argumentou que ações governamentais prioritárias precisam ter continuidade.
-A relevância e urgência do presente crédito justificam-se, também, pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013- PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção, durante o exercício de 2013, causaria prejuízos
incontornáveis, inviabilizando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em políticas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do Pais.
Em dezembro, assim que a MP foi editada, a ministra Miriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra. os recursos vão para obras. como a reforma da BR 101 , no Espírito Santo,
da BR 156, no Amapá, e da BR 285 e BR 386, no Rio Grande do Sul. Além disso, o dinheiro também
será aplicado, segundo a ministra, na área social, na continuidade a obras de drenagem e pavimentação
em vias urbanas, construção de barragens subterrâneas contra a seca e pagamento de seguro rural a
10.000 produtores.

JORNAL DO BRASIL ONLINE - RJ

PAÍS

22/01/2013

65 -OPOSIÇÃO QUESTIONA NO STF CONSTITUCIONALIDADE DE MP QUE
LIBERA GASTOS
Brasília -O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598112. A MP abre crédito
extraordinário no valor liquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
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na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma . Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade. "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o pais, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso", explicou.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril, o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
2010, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
"A AGU [Advocacia-Geral da União]. a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria Isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem .

O GLOBO ONLINE
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66 - PSDB E DEM PROTOCOLAM AÇÃO CONTRA MP DO ORÇAMENTO
Medida provisória editada em dezembro abriu créditos extraordinários para diversos órgãos

BRASÍLIA- O PSDB e DEM protocolaram nesta terça-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF), ação
direta de inconstitucionalidade (Adin) contra a medida provisória 598, a MP do Orçamento. A medida
editada em dezembro abriu créditos extraordinários de R$ 42,5 bilhões em favor de diversos órgãosvalor líquido final entre aberturas de novos créditos e cancelamentos de créditos antigos dentro do
mesmo texto. Em dezembro, por conta da confusão dos royalties, o Congresso acabou não votando a
proposta orçamentária para 2013, adiando a votação para 5 de fevereiro, quando o Legislativo já terá
voltado do recesso.
Um dos argumentos técnicos, inclusive de integrantes da Comissão Mista De Orçamento (CMO), é o de
que já há instrumentos legais para garantir o funcionamento da máquina pública nos casos em que o
Orçamento não é aprovado até 22 dezembro, prazo final pela Constituição. A LDO, por exemplo, prevê a
manutenção das chamadas despesas obrigatórias, como pagamento de pessoal. Segundo a LDO, o
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Ao editar a MP, em dezembro, os ministros da área econômica defenderam e legalidade da ação. Na
justificativa da MP, o governo alegou que haveria "interrupção de diversas ações que se encontram em
andamento". O Ministério do Planejamento informou ainda que a MP estava em conformidade com o
artigo 62 da Constituição e que isso já fora adotado em anos anteriores.
Na ação, os dois partidos de oposição justificam que a medida é inconstitucional " especialmente por
atender despesas previsíveis e muitas delas já incluídas em projetos de crédito adicional em tramitação
no Congresso em 2012 e outras no próprio projeto de lei orçamentária. Assim, não teriam sido atendidos
os pressupostos constitucionais obrigatórios para abertura de crédito extraordinário - urgência e
imprevisibilidade da despesa autorizada. Para os partidos, o governo fere os artigos 62 da Constituição.
Pelo artigo 62 da Constituição, não é permitida a edição de Medida Provisória que trate de diretrizes
orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, como é o caso da MP 598.
- O governo Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. Essa Medida Provisória tem por
objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre e cria um orçamento paralelo que desqualifica totalmente o
trabalho do Congresso Nacional que é elaborar a peça orçamentária. Se não houve aprovação do
orçamento não foi por culpa da oposição. Tanto é que o relatório final da Comissão Mista do Orçamento
foi aprovado em tempo hábil e, se não foi votado no plenário, foi porque membros do PT do Rio de
Janeiro entraram com uma ação no STF _disse o vice-líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo
Caiado (GO) .
-Ao editar MP para este fim, o Executivo investe contra a Constituição, pois a utilização do crédito
extraordinário via MP, como substitutivo parcial para o Orçamento não aprovado, é totalmente
desnecessária e representa um claro desrespeito ao papel e às atribuições do Congresso Nacional acrescentou o novo lider do PSDB na Câmara , deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP).
A oposição e técnicos da CMO argumentam que o governo pode manter os investimentos antigos
apenas com os chamados 'restos a pagar" (que são pagamentos que ficam de um ano para o outro).
Dados do Tesouro Nacional indicam que, para 2013, o governo recebeu uma herança de nada menos do
que R$ 178 bilhões em "restos a pagar". Somente em Investimentos não gastos em 2012 e que se
transformaram em "restos a pagar", há R$ 44 bilhões- valor superior ao crédito aberto. Como acontece
em todos os anos, os "restos a pagar" vêm aumentando. No início de 2012, o estoque recebido de 2011
foi de R$ 141 bilhões. Já em 2011 , o estoque recebido de 201 O foi de R$ 128 bilhões.

VALOR ONLINE
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67 - BRAGA DEFENDE MP DO ORÇAMENTO APÓS OPOSIÇÃO RECORRER AO
STF
(Yvna Sousa e Daniela Martins I Valor)

O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), defendeu nesta terça-feira a chamada "MP
do Orçamento". A medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff abre crédito extraordinário
líquido de R$ 42,5 bilhões e garante os investimentos do governo até que o Congresso vote a peça
orçamentária de 2013.
"A Medida Provisória 598 atende aos princípios da legalidade e o governo tomou uma medida
responsável para não paralisar o país, garantindo os investimentos necessários e o pagamento de
salários até que o Orçamento seja votado pelo Congresso", afirmou por meio de nota distribuída pela
assessoria de imprensa.
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O Congresso Nacional encerrou as atividades do ano passado sem aprovar o Orçamento de 2013. Sem
a lei, o governo está autorizado a gastar o duodécimo (um doze avos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2013) em áreas específicas, como custeio da máquina- incluindo pagamento de salários, ao
contrário do afirmado pelo senador Eduardo Braga- mas fica proibido de fazer investimentos.
O líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães (CE), também defendeu a MP. Segundo o petista, a
medida provisória foi editada para manter o andamento dos projetos de investimento em curso no país e,
sem ela, haveria "enormes prejuízos para a economia".
"O caráter de urgência e relevância se justifica para evitar atrasos nos cronogramas de execução das
obras consideradas estratégicas que, de outro modo, resultariam em prejuízos financeiros e postergação
dos benefícios à população", disse em nota divulgada nesta terça-feira.
Por outro lado, o vice-lider do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO), a MP cria um
orçamento "paralelo" e "desqualifica" o trabalho do Congresso de produzir a peça orçamentária
anualmente, além de invadir as prerrogativas do Legislativo. O deputado definiu a medida como uma
"nova maquiagem" do governo Dilma Rousseff sobre as contas públicas.
"O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É a maquiagem no superávit, no PIB
[Produto Interno Bruto] do primeiro trimestre, da inflação- estão ligando para governadores e prefeitos
para não aumentar tarifa. E maquiagem na conta de luz porque é o Tesouro [Nacional] que vai pagar [a
redução da conta de luz]", listou.
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68- DEM E PSDB VÃO AO STF CONTRA MP QUE LIBERA R$42,5 81 EM CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO
(Por Eduardo Simões)

SÃO PAULO, 22 Jan (Reuters) - DEM e PSDB entraram nesta terça-feira com uma ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para derrubar uma medida provisória do governo
federal que libera 42,5 bilhões de reais em créditos extraordinários antes da aprovação do Orçamento de
2013 pelo Congresso.
Os partidos de oposição argumentam que a Constituição afirma que cabe ao Legislativo determinar a
destinação de recursos públicos e que a abertura de créditos suplementares por medidas provisórias só
se justifica em caráter emergencial, como em caso de guerras e calamidades públicas.
O Congresso não votou no fim do ano passado o Orçamento deste ano e entrou em recesso sem
aprovar a peça orçamentána, em meio ao impasse na disputa sobre a votação do veto parcial da
presidente Dilma Rousseff a uma nova fórmula de divisão dos royalties do petróleo, beneficiando
Estados não-produtores.
Em resposta, no dia 27 de dezembro o governo editou medida provisória liberando 42,5 bilhões de reais
em créditos extraordinários e, à época, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, argumentou que os
recursos garantiriam que ministérios e empresas estatais continuassem a investir, impulsionando a
atividade econômica em 2013.
"O governo Dilmâ está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. Essa Medida Provisória tem por
objetivo maquiar o PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre e cria um orçamento paralelo que
desqualifica totalmente o trabalho do Congresso Nacional que é elaborar a peça orçamentária", disse o
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Sem a aprovação do Orçamento pelo Congresso, o governo pode gastar mensalmente apenas 1/12 dos
recursos previstos para o custeio da máquina, pagamento de salários e beneficios socrais. Mas não há
possibilidade de liberação de recursos novos para investimento --somente os recursos já comprometidos
e não pagos em 2012, os chamados restos a pagar, poderiam ser liberados.

À época da edição da MP, a ministra do Planejamento disse que o governo estava "confortável" com a
medida, argumentando estar respaldado pela Advocacia Geral da União (AGU), pela Casa Civil da
Presidência e pela assessoria jurídica do ministério.
Em novembro de 2008, o STF, em decisão liminar, suspendeu uma medida provisória com crédito
extraordinário e abriu entendimento que não se pode editar MP com esse fim até que seja julgado o
mérito da questão.

AGÊNCIA BRASIL

POLÍTICA

22101/2013

69- ATUALIZADA- OPOSIÇÃO QUESTIONA NO STF CONSTITUCIONALIDADE DE
MP QUE LIBERA GASTOS DO GOVERNO
Karine Melo Repórter da Agência Brasil

Brasília- O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598112. A MP abre crédito
extraordinário no valor liquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma. Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/ 12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade. "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o pais, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso'', explicou.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril, o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
2010, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
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"A AGU [Advocacia-Geral da União], a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.
Edição: Davi Oliveira 11 Matéria atualizada às 17h22 para Incluir declaração do líder do governo no
Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), recebida após a primeira publicação, às 14h33
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a Licença Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil. Para
reproduzir as matérias é necessário apenas dar crédito à Agência Brasil
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70 - OPOSIÇÃO QUESTIONA NO STF CONSTITUCIONALIDADE DE MP QUE
LIBERA GASTOS DO GOVERNO
PSDB e Democratas entraram nesta terça-feira (22) com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin)
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12. A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.

"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma . Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril, o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou•. Belchior destacou ainda que, em
2010, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
"A AGU [Advocacia-Geral da União], a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança•, disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela reportagem, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero Jucá
(PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do Ministério
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do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.
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71 -BRAGA DEFENDE MP DO ORÇAMENTO APÓS OPOSIÇÃO RECORRER AO
STF
(Yvna Sousa e Daniela Martins 1 Valo r)

O líder do governo no Senado, Eduardo Braga {PMDB-AM), defendeu nesta terça-feira a chamada "MP
do Orçamento''. A medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff abre crédito extraordinário
líquido de R$ 42,5 bilhões e garante os investimentos do governo até que o Congresso vote a peça
orçamentária de 2013.
"A Medida Provisória 598 atende aos princípios da legalidade e o governo tomou uma medida
responsável para não paralisar o país, garantindo os investimentos necessários e o pagamento de
salários até que o Orçamento seja votado pelo Congresso", afirmou por meio de nota distribuída pela
assessoria de imprensa.
Hoje, DEM e PSOB protocolaram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no Supremo Tribunal
Federal (ST F) questionando a legitimidade da MP.
O Congresso Nacional encerrou as atividades do ano passado sem aprovar o Orçamento de 2013. Sem
a lei, o governo está autorizado a gastar o duodécimo (um doze avos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2013) em áreas especificas, como custeio da máquina - incluindo pagamento de salários, ao contrário
do afirmado pelo senador Eduardo Braga - mas fica proibido de fazer investimentos.
Para o vice-lider do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO), a MP cria um orçamento
"paralelo" e "desqualifica" o trabalho do Congresso de produzir a peça orçamentária anualmente, além
de invadir as prerrogativas do Legislativo. O deputado definiu a medida como uma "nova maquiagem" do
governo Oilma Rousseff sobre as contas públicas .
"O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É a maquiagem no superávit, no PIB
[Produto Interno Bruto] do primeiro trimestre, da inflação- estão ligando para governadores e prefeitos
para não aumentar tarifa. E maquiagem na conta de luz porque é o Tesouro [Nacional] que vai pagar [a
redução da conta de luz]", listou.

BRASIL 247
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72- PSDB E DEM TENTAM BARRAR R$ 42 Bl PARA OBRAS DO PAC
Os partidos de oposição presididos pelo deputado Sergio Guerra (PSDB-PE) e o senador Agripino Maia (DEM-RN)
entraram com ação direta de incor~stitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Medida Provisória 598112.
A MP abre crédito extraordinário no valor de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais,
garantindo recursos para obras do PAC e contornando o atraso na aprovação do Orçamento da União para 2013

Karine Melo Rep órter da Agência B ras il

Brasília - O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12. A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
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na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma. Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade. "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o país, garantido
os investimentos necessários e pagamento de sal'áríos até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso", explicou.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Míriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril, o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
201 O, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
"A AGU (Advocacia-Geral da União]. a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Míríam Belchior.
Procurado pela Agência Brasíl, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.

O ESTADO DE SÃO PAULO

DORAKRAMER

23/01/2013

73 - CORDÃO DO ENCARNADO
Dora Kramer

O ex-presidente Luiz Inácio da Silva usurpa o poder de suas criaturas, é o
que se diz sobre seus movimentos de interferência explfcita no governo Dilma Rousseff e nos primeiros
acordes da administração Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo.
Lula é alvo de toda sorte de críticas por desenhá-los como meras marionetes e tentar exercer de fato um
poder que de direito não possui.
Não foi eleito, portanto não tem razão para se reunir com a equipe de Haddad para "traçar diretrizes".
Não recebeu delegação presidencial para atuar como coordenador e, no entanto, age como se fosse a
eminência mais nítida do governo federal.
Isso é o que parece; não necessariamente é o que acontece.
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Primeiro, porque Dilma e Haddad detêm o poder de direito, estão lá sentados nas cadeiras que lhes
couberam por candidaturas ungidas pelo criador e corroboradas pelo eleitor. Isso ninguém lhes tira.
Segundo, porque têm a perfeita noção de que estão à frente de duas importantes trincheiras de um
projeto partidário cujo condutor é Lula. Estão- todos os participantes dessa "marcha"- pouco ligando
para essas formalidades que assombram analistas da cena política. Querem mais é que o chefe suba ao
palco. Quanto mais o ex-presidente exercita suas artes de atrair todas as atenções, menos o PT precisa
tratar de seus problemas com a ética e com (a falta de) resultados concretos de sua gestão federal. O
debate nacional se desvia dos problemas reais para uma questão surreal.
É como disse o ex-secretário geral da Presidência Luiz Dulci: "A movimentação de Lula é natural e
desejável para o PT".
Até semana passada, crescia o deba-te sobre inflação, investimentos, fornecimento de energia,
maquiagem de dados das contas governamentais, PIB pífio, excesso de interferência estatal na
economia, reclamações de políticos e empresários, construção de alternativas eleitorais para 2014.
Até a reunião com a equipe de Haddad para produzir fotografia passível de gerar análises sobre a
interferência de Lula, o PT ainda enfrentava rescaldo do julgamento do mensalão, graças à iniciativa da
juventude petista de promover "jantar vaquinha" para ajudar a pagar as multas dos condenados. Como
se José Dirceu, por exemplo, precisasse de auxílio para juntar R$ 676 mil.
Até então Lula estava calado, fugindo de jornalistas por lavanderias de hotel para não comentar as
acusações contra sua protegida Rosemary Noronha e o depoimento de Marcos Valéria à ProcuradoriaGeral da República, que ensejou pedido de abertura de investigação contra o ex-presidente no esquema
posto a nu pelo Supremo Tribunal Federal.
Nos últimos dias a pauta mudou: são os encontros de Lula com secretários, aconselhamentos de Lula
para Dilma mudar o rumo do governo, anúncios de reuniões dele com ministros, a caravana de Lula
Pais afora, a conversa de Lula com a presidente nesta sexta-feira, o papel de Lula como articulador da
base no Congresso, a inadequação da conduta de Lula, enfim , uma virada de agenda com Lula ao
centro em seu mais confortável papel.
Critica-se o ex-presidente por não "desencarnar"do cargo como havia prometido, levantam-se bandeiras
em defesa da autonomia de Dilma , aceitam-se versões de que ela estaria desolada com essa interferência e, assim, cumpre-se exatamente o roteiro que interessa a Lula, ao Planalto e ao PT: fazer do expresidente o centro de tudo, privilegiando o acessório (as andanças dele) em detrimento do principal (as
questões éticas e administrativas em aberto).
O truque não é novo, mas continua eficaz porque há quem caia nele: por vontade ou falha de percepção.
Resta conferir o efeito da realidade adiante sobre o prazo de validade desse tipo de dom de iludir a quem
se dispõe a ceder às artimanhas do ilusionismo.

BRASIL 247

PODER

23/01/2013

74- PSDB E DEM TENTAM BARRAR R$ 42 Bl PARA OBRAS DO PAC
Os partidos de oposição presididos pelo deputado Sergio Guerra (PSDB-PE) e o senador Agripino Maia (OEM-RN)
entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Medida Provisória 598112.
A MP abre crédito extraordinário no valor de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais,
garantindo recursos para obras do PAC e contornando o atraso na aprovação do Orçamento da União para 2013

Brasil ia- O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade {Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12. A MP abre crédito
extraordinário no valor liquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento {PAC), contornando o atraso
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na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma. Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade. ''O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o pais, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso", explicou.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que. sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril, o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
2010, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
"A AGU [Advocacia-Geral da União], a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.

BRASIL 247

PODER

23/01/2013

75- PARA DORA, CRÍTICAS A LULA FAZEM PARTE DA ESTRATÉGIA DO PT
247- A revolta gerada na imprensa e os movimentos contra corrupção que se desenham timidamente
no Brasil não passam de uma estratégia do PT. É o que diz a colunista Dora Kramer, no Estadão. Para
ela, o roteiro do partido é fazer do ex-presidente o centro de tudo em detrimento do principal (as
questões éticas e administrativas em aberto). Leia:
Cordão do encarnado
O ex-presidente Luiz Inácio da Silva usurpa o poder de suas criaturas, é o que se diz sobre seus
movimentos de interferência explicita no governo Dilma Rousseff e nos primeiros acordes da
administração Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo.
Lula é alvo de toda sorte de críticas por desenhá-los como meras marionetes e tentar exercer de fato um
poder que de direito não possui.
Não foi eleito, portanto não tem razão para se reunir com a equipe de Haddad para "traçar diretrizes".
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Não recebeu delegação presidencial para atuar como coordenador e, no entanto, age como se fosse a
eminência mais nítida do governo federal.

'

Isso é o que parece; não necessariamente é o que acontece.
Primeiro, porque Dilma e Haddad detêm o poder de direito, estão lá sentados nas cadeiras que lhes
couberam por candidaturas ungidas pelo criador e corroboradas pelo eleitor. Isso ninguém lhes tira.
Segundo, porque têm a perfeita noção de que estão à frente de duas importantes trincheiras de um
projeto partidário cuj o condutor é Lula. Estão- todos os participantes dessa "marcha"- pouco ligando
para essas formalidades que assombram analistas da cena política. Querem mais é que o chefe suba ao
palco. Quanto mais o ex-presidente exercita suas artes de atrair todas as atenções, menos o PT precisa
tratar de seus problemas com a ética e com (a falta de) resultados concretos de sua gestão federal. O
debate nacional se desvia dos problemas reais para uma questão surreal.

É como disse o ex-secretário geral da Presidência Luiz Dulci: ''A movimentação de Lula é natural e
desejável para o PT".
Até semana passada, crescia o debate sobre inflação, investimentos, fornecimento de energia,
maquiagem de dados das contas governamentais, PIB pifio, excesso de interferência estatal na
economia, reclamações de políticos e empresários, construção de alternativas eleitorais para 2014.
Até a reunião com a equipe de Haddad para produzir fotografia passível de gerar análises sobre a
interferência de Lula, o PT ainda enfrentava rescaldo do julgamento do mensalão, graças à iniciativa da
juventude petista de promover "jantar vaquinha" para ajudar a pagar as multas dos condenados. Como
se José Dirceu, por exemplo, precisasse de auxílio para juntar R$ 676 mil.
Até então Lula estava calado, fugindo de jornalistas por lavanderias de hotel para não comentar as
acusações contra sua protegida Rosemary Noronha e o depoimento de Marcos Valério à ProcuradoriaGeral da República, que ensejou pedido de abertura de investigação contra o ex-presidente no esquema
posto a nu pelo Supremo Tribunal Federal.
Nos últimos dias a pauta mudou: são os encontros de Lula com secretários, aconselhamentos de Lula
para Dilma mudar o rumo do governo, anúncios de reuniões dele com ministros, a caravana de Lula
País afora, a conversa de Lula com a presidente nesta sexta-feira, o papel de Lula como articulador da
base no Congresso, a inadequação da conduta de Lula, enfim, uma virada de agenda com Lula ao
centro em seu mais confortável papel.
Critica-se o ex-presidente por não "desencarnar"do cargo como havia prometido, levantam-se bandeiras
em defesa da autonomia de Dilma, aceitam-se versões de que ela estaria desolada com essa
interferência e, assim , cumpre-se exatamente o roteiro que interessa a Lula, ao Planalto e ao PT: fazer
do ex-presidente o centro de tudo, privilegiando o acessório (as andanças dele) em detrimento do
principal (as questões éticas e administrativas em aberto).
O truque não é novo, mas continua eficaz porque há quem caia nele: por vontade ou falha de percepção.
Resta conferir o efeito da realidade adiante sobre o prazo de validade desse tipo de dom de iludir a quem
se dispõe a ceder às artimanhas do ilusionismo.

REUTERS BRASIL

SEM EDITORIA DEFINIDA

23/01 /2013

76- DEM E PSDB VÃO AO STF CONTRA MP QUE LIBERA R$42,5 Bl EM CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO
SÃO PAULO, 22 Jan (Reuters) - DEM e PSDB entraram nesta terça-feira com uma ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para derrubar uma medida provisória do governo
federal que libera 42,5 bilhões de reais em créditos extraordinários antes da aprovação do Orçamento de
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2013 pelo Congresso.
Os partidos de oposição argumentam que a Constituição afirma que cabe ao Legislativo determinar a
destinação de recursos públicos e que a abertura de créditos suplementares por medidas provisórias só
se justifica em caráter emergencial, como em caso de guerras e calamidades públicas.
O Congresso não votou no fim do ano passado o Orçamento deste ano e entrou em recesso sem
aprovar a peça orçamentária, em meio ao impasse na disputa sobre a votação do veto parcial da
presidente Dilma Rousseff a uma nova fórmula de divisão dos royalties do petróleo, beneficiando
Estados não-produtores.
Em resposta, no dia 27 de dezembro o governo editou medida provisória liberando 42,5 bilhões de reais
em créditos extraordinários e, à época, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, argumentou que os
recursos garantiriam que ministérios e empresas estatais continuassem a investir, impulsionando a
atividade econômica em 2013.
"O governo Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. Essa Medida Provisória tem por
objetivo maquiar o PIS (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre e cria um orçamento paralelo que
desqualifica totalmente o trabalho do Congresso Nacional que é elaborar a peça orçamentária", disse o
vice-líder do DEM na Câmara dos Deputados, Ronaldo Caiado (GO) , segundo nota divulgada pela
legenda.
Sem a aprovação do Orçamento pelo Congresso, o governo pode gastar mensalmente apenas 1/12 dos
recursos previstos para o custeio da máquina, pagamento de salários e benefícios sociais. Mas não há
possibilidade de liberação de recursos novos para investimento --somente os recursos já comprometidos
e não pagos em 2012, os chamados restos a pagar, poderiam ser liberados.

À época da edição da MP, a ministra do Planejamento disse que o governo estava "confortável'' com a
medida, argumentando estar respaldado pela Advocacia Geral da União (AGU), pela Casa Civil da
Presidência e pela assessoria jurídica do ministério.
Em novembro de 2008, o STF, em decisão liminar, suspendeu uma medida provisória com crédito
extraordinário e abriu entendimento que não se pode editar MP com esse fim até que seja julgado o
mérito da questão.

O ESTADO DE SÃO
PAULO

FÓRUM DOS
LEITORES

24/01/2013

77 - GOVERNO DILMA
Demissões na GM
Não causam surpresa as demissões na General Motors (GM) em São José dos Campos. E ocorrerão em
todos os setores que tiveram redução de IPI. Não adianta pedir à presidente que proíba as demissões,
ela não tem poder para tanto. Mesmo que os produtos modernos não tenham tanta durabilidade quanto
os mais antigos, duram uns dez anos, mais ou menos, e como quem tinha de comprar já comprou, as
vendas de carros e produtos da linha branca ficarão estagnadas, provocando demissões em massa. Isso
porque o governo insiste numa política econômica sem sustentabilidade e completamente fora da
realidade: o aumento do salário mínimo acima da capacidade de pagamento das prefeituras e das
pequenas empresas propicia um ambiente para desemprego generalizado, caos e miséria para a maioria
do povo brasileiro.
JOSÉ MENDES
josemendesca@ig.com.br
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Votorantim
Desemprego chegando
A economia brasileira está em pleno declinio. Apesar de toda a maquiagem usada pelo governo, a
inflação, em alta, está fora de controle; o PIB, em baixa; e, para completar, o desemprego começa a
bater à porta dos brasileiros. Os metalúrgicos da GM, em protesto contra as demissões anunciadas,
entraram em greve e estenderam faixas com os dizeres: "Dilma, proiba as demissões da GM". Nossa
presidente vai acatar o plei1o dos grevistas e passar a interferir na iniciativa privada? É só o que falta
para acabar com o País. O Brasil não é Cuba ou Venezuela... ainda. O que Dilma Rousseff deveria
fazer, e os grevistas cobrar, é melhorar a gestão das contas e dos recursos públicos, pois o que está
levando o Brasil à falência é a má gerência desse governo populista. Essa é a verdadeira herança
maldita deixada por Lula e seu partido, que está no comando há dez anos, destruindo tudo o que foi feito
de bom no governo anterior. Os grevistas que pensem bem antes de votar na próxima eleição, pois a
situação ainda pode piorar muito mais e nos tornarmos a Grécia da vez. Agora, se eles votaram em Lula
e Dilma, não reclamem, estão a colher o que plantaram.
MARIA CARMEN DEL BEL TUNES
carmen_tunes@yahoo.com.br
Americana
Governinho
O voluntarismo não substitui a competência, só agrava as dificuldades, que vão envolvendo o governo e
afundando a Nação. De retrocesso em retrocesso vamos acabar andando de tanga e cocar- isso deve
agradar aos nacionalistas da vanguarda do atraso. Pobre Brasil, tão maltratado e tão ''desgovernado"!
Sem saúde, sem educação, sem saneamento básico, sem energia elétrica, com a Petrobrás
enfraquecida, a inflação em alta, a Fazenda e o Banco Central (BC) mal orientados pela incompetência
presidencial e tantas outras mazelas, onde vamos parar?
MÁRIO RUBENS COSTA
costamar31 @terra.com.br
Campinas
Destruição
Gostaríamos de saber como uma presidenta conseguiu destruir toda a arquitetura econômica elaborada
por sábios economistas da era Fernando Henrique Cardoso.
VALDIR SAYEG
valdirsayeg@uol.com.br
São Paulo
Adeus, felicidade
Saudades de Palocci (Fazenda) e Meirelles (BC) ... A gente era feliz e não sabia.
JOSÉ PIACSEK NETO
bubapiacsek@yahoo.com .br
Avanhandava
Vacas magras
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Governo vivenciando tempos de baixo crescimento econômico, arrecadação fraca, aperto na fiscalização
(extraindo R$ 115,8 bilhões dos grandes contribuintes) e aumento do cerco às pequenas e médias
empresas (22/1, B1 ). Enquanto isso, continuamos sustentando 39 ministérios e dezenas de assessores
em cada Mesa Diretora das Câmaras Municipais, das Assembleias Legislativas, da Câmara dos
Deputados e do Senado, com média de salários de R$ 12.800, esbanjando fortunas com cartões
corporativos, gastos com mordomia de reforma de apartamentos funcionais (R$ 280 milhões),
desperdícios de dinheiro em obras faraônicas inacabadas para satisfazer o ego de um ex-presidente
(transposição do Rio São Francisco), corrupção na distribuição de emendas financeiras, etc... Que falta
está fazendo o deputado Clodovil Hernandes no Congresso Nacional!
JOSÉ ÁVILA DA ROCHA
peseguranca@yahoo.com .br
São Paulo
Compromissos éticos
A astronômica soma de R$ 116 bilhões em autuações da Receita Federal durante o ano de 2012
ressalta, com evidência, o desequilíbrio existente nas relações do governo federal com algumas
empresas. Estas, geralmente, são vitimadas por impostos altíssimos e, às vezes, por dificuldades
financeiras ou outros motivos deixam de cumprir seus compromissos com o Fisco. Seda ideal que o
relacionamento entre governo e empresas fosse mais harmônico. O dever de cada cidadão e das
empresas é honrar seus compromissos com o erário. Todavia é plausível a expectativa de que o governo
administre bem os recursos arrecadados, o que, infelizmente, não se verifica. Todos somos sabedores
de que a burocracia estatal brasileira é caríssima e muitas vezes ineficiente. Não é despropósito supor
que essa má administração dos recursos oriundos dos impostos gere uma situação que procrastine o
compromisso de pagar tantos impostos, como ocorre no País.
FRANCISCO ZARDETIO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo
Figuração
No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o Brasil senta-se na cadeira do fundo na sala dos
Brics, tendo o pior desempenho econômico. É o único que não tem muito a apresentar para atrair
investidores e novos empreendimentos. Em comum com alguns deles temos um alto grau de corrupção
e com a Rússia em particular, a falta de reformas e de modernização do País, que se mantém muito
atrasado em serviços públicos, tributação e leis trabalhistas. Passaremos por lá como se não tivéssemos
ido.
FABIO FIGUEIREDO
fafig3@terra.com.br
São Paulo
Quimeras
Oh, ilusões que me embalaram! Economia mundial no zero, Petrobrás falida, manipulação das contas
públicas ... Não se Iludam: é mais uma década perdida.
EDGARD BELLOTII
edbellotti@gmail.com
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São Paulo
Novos tempos?
Xi, invadiram o Instituto de Lula, em São Paulo. Será que é o começo do fim da lua de mel entre Lula e o
povo? O tempo nos dirá.
TANAY JIM BACELLAR
tanay.jim@gmail.com
São Caetano do Sul
LULA EM 2014?
O ex-presidente Lula descarta disputa em 2014, dizem seus assessores. Se não dá para acreditar no
que Lula diz, imagina no que dizem seus assessores ...
Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br
São Paulo

SINUCA
Como sair desta: Lula candidato ou reeleição de Dilma?
Ulysses Fernandes Nunes Junior twitter: @Uiyssesfn
São Paulo

PÁSSARO GORDO OU EMPALHADO?
"Curioso o quadro político atual: o jogo sucessório não assume a forma de um confronto entre situação e
oposição; é jogado exclusivamente nas mesas do governo." Por esta bem posta colocação do editorial
do Estadão na edição de 23/1 (página A3), desconfio do real interesse da oposição em exercer tal papel.
Talvez suas necessidades estejam bem saciadas e não saibamos.
Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br
Santos

ELEIÇÃO 2014
A eleição de 2014 para a Presidência contará com vários pretendentes ao posto. De um lado, o PT, com
Dilma a pleitear a reeleição e, para tanto, já se encontra em campanha. Quem está no poder pode tudo.
Mas há também o Lula, caso Dilma "não queira ser candidata" ou, no tempo que lhe resta, sua
popularidade cair a níveis que inviabilizem sua candidatura. É aí que Lula entra. Todos sabemos que ele
não pode ficar longe do poder depois de ter provado o seu gosto, e fará tudo que for necessário para
satisfazer o seu desejo de voltar ao Palácio do Planalto. Dilma que se cuide, porque alguma armação
poderá jogá-la no limbo. Do outro lado está o PSDB, uma oposição atual quieta e calma, com Aécio
Neves já lançado. Mas existem também outros que podem desejar uma prévia, como J osé Serra e
Geraldo A lckmin. Ambos dizem que é cedo para falar sobre o assunto, só que outros candidatos não
perdem tempo e se colocam , como dizem, a serviço de seu partido e da Nação. Surge, ainda, um
terceiro partido, o PSB, com Eduardo Campos, que acha que também tem condições como candidato e
já vem divulgando sua pretensão futura. E não nos esqueçamos de Marina Silva, sem partido ainda,
mas com bom potencial. Ela tem um crédito de cerca de 20 milhões de votos na eleição passada, além
de ser apreciada por suas ideias, tanto aqui, no Brasil, como no exterior. Prova disso foi o convite para
participar do encerramento da última Olimpíada, em Londres. Sua imagem ao lado de outras
personalidades, carregando a bandeira olímpica, deixou-nos orgulhosos. O PMDB não tem um nome
para concorrer, poderia ser Michel Temer, que já é vice de Dilma, caso surja alguém mais, poderá lançálo. Se não o fizer, será porque optou por continuar a reboque do PT. Poderão surgir outros nomes
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pertencentes a outros partidos. Porém o fato é que nenhum candidato sozinho ganha a eleição. A
polarização somente beneficia o PT, que certamente irá para o segundo turno. A escolha de um vice é
importante, deve ser alguém que agregue votos e tenha competência para assumir o posto, caso seja
necessário. Seja Já quem for o candidato eleito, é preciso que tenhamos seriedade no governo para que
possamos ser reconhecidos e apreciados, tanto interna como externamente. Ora, os brasileiros são um
povo trabalhador e sério, não o são alguns políticos que praticam ilegalidades. A escolha certa vai
depender de nós, eleitores, e nós queremos um grande país, desde já e sempre. O ditado diz ·a união
faz a força". É preciso, portanto, que haja um amplo acordo em beneficio da Nação.
Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com
Santo André

O SACRIFÍCIO VALE A PENA
A écio Neves, virtual candidato à Presidência da República, precisa apressar os preparativos para dar
início à campanha presidencial de 2014. A presidente Dilma já começou. Desembarcou em São Julião,
Piauí, vestiu gibão e chapéu de couro, beijou, com certeza, criancinhas, tirou fotos com populares e
enfatizou o social, área que lhe garante, em troca de migalhas, milhões de votos. O "ex-presidente" Lula.
como todos sabem , o mandachuva do País, também fará um tour pela região, em busca da recuperação
do prestígio político do PT, depois da "sujeirada" em que ele e dirigentes do partido se meteram. Não
custa lembrar: mensalão e o escabroso caso Rosemary, secretária da Presidência da República em São
Paulo. Portanto, candidato da oposição, que tal, embora adepto do pão de queijo, entrar no j ogo e
programar uma "viagenzinha" ao Nordeste e, de início, saborear uma buchada de bode? "Não deixe para
o amanhã o que podes fazer hoje." Tudo para o nosso bem e de nossa querida terra.
Sérgio Dafré Sergio_dafre@hotmail.com
Jundiaí

SAIAM DO TRANSE!
Que conversa é essa de "eleições 2014"? Mal saímos da disputa municipal e o assunto em pauta em
todos os veículos de comunicação é eleições! Enquanto isso o País afunda. Ninguém se iluda. Quando
as rachaduras na máscara do Brasil começam a dar na vista até para a imprensa estrangeira
especializada (The Economist, Financiai Times, etc.), é aviso de que ou se começa a governar o Pais ou
o dinheiro vai todo embora. Não existe conversa bonita que consiga acobertar tantas mazelas. Este
governo é tão absurdamente limitado que só enxerga a próxima eleição. Temos problemas de sobra e
novos problemas gravíssimos surgindo. Todavia, são tratados como assunto de fundo, de menor
importância. O que importa é quem será o dono do trono em ... 2014! Se restar país até Já, é claro. Esta
histeria coletiva é tão poderosa que arrasta todo mundo para o assunto, que na verdade é irrelevante
diante da situação do País. Senhores da imprensa, por favor, não entrem nesta onda, se têm alguma
responsabilidade e compromisso com o País. Consertar a economia é prioridade agora. Alguém tem de
sair deste transe e fazer alguma coisa!
Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com
Florianópolis

*
COMÉDIA BUFA
Como seria possível imaginar que um ex-presidente da República tivesse de fugir dos jornalistas pela
lavanderia de um hotel para não ter que comentar as acusações contra sua protegida Rosemary
Noronha? Será que ele se fantasiou de faxineiro? Este episódio lembrou um filme norte-americano em
que um senador teve de se vestir como um travesti para ludibriar a imprensa que o descobrira numa
boate gay! E aqueles que o prestigiam, em especial Marilena Chauf, presente na última reunião do
Instituto Lula, perderam o senso do ridículo! Lula está consagrando o que pode haver de mais
debochado num país! Está transformando a política brasileira num teatro burlesco onde seus
protagonistas se comportam com um cinismo nunca visto, convertendo o Brasil numa comédia bufa, aqui
significando uma ventosidade que escapa sem ru ído ...
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Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br
Campinas

LULA QUER SER EX-PRESIDENTE
Mentira que Lula não será candidato em 2014? Mas por que ele continua em campanha eleitoral? Lula,
suma de vez. do cenário e vá curtir a aposentadoria pescando no Riacho Grande lambaris de 20 gramas
e depois arrotar papo que eram tilápias de 2 kg. Já causou prejuízos demais ao Pais.
Laércio Zanini arsene@uol.com.br
Garça

AULA
FHC poderia dar algumas aulas ao Lula, de como ser um ex- presidente descente!
Gustavo Guimarães da Veiga gjgveiga@hotmail.com
São Paulo

PACTO
O Exmo. ex-presidente Lula disse que (sic) "fez um pacto" consigo mesmo de não se meter nos
governos de seus pares. Ora, pacto pressupõe duas pessoas, está no Aurélio. É por isso que ele não
deve ter conseguido. Ele tem é de ir se tratar em Cuba, para ficar mais parecido com o Chávez, no
resto ...
Arlindo Carneiro Neto arcane@ig.com.br
São Paulo

O EX-PRESIDENTE PREFEITO
Um verdadeiro teatro do absurdo tomou conta da Prefeitura de São Paulo. Com fantoches e marionetes
assistindo às pirotecnias do engolidor de fogo que, de dedo em riste, dá ordens a uma plateia atônita,
cujo lema é a obediência cega ao rei nu destronado. Tem boneco de ventríloquo mostrando que nunca
teve competência para assumir a gerência do Grande Circo Paulistano. É nisso que dá colocarem urnas
eleitorais nos presidias e nas Fundações Casa. É a semana do seu aniversário, boa sorte, São Paulo!
Leon Diniz leondinizdiniz@gmail.com
São Paulo

NOVO BRASÃO DE SÃO PAULO
Non duco ducor. O PT nos conduz.
Geraldo Roberto Banaskiwitz geraldo.banas@gmail.com
São Bento do Sapucaí

'CUSTOS DO MAU PLANEJAMENTO'
Sob o título de Custos do mau planejamento, o editorial do Estadão de 21/1/2013 nos demonstra com a
uma clareza ímpar como o loteamento dos cargos públicos por companheiras e companheiros, desde o
primeiro escalão até os escalões inferiores, os prejufzos que esses trapalhões causam ao País em
detrimento da infraestrutura e das demais áreas corriqueiramente carentes de dotações orçamentárias,
jamais capazes de atender ao mínimo necessário para a população. Casos notórios e tristes são as
áreas da saúde e da educação. Na década de 60 já aprendíamos nas faculdades de engenharia como
projetar corretamente as demandas para qualquer organização, de maneira que suas diversas etapas se
harmonizassem de maneira que todas culminassem no devido tempo para a realização final. E assim
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tudo deveria ser calculado para que não houvesse desperdício de tempo e de materiais, já que ambo ~3 '<I
implicam aumento desnecessário de custos, além em alguns casos "do por fora". Mas infelizmente, como
tem sido amplamente divulgado, a estupidez ocorre em todas as áreas desse governo. Chega ser
escandalosa as sandices cometidas na transposição do Rio São Francisco, obra prima da estupidez
humana. Sem ter sido projetada como um todo, fato que qualquer engenheiro recém-formado dominaria,
tem causado prejuízos homéricos ao Tesouro Nacional. Além de ser uma obra extemporânea, já que da
época de Dom Pedro 11 até os dias atuais, o rio sofreu a devastação da vegetação de suas margens e a
construção de hidroelétricas que diminuíram sobremaneira à sua jusante, a ponto do oceano já ter
avançado em mais de 100 km da sua foz, prejudicando a s habitantes da área que viviam da pesca. Hoje
seria muito mais viável socorrer a região da seca do Nordeste através do Rio Tocantins. Mas como
ocorre sempre, toda decisão política em desacordo com as melhores técnicas é estultice.
Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br
São Paulo

O CRESCIMENTO NÃO ERA SÉRIO?
Dona Dilma Rousseff parece gostar de brincar de casinha. Depois de mais da metade de seu governo
vendo que a economia teve um crescimento desprezível, agora Dilma acena para um crescimento
"sério, sustentável e sistemático". Isso significa dizer que até agora o crescimento não era sério? E o que
será que o pequeno eleitor entende por sustentável e sistemático? Vamos muito mal mesmo quando não
se consegue dizer em palavras simples por que o PIB não cresceu. A maquiagem tem sido a maior
responsável por essas reviravoltas e trapalhadas da equipe econômica, que, não podendo conter a
inflação, pede aos prefeitos de São Paulo e do Rio de Janeiro para adiarem o reajuste das passagens de
ônibus. De que adianta, se daqui a alguns meses a conta vai chegar? O governo deveria ter um plano
bastante elástico, com muita reserva para não precisar ficar refém de nenhum Estado. A conferir no que
vai dar toda essa magia.
lzabel Avallone izabelavallone@gmail.com
São Paulo

SERIEDADE
"Em 2013, teremos crescimento sério, sustentável e sistemático", disse Dilma. Com essa declaração
bombástica, como sempre, ela visitou a cidade de São Julião, no Piauí, e, durante sua estada, ocorreu
um apagão de uma hora. Agora. eu me pergunto: o que ela quis dizer com "crescimento sério"?!
Eduardo Augusto de Campos Pires eacpires@terra.com.br
São Paulo

SUSTENTÁVEL
Dilma disse que 2013 terá ' crescimento sustentável", só se for crescimento da conta de quem
sustentamos, melhor dizendo.
Alessandro Lucchesi timtim.lucchesi@hotmail.com
Casa Branca

NA LINGUA DO S
Em discurso no Piauí, precedido por mais um vergonhoso apagão, Dilma disse, "na língua doS": "Em
2013, teremos crescimento sério, sustentável e sistemático". Será?

J. S. Decol decoljs@globo.com
São Paulo
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DISCURSO VAZIO
Dilma declarou que, em 2012, o Brasil se preparou para crescer em 2013, como se não tivesse existido
um 2011 , que foi também um ano perdido, nem que o seu governo fosse nada mais, nada menos, que a
continuação do governo Lula. É um discurso vazio que não nos permite acreditar que teremos este
crescimento econômico do Brasil, apenas com a conversa que "a gente sabe qual é o caminho", estando
os postos-chave do governo nas mãos das mesmas pessoas que j á nos provaram ser incompetentes.
Por isso, tirando os programas sociais, nada mais pode ser destacado.
Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

SEM VERGONHA
Realmente, assim não dá. Saiu um analfabeto demagogo e entra uma "brincalhona" demagoga. Então, a
busca do crescimento não era séria, estava-se somente brincando com a paciência e com a cara do
povo. Agora, sim , esse crescimento vai ser "sério, sustentável e sistemático". Olha, minha senhora,
lamentável sair por ai gastando nosso dinheiro em viagens para falar uma asneira desta natureza, e,
sem ficar vermelha pela falta de vergonha na cara, em dizê-lo, assuma suas responsabilidades.
Luiz Carlo Cunha luiz.cunha@terra.com.br
São Paulo

ADIVINHEM QUEM ESTÁ CHEGANDO!
"Elta" governinho fraquinho fraquinho! E incompetentão "prá chuchu". Vejam se não tenho razão:
"Governo teme que crescimento fraco contamine o mercado de trabalho" (Estado, 21 /1, B1 ). Como teme
que contamine, se já contaminou? Agora não adianta mais temer. Corrobora esta minha assertiva uma
foto estampada na mesma página B1 deste jornal em que "operários da GM protestam contra demissões
na empresa" (sic legenda), com o seguinte comentário adicional, nada lacônico: "...mercado de trabalho
sofre pressão do PIB fraco•. A verdade, senhores leitores, é que a coisa já chegou ! S. Exia, a presidente,
que é economista e não quer nem ouvir o diagnóstico real do busilis, sabe disso. Mas, se ela ainda o tem
para consultas, o seu manual de Economia dos tempos de universidade ensina que a concomitância da
estagnação com a inflação (meu bolso informa ser o dobro daquilo que seus bajuladores de plantão
pregam por aí), principalmente após um período de três trimestres seguidos (e nós já estamos nessa
lengalenga há, no mínimo, quinze meses), causa um fenômeno que tem nome: estagflação. Diga-se de
passagem que nem sequer é necessário ir aos manuais para consultas. Vejam como se refere a ele o
Dicionário Aulete digital: "(es.tag.fla.ção) Associação simultânea de estagnação econômica
(caracterizada por crescimento zero ou quase zero e aumento do desemprego) com inflação
(caracterizada por aumento de preços)". Sim! A mesma praga que o Plano Real (leia-se FHC e sua
formidável equipe) exterminou e que o ex-presidente galã, antecessor a Dilma Rousseff e agora mais a
própria presidente, conseguiram fazer ruir. Mas isso não vai ficar assim, não! Como dizia Collor, o hoje
amigo de nossa presidente, "o tempo é o senhor da razão"!
João Guilherme Ortolan guiortolan@gmail.com
Bauru

ENTRE AMIGOS
Este recorde de liberação de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) em 2012, alcançando a soma de R$ 156 bilhões, ou 12% a mais do que em 2011 , poderia ser
comemorado, se esse importante banco de fomento criado no governo militar não tivesse nestes dez
anos de gestão petista descaracterizado a qualidade dos empréstimos. Porque muitos bilhões de reais
foram alocados para empresas amigas do governo, sem que a criação de empregos fosse um dos
objetivos principais. Inclusive o banco, nestes últimos anos, passou a fazer empréstimos com juros
subsidiados abaixo da remuneração da taxa Selic, trazendo um enorme prejuízo para o Tesouro, porque
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para fazer aportes milionários ao caixa do BNDES o governo paga juro maior. E até hoje o contribuinte
brasileiro não sabe o tamanho deste rombo, porque a Dilma infelizmente se nega a informar. O que é
lamentável. Por outro lado, é muito estranho que desses R$ 156 bilhões liberados em 2012 R$ 34,2
bilhões ocorreram somente no último mês de dezembro, como se fosse uma liquidação de final de ano.
Por quê?! Talvez ai se comprove a angústia que vive hoje o governo federal, por causa da série de
equívocos estratégicos que vem cometendo, e a economia, logicamente, não deslancha. No entanto, o
mínimo que a sociedade espera é que os bons resultados desses empréstimos apareçam logo. Porque
os recursos do trabalhador brasileiro não são para serem utilizados numa ação particular e entre amigos.
Paulo Panossian paulopanossían@hotmail.com
São Carlos

ADVOCACIA ILEGAL
O ex-magistrado Rocha Matos, da Justiça federal, apenado como resultante da Operação Anaconda, da
Polícia Federal, há anos, também foi condenado, e, então, passou a advogar clandestinamente, com o
auxilio de advogados, como ele próprio declarou à imprensa. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) vai processá-lo pelo exercício ilegal da profissão, mas precisa, também, processar os advogados
que o auxiliaram com assinaturas nas petições, via Tribunal de Ética. Fatos como estes merecem
receber a apenação necessária, porque a OAB não pode permitir que integrantes de seus quadros
comparticipem de ações criminosas e contrárias ao interesse público e da própria classe.
José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com .br
Rio Claro

UM RETRATO DO PIOR
Com toda razão, a OAB irá processar o ex-juiz federal Rocha Matos, que afirmou ao Estadão advogar
por baixo dos panos, apenas não assinando as petições. Rocha Matos confessou publicamente a prática
de mais um crime e deve ser punido. Um ex-juiz corrupto e venal, condenado pela Justiça pela prática de
vários crimes cometidos no exercício da magistratura, j amais deveria advogar. Causa perplexidade saber
que ele conta com vários clientes, mesmo com o seu passado criminoso. Rocha Matos é um bom retrato
do Brasil e do que há de pior no País.
Renato Khair renatokhair@uol.com.br
São Paulo

RACISMO
O secretário de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo, Netinho de Paula, ao afirmar que São
Paulo precisa assumir que é uma cidade "racista•, além de ter sido muito infeliz e inoportuno em tal
pronunciamento, induz a tal comportamento e se mostra como sendo um deles. Faltou bom senso,
sabedoria, etc. Lamentável!
Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br
São Paulo

COTAS PARA FUNCIONALISMO PÚBLICO
Recém-elevado a uma secretaria qualquer na cidade de São Paulo, Netinho propõe levar sistema de
cotas raciais para o funcionalismo público. Diz isso com toda propriedade, como se os critérios de
concurso públicos já não fossem suficientes. No Brasil não existe discriminação nesses concursos, nem
limite de idade. O que existe é seleção por competência. Por essas e outras que os brasileiros não
possuem mais um partido para chamar de seu. Todos os políticos pensando na massa votante vêm com
determinada ideia faraônica e a população corre para votar no político capaz ou não, em detrimento das
propostas dos partidos. Pró-comunidade gay, evangélica, católica, espírita, vale tudo onde promessas
vãs têm solo fértil, mesmo que seja discriminatória no lado oposto. O que irão inventar agora? Cotas
para casamento entre etnias? Só sabemos que por causa de gente com a cabeça no voto como Netinho
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Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com .br
São Paulo

COTA É RACISMO
Desde quando uma pessoa da cor negra não tem capacidade intelectual para passar em um concurso
público e, por isso, precisa ser ajudada senão "empurrada" por um sistema de cotas que só faz aumentar
o preconceito contra quem aliás é plenamente capaz como qualquer outra pessoa, seja ela verde, azul
ou cor de abóbora? Afirmo que o sistema de cotas baseado na cor da pele, além de inj usto e populistademagógico, também é principalmente racista, tendo o condão de fazer estimular este sentimento.
Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br
São Carlos

EXAGERO
Netinho pede cotas raciais para servidores públicos municipais. Será que, pelo andar da carruagem
haverá também cotas para cardeais afrodescendentes ou, de melanina aumentada, quando do conclave
para escolha do próximo papa que substituirá Bento XVI?
Paulo Busko paulobusko@terra .com.br
São Paulo

ESTACIONAMENTOS EM SÃO PAULO
Envolvidos em assuntos de grandes interesses da capital, os senhores vereadores não sabem do que
ocorre na cidade, onde os preços cobrados pelos diversos estacionamentos ultrapassam os valores dos
índices usados pelo governo para tratar dos impostos, etc. Os preços variam de R$ 8 até R$ 17 a meia
hora- com acréscimos que vão de R$ 3 até R$ 7 a cada hora que passar da meia-hora inicial. Há
tempos, o horário empregado era de 6 em 6 horas cada período e, de repente, mudaram de 6 horas para
meia-hora, como se em São Paulo pudéssemos executar nossas obrigações com facilidade. Como "eles"
gozam de facilidades e regalias no uso de carros oficiais, não sabem o que acontece com a população e
a cidade.
Douglas Jorge douglasjorge23@yahoo.com .br
São Paulo

A POSSE DE OBAMA
A festiva posse de Barack Obama tem a magnitude das grandes e similares cerimônias que ocorriam em
Roma imperial, que os historiadores e o cinema posteriormente retrataram. Apesar da similitude, há uma
diferença fundamental: o mundo de hoje, apesar de tudo, tem o poder global mais diversificado - leia-se
mais democrático. O que esperamos agora é que o emblemático líder americano consiga ampliar seus
projetos civilizatórios, para que o mundo caminhe resolutamente para uma paz universal de que todos
nós necessitamos.
José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com
Rio de Janeiro

OBAMA E SEUS INIMIGOS
A mídia brasileira consegue ser "obamista" ao extremo, mas desta vez vocês se superaram. "A facção
mais intratável do fundamentalismo conservador americano", o Tea Party. Que grupo abominável, não?
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Mateus Leroy leroygatti@gmail.com
Belo Horizon te (MG)

OS FRANCESES NO MALI
Os soldados franceses já tiveram experiência, de triste memória, na Indochina Francesa, assim como os
soldados russos tiveram no Afeganistão e os soldados americanos no Vietnã e na Somália. Contra
determinados tipos de insurgência as respostas não devem ser convencionais. O uso de sofisticadas
tecnologias militares nem sempre dão resultado. Na minha opinião, o único recurso viável, ainda
disponível no momento, é o ataque de saturação, desprovido de qualquer critério, sacrificando, muitas
vezes, cidadãos comuns. Infelizmente, em alguns. cenários bélicos, inocentes têm de pagar pelos
pecadores.
Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com .br
Monte Santo de Minas (MG)

O POPULISMO CHAVISTA E O BRASIL
A revista Veja publicou uma nota do jornalista Venezuelano Pedro Palma, onde o mesmo diz que o
populismo chavista exterminou o dinamismo loca na Venezuela. No Brasil não é muito diferente; um
movimento de populismo petista também já está arrasando com a classe que impulsiona o dinamismo
produtivo do Brasil. Enquanto um larápio da quadrilha distrai a maioria da população que compõem a
base da pirâmide social, distribuindo esmolas com conotação de benefícios sociais aos menos
favorecidos, que formam a maioria dos eleitores, os demais membros engordam seus patrimônios de
forma descarada e sem qualquer escrúpulo perante a nação. A estratégia dos caras é de uma ousadia
tão maquiavélica e inescrupulosa que até o inferno deve estar perplexo, pois ninguém , nem sequer uma
instituição pública, mista ou privada, escapa dos atos de corrupção da quadrilha. Corrupção já se tornou
uma palavra vazia de sentido no meio do povo mais simples, que infelizmente é a nossa maioria, ao
ponto de em pleno ato de julgamento do mensalão, onde a vergonha brasileira foi exposta para todo o
mundo; a massa populacional, já contaminada pelas inescrupulosos mentiras do PT, elegeu com a maior
naturalidade e tranquilidade os prefeitos das capitais mais importantes do Brasil. Assim , eles já se
apoderaram de todos os níveis e poderes da hierarquia constitucional do país, e já procuram agora a
invalidar até os ditames da própria Constituição brasileira. Vejo que já estamos vivendo em um país
totalmente instável e inseguro sob todos os pontos de vista de incertezas e de violência , uma vez que o
modelo implantado, consiste em virar a pirâmide social de cabeça para baixo, sufocando a elite que
representa o dinamismo que dá sustentação e equilíbrio às demais classes da sociedade. Este processo
de sufocamento do vértice da pirâmide social é constante e ocorre na medida em que o governo mantém
superaquecida a grande massa de consumo que ocupa a base da pirâmide que agora está elevada em
posição acima do vértice. Aqui está o "pulo do gato" da estratégia que o PT está adotando para se
perpetuar no poder, onde está subentendido inclusive um ato de convulsão social do povo, onde a
grande maioria poderá lhes outorgar esse direito, através de processos políticos especificas ditados pelo
povo, a exemplo do que acontece na vizinha Venezuela.
José Carlos de C. Ribas jcrautomotive@yahoo.com.br
São Paulo

DE CARACAS A HAVANA
A mais recente alteração geográfica ocorreu em um país da América Latina: Venezuela- capital,
Havana
José Rubem Bellato bellato@terra.com .br
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78 - SEM PÉ NEM CABEÇA
Clóvis Panzarini

Definitivamente, 2012 não foi um ano bom para a economia brasileira. O pibinho cresceu 1% ou menos,
a inflação bateu no teto superior da meta, o saldo da balança comercial encolheu US$ 10,5 bilhões, a
formação bruta de capital fixo caiu 5,1% em termos nominais nos primeiros nove meses do ano e,
principalmente, deixou enorme desconfiança nos investidores em relação às diretrizes da poiHica
econômica.
O regime macroeconômico de metas, que lastreava o bom desempenho econômico, parece ter sido
abandonado, substituído por um modelo de chineladas microeconômicas pontuais, de resultados
duvidosos, quase sempre temperadas com ranço ideológico. O câmbio não mais flutua, as contas
públicas claudicam e a meta de inflação parece perder importância. O tripé macroeconômico ficou sem
pés. Nem cabeça. A política econômica atual está eivada de inconsistências internas e as decisões são
tomadas ao sabor de pressões setoriais, com efeitos colaterais danosos.
A ordem para enfrentar a crise global é o incentivo ao consumo, tanto o privado. via renúncias fiscais
pontuais, quanto o público, via aumento das despesas de custeio, combinação que implodiu a meta de
superávit primário em 2012. A meta do governo central, originalmente fixada em R$ 97 bilhões (a do
setor público consolidado era de R$ 139,8 bilhões) chegou a só R$ 58,2 bilhões em novembro, mas a
equipe econômica recorreu à "contabilidade criativa", deduzindo dela R$ 25,6 bilhões de gastos com o
PAG, antecipou transferência de dividendos de empresas estatais e resgatou R$ 12.4 bilhões do Fundo
Soberano. Assim, com alto custo para o Tesouro, "cumpriu" a meta. Não se sabe a quem o governo
federal pretendeu enganar com essa esperteza, evidente para qualquer analista que tenha alguma
intimidade com as contas públicas. Sem maquiagem, o superávit primário do setor públ ico como
percentual do PIB no acumulado em 12 meses caiu de 3,34%, em 11/2011, para 1,93%, em 11/2012.
O controle do índice de inflação passou a ser mais importante que o da própria inflação. A política
intervencionista em setores estratégicos, obrigando postergação de atualização dos preços, tem efeitos
nefastos, como incentivo ao consumo e descapitalização das empresas, além de espantar investidores.
O congelamento político dos preços dos combustíveis está destruindo a capacidade de investimento da
Petrobrás, que é obrigada a importar gasolina cara e vendê-laapreçohádois anos congelado pelo
acionista majoritário, o governo federal. Esse barateamento artificial dos combustíveis fragiliza a estatal,
que passa a contabilizar prejuízo e vê o valor de seus papéis derreter 11 O mercado acionário. A
insuficiência de investimento em exploração ou refino de petróleo deixa o Brasil dependente de oferta
externa: as importações de gasolina chegaram a 3,78 bilhões de litros em 2012, quantidade 70%
superior àde 2011, impondo gasto de US$ 2,91 bilhões ao Pais. Aquela imagem do presidente Lula
lambuzando de petróleo a roupa da então candidata à Presidência da República para mostrar ao mundo
nossa fartura energética, à época de forte simbolismo político, agora é tragicamente cômica. Essa
política intervencionista nos preços dos combustíveis derivados de petróleo tem efeito colateral perverso
sobre a produção de combustíveis alternativos, como o etanol, cujos preços são atrelados ao da
gasolina: a produção brasileira de etano! caiu 17,1% na última safra!
No setor elétrico, o mesmo paradoxo. No momento em que o abastecimento de energia depende da boa
vontade de São Pedro por falta de planejamento (parques eólicos enferrujando ao vento por inexistência
de linhas de transmissão são um exemplo) e de investimento, o intervencionismo bolivariano impõe
redução tarifária como condição para renovar os contratos de concessão, o que assusta investidores
(compromete a oferta a médio prazo) e incentiva o consumo exatamente quando o sensato seria
desestimulá-lo. Com esse cenário, não está fácil ser otimista em 2013.
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79 - OS MALABARISTAS
Editoriais (editoriaís@uol.com.br)

Enquanto a presidente Dilma Rousseff organiza encontros com empresários nacionais, a fim de
reconquistar a confiança na política econômica, assessores do Planalto atuam no sentido contrário.
As manobras e os malabarismos oficiais, que têm disseminado descrédito entre os agentes econômicos,
ameaçam mais uma vez o chamado superavit primário.
Em 2012, essa conta da poupança pública -que computa tudo o que é arrecadado e gasto, exceto as
despesas com juros- só foi fechada à base de maquiagem . Decretaram-se receitas fictícias, frustrando,
assim, o objetivo original do mecanismo, que é inibir a escalada da dívida do governo.
Cogita-se agora livrar Estados e municípios da obrigação, até hoje partilhada com a União, de gastarem
menos do que arrecadam .
Em caso de descumprimento da meta estadual e municipal de economia. as regras atuais mandam o
governo federal completar a poupança, a fim de que se atinja o resultado global -no ano passado, fixado
em 3,1% do PIB.
A ideia em gestação em Brasília é acabar com a obrigação de ressarcimento. Na falta da compensação,
a medida vai reduzir, na prática, o superavit do país como um todo -a Estados e municípios tem cabido
30% da meta de poupança.
Deplora-se, mais uma vez, a escolha de um método tortuoso para escamotear fracassos. Se o governo
Dilma julga excessiva a meta de superavit primário, deveria expressá-lo de forma transparente.
A melhor atitude, porém , seria deixar os subterfúgios de lado e pôr-se a cumprir à risca a poupança de
3,1% do PIB, no mínimo. O perigo de um galope da dívida pública, que compeliu à adoção do superavit
primário a partir do final dos anos 1990, já está afastado.
Mas o que hoje justifica a necessidade de manter -e até de incrementar- os freios nos gastos e na
arrecadação dos governos é algo ainda mais importante. Pode-se dizer, sem risco de exagerar, que a
continuidade do desenvolvimento econômico brasileiro depende de que as despesas dos governos
subam mais devagar que o PIB.
Esse é o único meio de desafogar o setor privado de um volume de tributos oceânico, que inibe o
investimento e o crescimento mais acelerado da economia -e ajuda a tornar o Brasil caro e pouco
competitivo no cenário global.
O surto de inventividade contábil na administração Rousseff não fará o capital brotar de cartolas. Mas
está fazendo desaparecer a confiança na política econômica, combustível imaterial, mas poderoso, do
crescimento.
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80 - INVENTIVIDADE CONTÁBIL AMEAÇA CREDIBILIDADE DE DILMA, DIZ FOLHA
Para o jornal de Otávio Frias, enquanto a presidente tenta reconquistar a confiança dos empresários na poli/íca
econômica, assessores do Planalto atuam no sentido contrário

247- A política nacional está em descompasso. Para a Folha, a inventividade contábil criada para

88

1741

1742

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Os malabaristas
Enquanto a presidente Dilma Rousseff organiza encontros com empresários nacionais, a fim de
reconquistar a confiança na política econômica, assessores do Planalto atuam no sentido contrário.
As manobras e os malabarismos oficiais, que têm disseminado descrédito entre os agentes econômicos,
ameaçam mais uma vez o chamado superavit primário.
Em 2012, essa conta da poupança pública -que computa tudo o que é arrecadado e gasto, exceto as
despesas com juros- só foi fechada à base de maquiagem. Decretaram-se receitas fictícias, frustrando,
assim, o objetivo original do mecanismo, que é inibir a escalada da dívida do governo.
Cogita-se agora livrar Estados e municípios da obrigação, até hoje partilhada com a União, de gastarem
menos do que arrecadam.
Em caso de ·descumprimento da meta estadual e municipal de economia, as regras atuais mandam o
governo federal completar a poupança, a fim de que se atinja o resultado global -no ano passado, fixado
em 3,1% do PIB.
A ideia em gestação em Brasília é acabar com a obrigação de ressarcimento. Na falta da compensação,
a medida vai reduzir, na prática, o superavit do país como um todo -a Estados e municípios tem cabido
30% da meta de poupança.
Deplora-se, mais uma vez, a escolha de um método tortuoso para escamotear fracassos. Se o governo
Dilma julga excessiva a meta de superavit primário, deveria expressá-lo de forma transparente.
A melhor atitude, porém, seria deixar os subterfúgios de lado e pôr-se a cumprir à risca a poupança de
3,1% do PIB, no mínimo. O perigo de um galope da divida pública, que compeliu à adoção do superavit
primário a partir do final dos anos 1990, já está afastado.
Mas o que hoje justifica a necessidade de manter -e até de incrementar- os freios nos gastos e na
arrecadação dos governos é algo ainda mais importante. Pode-se dizer, sem risco de exagerar, que a
continuidade do desenvolvimento econômico brasileiro depende de que as despesas dos governos
subam mais devagar que o PIB.
Esse é o único meio de desafogar o setor privado de um volume de tributos oceânico, que inibe o
investimento e o crescimento mais acelerado da economia -e ajuda a tornar o Brasil caro e pouco
competitivo no cenário global.
O surto de inventividade contábil na administração Rousseff não fará o capital brotar de cartolas. Mas
está fazendo desaparecer a confiança na política econômica, combustível imaterial, mas poderoso, do
crescimento.

SANAT ORIO GERAL

A UGUSTO NUNES

24/01/2013

81 - CORDÃO DE ENCARNADO
DORA KRA MER

O ex-presidente Luiz Inácio da Silva usurpa o poder de suas criaturas, é o que se diz sobre seus
movimentos de interferência explícita no governo Dilma Rousseff e nos primeiros acordes da
administração Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo.
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Não foi eleito, portanto não tem razão para se reunir com a equipe de Haddad para "traçar diretrizes".
Não recebeu delegação presidencial para atuar como coordenador e, no entanto, age como se fosse a
eminência mais nítida do governo federal.
Isso é o que parece; não necessariamente é o que acontece.
Primeiro, porque Dilma e Haddad detêm o poder de direito, estão lá sentados nas cadeiras que lhes
couberam por candidaturas ungidas pelo criador e corroboradas pelo eleitor. Isso ninguém lhes tira.
Segundo, porque têm a perfeita noção de que estão à frente de duas importantes trincheiras de um
projeto partidário cujo condutor é Lula. Estão- todos os participantes dessa "marcha"- pouco ligando
para essas formalidades que assombram analistas da cena política. Querem mais é que o chefe suba ao
palco. Quanto mais o ex-presidente exercita suas artes de atrair todas as atenções, menos o PT precisa
tratar de seus problemas com a ética e com (a falta de) resultados concretos de sua gestão federal. O
debate nacional se desvia dos problemas reais para uma questão surreal.

É como disse o ex-secretário geral da Presidênc'a Luiz Dulci: "A movimentação de Lula é natural e
desejável para o PT".
Até semana passada, crescia o debate sobre inflação, investimentos, fornecimento de energia,
maquiagem de dados das contas governamentais, PIS pífio, excesso de interferência estatal na
economia, reclamações de políticos e empresários, construção de alternativas eleitorais para 2014.
Até a reunião com a equipe de Haddad para produzir fotografia passível de gerar análises sobre a
interferência de Lula, o PT ainda enfrentava rescaldo do julgamento do mensalão, graças à iniciativa da
juventude petista de promover "jantar vaquinha" para ajudar a pagar as multas dos condenados. Como
se José Dirceu, por exemplo, precisasse de auxílio para juntar R$ 676 mil.
Até então Lula estava calado, fugindo de jornalistas por lavanderias de hotel para não comentar as
acusações contra sua protegida Rosemary Noronha e o depoimento de Marcos Valéria à ProcuradoriaGeral da República, que ensejou pedido de abertura de investigação contra o ex-presidente no esquema
posto a nu pelo Supremo Tribunal Federal.
Nos últimos dias a pauta mudou: são os encontros de Lula com secretários, aconselhamentos de Lula
para Dilma mudar o rumo do governo. anúncios de reuniões dele com ministros, a caravana de Lula
País afora, a conversa de Lula com a presidente nesta sexta-feira, o papel de Lula como articulador da
base no Congresso, a inadequação da conduta de Lula, enfim, uma virada de agenda com Lula ao
centro em seu mais confortável papel.
Critica-se o ex-presidente por não "desencarnar"do cargo como havia prometido, levantam-se bandeiras
em defesa da autonomia de Dilma, aceitam-se versões de que ela estaria desolada com essa
interferência e, assim, cumpre-se exatamente o roteiro que interessa a Lula, ao Planalto e ao PT: fazer
do ex-presidente o centro de tudo, privilegiando o acessório (as andanças dele) em detrimento do
principal (as questões éticas e administrativas em aberto).
O truque não é novo, mas continua eficaz porque há quem caia nele: por vontade ou falha de percepção.
Resta conferir o efeito da realidade adiante sobre o prazo de validade desse tipo de dom de iludir a quem
se dispõe a ceder às artimanhas do ilusionismo.

FOLHA DE SÃO PAULO

MARINA SILVA

25/01/2013

82 - PROFESSORA CRISE
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Marina Silva

Discute-se a atitude do governo brasileiro em relação ao Fórum Econômico de Davos. Alguns acham
errado afastar-se do "clube dos ricos", onde se reúnem países e instituições com grande poder, num
momento em que a crise na Europa afeta o mundo inteiro. Outros dizem que seria perda de tempo
marcar presença num fórum já tão esvaziado.
Do outro lado da cena mundial, o Fórum Social Temático em Porto Alegre também sofreu baixas,
ignorado pelo MST, sem a presença da CUT e da Abong, pressionado por disputas partidárias que
envolvem instituições de todos os níveis, governamentais ou não. A oposição social ao mundo capitalista
também vive a sua crise.
Dizer que a crise é global , de toda a civilização, já é comum. Mas ainda persiste, em muita gente, a
ilusão de estar blindado, de que só os outros são afetados. O passo seguinte é aproveitar a crise "alheia"
para fortalecer sua posição e
obter vantagem na disputa do poder. Quem não age assim é considerado bobo, que perde as
oportunidades e deixa "passar o cavalo selado".
Essa atitude atrasa o Brasil em seu desenvolvimento e na liderança que pode exercer no mundo, na
transição civilizatória que já se iniciou. Propaganda e antipropaganda é o que mais fazem governos e
oposições. Simulação de resultados e maquiagem de números é um constante espetáculo de
ant1planejamento, do qual ninguém tem exclusividade, pois cada um comete os mesmos erros em sua
esfera de poder.
Como sair disso?
As soluções não se restringem ao âmbito institucional. Toda a sociedade precisa mudar: comportamento,
produção, consumo, valores. Mas os governos devem fazer ao menos um esforço.
Nesta semana, anunciou-se em São Paulo um acordo entre o prefeito Haddad e o governador Alckmin
para ações conjuntas . Não tardaram análises mostrando interesses polfticos por trás do acordo.
Quero expressar meu desejo sincero de um entendimento real que traga benefícios aos moradores da
ma1or cidade brasileira. Às vezes, é preciso um "cessar-fogo" na política para destravar a ação
econômica e social. Quanto mais tréguas houver, mesmo restritas e regionais, maior chance teremos de
superar a polarização que o embate rebaixado na política impõe ao país.
Muitos de nós sonhamos, em 2012, que ao menos um pequeno avanço acontecesse no plano
internacional, por ocasião da Rio+20. Não foi possível, o retrocesso da política interna aprofundou o da
política externa.
Crises são sempre difíceis e dolorosas, mas também trazem ensinamentos que, às vezes, podem mudar
os rumos e a qualidade da história. E, nesse momento, ela parece apelar a todos nós: aproveitem,
aprendam . E não demorem.
Marina Silva escreve às sextas-feiras nesta coluna.
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83- LEWANDOWSKI: "NÃO SE PODE PARAR UM PAÍS"
Ministro do STF rejeita ação direta de inconstitucionalidade que havia sido proposta pelos presidentes do PSDB,
Sergio Guerra, e do DEM, Agripino Maia, contra medida provisória do governo Di/ma que libere R$ 42,5 bilhões para
obras do PAC e demais gastos federais; impasse foi criado quando o ministro Luiz Fux impediu votação do
orçamento da União em meio à polêmica dos roya/ties
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247- O ministro Ricardo Lewandowski, que preside temporariamente o Supremo Tribunal Federal, aCàba
de rejeitar a ação direta de inconstitucionalidade que havia sido proposta pelos presidentes do PSDB,
Sergio Guerra, e do DEM, Agripino Maia, que contestavam a medida provisória 598/12. Editada pela
presidente Dilma Rousseff, ela liberou R$ 42,5 bilhões para gastos do PAC e demais despesas do
governo federal, depois que uma decisão do ministro Luiz Fux impediu a votação do orçamento federal,
no fim do ano passado, no episódio dos royalties do petróleo- Fux queria que o Congresso avaliasse
antes todos os vetos da presidente Dilma. "Não se pode parar um pais", avaliou o ministro
Lewandowski, ao tomar sua decisão.
"Embora o Supremo T ribunal Federal, em mais de uma ocasião, tenha se pronunciado sobre a
necessidade de imposição de limites à atividade legislativa excepcional do Poder Executivo,
especialmente na edição de medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário, em nenhum
momento vedou, de forma peremptória, a utilização dessa espécie de ato normativo em situações de
relevância e urgência", argumentou o ministro.
Em razão dessa situação emergencial, Lewandowski indeferiu o pedido formulado pelos dois partidos.
"Entendo, que a situação descrita nos autos evidencia, à primeira vista, a ocorrência de periculum in
mora inverso, ou seja, a suspensão do ato poderia causar danos de difícil reparação não apenas ao
Estado brasileiro como também para a própria sociedade, que se veria irremediavelmente prejudicada
pela paralisação de serviços públicos essenciais".
Abaixo, noticiário anterior do 247 sobre o caso, quando PSDB e DEM propuseram a Adin:
PSDB E DEM TENTAM BARRAR R$ 42 Bl PARA OBRAS DO PAC

Os partidos de oposição presididos pelo deputado Sergio Guerra (PSDB-PE) e o senador Agripino Maia
(DEM-RN) entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a
Medida Provisória 598/12. A MP abre crédito extraordinário no valor de R$ 42,5 bilhões em favor de
órgãos federais e empresas estatais, garantindo recursos para obras do PAC e contornando o atraso na
aprovação do Orçamento da União para 2013
23 DE JANEIRO DE 2013 ÀS 06:32
Brasilia- O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598112. A MP abre crédito
extraordinário no valor liquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma. Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade. "O governo tomou uma medida responsáve l para não paralisar o país, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso", explicou.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de proj eto de lei. Mesmo assim , em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Mlriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
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"A AGU [Advocacia-Geral da União]. a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenla não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.

O ESTADO DE SÃO PAULO

SONIARACY

26/01 /2013

84- DOSE TRIPLA
Dose tripla
PAULO GIANDALIA/ESTADÃO
De cabelos curtos, Alice Braga ainda não está acertando na quantidade de xampu. "Estava louca para
cortar, mas nunca tive oportunidade", contou a atriz, que tosou a tradicional cabeleira- uma de suas
marcas registradas -especialmente para o filme Latitudes, com lançamento previsto para junho. Tratase de um projeto pioneiro de sua produtora, Losbragas, fundada em parceria com a irmã, Rita, e o diretor
(e também cunhado) Felipe Braga.
A empreitada da atriz por trás das câmeras começou há cerca de dois anos. Depois de longa conversa
com Felipe- de quem diz sempre ter sido fã-, resolveu mergulhar na produção de projetos próprios. O
primeiro deles, um documentário sobre Neymar, está em processo de finalização e deve ser lançado
ainda este ano. Agora, o trio Braga aposta no Latitudes, estrelado por Alice e Daniel de Oliveira -com
quem a atriz nunca tinha trabalhado antes. "Fiz o teste de Cazuza e, desde então, queria atuar com ele",
conta.
A coluna visitou, quinta, o sei de filmagem do projeto, que será lançado em diferentes formatos:
televisão, internet e celular. "Trabalhamos um novo conceito de cinema, no qual o que vale é a qualidade
de produção, e não em que plataforma será veiculada", revela Felipe, enquanto comanda a leitura dos
textos pelos atores. "Por exemplo, queremos usar esse bastidor no projeto, não no sentido tradicional de
making of, mas como parte do f ilme, mesmo", explica.
O filme - que não conta com apoio de leis de incentivo- será rodado em oito locações, incluindo Paris,
Istambul, Londres e Buenos Aires, e terá equipe reduzida nas viagens. Para tanto, a maquiadora Anna
Van Steen tem dado dicas de make a Alice: "Oiivia, sua personagem, é sofisticada, mas se monta
sozinha", diz, enquanto aplica base no rosto da atriz. Como se não bastasse o caráter afetivo do projeto,
o sei contou com uma visita ilustre: Nico, pai de Alice e Rita, baixou no estúdio trazendo cosméticos,
encomendados de última hora pela filha : "A sorte foi que eu estava no free shop", conta .
Maquiagem pronta, sob o olhar atento do diretor, a atriz finaliza o break com um carinhoso "te amo,
gordo', dirigido ao pai. Claquete batida./MARILIA NEUSTEIN
Guarda comunitária
Entre os projetos deixados pela antiga gestão, Roberto Porto, da Secretaria de Segurança Urbana, já
pinçou um que, se andar, será ponto a favor. O que cria grupo especial da Guarda Civil Metropolitana
treinado para mediar conflitos nas ruas. Hoje, os agentes não são capacitados para evitar confrontos
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mais violentos.
Espalhados em 38 pontos diferentes da cidade, eles teriam técnica até para evitar brigas- "como a que
ocorreu, recentemente, entre skatistas e agentes da Prefeitura na Praça Roosevelt", explica Porto.
Entrou na roda
E tem gente querendo comprar a Credicard .
Na chefia
A convite da Prefeitura e do governo paulista, Andrés Sanchez assumirá o cargo de stadium authority de
SP para a Copa 2014. Fará a interlocução com a Fifa das questões referentes ao ltaquerão.
Tipo exportação
E o MaMA de NY decidiu comprar... O Trabalho dos Dias, de Rivane Neuenschwander, representada
pela Fortes Vilaça. A instalação esteve na antológica Bienal de 1998.
Como dantes?
Em tempo de arrecadação em alta na União (mesmo com todas as desonerações), pesquisa fresquinha
da KPMG sobre impostos aponta: nada mudou no Brasil em 2012.

O País manteve média de 34% sobre a renda da pessoa jurídica, contra 28,3% na América Latina.
Também no consumo, a média no Brasil foi maior: 19%, ante 12,79% do bloco latino-americano.
Só coisa boa
Embraer bom bando - no bom sentido- e Dilma recebe Frederico Curado, semana que vem, em
Brasília.
Fatura
Tem produtora de SP cobrando R$ 300 mil de Paulo Skaf- pelas mais de 400 gravações que ele fez
para prefeitos e vice-prefeitos, em todo o Estado, nas eleições de 2012.
Procurado, o presidente da Fiesp não foi encontrado.
Para ver
Começa segunda-feira o Giffoni Film Festival, no Memorial da América Latina.
A primeira edição no Brasil será capitaneada pela Mix Maker, de Maroo Scabia.

CORREIO BRAZILIENSEDF

NAS
ENTRELINHAS

26/01 /2013

85- VESTIDA DE CAMPANHA
A oposição tem toda a razão para chiar, afinal, o pronunciamento na TV tem cheiro de eleição. Mas há poucas
coisas tão eficientes para um candidato governista como reduzir a conta de luz. Qualquer movimento da oposição,
por mais legítimo, corre o risco de ser desprezado pelo eleitor
Leonardo Cavalcanti
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Vestida de
campanha
No início da semana, um assessor do Palácio do Planalto deu pequena e preciosa dica sobre o plano
que seria colocado em prática 48 horas depois por Dilma Rousseff: "Temos de virar o jogo. Nas três
últimas semanas, enfrentamos uma agenda negativa. E a única forma de mudar é pela comunicação",
disse ele, enquanto reclamava da maquiagem dos números federais sobre o cumprimento da meta de
superavit, que, segundo o camarada, foi um erro e serviu de estopim para a saraivada de críticas à
petista. Na noite de quarta-feira, o que era gestado interna e silenciosamente com a ajuda de
marqueteiros apareceu sob a forma de pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. O plano de
redução da conta de luz foi anunciado com ataques diretos à oposição. Dilma se vestiu de campanha.
O discurso, antecipado pelos jornalistas Ivan Iunes e Helena Mader ainda na manhã de quarta-feira no
site do Correio, foi um ato contra a oposição. Ou pelo menos partes do texto, lido para ser visto e ouvido
na sala do eleitor. Em um dos pontos, a ofensiva é explícita: "Aqueles que são sempre do contra vão
ficar para trás". O relato, como se sabe, foi entremeado por palavras contra "pessimistas que falam em
racionamento de energia", os que "erraram previsões". Aqui, temos mais do que o dedo de um
marqueteiro. Temos João Santana- o homem responsável pela campanha do segundo mandato de
Lula e do primeiro de Dilma- de corpo inteiro. Se, na semana passada, no Piauí, a presidente vestiu o
gibão e o chapéu de cangaceiro, na televisão, preferiu a cor vermelha. A de campanha .
A oposição chia e deve chiar, afinal, tudo tem cheiro de campanha antecipada. Mas há poucas coisas
tão eficientes para um candidato à reeleição como a ação de reduzir a conta de uma família. Qualquer
movimento da oposição, por mais legítimo, corre o risco de ser desprezado pelo eleitor. Assim, o próprio
DEM, mais escaldado do que nunca, preferiu um tom mais brando. O presidente do partido, José
Agripino, lamentou o fato de o governo anunciar uma ação sem ter certeza de que conseguirá mantê-la
no futuro. O PSDB foi mais enfático, pois. É fato: há um proselitismo de Dilma e um discurso que tenta
dividir "os que são a favor da redução da conta" e "os que são contrários". É reduzir o debate ao nada,
mas uma campanha sempre esteve longe de discussões e próxima da pura marquetagem.
Coisa de Lula
Antes do anúncio da queda no preço da conta de luz, assessores palacianos estavam acuados com as
críticas na condução da economia. A proporção dos ataques da oposição- e de analistas sérios, digase - aumentava a cada dia, algo quase incontrolável. Ao modelo de crescimento, aproveitou-se o risco
distante de racionamento para estocar o governo federal. A questão era como se defender de tais
coisas. Se o presidente fosse Lula, seria até mais fácil. Durante uma inauguração, o petista faria um
discurso emocionando, criticando supostos especuladores insatisfeitos com o governo, e acusaria a
oposição de querer atrapalhar a administração. Com Dilma, é impossível tal coisa, até por conta do
próprio perfil, muito mais racional. Assim, nada melhor do que aproveitar o anúncio da conta de luz para
atacar.
A partir de agora, a estratégia governista é aguentar o aguaceiro pelas ventas, um termo marinheiro para
definir que o melhor a fazer quando não há nada a fazer é esperar a tempestade passar. A tempestade
trata-se das críticas da oposição ao pronunciamento de Dilma. Ao conseguir manter o preço da luz até o
fim do mandato, vai tentar faturar- agora, sim -no horário eleitoral. Enquanto isso, a presidente
adapta-se aos figurinos de campanha. Se na sexta-feira da semana passada foi a roupa de vaqueira, na
última quarta, ficou com uniforme vermelho de campanha. O tailleur, a partir de agora, deve f icar cada
vez mais no guarda-roupa do Palácio da Alvorada.
Outra coisa
Hoje é dia do Suvaco da Asa, o bloco mais democrático de uma cidade sem carnaval. Pelo menos um
sábado animado de prévia momesca a gente tem direito, né não? A festa, no Cruzeiro Velho, começa às
10h, com o Suvaquinho, para as crianças. Depois, é a vez dos suvaqueiros profissionais. A alegria é de
graça. Torça para o Sol aparecer e brinque na paz, pois.
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86 - LEWANDOWSKI: "NÃO SE PODE PARAR UM PAÍS"
Ministro do STF rejeita ação direta de inconstitucionalidade que havia sido proposta pelos presidentes do PSDB,
Sergio Guerra, e do DEM, Agripino Maia, contra medida provisória do governo Di/ma que libera R$ 42,5 bilhões para
obras do PAC e demais gastos federais; impasse foi criado quando o ministro Luiz Fux impediu votação do
orçamento da União em meio á polêmica dos royalties

247- O ministro Ricardo Lewandowski, que preside temporariamente o Supremo Tribunal Federal, acaba
de rejeitar a ação direta de inconstitucionalidade que havia sido proposta pelos presidentes do PSDB,
Sergio Guerra, e do DEM, Agripino Maia, que contestavam a medida provisória 598/12. Editada pela
presidente Dilma Rousseff, ela liberou R$ 42,5 bilhões para gastos do PAC e demais despesas do
governo federal, depois que uma decisão do ministro Luiz Fux impediu a votação do orçamento federal,
no fim do ano passado, no episódio dos royalties do petróleo- Fux queria que o Congresso avaliasse
antes todos os vetos da presidente Dilma. "Não se pode parar um pais", avaliou o ministro
Lewandowski, ao tomar sua decisão.
"Embora o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, tenha se pronunciado sobre a
necessidade de imposição de limites à atividade legislativa excepcional do Poder Executivo,
especialmente na edição de medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário, em nenhum
momento vedou, de forma peremptória, a utilização dessa espécie de ato normativo em situações de
relevância e urgência", argumentou o ministro.
Em razão dessa situação emergencial, Lewandowski indeferiu o pedido formulado pelos dois partidos.
"Entendo, que a situação descrita nos autos evidencia, à primeira vista, a ocorrência de periculum in
mora inverso, ou seja, a suspensão do ato poderia causar danos de difícil reparação não apenas ao
Estado brasileiro como também para a própria sociedade, que se veria irremediavelmente prejudicada
pela paralisação de serviços públicos essenciais".
Abaixo, noticiário anterior do 247 sobre o caso, quando PSDB e DEM propuseram a Adin:
PSDB E DEM TENTAM BARRAR R$ 42 Bl PARA OBRAS DO PAC
Os partidos de oposição presididos pelo deputado Sergio Guerra (PS DB-PE) e o senador Agripino Maia
(DEM-RN) entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a
Medida Provisória 598/12. A MP abre crédito extraordinário no valor de R$ 42,5 bilhões em favor de
órgãos federais e empresas estatais, garantindo recursos para obras do PAC e contornando o atraso na
aprovação do Orçamento da União para 2013
23 DE JANEIRO DE 2013 ÀS 06:32
Brasília -O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598112. A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma. Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dílma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária . Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade. "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o país, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
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Congresso", explicou.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril, o governo editou uma
medida provisória para disciplínar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
2010, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
"A AGU [Advocacia-Geral da União), a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Mlriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.

CORREIO BRAZILIENSE- DF

POLÍTICA

27/01 /2013

87 -"O GOVERNO TEM QUE SER PRAGMÁTICO"
Economista-chefe do Jtaú Unibanco afirma que é preciso permitir maior retomo financeiro para que as empresas
invistam em projetos de longo prazo

DECO BANCILLON

Pragmatismo. Na opinião do conceituado economista-chefe do ltaú Unibanco, llan Goldfajn, essa é a
virtude que falta ao governo para viabilizar os imprescindíveis investimentos de que a economia
brasileira depende para crescer sustentadamente. Em 2012, diante da incerteza acerca da recuperação
econômica global e da postura intervencionista do Estado em setores importantes, como o bancário e o
de energia elétrica, o investimento produtivo recuou ao mais baixo patamar em 20 anos.
PhD em economia pelo Massachusetts lnstitute of Technology (MIT), dos Estados Unidos, e diretor de
Política Econômica do Banco Central (BC) entre 2000 e 2003, llan acredita que, para ganhar a confiança
de empresários e investidores, o governo terá que permitir que as taxas de retorno das empresas "sejam
um pouco maiores" nos próximos anos. "Não tem nada mais animador para o empresário do que
perceber que terá uma taxa de retorno maior do que o risco que está correndo. Se você tem só o risco e
não tem o retorno, fica difícil conseguir o investimento. E o Brasil está precisando do investimento para
crescer", diz. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista concedida por ele ao Correio.
Mesmo com os estímulos dados pelo governo, a economia ainda não
deslanchou. O que falta para destravar o crescimento econômico?
O investimento precisa destravar e não é isso não é tarefa fácil. É uma variável que depende de
confiança, de retorno (financeiro), de futuro. Para investir durante 20 ou 30 anos, como em projetos de
infraestrutura, é necessário uma certa confiança. Se ela não vier, você não consegue estimular o
investimento.
Essa confiança foi abalada pelo comportamento intervencionista do governo em 2012?

Como o governo tomou várias medidas, criou-se muita dúvida a respeito do impacto que elas teriam.
Isso pode, sim , ter desacelerado o investimento produtivo.
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Em 2012, Petrobras e Eletrobras tiveram resultados decepcionantes por causa a ação do governo: Para
o acionista, isso não gera um
medo de que essa politica poderá ser retomada em 2013?
Esse é um ponto a ser avaliado. Mas acredito que o que falta para viabilizar os investimentos produtivos
é um certo pragmatismo do governo. Para diminuir essa incerteza, ele terá que permitir que as taxas de
retorno das empresas sejam um pouco maiores. Não tem nada mais animador para o empresário do que
perceber que terá um retorno maior do que o risco que está correndo. Se você tem só o risco e não o
retorno, fica mais difícil de conseguir o investimento. E o Brasil está precisando do investimento para
crescer.
O cenário internacional ainda preocupa?
Estou achando que não. A Europa ia quebrar em 2012, mas neste ano está começando bem. No ano
passado, eles estavam à beira do abismo. Agora, o cenário está melhor, mais animado. As bolsas estão
subindo e o crescimento chinês está mais forte. Nos Estados Unidos, as pessoas estão um pouco mais
otimistas. Não aconteceu o tal do fiscal cliff {abismo fiscal).
Em tese, este ambiente externo mais favorável deveria ajudar o Brasil a crescer mais neste ano, não?
Poderia, sim , ser uma boa notícia para o Brasil. Só que, por aqui, 2013 começou mais difícil. A inflação
está indo para 6%. A previsão de crescimento é de 3%, mas, se crescermos isso, já será ótimo. Tem
gente achando que não vai dar, porque falta investimento. E ainda tem o risco de racionamento de
energia, com todo mundo se perguntando se vai chover ou não. E a discussão em torno das contas
públicas.
Que efeito na economia teve a maquiagem dos dados do superavit primário em 2012?
Qualquer maquiagem é ineficaz, porque ela acaba com a transparência das contas públicas. Não se
trata de as pessoas terem uma opinião ruim ou boa (sobre o quadro fiscal), elas simplesmente não
conseguem entender qual, de fato, foi o esforço fiscal feito. Na pior das hipóteses, acontecerá como no
ano passado, quando todo mundo reclamou dessas mudanças contábeis.
Não teria sido melhor o governo dizer que, diante de um ano difícil,
não seria possível mesmo fazer um esforço fiscal tão grande?
É verdade que, se o governo tivesse admitido desde o começo que o primário seria menor, isso teria
uma consequência mais leve da que acabou acontecendo. Mas também há um outro problema, que é o
engessamento do Estado. O governo está preso ao arcabouço (legal) existente, que obriga o
cumprimento integral da meta de superavit, sempre. Por isso, acredito que deveríamos ter uma política
flexível, como existe no Chile, por exemplo. Em anos difíceis, é possível cumprir uma meta menor; em
anos fáceis, o esforço seria maior. Isso se chama meta estrutural.
Uma inflação alta e persistente reduz as chances de o Brasil crescer sustentadamente?
A inflação é o sintoma. O que tem de melhorar é a produtividade. Se o país consegue crescer sem gerar
inflação, evolui de forma saudável. Nosso desafio é o de produzir mais com as pessoas hoje disponíveis.
Por isso, voltamos à questão do investimento e à educação. Precisamos investir e educar mais. Dessa
forma, as mesmas pessoas que estão empregadas vão conseguir produzir mais- e ai não vai ter
problema de inflação.

O que falta para o Brasil ser um país avançado?
Não falta tanta coisa. Acredito que apenas um pouco mais de infraestrutura e logística, com mais portos,
aeroportos, ferrovias e rodovias de melhor qualidade. Isso já ajudaria a destravar muita coisa. Agora,
quando se pensa em 10 anos, o que falta é a educação mudar de patamar. Com o avanço da educação,
o trabalhador será capaz de dobrar a sua produtividade, tornando o pais mais eficiente. Para isso, no
entanto, será preciso trabalhar duro. Combinar essas duas coisas não é nada impossível ou nada
mágico. Mas também não vem do céu.

O GLOBO- RJ

ECONOMIA

1751

30/01/2013

88- GASTOS DO GOVERNO SUPERARAM R$ 800 Bl EM 2012, ALTA DE 11 %
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Despesas com custeio da máquina pública aumentaram 16,3%

Martha Beck

BRASfLIA Num ano em que a economia pisou no freio, as despesas do governo subiram em ritmo mais
forte do que as receitas. Dados divulgados ontem pelo Ministério da Fazenda mostram que os gastos
públicos atingiram R$ 804,7 bilhões em 2012, alta de 11% sobre 2011. Os beneficios assistenciais foram
os desembolsos que mais cresceram: 17%, seguidos por gastos de custeio, com alta de 16,3%. Nessa
conta entram despesas com a máquina administrativa, Bolsa Família, desonerações tributárias, entre
outras. Já as receitas somaram R$ 880,8 bilhões, alta de 7,7%.
O aumento dos gastos públicos, combinado com crescimento menor das receitas, obrigou a equipe
econômica a fazer um malabarismo fiscal para fechar as contas em 2012. O governo não apenas
antecipou dividendos de estatais e recursos do Fundo Soberano, como remanejou despesas do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para cumprir a meta de superávit. Os técnicos
transferiram projetos para dentro do programa de forma que eles se tornassem investimentos passíveis
de abatimento. Assim, o resultado primário do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e
Banco Central) encerrou 2012 em R$ 88,5 bilhões, ou 2,01% do Produto Interno Bruto (PIB). Os R$ 8,5
bilhões restantes para atingir a meta cheia de R$ 97 bilhões, ou 2,15% do PIB, foram descontados por
serem classificados como investimentos prioritários.
Pelos dados que foram divulgados pelo Ministério da Fazenda até novembro, os gastos do PAC
somavam R$ 28 bilhões. No entanto, ontem, o governo informou que essas despesas chegaram a R$
35,7 bilhões no período. O secretário do Tesouro, Arno Augustin, foi questionado sobre essa diferença
de R$ 7,7 bilhões entre os relatórios e explicou apenas que é comum que o governo realoque despesas
dentro do PAC. Mas o fato é que, com a manobra, a equipe econômica conseguiu fazer com que esses
investimentos fechassem 2012 em R$ 39,3 bilhões. Assim, foi possível garantir o cumprimento da meta
do governo central e do setor público consolidado, que estava fixada em R$ 139,8 bilhões, ou 3,1% do
PIB.
Os números oficiais do setor público só serão divulgados hoje pelo BC, mas Augustin adiantou que o
governo central teve que contribuir para o cumprimento da meta total, porque estados e municípios não
cumpriram sua parte - R$ 42,8 bilhões ou 0,95% do PIB. Nos bastidores da equipe econômica, afirma-se
que o abatimento do PAC da meta total do setor público chegou a R$ 38 bilhões. Por isso foi tão
importante modificar no apagar das luzes de 2012 os projetos que compunham o programa. Augustin
rebateu as criticas do mercado de que o governo vem se valendo de manobras para fechar suas contas:
- O governo não fez manobra alguma. Não concordo com esse termo. Acho que ele não demostra a
qualidade das coisas, ele é um termo adjetivado.
O secretário também lembrou que o Brasil está conseguindo manter a trajetória de queda da dívida em
relação ao PIB e que isso é o que os investidores veem na hora de aplicar seu dinheiro no mercado
doméstico. Ele defendeu as medidas de incentivo adotadas em 2012.
Para o economista-chefe do BES Investimento, Flávio Serrano, no entanto, o resultado de 2012 foi muito
ruim. Segundo ele, o governo optou por aumentar suas despesas e fazer desonerações para estimular a
demanda num momento em que o problema está na oferta. Isso acabou gerando inflação num cenário
de crescimento baixo. O IPCA fechou 2012 em 5,84%, acima do centro da meta de 4,5%, e o
crescimento do PIB ficou abaixo de 1%, segundo estimativas.
- Fazer um primário menor não tem problema. Mas usar contabilidade criativa para fazer isso tem.
Quando viram que a execução do PAC não seria suficiente para o abatimento que queriam, mudaram os
projetos. Se o secretário diz que isso não é manobra, então podemos dizer que é maquiagem - disse
Serrano.
Segundo o Tesouro, o primário do governo central em 2012 foi 5,53% menor que o de 2011, de R$ 93,5
bilhões (2,26% do PIB). E o segundo pior dos últimos quatro anos, perdendo só para 2009, com
superávit de R$ 39,4 bilhões, ou 1,22% do PIB. Em dezembro, o superávit foi de R$ 28,3 bilhões. Os
investimentos tiveram alta de 13% em 2012. Considerando apenas o PAC, a alta foi de 40,3%. Os
gastos com pessoal subiram 3,8%.
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89- PROPAGANDA COMO ALMA DO NEGÓCIO
Bruno Araújo

A presidente Dilma Rousseff fez questão de anunciar em cadeia de rádio e televisão, na semana
passada, a redução nas contas de energia elétrica. Toda e qualquer redução é bem-vinda e urgente,
sobretudo em um momento como este, em que a economia se apresenta raquítica e a inflação, cada vez
mais vitaminada.
Ninguém pode ser contra a redução de preços e os governos devem sim buscar formas de reduzir o
custo de vida dos brasileiros. Os estados governados pelo PSDB já reduziram há muito tempo os
impostos sobre as contas de luz e têm experiências muito exitosas de políticas para elevar a renda de
suas populações.
O que é discutível são os termos usados para o anúncio da presidente. É de se admirar que, sendo ela
uma personalidade que lutou contra a ditadura, decida optar por transformar um dos pilares da
democracia - que é a existência do contraditório - em uma questão maniqueísta, como se os
apoiadores do governo fossem do bem e os contrários, do mal.
O ex-presidente Lula passou os dois mandatos fazendo questão de aprofundar as diferenças entre
pobres e ricos, ressaltando a luta de classes. Divisões petistas que nada contribuem com o país e
apenas revelam a maior das preocupações- em antecipar o calendário eleitoral, se aproveitando do
aparato do governo.
No pronunciamento da semana passada, nenhuma palavra foi dita pela presidente Dilma sobre o que
será feito para reduzir a inflação, tampouco se tem um plano para fazer a economia crescer nos mesmos
patamares dos demais países emergentes.
Os indicadores brasileiros estão praticamente apartando nosso país do grupo dos BRICS (Brasil, Rússia,
China, Índia e África do Sul). O Brasil, que antes era a bola da vez, agora causa desconfianças lá fora
porque o governo erra as previsões de crescimento, faz maquiagem para fechar as contas.
Nenhuma palavra foi dita pela presidente sobre a necessidade de se destravar os investimentos em
infraestrutura, tampouco sobre a saúde das contas do governo, e muito menos sobre o tamanho do
aumento da gasolina e do óleo diesel, que deverá ocorrer, segundo o Banco Central.
O real intuito do pronunciamento da presidente Dilma Rousseff foi criar uma cortina de fumaça para
encobrir a alta da inflação, dos combustíveis e do custo de vida e acender um farol sobre a redução nas
contas de energia elétrica. Um artifício para disfarçar a realidade: o governo petista dá com uma mão e
tira com a outra.
Nenhuma palavra foi dita a respeito da isenção de impostos sobre produtos da cesta básica, medida que
o Congresso aprovou e a presidente vetou. Essa seria outra ação de extraordinário alcance social. No
ano passado, os preços dos alimentos subiram 10,81%, bem acima da inflação geral. E produtos da
cesta básica do brasileiro, como arroz, feijão, farinha de mandioca e óleo de soja, responderam por 40%
do IPCA, índice que mede a alta dos preços.
Mas há uma explicação para esse evidente desinteresse e silêncio do governo sobre a cesta básica: o
PT não quer adotar algo que foi proposto por outros, mesmo quando sua omissão preJudica as famílias
mais pobres. E explico o porquê. A emenda que o Congresso aprovou foi apresentada pelo PSDB à
Medida Provisória n° 563 e zerava a alfquota de IPI, PIS e Cofins de produtos da cesta básica.
A emenda apenas reproduziu projeto de lei de parlamentares do PT e o objetivo foi dar celeridade à
discussão, pela sua importância. Mas a presidente Dilma a vetou. Ela preferiu criar um grupo de trabalho
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para analisar a desoneração e deu prazo até 31 de dezembro para que os resultados fossem
apresentados. O ano virou , janeiro está no fim e nenhuma notícia ou relatório sobre o assunto foi
divulgado.
No último dia 8, o PSDB protocolou requerimento na Comissão Representativa do Congresso, que
funciona no período do recesso parlamentar, para obter informações sobre os resultados produzidos
pelo grupo de trabalho. E estamos no aguardo das notícias.
Se o compromisso do governo fosse realmente trabalhar pelo bem comum, como a democracia prega, e
defender as pessoas mais pobres, como o PT diz que faz, a cesta básica já estaria mais barata e o custo
de vida dos brasileiros mais baixo. É uma medida que beneficia principalmente as famílias que ganham
menos e que sentem mais fortemente o impacto da inflação.

METRO- DF

CLÁUDIO HUMBERTO

31/01/2013

90- COMO RENAN, TAQUES TAMBÉM É ALVO DE DENÚNCIA
CLAUDIO HUMBERTO

Como Renan, Taques também é alvo de denúncia
Candidato à presidência do Senado, Pedro Taques (PDT-MT) também enfrenta graves acusações, a
exemplo do rival Renan Calheiros (PMDB-AL). Ele trava uma batalha judicial contra um jornalista de
Cuiabá, José Marcondes, o "Muvuca", que o acusou de haver beneficiado, como procurador, a "máfia
dos combustíveis" no Mato Grosso, cuja retribuição teria sido generosa doação a sua campanha.
Vínculo
A mulher do senador Pedro Taques atua no escritório de advocacia que defende os interesses do
SindPetroleo, do comércio de combustíveis.
Reação na Justiça
Pedro Taques reagiu com indignação e processa "Muvuca". Reafirma sua defesa da liberdade de
imprensa, "mas com responsabilidade".
Não atrapalha
Guido Mantega (Fazenda) acha que o reajuste dos combustíveis não atrapalha ninguém. Não no caso
dele, que usa carro oficial, claro.
'Misinfio'
Rui Falcão, chefe do PT, vai ao "balaio ecológico" ("despacho" para lemanjá), sábado, em Salvador. Os
petistas estão mesmo precisados...
Senado economizará R$ 80 milhões com reforma
O relator da reforma administrativa do Senado, Ciro Nogueira (PP-PI), já concluiu o seu trabalho, e vai
provocar alvoroço. A racionalização do trabalho que ele propõe deverá promover uma economia de ao
menos R$ 80 milhões para o contribuinte. E acabará uma polêmica reserva de mercado: o cargo de
chefe de gabinete não será mais privativo de servidor de carreira, poderá ser ocupado por funcionário
comissionado.
Bomba!
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Daqui não saio
O deputado Cesar Halum (PSD-TO) garante não sofrer pressão para abrir vaga ao suplente do PMDB:
"Só saio da Casa se o povo me tirar".
Mendes fica
O PT aposta que a minirreforma da presidenta Dilma não afetará a permanência de Mendes Ribeiro
(PMDB) no Ministério da Agricultura.
Casa de Noca
Alvará no Brasil é papel de embrulho: a prefeitura de Vitória multou a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária por manter posto sem licença para funcionar. Se o governo federal faz, dono de boate também
pode.
Sem noção
O folheto de apresentação da boate Kiss na internet mostra os bares vips, as instalações, a decoração, a
noite da "vodca dupla", menos a sinalização de emergência, as portas de saída e extintores de incêndio.

Invenção cruel
A Policia Federal investiga um site de inspiração nazi-fascista como autor da invenção de que o
deputado Paulo Pimenta (PT-RS) seria o dono oculto da boate Kiss. Ele mora em Santa Maria e conhece
várias famílias enlutadas, por isso a acusação é particularmente cruel.
Armadilha do destino
Deve chegar à Itália hoje o corpo de Nicola Fumagalli, italiano que se jogou da janela de um hotel,
sábado (26), em Brasília, após participar de ritual do Santo Daime na comunidade Jardim Juramidam,
em Goiás.
Visão afetada
Os médicos proibiram o senador Luiz Henrique (PMDB-SC) de trabalhar. Ele retornou de visita ao Haiti e
Cuba, no inicio do mês, com uma infecção nos olhos que evoluiu para úlcera na córnea. Renan
Calheiros (PMDB-AL) não foi acusado de provocar a infecção. Ainda.
Vapt-vupt
A ministra Carmem Lúcia indeferiu a liminar do desembargador Bernardo Garcez Neto questionando a
posse "ilegal" e "sem eleição" da nova presidente do TRE do Rio, Letícia Sardas. Garcez vai recorrer.
Cidadão enganado
Ao comentar a descoberta de que a energia aumentou antes da redução anunciada pela presidenta
Dilma, o deputado Ronaldo Caiado (DE-GO) concluiu que "o governo trocou a caneta pela caixa de
maquiagem; o cidadão está sendo enganado, iludido".
Herança maldita
A traulitada silenciosa do aumento da gasolina após o festejado discurso de Dilma reduzindo a tarifa de
luz, lembra o estilo do ex-ministro Rubem Ricupero: ·o que é ruim a gente esconde."
Pensando bem ...
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...só no Brasil desconto vem com aumento.

Poder sem pudor
Motivo para rompimento
-Quero comunicar a São Paulo que rompi com o governador Adhemar de Barros- anunciou certa vez o
inefável deputado Salomão Jorge.
- Por que, deputado?- quis saber um repórter.
- Ele fez chover no quintal dos meus adversários.
- E o que ele fez com o senhor?
- No meu quintal, ele abriu o guarda-chuva ...

O ESTADO DE S . PAULO
-SP

ECONOMIA E
NEGÓCIOS

01 /02/2013

91- GOVERNO 'ADIA' DESPESA PARA MELHORAR CONTAS
Lu Aiko Otta

O governo adicionou mais um item ao seu kit de maquiagem do resultado das contas públicas de 2012.
Além de sacar recursos do Fundo Soberano, receber antecipadamente dividendos das estatais e inflar o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Tesouro Nacional empurrou cerca de R$ 5 bilhões em
despesas de dezembro para janeiro. Dessa forma, reduziu os gastos e engordou o saldo do ano.
Técnicos da Fazenda admitem que houve um "remaneja-mento" de despesas, mas não informaram o
valor. O cálculo de R$ 5 bilhões foi feito pelo economista-chefe da corretora Convenção Tullet Prebon,
Fernando Montero.
O economista chegou a essa conclusão analisando o comportamento dos gastos ao longo de 2012. Ele
verificou que, em comparação ao ano anterior, as despesas vinham crescendo a um ritmo de 6,9% até
novembro, mas deram uma freada em dezembro, fechando o ano com uma alta de 5,4%.
Isso é justo o contrário do que ocorre tradicionalmente. Normalmente os gastos, principalmente os de
investimento, dão um pulo em dezembro. Montero esperava uma expansão real de 7% nas despesas em
2012.
Outras despesas. Analisando mais a fundo os principais componentes do gasto, ele verificou que as
despesas com pessoal subiram 3,8%, os gastos com a previdência subiram 12,5%, puxados pelo
aumento do salário mínimo. A contração das despesas ocorreu em dezembro e ficou concentrada nas
chamadas "outras despesas de custeio e capital".
Elas incluem investimentos e compra de material de escritório, por exemplo, que não seguem um
calendário rígido como o dos salários e aposentadorias. Por isso, são os alvos preferenciais dos
economistas do governo quando é necessário fazer cortes e outros ajustes nas contas públicas.
Pelos cálculos do economista, as "outras despesas de capital", na qual se incluem os investimentos,
vinham crescendo a um ritmo de 22,8% de janeiro a novembro, ante igual período de 2011 . Porém, em
dezembro foi registrada uma queda de 42,5%. Já as "outras despesas de custeio", que acumularam
crescimento de 17,3% de janeiro a novembro, desaceleraram para 7,5% em dezembro.
Essas despesas deverão aparecer na contabilidade oficial em
janeiro.
"É prováve] que haja um surto, com grande conteúdo de investimentos, no primeiro mês do ano", disse
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Montero.
Recorrente. Não é a primeira vez que isso acontece. Em dezembro de 201 O, um grupo grande de
despesas foi empurrado para janeiro de 2011 , de forma que o governo atingiu a meta fiscal "cheia", sem
abatimentos do PAG.
Mesmo lançando mão de todas as manobras disponíveis, o secretário do Tesouro, Arno Augustin,
apresentou na última terça-feira um resultado para 2012 inferior ao de 2011 , medido como proporção do
Produto Interno Bruto (PIB).
As contas do governo central (Tesouro. Previdência e Banco Central) encerraram o ano com um saldo
de R$ 88,5 bilhões, equivalente a 2,01 % do PIB. ante 2,26% do PIB no ano anterior.

ESTADO DE MINAS- MG

ECONOMIA

01/02/2013

92- GOVERNO "ADIA" DESPESA PARA MELHORAR CONTAS DE 2012
O governo adicionou mais um item ao seu kit de maquiagem do resultado das contas públicas de 2012.
Além de sacar recursos do Fundo Soberano, receber antecipadamente dividendos das estatais e inflar o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Tesouro Nacional empurrou cerca de R$ 5 bilhões em
despesas de dezembro para janeiro. Dessa forma, reduziu os gastos e engordou o saldo do ano.
Técnicos da Fazenda admitem que houve um "remanejamento" de despesas, mas não informaram o
valor. O cálculo de R$ 5 bilhões foi feito pelo economista-chefe da corretora Convenção Tullet Prebon,
Fernando Montero.
O economista chegou a essa conclusão analisando o comportamento dos gastos ao longo de 2012. Ele
verificou que, em comparação ao ano anterior, as despesas vinham crescendo a um ritmo de 6,9% até
novembro, mas deram uma freada em dezembro, fechando o ano com uma alta de 5,4%.
Isso é justo o contrário do que ocorre tradicionalmente. Normalmente os gastos. principalmente os de
investimento, dão um pulo em dezembro. Montero esperava uma expansão real de 7% nas despesas em
2012.
Analisando mais a fundo os principais componentes do gasto, ele verificou que as despesas com
pessoal subiram 3,8%, os gastos com a previdência subiram 12,5%, puxados pelo aumento do salário
mínimo. A contração das despesas ocorreu em dezembro e ficou concentrada nas chamadas "outras
despesas de custeio e capital".

O ESTADO DE SÃO PAULO

ESPAÇO ABERTO

02/02/2013

93- TUDO BEM, OU QUASE, NO PAÍS DA NOVILINGUA
Rolf Kuntz

De vez em quando a inflação preocupa, disse muito singelamente o ministro Guido Mantega, num
aparente surtô de veracidade. Disse bem: de vez em quando. Se fosse uma preocupação mais
constante, a inflação estaria muito mais próxima da meta, ou, melhor ainda, a meta seria muito mais
baixa e mais parecida com a de países governados mais seriamente. Estaria na faixa de uns z% a 3%.
Mas surtos como esse são raros. O governo continua brincando com os preços, mas o ministro fala
durante a maior parte do tempo como se estivesse em outro mundo. num exercício parecido com a
duplipensar ou com ouso da novilíngüa. Não se combate inflação com o câmbio disse Mantega enqüanto
BC Central (BG) jogava dólares no mercado e derrubava a cotação para pouco menos de R$ 2,00. Só os
juros e outros instrumentos típicos da política monetária servem para conter a alta de preços, garantiu o
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ministro, em Brasília, discursando para prefeitos. O prefeito paulistano, Fernando Haddad,
'4\V>.._
decisão de manter as tarifas de ônibus até junho, para atenuar o impacto do aumento dos combustíveis.
Durante anos, o governo freou os preços da gasolina e do diesel para limitar a inflação e assim
prejudicou a Petrobrás. Agora depende de prefeitos e governadores para limitar o efeito de um ajuste
atrasado e insuficiente. Mas algum incômodo será causado ao consumidor, porque "acabou a Cide",
a contribuição cobrada sobre os : combustíveis, admitiu o ministro, Não dá mais- esse o recado
ministerial - para compensar com a redução da Cide o encare-cimento da gasolina e do diesel. Mas
desde quando esse tributo faz parte do arsenal da política monetária?
Ao mesmo tempo, o BC mantém a taxa básica de juros em 7,25%. Afinal, essa é á decisão da presidente
da República, embora os instrumentos monetários, segundo o ministro da Fazenda, sejam os únicos
adequados -ou os mais apropriados- para o combate à inflação. Poderia também ter mencionado a
moderação fiscal, mas quanto a isso ele se mostra muito tranqüilo. Apolítica f iscal brasileira* garantiu, é
das mais transparentes do mundo, tudo sai no Diário Oficial, e o uso do Fundo Soberano para o reforço
das contas foi perfeitamente legítimo. Transparente, nesse caso, é parte da novilingua. Escrachada e
escandalosa seriam palavras mais adequadas para qualificar a maquiagem , denunciada até por gente
habituada a apoiar esse governo.
Quanto ao Fundo Soberano, é uma evidente ficção: de onde vêm seus recursos, se as contas públicas
nominais são normalmente deficitárias? Fundos dignos desse nome são constituí* dos com excedentes,
em geral acumulados em períodos de prosperidade . O ministro descreve a ação do governo como
política contracíclica. Nada mais falso. Políticas desse tipo- atenção à partícula "contra"- consistem
basicamente em for-; mar reservas nas boas fases para gastar em tempos difíceis. Na área fiscal, nunca foi seguido esse tipo de estratégia. A ação do
governo brasileiro tem sido consistentemente procíclica - farra fiscal quando a receita cresce mais do
que o produto interno bruto (PIB) e incentivos quando a economia fraqueja e a arrecadação é afetada.
O ministro continua atribuindo à crise global o fracasso econômico do Brasil no ano passado. Mas o
mercado externo deve melhorar e isso favorecerá o País. A explicação combina muito mal com os
números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os últimos dados sobre o comércio
varejista são de novembro, mas servem muito bem para uma avaliação do ano. Nos 12 meses até
novembro, o volume de vendas do varejo ampliado, isto é, com inclusão de veículos, componentes e
material de construção, foi 8% m aior que nos 12 meses anteriores. O volume vendido pelo varej o restrito
foi 8,6% superior ao do período encerrado em novembro de 2011 .
Essas vendas foram possibilitadas pelos níveis de ocupação e de renda, pelo volume de crédito e pelos
cortes de impostos sobre bens de consumo. Em dezembro, o desemprego nas seis áreas metropolitanas
cobertas pela pesquisa do IBGE ficou em 4,6%, a menor taxa mensal desde março de 2002, início da
série, A média anual, 5,5%, também foi a menor. De janeiro a dezembro, a média da massa de
rendimento real habitual foi 6,2% maior que a de 2011 .
Ao contrário do observado nos pafses mais afetados pela crise, o emprego manteve-se alto e o consumo
cresceu. As condições de emprego foram favoráveis, em parte, por causa dás contratações no setor de
serviços, mas em parte, também, pela estratégia dos empresários industriais. Eles preferiram evitar o
custo das demissões e as dificuldades para recompor os quadros em caso de reativação. Afinal, falta
mão de obra adequada às necessidades da indústria. Parte da força de trabalho disponível nem mesmo
atende às condições mínimas para treinamento nas fábricas- uma das conseqüências do erro na
escolha das prioridades, nos últimos dez anos.
Apesar do consumo elevado, a produção industrial em 2012 foi 2,7% inferior à de 2011 , segundo o
IBGE. A fabricação de bens de consumo diminuiu 1%, porque parte da demanda foi suprida por
importações (o baixo poder de competição da indústria brasileira é bem conhecido). Mas o pior resultado
foi, de longe, o do setor de bens de capital, isto é, de máquinas e equipamentos para reposição,
ampliação e modernização da capacidade produtiva . A produção desses bens encolheu 11 ,8%.
O total do investimento- público e privado- ainda é desconhecido, mas o número final deve ser muito
rum. O governo precisará de muito mais que a conversa habitual para garantir o crescimento. Detalhe
relevante: se continuar descuidando da inflação, nem o poder de compra das famílias vai durar. Mas o
ministro Mantega dá sinais de pensar sobre isso: se for preciso, a taxa básica de juros, a Selic, poderá
subir, sem provocar uma "sangria desatada" (expressão dele). Será uma autorização para o BC fazer o
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seu trabalho?

CORRE IO BRAZILIENSE- DF

OPINIÃO

05/02/2013

94 - OPORTUNIDADE HISTÓRICA
Alberto Pinto Coelho

Nesses últimos meses, sobretudo à raiz de um novo surto de intervencionismo estatal na ordem
econômica, combinado com o caminho tortuoso da maquiagem das contas públicas para engordar o
superavit primário no apagar das luzes de 2012, criou-se no Brasil uma espécie de crise de confiança na
gestão pública federal, o que resultou em sinais de alerta sobre a pressão inflacionária e o crescimento
do país, face à retração dos investimentos produtivos.
Em última análise, essa crise de confiança expõe o Brasil a um risco maior e que deve ser evitado a todo
custo, ou seja, o de contaminação da maior conquista da história econômica brasileira, representada
pela estabilização monetária com a implantação do Plano Real em julho de 1994, há quase 20 anos,
portanto, ainda no governo Itamar Franco e consolidado no governo Fernando Henrique Cardoso.
Nesse período, quatro mandatos presidenciais se passaram convivendo com o círculo virtuoso
representado pelo controle inflacionário e por índices sustentados de crescimento do PIB - Produto
Interno Bruto, com índice médio anual de 3,6% entre 2001 e 201 O.
No entanto, nesse quinto ciclo de governo, na gestão da presidente Dilma Rousseff, registrou-se a
redução da excepcional taxa de 7,5% de expansão verificada em 2010 para 2,7% em 2011 , estimandose em pífio 1% o crescimento do PIS em 2012, esvaziando em curtíssimo prazo a celebrada conquista
pelo Brasil da posição de sexta maior economia mundial.
Sintomaticamente, o último fórum econômico de Davas, conforme informaram observadores ali
presentes, primou pelo "esvaziamento do balão Brasil" no cenário internacional.
Manchetes da imprensa também estampam que "estrangeiros pisaram no freio em investimentos no
Brasil", reproduzindo projeções do lnstitute of lnternational Finance, ou de que está faltando
"pragmatismo" ao governo, na avaliação de um executivo e economista do porte de llan Goldfajn, exdiretor de Política Econômica do Banco Central. O que se comprova pelo adiamento dos leilões do
Programa de Investimento em logística, cruciais para novos investimentos produtivos em áreas de
infraestrutura, nó górdio nacional ao lado da educação.
Nessa conjuntura, o horizonte sucessório de 2014 colocará diante da sociedade brasileira a opção de
continuar convivendo com essa rota de riscos, com medidas tópicas de desonerações fiscais ou
reduções de tarifas, que são tão prejudiciais aos entes federados, e que um dia cobrarão seu preço
desestabilizador, ou confiar na retomada do circulo virtuoso do Plano Real.
Louve-se o surgimento da chamada nova classe média, que, do ponto de vista econômico, minimizou a
crise internacional em 2008 e 2009, mas que assinala, ao mesmo tempo, o esgotamento da tática de
recorrer ao apetite do mercado interno para sustentar o crescimento.
Nesse campo da inclusão social, é preciso lembrar que os programas da Comunidade Solidária, sob a
coordenação da saudosa dona Ruth Cardoso, como o Bolsa Escola, o Auxilio Gás e o Cartão
Alimentação, foram reunidos e nomeados como Bolsa Família, expandido e consolidado no governo do
ex-presidente Lula.
Em resumo, o Brasil não pode perder a oportunidade histórica que vem construindo ao longo de duas
décadas para se tornar de fato um país avançado, atrativo e reconhecido internacionalmente. Precisa,
para isso, estabelecer um modelo de desenvolvimento, de conteúdo estratégico e dinâmico, que
substitua a colcha de retalhos que caracteriza sua gestão econômica atual, com riscos de fragmentação.
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FOLHA DE S . PAULO- SP

RIBEIRÃO

07/02/2013

95 - CONSELHO DE SAÚDE COBRA DADOS DA DENGUE
Presidente de órgão municipal afirma que a Prefeitura de Ribeirão Preto não facilita a liberação de informações
Conselho diz que já pediu dados e que vai enviar novo oficio; prefeitura nega que esteja escondendo-os

DANIELA SANTOS

O Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão Preto quer saber como está o combate à dengue na cidade
e os locais mais atingidos, além do número de casos registrados neste ano. O conselho diz que que a
prefeitura "não facilita" a liberação de dados.
O órgão informou que recebeu reclamações de moradores que cobram informações sobre bairros que
concentram focos da doença.
Como a Folha publicou ontem, a Prefeitura de Ribeirão Preto ainda não liberou neste ano nenhuma
informação sobre casos de dengue, diferentemente da posição adotada em anos anteriores e da de
outros municipios.
O novo presidente do conselho, o advogado José Ricardo Guimarães, eleito no último dia 31, disse que
a prefeitura "não facilita as coisas".
"A dengue deve ser imediatamente informada, não é algo que se esconde. Precisamos saber quantos
são os casos de dengue e os principais pontos afetados."
Ele disse que já solicitou informações sobre a situação no município e que hoje vai enviar um novo
oficio. "Vamos checar os números assim que eles forem divulgados. Se houver maquiagem, seremos os
primeiros a denunciar."
Em evento realizado pela prefeitura ontem de manhã, a Folha tentou questionar a prefeita Dárcy Vera
(PSD) sobre o assunto, mas não conseguiu, pois "ela tinha que cumprir a agenda", segundo a
assessoria de imprensa.
A Prefeitura de Ribeirão nega que esteja "escondendo" dados sobre a dengue -diz que não tem
interesse em omitir os números e que está apenas consolidando as informações.
Especialistas ouvidos pela Folha dizem que é importante que haja transparência na divulgação de dados
de doenças como a dengue.
De acordo com o coordenador do núcleo de medicina tropical da Universidade Federal do Ceará e
consultor da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ivo Castelo Branco Coelho, a população amplia os
cuidados quando sabe o que está acontecendo.
Em 2010, a Prefeitura de Ribeirão chegou a divulgar informes diários sobre a dengue, por meio de um
sistema on-line da Secretaria da Saúde que informava o número de casos, incluindo a distribuição pelos
bairros.
Em 2011 , os dados passaram a ser divulgados por meio de boletins quinzenais e, no ano passado, por
informes mensais -o último foi distribuído em novembro.
PRIMEIRO ELEITO
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Guimarães concorreu à vaga de presidente com o secretário da Saúde de Ribeirão, Stênio Miranda, que
foi derrotado por 20 votos a 4.
Com a eleição do advogado, é a primeira vez que o conselho não é comandado por um secretário da
Saúde.
De acordo com Guimarães, desde a criação do conselho, em 1991, até o ano passado, a prefeitura
nomeava o secretário como presidente.
Porém. neste ano. aconteceu a primeira eleição, na qual votaram integrantes do sindicato dos
servidores, associações e prestadores de serviços na área da saúde.
O conselho tem como principal tarefa fiscalizar a saúde. A primeira reunião do órgão neste ano vai
ocorrer no próximo dia 14.

O GLOBO- RJ

ECONOMIA

08/02/2013

96 - MANOBRA FISCAL COM CARTA BRANCA DE ATÉ R$ 65 Bl
Relator do Orçamento apresenta emenda que permite ao governo descontar investimentos do PAC e desonerações
Martha Beck e Cristiane Jungblut

Embora o ministro da Fazenda, Guido Mantega, tenha declarado que o governo quer abater R$ 20
bilhões em desonerações tributárias da meta de superávit primário de 2013, o valor poderá ser muito
maior. O relator do Orçamento, senador Romero Jucá (PMDB-RR), informou ontem que, a pedido do
governo, apresentou uma emenda alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias {LDO) e que dá uma
carta branca à equipe econômica para abater até R$ 65 bilhões do primário, seja em investimentos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou em desonerações. Isso, na prática, pode reduzir o
superávit de 3,1% do Produto Interno Bruto {PIB) para 1,8% do PIB. Hoje, a LDO já prevê abatimento de
R$ 45 bilhões com gastos do PAC e não permite que desonerações sejam descontadas.
- Não quis engessar o governo. A redação da emenda permite o abatimento de R$ 65 bilhões do
primário, mas englobei o abatimento em Investimentos de infraestrutura e desonerações. Pode ser R$ 30
bilhões e R$ 35 bilhões. É bobagem engessar. O governo pediu R$ 20 bilhões em desonerações, mas e
se depois quiser fazer mais de R$ 20 bilhões? Vai depender da necessidade do país. Fazer essas
desonerações é importante, é importante dar espaço no (esforço) fiscal para isso. Eles querem aumentar
as desonerações, é importante para a economia. A meta cheia, em tempo de crise, não pode ser um
dogma- disse Jucá.
Problema antigo
A nova gambiarra mascara um problema que vem ocorrendo ano após ano: a dificuldade do governo em
executar investimentos. Em 2012, por exemplo, a dificuldade em gastar com o PAC fez a equipe
econômica realocar projetos na última hora para poder elevar o abatimento da meta de R$ 28 bilhões
para os R$ 34 bilhões necessários para fechar as contas. Parlamentares da oposição e até da base
aliada criticaram a estratégia da equipe econômica.
-A Dilma trocou a caneta pela caixa de maquiagem. Já criaram todos os artifícios. Cada hora há uma
esperteza. O governo manipula os dados para dizer que cumpriu o superávit. Tanto que lutamos pela
transparência nas contas públicas, e agora há um descrédito internacional das contas -disse o líder do
DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO).
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Para o senador Francisco Dornelles (PP-RJ), com a queda das taxas de juros, o governo já teria
condições de fazer um primário menor, mantendo a trajetória de redução da dívida pública:
- O governo deveria assumir isso, que pode fazer um primário menor. Quanto mais transparência melhor.

FOLHA DE S. PAU LO- S P

BRASIL

08/02/2013

97 - INFLAÇÃO DISPARA E ACENDE ALERTA NO BC
Sob influência dos alimentos, IPCA sobe O, 86% em j aneiro, maior taxa desde abril de 2005; Tombini diz que alta
preocupa Queda na tarifa de luz e adiamento de reajuste de ônibus evitam que fndice passe de 1%; 75% dos itens
sobem
PEDRO SOARES DO RIO

Preços dos alimentos em alta fizeram a inflação disparar em janeiro, o que acendeu o alerta no Banco
Central.
O IPCA, índice de preços que mede a inflação oficial, subiu 0,86% no mês passado -a maior alta desde
abril de 2005-, o que resultou no pior janeiro desde 2003. Naquele ano, o país sofria os efeitos de uma
escalada do dólar, que afetou os preços no país.
O resultado de janeiro levou a inflação acumulada em 12 meses a alcançar 6,15%, perto do limite fixado
pelo governo (6,5%).
Após a divulgação, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombinl, afirmou, em entrevista ao site do
jornal "O Globo", que a inflação está resistente e preocupa. Ele disse que "a situação não é confortável
e, por ora, o BC está avaliando tudo".
As declarações levaram investidores a acreditar na alta dos juros ainda neste ano.
Segundo analistas, se não fossem a antecipação do corte da tarifa de energia para o fim de janeiro e o
adiamento, a pedido do Ministério da Fazenda, dos reajustes de ônibus no Rio e em São Paulo, a
inflação superaria 1%.
Para Juan Jensen, sócio da Tendências Consultoria, tais ações mostram que o Brasil não faz uma
maquiagem dos índices de preço, como a Argentina, mas "administra" reajustes importantes "para
mascarar um processo inflacionário em curso".
Outro exemplo, diz, é o represamento da alta da gasolina, que só vai pesar na inflação de fevereiro. O
produto está abaixo dos preços internacionais, comprometendo o caixa da Petrobras e sua capacidade
de investimento.
Jensen diz que as medidas reduzem a credibilidade do BC, que adotou uma política monetária frouxa
nos últimos três anos. Ou seja, manteve juros baixos e aceitou uma inflação maior.
Agora, diz, o BC colhe os efeitos de empresários indexarem seus preços, repassando mais rapidamente
e de modo mais intenso aumentos de custos e aproveitando para recompor suas margens.
DISSEMINAÇÃO
Apesar de concentrada em alimentos, que subiram 1,99% em janeiro -a maior alta para o mês desde
2003, sob efeito de problemas climáticos-, a inflação sobe "de modo disseminado" e o crescimento mais
acelerado do PIS neste ano (estimado em 3%) eleva ainda mais o risco de inflação no teto da meta, diz
Luiz Roberto Cunha, professor da PUC-Rio.
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Consultorias estimam que 75% dos itens tenham sofrido aumentos em janeiro.
Segundo o IBGE, o IPCA de janeiro já mostrou influência da redução das tarifas de energia, mas a maior
parte do impacto virá em fevereiro.
Diante disso, analistas estimam que o índice recue a quase metade da taxa de janeiro, perto de 0,45%.

O ESTADO DE S . PAULO- SP

ESPAÇO ABERTO

09/02/2013

98 - BAGUNÇA GERAL NA POLÍTICA ECONÔMICA
Rolf Kuntz

Não da para separar. O estrago na Petrobrás, a inflação disparada, a indústria emperrada e a
maquiagem das contas públicas são sintomas do mesmo problema. O governo conseguiu bagunçar
tanto a economia quanto a caixa de ferramentas da política econômica. O estrago da caixa é o mais
grave. Gasta-se muito tempo discutindo se a presidente Dilma Rousseff e sua troupe de trapalhões
ainda levam a sério os três princípios adotados no fim dos anos 90- meta de inflação, meta de superávit
primário e câmbio flutuante. Não se vai muito longe com esse requisitório. O governo pode responder
positivamente a todas as perguntas, com as ressalvas de sempre. Tem de haver certa margem de erro
para a inflação, o resultado fiscal é sujeito a imprevistos e nenhum regime cambial e estritamente isento
de intervenções. Tudo isso parece razoável, mas a conversa oficial e uma embromação. É possível
embromar nesse porque as questões realmente importantes são outras, a começar pela importância
atribuída, de fato, as condições básicas de estabilidade. Esse teste permitiria comparar o governo
brasileiro com os de outros países latino-americanos. A semelhança mais notável seria, certamente, com
a administração da presidente Cristina Kírchner, sobrando uma diferença" muito mais de grau que de
vocação.
Se o governo brasileiro se importasse realmente com a inflação, a meta seria muito mais baixa, como em
outras economias, tanto desenvolvidas quanto em desenvolvimento. Desde 2005 houve mudanças no
Brasil e no cenário externo, mas a meta de 4,5% foi mantida, sem nenhum benefício para o Pais. A
tolerância à alta de preços jamais proporcionou a economia brasileira maior eficiência, dinafnismo ou
com petitividade.
Alem disso, as autoridades tem agido como se o alvo real fosse qualquer ponto na margem de variação.
As ações são conduzidas como se um resultado fi nal de 6,5% fosse perfeitamente aceitável. O
presidente uo Banco Central ( BC}, Alexandre Tombini, chegou a classificar como desconfortável o
número acumulado até janeiro - 6,15% em 12 meses. Reiterou, no entanto, a disposição de apostar
numa acomodação dos preços no segundo semestre. Mero sangue-frio?
A tolerância à inflação perm itiu, no ano passado, conciliar a redução de juros desejada pela presidente
Dllma Rousseff e a manutenção de uma política fiscal frouxa. Uma gestão mais séria das contas
públicas deveria compensar o relaxamento da política monetária a partir dos meses finais de 2011 ,
segundo explicaram, há cerca de um ano c meio, os dirigentes do BC. Essa condição jamais se realizou.
O recurso a artifícios para maquiar as contas públicas no fim de 2012 foi um desdobramentos dessa
história. Mas esse é apenas o dado mais pitoresco.
O resultado concreto foi uma economia brasileira um tanto mais torta. O combate à inflação por meio da
política monetária foi suspenso, enquanto a
expansão do credito continuou alimentando a demanda, principalmente de consumo. Essa demanda foi
alimentada também por incentivos fiscais concedidos a alguns setores pe lo Executivo. Esses incentivos
serviram ainda para a redução temporária de alguns preços, com efeito benéfico de curtíssimo prazo nos
indicadores de inflação. O desajuste entre a demanda e a capacidade de oferta da indústria nacional
criou um vazamento nas contas externas. Sem o aumento da importação, o efeito inflacionário teria sido
maior. A produção industrial encolheu porqúe as fábricas foram incapazes de competir, e o investimento
diminuiu.
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Sem distinguir objetivos de curto e de longo prazos, desafios conjunturais e problemas estruturais, o
governo colheu inflaçào elevada, estagnação econômica e contas públicas mais frágeis. Ao mesmo
tempo, bagunçou a política econômica e seus instrumentos. O BC deixou de combater a inflação, a
política de juros foi decidida no Palácio do Planalto, deficiências estruturais foram tratadas como
problemas de conjuntura e os preços foram contidos por meio de intervenções tópicas. A redução do
imposto sobre os automóveis e outros bens duráveis e a contenção das tarifas de combustíveis entram
nesse capítulo. A insistência da presidente em reduzir as contas de energia elétrica, a partir de agora, é
uma continuação dessa trapalhada. E uma imprudência . tratar o preço final da eletricidade como
questão isolada, sem levar em conta os programas de investimento e os vários componentes de custos,
incluída a tributação em todos os níveis.
Os danos impostos à Petrobrás são em parte explicáveis por essa confusão de objetivos e políticas, tão
característica do governo atual. Mas decorrem também da subordinação da estatal aos interesses
político-partidários do Palácio do Planalto, da peculiar diplomacia terceiro-mundísta do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e da conversão da empresa em instrumento de política industrial. Em vez de cuidar
de seus objetivos empresariais e especialmente do enorme desafio da exploração do pré-sal, a
companhia foi forçada a atender a uma porção de outras solicitações. Os resultados são indistárçáveis.
Mas o governo parece impermeável à maior paite dessas lições. O Ministério da Fazenda dispõe-se a
adotar novos artifícios para encenar o cumprimento da meta fiscal. Tudo se passa, de fato, como se o
resultado real das contas públicas fosse muito menos importante que a sua representação contabil. Sem
medidas tí picas de política monetária, o BC tem atuado no mercado cambial para desvalorizar o dólar,
em mais uma tentativa de Influenciar indiretamente a inflação. A conta sera parcialmente paga, e claro,
fie-los setores prejudicados pela valorização do real. De vez em quando, num surto de lucidez, o governo
leva em conta as con seqüências mais amplas de suas decisões. Exemplo disso e a disposição de rever
os termos das novas concessões no setor de transportes. Mas surtos desse tipo têm sido raros e
brevíssimos e a confusão do voluntaris-rao volta a se impor.
•JORNALISTA

CORREIO BRAZILIENSE - DF

ECONOMIA

09/02/2013

99 - INFLAÇÃO DA BALADA JÁ ALCANÇA 9,1 8%
Com o aumento da renda, brasileiros gastam mais em festas, bares e restaurantes. Maior procura faz os preços dos
ser\oiços dispararem

VICTOR MARTINS

e ANA CAROLINA DINARDO

Com a ascensão de 40 milhões de brasileiros à classe C e a melhora da distribuição da renda, o Brasil
se tornou um dos maiores mercados consumidores do mundo. Um público que, após saciar o desejo por
produtos básicos e bens duráveis, busca, agora, bem-estar e diversão. O brasileiro se tornou
frequentador de restaurantes, spas, bares requintados e festas. Apenas no ano passado, segundo dados
da Associação dos Profissionais, Serviços para Casamentos e Eventos Sociais (Abrafesta), o segmento
de eventos faturou R$ 14 bilhões no país, 16% mais que em 2011 . Com toda essa demanda, os preços
dos serviços relacionados à diversão dispararam. Alguns consumidores chegam a gastar mais de R$ 5
mil por mês com cuidados pessoais e entretenimento.
Na média, de acordo com dados levantados pelo Correio, com base no lndice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses, a inflação da balada cresceu 9,18%, bem acima da média de
6,15% para todos os preços que compõem o indicador. Tudo ficou mais caro, da cerveja à manicure, até
o motel. Segundo especialistas, essa é a fatura a ser paga pelo Brasil do pleno emprego, e também por
uma distribuição de renda melhor. "Estamos, de fato, com o mercado de trabalho aquecido, e os
aumentos de salário repercutem sobre a inflação", explicou Zeina Latif, sócia da Gibraltar Consulting.
"Os preços em alta também realimentam a carestia. Se a manicure gasta mais para comer, ou a
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O chefe de telemarketing Dalmo Lopes, 32 anos, afirma que não perde uma festa. A diversão, para ele,
começa na quinta-feira e termina apenas no domingo. Cada saída representa entre R$ 100 e R$ 300 a
menos no orçamento, em função de gastos com ingressos para festas e consumo de cerveja. "Sei que é
caro, mas, se eu posso pagar, não tenho motivo para não ir ao barzinho com meus amigos, tomar uma
cerveja ou ir para uma boate dançar", afirmou. Se o evento for bom, explica, vale até uma roupa nova.
"Para curtir a noite, tem de estar bem arrumado também. Caso contrário, espanta as garotas", brincou.
Prazer
Dalmo Lopes está entre os milhões de brasileiros que se beneficiaram da expansão da renda e do
aquecimento do mercado de trabalho. Assim como ele, mais da metade da população do país têm
condições de gastar algum dinheiro com entretenimento. Gilberto Braga, professor de economia do
lbmec, ponderou que, quanto mais a renda cresce, mais o consumidor busca qualidade e sensação de
bem-estar. "Isso faz com que os preços cresçam rapidamente. Esse cliente está disposto a pagar mais
caro por uma cerveja que custa R$ 2 no supermercado. Ele paga R$ 1O e acha até justo, em função do
local", explicou. "Devido a essa busca por prazer, a relação entre preço e realidade perde a
razoabilidade", disse.
Essa opção pelo que é mais caro ocorre não apenas nas festas e nos bares. Em salões de beleza, pintar
as unhas do pé e da mão sai, em média, por R$ 30- rsso nos serviços mais simples. As pinturas com
mais detalhes chegam a custar R$ 50. Uma maquiagem, por exemplo, sai por até R$ 250, a depender do
maquiador e do local onde a produção é feita. Os spas e as academias também se beneficiam da
disposição desse público em pagar caro por conceitos e sensações diferenciadas. Para a empresária
Roseane Jordão, 48 anos, frequentar um desses centros de beleza é uma terapia. "Não quero parecer
jovem para ninguém. Quero apenas ficar bem comigo mesma", garantiu. Os gastos de Roseane chegam
a R$ 5 mil por mês, incluindo shampoo, condicionador, cremes, ginástica localizada. Tudo isso com
acompanhamento de uma nutricionista, uma dermatologista e, ainda, um personal trainer. "Nem eu sabia
que gastava tanto. Ainda assim, vale a pena", disse.
A empresária Renata Oliveira, 30 anos, não faz diferente. Ela não abre mão de estar a cada sete dias no
salão, fazer
tratamentos faciais e corporais, e de ir diariamente à academia. Para cumprir essa jornada da beleza ela
precisa desembolsar R$ 600 por mês. "É um gasto alto", considerou. "Se for uma ocasião importante, eu
chego a pagar R$ 800, incluindo o cabelo e a maquiagem que faço no salão. Tenho que me cuidar da
melhor maneira e isso custa caro, infelizmente", disse.
Carnaval
Juan Jensen, economista da Tendências Consultoria, avalia que, apesar de já estarem altos, os preços
devem continuar aumentando. "Isso acontece em qualquer pais que passa por um processo de
crescimento em que o peso dos serviços supera o da indústria na economia", observou.
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas {lbre/FGV), o
carnaval de 2013 será 7,46% mais caro que o do ano passado. A sugestão de especialistas para
minimizar as despesas é antecipar os gastos no que for possível. "Escolher o meio de pagamento antes
de sair de casa e quitar gastos fixos de viagens com antecedência é sempre recomendável", ensina
Cesar Medeiros, diretor-geral no Brasil da CPP, empresa especializada em tecnologia de meios de
pagamento.

O ESTADO DE S . PAULO- SP

EDITORIAL

11/02/2013

100 - ENROLAÇÃO E MAQUIAGEM
O governo federal prepara mais um truque para maquiar suas contas e encenar, como no ano passado,
o cumprimento da meta fiscal. A gastança continuará e a gestão orçamentária será pelo menos tão ruim
quanto antes, mas a desculpa do Executivo terá sido preparada com muitos meses de antecedência. A
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ideia, desta vez, é abrir espaço para mais R$ 20 bilhões de incentivos tributários sem ter de cortar gas .OJ_; -q\
ou arranjar recursos para compensar a renúncia. No ano passado, o truque envolveu, além do desconto
de valores contabilizados como investimento, operações entre o Fundo Soberano e bancos federais e
também a incorporação de dividendos antecipados. Nenhuma pessoa informada poderia levar a sério as
explicações oficiais, embora ninguém tenha contestado a legalidade do arranjo. Igualmente legais têm
sido a política de preços e outras aberrações -pelo menos algumas - impostas à Petrobrás desde o
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As consequências desastrosas dessas medidas são
hoje conhecidas em todo o mundo.
Os abusos cometidos contra a Petrobrás e a má administração das f inanças públicas são componentes
da mesma história. O governo gasta muito mais tempo criando remendos, inventando maquiagens e
contornando problemas do que buscando respostas efetivas para os grandes desafios nacionais. A ação
escolhida é sempre a mais confortável e mais populista -e geralmente a menos eficaz como política
econômica. O caso dos incentivos fiscais é mais um exemplo. O governo continua tratando as
dificuldades da indústria como questões conjunturais. Mas os grandes problemas, hoje, são muito
diferentes daqueles enfrentados entre o fim de 2008 e o primeiro semestre de 2009.
O fracasso de 2011 e 2012 confirma o erro de diagnóstico, mas a equipe econômica se mostra disposta
a insistir em estímulos temporários e localizados. Reduzir a carga tributária seria muito bom, mas para
isso seria preciso mexer mais amplamente em todo o sistema de receitas e despesas. Isso o governo
rejeita, porque seriam indispensáveis medidas politicamente custosas- a começar pela racionalização
dos gastos públicos. Se estivessem dispostos a seguir esse caminho, a presidente Oilma Rousseff e seu
m inistro da Fazenda, Guido Mantega, poderiam dispensar os truques de maquiagem fiscal.
Com esses truques, o governo planeja abater até 41 ,8% dos R$ 155,9 bilhões previstos como superávit
primário sem violar formalmente o compromisso. Podem contornar a restrição legal e até convencer
algumas pessoas de muito boa vontade, mas nenhum artifício como esse mudará os fatos e impedirá a
deterioração da política fiscal e dos padrões da Gestão pública.
Há no governo federal quem considere superado o critério do superávit primário, resquício de programas
combinados com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em muitos outros países, de fato, esse critério
é ignorado. Mas esse argumento é incompleto e pode ser tão enganador quanto aqueles truques .
De íato, em outros países se leva em conta o resultado nominal, isto é, o saldo final das contas públicas,
incluído o pagamento do serviço da dívida. Se esse padrão fosse adotado, a missão do governo seria
muito mais complicada. O desajuste f iscal brasileiro é menor que o dos países em crise, mas essa
comparação também é uma forma de contornar os problemas. Pior que isso: acaba sendo usada para
desviar a atenção da inegável deterioração da política fiscal.
Se o governo tivesse a firmeza necessária para cuidar dos grandes problemas, combateria diretamente a
inflação, em vez de aceitar qualquer alta de preços até o limite de tolerância, de 6,5%. Mas é mais fácil
conter os preços da gasolina e do diesel e baratear este ou aquele item da cesta de bens e serviços,
sem levar em conta, por exemplo, as consequências para empresas como a Eletrobrás e a Petrobrás.
Cuidar dos problemas seriamente envolveria também maior cuidado com os investimentos em
infraestrutura, gastos federais, qualidade dos tributos e prioridades dos bancos públicos. Fora disso,
resta a política da enrolação - como a insistência na maquiagem das contas públicas e dos índices de
preços.
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ESPAÇO ABERTO

12/02/2013

101 - O ENTERRO DA RESPONSABILIDADE FISCAL
Felipe Salto
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Desde 2006 o governo federal vem estabelecendo novos padrões para o de-senho das políticas ···;.._.,
macroeconômicas no Brasil, o que foi intensificado no governo Dilma RoussefF. Os objetivos são:
câmbio desvalorizado, juro real baixo e crescimento de 4,5% ao ano. O instrumento: expansão fiscal. A
economia já está colhendo os frutos dessa "nova matriz" de política econômica: crescimento baixo e
inflação alta. Adicionalmente, tal conjunto de políticas lega à economia e à sociedade um Estado obeso,
menos transparente e que regride no âmbito das instituições de finanças públicas.
A expansão serve tanto ao controle da inflação (via desonerações pontuais) como à meta de produzir
crescimento a todo custo, seja pelo avanço das despesas, seja po rmeio de pacotes de estímulos e
crédito público subsidiado pelo restante da sociedade, não escolhida para participar do banquete. A coroar todo o processo está a contabilidade criativa, que serve como maquiagem para o lado feio
expansão.
A política fiscal no País tomou um rumo incompatível com a sustentação de um regime de metas para o
superávit primário. Não apenas os descontos do PAC são utilizados para reduzir a meta anual de superávit, como um volume importante de gastos vem sendo realizado sem a devida contabilização na
despesa primária. É o caso dos subsidies implícitos nas operações de concessão de crédito ao BNDES,
que oneram as contas públicas em R$ 15 bilhões ao ano, pelo menos, mas que aparecem apenas
parcialmente na desagregação das despesas. Além disso, um fluxo elevado de receitas tem sido fabricado pelo governo por meio dessa relação espúria entre os bancos públicos e o Tesouro Nacional.
Traia-se das receitas de dividendos pagos à União.
O problema resume-se no fato de que as receitas de dividendos - que foram gerados na própria
atividade realizada pelos bancos públicos -entram na conta do superávit, mas as despesas com os
subsídios, não. A diferença, simplesmente, acaba por produzir um resultado primário maior do que
aquele que efetivamente vem sendo realizado pelo governo. O total em créditos do Tesouro junto ao
BNDES já superou a marca dos R$ 350 bilhões, conforme abertura da divida líquida do setor público
consolidado, divulgada pelo Banco Central.
Como se não bastassem tais artifícios, essa contabilidade criativa, o governo decidiu sacar novos
instrumentos do estojo de maquiagem. No último dia de 2012 o Tesouro resgatou R$ 12.4 bilhões do
Fundo Soberano do Brasil (FSB), registrou receita de R$ 2,3 bilhões em títulos pagos pelo BNDES à
guisa de antecipação de dividendos e de R$ 4,7 bilhões, por meio do mesmo mecanismo, usando a
Caixa Econômica. Agora, em fevereiro, anunciou-se a cereja do bolo: os R$ 20 bilhões previstos pelo
governo em renúncias fiscais com as medidas de desoneração tributária poderão, da mesma forma que
os gastos do PAC, compor o montante a ser abatido da meta de superávit primário, como se o gasto não
tivesse sido realizado.
Em verdade, tais medidas representam o abandono definitivo do regime de metas de superávit primário.
E evidenciam que o governo não medirá esforços para buscar subterfúgios ca-pazes de ampliar a
intensidade da política fiscal mal-acabada instituída em 2009. Pisará fundo no acelerador do gasto público, reduzindo o potencial de crescimento do produto interno bruto (PIB).
Quanto ao FSB, é preciso lembrar que os recursos sacados para produzir resultado, às pressas, foram
originados no próprio orçamento fiscal, em 2008, quando a arrecadação apresentava recorde atrás de
recorde. Isto é, reservou-se 0,5% do PIB, num fundo criado pela Fazenda, que poderia simplesmente
servir para fazer política efetivamente "anticiclica". No entanto, como se sabe, os objetivos do fundo
eram outros: intervir no mercado de câmbio a fim de produzir a taxa cambial depreciada almejada pelo
governo.
Agora, passados quatro anos, e após o fundo amargar prejuízos vultosos, por causa de sua política
equivocada de investimento em ações da Petrobrás, o governo age de maneira a fazer crer que nunca
imaginara o FSB como um instrumento da Fazenda para ampliar seu potencial de atuação no mercado
cambial. Atuou, de forma pouco transparente e tomando a medida aos 45 minutos do segundo tempo,
para apagar o incêndio produzido pela sua própria ingerência, motivada pelo desprezo ao papel exercido
pela responsabilidade fiscal, nos últimos 15 anos, na sustentação do processo de crescimento e de
controle inflacionário.
Há diversas maneiras de construir um arcabouço de instrumentos e de políticas com o fim de garantir a
austeridade fiscal. A fixação de metas para o superávit primário, como é sabido, pode ser questionada
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O Brasil já passou por momentos de crise da dívida interna, quando a credibilidade do País era baixa, a
confiança do restante do mundo na economia doméstica era mínima e o governo não dispunha de nenhum mecanismo institucional para controlar a evolução de suas despesas. Mas conseguiu conquistar
uma situação positiva nessa seara, que teve efeitos extremamente benéficos sobre a dinâmica de
crescimento, o controle inflacionário e a sustentação de poupança externa razoavelmente elevada para
alicerçar a aceleração do consumo observada nos últimos anos.
Hoje em dia, com a marcha à ré engatada pelo governo, no campo fiscal conseguiremos um feito quase
impossível de ser empreendido, mesmo com tanto empenho enterrar o sistema de metas fiscais e, em
seu lugar, deixar um enorme ponto de interrogação.

FOLHA DE SÃO PAULO

MÔNICA BERGAMO

13/02/2013

102 - SAMBA, SUOR E UM COPINHO DE XIXI
MÓNJCA BERGAMO

Nanda Costa coloca a cara para fora da van em que está escondida, na concentração da Beija-Flor,
anteontem. Ela será o destaque maior da escola de samba e finaliza, ali mesmo, maquiagem e roupa
para entrar na avenida.

Mas a produção tem um grande problema para resolver: a Morena da novela ''Salve Jorge", da TV
Globo, está com vontade de fazer xixi. O banheiro químico mais próximo "é longe e está impraticável". E,
se sair na multidão, corre o risco de ela nem conseguir voltar a tempo, tantas são as pessoas que pedem
para tirar fotos com "a Morena".

"Agora vamos atrás de um baldinho, uma latinha ou um copinho para ela fazer xixi, no carro mesmo", diz
o publicitário Marcelo Sebá, irmão de Andrea Luz, empresária da atriz. "Não conta!", pede Nanda. "Isso é
a Sapucai, gente!", diz Sebâ.

Acomodados na van estão assessores e o maquiador, André Veloso, que retoca o rosto de Nanda,
sentada na segunda fileira de bancos. Ele ainda precisa passar creme Nivea no corpo dela. "É ótimo
para a pele extrasseca. Coloco ainda um pigmento dourado. Fica uma textura linda para sair nas fotos e
na TV."

São 23h30. Nanda começou a se arrumar em casa, às 19h, numa maratona que já dura quatro horas.

A atriz diz que não se preparou especialmente para a Sapucaí. "Mas você fez uma detox, que eu sei",
entrega Sebá. Sim, ela adotou uma dieta sem proteína nem glúten. Acorda e toma suco verde, com
pepino, cenoura, couve, gengibre e uma fruta, tudo batido no liquidificador. No almoço, pratos como
escondidinho de espinafre.

"Ah, mas não foi para emagrecer. Fiz uma desintoxicação alimentar. Minha pele estava um pouco feia
por causa de tanta maquiagem, por exemplo", justifica.
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Ela fala das críticas que recebe. "Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Isso significa que tô
fazendo, produzindo. Se falam da novela é porque estão vendo. Tem tanta oferta [de entretenimento] por

aí .. .''

Latinhas de Red Buli são distribuídas na van. Chega também o copinho em que Nanda fará xixi. Os
homens saem do veículo. Ela salta para o banco de trás.

Problema resolvido, a atriz se prepara para deixar o carro. O maquiador ordena: "Prende a respiração".
Joga spray no rosto dela para fixar a maquiagem. Nanda respira. Sai da van e ganha a avenida.

Susana Vieira chega ao camarote da Grande Rio, escola na qual desfilará, cantando a música-tema de
''Avenida Brasil". "Oi, oi, oi!"

Para ela, o "papo Megan Fox'', ou seja, as críticas que fez à atriz americana que visitava o sambódromo,
é página virada. Suas declarações só teriam ganho destaque porque "nada aconteceu" e "a imprensa
não tinha assunto''. Rodopia cantarolando "oi, oi, oi", quase se desequilibra e, com um safanão da
própria mão, derruba um brinco. Repete: "Oi, oi, oi!".

Com um macacão verde de operador de plataforma de petróleo, fantasia com a qual desfilará na Grande
Rio, Paulo Betti comemora a renúncia de Bento 16, "aquele papa terrível, carrasco do [Leonardo] Boff'.
Defende que o teólogo brasileiro seja o novo papa.

"Hoje é dia de Grande Rio, bebê", diz a atriz Christiane Torloni enquanto caminha apressada para a
concentração. O casal Murilo Rosa e Fernanda Tavares sai na mesma ala de operariado. A modelo diz
que falta "ar-condicionado na avenida".

No camarote da Brahma, Ronaldo apresenta a nova namorada, Paula Morais, a diretores da empresa. "É
tudo amigo aqui, tudo patrão." Paula confirma a intenção de morar com o ex-jogador em Londres, por um
ano. Uma repórter pergunt<'l se ele "já pode f<'!lar em casamento". O ex-craque reclamaria mais tarde:
"Estamos juntos há dois meses e o pessoal já quer saber sobre casamento?".

Ele se junta a alguns amigos, que não precisam f icar só na cerveja: Ronaldo levou três garrafas de
uísque para o espaço. Um fotógrafo se aproxima. "Pô, não achou mais ninguém no camarote? O Neymar
tá lá do outro lado, beijando uma menina", brinca.

A namorada do craque do Santos, a atriz Bruna Marquezine, desfilava pela Grande Rio. O surfista Pedro
Scooby, noivo de Luana Piovani, agarra Neymar: "Ele veio aqui para ver a Mangueira entrar". É
repreendido pela atriz: "Para, Pedro. Eu disse para".

Um amigo vascaíno reclama do traje de Neymar: relógio vermelho, bermuda, meia e tênis pretos, cores
do Flamengo. O santista brinca que, "em 2014", quando terminar o contrato com o Peixe, vai defender o
rubro-negro carioca. "Vou meter gol no Vasco e comemorar fazendo coraçãozinho pra você."
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103 -INÍCIO DE JOGO
Parte do empresariado que conversou com Di/ma no inicio do ano ainda não sente firmeza na mão do governo para
fazer deslanchar o crescimento e também não confia nas promessas de Mantega
Denise Rothenburg

Inicio de jogo
Passado o carnaval, é hora de o Brasil "se agarrar no serviço". E quanto antes melhor. Em especial, o
governo e o parlamento. Vamos tratar aqui do Poder Executivo. Aos poucos, começam a aparecer as
impressões de empresários e banqueiros em relação aos encontros com a presidente Dilma Rousseff ao
longo do mês de janeiro. E essas impressões, que eles relatam apenas aos amigos mais chegados, são
bem diferentes daquelas declarações feitas na saída do Planalto em frente às câmeras de tevê. Parte
desses interlocutores convidados a se reunir com Dilma não saiu muito confiante e por vários motivos.
Uma das razões foi a de que, em meio à primeira fase desse diálogo, aberto por iniciativa de Dilma, veio
a noticia da maquiagem das contas públicas para cumprimento do superavit primário. Isso somado ao
fato de os empresários acreditarem que os projetos de infraestrutura continuam travados j á seria um
problema. Mas tem mais: eles não crêem nas previsões otimistas do ministro da Fazenda, Guido
Mantega- que, aliás, estava de férias quando essas conversas ocorreram.
Mantega, na avaliação de muitos, demorou muito no ano passado a admitir que o crescimento
econômico não atingiria sequer dois pontos. O ministro fazia previsões de crescimento acima de 3%,
quando o mercado já sabia que a economia nacional não chegaria a dois terços desse cálculo. O
"pibinho", como definiram muitos, terminou por solapar a confiança nas palavras de Mantega e fez surgir
as especulações de que ele deixaria o governo em 2013.
Substituir Mantega, entretanto, não é tão fácil quanto se pensa. E não se trata apenas de um ministro
ligado ao ex- presidente Lula. Dilma substituiu muitos antigos colaboradores de Lula. Mantega, na
verdade, é apenas executor das ordens que recebe da presidente, a verdadeira condutora da economia,
dada a poucos conselheiros. Quem conhece a forma como a presidente se relaciona com seus ministros
garante que poucos teriam a fleuma que Mantega apresenta em tensas reuniões palacianas. Este ano,
então, com a obrigação de fazer a economia deslanchar, esses encontros prometem ser ainda piores.
Se as previsões de Mantega fossem o único problema para tirar o ânimo do empresariado, estava fácil.
Mas há outros piores. A principal deles é a trava nos projetos governamentais. Os empresários se
recordam, por exemplo, das noticias publicadas no primeiro semestre de 2011 apresentando o trem de
alta velocidade (TAV) entre São Paulo e Rio como uma obra para deslanchar a partir do segundo
semestre de 2012. O ano virou e o projeto continua fora dos trilhos. O projeto foi anunciado várias vezes
e agora é que se percebeu a ausência de integração de um trem caro e desse porte com os trens
regionais. Haverá alterações, por exemplo, na estação em São Paulo, cujo local ainda não foi definido.
Ou seja, anunciou-se uma obra, fez aquela propaganda toda e até agora nada.
O mesmo vale para o pré-sal. O anúncio de tanto petróleo foi um carnaval danado. Mais apoteótico que
o desfile das escolas de samba do grupo especial de domingo e de segunda-feira. Cadê? É a Petrobras
no prejuízo, a gasolina subindo, o petróleo liderando o ranking das importações brasileiras, com US$ 13
bilhões em 2012.
Quanto às concessões, o empresariado também não sentiu muita firmeza. As empresas querem ter a
garantia de um lucro que lhe torne o negócio atrativo. O governo, obviamente, quer a garantia da
prestação do serviço. Ocorre que os empresários consideram haver interferência governamental demais
nos serviços a serem oferecidos e demora na publicação de editais.
Técnicos do governo têm dito que é melhor o edital demorar e sair direito, do que fazer a coisa de
qualquer jeito e lá na frente dar problema. O Brasil tem vários exemplos de projetos liberados de
qualquer maneira que, logo ali, apresentaram falhas. O alambrado da Arena do Grêmio , que sucumbiu à
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avalanche da torcida é um exemplo. Isso para não citar a liberação da boate Kiss, sem saída de
emergência, em Santa Maria(RS).
Ninguém tem dúvidas de que o governo age certo em querer rever os projetos para evitar surpresas
desagradáveis lá na frente, mas não pode e nem deve fazer uma propaganda danada com as propostas
se ainda não tem segurança de que estão prontas para sair do papel. O trem-bala e o pré-sal, citados
acima, são os maiores exemplos. Espera-se que, este ano, quando todos estarão correndo para em
2014 mostrar o serviço feito, as coisas saiam do papel de modo correto e seguro- o oposto do que
fazia Lula, ao prometer muito e inaugurar pouco.
Talvez, por isso, Dilma esteja direcionando o discurso ao combate à miséria. Nesse ponto, o governo
tem resultados bons a apresentar. O problema é que esse aspecto merece todos os aplausos, as
honras, mas ainda é insuficiente para animar o empresariado. O que fará a turma do dinheiro sair da
toca é o resultado da gestão das contas públicas, dos projetos estruturantes e de energia. Se o dever de
casa não for feito, não terá conversa no Planalto que dê jeito.

O ESTADO DE SÃO PAULO

ESPAÇO ABERTO

14/02/2013

104- OBAMA É A EXCEÇÃO AMERICANA
Na sabatina de John Brennan, o indicado de Barack Obama para dirigir a CIA, o Senado dos EUA
assistiu a um espetáculo de som e furia. De um lado, a saraivada de criticas indiscriminadas à política de
"assassinatos seletivos" conduzidos por drenes não lançou luz sobre um debate vital. De outro, os
aliados do governo no Congresso engajaram-se na tentativa de maquiar uma estratégia desastrosa,
inspirada pela Doutrina Bush.
O Estado tem o direito de promover execuções extrajudiciais em território estrangeiro? As leis de guerra,
que se inscrevem no direito humanitário internacional (IHL), aceitam o extermínio de combatentes
inimigos no interior das fronteiras do teatro de batalha. Na sua inerente flexibilidade, elas admitem a
morte de civis como um dano colateral, desde que não se comprove uma deliberação de promover
massacres. Fora do teatro de batalha vigoram as leis internacionais de direitos humanos (IHRL), que
vetam execuções extrajudiciais em todos os casos, exceto quando o alvo representa ameaça direta e
imediata a terceiros. A crítica à política americana de contra terrorismo acusa-a de violar a IHRL e o
governo retruca situando os "assassinatos seletivos" na moldura do IHL. Nesse ponto, a razão está com
Oba ma.
Comprovou-se que os ataques de drenes têm precisão superior à de bombardeios aéreos
convencionais. Os drenes não mataram centenas de civis, como reportam jornais distraídos e fanáticos
antiameriéanos, mas algumas dezenas, ao longo de vários anos. As fontes originais das exageradas
estimativas são, invariavelmente, jornais locais das Areas Tribais Federais do Paquistão controlados pelo
Taleban e agências de inteligência paquistanesas célebres por seus laços de cooperação com grupos
jihadistas da Caxemira. Desgraçadamente, a voz que sustentou tais verdades no Senado americano foi
a do sórdido Brennan, uma figura marcada pela colaboração tácita com as práticas de tortura
empregadas sob George W. Bush na "guerra ao terror".
A União Americana pelos Direitos Civis (Aclu) arguiu nos tribunais que os "assassinatos seletivos"
poderiam ser conduzidos no Afeganistão, ao abrigo do IHL, mas nunca no Paquistão, no lêmen ou em
outros territórios exteriores ao teatro de batalha. No caso das organizações do ""terror global", o
argumento da limitação geográfica da aplicação do IHL não é apenas errado, mas politicamente
intolerável. A finalidade principal das leis de guerra é proteger a população civil nas áreas de conflito. Se
triunfasse a tese da Aclu, as leis de guerra seriam convertidas em ferramenta de proteção do "exército
do terror", pois todos os países fora do Afeganistão ganhariam o estatuto de santuários para os
combatentes ilegais da AI-Qaeda, que não se subordinam ao IHL e atacam deliberadamente alvos civis.
Nessa hipótese, os chefes jihadistas teriam o privilégio extraordinário de decidir unilateralmente sobre a
localização dos sucessivos teatros de batalha, que seriam sempre criados por seus próprios atos de
terror.
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O cenário no terreno é menos claro do que gostariam os juristas. Em tese, o governo paquistanês é um
aliado dos EI.JA na "guerra ao terror". Contudo os jlhadistas não são eficazmente assediados pelas
forças do Paquistão nas Áreas Tribais Federais. O jogo duplo do Paquistão conferiu legitimidade à ação
de comandos americanos que liquidou Osama bin Laden, rnas não pode servir como justificativa
permanente para ataques de drones não formalmente autorizados pelo país. No lêmen, na Líbia e em
outros lugares as coisas são ainda mais escandalosas, pois os EUA nem mesmo tentam coordenar tais
operações com os governos nacionais. Obama extraiu as conclusões erradas do triunfo obtido na hora
da eliminação de Bin Laden. Sua abordagem da "guerra ao terror" estabelece precedentes assustadores.
Acaça aos jihadistas, inclusive com o uso de dro-nes ern operações letais, demanda a cooperação
internacional. Mas Washington continua a rejeitar o quadro multilateral do Conselho de Segurernça, da
ONU para configurar um teatro de batalha global legitimo. Diante da crise aberta na sabatina de
Brennan, congressistas americanos formularam a ideia de urna corte revisora das listas de alvos dos
"assassinatos seletivos". É apenas urna forma de retocar a rnaquiagem da Intolerável "exceção
americana".
SOCIÓLOGO, É DOUTOR EM GEOGRAFIA HUMANA PELA USP. E-MAIL:
DEMETRIO.MAGNOLI@UOL.COM.BR

VALOR ECONÔMICO- SP

OPINIÃO

15/02/2013

105- CONTAS PÚBLICAS- RETROCESSO PLUS
Alberto Furuguem

Observando os malabarismos contábeis feitos pelo governo federal (Lula da Silva e Dilma Rousseff),
nos últimos anos, caberia a pergunta: estamos voltando ao passado, em matéria de (falta de)
transparências nas contas públicas? O problema atual nos parece ma1s preocupante pois, se há três ou
quatro décadas a falta de transparência era resultante de um quadro institucional inadequado, agora ela
resulta de atos deliberados do governo objetivando esconder a verdadeira situação. Na prática, o que se
conseguiu foram matérias nos principais jornais do Brasil e do mundo, com sérios prejuízos para a
credibilidade da economia brasileira. O custo será elevado, o benefício zero. Difícil entender a razão,
portanto.
Nos anos que precederam a hiperinflação brasileira das décadas de 1980 e 1990 era realmente difícil
saber a efetiva situação das finanças públicas brasileiras, já que havia verdadeira mistura entre as
contas fiscais e as monetárias. Em consequência, as estatísticas referentes ao Tesouro Nacional
costumavam mostrar saldos contábeis quase sempre superavitários. Não que o governo quisesse
esconder a verdadeira situação das suas finanças. É que com as práticas contábeis então vigentes (sem
qualquer intenção de maquiagem, é preciso que se diga) não era possível conhecer a real situação das
contas públicas.
A dificuldade de leitura tinha origem no próprio quadro institucional confuso então em vigor. Valores
substanciais de despesas (que deveriam ser computadas como fiscais), principalmente por conta dos
elevados subsídios nas taxas de juros dos empréstimos do Banco do Brasil ao setor agrícola,
simplesmente não constavam do orçamento federal. Tais despesas com subsídios eram financiadas pela
então chamada "conta movimento" pela qual o Banco do Brasil sacava, praticamente sem limite, contra a
conta do Tesouro Nacional no Banco Central. A conta do Tesouro Nacional era alimentada não somente
pela arrecadação tributária, rnas também pela ampla colocação de títulos da dívida pública, bem como
pela emissão de moeda em ritmo cada vez mais acelerado.
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A dificuldade para se avaliar a verdadeira situação das contas públicas era tal que o presidente eleito,
Tancredo Neves (1985), valeu-se de estudos realizados por consultores privados para inteirar-se da
situação, já que os dados oficiais não permitiam conhecer a efetiva situação das finanças
governamentais. Tancredo iria assumir conscien:e da necessidade de se praticar a austeridade, pois o
grande desequilíbrio das contas públicas assim o recomendava. Lembre-se, a propósito, que a frase
mais destacada, na área da ecor:omia, naquele que seria o discurso de posse de Tancredo Neves (lido
por Sarney, em 15/3/85), dizia: "E proibido gastar".
Com a morte de Tancredo, seu vice, o presidente Sarney, não chegou a colocar em prática a
austeridade fiscal. A austeridade nos gastos públicos tornara-se politicamente inviável, e a equipe
econômica escolhida por Tancredo (liderada por Francisco Dornelles, como ministro da Fazenda) perdia
espaço rapidamente. Em agosto daquele ano, a equipe econômica (ortodoxa, na avaliação de Roberto
Campos) formada na expectativa de um suposto governo Tancredo era substituída pelos heterodoxos,
liderados por Dilson Funaro.
A equipe de Funaro aceitava a ideia de que não havia déficit público a ser combatido. A nova orientação
era a gastança pública, e a expansão do crédito, como forma de impulsionar o crescimento da economia.
A inflação não teria origem nos desequilíbrios das contas públicas. O Tesouro Nacional seria
superavitário, como apareciam nos dados contábeis (em razão das deficiências institucionais já
mencionadas). A inflação seria puramente inercial, resultante da realimentação dos preços pela via da
indexação generalizada.
A inflação de "hoje" poderia ser inteiramente explicada pela inflação de "ontem". Se a inflação era
inteiramente inercial, um congelamento geral de preços poderia ser a solução. Daí o lançamento do
Plano Cruzado, em fevereiro de 1986, pelo presidente Sarney, de congelamento geral dos preços, que
gerou uma grande euforia consumista, que, entretanto, durou poucos meses. Não demorou, entretanto, a
que os mesmos economistas, que haviam embarcado na tese da "inflação puramente inercial", se
dessem conta de que o diagnóstico sobre as contas públicas estava equivocado. Havia, de fato, um
grande déficit fiscal, que precisaria ser combatido. Tarde demais. Não havia espaço para a prática da
austeridade fiscal no cenário político então vigente.
A aceleração alucinante da inflação, que permeou os governos Sarney, Collor e Itamar. ainda motivou o
lançamento de muitos planos de estabilização, que fracassaram. A inflação somente viria a ser
efetivamente controlada, com o lançamento do Plano Real Qunho/1994) no governo Itamar (FHC no
Ministério da Fazenda), quando se aplicou um "muito bem formulado" plano de desindexação, seguido
pela prática de uma política macroeconômica ortodoxa.
O governo federal, agora, parece ter "descoberto" uma fonte "sem limites" de recursos, via expansão dos
créditos do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, respaldados, em última
instância, pela emissão de títulos da dívida pública. Parece que estamos reintroduzindo no Brasil , uma
nova espécie da "conta movimento" dos anos 1970/1980 que acabou por nos levar à hiperinflação.
Vimos que a falta de transparência nas contas públicas nos levou a grandes erros de formulação e
execução de políticas econômicas, no passado. O aperfeiçoamento na forma de se apresentar as contas
públicas brasileiras passou por um longo e penoso processo. É fundamental preservar a qualidade de
apresentação das contas públicas. Do contrário, corremos o risco de nos perder novamente nos mares,
às vezes turbulentos, da conjuntura econômica nacional e internacional.
Alberto Furuguem, economista pós graduado pela EPGE/FGV/ Rio, é consultor econômico e ex-diretor do
Banco Central.
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106- A OPOSIÇÃO, OBSEQUIOSA E MUDA
Diante da emergência de governar sem o Orçamento, que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal
Federal (STF), impediu o Congresso de votar antes de decidir sobre mais de 3 mil vetos presidenciais, o
Executivo baixou medida provisória ao arrepio da ordem institucional, arrogando-se o poder de gastar R$
42 bilhões em investimentos quando teria de se limitar a gerir o dia a dia comezinho até o Legislativo
decidir sobre em que se poderá utilizar o dinheiro arrecadado ém impostos. Nenhum opositor teve forças
para tugir ou mugir.
Os truques contábeis empregados pelo prestidigitador Guido Mantega no Ministério da Fazenda para dar
um "jeitinho" nas contas públicas no fim do ano, condenados até por um especialista ouvido pelos atuais
donos do poder, como o professor Delfim Netto, também passaram em branco pelos parlamentares que
dizem dissentir de Dilma e de sua equipe econômica.
Seis anos depois do anúncio do milagre econômico a ser produzido pelo petróleo extraído no pré-sal e a
dois e meio da "maior capitalização da história do capitalismo" com a venda de R$ 107 bilhões em ações
pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a Petrobrás confessou seu deplorável estado financeiro.
O balanço de 2012 registrou queda de 36% dos lucros, seu valor caiu para 65% do patrimônio, a joia
mais preciosa da coroa nacionalista despencou no ranking das petroleiras mundiais para o oitavo lugar e
perdeu o posto de líder na América do Sul para uma colombiana. Nenhum tucano ou "demista" lamentou
a derrocada.
Luiz Pingyelli Rosa, primeiro especialista em eletricidade no Partido dos Trabalhadores (PT), denunciou
publicamente o desmanche da Eletrobrás para tentar salvar a petroleira. Na oposição, ninguém
percebeu: tudo foi aceito como uma imposição inexorável dos fados. À exceção de gestores como o
secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal , que não aceitou a antecipação da renovação da
concessão das usinas paulistas exigida por Dilma, e de tucanos mineiros que o seguiram nesta posição
isolada, seus correligionários e aliados se comportaram como se nada houvesse a fazer. Na verdade,
havia. Mas nenhum opositor se deu ao trabalho de repetir avisos dados por especialistas de que a
redução da tarifa só seria sustentável se não comprometesse a distribuição da carga elétrica.
E, para confirmar o aparente inferno astral na virada da primeira metade do mandato da presidente para
o segundo, a inflação bateu em janeiro o recorde em dez anos: a taxa de 0,86% foi a pior desde 2003.
Mas esta foi, parece, a gota d"água para a oposição calar e sumir de vez. Tido como pule de dez na
escolha do tucano para tentar evitar a reeleição de Dilma ano que vem, Aécio Neves ( PSDB-MG) fez
súbita aparição no Senado para recomendar aos companheiros de bancada que não votassem em
Renan Calheiros para presidente. Funcionou como uma senha pelo avesso: sua bancada deu os votos
de que o peemedebista precisava para não ter de enfrentar algum intruso em eventual segundo turno.
Depois de passar um ano limitados a apresentar queixas formais contra o emprego pela presidente de
convocações de redes de rádio e televisão para fazer campanha eleitoral antecipada, baixando tarifas de
eletricidádé e chámando-ós de maús brasileiros, os opositores preferiram começar 201 3 no silêncio
obsequioso. Mineiros e paulistas, que controlam o PSDB, anteciparam a folga do carnaval. E a cúpula
"dentista" correu atrás do trio elétrico do PT baiano para ninguém dizer sobre eles que "só não foi quem
já morreu". Ah , mas justiça seja feita: antes do longuíssimo feriado, todos trataram de espalhar à boca
pequena que, depois do tríduo momesco, ressurgiriam na Quarta-Feira de Cinzas. Alguém ar ouviu uma
voz oposicionista?
Pois é. Todas as notícias dadas no início desta nota devem passar a impressão de que o País poderia
sobreviver melhor sem a gestão desastrada dos petistas. Mas, ó céus, como o PT faz falta na oposição
combatendo gastos públicos, aumento do índice inflacionário, maquiagem contábil, malefícios ao
"petróleo é nosso" e apagões a granel!
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107- ERA SÓ TER LIDO VEJA, MAS ...
...a Valec voltou a aceitar propostas de empresários impedidos de negociar com o governo. Está tudo na reportagem
de 2011
Rodrigo Rangel

Em 2011, a Valec, a estatal que cuida das ferrovias brasileiras, estava com tudo pronto para fechar um
daqueles negócios nebulosos que misturam dinheiro público, interesses privados e política. Famosa por
conseguir conciliar essas três áreas sempre conflituosas, a Dismaf Distribuidora de Manufaturados,
pequena empresa de Brasília, venceu uma licitação para vender trilhos no valor de 720 milhões de reais.
Uma reportagem de VEJA, porém, revelou um detalhe que passara despercebido a todos os escalões
administrativos do governo. A Dismaf não poderia sequer ter participado da concorrência- e por uma
razão elementar: ela estava impedida de assinar qualquer contrato com o poder público depois de ter
sido listada nas investigações do escândalo do mensalão como assídua contribuinte da máquina criada
pelo PT para arrecadar propina nas empresas estatais. Segundo a Polícia Federal, a Dismaf vencia as
licitações e, depois, repassava pane dos lucros a partidos políticos. Seu cliente preferencial à época era
o PTB, que controlava o caixa dos Correios. O contrato foi devidamente cancelado.
O quase sucesso da Dismaf era um indício veemente de que, mesmo após a descoberta do mensalâo. a
engrenagem clandestina continuava girando livremente. Os órgãos de controle, como o Tribunal de
Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU), confirmaram as irregularidades na
licitação. A CGU chegou a determinar a abertura de processo disciplinar contra funcionários da Valec
responsáveis pelo favorecimento à empresa. Para evitar que a situação se repetisse. o TCU baixou uma
série de recomendações. Uma delas determinava o fatiamento da compra de trilhos, para impedir que o
processo beneficiasse um só fornecedor. No fim de 2012, com todos os cuidados observados, a licitação
recomeçou do zero. O pregão ocorreu em 14 de janeiro passado. Apenas uma empresa se interessou
pelo negócio, a PNG Brasil Produtos Siderúrgicos. A corrupção aparentemente esbarrara nos obstáculos
criados pelo poder público- mas só aparentemente.
Uma pequena checagem de documentos permite descobrir alguns detalhes interessantes sobre a PNG.
Ela se apresentou associada a uma fabricante chinesa de trilhos, coincidentemente a mesma que na
licitação cancelada em 2011 faria parceria com a Dismaf. Até novembro do ano passado, antes da
licitação, a PNG pertencia própria Dismaf e tinha como sócios os irmãos Alexandre e Basile Pantazis,
os mesmos donos da Dismaf, esse último também tesoureiro do PTB de Brasília e amigo do influente
senador Gim Argello, do PTB. Para disputar a licitação, a dupla fez uma maquiagem na empresa. Mudou
o nome para PNG, transferiu o controle societário para os filhos, dois jovens estudantes, e foi à luta. Foi
a única concorrente no pregão - e venceu a primeira leva, no valor de 320 milhões de reais.

a

A Valec não vê nada de errado no processo. Sustenta que, por ter sócios diferentes dos da Dismaf, nada
impedia que a PNG participasse da licitação. Como nos casos anteriores envolvendo os donos da
Dismaf, essa nova licitação também já está sob suspeita. O TCU apontou indícios de favorecimento à
empresa e determinou a suspensão provisória do processo. Mas os Pantazis, persistentes que são, já
avisaram que não vão desistir - e nem veem por quê. Afinal, segundo o próprio Basile contou a amigos,
ele deixou o cargo de tesoureiro do PTB para evitar qualquer suspeita sobre seus negócios.
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108- O PAPA E A PROSTITUIÇÃO DA BONDADE
A desistência do papa é um gesto didático. Lfderes de todas as partes do mundo- especialmente do
Brasil -deveriam analisar cuidadosamente a decisão inesperada de Bento XVI. Além dos alegados
motivos de saúde, que parecem reais, é importante observar os motivos inconfessáveis da renúncia.
Depois de acusado de acobertar casos de pedofilia dentro da Igreja Católica, o papa não parou mais de
sangrar. É o tipo do escândalo que mata lentamente, por dentro, quem ainda carrega algum
compromisso com a dignidade.

122

1775

1776

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Os que não estão nem aí para a dignidade, porém , carregam a perversão de princípios numa boa- e até
se vitaminam com ela. Os lideres populístas da América do Sul deveriam prestar atenção à renúncia do
papa e fazer uma reflexão profunda sobre a mentira. Nos governos de países como Argentina,
Venezuela e Brasil, o tráfico de bondade tem forte parentesco com o que se viu na Igreja. Todos são
casos de prostituição da boa-fé .
A pedofilia é abjeta. Mas a pedofilia praticada por padres é uma monstruosidade. E a covardia levada ao
extremo, já que o padre é o pai espiritual, portanto aquele que traz a proteção da virtude, da confiança
nos valores supremos. E pior do que a mãe gerar um filho para matá- 1O. E oferecer salvaguarda moral a
uma criança para, conscientemente, desmoralizá-la. Não há brutalidade comparável- nem nas guerras,
nem no nazismo.
O bem travestido é a pior encarnação do mal. E esse mal hediondo disfarçado sob a batina não foi
ocasional, no período em que o cardeal loseph Ratzinger dirigiu a Congregação do Vaticano para a
Doutrina da Fé -antes de se tornar papa-, posto no qual é acusado de ter sido no mínimo tolerante com
os padres pedófilos. Foram diversos casos em meia dúzia de países. Não foi um desatino de um ou
outro indivíduo. Foi uma prática.
A renúncia de Bento XVI faz pensar na tragédia da impostura, na armadilha da bondade como fachada cada vez mais eficiente nestes tempos repletos de mal-entendidos ideológicos. O paradoxo é triste, mas
inevitável : diante dos defensores dos fracos e oprimidos, todo cuidado é pouco. A exploração da fé e da
pobreza se sofisticou. E, em sua vertente política, transformou os regimes de esquerda na grande fraude
do século XXI.
Como terá sido possível à Argentina, um país esclarecido e em plena vigência da democracia, virar
refém de um governo embusteiro? Não há dúvida: lá está, cristalina, a prostituição da boa-fé. A força de
Cristina Kirchner brotou de sua condição de viúva sofrida - devidamente industrializada por seus
marqueteiros -, aquela que simbolizaria a luta contra as agruras da vida. Essa semente de solidariedade
cristã é traficada em várias formas de autoritarismo- chegando agora ao ponto de proibir anúncios de
preços para proteger a maquiagem contra a inflação. E o manto da bondade usado para estuprar os
fiéis.
O Brasil segue a mesma receita. Na sequência das estripulias administrativas blindadas pela
santificação de Lula, a mulher presidente -que simboliza a ascensão das minorias, o poder do fraco e
outras miragens -faz o que bem entende com a boa-fé do eleitorado. Depois dos truques contábeis para
disfarçar a gastança política do dinheiro público, surge a contabilidade criativa para o milagre social. O
marketing da bondade do governo Dilma conseguiu anunciar um índice de erradicação da miséria
superior ao número de miseráveis existentes no país. Os dados do IBGE atestam a fraude, mas os
números nada podem diante da fé.
Ao contrário de Dilma, Lula, Cristina, Chávez e companhia, o papa não conviveu tranquilamente com o
flagrante da corrupção ideológica em seu reino. Segurou as pontas, mas foi murchando. Sua saída de
cena é melancólica, mas também é inspiradora. Enfim um líder que não se aferra ao poder a todo custo.
Seu antecessor, sem ter de lidar com um prontuário desses, fez o mundo assistir ao vivo a sua morte
lenta. João Paulo 11 dizia que o sofrimento era parte de sua missão. Acabou impondo a todos um
espetáculo de agonia física na f ronteira da dignidade, recusando-se a ver grandeza na renúncia.
Ao jogar a toalha, Bento XVI foi no mínimo original. Do jeito que o golpe da bondade se espalha por ar.
talvez tenha sido o último líder a se envergonhar da mentira.
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109 - REFORMAR A REFORMA OU O INCRA?
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Antônio Márcio Buainain

A imprensa tem noticiado que o governo federal está discutindo mudanças estruturais no Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra), que teriam como objetivo conter o loteamento
polftlco e melhorar a eficiência operacional, considerada baixa.
O lncra não difere de muitas instituições públicas que envelheceram e foram corroídas por forte
corporativismo, que impede a atualização de objetivos, conceitos e práticas e anula boa parte do efeito
renovador do ingresso de milhares de jovens no serviço público nos últimos anos. A verdade é que nos
dez anos de administração hegemônica do PT não há exemplo de enfrentamento do corporativismo em
que as propostas do governo tenham sido aprovadas sem emendas que pioram o soneto. Por isso não
será fácil mudar a estrutura e a cultura dominante no lncra.
Um dos focos das mudanças seriam as superintendências, cujo loteamento político tem produzido
intensos conflitos na base aliada do governo nos Estados. Algumas operam como feudos quase à
margem do comando de Brasília, negociando acordos e fazendo promessas inalcançáveis, estimulando
a ação dos remanescentes dos sem-terra para pressionar o governo a realizar novas intervenções
agrárias que fortalecem politicamente as administrações locais junto de certos movimentos sociais. Vez
por outra as superintendências são protagonistas de "problemas administrativos" que exigem
intervenções "saneadoras" do poder central. Não está claro que arranjo institucional poderia ser usado
para conter esses desvios. A estadualização não é uma alternativa real, até porque a desapropriação
para fins de reforma agrária é prerrogativa da Presidênciada República, e poucos Estados têm interesse
e condições para assumir responsabilidades de implementar projetos de assentamento. A
descentralização, com maior envolvimento das prefeituras, tampouco representaria solução duradoura
para os problemas.
Os assentamentos estão concentrados em municípios pobres, que não têm capacitação para cumprir
com mandatos constitucionais básicos na área de educação, saúde e iníraestrutura nem como porta de
entrada ao Sistema Único de Assistência Social (Suas). Transferir funções a esses municípios por meio
de convênios com o governo federal tem sido fórmula certa de fracasso. Passada a lua de mel, na qual
os municípios recebem parte do enxoval (recursos financeiros/equipamentos, cursos e intenso vaivém de
funcionários), começam os problemas de manter um casamento apressado e sem comunhão de
objetivos. Vêm as prestações de contas, os recursos federais atrasam, falta dinheiro para o combustível
e manutenção das máquinas, os contratos temporários dos técnicos terminam, os prefeitos viajam a
Brasília, mobilizam seus deputados, que em geral renovam promessas que não podem cumprir, e ao
final de pouco tempo todos perdem o interesse e o assunto cai no abandono, até surgir oportunidade
para um novo casamento, com objetivos modificados, mas nas mesmas bases contratuais: um finge que
transfere recursos e poder, outro finge que aceita e se empenha, ambos capitalizam durante a lua de mel
e se acusam nos momentos de crise sabendo que vão repactuar mais adiante.
A notícia da reforma é boa, e já vem mais do que tarde. O lncra foi criado no regime militar para realizar
uma reforma que, nos termos propostos e até hoje vigentes, se tomou desnecessária, anacrônica e até
incoerente- para usar termo polido -do ponto de vista do País. Seria preciso, pois, repensar a própria
reforma antes de reformar o lncra.
Não é suficiente assentar menos e indicar que a prioridade agora é melhorar a qualidade dos
assentamentos existentes. É preciso repensar o papel dos assentamentos rurais no Brasil de hoje, onde
e em que condições se justificam, quem é o público beneficiário, quais as responsabilidades do Estado e
que instrumentos pode e deve legitimamente mobilizar para cumprir sua parte. E preciso pensar se o
País precisa de fato de um lncra. Antes de responder a essas questões, qualquer reforma será só uma
maquiagem ligeira que dificilmente trará maiores benefícios ao País.

FOLHA.COM

POL[TICA

19/02/2013

11 O-AÉCIO VAI REBATER NO SENADO CRÍTICAS DO PT AO MODELO TUCANO
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GABRIELA GUERREIRO DE BRASIL /A

Candidato virtual do PSDB à Presidência, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) vai discursar na quartafeira (20) na tribuna do Senado para rebater a cartilha elaborada pelo PT que opõe os governos Lula e
Dilma Rousseff com o de Fernando Henrique Cardoso.
No dia em que o PT vai comemorar os seus 10 anos de governo, o tucano também vai apresentar aos
senadores o que chama de "13 fracassos do PT" nos últimos anos.
Aécio disse que vai "ajudar o PT a fazer uma reflexão" para que o partido reconheça que medidas
implantadas por FHC foram mantidas nas gestões petistas.
"Falta generosidade para eles reconhecerem que, se o Brasil avançou, não é obra de um partido. A
impressão que tive com essa cartilha é que o Brasil foi descoberto em 2003", disse Aécio, em referência
ao ano em que o ex-presidente Lula tomou posse.
Entre os feitos do ex-presidente tucano que serão ressaltados por Aécio, estão a política
macroeconômica, a criação do Plano Real e programas de transferência de renda. O senador também
vai afirmar que o PT errou , no passado, ao criticar medidas como as privatizações.
"Elas foram tão satanizadas, mas hoje são feitas por eles. Falta senso crítico. Por isso, vou elencar
episódios da história em que o PT esteve do lado errado", afirmou.
Reportagem da Folha revelou hoje que o PT começou a construir, em um documento a ser distribuído à
militância da sigla, a narrativa que servirá de base para a campanha presidencial do ano que vem.
Aécio deve disputar o Planalto com Dilma, mas parte do PSDB ainda defenda a realização de prévias
para a escolha do candidato.
A cartilha, com forte tom ideológico e números de comparação entre a gestão petista e a administração
tucana, opõe o projeto que chama de "glorioso" de Lula e Dilma ao modelo que classifica de
"desastroso" de Fernando Henrique Cardoso.
LISTA DE FRACASSOS
Entre os "13 fracassos" que Aécio vai enumerar para o PT, o tucano vai mencionar o que chama de
"maquiagem fiscal" da política econômica que levou à perda de credibilidade externa do país.
Outro ponto é a penalização das empresas estatais e a "omissão" na área de segurança pública do país.
"Todas as vezes que o PT teve que optar entre o Brasil e o PT, o PT f icou com o PT", afirmou Aécio.
Embora ninguém no PT admita publicamente, os termos da cartilha serão usados como matriz da
disputa pela reeleição em 2014. O texto foi produzido pelo Instituto Lula e Fundação Perseu Abramo e
supervisionado pelo presidente da sigla, Rui Falcão.
A cartilha não traz autocrítica nem faz menções ao mensalão, tampouco ao julgamento que condenou à
prisão alguns de seus líderes. Dirigentes argumentam que também não fizeram menção a escândalos de
tucanos.
O livreto de 15 páginas foi encapado com a imagem de Lula e Dilma, como se fossem rostos de um
mesmo corpo. Ao citar desemprego, salários, pobreza e distribuição de renda sob FHC, a cartilha diz que
"o desastre do neoliberalismo é contundente".
"Por meio de privatizações sem critérios e [sem] decência administrativa, cerca de meio milhão de
trabalhadores foram demitidos", diz a cartilha.
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111 -AÉCIO VAI REBATER CRÍTICAS E APONTAR 13 "FRACASSOS" DO
GOVERNO PETISTA
(Raquel Ulhôa 1 Valor)

BRAS ILIA- Num contraponto ao que chama de "Brasil virtual" da propaganda do PT, que ganha
visibilidade nessa quarta-feira, com a comemoração dos dez anos do partido no governo, o senador
Aécio Neves (PSDB-MG) sobe à tribuna do Senado para apontar o que considera ser o "Brasil real" e
apontar os "13 fracassos" da gestão petista na Presidência da República.
Nome mais cotado da oposição para disputar o Palácio do Planalto em 2014, o senador e ex-governador
quer focar suas criticas, principalmente no mandato da presidente Dilma Rousseff.
A ideia dos tucanos é derrubar os dois pilares sobre os quais a presidente se elegeu: sua fama de boa
gestora e a estabilidade econômica- área em que o mérito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi,
segundo a oposição, manter a política do governo Fernando Hen rique Cardoso -, mas agora
ameaçada.
No discurso, devem ser citados problemas de obras do governo do PT, como a transposição do Rio São
Francisco, o processo "atabalhoado" das concessões de aeroportos e o projeto de construção do trembala, que já teve várias tentativas fracassadas de licitação.
Serão citadas as dificuldades pelas quais passa a Petrobras e outras estatais e a crise generalizada na
produção do etanol, provocada por retenção dos preços da gasolina determinada pelo governo. O gesto
de Aécio acontece num momento em que ele está sob pressão dos tucanos para assumir o comando
nacional do partido, na convenção de 25 de maio, e colocar na rua sua pré-campanha à Presidência da
República.
Da tribuna, ele dirá que falta ao PT "generosidade" - para reconhecer que o Brasil não foi descoberto em
2003 e que gestões anteriores deram grande contribuição ao país, como a conquista da estabilidade
econômica na gestão de FHC- e "capacidade de autocrítica".
Além de apontar os problemas, vai dizer que o PSDB pretende acompanhar "com lupa" o restante do
governo e dissecar cada um dos temas considerados estratégicos. Para Aécio, a partir do
pronum;iarntlnto feito pur Dilma ern cadeia de rádio e televisão para anunciar a redução das tarifas de
energia, "temos muito mais uma candidata que uma presidente da República".
O senador pretende lembrar o que considera "equívocos" históricos do PT, como negar apoio a
Tancredo Neves no colégio eleitoral e a Itamar Franco na época do impeachment do ex-presidente
Fernando Collor de Mello, além de se opor ao Plano Real e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Dirá que o PT "demonizou" as privatizações do governo FHC, e agora recorre a elas, de forma
"atabalhoada". Entre os 13 "fracassos" do governo petista, citará omissão na segurança pública,
empresas públicas fragilizadas e maquiagem das contas públicas, entre outras.

O GLOBO ONLINE

PAÍS

19/02/2013

112 - AÉCIO VAI REBATER CRÍTICAS E APONTAR 13 FRACASSOS DO
GOVERNO PETISTA
(Raquel Ulhôa I Valor)

Num contraponto ao que chama de "Brasil virtual" da propaganda do PT, que ganha visibilidade nessa
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quarta-feira, com a comemoração dos dez anos do partido no governo, o senador Aécio Neves (PS
MG) sobe à tribuna do Senado para apontar o que considera ser o "Brasil real" e apontar os "13
fracassos" da gestão petista na Presidência da República.
Nome mais cotado da oposição para disputar o Palácio do Planalto em 2014, o senador e ex-governador
quer focar suas críticas, principalmente no mandato da presidente Dilma Rousseff.
A ideia dos tucanos é derrubar os dois pilares sobre os quais a presidente se elegeu: sua fama de boa
gestora e a estabilidade econômica -área em que o mérito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi,
segundo a oposição, manter a política do governo Fernando Henrique Cardoso-, mas agora
ameaçada.
No discurso, devem ser citados problemas de obras do governo do PT, como a transposição do Rio São
Francisco, o processo "atabalhoado" das concessões de aeroportos e o projeto de construção do trembala, que já teve várias tentativas fracassadas de licitação.
Serão citadas as dificuldades pelas quais passa a Petrobras e outras estatais e a crise generalizada na
produção do etanol, provocada por retenção dos preços da gasolina determinada pelo governo. O gesto
de Aécio acontece num momento em que ele está sob pressão dos tucanos para assumir o comando
nacional do partido, na convenção de 25 de maio, e colocar na rua sua pré-campanha à Presidência da
República.
Da tribuna, ele dirá que falta ao PT "generosidade"- para reconhecer que o Brasil não foi descoberto em
2003 e que gestões anteriores deram grande contribuição ao pais, como a conquista da estabilidade
econômica na gestão de FHC- e "capacidade de autocrítica".
Além de apontar os problemas, vai dizer que o PSDB pretende acompanhar "com lupa" o restante do
governo e dissecar cada um dos temas considerados estratégicos. Para Aécio, a partir do
pronunciamento feito por Dilma em cadeia de rádio e televisão para anunciar a redução das tarifas de
energia, "temos muito mais uma candidata que uma presidente da República".
O senador pretende lembrar o que considera "equívocos" históricos do PT, como negar apoio a
Tancredo Neves no colégio eleitoral e a Itamar Franco na época do impeachment do ex-presidente
Fernando Collor de Mello, além de se opor ao Plano Real e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Dirá que o PT "demonizou" as privatizações do governo FHC, e agora recorre a elas, de forma
"atabalhoada". Entre os 13 "fracassos" do governo petista, citará omissão na segurança pública,
empresas públicas fragilizadas e maquiagem das contas públicas. entre outras.

O GLOBO ONLINE

PAÍS

19/02/2013

113- AÉCIO ANTECIPA OFENSIVA E APONTA 'FRACASSOS DO PT'
Em discurso no Senado, tucano contestará balanço positivo dos petistas e dirá que pilares da economia estão sendo
corroidos

BRASÍLIA - Passado o carnaval, a oposição resolveu intensificar suas cobranças ao governo. Além de
criticar os protestos de petistas e comunistas contra a blogueira cubana Yoani Sánchez, o provável
candidato do PSDB a Presidência, senador Aécio Nev es (PSDB-MG), antecipou o discurso que faria dia
27 e vai aproveitar esta quarta-feira. dia da festa de dez anos do PT no poder (na qual a presidente
Dilma Rousseff estará com mensaleiros condenados), para marcar uma nova fase da oposição. No
discurso no plenário do Senado, ele vai discorrer sobre os "13 fracassos do PT" ao longo de sua história.
Os tucanos tarnbém esperam ofuscar a festa petista, levando Yoani Sánchez para participar no
Congresso da exibição do documentário que seria mostrado em Feira de Santana (BA), o que não
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Em contraponto à cartilha dos dez anos do governo petista, o discurso de Aécio vai detalhar os "13
fracassos do PT", listando desde o voto contra Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 1985, à
campanha contra o Plano Real, as críticas à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Proer (socorro
financeiro aos bancos), até a derrubada, agora, dos pilares da economia estabilizada: superávit fiscal,
queda de metas de inflação e câmbio flutuante.
Aécio: falta autocrítica ao PT
Aécio vai detalhar também os efeitos maléficos da maquiagem contábil do governo Dilma, que estaria
jogando por terra o mais antigo e importante fundamento que atrai investidores no pais: a credibilidade.
Vai falar ainda da omissão na segurança pública, com execução muito baixa do orçamento dessa área,
falta de financiamento da saúde, empobrecimento de estados e municípios, além do intervencionismo na
economia que, dizem os tucanos, está destruindo estatais como Petrobras e Eletrobras.
-Vamos ajudar o PT a fazer uma reflexão, refrescar a memória do partido nesses anos todos. Faltam
duas coisas nessa cartilha (do PT) que será divulgada: generosidade e autocrítica. Generosidade para
compreender que não haveria avanços sem a estabilidade conquistada no governo Fernando Henrique;
e autocrltica para falar também dos grandes equivocas do PT nesses dez anos - antecipou Aécio.
Com bases em dados apresentados por José Roberto Afonso, que ressaltou principalmente a gravidade
do governo de criar um orçamento paralelo, transformando o BNDES no maior banco de crédito do país,
concorrendo com o sistema bancário oficial.
-Depois do governo Geisel, o governo do PT foi o que mais se intitulou nacionalista, e isso trouxe
enormes prejuízos para as estatais, destruindo o patrimônio da Petrobras e da Eletrobras, em
contraponto com o fortalecimento do Estado- afirmou o senador tucano.
Aécio também vai bater forte no fim da faxina ética iniciada por Dilma no primeiro ano de governo e sua
participação como militante na festa do PT, hoje em São Paulo, ao lado de mensaleiros condenados:
-Será surpreendente se a presidente da República aparecer ao lados de condenados do mensalão.
Será um ato de afronta ao Supremo se a presidente levantar as mãos dos condenados. A liturgia do
cargo não recomenda uma manifestação pública que soaria como um desagravo aos condenados. Um
ato de desrespeito a decisão do Supremo. Esse é um território perigoso. Ela não é uma militante. É a
presidente do Brasil.
Na reunião preparatória de ontem, o provável futuro candidato do PSDB fez um apelo à unidade do
partido. Disse ser fundamental que o PSDB se diferencie, que mostre que é um partido com um projeto
de poder, marchando unido e sem divisões. Ou se transformará em um partido igual aos outros, alertou.
Na reunião também houve uma autocrítica sobre a necessidade de se construir um discurso forte e
melhorar a comunicação com a sociedade.

FOLHA DE S. PAULO- SP

PODER

20/02/2013

114- É COISA DE CRIANÇA, PARECE PICUINHA, DIZ FHC
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) rebateu ontem, em vídeo divulgado pela internet,
as críticas que o PT fará ao seu governo na comemoração dos dez anos do partido no poder.
"A gente deve comemorar a vitória do Brasil, e não ficar o tempo todo olhando para trás. Isso é coisa de
criança, parece picuinha", afirmou, em vídeo de 48 segundos postado no site "Observador Político".
O PT fez uma cartilha comparando os governos e classificando de "glorioso'' o período de Lula e Dilma e
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de "desastre" o de FHC.
"Em vez de ficar satisfeito com o que fez, não. Eles ficam falando o que o outro não fez. Eles pensam
que o Brasil começou agora", criticou FHC.
O senador Aécio Neves (PSDB-MG), virtual candidato à Presidência em 2014, também rebaterá hoje as
criticas na tribuna do Senado.
Ele apresentará o que chama de "13 fracassos do PT" nos últimos anos. Entre eles, Aécio vai mencionar
o que chama de "maquiagem fiscal" da política econômica do governo federal petista.
O tucano disse que vai "ajudar o PT a fazer uma reflexão". "Falta generosidade para eles reconhecerem
que, se o Brasil avançou, não é obra de um partido."

O GLOBO- RJ

O PAÍS

20/02/2013

1 15 - AÉCIO ANTECIPA OFENSIVA E APONTA FRACASSOS DO PT
Em discurso no Senado, tucano contestará balanço positivo dos petistas e dirá que pilares da economia estão sendo
corroídos
Maria Lima

Passado o carnaval, a oposição resolveu intensificar suas cobranças ao governo. Além de criticar os
protestos de petistas e comunistas contra a blogueira cubana Yoani Sánchez, o provável candidato do
PSDB a Presidência, senador Aécio Neves (PSDB-MG), antecipou o discurso que faria dia 27 e vai
aproveitar hoje, dia da festa de dez anos do PT no poder (na qual a presidente Dilma Rousseff estará
com mensaleiros condenados), para marcar uma nova fase da oposição. No discurso no plenário do
Senado, ele vai discorrer sobre os "13 fracassos do PT" ao longo de sua história.
Os tucanos também esperam ofuscar a festa petista, levando Yoani Sánchez para participar no
Congresso da exibição do documentário que seria mostrado em Feira de Santana (BA), o que não
ocorreu devido à ação dos manifestantes contra a cubana. As ofensivas foram definidas em uma reunião
da bancada do PSDB e, depois, em evento no Instituto Teotonio Vilela (ITV), com o economista José
Roberto Afonso.
Em contraponto à cartilha dos dez anos do governo petista, o discurso de Aécio vai detalhar os ''13
f racassos do PT", listando desde o voto contra Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 1985, à
campanha contra o Plano Real, as críticas à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Proer (socorro
financeiro aos bancos), até a derrubada, agora, dos pilares da economia estabilizada: superávit fiscal,
queda de metas de inflação e câmbio flutuante.
aécio: falta autocrítica ao pt
Aécio vai detalhar também os efeitos maléficos da maquiagem contábil do governo Dilma, que estaria
jogando por terra o mais antigo e importante fundamento que atrai investidores no país: a credibilidade.
Vai falar ainda da omissão na segurança pública, com execução muito baixa do orçamento dessa área,
falta de financiamento da saúde, empobrecimento de estados e municípios, além do intervencionismo na
economia que, dizem os tucanos, está destruindo estatais como Petrobras e Eletrobras .
-Vamos ajudar o PT a fazer uma reflexão, refrescar a memória do partido nesses anos todos. Faltam
duas coisas nessa cartilha (do PT) que será divulgada: generosidade e autocrítica. Generosidade para
compreender que não haveria avanços sem a estabilidade conquistada no governo Fernando Henrique;
e autocrítica para falar também dos grandes equívocos do PT nesses dez anos -antecipou Aécio.
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- Depois do governo Geisel, o governo do PT foi o que mais se intitulou nacionalista, e isso trouxe
enormes prejuízos para as estatais, destruindo o patrimônio da Petrobras e da Eletrobras, em
contraponto com o fortalecimento do Estado - afirmou o senador tucano.
Aécio também vai bater forte no fim da faxina ética iniciada por Dilma no primeiro ano de governo e sua
participação como militante na festa do PT, hoje em São Paulo, ao lado de mensaleiros condenados:
-Será surpreendente se a presidente da República aparecer ao lados de condenados do mensalão. Será
um ato de afronta ao Supremo se a presidente levantar as mãos dos condenados. A liturgia do cargo não
recomenda uma manifestação pública que soaria como um desagravo aos condenados. Um ato de
desrespeito a decisão do Supremo. Esse é um território perigoso. Ela não é uma militante. É a
presidente do Brasil.
Na reunião preparatória de ontem, o provável futuro candidato do PSDB fez um apelo à unidade do
partido. Disse ser fundamental que o PSDB se diferencie, que mostre que é um partido com um projeto
de poder, marchando unido e sem divisões. Ou se transformará em um partido igual aos outros, alertou.
Na reunião também houve uma autocrítica sobre a necessidade de se construir um discurso forte e
melhorar a comunicação com a sociedade.

BRASIL 247

PODER

20/02/2013

116-10 ANOS X 13 FRACASSOS: O DUELO DILMA-AÉCIO
Foi dada a largada para a eleição á Presidência de 2014; tucano antecipa discurso no plenário do Senado, antes
previsto para o dia 27, para discorrer sobre os "13 fracassos do PT", no mesmo dia em que presidente e Lula
comemoram 10 anos no poder; "Vamos ajudar oPTa fazer uma reflexão, refrescar a memória do partido nesses
anos todos. Faltam duas coisas nessa cartilha que será divulgada: generosidade e autocrítica", disse o senador
mineiro; Di/ma, por sua vez, confronta dados econômicos do PT com os do PSDB

247- No mesmo dia em que Lula e Dilma comemoram seus 10 anos no poder, com direito a cartilha
com tom ideológico, Aécio Neves (PSDB-MG) antecipa discurso no plenário do Senado, antes previsto
para o dia 27, para discorrer sobre os "13 fracassos do PT" ao longo de sua história.
Para o PT, com a intenção de afastar os rumores sobre a volta do ex-presidente Lula na disputa à
Presidência da República em 2014, a festa de hoje seria a ocasião para dar mais destaque à presidente.
Dilma discursará ao lado de Lula, já como candidata à reeleição.
Do lado tucano, o provável à Presidência, vai apresentar contraponto à cartilha do PT, listando desde o
voto contra Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 1985, à campanha contra o Plano Real, as críticas
à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Proer (socorro financeiro aos bancos), até a derrubada, agora,
dos pilares da economia estabilizada: superávit fiscal, queda de metas de inflação e câmbio flutuante.
Vamos ajudar o PT a fazer uma reflexão, refrescar a memória do partido nesses anos todos. Faltam
duas coisas nessa cartilha (do PT) que será divulgada: generosidade e autocrítica. Generosidade para
compreender que não haveria avanços sem a estabilidade conquistada no governo Fernando Henrique;
e autocrítica para falar também dos grandes equívocos do PT nesses dez anos", antecipou Aécio.
O senador mineiro vai falar da maquiagem contábil do governo Dilma, que afetaria a credibilidade do
país, além do empobrecimento de estados e municípios e do intervencionismo na economia que, dizem
os tucanos, está destruindo estatais como Petrobras e Eletrobras.
"Depois do governo Geisel, o governo do PT foi o que mais se intitulou nacionalista, e isso trouxe
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enormes prejuízos para as estatais, destruindo o patrimônio da Petrobras e da Eletrobras, em
contraponto com o fortalecimento do Estado", afirmou o tucano.
Assim como presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, o tucano ataca a participação de Dilma em
evento ao lado de José Dirceu: "Será surpreendente se a presidente da República aparecer ao lados de
condenados do mensalão. Será um ato de afronta ao Supremo se a presidente levantar as mãos dos
condenados. A liturgia do cargo não recomenda uma manifestação pública que soaria como um
desagravo aos condenados. Um ato de desrespeito a decisão do Supremo. Esse é um território
perigoso. Ela não é uma militante. É a presidente do Brasil".

BLOG DO JOSIAS

SEM EDITORIA DEFINIDA

20/02/2013

11 7 - UM VELHO PREMATURO NA FLOR DOS SEUS 33 ANOS
Ao saber que o PT convidara para a festança desta quarta-feira (20) três de seus condenados -José
Dirceu, José Genoíno e João Paulo Cunha-, uma víbora do PSB de Eduardo Campos espargiu
veneno: "Trinta e três anos de idade, dez dos quais no poder, deram ao PT a aparência de um velho
prematuro. Chegou num ponto em que nem a maquiagem nem a plástica resolvem mais nada. O que
precisa agora é de bom senso. Mas já não se lembra pra que serve."

O GLOBO- RJ

EDITORIAL

22/02/2013

118- ESTABILIDADE ECONÔMICA E CAMPANHA ELEITORAL
O clima de campanha eleitoral já havia aparecido no pronunciamento da presidente Dilma, no fim de
janeiro, para anunciar a efetiva redução da conta de luz. Sobraram estocadas para a oposição, numa
prévia de 2014.
O calendário do ano que vem foi definitivamente antecipado, nesta semana, com a festa pelos dez anos
do PT no poder, usada para confirmar a aposta do partido na reeleição de Dilma, no mesmo dia em que
o senador tucano mineiro Aécio Neves, considerado o nome da oposição para enfrentar PT e aliados
em 2014, subiu à tribuna, em Brasflia, para responder a críticas ao governo FH.
Pouco antes, a presidente Dilma aproveitara a solenidade de anúncio da ampliação do Bolsa Família
para atacar os "conservadores", sinônimo de tucanos na linguagem do debate político dos últimos anos.
O próprio aumento do benefício do BF tem claro propósito eleitoral, pois permitirá ao governo provar
estatisticamente que acabou com a miséria absoluta, definida pela renda mensal de até R$ 70. Com o
aumento do benefício para acima desta faixa, a miséria será varrida das cartilhas oficiais, fato a ser
trombeteado como só o PT sabe fazer.
A brochura preparada para o evento de quarta à noite em São Paulo, a fim de comemorar a década do
PT no poder, os 33 anos do partido e o lançamento da recandidatura de Dilma, sob o título de "O
decênio que mudou o Brasil", tem todas as características de peça político-eleitoral. Esconde os pontos
negativos, enaltece os positivos. Dele não consta, é claro, o mensalão.
Aécio, saindo de um longo período de letargia -assim como toda a oposição -, mirou nos visíveis pontos
fracos do governo Dilma e da Era PT na política econômica: inflação em alta, PIB sem vigor, maquiagem
nas contas públicas, desmantelamento da Petrobras, entre outros flancos a descoberto da gestão
petista. O senador e pré-candidato informal à Presidência da República listou "13 fracassos" da década
petista, entre eles as graves derrapagens do parlido num terreno em que parecia imbatível, o da ética.
Os embates desta semana servem de prévia do que virá por aí. Mas não pode ser esquecido- muito
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A presidente Dilma parece, enfim, ter entendido que o esgotamento do modelo de crescimento via
consumo força o governo a destravar de uma vez os investimentos - públicos e privados. Esta precisa
ser uma questão suprapartidária, à margem dos desentendimentos eleitorais.

ESPAÇO ABERTO
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f#n
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pelo contrário -que até chegar o período oficial de campanha há muito tempo pela frente. A pio
.'1 'fl\-õ
possibilidades é o choque eleitoral precoce paralisar um Congresso já com déficit de desempenho. (ju
acirrar tanto os ânimos que assuntos consensuais, favoráveis ao aperfeiçoamento da economia, passem
a tramitar com dificuldade no Legislativo.

O ESTADO DE S. PAULO- SP

\SI

23/02/2013

119- DE DILMA PARA DILMA, NOVA HERANÇA MALDITA?
RolfKuntz

Candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff poderá legar uma herança maldita a si mesma se
continuar apostando na maquiagem da economia e cometer o erro uo autoengano. Ela poue ter
desprezado outros sinais, mas fará algo bom para seu governo, e para o País, se levar a sério o alerta
disparado pela pesquisa mensal de emprego do Ministério do Trabalho. Foram criados em janeiro 28.900
postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com o primeiro levantamento. Esse númerodiferença entre admissões e demissões -é muito menor que o de um anoantes por qualquer das
comparações possíveis. É 75,7% inferior ao dado preliminar de janeiro de 2011 e fica 84% abaixo do
corrigido com as informações enviadas fora do prazo.
Ainda ontem dois outros dados bem ruins foram divulgados . OIPCA-15, indicador de inflação fechado no
meio do mês, subiu 0,68% em fevereiro. Foi um resultado melhor que o do mês anterior, 0,88%, mas
ainda muito alto e, além disso, atenuado pela redução da conta de eletricidade. Também na manhã de
ontem o Banco Central (BC) publicou as contas externas de janeiro, indicando uma piqra nas transações
correntes: o déficit acumulado em 12 meses chegou a US$ 58,57 bilhões e subiu de 24% para 2,58% do
produto interno bruto (PIS). Esse déficit ainda foi financiado com folga pelo investimento estrangeiro
direto, mas a tendência, a julgar pela experiência brasileira, é preocupante por mais de um motivo.
Mais preocupantes que esses números tem sido a reação das autoridades às más notícias. A inflação
tem resistido nos últimos tempos, mas deverá recuar no segundo semestre, disse na quinta-feira o
presidente do BC, Alexandre Tombini. A boa safra e o crescimento menor da massa de salários, a seu
ver, devem contribuir para uma desaceleração dos preços. Na sexta-feira, o diretor do Departamento de
Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, Rodolfo Torelly, também realizou seu ato de fé. Já em
2012 o menor diriamismo do mercado de trabalho hàvia sido notado, disse ele, mas deverá haver
recuperação nos próximos meses, acrescentou. As medidas econômicas tomadas pelo governo "vão
surtir efeito ainda no primeiro semestre", garantiu. O secretário do Tesouro, Amo Augustín, também
participou do coro do otimismo. Medidas como a redução da conta de energia, o corte de juros, a
desoneração da folha de salários e o lançamento do plano de transportes devem permitir um 2013
parecido com 2010, "um ano de recuperação".
Neste momento, no entanto, ja recuperação prevista pelo governo é um crescimento na faixa de 3% a
3,5%, com inflação anual próxima de 5,5%. Para isso ainda será necessária, é claro, uma boa;
acomodação. A alta do IPCA-15 acumulada em 2meses ainda ficou em 6, 18%, com índice de difusão de
71% (proporção de bens e serviços com elevação de preços). Além disso, a conta de luz ficou 13,45%
mais barata, por iniciativa do governo, e isso retirou 0,45 ponto porcentual do resultado geral. Medidas
como essa podem frear o avanço dos indicadores, mas de nenhum modo se confundem com política
antilnflacíonária. Podem ser positivas para o consumidor ebeneficiar a produção e o consumo, mas a
inflação é determinada por outros fatores, como a expansão do crédito, o gasto público e, como
conseqüência, odes- compasso entre a demanda e a oferta de bens e serviços.
Fora do governo ninguém pode dizer com certeza se haverá algum esforço para controlar esses fatores,
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O BC poderá agir depois de conhecer os números de fevereiro e de março, segundo uma interpretação
corrente no mercado, mas conversas desse tipo ainda são meras especulações.
Se as condições de emprego continuarem piorando, os consumidores poderão ser levados a uma atitude
mais cautelosa. Nessecaso,a pressão da demanda será atenuada e os preços tenderão a se acomodar.
Então, o BC poderá evitar uma nova elevação, embora pequena, dos juros básicos. A política monetária
continuará, portanto, cumprindo uma das determinações mais firmes da presidente Dilma Rousseff e os
empresários mais preocupados com os juros e o câmbio do qüe com a eficiência produtiva poderão
aplaudi-la por mais tempo.
Mas mesmo essa hipótese é um tanto mal ajam brada. Atenuar a pressão inflacionária pela piora das
condições do emprego, enquanto o governo continua gastando muito, investindo mal e concedendo
incentivos errados e ineficientes a uma indústria emperrada, está longe de ser um caminho promissor.
Além disso, a piora das contas externas vem sendo causada em boa parte pela deterioração do saldo
comercial. Até a terceira semana de fevereiro o País acumulou um déficit de US$ 4,6 bilhões na conta de
mercadorias, com exportações 7,3% menores que as de um ano antes e importações 12,5% maiores,
pelas médias diárias. Mas esse resultado ainda é maior do que seria se as compras da Petrobrás fossem
contabilizadas com menor atraso.
Apesar de todo o falatório do governo e das desonerações parciais, a indústria continua com baixo poder
de competição e esse é o dado mais importante para a avaliação das perspectivas de crescimento em
médio prazo. Apolítica econômica permanece mal definida, os estímulos são remendos mal costurados e
há pouca segurança para investir. O investimento encolheu em 2012 e terá de aumentar muito além das
previsões correntes para o País crescer no ritmo de seus vizinhos mais dinâmicos.
A balança comercial tem sido tão maquiada quanto a inflação (atenuada pela contenção política de
vários preços) e as contas públicas. Já no meio de seu mandato, a presidente Dilma Rousseff tem pouco
tempo para limpar a cara da economia nacional, mudar o jogo e cuidar do legado para o próximo
governo.

CARTA CAPITAL

SEU PAÍS

23/02/2013

120-2014 JÁ COMEÇOU
Celebração 1 Na festa de 10 anos de governo, Lula lança Di/ma à reeleição e explora os contrastes entre as gestões
do PT e do PSDB

Em discurso no ato de comemoração dos dez anos do PT à frente do governo, na noite da quarta-feira
20, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou um recado à oposição ao declarar que os
adversários "podem juntar quem quiser" que não vão derrotar Dilma Rousseff nas eleições de 2014. De
acordo com Lula, os rivais políticos do PT estão fragilizados, "sem valores e sem propostas". "Não temos
medo de comparação, inclusive debate sobre a corrupção. Todo mundo sabe que têm duas formas de a
sujeira aparecer: uma é mostrar, a outra é esconder. E eu duvido que tenha um governo na história
deste pais que criou mais transparência e mais instrumentos de combate à corrupção do que o nosso."
As criticas se dirigiam ao senador mineiro Aécio Neves, virtual candidato do PSDB à Presidência, e
também ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso , ambos ciosos das comparações feitas pelo PT
com o governo anterior, do PSDB. Aécio chegou a elaborar um documento intitulado "Os 13 fracassos
do PT", no qual cita, entre outras criticas, a suposta "maquiagem fiscal" da política econômica do
governo.
Durante a festa, o PT distribuiu 1,5 mil cartilhas com os avanços obtidos por seus governos, reforçando
os contrates com a gestão tucana. Os dados exaltam o êxito inegável de Lula e Dilma. A inflação
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cresceu num ritmo bem menor, o PIB per capita avançou quatro vezes mais, as reservas externas
passaram de 37,8 bilhões para 373,1 bilhões de dólares e a produtividade aumentou 13%, diante da
estagnação verificada nos anos FHC. Apesar de o Brasil continuar entre os 12 países com pior
distribuição de renda no mundo, a desigualdade recuou 11.4% nos últimos dez anos. Enquanto o
desemprego cresceu perto de 58% nos oito anos de governo tucano, na gestão petisla difllinuiu 38,9%.
E o fenômeno foi acompanhado de uma valorização real do salário mínimo de 70%, ante um crescimento
pouco menor que 30% na gestão do PSDB.
Um dia antes de os números serem oficialmente divulgados, FHC reagiu às críticas pela internet. "A
gente deve comemorar a vitória do Brasil, e não ficar o tempo todo olhando para trás. Isso ó coisa de
criança, parece picuinha", afirmou, em vídeo de 48 segundos.
De acordo com o economista Mareio Pochmann, presidente da Fundação Perseu Abramo, a
comparação é válida por expor dois projetos distintos que surgiram no País após a ditadura, e com
experiências concretas de governo: o neoliberalismo do PSDB e o desenvolvimentismo do PT. "Se antes
o Estado era visto como o principal responsável pelos problemas da Nação, ele passa a ser visto como
parte da solução", afirmou, em entrevista a Carta Capital Na avaliação do economista, o Brasil enfrentou
três décadas de regressão econômica e social, uma trajetória só interrompida com a eleição de Lula.
"Nós, brasileiros, sabemos bem qual é a maior década da nossa história recente. E precisamente a
década que começamos a trabalhar agora, a década da esperança e do otimismo", resumiu a presidenta
Dilma Rousseff durante a festa. Para marcar os dez anos de governo, o PT planeja ainda realizar uma
série de 13 seminários, em diferentes capitais brasileiras. para fazer um balanço das suas gestões. O
primeiro encontro será em Fortaleza, em 28 de fevereiro, com o tema "Políticas de bem-estar, direitos e
desafios da inclusão social". O debate deve reunir a ministra Tereza Campello, do Desenvolvimento
Social , e o vice-presidente do PSB, Roberto Amaral.
Ao término de cada um dos seminários, os organizadores pretendem criar um documento com o
diagnóstico dos palestrantes. Depois, os textos serão compilados em livro. As narrativas não devem,
porém, ficar circunscritas ao registro histórico. "No próximo ano, haverá o congresso nacional do PT e
certamente esses debates devem orientar na formulação das novas diretrizes do partido", explica
Pochmann, que discorre a seguir sobre os avanços e desafios do PT à frente do governo.
Carta Capital: O PT celebra dez anos no poder e preparou uma cartilha em que compara sua gestão
com a experiência do PSDB. Por que explorar esse contraste, em vez de elencar só os avanços e os
desafios futuros?
Mareio Pochmann: Após a redemocratização, houve dois grandes projetos em disputa e com
experiências concretas de governo. Um deles é o neoliberal, iniciado no final do governo Sarney que se
fortalece com Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. A partir de 2003, com
Lula, emerge outro projeto, o desenvolvimentismo. Se antes o Estado era visto como o principal
responsável pelos problemas da Nação, ele passa a ser visto como parte da solução. Há um discurso
que simplifica demais o debate eleitoral, apresentado como uma mera disputa entre personalidades. O
que há de fato é uma disputa entre diferentes projetos de nação.
CC: O que representaram esses dez anos de governo petista?
MP: Possivelmente, os historiadores vão olhar para esse período como o decênio que mudou o Brasil.
Antes de Lula, vivemos três décadas de regressão econômica e social. Em 1980, o Brasil era a oitava
maior economia do mundo, mas mantinha um em cada dois brasileiros na pobreza. Em 2000, a
economia brasileira caiu para a 13a posição no ranking mundial, e a proporção de pobres praticamente
manteve-se inalterada. A concentração de renda também aumentou. Em 1980, cerca de 50% da renda
nacional era composta de salários.
Em 2000, os rendimentos dos trabalhadores correspondiam a 39%. lnviabilizou-se a criação de mercado
interno. O número de desempregados quintuplicou, atingindo 11 milhões de trabalhadores. O que salvou
o Brasil dessa trajetória foi a política, a capacidade de se construir uma maioria em torno de um projeto
diferente de nação.
CC: O que mudou com a eleição de LulaY MP: O processo de distribuição de renda passou a ter um
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papel fundamental. No período neoliberal, o crescimento era visto como uma coisa espontânea, naturài · ·~
das forças do mercado. Se não tiver inflação ou intervenção do Estado, naturalmente o mercado
cresceria e criaria oportunidades. Se isso não ocorre como o planejado, o Estado é o problema. A partir
de 2003, a lógica era outra. Ao combater o desemprego, elevar o salário mínimo, facilitar o crédito e
distribuir renda, o Brasil passou a ter um mercado interno de fato, com a inclusão de 40 milhões de
cidadãos.
CC: Essas iniciativas não existiam antes?
MP: Segundo a perspectiva neoliberal, era impossível construir um País para todos os cidadãos. Uma
nação para três quintos da população já estava de bom tamanho. Veja, por exemplo, o tamanho dos
nossos aeroportos. São pequenos demais para a dimensão do nosso país, mas eram adequados para
aquela pequena parcela da sociedade que podia viajar de avião. Se o Brasil não tivesse ampliado o seu
mercado interno, talvez os aeroportos não estivessem sobrecarregados hoje. Quando se começa a
crescer, os gargalos aparecem. E cabe ao Estado superá-los.
CC: De que forma?
MP: Há estímulos, como a redução dos juros e as novas formas de concessões, para ver se
conseguimos destravar a economia e aumentar a capacidade produtiva. Mantém-se um inegável
processo de transferência de renda no governo Dilma , mas com uma natureza um pouco diferente. Ela
se dá com a redução das taxas de juro. Certamente, os bancos e os rentistas vão lucrar menos. Mas a
população terá mais poder de compra. Reduzir o preço da energia elétrica não interessa às empresas do
setor, mas dá um alívio para a indústria. Antigamente, qual era a receita? Privatizar as empresas
públicas para pagar os ativos financeiros, os juros da dívida.
CC: Os tucanos sustentam que vários programas de distribuição de renda foram iniciados em sua
gestão, e não com o PT.
MP: FHC também tinha o Bolsa Escola e se preocupou com a valorização do salário mínimo. Mas as
medidas tiveram alcance limitado. Ao final do governo, o Bolsa Escola atendia cerca de 5 milhões de
famílias. Hoje, o Bolsa Família gira em torno de 14 milhões. Em oito anos do governo do PSDB, o salário
mínimo teve um aumento real de 29%. Nos dez anos de Lula e Dilma, cresceu 70%. Uma coisa é você
pagar um salário maior em um cenário de forte desemprego. Outra é pagar salário maior quando há 18
milhões de trabalhadores a mais com carteira assinada.
CC: Hoje, qual é o maior desafio do Brasil?
MP: O Estad·o tem dificuldade para mover os investimentos de forma eficiente. O maior desafio é a
reforma do Estado. Getúlio Vargas lançou as bases da administração direta nos anos 1930. Duas
décadas depois, sua estrutura j á estava sucateada. Daí as angústias de Juscelino Kubitschek ao lançar
o projeto de construção da capital e impulsionar o desenvolvimento do País, na tentativa de avançar "50
anos em cinco". Ele criou então as formas de administração indiretas, com a regulamentação das
empresas estatais, autarquias, sociedades de economia mista. Mas, após a redemocratização, não
tivemos outro avanço.
CC: Continuamos com a mesma estrutura de 60 anos atrás?
MP: O que houve nas décadas de 1980 e 1990 foi a dilapidação do Estado brasileiro, com as
privatizações de empresas públicas e a transferência de responsabilidades para organizações sociais e
ONGs.
CC: O que há de errado no Estado?
MP: Há várias fissuras. Tome os exemplos do setor cultural e bancário. Suas políticas são voltadas para
os mais ricos. Onde estão equipamentos culturais públicos, os museus, os teatros, as bibliotecas? Nas
periferias? Não, estão no centro das grandes capitais. Os bancos públicos estão na Avenida Paulista e
nos bairros abastados. Mas é possível ter uma estrutura diferente. É o caso da política assistencial. Não
são os ricos que ganham Bolsa Família, que dependem de Previdência Social. Só que não há um padrão
de atuação do Estado. Ele distribui recursos com políticas assistenciais, mas o pobre continua pagando
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mais impostos que o rico. proporcionalmente.
CC: O que fazer?
MP: Não dá mais para conttnuar com um Estado organizado como no século XIX, no qual cada setor
pensa no seu problema específico. A educação cuida dos problemas da ignorância, a saúde se volta
para as doenças. O que é uma gestão matricial organizada por problemas? Identificam-se os desafios e
como cada ministério e departamento pode contribuir. Uma ação efetiva, sistêmica, intersetorial. Se o
Estado é grande indutor da economia, ele precisa se organizar melhor para o País crescer.

CARTA CAPITAL

ESTILO

23/02/2013

121- E O OSCAR FOI PARA ...
Antecipando-se ás premiações do Oscar (ejá reparando possíveis injustiças), Estilo resolveu também distribuir suas
estatuetas. Eis os nossos contemplados:

ESPETÁCULO DO ANO
"O Mensalão" Musical de capa e espada encenado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e
coproduzido pelo O Globo, Estadão e Folha de S.Paulo.
MELHOR ATOR
Joaquim Barbosa Escolha unânime. Opresidente do STF recorreu a todos os superpoderes, os legítimos
e os nem tanto.
ATOR COADJUVANTE
Roberto Jefferson O estilo canastrão funcionou no papel de vilão que delata para se fazer de mocinho.
MELHOR ATRIZ
Andressa Mendonça A mulher do bicheiro Carlinhos Cachoeira conquistou merecido protagonismo num
enredo feito para ser uma farsa, com figuração de gente feiíssima.

ATRIZ COADJUVANTE
Rosemary Noronha A chefa do gabinete da Presidência em São Paulo mostrou por que está sempre em
segundo lugar.
ROTEIRO ORIGINAL
PedroBial Embora o BBB não traga nada de novo, senão o déjà vu da vulgaridade, o apresentador faz,
em suas intervenções, um coquetel de autoajuda com haikais orientais e aforismos de Guimarães Rosa
do asfalto. Muito original, embora incompreensível.
ROTEIRO ADAPTADO
Domínio do f.ato Ojurista alemão Claus Roxin criou esse argumento e o Supremo de Brasília, mesmo
sem entender o espírito da coisa, promoveu a adaptação, de jeito a garantir horário cativo no Jornal
Nacional.
EFEITOS VISUAIS Neymar Do cabelo à chuteira, o exclusivo compromisso com a pirotecnia e com o
malabarismo. Astro de segundo time, mas primoroso expert em máscaras.
MAQUIAGEM
José Serra No script de mais uma campanha, caprichou para se transformar, com retoques sombrios de
olheiras vingativas, no que parecia não ser. Caracterização tão perfeita que ele acabou incorporando
como verdade o que era para ser só caricatura .
FIGURINO
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Roberto Gurgel Espremido no figurino agourento da toga negra, o procurador-geral tratou de se
compensar numa alternância de coloridos personagen Commedia dei!Arte, às vezes Pantalone, às vezes
Capitan Spavento, mas quase sempre Arlequim .
TRILHA SONORA
O Ronco Obra coletiva dos ministros do Supremo, composta enquanto ouviam uns aos outros em suas
intermináveis cantilenas jurídicas.

E,proximamente, neste cinema
"MARINA VS. EX-GABEIRA"
o tema é a ressurreição de Marina Silva, a bordo de sua Rede virtual, o que vai incomodar
profundamente Fernando Gabeira, que usa o biombo dos ecologistas gulo$o$ para cultivar sua vaidade
zen. O bangue-bangue promete. O verde Gabeira, candidato à Presidência com o beneplácito da direita
festiva do Leblon, versus a verde Marina, candidata de si mesma e dos moderninhos nem de esquerda
nem de direita nem de nada.

ÉPOCA

COLUNISTAS

23/02/2013

122- BANDO DE LOUCOS
Ruth de Aqulno

O fanatismo assusta. No futebol, na religião ou na política, os fanáticos arremessam sinalizadores para
intimidar o outro, o adversário, o oponente. Às vezes, os sinalizadores calam, às vezes matam. Quando
o fanatismo chega ao poder, quando se confunde com um governo, quando é legitimado por um regime,
de direita ou de esquerda, chegamos ao perigoso fanatismo de Estado. Esse fanatismo oficial maquia
números e fatos, censura, encarcera, tortura, exila e executa.
Quando "a opinião é traição"- e assim é na Cuba de Yoani Sánchez e dos irmãos Castro, um país que
não confia em sua própria população para votar-, o medo de pensar diferente se instala em cada
criança, cada jovem , cada adulto. Há mais de meio século, o castrismo não dá aos cubanos o direito de
se expressar livremente nas urnas, nas ruas ou na mídia.
Seria absurdo supor que, no Brasil,a democracia esteja ameaçada por esses grupelhos com nariz de
palhaço que jogaram na blogueira Yoani notas falsas de dólar, xingando e vaiando a moça em vários
Estados. Melhor enxergá-los como protestos de jovens desinformados, que nunca foram a Havana,
jamais viram documentários com as mazelas da vida cubana, desconhecem o que é viver num lugar
onde o Estado determina o que você pode ou não ler e consumir.
Fui a Cuba em janeiro de 1983, há 30 anos portanto. Brasil e Cuba ainda não tinham relações
diplomáticas. Nosso passaporte não podia ser carimbado, íamos por Bogotá e voltávamos pela Cidade
do México. Achava absurdo esse isolamento. Admirava o esforço da ilha para dar educação e saúde à
população. Adorei o povo cubano e suas festas, o sorvete na Coppelia, o mojito na Bodeguita dei Medio,
a praia de Varadero, as escolas para jovens no campo. Encontrei Fidel no Palácio, com sua farda, o
charuto, o rum e o carisma. Mas o mito acabou ali. Ficou claro para mim o medo dos cubanos na rua.
Diziam ser espionados. Ansiavam comprar dólares, escapar ao racionamento, consumir nas "tiendas"
reservadas aos estrangeiros. Queriam viajar, prosperar.
Quando visitei Cuba, Yoani tinha 7 anos. Hoje, tem 37. Em seu blog, escreveu no último dia 19: "Vivi
muitos atos de repúdio( ...). Lembro um especialmente violento junto às Mulheres de Branco, quando as
hordas da intolerância nos empurraram e até puxaram nossos cabelos. Mas este (na Bahia) foi inédito
para mim . O piquete de extremistas que impediu a projeção do filme de Dado Galvão em Feira de
Santana era mais que uma soma de adeptos incondicionais do governo cubano. Todos brandiam o
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mesmo documento com um monte de mentiras sobre mim, tão fáceis de rebater em uma simples
conversa. Repetiam um roteiro idêntico sem a menor intenção de escutar uma réplica minha. Gritavam ,
interrompiam, num certo momento ficaram violentos e entoavam slogans que já não são usados nem
mesmo em Cuba". Eram, segundo ela, "robôs programados", "com as veias do pescoço inchadas". Yoani
escreveu: "Eles queriam me linchar, eu queria conversar".
O problema não foram as manifestações nem as vaias. Elas fazem parte da democracia. Mas a
agressividade planejada para silenciar Yoani. Impedir que alguém fale é coisa de fanático com medo de
ouvir, debater, argumentar. Deu vergonha a falta de educação e civilidade.
Os manifestantes transformaram uma pequena notícia - a visita de uma cronista cubana dissidente - em
manchete. A blogueira da Geração Y, que condena o bloqueio americano a Cuba, virou meteoro da C IA.
Foi parar na Câmara. O que vimos? Uma mulher magra, de camiseta, com os cabelos enormes jogados
para o lado, sem um pingo de maquiagem, um sorriso calmo, cercada por políticos engravatados,
seguranças e manifestantes enfurecidos. A reação a Yoani foi de uma desproporção tal que aí, sim, me
fez temer pela polarização futura do Brasil.
"Vai embora, vai embora, blogueira imperialista. A América Latina vai ser toda comunista." Quem gritava
essas palavras de ordem na Livraria Cultura de São Paulo eram "umas belezinhas de tênis Nike e
camiseta Gap", disse a jornalista Mona Dorf no Facebook. "Uns 20 delinquentes começaram a gritar e
apitar. Uivavam como bichos. Yoani mal balbuciou a resposta sobre o Wikileaks." Debate interrompido,
Mona saiu triste com "o comportamento vergonhoso e fascista dos manifestantes". Um bando de
fanáticos. Yoani escreveu: "Eles queriam me linchar. Eu queria conversar". Essa reação me faz temer
pelo futuro do Brasil - 106> ÉPOCA, 25 de fevereiro de 2013

O cartaz comemorativo dos dez anos do PT no poder dá um arrepio na espinha por sua estética
totalitária. Qualquer um , mesmo simpatizante de Lula e Dilma, percebe a semelhança com peças de
propaganda soviética e chinesa. O cartaz estimula a idolatria, apela ao nacionalismo e ao populismo
extremados. Não faz jus ao Brasil de hoje nem , espero, ao de 2014.

ÉPOCA

O PINIAO

23/02/2013

123 - É A TRANSPARÊNCIA QUE DÁ LEGITIMIDADE ÀS INSTITUIÇÕES
Fernando Abrucio

Governantes e comandantes de importantes organizações terão, cada vez mais, de lidar com a
transparência. Não se trata aqui de anunciar, sirrplesmente, um imperativo normativo que os líderes
terão de seguir. As mudanças tecnológicas, as pressões sociais por prestação de contas e mesmo o
aumento da competição pelos corações e mentes são fatores que, pouco a pouco, inviabilizam a vitória
do segredo monocrático do poder.
Fatos recentes mostram que a transparência está batendo à porta de várias instituições. A renúncia do
papa Bento XVI revela como uma das instituições mais fechadas do mundo ocidental já não pode mais
se resguardar em sua antiga legitimidade. O anúncio do papa foi antecedido pelas denúncias de pedofilia
cometida por padres, pela descoberta de documentos privados do sumo pontífice e por uma crise no
banco do Vaticano. Fatos desta gravidade não são novidade para a Igreja Católica, mas antes ficavam
na penumbra. Do mesmo modo, ocorre hoje uma enorme luta pelo poder na cúpula, comum há muitos
séculos, mas agora mais difícil de esconder do grande público.
O novo papa não terá apenas de garantir o cumprimento das escolhas morais que norteiam a Igreja.
Terá de fazê-lo de forma transparente. A estrutura institucional do Vaticano é uma caixa-preta. Os jornais
e os próprios cardeais que participarão do Conclave têm ressaltado que o maior desafio do escolhido
será assumir a posição de "pastor do século XXI", capaz de conquistar novos fiéis ou, pelo menos, de
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A pressão pela transparência não segue o mesmo ritmo em todas as instituições, Mas já se transformou
nur1 dos elementos centrais na maioria delas. Empresas têm de adotar balanços mais detalhados, desde
o caso Enron. Os direitos do consumidor, paulatinamente, pressionam por maior conhecimento sobre
como os produtos são feitos. Muito tem de ser feito pelas companhias privadas, a começar pela melhor
comunicação com seus próprios funcionários. Empresas verdadeiramente sustentáveis terão de ser
transparentes, pois, logo, logo, suas concorrentes usarão tal questão como diferencial competitivo.
Mesmo num lugar tão oligárquico como o futebol, começa a haver mudanças, impulsionadas pela Fifa.
Elas levaram à queda de figuras como João Havelange e Ricardo Teixeira, donos da CBF por décadas.
Os clubes se abrem mais lentamente, mas a história da administração palmeirense anterior,
completamente imune a controles, levou o time à segunda divisão e a uma enorme crise financeira - isso
já ocorrera com o Corinthians havia alguns anos. Tudo bem que o comandante máximo de nosso futebol ,
José Maria Marin, com seus roubos de medalha e "gatos" de energia elétrica, ainda pareça uma figura
do nefasto regime militar. Mas a imprensa esportiva já não é mais tão pelega como no passado. Os
torcedores, pouco a pouco, desejarão ser cidadãos dentro do esporte.
A mídia, como todas as outras organizações, também terá de ser mais transparente. O escândalo na
Grã-Bretanha, envolvendo os jornais de Murdoch, revela que a imprensa é fundamental para cobrar o
poder e os poderosos. Para isso, precisa manter sua credibilidade em termos de métodos de atuação.
A política não ficará imune à transformação. Por ser mais pressionada democraticamente do que as
outras organizações, ela já vem mudando nos úllimos tempos. A gestão pública já é hoje mais
transparente do que na maioria das outras organizações. Da Lei de Responsabilidade Fiscal à recente
Lei de Acesso à Informação, muita coisa mudou. É possível encontrar na internet, particularmente no
plano federal, dados sobre os mais variados aspectos da administração pública. Claro que isso é
reforçado pela atuação da imprensa, dos órgãos de controle e de ONGs especializadas. Também é
evidente que os governos estaduais e municipais e suas instituições locais -como Legislativo, Judiciário
e Ministérios Públicos estaduais- ainda caminham lentamente em prol da sua própria transparência.
Pode-se, ainda, dizer que não é mais do que obrigação os governos fazerem isso , pois se trata do
princípio republicano que sustenta o poder político. Ressalvas feitas, o movimento pela prestação de
contas contínua do Estado avança inegavelmente.
A dúvida que fica, no caso da política, é se o aumento da transparência melhora a qualidade do jogo.
Muitos diriam que não. Mas algumas coisas melhoram, sim , como mostram os exemplos de reformas
institucionais recentes. O impacto de não ser transparente é cada vez maior, pois a imprensa, os órgãos
de controle e as ONGs descobrem problemas e denunciam os malfeitos. Que o digam vários membros
do governo Dilma - e dos anteriores- que caíram nos últimos anos.

É interessante notar que mesmo políticas aprovadas pela população precisam ser transparentes. A
política de cunho mais desenvolvimentista- embora mais híbrida do que admite o governo- tem tido
resultados, desde a eleição de Dilma, com forte aprovação popular- e que me perdoem os economistas,
mas, como cientista político, vejo a legitimidade conferida pela democracia como um critério importante
de avaliação de políticas públicas. O sucesso de uma política depende muito da capacidade de prestar
contas e responder ao cidadão.
Tal fator não foi percebido pelo Ministério da Fazenda quando maquiou as contas públicas no ano
passado. Do ponto de vista da legitimidade democrática, a política econômica é (ainda) fortemente
aprovada pela população. Só que não pega bem dar a impressão de esconder algo. Produziu-se uma
mistura de desenvolvimentismo com "jeitinho". Muitos economistas que apoiamo governo já
reclamaram . Aparentemente, a presidente Dílma já percebeu isso e não quer a repetição neste ano.
Afinal , para quem aprovou, com louvor, a Lei de Acesso á Informação, não fica bem manter a
maquiagem.
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FOLHA DE SÃO PAULO

MÔNICA BERGAMO

25/02/2013

124 - CANETA CARREGADA
Mônica Bergamo

O prefeito Fernando Haddad (PT-SP) demitiu quase 400 funcionários em pleno Carnaval. Boa parte
deles estava na Secretaria de Coordenação de Subprefeituras. E nela que em geral são abrigados cabos
eleitorais de vereadores distribuídos por diferentes regiões da cidade.
PRAZO ESTENDIDO
As exonerações foram assinadas por Antonio Donato, secretário de Governo de Haddad. Dias depois,
novos funcionários começaram a ser nomeados. O troca-troca era intenso até a sexta-feira.
CHEGUEI!
Outras secretarias que tiveram numerosas baixas: Esporte, Lazer e Recreação e a pasta da Educação.
CANJA
Os vereadores ligados ao ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD-SP) estão de sobreaviso. Até agora, no
entanto, as demissões não alteraram o espírito "colaborativo" deles com Haddad. Muitos não se animam
nem a defender Kassab das críticas que recebe.
GANGORRA
O custo de vida na região metropolitana de São Paulo subiu 0,96% em janeiro, segundo a
FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado). Em 12 meses, a alta
acumulada atingiu 5,69%. As classes D e E foram as mais prejudicadas pela inflação, puxada pela alta
de alimentos, transporte e gastos pessoais.
CANAL LIVRE
O filme "Família Vende Tudo", de Alain Fresnot, já teve mais de 750 mil visualizações no YouTube, onde
foi postado na íntegra. Nas telas, em que os diretores dependem de distribuição, divulgação de mídia e
tempo de exibição, o longa, que tem Caco Ciocler e Luana Piovani no elenco, levou 11 O mil pessoas aos
cinemas em 2012.
LADO A LADO
Elton John desembarca em São Paulo nesta semana cercado por seguranças -alguns são de sua equipe
e outros são contratados no Brasil. Ele é "paranoico", de acordo com integrante da produção de seus
shows, desde que John Lennon e Gianni Versace foram assassinados por psicopatas nos EUA quando
andavam tranqullamente pelas ruas.
ESTUFA
O cantor deve trazer também no staff um funcionário que tem a missão exclusiva de cuidar das centenas
de flores que manda colocar em seu camarim .
A MEDIDA É CERTA
Desde que assumiu a presidência do Palmeiras, ha 31 dias, Paulo Nobre perdeu quatro quilos. Sem
dieta.
TURMA
O cineasta Cláudio Assis já escalou os atores Dira Paes, lrandhir Santos e Conceição Camarotti e o
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DDI
A viagem de Sean Penn a São Paulo está sendo articulada pelo embaixador da Venezuela no Brasil,
Maximilien Averláiz. Os dois são amigos -o americano é um defensor de Hugo Chávez. A ideia é que
Penn faça surpresa para Ariel Goldenberg, ator com sindrome de Down que é estrela do filme "Colegas"
-e fã do ator.
SEGUNDA TELA
Mariana Eva Leis, ex-MTV, está lançando uma rede social voltada para a TV. Enquanto assiste a um
programa, a pessoa pode acompanhar numa "segunda tela", a de seu computador, todas as outras que
estão no mesmo momento no Twitter e no Facebook escrevendo sobre ele. O portal TV Square
seleciona só os comentários sobre a atração, facilitando a comunicação.
ESPELHO
O vereador Andrea Matarazzo (PSDB-SP) apresentou projeto de lei para mudar a Lei Mendonça, de
incentivo à cultura. Ele propõe que a dedução de impostos permitida pela regra municipal seja ampliada
para 100% do valor investido em programas da área. E que novos setores sejam contemplados, como
economia criativa, design de moda, patrimônio e cultura digital. Diz que se baseou no Proac, programa
do governo de São Paulo.
DOUTORA EM MODA
Ana Claudia Michels estuda medicina; Shirley Mallmann planeja abrir o próprio negócio na área da
moda. Entre uma atividade e outra, as duas tops se juntaram pela primeira vez para uma campanha.
Elas vão estrelar o lançamento da coleção de inverno 2013 da relojoaria Euro. O styling é de Raphael
Mendonça e a maquiagem , de Saulo Fonseca.
LEITURA FASHION
O lançamento da coleção outono/inverno da C&A reuniu no hotel Unique as modelos Marcelle Bittar,
Renata Kuerten, Paolla Rahmeier e Alicia Kuczman. Luciana e Marcela Tranchesi, Ucha Meirelles e
Costanza Pascolato foram ao desfile.
UM OUT RO OLHAR
A abertura da mostra "Lady Dior as Seen By", com obras de David Lynch, Olympia Scarry, Laerte Ramos
e Tunga, levou ao Instituto Tomie Ohtake a administradora Mariana Auriemo, a modelo Caroline Ribeiro
e o presidente da Dior, Sidney Toledana.
CURTO-CIRCUITO
Ferreira Gullar lança o livro "Arte Contemporânea Brasileira" no ltaú Cultural, às 19h. Grátis.
Começa hoje a pré-venda de ingressos para o Restaurant Week, apenas para clientes MasterCard.
Ivo Pitanguy será homenageado no Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica, de 15 a 17 de março.

O GLOBO

GENTE BOA

26/02/2013

125- ONDE ESTÃO OS GOLFINHOS?
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Personagens do brasão da cidade, eles estão desaparecidos do litoral- e preocupam os biólogos
J oaquim Ferreira dos Santos

Os golfinhos que costumavam aparecer nas proximidades das Ilhas Cagarras, principalmente entre os
meses de agosto a dezembro, desapareceram por completo do arquipélago. Biólogos do projeto Ilhas do
Rio, que acompanham a vida desses cetáceos, os viram pela última vez em 201O. As causas ainda são
desconhecidas. "A intensa movimentação de barcos pelas ilhas ou o aumento da poluição são apenas
hipóteses", diz o biólogo Rodrigo Tardin. "Desde que começaram a ser monitorados, em 2004, os grupos
de golfinhos estavam ficando cada vez menores até sumirem, não sabemos ainda para onde foram e
quais os motivos".
A RAINHA VAI APLAUDIR ESTA CARIOCA
Jovem de projeto social ganha bolsa do Royal Ballet

A bailarina Letícia Dias, de 16 anos, integrante do projeto sociai "Dançar a Vida", acaba de ganhar uma
bolsa de estudo para o Royal Bailei, em Londres, a conceituada escola onde o brasileiro Thiago Soares
conseguiu atingir o cargo de primeiro- bailarino.
LeticiaDias foi uma das vencedoras, a única menina, do Grand Prix de Lausanne, concurso que
acontece na Suíça uma vez por ano e premia os cinco melhores dançarinos, vindos do mundo inteiro,
entre os 15 e 18 anos, com bolsas de estudos.
"Fui a única selecionada e por isso eu me sinto uma verdadeira campeã", conta ela, que graças ao balé
também é bolsista numa escola particular da T ijuca, onde mora. Filha de professora e motorista, ela viaja
em setembro quando começa o ano letivo da escola, em Londres. "Até lá, eu só preciso mesmo é
melnorar o meu inglês".
Rio, eu te amo
Começam em agosto as filmagens de "Rio, eu te amo", longa inspirado em "Paris, je t'aime", que conta
histórias de amor passadas em bairros da cidade. Entre os diretores está Carlos Saldanha, o autor de
"Rio" e "A era do gelo", que pela primeira vez não faz desenho. A estreia é em 2014.
'Personal paparazzo'
Um homem, com sotaque gaúcho e câmera Nikon, oferece seus serviços na Praia de Geribá, Búzios, se
apresentando como "paparazzo particular". Fica até 40 minutos rodeando seu grupo de amigos
"paparazzeando", e fazendo fotos não posadas . Cobra R$ 100 para grupos de até sete pessoas e
entrega as fotos em um DVD no fim do dia.
Ajuda pro Joaquim
Uma faixa escrita "Socorro Joaquim!" será estendida hoje no Cristo Redentor por manifestantes do Rio
de Paz. O grupo pede a ajuda do ministro Joaquim Barbosa para acelerar o julgamento do presidente do
Senado, Renan Calheiros.
Graaaande Araca
Sérgio Cabral, Cláudia Ventura e Rodrigo Alzuguir escrevem um musical sobre Aracy de Almeida, a
grande cantora brasileira de quem se comemora o centenário em 2014. Cláudia será Aracy.
Obr"gado, Facebook
Nem só de autopromoção e felicidade vive o Facebook. Zen, o labrador branco da gerente de marketing
Cristina Nogueira fugiu de casa em Laranjeiras e, graças ao compartilhamento das fotos do totó, foi
achado e devolvido dez horas depois.
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De havaiana, não
O Vieira Souto, na esquina da avenida com a Farme de Amoedo (uma das maiores caveiras de burro da
cidade}, não deixa entrar no almoço clientes calçando havaianas. Depois, põem a culpa no sobrenatural
da esquina.
As mulheres vão ao banheiro
Ziraldo assina os desenhos nas portas dos banheiros do Fiorentino, o novo empreendimento do
empresário Omar Peres, da Fiorentina, na estrada Rio-Petrópolis. O menino faz xixi de costas, a menina
está de frente para o espelho. Quem deu a chave foi Márcia, a mulher de Ziraldo: "Mulher não vai ao
banheiro para fazer xixi, mas para retocar o batom e a maquiagem"
MAR, um logotipo em preto, branco e cinza
O designer Jair de Souza é o criador da marca do MAR, o Museu de Arte do Rio, que abre sexta-feira,
na Zona Portuária.
Qual foi a sua ideia ao criar esta marca? Quis dar uma ideia de conexão, porque o MAR é lugar de
conexão: da cidade com ela mesma, da Praça Mauá com suas comunidades e atividades culturais
adjacentes, do carioca com o mundo. O desenho se inspira na estrutura do DNA.
Por que estas cores? Não tem azul nem verde, que são as cores do mar, do oceano, nem o amarelo do
sol. Seria óbvio. Preferi usar o preto, o branco e o cinza, que são as cores das pedras portuguesas, que
é o piso que nos leva ao mar. O Rio é cidade de pedra: os monumentos, as calçadas, os grãos de
areia... Isso tinha que ser lembrado. DIVU LGAÇÃO Autor. Jair de Souza e o símbolo do museu Gente
Boa
'Falô" e disse
Jards Macalé vai cantar pela primeira vez a canção que fez com Caetano Veloso em Londres, em 1971 ,
época da gravação de "Transa" (ele assina a direção artística e os violões do álbum). "A música estava
pronta desde então, mas não tinha nome. la chamar 'Falo', mas para não correr o risco de colocarem
maldade na coisa, mudei por um inofensivo 'Falô'", diz ele. A estreia é sábado, no Circo Voador.
Na sala de aula
Waleska Melentovych está processando criminalmente por agressão verbal e física uma das professoras
de sua filha, do Colégio Notre Dame, em lpanema. A ação foi proposta pelo promotor Humberto Dalla e a
audiência é dia 25 de abril. O colégio diz que "segue prestando as informações necessárias à Justiça".
Papos com John e Yoko
A Zahar comprou os direitos de "Days that 1'11 remember: Spending time with John Lennon and Yoko
Ono", do jornalista americano Jonathan Cott. Há uma entrevista inédita com Ono, de 2012, além de
todas as conversas entre o jornalista e o casal. A última entrevista foi três dias antes de Lennon ser
assassinado.

O ESTADO DE S. PAULO- SP

EDITORIAL

27/02/2013

126 - MAUS TEMPOS NO BNDES
O resultado nada brilhante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em
2012, com redução do lucro e desembolsos menores que os de 2009 e 201 O, em termos reais, tem
pouca relação com a crise internacional. Reflete essencialmente os equívocos da política econômica e
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os critérios impostos à instituição, incluído o apoio preferencial a grandes grupos e a "campeões
nacionais". O lucro líquido, de R$ 8,2 bilhões, foi 9,5% menor que o do exercicio anterior, em termos
nominais, mas os números teriam sido piores sem uma ajuda especial de última hora. A queda teria sido
maior, se o banco tivesse registrado a desvalorização de ações transferidas pela União, mantidas em
caixa, classificadas como disponíveis e consideradas Investimentos , de longo prazo. Esse registro foi
dispensado por decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) tomada em 27 de dezembro. Sem isso,
teriam sido retirados mais R$ 2,38 bilhões do lucro líquido. Com isso, a redução de um ano para outro
teria sido de 35,9%. Pode-se discutir se foi mais um caso de maquiagem , mas esse é provavelmente o
ponto menos importante.
As perdas mais visíveis ocorreram nas operações do BNDESPar, a subsidiária responsável pelas
participações em empresas. O lucro caiu de R$ 4,31 bilhões em 2011 para R$ 298 milhões no ano
passado- uma redução de 93,1%. O valor da carteira de ações diminuiu de R$ 89,7 bilhões para R$
78,2 bilhões. As principais fontes de dividendos- Vale, Eletrobrás e Petrobras- reduziram seus
pa!;amentos. Foi necessário registrar perdas importantes, algumas conhecidas há algum tempo.
Provisões para perdas praticamente certas chegaram a R$ 3,32 bilhões.
Esse valor incluiu R$ 865 milhões aplicados na LBR-Lácteos, um grande grupo constituído com apoio do
banco (participação de 30,28%) e atualmente em recuperação judicial. Houve outras apostas erradas,
com perdas consideráveis, na formação de megaempreendimentos.
Como acionista e como financiador, o BNDES tem-se notabilizado pela seleção de maus negócios ou,
simplesmente, pela escolha de prioridades com escasso ou nenhum significado estratégico para o
desenvolvimento econômico e social do País. Algumas de suas operações mais estranhas ocorreram no
ramo de frigoríficos, mas a lista de iniciativas discutíveis é ampla. Dentre as mais notáveis, será difícil de
esquecer a quase participação do BNDES na associação, afinal frustrada, do Grupo Pão de Açúcar com
o ramo brasileiro do Carrefour. Antes do recuo do banco, a imprensa apontou o equívoco e os perigos do
envolvimento naquela operação.
A política de formação de campeões nacionais é apenas uma das distorções do BNDES. Algumas
dessas operações têm resultado em perdas financeiras, mas também esse é só um dos pontos
negativos. O BNDES claramente perdeu o rumo e se afastou de suas tradicionais funções estratégicas.
O apoio preferencial a grandes grupos - alguns estatais, como a Petrobras -é parte dessa grande
distorção. As empresas maiores absorveram em 2012 dois terços dos recursos liberados pelo banco.

O total dos desembolsos, de R$ 156 bilhões, foi maior que o do ano anterior, mas inferior, em termos
reais, aos volumes liberados em 2009 e 2010, segundo relatório divulgado recentemente pela
presidência do BNDES. As medidas oficiais de estímulo ao investimento têm sido insuficientes. portanto,
para entusiasmar o empresariado. Há alguma demanda de recursos, mas em volume insuficiente para
as mudanças necessárias no sistema produtivo.
Em conjunto, as ações da política econômica têm sido muito mais favoráveis à elevação do consumo do
que ao crescimento da produção e do potencial produtivo. Parte do f iasco da política oficial é explicável,
sem dúvida, pelo desastrado intervencionismo do governo. A desvalorização dos papéis da Petrobras e
da Eletrobrás e o enfraquecimento financeiro das duas empresas são consequências dessa orientação.
Também esses erros se refletem nos resultados do BNDESPar e do BNDES, afetados pela
desvalorização dos papéis e pela menor lucratividade das duas grandes estatais .

VALOR ONLINE

POlÍTICA

01/03/2013

127 -OPOSIÇÃO CLASSIFICA COMO "DESASTRE" RESULTADO DO PIB
BRAS ILIA- Dirigentes dos três principais partidos de oposição criticaram o desempenho do governo na
área econômica, após a divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de que o
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,9% em 2012.
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Em nota, o presidente do Democratas, senador José Agripino (RN), afirmou que o resultado mostra
as ações do governo não surtiram efeito e que a competitividade do Brasil está "jurada de morte".
"Enquanto os países da Europa em crise enfrentam os problemas de frente, no Brasil exercita-se o jogo
do faz de conta. Nada do que foi feito produziu resultado porque não se foi ao centro da questão: gasto
público de má-qualidade, que retira do País a condição de baixar impostos e fazer a infraestrutura que
nos falta para baixar o custo Brasil. A competitividade do Brasil está jurada de morte."
Para o deputado federal Roberto Freire (PE), presidente nacional do PPS, o crescimento de 0,9% é um
"desastre", que demonstra a "incompetência" do governo Dilma Rousseff e o "descalabro" deixado pelo
antecessor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Citando o exemplo da Petrobras, Freire afirmou
que "houve um populismo exacerbado, uma despreocupação total com a economia, falta de
investimento, consumismo exagerado".
"O desempenho medíocre do PIB não é apenas um número que indica o baixo crescimento ou a
estagnação de nossa economia, mas acabaria provocando, como já estamos vendo acontecer, o
aumento do desemprego no país", escreveu, em artigo semanal. "O Brasil fantasioso criado pela
propaganda lulopetista não é capaz. assim como nenhum outro pais seria, de proporcionar a façanha do
pleno emprego sem que sua economia cresça. Mais cedo ou mais tarde, essa ilusão seria desmentida
pela realidade dos fatos."
Freire criticou a reação do ministro Guido Mantega (Fazenda), que minimizou o fraco desempenho. "O
quadro não é nada bom. E não adianta o governo querer fazer propaganda em cima de anúncios que já
foram feitos no início de 2012, dizendo que o país vai ter altas taxas de crescimento. Vai crescer como?
Vai de novo querer incentivar o consumo? O governo está perdido", disse o presidente do PPS.
O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo está
"desnorteado" e que as medidas tomadas na área econômica não têm sido suficientes para estimular
investimentos e atividade econômica.
"O crescimento pelo estímulo ao consumo das famflias já se esgotou e o governo é incapaz de
desenvolver estratégias alternativas que criem condições estruturais para o desenvolvimento econômico
do país. O mais grave é que, a despeito da economia praticamente estagnada, a inflação segue alta,
afetando principalmente os brasileiros mais pobres", disse.
Para Sampaio, o governo tomou "medidas pontuais e desconexas", em vez de buscar condições
estruturais de competitividade, como modernizar o sistema tributário e a infraestrutura e investir em
ciência, tecnologia e em formação de mão de obra qualificada.
"Esses erros grosseiros nas previsões macroeconômicas, as constantes mudanças de rumo, a
maquiagem nas contas públicas, geram desconfiança junto aos investidores e, sem investimentos, a
economia não cresce", afirmou Sampaio.

O GLOBO ONLINE

PAIS

01/03/2013

128- OPOSIÇÃO CLASSIFICA COMO DESASTRE RESULTADO DO PIB
Valor Online

Dirigentes dos três principais partidos de oposição criticaram o desempenho do governo na área
econômica, após a divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de que o
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,9% em 2012.
Em nota, o presidente do Democratas, senador José Agripino (RN), afirmou que o resultado mostra que
as ações do governo não surtiram efeito e que a competitividade do Brasil está "jurada de morte".

145

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Para o deputado federal Roberto Freire (PE), presidente nacional do PPS, o crescimento de 0,9% é um
"desastre", que demonstra a "incompetência" do governo Dilma Rousseff e o "descalabro" deixado pelo
antecessor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Citando o exemplo da Petrobras, Freire afirmou
que "houve um populismo exacerbado, uma despreocupação total com a economia, falta de
investimento, consumismo exagerado".
"O desempenho medíocre do PIB não é apenas um número que indica o baixo crescimento ou a
estagnação de nossa economia, mas acabaria provocando, como já estamos vendo acontecer, o
aumento do desemprego no país", escreveu, em artigo semanal. "O Brasil fantasioso criado pela
propaganda lulopetista não é capaz, assim como nenhum outro país seria, de proporcionar a façanha do
pleno emprego sem que sua economia cresça. Mais cedo ou mais tarde, essa ilusão seria desmentida
pela realidade dos fatos."
Freire criticou a reação do ministro Guido Mantega (Fazenda), que minimizou o fraco desempenho. "O
quadro não é nada bom. E não adianta o governo querer fazer propaganda em cima de anúncios que já
foram feitos no inicio de 2012, dizendo que o pais vai ter altas taxas de crescimento. Vai crescer como?
Vai de novo querer incentivar o consumo? O governo está perdido", d1sse o presidente do PPS.
O lider do PSDB na Cãmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo está
"desnorteado" e que as medidas tomadas na área econômica não têm sido suficientes para estimular
investimentos e atividade econômica.
"O crescimento pelo estimulo ao consumo das famílias já se esgotou e o governo é incapaz de
desenvolver estratégias alternativas que criem condições estruturais para o desenvolvimento econômico
do pais. O mais grave é que, a despeito da economia praticamente estagnada, a inflação segue alta,
afetando principalmente os brasileiros mais pobres", disse.
Para Sampaio, o governo tomou "medidas pontuais e desconexas", em vez de buscar condições
estruturais de competitividade, como modernizar o sistema tributário e a infraestrutura e investir em
ciência, tecnologia e em formação de mão de obra qualificada.
"Esses erros grosseiros nas previsões macroeconômicas, as constantes mudanças de rumo, a
maquiagem nas contas públicas, geram desconfiança junto aos investidores e, sem investimentos, a
economia não cresce", afirmou Sampaio.

JORNAL DO BRASIL ONLINE- RJ

PAÍS

01/03/2013

129 - OS EQUÍVOCOS DA POLÍTICA ECONÔMICA
"Manobras do governo não escondem nada", diz Ga/vêas

Há um pesado criticismo nos meios acadêmicos contra o malabarismo contábil do Governo,
especialmente de alguns setores do Ministério da Fazenda, no afã de manipular as estatísticas e
esconder os resultados negativos da inflação, das contas públicas e da balança comercial.
As manobras do Governo não escondem nada, apenas levam o descrédito às autoridades,
principalmente ao Ministério da Fazenda. Se a inflação não chegou ao centro da meta não adianta
manipular os preços do petróleo e segurar as tarifas dos ônibus. O que é preciso segurar é a expansão
do crédito e o descontrole dos gastos públicos, que priorizam as medidas de estímulos ao consumo,
mediante utilização de recursos f iscais que deveriam necessariamente ser dirigidos aos projetos de
investimentos na infraestrutura dos transportes.
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O Governo fica brincando de reforma tributária e se esquece de que o grande problema é o peso
insuportável da carga tributária que esta asfixiando os contribuintes. A propalada desoneração da folha
de salários é uma enganação, transferindo a contribuição social da empresa da folha de pagamentos
para o faturamento. Do ponto de vista tributário não desonera nada.
Quer baixar o custo da mão de obra?
Basta retirar da folha de salários vários penduricalhos que lá estão, absurdamente, como as
contribuições para o INCRA, o salário-educação, o seguro de acidentes de trabalho, a contribuição do
SEBRAE, essa, sim, que deveria ser transferida para o faturamento .
O Governo faz uma enorme ginástica para aumentar os empréstimos do BNDES e da Caixa Econômica,
enquanto o Banco Central retém R$ 350 bilhões dos bancos, em recolhimentos compulsórios.
Quer baixar os impostos? Porque não promover a extinção gradual do PIS e da COFINS? Uma medida
dessa ordem seria a consagração do Governo da Presidente Dilma.
Malabarismo fiscal
Falharam totalmente todos os prognósticos do Governo, em relação às contas públicas em 2012. As
despesas continuaram crescendo mais do que as receitas, a divida bruta aumentou
R$ 340 bilhões, aproximando-se de 60% do PIB . Em 2012, foram pagos juros de R$ 213,9 bilhões,
pouco menos do que em 2011 (R$ 236,7 bilhões). O déficit fiscal foi praticamente o mesmo (R$ 108,9
bilhões). A programação para realizar um superávit primário de 3,1% do PIB perdeu-se no meio do
caminho, mas o Ministério da Fazenda se aferrou à ideia de que essa parte do tripé era essencial e
procura justificar todo o malabarismo fiscal que foi feito para chegar a esse número.
A partir dai, foram realizados truques inadmissíveis e injustificáveis, no pressuposto de que seria fácil
tapear a opinião pública. T udo começou em 2010, na administração do Presidente Lula que autorizou a
capitalização da Petrobras, via BNDES, mediante a entrega fictícia de cinco bilhões de barris de petróleo
de PRÉ-SAL, ainda não produzidos. Em 2012, a •saída" do Governo foi manipular as contas, abatendo
do déficit R$ 38 bilhões incluídos no PAC, R$ 12,4 bilhões sacados do Fundo Soberano e R$ 7 bilhões
antecipados em dividendos do BNDES e da Caixa Econômica.
A maquiagem na contabilidade do Governo chegou a R$ 200 bilhões em 2012. No apagar das luzes
promoveu-se um aumento de capital
R$ 5,4 bilhões da Caixa Econômica, mediante transferência de ações do BNDES.
Em declaração recente, o Ministro da Fazenda considerou legítimos todos esses artifícios.
Polftica econômica
O Governo tem dois problemas sérios pela frente: a inflação e a taxa baixa de crescimento econômico. A
principal força de alimentação das pressões inflacionárias é a expansão do créd ito, fomentada pelo
Governo, através dos bancos públicos (BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil).
A origem do crédito, normalmente, é a poupança que resulta abstenção do consumo ou retenção para
investimentos. Mas o crédito também pode ser criado do NADA. Esse é o poder dos bancos e, também,
dos Governos, como está sendo feito no Brasil, a exemplo do que foi praticado recentemente pelos
Estados Unidos e pela Europa. Na origem do sistema, os bancos aprenderam com os ourives que era
possível emitir recibos (papel-moeda) em quantidade muito maior do que o lastro ouro que deveria
respaldá-los. Daí surgiu a moeda fiduciária, que é o padrão do sistema monetário atual.
Não é rigorosamente necessário que o investimento seja feito com poupança previamente realizada. O
crédito bancário tem o poder mágico de antecipar-se e propiciar investimento antes da realização da
poupança. O investimento assim gerado vai produzir renda e a renda vai gerar poupança. É lógico que
esse não e um processo sem limites. Pelo contrário, ultrapassado determinado ponto, a expansão do
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crédito gera inflação e não investimento.
Ao que parece, o Governo não tem consciência do que está acontecendo. Sem saber o que fazer com
quase US$ 380 bilhões de reservas cambiais, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o próprio
Governo continuam programando o levantamento de novos empréstimos externos, que vão ampliar
ainda mais a expansão do crédito interno. Algo inexplicável e contraditório. Talvez nem tanto para os
corretores e Intermediários ...
Quanto ao crescimento econômico, está condenado a repetir o pífio resultado dos dois anos anteriores, a
menos que se consiga aumentar substancialmente o volume dos investimentos. Sem Investimento não
há crescimento.
O Governo está anunciando ter investido R$ 472,4 bilhões nos projetos do PAC-2, mas aí inclui R$ 151,6
bilhões de financiamentos habitacionais. O que importa, realmente, são os investimentos produtivos. Do
Orçamento-Geral da União, foram desembolsados R$ 18,0 bilhões, em 2012, cerca de 30% da verba
total, mais R$ 21,3 bilhões de Restos a Pagar. É muito pouco.
Inflação

É lógico que as pressões inflacionárias estão aumentando. Os salários continuam tendo aumentos reais
da ordem de 2% a 3%; a desvalorização cambial dos últimos 12 meses ainda não foi estabilizada; o
Governo vem forçando os aumentos de crédito do BNDES, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, e
o Banco Central, em 2012, liberou
R$ 100 bilhões dos depósitos compulsórios dos bancos, para que expandissem seus empréstimos. Ao
lado de tudo isso, os agentes financeiros, através da mídia, vêm alimentando a expectativa de elevação
da SELIC.
Vamos admitir que a inflação brasileira atual seja um problema de excesso de demanda, ou mais
precisamente, de consumo. Cabe, então, perguntar o que alimenta essa demanda. E a resposta aponta
três causas principais: 1) alto nível de emprego e a baixa taxa de desemprego; 2) reajustes reais de
salários; e 3) expansão do crédito.
Sendo assim, qual seria a utilidade ou eficácia de subir a taxa de juros SELIC? Não cabe imaginar que o
objetivo de aumentar os juros possa ser o de aumentar o desemprego. Tampouco se poderia jogar o
Banco Central contra o projeto do Governo, com base na elevação do salário mínimo. Finalmente,
admitindo-se que uma elevação da SELIC possa contribuir para refrear a expansão do crédito, haveria
uma total contradição com o fato de que o Governo é o principal responsável pela expansão do crédito
no BNDES, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil.
Isto posto, cabe considerar que, na conjuntura atual, uma elevação da SELIC iria impactar diretamente o
déficit fiscal, outra fonte inflacionária.
O objetivo básico da elevação dos juros é a contenção do crédito. E isto não está na programação do
Governo. Aliás, o Banco Central acaba de reduzir os juros do redesconto, o que vai permitir aos bancos
privados maior expansão do crédito.
Se o Banco Central aumentar a taxa Selic, vai "jogar lenha na fogueira", pois reforçará as expectativas
de que a inflação irá mesmo subir. Ademais, SELIC alta significa maiores gastos inflacionários do
Governo.

É impressionante o desacerto; o Governo alimenta as pressões da demanda e se espanta com o
resultado, que é o aumento da inflação. Esse é o "cenário prospectivo", que assusta o presidente do
Banco Central.
Na conjuntura atual, antes de qualquer providência, seria prudente aguardar o resultado da redução dos
preços da energia elétrica e da desoneração fiscal da cesta básica, assim como esperar os efeitos
antecipados da nova safra recorde da agricultura.
Todo mundo observa e comenta, com espanto, o Incrível nível de encarecimento a que chegaram os
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Há muitas razões para que o Brasil seja o país mais caro do mundo, mas, indubitavelmente, a razão
mais óbvia é a excessiva carga tributária, situada, hoje, em 36% do PIB.

É incrível imaginar que, em nosso Pais, pague-se 45% de ICMS sobre a conta de energia elétrica e
sobre o consumo de gasolina. Mas não param aí os absurdos tributários, que também pesam sobre os
alimentos (cerca de 20%).
Atividades econômicas
lndustria
O mês de janeiro sinalizou uma ligeira recuperação do setor industrial, a julgar pelo aumento de 10,3%
nas vendas de embalagens de papelão, em relação a janeiro/12. Em boa parte, esse resultado se deve à
indústria automobilística, que produziu mais 7,7% em relação a dezembro/12 e mais 32% sobre
janeiro/12. A produçao de aço bruto cresceu 1,1% em janeiro, ante janeiro/12.
O setor de papel e embalagens vem registrando elevada demanda e a Indústria Klabin, maior produtora
e exportadora de papéis, prevê um primeiro trimestre muito forte. O consumo de energia elétrica em
janeiro subiu 5,4% sobre janeiro/12. Na capital paulista, em janeiro, os lançamentos imobiliários caíram
2,08%.
Usado como teste, os setores de confecção e calcados não refletiram na produção os incentivos da
desoneração fiscal. Em 2012, tiveram queda de 2,5%.
Um dos entraves ao crescimento industrial é o aumento de 6,6% ao custo de obra, em 2012.
A Petrobras, que representa o maior sustentáculo do PAC, em 2012, respondeu por R$ 74,5 bilhões dos
R$ 99,3 bilhões dos projetos executados. As obras do PAC, até 2014, somaram R$ 989 bilhões, dos
quais
R$ 472,4 correspondem aos dois primeiros anos do Governo Dilma. Devido à falta de capacidade na
indústria nacional, a Petrobras transferiu para a China e Indonésia a contratação de quatro plataformas
do pré-saL
O Governo está promovendo importante alteração nas condições dos contratos de concessão na área da
infraestrutura- transportes e energia elétrica- elevando de 5,5% para 15% a taxa de retorno dos
investimentos.
O Ministro Mantega anunciou que o Governo vai realizar em 28 de novembro o 11° leilão na área do présaL Também em novembro, terá inicio a licitação de 159 terminais portuários. Na área do transporte
ferroviário, o maior projeto que se tem em vista é a ligação do Porto de Açu (RJ) a Uruaçu (GO), ao
custo de R$ 18,1 bilhões.
Comércio
As vendas do comércio varejista e a contratação de novos empregados têm sido a nota alta do setor,
que impede uma recessão definitiva das atividades econômicas. Embora tenha caído 0,5% entre
novembro e dezembro, o volume de vendas do setor cresceu 8,4% em 2012, basicamente no segmento
dos supermercados.
Destacaram-se as vendas de móveis e eletrodomésticos (+12,2%) e artigos farmacêuticos, etc.
{+1 0,2%). Regionalmente, os destaques foram para Tocantins (+31 ,0%), Paraíba (+19,9%} e Acre
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be1"'s de consumo no Brasil. Para nosso desespero, temos a energia elétrica mais cara do mundo, a
gasolina idem, assim como o vestuário, sapatos e artefatos de couro. Nem mesmo nos alimentos temos
vantagem, ainda que a agricultura brasileira seja imbatível em competitivldade, graças às contribuições
da Embrapa. Pois incrível que pareça, os preços dos alimentos em geral e da comida fora de casa, no
Brasil, são mais altos que nos Estados Unidos c na Europa. Até as diárias dos hotéis brasileiros são
mais caras que as americanas e europeias, em nível equivalente.
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(+15,0%).
Explica-se a evolução do crescimento basicamente pelo nível de ocupação (+3,1%), do rendimento
médio (+3,2%), a expansão do ·crédito e a redução dos juros. Mas a inadimplência subiu para 7,9%.
Atenção: Em janeiro, as vendas dos supermercados subiram apenas 1,8% sobre janeiro/12 e caíram
22,1%, comparadas ao final do ano passado. No Distrito Federal ocorreu o contrário: houve queda de
6,9% em janeiro sobre dezembro/12 e alta de 9,3% em relação a janeiro/12.
Segundo a CNC, a disposição das famílias para consumo (ICF) em fevereiro ficou 3,8% abaixo de
fevereiro/12. O número de fam ílias sem condições de pagar suas dívidas subiu de 6,6% para 7%.
Agricultura
A agricultura, juntamente com o comércio, é que vai dar o rumo das atividades econômicas em 2013. O
Brasil tornou-se, neste ano, o maior exportador mundial de soja e de milho. Entretanto, trava-se uma luta
cruel nos transportes terrestres e no acesso aos portos, com custos absurdos, que deveriam
envergonhar as autoridades brasileiras. Atualmente, nos portos de Santos e Paranaguá há fila de até 80
navios, com um custo de demurrage deUS$ 30 mil/dia. A Lei n° 12.619, que restringe a jornada do
caminhoneiro, fez com que o frete rodoviário subisse entre 25% e 50%. Por outro lado, a MP-595, feita
às pressas e com muitas imperfeições, ameaça desestruturar o serviço nos portos, da mesma maneira
do que foi feito com o novo modelo do setor petrolífero e da energia hidrelétrica. Lamentável.
A agricultura da laranja está em crise, desde algum tempo. O excesso de produção está levando a uma
redução de 60 mil hectares na área plantada, principalmente em São Paulo, e substituição por outras
culturas. Há crise também no setor sucroalcooleiro, especialmente na Região Centro-Sul, responsável
por 90% da safra. Das 330 usinas de açúcar é etano!, 60 deverão fechar as portas em dois ou três anos.
Em 2012, o setor eliminou 18 mil postos de trabalho (Única). Falta uma política consistente para o setor.
O resto vai bem, com uma safra recorde de 185 milhões de toneladas de grãos.
Mercado de Trabalho
De 4,6% em dezembro/12, a taxa de desemprego subiu para 5,4% em janeiro, segundo o IBGE. Para o
DIEESE, o desemprego subiu de 9,8% em dezembro para 10% em janeiro.
Pelos dados da CAGED, em janeiro foram registrados 1.765 mil demissões e 1.794 mil admissões, com
criação de apenas 28,9 mil vagas, com destaque para a indústria de transformação (+43,4 mil),
construção civil (+33,4 mil) e comércio (-67,5 mil). Explica-se a situação do comércio pela eliminação
sazonal dos empregados temporários. Foi o pior janeiro, desde a crise de 2009.
Setor Financeiro
O total dos créditos do sistema financeiro, em janeiro, atingiu
R$ 2.367,0 bilhões, com expansão de 16,4% em 12 meses. Os meios de pagamento (M1) registram
queda sazonal de -4,0%, em janeiro e os depósitos compulsórios dos bancos subiram R$ 4,7 bilhões
ante dezembro/12 e caíram R$ 100,0 bilhões em relação a dezembro/11 , revelando que também o
Banco Central vem contribuindo para a expansão dos empréstimos bancários.
O Banco Central reduziu os juros do redesconto da Selic de +6% para +1 %, certamente visando à
expansão do crédito.
Em 2012, o BNDES registrou queda de 9,6% nos lucros operacionais e consta que deve ser capitalizado
em R$ 8 bilhões. O Banco do Brasil registrou forte expansão de 25% nos seus empréstimos, em 2012 e
a Caixa Econômica de 42%. O Governo começa a pensar em impor limites de expansão aos bancos
oficiais.
Inflação
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Em janeiro, houve uma reversão das tendências: caíram os preços no atacado e subiram no varejo. O- \
IGP-01/FGV desceu de 0,66% para 0,31 %, enquanto o IPCAIIBGE subiu de 0,79% para 0,86%.
Em fevereiro, o IGP-M/FGV desacelerou para 0,29%, ante 0,68% em dezembro e 0,34% em janeiro. A
inflação medida pelo IPC-S, dos preços ao consumidor, em relação a janeiro, caiu em São Paulo de
0,47% para O,13%, no Rio de Janeiro de 0,28% para -0,04%, em Brasília de 0,83% para 0,60%, em
Porto Alegre de 064% para 0,40%, em Recife de O, 73% para 0,54%. Em todos esses índices prevalece a
queda de 0,62% nos preços dos agropecuários, em janeiro.
O Governo está pensando em adiar para março o reajuste de 18% nas tarifas residenciais da energia
elétrica, no Estado do Rio de Janeiro.
Pelo visto, não há por que precipitar qualquer elevação da Selic, como sugerem alguns analistas do
mercado financeiro.
Na contra mão dos preços, os custos dos fretes rodoviários de Mato Grosso a Paranaguá subiram 50%
em relação à safra anterior, enquanto o preço da soja subiu 20%.
Setor Público
O mês de janeiro surpreendeu o mercado com um superávit primário de R$ 30,2 bilhões, superior ao
peso dos juros sobre a divida pública, R$ 22,6 bilhões, gerando em superávit nominal de R$ 7,6 bilhões.
O resultado, além de passageiro, está sob indagação, face às inúmeras maquinações contábeis que vêm
sendo perpetradas para melhorar, aparentemente, a situação do Tesouro Nacional. Isso não impediu
que o montante da divida públíca bruta ascendesse a R$ 2.623,4 bilhões (59% do PIB), R$ 39,5 bilhões
acima do saldo em dezembro/12. Em compensação, a divida mobiliária caiu R$ 7g bilhões.
Há grandes esperanças na realização dos projetos anunciados, em relação à Copa 2014 e às
Olimpíadas 2016, assim como na retomada dos investimentos no Pré-Sal e nas obras de infraestrutura
dos transportes. Permanece a indagação sobre a existência dos recursos necessários.
O Ministro da Fazenda está capitaneando importante road-show, em New York, com o objetivo de atrair
investidores para os grandes projetos brasileiros, num total de US$ 235 bilhões. As expectativas são
mais favoráveis, a partir da elevação das taxas de retorno de 5% para 15%, nos projetos a serem
leiloados. O setor ferroviário será contemplado com subsídios de R$ 36 bilhões.
Setor Externo
Não foi brilhante o desempenho do balanço de pagamentos do Brasil, em janeiro. As exportações cafram
1,1% e as importações subiram 14,6%, em relação a janeiro/12. As contas de serviços e rendas ficaram
negativas em US$ 7,5 bilhões, o que elevou o déficit geral em e /Correntes a US$ 11,4 bilhões, acima
dos US$ 7,0 bilhões registrados em janeiro/12. Mas o ingresso de capitais continua alto, as reservas
internacionais subiram US$ 1,4 bilhão. A dívida externa continua subindo e, em janeiro, chegou a
US$ 445 bilhões.
No cenário externo, as perspectivas estão refletindo a baixa expansão de 2,2% do comércio mundial , em
2012. Mas a economia americana continua recuperando-se lentamente e o Federal Reserve vai
continuar com o afrouxamento monetário. No final de fevereiro, a taxa de câmbio US$/€ é praticamente a
mesma do início de janeiro. O Governo americano está emprestando grande importância ao Acordo de
Livre Comércio a ser assinado com a União Europeia. Enquanto isso, progride a Aliança do Pacífico
(México, Colômbia, Peru e Chile) e definha o Mercosul.
Na Europa, não há melhoria na situação econômica, prevendo-se para 2013 uma retração de 0,3% nos
17 países da Zona do Euro. A Grécia vai receber mais um auxílio de US$ 2,8 bilhões, mas as
preocupações continuam, principalmente em relação à questão política na Itália. A Inglaterra teve sua
classificação rebaixada pela Moody's. A França tem o pior nível de desemprego dos últimos 15 anos.
Enquanto isso, a China continua expandindo fortemente as exportações e investindo no exterior,
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130 - OPOSIÇÃO CLASSIFICA COMO "DESASTRE" RESULTADO DO PIB
(Raquel Ulhôa I Valor)

BRASÍLIA- Dirigentes dos três principais partidos de oposição criticaram o desempenho do governo na
área econômica, após a divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de que o
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,9% em 2012.
Em nota, o presidente do Democratas, senador José Agripino (RN), afirmou que o resultado mostra que
as ações do governo não surtiram efeito e que a competitividade do Brasil está "jurada de morte".
"Enquanto os países da Europa em crise enfrentam os problemas de frente, no Brasil exercita-se o jogo
do faz de conta. Nada do que foi feito produziu resultado porque não se foi ao centro da questão: gasto
público de má-qualidade, que retira do País a condição de baixar impostos e fazer a infraestrutura que
nos falta para baixar o custo Brasil. A competitividade do Brasil está jurada de morte."
Para o deputado federal Roberto Freire (PE), presidente nacional do PPS, o crescimento de 0,9% é um
"desastre", que demonstra a "incompetência" do governo Dilma Rousseff e o "descalabro" deixado pelo
antecessor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Citando o exemplo da Petrobras, Freire afirmou
que "houve um populismo exacerbado, uma despreocupação total com a economia, falta de
investimento, consumismo exagerado".
"O desempenho medíocre do PIS não é apenas um número que indica o baixo crescimento ou a
estagnação de nossa economia, mas acabaria provocando, como já estamos vendo acontecer, o
aumento do desemprego no país", escreveu, em artigo semanal. "O Brasil fantasioso criado pela
propaganda lulopetista não é capaz, assim como nenhum outro país seria, de proporcionar a façanha do
pleno emprego sem que sua economia cresça. Mais cedo ou mais tarde, essa ilusão seria desmentida
pela realidade dos fatos."
Freire criticou a reação do ministro Guido Mantega (Fazenda), que minimizou o fraco desempenho. "O
quadro não é nada bom . E não adianta o governo querer fazer propaganda em cima de anúncios que j á
foram feitos no início de 2012, dizendo que o país vai ter altas taxas de crescimento. Vai crescer como?
Vai de novo querer incentivar o consumo? O governo está perdido", disse o presidente do PPS.
O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo está
"desnorteado" e que as medidas tomadas na área econômica não têm sido suficientes para estimular
investimentos e atividade econômica.
"O crescimento pelo estímulo ao consumo das famílias já se esgotou e o governo é incapaz de
desenvolver estratégias alternativas que criem condições estruturais para o desenvolvimento econômico
do país. O mais grave é que, a despeito da economia praticamente estagnada, a inflação segue alta,
afetando principalmente os brasileiros mais pobres", disse.
Para Sampaio, o governo tomou "medidas pontuais e desconexas", em vez de buscar condições
estruturais de competitividade, como modernizar o sistema tributário e a Infraestrutura e investir em
ciência, tecnologia e em formação de mão de obra qualificada.
"Esses erros grosseiros nas previsões macroeconômicas, as constantes mudanças de rumo, a
maquiagem nas contas públicas, geram desconfiança junto aos investidores e, sem investimentos, a
economia não cresce", afirmou Sampaio.
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DANUZALEÃO

03/03/2013

131- UM HOMEM FIEL
Danuza Leão

Viver à beira do precipício é o maior combustível para uma paixão, e muitos confundem insegurança
com sentimentos mais profundos
As mulheres são curiosas. Outro dia ouvi de uma amiga a seguinte pérola: "não é nem que eu esteja
assim tão apaixonada, mas estou com XXX porque ele é incapaz de me trair".
A certeza com que ela disse isso -e a felicidade-, me levaram a pensar: será que essa é mesmo a maior
qualidade que se pode querer de um homem? Que ele seja incapaz de nos trair? É um caso a pensar.
Naturalmente nenhuma mulher está querendo que o homem com quem pretende compartilhar a vida
saia atrás da primeira mulher que passar pela frente; mas é preciso que o homem que se ama seja
capaz de quase tudo, e nesse quase tudo está incluída a capacidade de achar graça em muitas
mulheres; aliás, em quase todas. E é essa capacidade que põe a mulher louca -por ele.
Está-se falando de amor, claro, e qual a mulher que consegue amar sabendo que o homem que ama é
incapaz de traí-la, que ela pode passar a vida fazendo qualquer coisa -ou nada- que vai ser amada da
mesma maneira?
O que conserva o amor em altíssima temperatura é a incerteza, é a dúvida. Será que ele foi mesmo a
um jantar de trabalho? Será que foi mesmo ao futebol? E quando o celular tocou e ele disse que não
podia falar, que ligava depois, não seria uma mulher? Claro que era, ela vai pensar. E vai viver no fio da
navalha, sem certeza alguma do que está se passando, razão mais do que suficiente para não conseguir
dormir, para viver atenta, prestando atenção a tudo, sobretudo aos silêncios.
Viver à beira do precipício é o maior combustível para uma paixão, e muitos confundem insegurança
com sentimentos mais profundos.
Uma mulher que não tem muita certeza da fidelidade do seu parceiro nunca será vista precisando pintar
a raiz dos cabelos ou sem pelo menos um pouquinho de maquiagem. Ela sabe que vive sempre por um
fio, e nada melhor para alguém se sentir viva do que saber que a qualquer momento pode ganhar -ou
perder- a vida, o dinheiro, o homem amado.
Estabilidade? E alguém tem estabilidade em alguma coisa? Se alguém achar que tem, além de ser um
ingênuo, vai perceber que é a morte em vida.
Que você seja a pessoa mais rica do mundo, mais bonita, mais poderosa, pode acontecer de um dia, em
um minuto, perder tudo.
Se houver uma revolução, o mais rico de todos pode ficar pobre -e até ser preso; se a mais linda tiver a
pouca sorte de passar num desses bueiros que no Rio às vezes explodem, corre o risco de ir para o
hospital para cuidar de suas queimaduras, e dizem que dor maior não há; e o poder- bem , basta ler os
jornais, qualquer um, de qualquer país, para ver que se trata de uma gangorra.
Faça um exercício de memória e lembre dos nossos governantes do passado, que saíram debaixo de
escândalos, e onde eles estão agora, poderosíssimos de novo; nesse ramo, mais do que em qualqutlr
outro, tudo acontece, inclusive o impossível.
É essa certeza de não poder saber nada sobre o futuro que pode, às vezes, trazer uma notícia
maravilhosa -embora seja raro-. ou acabar com suas ilusões e até com seu mundo.
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Complicado, mas esse talvez seja o sal da vida.

FOLHA DE SÃO PAULO

ELIANE CANTANHÊDE

03/03/2013

132 - COINCIDÊNCIA OU TETO?
Eliane Cantanhêd e

Lula, em 2002 e 2006, e Dilma, em 2010, tiveram no primeiro turno o mesmo índice de votação: em
torno de 43% dos votos totais, contando nulos e brancos. O que variou foi o percentual dos adversários
tucanos. Serra teve 21% em 2002 e 30% em 2010. Alckmin atingiu 37% em 2006, no rastro do
mensalão.
A lembrança, que assanhou oposicionistas na semana passada, foí lançada pelo "ex-blog" do exprefeito, ex-governador e bom analista de pesquisas Cesar Maia, do DEM, junto com uma provocação:
"Coincidentemente, nas três eleições de Lula, Lula e Dilm a obtiveram no primeiro turno 43% dos votos
totais. Coincidência? Ou teto para 2014?".
Se for teto, isso sugere que o resultado deverá, ou poderá, se repetir no ano que vem. Há, porém, dois
fatores a serem considerados, até porque, em política e em eleições, tudo pode, menos certezas de
véspera.
Um dos fatores é que Lula foi "o cara" em 2002, 2006 e 2010, como candidato ou como carregador de
Dilm a. Na próxima eleição, ele continuará protagonista, mas já não estará sozinho. Aos 43% que ele
teve e que carregou para sua candidata, acrescente-se o que a própria Dilma amealhou por méritos
próprios ou mesmo pela força do cargo. Em 2014, poderá haver uma soma: Lula mais Dilma.
O outro fator é a economia. Nas festas de 33 anos do PT, 10 no Planalto, os aplausos vão para o
governo Lula, como se ninguém se lembrasse do governo Dilma ou não quisesse azedar o bolo com o
"pibinho" de menos de ·1% de 2012, a inflação dando as caras, o fiasco da Petrobras, a maquiagem de
dados ... Não é o que se projeta, mas, em tese, pode haver uma diminuição: Lula menos Dilma.
E os demais candidatos são determinantes. Nas contas de Maia, Heloísa Helena só teve 6% dos votos
totais em 2006, mas os evangélicos fizeram a diferença nas outras eleições. Garotinho chegou a 16%
em 2002, e Marina, a 18% em 201 O. Lula e Dilma venceram no final. Mas tiveram de enfrentar a
pedreira do segundo turno.

BRASIL 247

BRASÍLIA 247

04/03/2013

133 - AÉCIO: " NÃO SEI O QUE O DESTINO ME RESERVA"
Senador tucano negou estar em campanha eleitoral por 2014, apesar de ter sido lançado mais uma vez, agora pelo
governador de Goiás, Marconi Peril/o, durante o Fórom Estadual do PSDB em Goiânia; segundo ele, quem está em
"campanha aberta" é a presidente Di/ma, que "tem se esquecido dos compromissos com o desenvolvimento do
Brasil"; Aécio Neves afirma que, apesar de não saber de seu futuro, "estará determinado a buscar os objetivos de
todos"

Minas 247- Após fazer duras críticas ao crescimento do País, denominado de "pibinho", o senador
Aécio Neves (PSDB-MG) garantiu, durante Fórum do partido realizado em Goiânia, nesta segunda-feira
4, que não está em campanha para 2014, mas sim discutindo o Brasil. "Estou aqui para falar do Brasil",
disse o tucano, no evento. Segundo ele, é dever dos membros do partido visitarem os estados a fim de
discutir soluções e contribuir para o desenvolvimento.

154

1807

1808

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Apesar de ter negado sua candidatura, o tucano foi apresentado mais cedo como pré-candidato do
PSDB à presidência da República pelo governador de Goiás, Marco ni Perillo, que abriu o evento. As
lideranças do partido também aproveitaram o encontro para lançar Perillo à reeleição no ano que vem. O
tucano afirmou que está muito tranquilo neste mandato, mesmo depois de atravessar "o mar das
tormentas no ano passado", em referência à CPI do Cachoeira, da qual foi alvo no Congresso.
Discurso
Durante seu discurso, Aécio Neves fez duras críticas ao governo federal em relação ao que chamou de
"maquiagem" das contas públicas e rebateu a declaração de Dilma de que o PT não havia herdado nada
da gestão anterior, de Fernando Henrique Cardoso, mas construído tudo. "Como não herdaram nada?
E os programas de saúde criados por José Serra ?", questionou Aécio, sobre o ex-ministro da Saúde.
"Quem construiu pilares fundamentais para o país, ciente de que ainda falta muito a ser feito, foi o
PSDB", acrescentou.
Segundo o senador, o PSDB não nega o que o PT fez. "Não temos essa fragilidade intelectual. Mas o
Brasil pode ser muito melhor", declarou. Ele acrescentou que os tucanos não têm o que temer e sentem
orgulho do que já fizeram pelo País. Aécio terminou sua fala lembrando a história de seu avô, Tancredo
Neves, e dizendo que ainda não sabe o que o destino lhe reserva. "Não sei o que destino me reserva,
mas estarei determinado a buscar os objetivos de todos você", diz Aécio.
Dilma diz que respeita adversários
Durante entrega de moradias em João Pessoa, nesta segunda-feira, a presidente Dilma declarou que
seu governo respeita os adversário políticos, apesar das paixões eleitorais. "Podemos f azer o diabo na
hora da eleição, mas, no exercício do mandato, temos que nos respeitar, pois fomos eleitos pelo voto
direto", afirmou.

O ESTADO DE S . PAULO- SP

EDITORIAL

06/03/2013

134 - UMA PERIGOSA ALQUIMIA FISCAL
Alquimistas morreriam de inveja. Governos estaduais e municipais descobriram a pedra filosofai, o meio
de converter em ouro materiais de menor valor ou valor nenhum. A façanha consiste em levantar
dinheiro- na prática, obter antecipação de receita -oferecendo como garantias créditos públicos inscritos
na dívida ativa. São, portanto, créditos em atraso e de recebimento duvidoso, mas, ainda assim, o
negócio tem atraído investidores dispostos a aplicar boas somas. Não se trata de empréstimos, mas de
vendas de ativos, segundo prefeitos e governadores envolvidos ou interessados nesse tipo de operação.
Técnicos do T ribunal de Contas da União (TGU), segundo informou o Estado {513), discordam dessa
interpretação. Nesse caso, a transação baseada nos créditos seria uma tentativa de contornar a Lei de
Responsabilidade Fiscal, isto é, de aumentar o endividamento sem depender de autorização federal.
O assunto foi parar no TCU por iniciativa do Banco do Brasil, convidado a participar de uma operação
com a prefeitura de Belo Horizonte. A consulta ocorreu porque houve dúvida sobre o assunto. A resposta
deverá definir também a situação dos governos de São Paulo e de Minas Gerais e induzir a Prefeitura
paulistana a mudar seu plano de conseguir dinheiro com base nos créditos em atraso.
O argumento a favor da operação seria mais convincente se os Tesouros envolvidos vendessem alguns
papéis e se livrassem de qualquer compromisso com o comprador. Não é o caso. Os governos
continuam responsáveis pela cobrança dos valores da dívida ativa e com o dinheiro levantado
remuneram os novos financiadores.
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A garantia usada para atrair os investidores é o valor dos fundos constituídos com aqueles créditos,
4,8 bilhões no caso de Belo Horizonte e R$ 2,1 bilhões no caso do governo paulista. Com essas
garantias, a administração da capital mineira captou R$ 100 milhões e a do Estado de São Paulo, R$
600 milhões. Os planos da Prefeitura paulistana incluem a obtenção de uma soma na faixa de R$ 300
milhões a R$ 700 milhões.
É muito difícil, nessas condições, descaracterizar as operações como empréstimos ou, mais
precisamente, como antecipações de receita. Segundo as explicações oficiais, a arrecadação anual dos
créditos em atraso é mais que suficiente para garantir o pagamento aos "compradores" da dívida pública.
Mas é esse o ponto. Os novos financiadores entram no negócio porque o consideram seguro e esperam
uma remuneração compensadora. Não se trata, para eles, de um investimento de risco.
Quem acompanha a evolução das finanças públicas, no Brasil, conhece há muito tempo as operações
de antecipação de receitas. Conhece também, portanto, os desastres causados por manobras desse
tipo. Boa parte dà execução do Plano Real, nos anos 90 e no começo da década seguinte, foi um
esforço para reordenar e disciplinar as finanças estaduais e municipais. Abusos de todo tipo, praticados
durante um longo período, haviam devastado as contas públicas de Estados e municípios e criado
dívidas caríssimas. Para refinanciar essas dívidas e tornar Estados e municípios novamente
administráveis, o governo federal negociou compromissos de longo prazo. Esses compromissos foram
reforçados, no ano 2000, com uma legislação de responsabilidade fiscal.
Têm havido tentativas de revisão dos compromissos e de afrouxamento das regras fiscais. Há bons
argumentos a favor de uma redução do custo imposto a Estados e municípios pelo refinanciamento de
sua dívida. Mas nenhum argumento justifica o afrouxamento da responsabilidade fiscal.
O último grande esforço de arrumação das contas públicas foi a legislação aprovada no ano 2000. É
preciso fazer muito mais para tomar mais produtivo cada real coletado pelos três níveis de governo. De
toda forma, a importância da disciplina fiscal, mesmo limitada, foi comprovada amplamente nos últimos
anos, quando outras economias afundaram na crise da dívida pública. A preocupação aumenta, no
entanto, quando também o pior exemplo é dado pelo governo federal, com suas tentativas de trocar a
disciplina pela maquiagem de suas contas.

O ESTADO DE SÃO PAULO

ROLF KUNTZ

09/03/2013

135- A INFLAÇÃO, O BC E OS LÍRIOS DO CAMPO
Olhai os iírios do campo. Essa bela exortação, a mais poética do Sermão da Montanha, bem poderia
abrir a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), quando os dirigentes do Banco
Central (BC) decidiram, de novo, depender da Providência, em vez de atacar a inflação. Nada altera
esse fato, nem mesmo a nova linguagem da nota oficial distribuída na quarta-feira à noite. O comitê,
segundo o comunicado, vai "acompanhar a evolução do cenário macroeconômico até sua próxima
reunião, para então definir os próximos passos".
Acompanhar os fatos para definir a política é seu papel, com ou sem a intenção- ou a esperança- de
manter a taxa por um período prolongado. Os fatos foram acompanhados e nada se fez, por mais de um
ano, para atenuar as pressões inflacionárias. Agora uma nova pergunta é inevitável: para tomar suas
próximas decisões, o pessoal do Copom levará em conta as pressões efetivas, visíveis no dia a dia, ou
olhará simplesmente os índices de preços administrados pela intervenção do governo? Sem essa
intervenção, os indicadores acumulados até fevereiro já teriam estourado o limite superior da banda ou
estariam muito perto disso. Não há sequer, nessa história, a contrapartida do crescimento econômico
facilitado pela política monetária. A inflação elevada é pura perda.
Toda a política seguida a partir do fim de agosto de 2011 foi baseada em apostas erradas. Erros de
previsão são parte do jogo. A insistência no erro é outra história. Pode ser uma demonstração de fé em
algum instante a intervenção divina resolverá os problemas. Nos mercados, a interpretação foi mais
prosaica: a presidente da República mandou baixar os juros, sua ordem foi seguida e a autonomia
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operacional do BC foi pelo ralo.
Os erros das apostas são bem conhecidos. Primeiro, esperava-se uma acomodação dos preços
agrícolas, num cenário de estagnação internacional. As cotações oscilaram, de fato, mas voltaram a
subir, por mais de um motivo, e as pressões se intensificaram no segundo semestre de 2012. Esse fato
foi reconhecido pelo BC. Segundo, a redução de juros foi justificada também com a expectativa de
austeridade fiscal. Esse foi um ato de fé especialmente notável. Sem surpresa para as pessoas
razoavelmente informadas, essa expectativa foi igualmente desmoralizada pelos fatos. Desmoralizada
parece uma palavra perfeitamente justificável, quando se considera a escandalosa maquiagem das
contas federais. Quem apostar em gestão financeira mais cautelosa e responsável em 2013 também
perderá, mas, neste caso, ninguém poderá sequer fingir surpresa.
Curiosamente, o pessoal do Copom há muito tempo identifica sinais de risco no mercado de mão de
obra, com desemprego baixo e aumento constante da massa de rendimentos. Mas a expansão do
crédito, visível a olho nu e comprovada oficialmente, mês a mês, em relatórios do próprio BC, tem
merecido menor preocupação.
De toda forma, os responsâveis nominais pela polftica monetária agiram por longg tempo como se nada
preocupante ocorresse nos mercados. Isso reforçou a suspeita, para dizer o m[nimo, de serem outros os
responsáveis reais. Como pensar de outra forma, quando se apresenta o coite de juros como conquista
política e quando o Executivo interfere repetidamente na formação de preços - da gasolina, da
eletricidade e de tantos bens de consumo?
A mais recente façanha desse tipo foi. a redução da conta de energia elétrica. Não se pode atribuir o
barateamento da eletricidade a um aumento da oferta ou a uma elevação da produtividade do setor.
Todo o efeito foi produzido por uma decisão fiscal tomada no Palácio do Planalto. O resultado começou
a aparecer há algumas semanas e jáfoi bem visível no IPCA-15, divulgado em 22 de fevereiro, e no
índice de Preços ao Consumidor da Fipe-USP, publicado nesta segunda-feira.
Com a redução da conta de energia, o IPC-Fipe subiu 0,22% em fevereiro. Teria subido praticamente o
dobro, 0,43%, sem o efeito da eletricidade mais barata. A medida oficial de inflação, o IPCA, também foi
afetada pelo corte da conta de eletricidade. O indíce aumentou 0,60% no mês passado, bem menos que
em janeiro (0,86%), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As contas de
energia ficaram 15,17% menores em fevereiro, "refletindo boa parte da redução de 18% do valo das
tarifas em vigor a partir de 24 de janeiro", segundo o relatório divulgaéo. Só essa redução tirou 0,48
ponto do IPCA. Mesmo assim, a alta acumulada em 12 meses chegou a 6,31%, bem perto do limite
superior da margem de tolerância.
Energia mais barata é um benefício para o consumidor, principalmente se for sustentável, mas política
anti-inflacionária é assunto muito diferente. Desonerações, mesmo quando bem executadas, afetam os
índices de forma temporária, porque deixam intactos os fatores de pressão (como o aumento do crédito
e o gasto público excessivo, por exemplo).
A Fundação Getúlio Vargas já advertiu; está-se esgotando, nos indicadores, o efeito da redução da conta
de energia. Isso já se nota no IPC-S, atualizado semanal; mente e sempre relativo a um período de
quatro semanas. Na primeira quadrissemana de março, o aumento geral foi de 0,52%. Havia ficado em
0,33% no fechamento de fevereiro. A deflação registrada no item "habitação", onde se inclui o custo da
energia, diminuiu de 1,28% para 0,58% entre os dois períodos. Outras desonerações (da cesta básica,
por exemplo) poderão frear a alta dos índices, nos próximos meses, mas sempre de for ma temporária e
sem mudar as condições propícias à inflação. Alguns preços poderão cair, mas a tendência geral, sem
outras ações, será mantida. O pessoal do BC sabe disso e seria injustiça imaginar o contrário. Resta ver
se a próximas decisões serão baseadas nas condições efetivas do mercado, na evolução mais ou
menos benigna de índices administrados ou, mais uma vez, na preferência pela contemplação dos lírios
do campo.

FOLHA DE SÃO

VINICIUS TORRES

10/03/2013
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PAULO

FREIRE

136 -SALVE JORGE E O DRAGÃO
Inflação estará no meio do jogo político dos próximos meses; governo fica à espera de são Jorge
Vi nicius Torres Freire

A INFLAÇÃO vai dar pano para a manga política daqui até a campanha eleitoral. Deve ultrapassar o
limite de 6,5% da meta oficial em março, o que saberemos no começo de abril.
Quase em seguida, também em abril, o Banco Central decide se reza (se eleva juros}, depois de ter
ajoelhado e prometido combater o dragão da maldade, a inflação.
O estouro decimal da meta de inflação, em si mesmo, não muda muito a cara do bicho. Importa mais a
maquiagem que o governo e seus críticos vão passar no dragão.
A oposição terá oportunidade de fazer chacrínha com o fiasco. A maioria dos economistas rirá nervosa
da desgraça alheia ("Não disse que ia estourar?"). Haverá mais adesões ao clube dos empresários que
andam incomodados com a agitação ativista do governo. Nada grave . Apenas mais azedo.
A esta altura do campeonato político-econômico, o governo, por sua vez. não tem muito mais o que fazer
a não ser mais do mesmo.
Quer dizer, vai "desonerar", reduzir impostos sobre empresas ou bens de consumo, e esperar que as
"desoneradas" de 2012-13 contribuam para conter os preços. Espera ainda que aumentos menores do
salário mínimo (atrelado aos Pibinhos de 2012 e 2013} ajudem a arrefecer a inflação.
Economistas dos maiores bancos e consultorias acham que sim, o dragão f ica na jaula: que a inflação
cai abaixo da meta ao final de 2013. Porém, consideram tanto que o bicho ainda pode fugir como, de
resto, que solta fogo suficiente para chamuscar a economia. A maioria sugere aumento de juros, mas
nem todos acreditam que juros bastantes virão, dados o jeitão da política econômica do governo e a
proximidade da eleição.
Conter a inflação significa aumentar o desemprego, limitar salários, o mínimo inclusive. "Desonerando", o
governo espera empurrar tal problema com a barriga até que passe o efeito de choques sobre os preços,
como o da comida, e, caso de fé, que a capacidade produtiva suba bastante. Se tudo der errado, espera
poder adiar uma decisão até que a campanha de 2014 esteja vencida.
Problema: o Banco Central vai esperar para ver inflação ainda mais gorda? Para alguns economistas, o
BC dá um tapa de leve nos juros, para inglês ver, mas ainda assim suficiente para colocar alguma água
no motor do PIB até 2014.
O crescimento médio no biênio final de Dilma Rousseff ficaria então na média de uns 3% ao ano. Ou
2,5%, na média dos quatro anos, semelhante ao da era fernandina. Pega mal.
É possível manter emprego e consumo no atual ritmo, ou por aí, até 2014, com o que o governo ainda
seria popular, mesmo com o motor da economia fundindo. O povo comum não perceberia o cheiro de
queimado e não faz caso de estatísticas de PIB, mas parte das "elites" não gostaria da poluição no
ambiente.
O país tenderia a ficar mais dividido. Sua capacidade de crescer ficaria reduzida devido aos quatro anos
de improviso .
Quase toda esta conversa é baseada em cenários de economistas e em que "tudo mais fique constante"
(por exemplo , que as Bolsas do mundo não estourem depois de tanto riso, tanta alegria).
Pode ser que tenhamos a sorte de os economistas errarem tudo de novo.
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137- O BAÚ DAS BONDADES FEDERAIS
O governo deve cortar mais R$ 18,3 bilhões de tributos, ampliando as desonerações já em vilíatty gore
incluindo entre os beneficiários os consumidores da cesta básica e mais alguns setores empresariais. A
notícia parece positiva, em principio, mas por enquanto só foi contada uma parte da história. Cortar
impostos pode ser uma ideia muito boa, especialmente num país com. uma tributação bem maior que a .
de outros emergentes e até mais pesada que a de algumas economias desenvolvidas, como a
americana, a japonesa, a canadense e a australiana. Mas, para garantir um final feliz, falta saber como
fechar as contas. A melhor maneira de resolver o problema é racionalizar os gastos, eliminar
desperdícios e aumentar a eficiência do setor público. Nenhuma solução parecida com essa está à vista,
no Brasil. A saída prevista, por enquanto, é a redução do superávit primário, isto é, do dinheiro
economizado para pagar juros e controlar a dívida oficial. A solução pode até funcionar durante um ano,
mas o governo está assumindo compromissos de longo prazo, alguns permanentes, e o conjunto é muíto
maior que as bondades previstas para 2013.
Todo possível candidato à eleição presidencial de 2014, incluída a presidente Dilma Rousseff, deveria
preocupar-se com essa questão, até porque a festa orçamentária depende só em parte do Executivo.
Deputados acabam de aprovar em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição para incluir
parte dos funcionários estaduais do Amapá e de Roraima na folha de pagamentos da União. Essa
facilidade já havia sido concedida a Rondônia por Lei Complementar de 1981 e consolidada por emenda
constitucional de 2009. Pela Lei Complementar, a facilidade oferecida ao governo de Rondônia teria
acabado em 1991 , mas é muito mais fácil abrir do que fechar as torneiras dos benefícios federais.
A festa orçamentária de 2013 pode até ficar mais quente, mas já está bastante animada. Neste ano, as
desonerações previstas até agora devem atingir R$ 70,7 bilhões. O governo tentará abater até R$ 65,2
bilhões do resultado primáno, para compensar as reduções de tributos e alguns aumentos de gastos.
Graças à redução dos juros básicos, argumentam alguns econom istas, o governo pode baixar sem risco
o alvo fiscal. A meta de superávit primário oficialmente em vigor, equivalente a 3,1% do Produto Interno
Bruto (PIS), é apontada como excessiva por esses técnicos.
O argumento é perigoso, porque os juros podem novamente subir e isso afetará o custo da dívida,
mesmo se a taxa permanecer abaixo dos níveis de 2011. Além disso, o governo melhorou os números
finais do ano passado por intermédio de maquiagem. Por meio da famigerada contabilidade criativa, as
autoridades tornaram mais apresentável a situação do Tesouro, mas nenhuma pessoa minimamente
informada se deixou enganar. Mas o ponto mais importante é outro. O disfarce contábil, mesmo quando
funciona por algum tempo, apenas retarda a percepção dos problemas. Em algum momento o País terá
de enfrentar a realidade. Então , a solução dos problemas será muito mais penosa.
Falta saber, é preciso insistir, como acomodar, a médio e a longo prazos, as desonerações, o aumento
de gastos e os compromissos vinculados aos programas de investimentos. O Executivo promete
antecipar receita a quem investir em ferrovias, assumir riscos de várias parcerias e transferir dinheiro a
bancos particulares para a infraestrutura. Tudo isso será somado às novas desonerações e àquelas já
em vigor. Ao mesmo tempo, o Tesouro continuará capitalizando e al imentando o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Tem-se falado também sobre socorro a distribuidoras
de eletricidade, forçadas a trabalhar com a energia mais cara das usinas térmicas.
Boa parte dessas operações elevará a dívida bruta do Tesouro. Parte da dívida líquida será disfarçada
com a contabilização de créditos, como até agora, mas só os muito otimistas levam a sério essa
contabilidade. Enfim, até agora, tem-se falado muito sobre bondades fiscais. Falta falar seriamente sobre
como ajustar o orçamento para receber sem um grande estouro todos esses encargos.
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138- DILMA, PROPAGANDA ENGANOSA É CRIME!
"Infelizmente, os golpes cometidos pelo governo do PT contra os cidadãos brasileiros têm passado impunes, apesar
de virem crescendo assustadoramente a cada dia que passa"
Nilso n Leitão *

O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor proíbe toda publicidade enganosa ou abusiva. As
penalidades para esses crimes vão desde a detenção de um a seis meses ou multa até seis meses a
dois anos e multa. Essa proteção ao consumidor é uma conquista da sociedade brasileira que vem
desde setembro de 1990.
Já o país não tem tido, nos últimos dez anos, a mesma sorte de ver punidos os responsáveis por
manobras contábeis e pela propaganda oficial enganosa. Infelizmente, os golpes cometidos pelo
governo do PT contra os cidadãos brasileiros têm passado impunes, apesar de virem crescendo
assustadoramente a cada dia que passa.
Como exemplo de propaganda enganosa ou abusiva, podemos citar a maquiagem feita pelo governo
federal nas contas públicas para fechar 2012 com o superávit primário positivo. Esse artifício financeiro
detona a credibilidade do Brasil ao falsear a realidade, uma marca do governo petista.
Em junho de 2012, Guido Mantega considerou uma "piada" a projeção do Banco Credit Suisse de que a
economia brasileira cresceria 1,5% no ano passado. O ministro insistia que o PIB seria de 4%. O
crescimento não chegou a 1%, uma taxa ainda pior do que o projetado pelos analistas internacionais.
No importantíssimo setor de infraestrutura, o governo do PT também promete uma coisa e entrega outra.
É o caso, por exemplo, das obras de transposição do rio São Francisco com desvios em todos os itens.
O prazo para a conclusão do empreendimento passou do final de 2012 para dezembro de 2015. O
próprio Ministério da Integração Nacional, responsável pelo projeto, indica fraudes em cinco dos 141otes
da obra. Entre as irregularidades, estaria o recebimento por serviços não executados. Além disso, o
gasto previsto que era originalmente de R$ 3 bilhões, já passou para R$ 6 bilhões e hoje está em R$ 8
bilhões.
Do mesmo modo, na educação temos um dos exemplos mais assustadores de propaganda enganos<J:
das seis mil creches prometidas por Dilma na campanha de 201 O, apenas sete unidades haviam sido
entregues até dezembro passado. Isso significa que, com mais da metade do mandato consumido,
menos de 1% da meta havia sido cumprida.
Esses são casos clássicos de propaganda enganosa, mas que não fogem ao padrão desses dez anos
do PT no governo. Um partido que, no poder, suprimiu a ética, maquiou as contas públicas, vendeu uma
coisa e entregou outra, além de cometer crime de estelionato eleitoral, de improbidade administrativa e
de propaganda enganosa.
No caso de prejuízo ao consumidor com publicidade enganosa ou abusiva, o responsável deve ser
punido com detenção de até dois anos e multa, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
Quando o delito resulta em dano aos cofres públicos e lesa o cidadão e o país, a pena justa é a
demissão ou até mesmo cadeia.

*É deputado pelo PSDB de Mato Grosso e líder da Minoria na Câmara dos Deputados.
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139 - É POSSÍVEL CONT.ROLAR A INFLAÇÃO SEM SUBIR OS JUROS? NÃO
A maquiagem dos impostos

Fabio Kanczu k

Desonerações tributárias têm efeito provisório sobre o nível de preços. Somente com a elevação dos
juros é possível controlar a inflação.
Antes de elaborar, deixe-me apresentar alguns "caveats" teóricos. Depois analisarei impactos
econômicos e quantificarei minha conclusão.
Mas, antecipando, obtenho que a folga fiscal do governo é tão grande que é possível postergar a
elevação de juros para após as eleições sem deixar a inflação furar o teto da banda, de 6,5%.
Ao responder a pergunta da Folha, decidi assumir que ela se refere ao momento em que vivemos, com
as politicas econômica e monetária atualmente presentes no Brasil. Se estivéssemos sob um regime de
câmbio fixo, em que os juros flutuam livremente, o controle inflacionário se daria pelo câmbio.
Mesmo no regime de metas inflacionárias atualmente em operação, é possível fazer alguns truques
monetários para substituir a alta nos juros. Por exemplo, elevações nos compulsórios bancários,
controles sobre prazos e modalidades de crédito ou outras formas de indiretamente controlar a inflação.
Mas, na prática, elas causam uma elevação nos juros ao tomador de empréstimo, ainda que a Selic fique
parada.
Mas considerei que essas possibilidades não são formas válidas ou pelo menos não as que interessam
na atualidade.
A verdadeira questão é se o governo pode controlar a inflação por meio das desonerações. Como um
corte de impostos afeta a inflação?
O primeiro impacto de uma desoneração é relativamente óbvio. É pontual, rápido e reduz a inflação.
Com menos impostos sobre o produtor, o custo de um bem ou serviço fica menor. Parte disso é
repassado ao consumidor. É claro que os produtores gostariam de usar o evento para simplesmente
aumentar suas margens de lucro. Mas a competição no mercado e a própria demanda dos consumidores
fazem com que boa parte de uma desoneração seja passada para os preços finais.
O segundo efeito de uma desoneração vai em sentido oposto. Atua a longo prazo e eleva a inflação.
Equivale a uma expansão fiscal , causada pela redução de impostos. Quando o governo gasta mais ou,
alternativamente, reduz a quantidade de recursos que está tirando do setor privado, ele está estimulando
a economia por meio de um impulso fiscal. O impacto disso é bem conhecido: a demanda aumenta e os
preços sobem. O difícil é mensurar esse impacto, saber quando ele ocorre e em quanto ele eleva a
inflação.
Uma particularidade desse segundo efeito é que ele é permanente, isto é, ele continua elevando a
inflação para sempre. A razão é um pouco técnica. A piora no superavit primário ocorre só uma vez, mas
há um efeito sobre a dívida e os juros que persiste com o tempo. O governo continua transferindo
recursos para o setor privado, pois paga cada vez. mais juros.
Embora pouco intuitivo, esse efeito é quantitativamente relevante mesmo no Brasil, em que somente
uma minoria dos consumidores detém dívida pública.
Para quantificar os efeitos de uma desoneração, utilizei um modelo computacional que simula as atitudes
de famílias e firmas que reagem inteligentemente a choques.
Por meio de uma desoneração típica, o governo pode gerar uma redução instantânea de 0,5% na
inflação, mas piora o resultado fiscal em 0,5% do PIB. Aos poucos, o efeito desinflacionário desaparece
e o governo tem de recorrer a outra desoneração. Contudo, eu obtive que isso só é necessário depois de
alguns trimestres.
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140- STF MAQUIAO MENSALÃO. "DOMÍNIO DO FATO" VAI SUMIR
Os advogados e os historiadores devem requisitar, imediatamente, as gravações da TV Justiça dos votos do
mensalão. O processo de maquiagem está em curso.

O ministro Luiz Fux mandou apagar suas intervenções das notas orais do STF (Supremo Tribunal
Federal) contendo todo o debate em plenário durante o julgamento do mensalão.
. . . o que eu disse
Entre as falas agora apagadas estava uma que contrariou os advogados, por sugerir que caberia à
defesa provar a inocência dos réus. Os ministros estão liberando aos poucos suas notas orais para o
sistema de informática da corte.
Veja bem
A assessoria do ministro afirma que tudo que ele disse durante o julgamento constará no voto e que
foram excluídas as declarações para evitar um documento muito longo. Além disso, justifica que outros
ministros fizeram o mesmo.
O Conversa Afiada tem a informação de que o emprego da teoria do "domínio do fato", aquele turbante
da Carmen Miranda em que o STF transformou uma tese original alemã, vai desaparecer na hora em
que os votos escritos estiverem publicados.
Foram essa e outras barbaridades que levaram a Hildegarde Angel a chamar a condenação sem provas
do Dirceu e do Genoíno em "Mentirão".
Quanto ao Ministro Fux, marcha a passos acelerados para um processo inexorável de impeachment.
A revelação da conversa com o Ministro Gilberto Carvalho é estarrecedora.
Sem falar que confessou não saber que havia 3.200 vetos na frente da MP dos royalties do petróleo.
E parou o Brasil, até que o Supremo, constrangido, revisse seu erro.
Os advogados e os historiadores devem requisitar, imediatamente, as gravações da TV Justiça dos
votos do mensalão.
O processo de maquiagem está em curso .
Viva o Brasil !
Paulo Henrique Amorim

(*) Folha é um jornal que não se deve deixar a avó ler, porque publica palavrões. Além disso, Folha é
aquele jornal que entrevista Daniel Dantas DEPOIS de condenado e pergunta o que ele achou da
investigação; da "ditabranda"; da ficha falsa da Dilma; que veste FHC com o manto de "bom caráter",
porque, depois de 18 anos, reconheceu um filho; que matou o Tuma e depois o ressuscitou; e que é o
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que é, porque o dono é o que é; nos anos militares, a Folha emprestava carros de reportagem aos
torturadores.

FOLHA DE SÃO PAULO

RUY CASTRO

20/03/2013

141- LICENÇA PARA MENTIR
Ruy Castro

RIO DE JANEIRO- Os leitores de "Cinearte" ou "A Scena Muda" devem ter lido na época. Nos anos
1920, Charles Chaplin, no auge, foi a uma festa em Monte Carlo em que os convidados tinham de se
fantasiar de ... Carlitos. As caracterizações mais fiéis ganhariam prêmios. Segundo Arthur Koestler, em
cujo livro "The Act of Creation" fiquei sabendo disso, Chaplin, usando a roupa e a maquiagem de
Carlitos, pegou o, adivinhe, terceiro lugar.
Carlos Heitor Cony, em seu magnífico livro "Chaplin", recém-lançado, conta a mesma história, mas diz
que ele ficou em 18° lugar. Não sei em que documentos em copta ou servo-croata Cony se baseou para
quase condenar Chaplin à repescagem, mas com ele é assim. Suas fontes são tão inesperadas que não
estranharei se uma autoridade em Chaplin, como o inglês Kevin Brownlow, vier a público e confirmar a
versão de Cony.
Brownlow é o responsável pela nova edição restaurada de uma das obras-primas de Chaplin, "Em Busca
do Ouro", em OVO pela Criterion Collection (US$ 14,99, pela Amazon). Contém a versão original muda
do filme, de 1925, diferente da sonorizada e narrada por Chaplin em 1942, que era a que sempre
assistimos e amamos. A "nova" versão muda é muito mais delicada, e os extras do DVD revelam que a
sequência em que Carlitos caminha por aquele penhasco gelado, seguido por um urso, era um efeito
especial -ou seja, ele nunca correu o risco de cair no abismo.
O gênio de Chaplln não tinha lugar nem hora. Em outra festa, ou quem sabe a mesma, e para surpresa
geral, ele se levantou e cantou uma ária de ópera , com notável voz de tenor.
Os convidados foram cumprimentá-lo: "Não sabíamos que cantava tão bem, sr. Chaplin!". "Mas não sei
cantar", ele respondeu. "Estava apenas imitando Caruso."
Ao contrário dos políticos, o artista pode e deve mentir -para ser fiel à verdade.

CORREIO
BRAZILIENSE - DF

VISTO, LIDO E OUVIDOARICUNHA

21/03/2013

142 - ÁRVORES PLANTADAS
A ri Cunha e Circe Cunha

Árvores plantadas
Na periferia das cidades-satélites, árvores são retiradas para facilitar a urbanização primária. Só pode
ser falta de planejamento. Vontade própria de mau gosto é difícil admitir. Alguns são conjuntos
residenciais; e as árvores, a primeira preocupação. Na W3, o pensamento não é diferente. O projeto do
trem suspenso, e dentro de horário, não pode correr sobre pista asfaltada. Por cima, a facilidade de
trânsito é favorável. Há quem reclame do corte de árvores. Em Brasilia, o trem aéreo não vai precisar de
sinal luminoso. E, para manter o horário, precisa de pista livre. O que estamos fazendo é conj ectura.
Projetos estão em estudos. Alternativas para que as árvores sejam mantidas podem ser estudadas. Por
enquanto, não há verbas para obra desse valor. Melhor é pensar, antes, e planejar. Só assim as coisas
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andam direito; e os trens, nos trilhos.
A frase que foi pronunciada:
"Fiéis querem ouvir a voz de Deus como música".
Ouvida na Praça de São Pedro, como demonstração
de carinho para o papa, simples como um aperto de mão.
Artigo
Feliz ideia do ministro Almir Pazianotto em escrever sobre assunto quase banal. Alcool ismo e trabalho
não se conjugam. Interessante é que cabe à empresa buscar ajuda aos funcionários com esse problema.
A advertência expôs problema social.
Ordem
Um dia, no cinema da Cidade Livre, altos comentários sobre o filme que passava. O coronel da polícia
mineira estava na plateia e gritou para todos ouvirem, depois de acesas as luzes: ·o dr. Israel me trouxe
para manter a ordem. E o 'manto'". A partir dai, só era conhecido como "coronel manto".
Novidade
Nonato Freitas é o mais novo empresário da cidade. El Camaron é o restaurante do Núcleo Bandeirante,
perto do cartório, para ninguém botar defeito. Cearense da gema, ele é quem escolhe o pescado. Peixe
de rio não entra. Nem de cativeiro. Vale uma visita.
Cem fotos
"A fotografia registrando a marcha da história". Foi assim que Paula Cinquetti, representando todos os
fotógrafos do Senado, explicou a importância da exposição 100 fotos de 2012. Os senadores presentes
enalteceram o profissionalismo da Casa.
A exposição está aberta ao público até 8 de abril. Fica no túnel do tempo, acesso às alas Tancredo
Neves e Teotônio Vilela.
Morar bem
Imaginem no pinheiral do Paranoá a construção de 6.240 apartamentos de dois quartos. É o que está
para acontecer. Famílias com renda até R$1 ,6 mil mensal serão contempladas. A previsão é que grande
parte da obra seja entregue neste ano.
Definitivo
Quem passa pela Rodoviána do Plano pode atestar a eterna degradação. A impressão que se tem é que
há pouco interesse em se fazer um serviço decente de reforma. Não faltam arquitetos e engenheiros na
cidade. O que fica difícil de entender é a falta de cerimônia de usar verba pública para maquiagem.
Faltam estudos e planejamento para deixar a marca da competência. Até que tudo fique pronto, um
milhão de pessoas que circulam por ali vão ter que se acostumar com as obras por um bom tempo.
Chuvas
Petrópolis, cidade da família imperial, sofre com chuvas. O rio que passa pela avenida transborda e põe
à mostra pneus velhos, móveis usados e tudo que as residências não desejam. Jogando lixo nos rios, a
população não ficará livre deles- o que a água leva se espalha. Verbas emergenciais foram aprovadas
pelo Congresso. O governo federal liberou, mas, pelo visto, foi tudo para o ralo.
Lavagem de dinheiro
Roberto Gurgel, procurador-geral da República, acusou instituições financeiras contra investimentos dos
bancos. Sua tese diz que vão ser criadas facilidades para permitir a lavagem de dinheiro. Houve revolta
partida de quem defende outros interesses.
Cachaça
No Distrito Federal , não hà maior coleção de vinhos do que a do restaurante de Francisco Ansileiro. A
modernidade cresce com garrafas de cachaça, a mais pura. Gole de cachaça boa, normal entre os
apreciadores.
Mudança de hábito
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143- CHEGOU A HORA DAS DECISÕES SOBRE O NOVO PACTO FEDERATIVO
A correção da dívida pública dos municípios, uma nova repartição de recursos entre União, Estados e
municípios e o acesso ao programa de ajuste fiscal são as três prioridades da pauta dos prefeitos de
todo o país, entregue e discutida na reunião sobre um novo pacto federativo com os presidentes da
Cãmara, Henrique Eduardo Alves, e do Senado, Renan Calheiros, nesta 4" feira (ontem).
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que o principal para as cidades- capitais
principalmente- será a mudança do indexador da dívida e o Programa de Ajuste Fiscal (PAF) para que
os municípios possam contratar operações de crédito com mais facilidade. "Queremos um PAF
municipal", afirmou Haddad. Atualmente, os Estados têm acesso a este programa. Haddad defendeu a
abertura de linhas de crédito para as prefeituras.
"Precisamos voltar a ter acesso para financiar as obras de infraestrutura. Não estamos pedindo nada de
diferente do que foi concedido aos Estados", afirmou. Haddad considerou, ainda, que atualmente a
dívida dos municípios é "impagável". A correção é feita considerando o IGP mais 9%. "Os atuais
indexadores da divida são equivocados", disse.
Para ele, a Selic ou o IPCA são dois bons indexadores para a divida. Ele cobrou a rápida aprovação pelo
Congresso do projeto enviado pelo governo no final do ano passado que troca o indexador pelo IPCA
mais 4% ao ano ou a taxa Selic, utilizando a taxa que for mais favorável aos municípios. São Paulo tem
uma dívida superior a R$ 50 bi com a União. Os serviços dessa divida Uuros e outros) chegam a 17% ao
ano.
Estávamos até atrasados nessas revisão
O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, João Coser (PT), ex-prefeito de Vitória, afirmou que os
prefeitos querem recuperar a capacidade de investimento. Uma das propostas apresentadas prevê o
repasse de parte da CID E- contribulçilo compulsória sobre combustlvel criada para conservaçao de
estradas- para subsidiar as passagens de ônibus urbanos das regiões metropolitanas. Segundo ele,
cada centavo arredado da C IDE e repassado aos municípios poderia reduzir em três centavos o valor da
passagem.
Já era hora - até estamos atrasados, governo e partidos - dessa revisão do pacto federativo. Os
municípios e Estados têm urgência na revisão dos índices de correção da divida interna, na
redistribuição dos fundos de participação dos estados e municípios (FPE e FPM) e numa correção na
composição destes fundos. Daí a urgência da incorporação das contribuições sociais, da reforma do
ICMS (que será cobrado no destino e não no Estado produtor) e na distribuição do royalties do petróleo,
agora judicializada pelos Estados produtores com várias ações no Supremo Tribunal Federal (STF).
Os prefeitos buscam saídas para a queda da arrecadação e para o aumentos de seus encargos com a
dívida, para a distribuição injusta dos tributos entre as unidades que constituem a federação. Nesse
debate, pelo que vejo, surgem propostas algumas consensuais outras polêmicas, como esta do uso da
C IDE para subsidiar o custo do óleo diesel do transporte urbano. Este é um dos graves problemas de
nossas cidades.
Mas o importante é que estão todos - e aí num consenso- buscando o aumento da arrecadação para
mais investimentos na infraestrutura urbana e nos serviços sociais de nossas deterioradas cidades. Os
prefeitos não aceitam mais a perda de arrecadação por causa das desonerações (necessárias, mas
custosas para a arrecadação dos municfpios); a não inclusão das cidades nos fundos das contribuições
sociais; os tetos de endividamento; o alto custo da divida com a União; e a divisão desigual do bolo
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tributário e dos royalties.
Essa discussão e as reivindicações encontram hoje um campo fértil no Congresso Nacional, como
comprova a votação dos royalties. O fato é que chegou a hora das decisões. Agora, elas devem vir,
também , com leis de responsabilidade social e uma fiscalização que obriguem os prefeitos a investir o
que a Constituição manda em educação e saúde, saneamento e infraestrutura urbana. Sem desvio de
recursos vinculados (estabelecidos pela Constituição) para outras áreas ou maquiagem das contas e do
orçamento municipal.

ESTADO DE M INAS- MG

ECONOMIA

21/03/2013

144 -SENADOR TUCANO PROVOCA MANTEGA EM AUDIÊNCIA NA CAE
Agência Estado

O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) fez uma série de provocações ao ministro da Fazenda, Guido
Mantega, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. "Pelos
números do PIB dos últimos dois anos, percebemos que a bola de cristal de vossa excelência continua
quebrada", disse. Como exemplo, ele citou que as projeções de Mantega para a expansão de 2012 iam
de 4,5% a 5%, mas que, de fato, o crescimento foi de 0,87% .
"Não sabemos se é pior a incompetência ou a mentira deliberada e estamos preocupado com as
consequências", afirmou. O representante da oposição continuou dizendo que, no ano em que o governo
prometeu um "espetáculo do crescimento", o Brasil cresceu apenas acima do Haiti. "O que quero dizer é
que os R$ 478 bilhões (anunciados por Mantega durante apresentação para investimentos em logística),
é, mais uma vez, tentativa de vender ilusões, de gerar falsa expectativa", disse. "Isso não é honesto e o
governo tem que ser, em primeiro lugar, honesto", acrescentou.
O senador salientou que as previsões equivocadas do ministro da Fazenda, consideradas por ele
otimistas em excesso, não contribuem para a credibilidade internacional do Pais. "O governo promove
anúncios espetaculosos que não se concretizam e frustram em sequência."
Dias começou seu pronunciamento dizendo que a percepção que o governo passa é de que "está tudo
dominado", mas que faria alguns questionamentos ao ministro "sem nenhuma falta de respeito". O
representante da oposição continuou ainda citando que o governo usou de "ilusionismo estatístico", "kit
de maquiagem", um total de cinco truques contábeis para poder cumprir a sua meta fiscal. Ele citou a
antecipação de recebimento de dividendos, a venda de receita futura de estatais para o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES ), a capitalização de estatais rendendo mais
dividendos, o abatimento dos investimentos do Programa de Aéeleração do Crescimento (PAC) e a
postergação de despesa de R$ 40 bilhões de restos a pagar. Para ele, o governo só precisou usar esses
"truques" porque não tinha como cumprir a meta.
Dias não parou. Continuou dizendo que o governo fazia, ao final, "contabilidade criativa". "O senhor fala
com certo entusiasmo sobre dívida pública e estamos preocupados com o crescimento exorbitante da
dívida do País e com o festival de empréstimo que estamos aprovando semanalmente no Congresso a
pedido do governo", disse.
"A pergunta é : quando consegu iremos chegar a uma dívida bruta de menos de 45% do PIB como em
países vizinhos?" O senador salientou também que o governo tem prometido uma forte desoneração do
setor produtivo para este e os próximos anos. "O que vemos é reforma às avessas, aumentando
despesas correntes." Ele argumentou ainda que há um "caos na saúde pública" e que o governo não
cumpre, sequer, o compromisso constitucional.
Sobre inflação, o opositor perguntou até quando o governo estaria disposto a tolerar uma taxa de
inflação acima da meta de 4,5%. "Estamos preocupados com o governo sempre vendendo ilusões. É
necessário mais verdade e menos fantasia. Temos que acreditar nas medidas do governo. É preciso
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145- GOVERNO TEM COMO CALCULAR PERDAS DOS ESTADOS COM
UNIFICAÇÃO DO ICMS, DIZ MANTEGA
O governo federal tem como calcular as perdas dos estados com a unificação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), disse nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) que debate o
assunto. "Temos, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Não haverá dúvida [sobre os cálculos]", disse.
Além de reafirmar que a economia crescerá entre 3,5% e 4%, Mantega falou também sobre a
importância do fundo de desenvolvimento que será criado para ajudar os estados com mais dificuldades.
Segundo o ministro, esse fundo ajudará a melhorar a infraestrutura nessas regiões. "Dará uma
alavancada e melhorará o nível de infraestrutura, porque barateará os custos e os recursos, com custo
baixo, poderão ser usados em programas de financiamento de estados para empresas [entre outras
coisas]."
Durante a tramitação da proposta de unificação do ICMS, dois fundos estão sendo negociados. O
primeiro tem montante estimado em R$ 8 bilhões por ano para compensar perdas, mas parte dos
governadores quer até R$ 15 bilhões ao ano. O outro fundo é de desenvolvimento regional.
Na audiência, Mantega rebateu acusações de maquiagem na contas públicas. "Eu gostaria que alguém
mostrasse que fizemos maquiagem. Não tem maquiagem no Ministério da Fazenda. Fizemos tudo de
acordo com a lei", disse o ministro, ao comentar o uso do Fundo Soberano para atingir a meta de
superávit primário no final do ano passado. "Somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e não
foi apontada nenhuma irregularidade", reagiu.
Mantega voltou a defender as desonerações, que só este ano deverão chegar a R$ 50,7 bilhões. De
acordo com o ministro, a maioria dos brasileiros é a favor da redução dos impostos que o governo vem
fazendo, inclusive nos produtos da cesta básica. "Se perguntar à população, 100% Irão aprovar. No caso
da cesta básica, por exemplo, isso irá em benefício da população", disse ele, garantindo que o preço dos
produtos da cesta básica já está caindo, embora o processo leve um tempo para surtir efeito. "[A queda]
não é imediata porque tem que haver um ajuste entre a indústria e o comércio, que já está ocorrendo."
O ministro ressaltou que, embora muitos tenham criticado os incentivos concedidos ao setor
automobilístico, a desoneração, como em outros casos, ajudou a aumentar as vendas, permitindo um
maior repasse de recursos para os estados por meio do fundo de participação. "Não estamos dando
bolsa empresa, estamos dando benefícios aos trabalhadores. Além disso, estamos fazendo grande
transferência de renda. É claro que, se as empresas não crescerem e não tiverem investimentos, não
existirão empregos", disse ele, defendendo a política econômcia do governo. Ele disse ainda que é
possível renegociar os encargos da dívida dos estados retroativamente a janeiro.
Ao deixar a audiência, Mantega evitou comentar o valor do dólar, que chegou a R$ 2 hoje, ressaltando
apenas que "câmbio é flutuante" e que a oscilação da moeda norte-americana pode ser um efeito do que
vem acontecendo em Chipre.
Perguntado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que ontem (20) considerou
inconstitucional a inclusão de ICMS, bem como do PIS/Pasep e da Cofins na base de cálculo dessas
mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços, Mantega informou que
o Ministério da Fazenda pedirá à Corte uma modulação do impacto.
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146 - MANTEGA: GOVERNO CALCULA PERDAS DOS ESTADOS COM
UNIFICAÇÃO DO ICMS
O governo federal tem como calcular as perdas dos estados com a unificação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), disse hoje (21) o ministro da Fazenda, Guido Mantega,
durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) que debate o assunto.
"Temos, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Não haverá dúvida [sobre os cálculos]", disse.
Além de reafirmar que a economia crescerá entre 3,5% e 4%, Mantega falou também sobre a
importância do fundo de desenvolvimento que será criado para ajudar os estados com mais dificuldades.
Segundo o ministro, esse fundo ajudará a melhorar a infraestrutura nessas regiões. "Dará uma
alavancada e melhorará o nível de infraestrutura, porque barateará os custos e os recursos, com custo
baixo, poderão ser usados em programas de financiamento de estados para empresas [entre outras
coisas] ."
Durante a tramitação da proposta de unificação do ICMS, dois fundos estão sendo negociados. O
primeiro tem montante estimado em R$ 8 bilhões por ano para compensar perdas, mas parte dos
governadores quer até R$ 15 bilhões ao ano. O outro fundo é de desenvolvimento regional.
Na audiência, Mantega rebateu acusações de maquiagem na contas públicas. "Eu gostaria que alguém
mostrasse que fizemos maquiagem. Não tem maquiagem no Ministério da Fazenda. Fizemos tudo de
acordo com a lei", disse o ministro, ao comentar o uso do Fundo Soberano para atingir a meta de
superávit primário no final do ano passado. "Somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e não
foi apontada nenhuma irregularidade", reagiu.
Mantega voltou a defender as desonerações, que só este ano deverão chegar a R$ 50,7 bilhões. De
acordo com o ministro, a maioria dos brasileiros é a favor da redução dos impostos que o governo vem
fazendo, inclusive nos produtos da cesta básica. "Se perguntar à população, 100% irão aprovar. No caso
da cesta básica, por exemplo, isso irá em benefício da população", disse ele, garantindo que o preço dos
produtos da cesta básica já está caindo, embora o processo leve um tempo para surtir efeito. '[A queda]
não é imediata porque tem que haver um ajuste entre a indústria e o comércio, que já está ocorrendo."
O ministro ressaltou que, embora muitos tenham criticado os incentivos concedidos ao setor
automobilístico, a desoneração, como em outros casos, ajudou a aumentar as vendas, permitindo um
maior repasse de recursos para os estados por meio do fundo de participação. "Não estamos dando
bolsa empresa, estamos dando benefícios aos trabalhadores . Além disso, estamos fazendo grande
transferência de renda. É claro que, se as empresas não crescerem e não tiverem investimentos, não
existirão empregos", disse ele, defendendo a política econômcia do governo. Ele disse ainda que é
possível renegociar os encargos da dívida dos estados retroativamente a janeiro.
Ao deixar a audiência, Mantega evitou comentar o valor do dólar, que chegou a R$ 2 hoje, ressaltando
apenas que "câmbio é flutuante" e que a oscilação da moeda norte-americana pode ser um efeito do que
vem acontecendo em Chipre.
Perguntado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que ontem (20) considerou
inconstitucional a inclusão de ICMS, bem como do PIS/Pasep e da Cofins na base de cálculo dessas
mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços, Mantega informou que
o Ministério da Fazenda pedirá à Corte uma modulação do impacto.
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Além de reafirmar que a economia crescerá entre 3, 5% e 4%, Mantega falou da importância do fundo de
desenvolvimento que será criado para ajudar os estados com mais dificuldades

Brasília- O governo federal tem como calcular as perdas dos estados com a unificação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), disse hoje (21) o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) que debate o
assunto. "Temos, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Não haverá dúvida [sobre os cálculos]', disse.
Além de reafirmar que a economia crescerá entre 3,5% e 4%, Mantega falou também sobre a
importância do fundo de desenvolvimento que será criado para ajudar os estados com mais dificuldades.
Segundo o ministro, esse fundo ajudará a melhorar a infraestrutura nessas regiões. "Dará uma
alavancada e melhorará o nível de infraestrutura, porque barateará os custos e os recursos, com custo
baixo, poderão ser usados em programas de financiamento de estados para empresas [entre outras
coisas]."
Durante a tramitação da proposta de unificação do ICMS, dois fundos estão sendo negociados. O
primeiro tem montante estimado em R$ 8 bilhões por ano para compensar perdas, mas parte dos
governadores quer até R$ 15 bilhões ao ano. O outro fundo é de desenvolvimento regional.
Na audiência, Mantega rebateu acusações de maquiagem na contas públicas. "Eu gostaria que alguém
mostrasse que fizemos maquiagem. Não tem maquiagem no Ministério da Fazenda. Fizemos tudo de
acordo com a lei", disse o ministro, ao comentar o uso do Fundo Soberano para atingir a meta de
superávit primário no final do ano passado. "Somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e não
foi apontada nenhuma irregularidade", reagiu.

ESTADÃO ONLINE
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148 - POLÍTICOS DO PT, PMDB E PSDB DEFENDEM BERNARDO
VERA ROSA ·Agência Estado

A polêmica envolvendo oPTe o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, chegou ao Congresso.
Enquanto militantes da extrema-esquerda desferiam ataques a Bernardo nas redes sociais na Internet,
parlamentares do PT, PMDB e PSDB saíam em defesa dele. Alvo de radicais que disseram que
Bernardo premiava a "sabotagem" das empresas de telecomunicações ao conceder isenções fiscais
para o setor, ele manteve a posição e discordou das críticas do PT ao pacote de desonerações.
"O serviço 3G cresceu 100% em 2011 e, no ano passado, cresceu mais 80% em cima disso, ou seja,
quase três vezes o que era em 2010. Os consumidores, com razão, querem qualidade e a única saída é
fazer investimentos", disse Bernardo. "Nós estamos baixando impostos em várias áreas e as
telecomunicações fazem parte desse pacote."
O governo concedeu alívio fiscal de R$ 6 bilhões às empresas de telecomunicações, mas o PT atacou a
medida em resolução intitulada "Democratização da Mídia é Urgente e Inadiável", aprovada no dia 1.0 •
Ao cobrar do governo a revisão das desonerações -e também a decisão de não enviar ao Congresso o
projeto que regulamenta a mídia -. o partido errou o valor das isenções e citou um número dez vezes
maior, de R$ 60 bilhões.
O erro foi corrigido, a pedido do ministro das Comunicações, mas, desde então, as críticas a ele só
aumentaram na legenda. Bernardo foi chamado de "traidor" e "privatista", entre outros adjetivos. "As
pessoas precisam entender que foram desonerados equipamentos de telecomunicação, como celular, e
não o conteúdo. Não houve incentivo para nenhuma operadora", disse o senador Walter Pinheiro (PTBA). Apesar do comentário em favor do ministro, Pinheiro não quis entrar no mérito da polêmica. "Isso é
com o PT", esquivou-se. "O meu voto, aqui no Senado, foi favorável à desoneração, assim como fui
favorável quando o governo tirou o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da linha-branca."
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De acordo com o senador Wellington Dias (PT-PI), os incentivos fiscais têm de ser olhados do ponto de
vista da redução do custo-Brasil. "É uma política estratégica e acertada, que precisa ser vista no
conjunto", disse. "Alguém pode ser contra por uma questão ideológica, para evitar concentração de
renda, mas, nesse caso, não se trata disso. Ao reduzir o custo das indústrias, a medida aumenta o poder
de consumo e dá compelitividade aos produtos brasileiros."
O presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), comparou a medida ao "Proer dos Bancos"
- lançado na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para socorrer instituições
financeiras em apuros - e disse não ter nada contra as isenções fiscais. "Se as teles estiverem no
vermelho, e dependerem da desoneração para não aumentar a tarifa, esse pacote se justifica", afirmou.
Segundo o senador Alvaro Dias (PSDB-PR), o "equivoco" da administração federal consiste em tentar
soluções "a conta-gotas". "O Palácio do Planalto deveria optar por uma reforma abrangente, e não
fatiada", disse. Dias disse não ter estranhado o erro do PT, que citou uma desoneração de R$ 60 bilhões
na resolução, quando o valor correto era de R$ 6 bilhões. "Estamos acostumados com a manipulação
dos números do PT no poder", ironizou, numa referência a "maquiagem" das contas públicas para
cumprir a meta de superávit primário.

ESTADO DE MINAS - MG

POLíTICA

21/03/2013

149- POlÍTICOS DO PT, PMDB E PSDB DEFENDEM MINISTRO DAS
COMUNICAÇÕES
Brasília, 21 -A polêmica envolvendo oPTe o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, chegou ao
Congresso. Enquanto militantes da extrema-esquerda desferiam ataques a Bernardo nas redes sociais
na internet, parlamentares do PT, PMDB e PSDB saíam em defesa dele. Alvo de radicais que disseram
que Bernardo premiava a "sabotagem" das empresas de telecomunicações ao conceder isenções fiscais
para o setor, ele manteve a posição e discordou das críticas do PT ao pacote de desonerações.
"O serviço 3G cresceu 100% em 2011 e, no ano passado, cresceu mais 80% em cima disso, ou seja,
quase três vezes o que era em 2010. Os consumidores, com razão, querem qualidade e a única saída é
fazer investimentos", disse Bernardo. "Nós estamos baixando impostos em várias áreas e as
telecomunicações fazem parte desse pacote."
O governo concedeu alívio fiscal de R$ 6 bilhões às empresas de telecomunicações, mas o PT atacou a
medida em resolução intitulada "Democratização da Mídia é Urgente e Inadiável", aprovada no dia 1.0 •
Ao cobrar do governo a revisão das desonerações- e também a decisão de não enviar ao Congresso o
projeto que regulamenta a mídia-, o partido errou o valor das isenções e citou um número dez vezes
maior, de R$ 60 bilhões.
O erro foi corrigido, a pedido do ministro das Comunicações, mas, desde então, as críticas a ele só
aumentaram na legenda. Bernardo foi chamado de "traidor" e "privatista", entre outros adjetivos. "As
pessoas precisam entender que foram desonerados equipamentos de telecomunicação, como celular, e
não o conteúdo. Não houve incentivo para nenhuma operadora", disse o senador Walter Pinheiro (PTBA). Apesar do comentário em favor do ministro, Pinheiro não quis entrar no mérito da polêmica. "Isso é
com o PT", esquivou-se. "O meu voto, aqui no Senado, foi favorável à desoneração, assim como fui
favorável quando o governo tirou o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da linha-branca."
De acordo com o senador Wellington Dias (PT-PI), os incentivos fiscais têm de ser olhados do ponto de
vista da redução do custo-Brasil. "É uma política estratégica e acertada, que precisa ser vista no
conjunto", disse. "Alguém pocie ser contra por uma questão ideológica , para evitar concentração de
renda, mas , nesse caso, não se trata disso. Ao reduzir o custo das indústrias, a medida aumenta o poder
de consumo e dá competitividade aos produtos brasileiros."
O presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), comparou a medida ao "Proer dos Bancos"
-lançado na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para socorrer instituições
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financeiras em apuros - e disse não ter nada contra as isenções fiscais. "Se as teles estiverem no
vermelho, e dependerem da desoneração para não aumentar a tarifa, esse pacote se justifica", afirmou.
Segundo o senador Alvaro Dias (PSDB-PR), o "equivoco" da administração federal consiste em tentar
soluções "a conta-gotas". "O Palácio do Planalto deveria optar por uma reforma abrangente, e não
fatiada", disse. Dias disse não ter estranhado o erro do PT, que citou uma desoneração de R$ 60 bilhões
na resolução, quando o valor correto era de R$ 6 bilhões. "Estamos acostumados com a manipulação
dos números do PT no poder", ironizou, numa referência a "maquiagem" das contas públicas para
cumprir a meta de superávit primário.

ESTADÃO ONLINE

POLfTICA

21/03/2013

150- MINISTRO VOLTA A CRITICAR PT E DEFENDE DESONERAÇÃO ÀS
EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO
Paulo Bemardo afirmou que medida fez serviço 3G crescer 100% em 2011
Vera Rosa - O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA- A polêmica envolvendo o PT e o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, chegou ao
Congresso. Enquanto militantes da extrema esquerda desferiam nesta quinta-feira, 21 , ataques ao
ministro nas redes sociais, parlamentares do PT, do PMDB e do PSDB saíam em sua defesa. Alvo de
radicais que chegaram a dizer que ele premiava a ''sabotagem" das empresas de telecomunicação ao
conceder isenções fiscais para o setor, Bernardo voltou a discordar das criticas do PT ao pacote de
desonerações.

"O serviço 3G cresceu 100% em 2011 e, no ano passado, cresceu mais 80% em cima disso, ou seja,
quase três vezes o que era em 2010. Os consumidores, com razão, querem qualidade e a única saída é
fazer investimentos", disse Bernardo ao Estado. "Nós baixamos impostos em várias áreas e as
telecomunicações fazem parte desse pacote. Estamos fazendo um grande esforço para reduzir tributos
no País."
O governo concedeu alívio fiscal de R$ 6 bilhões ás empresas de telecomunicações, mas o Diretório
Nacional do PT atacou a medida em resolução intitulada "Democratização da Mídia é Urgente e
Inadiável", aprovada no último dia 1.0 • Ao cobrar do governo a revisão das desonerações -e também a
decisão de não enviar ao Congresso o projeto que regulamenta a mídia-, o PT confundiu o valor das
isenções e citou um número dez vezes maior, de R$ 60 bilhões.
O erro foi corrigido, a pedido de Bernardo, mas, desde então, as críticas a ele só aumentaram no partido.
Em entrevista ao Estado, publicada na quarta-feira, o ministro disse achar "incompreensível" que o PT
"misture" regulação da mldia com investimentos e deflagre uma ofensiva contra as isenções fiscais
concedidas pelo governo Dilma. Nas redes sociais, Bernardo foi chamado de "traidor" e "privatista",
entre outros adjetivos.
"As pessoas precisam entender que foram desonerados equipamentos de telecomunicação, como
celular. e não o conteúdo. Não houve incentivo para nenhuma operadora", disse o senador Walter
Pinheiro (PT-BA).
Apesar do comentário em favor de Bernardo, Pinheiro não quis entrar na polêmica nem mexer no
vespeiro da regulamentação da mídia. "Isso é com o PT", esquivou-se. "O meu voto, aqui no Senado, foi
favorável à desoneração, assim como fui favorável quando o governo tirou o IPI dos produtos da linha
branca", insistiu.
Para o senador Wellington Dias (PT-PI), os incentivos fiscais têm de ser olhados do ponto de vista da
redução do custo Brasil. "É uma política estratégica e acertada, que precisa ser vista no conjunto", disse
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o petista. "Alguém pode ser contra por uma questão ideológica, para evitar concentração de renda,
nesse caso, não se trata disso. Ao reduzir o custo das indústrias, a medida aumenta o poder de
consumo e dá competitividade aos produtos brasileiros."
O presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), comparou o pacote de desonerações ao "Proer dos
Bancos"- lançado no governo Fernando Henrique Cardoso para socorrer instituições financeiras em
apuros - e disse não ter nada contra as isenções fiscais. "Se as teles estiverem no vermelho, e
dependerem da desoneração para não aumentar a tarifa, esse pacote se justifica", afirmou Raupp.
Na avaliação do senador Álvaro Dias (PSDB-PR), o "equivoco" do governo consiste em tentar soluções
"a conta-gotas". "O Palácio do Planalto deveria optar por uma reforma abrangente, e não fatiada",
comentou ele. Dias disse não ter estranhado o erro do PT, que se referiu a uma desoneração de R$ 60
bilhões na resolução aprovada pelo Diretório Nacional, quando o valor correto era de R$ 6 bilhões.
"Estamos acostumados com a manipulação dos números do PT no poder", ironizou o tucano, numa
referência à maquiagem das contas públicas para cumprir a meta de superávit primário.

BRASIL 247

PODER

21/03/2013

151- DESONERAÇÃO DA CESTA É "ILUSIONISMO GROSSEIRO"
Afirmativa é do deputado baiano Jutahy Magalhães Jr., do PSDB; em discurso nesta quinta, o tucano disse bateu

duramente no anúncio de desoneração da cesta básica feito pela presidente Di/ma Rousseff; "O governo se
apropriou de uma matéria aprovada pelo Congresso Nacional há pouco mais de seis meses e agora lança como
iniciativa própria por meio de uma escancarada propaganda eleitoral"

Opositor afiado ao governo da presidente Dilma Rousseff, o deputado baiano Jutahy Magalhães Jr., do
PSDB, disse nesta quinta-feira na Câmara que a chefe da nação já cumpre agenda de campanha. O
tucano qualificou como "ilusionismo grosseiro" o pronunciamento em rede nacional de televisão para
anunciar a desoneração da cesta básica.
"O governo se apropriou de uma matéria aprovada pelo Congresso Nacional há pouco mais de seis
meses e agora lança como iniciativa própria por meio de uma escancarada propaganda eleitoral".
O parlamentar baiano ainda criticou declaração recente de Olima em evento que ele definiu como
"comício" em João Pessoa-PB, de que se pode "fazer o diabo, mas só na hora da eleição". "É a
presidente misturando de forma diabólica, como de hábito, o interesse público, com o marketing
eleitoreiro que agora domina sua agenda", disparou o tucano.
O tucano atacou também a gestão da equipe econômica brasileira, a quem acusa de "manipular"
informações para tentar passar controle da inflação. "A passividade do Banco Central deu lugar ao
ativismo na errática e assombrosa maquiagem de números".
Jutahy lembrou que na semana passada, quando divulgou resultados da última reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom), o presidente do Banco Central, Alexandre Tomibini, alertou que a inflação
poderia estar mudando de patamar e que a onda de aumentos de preços "poderia não ser temporária".
"A primeira reação à declaração do presidente do Banco Central foi mercadológica: prenúncio de
aumentos na taxa de juros Selic. Entretanto, muito mais importante do que a sinalização de aumento da
Selic foi o Banco Central anunciar o fracasso da política de controle da inflação do governo. Com sua
autonomia minada, o Banco Central, nesse caso, errou e persiste no erro de aceitar passivamente o
intervencionismo populista da chefia", disse Jutahy.
Segundo o deputado, para "maquiar a realidade dos números", o Banco Central alterou a metodologia de
cálculo de calotes das pessoas físicas, que mede o índice de inadimplência. "O nome dessa prática é
manipulação. O banco Central comete uma fraude que irá dificultar o trabalho de analistas, acadêmicos
e historiadores no futuro".
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O parlamentar baiano ainda criticou declaração recente de Dilma em evento que ele definiu como
"comício" em João Pessoa-PB, de que se pode "fazer o diabo, mas só na hora da eleição". "É a
presidente misturando de forma diabólica, como de hábito, o interesse público, com o marketing
eleitoreiro que agora domina sua agenda", disparou o tucano.

O GLOBO- RJ

ECONOMIA

22/03/2013

152- ÍNDIOS PARALISAM OBRAS DE BELO MONTE
Manifestação contou também com a participação de colonos e ribeirinhos. Força Nacional foi convocada

Bruno Rosa

As obras em um dos quatro canteiros da usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída às
margens do Rio Xingu, em Altamira do Pará, foram paralisadas ontem. Indígenas, colonos e ribeirinhos
se juntaram e invadiram o chamado Sítio Pimenta!. Os manifestantes alegam que as condicionantes
prometidas pela Norte Energia, responsável pela construção do empreendimento, um dos principais do
governo de Dilma Rousseff, não estão sendo cumpridas.
A Norte Energia afirmou, em nota, que cerca de 60 pessoas, sendo a maior parte colonos e ribeirinhos,
ocuparam o canteiro por toda a quinta-feira. Mas, segundo informações da ONG Movimento Xingu Vivo
para Sempre, o número é maior, de cerca de 150 pessoas.
Devido ao impasse durante todo o dia, a Norte Energia convocou uma reunião na noite de ontem em
Altamira, no Pará, com as lideranças locais e representantes dos órgãos do governo federal, como o
Ministério do Meio Ambiente. Mas, segundo pessoas presentes no encontro, não se chegou a uma
solução.
Advogada é retirada de reunião
De acordo a ONG Movimento Xingu Vivo, a manifestação começou na madrugada de ontem, quando
cerca de 150 pessoas bloquearam a estrada de acesso ao canteiro. Rapidamente, a Força Nacional de
Segurança foi acionada ao local para tentar impedir a invasão ao canteiro de obras.
-A reunião no fim do dia foi mais uma maquiagem da Norte Energia. Eu fui proibida de participar da
reunião e ainda recebi um mandado proibitório da Justiça, dizendo que, se eu voltar a participar das
manifestações, terei de pagar uma multa de R$ 50 mil e ainda posso ser presa- disse a a advogada de
direitos humanos Maira lrigaray, que acompanhava a manifestação a pedido dos índios da região.
No centro da manifestação de ontem está a comunidade do Jericoá, que reúne diversas etnias
indígenas, como Xipaia, Curuaia e Canel , além dos índios Juruna da aldeia Muratu. Eles alegam, de
acordo com a ONG Movimento Xingu Vivo, que, por serem afetados pela barragem, não tiveram a
demarcação das terras nem esclarecimento da situação legal de algumas áreas do local. Além disso,
dizem, não receberam as compensações prometidas pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Os
integrantes da comunidade, diz a ONG, reclamam que não há peixes para a pesca, já que a água do
local estaria contaminada pelas obras.
Ao mesmo tempo, ribeirinhos e colonos não conseguem usar as terras para plantação, já que os índios
alegam serem deles as terras. Por isso, pedem definição sobre a situação fundiária.
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-O medo é que esta situação crie um conflito entre indígenas e colonos. As principais reivindicações ~;:~
manifestantes se referem às condições da comunidade de Jericoá, que já não consegue mais pescar,
recebeu apenas uma parcela das compensações indígenas, não tem água potável e seus barcos não
suportam o sistema de transposição montado no barramento do Xingu na altura do Pimenta!. Eles
também pedem a construção de uma escola ·explicou a advogada de direitos humanos Maira lrigaray.
Norte Energia procura diálogo
Por outro lado, a Norte Energia afirmou que está aberta ao diálogo, mas "utilizará todas as medidas e
instrumentos legais cabíveis para a continuidade do trabalho e desocupação da área". O consórcio disse
ainda que os outros três canteiros de obra, Belo Monte, Canais e Diques, não tiveram as atividades
afetadas.
Segundo uma fonte, outro motivo para a manifestação teria sido ocasionado pelo acordo firmado entre a
liderança da aldeia Muratu e a Norte Energia, o que teria desagradado outros índios, além dos colonos.
Mas os detalhes do acordo não foram divulgadas pela Norte Energia.
A paralisação das obras contou com o apoio dos funcionários do canteiro, segundo a ONG.
A Funai não retornou as ligações do GLOBO. Já os Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente
não quiseram se pronunciar.
Essa é a oitava paralisação das obras da usina hidrelétrica Belo Monte desde o início de sua construção,
em 201 1. A expectativa é que a usina -que tem entre os acionistas a Eletrobras, os fundos de pensão
Petros e Funcef, Neoenergia, Cemig e Light - entre em operação em 2015 e tenha capacidade para
gerar de 11 mil megawatts (MW).
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153- MANTEGA DIZ QUE DESONERAÇÕES SOMARÃO R$ 106 81 ATÉ 2014
Valor para turbinar o P/8 superará, só este ano, R$ 55 bilhões
Martha Beck

As desonerações feitas para turbinar o Produto Interno Bruto (PIB) somarão R$ 106 bilhões até 2014,
informou ontem o ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante audiência pública na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Em 2013, o valor chegará a R$ 50.7 bilhões. Já em 2014, será
de R$ 55,45 bilhões. Segundo Mantega, o governo vai incluir mais setores na desoneração da folha de
pagamentos, incentivo que já beneficiou 42 segmentos da economia brasileira.
-A desoneração da folha começou, mas não terminou- disse o ministro Mantega.
Durante a audiência, o senador Cristovam Buarque (PDT-DF) disse ao ministro que algumas
desonerações parecem bolsa empresa, pois acabam servindo para que a indústria aumente seus lucros,
sem repassar a queda de tributos para a população. Um exemplo seria a redução do PIS/Cofins e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos produtos da cesta básica, que ainda não chegou
totalmente aos preços cobrados dos consumidores.
-Ainda teremos uma ou duas semanas para a adaptação- rebateu Mantega.
Discussão com senador
O ministro destacou que o governo continuará trabalhando para combater a inflação:
-Continuaremos agindo de modo que a inflação não atrapalhe a vida do país e venha trazer alguma
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intranquilidade.
Mantega disse que a guerra fiscal já não vale a pena para os estados, pois cria insegurança jurídica e
faz com que as empresas reduzam seus investimentos. Segundo o m inistro, uma das metas do governo
é aprovar a reforma do ICMS.
O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) irritou Mantega ao afirmar que suas previsões para a economia têm
sido equivocadas.
-Não sei o que é pior, a incompetência ou a mentira deliberada. A bola de cristal do senhor continua
quebrada. O senhor não tem sido bem-sucedido como pitonisa- disse Dias.
"bola de cristal pode ter tido defeito"
O ministro rebateu, afirmando que a crise internacional afetou as prev sões de crescimento não só do
governo, mas dos economistas do mercado. Em 2012, Mantega trabalhava com um crescimento de 4%,
mas a taxa fechou o ano em 0,9%.
-Numa crise, ninguém consegue fazer previsões corretas da economia. Em 2012, não esperávamos um
agravamento da crise europeia, que pegou todo mundo de calça curta. Muitos erraram, mas não sei se
todos vão cair no limbo da desonestidade. Até agora, não sei o que o senador quis dizer com
desonestidade. A minha bola de cristal pode ter tido alguns defeitos passageiros, mas costuma
funcionar. Não é um pecado mortal não acertar uma previsão quando a economia está conturbada disse o ministro.
O senador criticou ainda a condução da política fiscal, dizendo que o governo usou maquiagem para
fechar suas contas no ano passado. Dias também perguntou a Mantega quanto tempo o governo iria
continuar tolerando uma inflação alta. O ministro rebateu novamente.
- Não costumamos usar maquiagem no ministério, pelo menos que eu saiba. Fazemos tudo de acordo
com a lei orçamentária e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu gostaria que alguém demonstrasse
que fizemos isso (usar maquiagem) - afirmou Mantega.

O ESTADO DE S. PAULO
- SP

ECONOMIA E
NEGÓCIOS

22/03/2013

154 - DIGA QUEM ACERTOU? VOU DAR O NOBEL
Renata Veríssímo, Adriana Fernandes e Ce/ia Froufe

Os baixos resultados da economia devem servir de munição para a oposição na campanha eleitoral de
2014. A primeira demonstração veio ontem do senador tucano Alvaro Dias (PR), que criticou duramente
o ministro da Fazenda, Guido Mantega, pelos erros nas suas previsões e pela "contabilidade criativa"
nas contas públicas. O embate deixou o ministro constrangido, mas ele não perdeu a chance de levantar
a bandeira mais popular do governo: emprego e renda.
"Pelos números do PIB dos últimos dois anos, percebemos que a bola de cristal de vossa excelência
continua quebrada", disse Dias, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado. "Não sabemos se é pior a incompetência ou a mentira deliberada e estamos preocupados
com as consequências", afirmou o tucano. "E preocupante o País ser gerido por um governo que vende
ilusões. Dilma precisa de mais verdades e menos fantasias."
Mantega reagiu com ironia, afirmando que as previsões dos economistas "caíram por terra" em 2012 por
causa da crise global. Disse que não é pecado mortal não acertar previsões quando a economia está
conturbada. "Diga quem acertou? Eu vou dar o Prêmio Nobel de Economia", ironizou. O ministro se
vangloriou por ter acertado as previsões de expansão nos primeiros anos à frente da pasta. Segundo

175

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

"MAQUIAGEM"

2

"Kit maquiagem". Dias acusou o governo de usar "truques", "manobras contábeis" e "kit maquiagem"
para chegar ao superávit primário do. ano passado. "Não costumamos usar maquiagem no ministério,
pelo menos que eu saiba. Fazemos tudo de acordo com a Lei Orçamentária e com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF)", rebateu Mantega.
O ministro afirmou que o governo tem conseguido cumprir os seus projetos e não tem faltado ousadia.
"Prometemos emprego para a população. Ela olha menos o PIB e mais as condições de vida e a renda",
disse. "Inclusive quando a economia teve desempenho mais fraco, continuamos gerando emprego: 6%
no ano passado. A economia brasileira, desse ponto de vista, está muito bem." Mantega, porém, não
arriscou uma previsão de crescimento em 2013. Rindo, disse que estava com receio de fazer estimativa
na frente do senador.
Mantega avaliou que 2013 começou com condições externas e internas mais favoráveis para a
economia brasileira. "O PIB tem sido maior a cada trimestre do que o trimestre anterior, e essa trajetória
vai ser mantida na economia brasileira. Isso será mantido o ano inteiro", afirmou.
Competitividade. O ministro disse que a crise internacional ainda não foi debelada, o que exige
providência no Pais para o aumento dos investimentos, que já dão sinal de retomada e devem ser o
indutor do crescimento. Mas, para ; isso, segundo ele, é imperativo um aumento da produtividade e da
competitividade. Mantega prometeu novos programas para infraestrutura.
O ministro aproveitou para mandar um recado ao mercado, que tem dado sinais de que não acredita no
comprometímento do governo em trazer a Inflação para o centro da meta, de 4,5%. Segundo ele, os
limites da meta de inflação não serão ultrapassados.

CORREIOWEB

CIDADES DF

22/03/2013

155- SETENTA E OITO CASAIS PARTICIPAM DE CASAMENTO COLETIVO NESTE
SÁBADO
Essa é a s• edição do evento que faz parte do projeto Alma Gêmea, promovido pela Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania do Distrito Federal (Sejus)

Setenta e oito casais participarão do primeiro casamento coletivo de 2013 no próximo sábado (23/3).
Essa é a 5" edição do evento que faz parte do projeto Alma Gêmea, promovido pela Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal (Sejus). O evento ocorre a partir das 18h no
Museu da República, na Esplanada dos Ministérios.
As noivas participantes ganharam o vestido de presente e passarão o dia na sede da Secretaria de
Justiça para receber o "Dia da Noiva", com direito a massagens corporais, cabelo e maquiagem.
A iniciativa do governo local conta com parcerias da iniciativa privada para cobrir os custos do
casamento, tais como cerimonial, decoração, vestidos e taxas de cartório. O orçamento é de R$ 30 mil.
O projeto já atendeu 175 casais em quatro cerimônias, desde a primeira edição, em 2012. Na última
edição do ano passado, cem casais se uniram em plena Praça dos Três Poderes.
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156- ERROS E MEIAS-VERDADES
Entre as obrigações que, no seu entender, o cargo que ocupa lhe impõe, o ministro da Fazenda, Guldo
Mantega, citou a de "tentar viabilizar" projeções otimistas. Postas assim as coisas, como fez o ministro
durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, parecem
justificadas todas as suas previsões, mesmo as mais disparatadas, como a feita no início do ano
passado, quando previu que, apesar do quadro de grandes dificuldades da economia mundial, a
economia brasileira cresceria 4%. O resultado apurado pelo IBGE, como se sabe, foi uma expansão de
apenas 0,9%.
Cioso do que diz ser sua obrigação, Mantega continua a fazer projeções otimistas. Agora, depois de
reconhecer que o desempenho da economia mundial em 2012 foi bem pior do que tem sido nos últimos
anos, o ministro diz que haverá melhoras em 2013. Na sua análise, a União Europeia, já combalida, não
deverá ter grande desempenho, mas "o risco de uma ruptura financeira está afastado em 2013". Parece
que a situação de Chipre, que tanto preocupa as autoridades econômicas e financeiras no resto do
mundo, não chega a Incomodá-lo.
No plano interno, a seu ver, as medidas de estímulo ao crescimento começam a produzir efeitos e, por
isso, a economia já mostra um crescimento maior. "Estamos numa trajetória gradual de aceleração da
economia, enfrentando as dificuldades que continuam na economia internacional", afirmou. E foi um
pouco além, ao dizer que acredita que a economia pode crescer 4%, mais do que os 3%, em média, que
os economistas privados estão prevendo. Tomara que acerte desta vez.
Mas o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) apontou razões para duvidar. "Pelos números do PIB dos últimos
dois anos, percebemos que a bola de cristal de V. Exa. continua quebrada", disse o senador ao ministro.
"Não sabemos se é pior s incompetência ou a mentirs delibersds, e estsmos preocupados com as
consequências."
Em resposta, o ministro reconheceu que "minha bola de cristal pode ter tido alguns defeitos, mas
costuma funcionar". Ás vezes, reconheça-se, até acerta.
A despeito dos prejuízos que erros grosseiros de projeção, deliberados ou não, causam à imagem das
autoridades, eles são menos graves para a credibilidade da política econômica do que meias-verdades
que essas autoridades transformam em argumentos para defender suas ações. Em pelo menos dois momentos o ministro da Fazenda utilizou esse recurso durante a audiência na CAE do
Senado.
Um dos momentos foi quando tratou da política fiscal, cuja execução se tornou mais difícil por causa da
estagnação da arrecadação tributária em decorrência do mau desempenho da economia. Para atingir o
superávit primário sem cortar despesas de custeio nem reduzir o ritmo em que vem concedendo
benefícios tributários a setores escolhidos, sob a justificativa de estimular a atividade econômica, o
governo vem lançando mão de recursos contábeis. Entre eles estão a apropriação antecipada de
dividendos de estatais e a exclusão de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
do cálculo do superávit primário.
O senador paranaense disse que esse procedimento equivale a "truque", "manobra contábil" e "kit
maquiagem". Em resposta, o ministro afirmou que tudo está de acordo com a lei orçamentária e com a
Lei de Responsabilidade FiscaL De fato, está. Mas esse tipo de artifício torna obscura a política fiscal, o
que corrói sua credibilidade.
Outro momento em que usou a meia-verdade foi quando tratou da inflação, para garantir que não há
risco de ela ficar acima da margem de tolerância da política de meta inflacionária. Também neste caso
ele está certo. Mas é preciso observar que a meta, mantida há vários anos, é alta, se comparada à
inflação média dos países ricos, e sua margem de tolerância é ampla demais, o que dá grande folga ao
governo. Mesmo assim, o governo vem agindo de maneira atabalhoada, tentando conter preços e tarifas
por meio de acordo políticos ou de seguidas reduções de tributos, o que torna sua política econômica
ainda mais questionável. Em cortes de despesas, nem pensar.
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157 - MICROFONE NA CARA
Mônica Bergamo

A lurd (Igreja Universal do Reino de Deus) foi condenada a pagar indenização de R$ 25 mil por danos
morais a um operador de som . O pastor de uma igreja de Belo Horizonte agrediu o homem com um
microfone em sua cara. A Universal recorreu ao TST (Tribunal Superior do Trabalho), mas a decisão foi
mantida.
MICROFONE 2
O religioso teria reclamado que o microfone estaria sujo e descascando. Quando o funcionário explicou
que era por excesso de lavagem, o pastor pediu para ele cheirar o aparelho. E empurrou o equipamento
em seu nariz. Após a agressão, outros pastores passaram a fazer piada dizendo: ''Cheira aqui''.
ECO
No processo, o trabalhador conta que, em rituais de exorcismo, um bispo apontava para ele e dizia:
"Queima esse demônio ai em cima. Mande ele embora, pois ele é o demônio que está estragando a
nossa reunião". A lurd afirma "que inexistiu a configuração do dano [ ...] e que não houve prova de
qualquer dano psíquico- emocional do autor".
CINQUENTINHA NA LIDA
Xuxa não terá folga, amanhã, dia em que completa 50 anos. A apresentadora participará da
apresentação da nova programação da Globo, na capital paulista.
SEM OBSTÁCULOS
São Paulo terá no próximo dia 14 a primeira corrida contra homofobia, preconceito religioso e étnico,
bullying, violência à mulher e outras formas de discriminação. O evento da Secretaria de Esporte do
Estado terá um percurso de 5 km em torno do vale do Anhangabaú.
PRETO E BRANCO
Ronaldinho Gaúcho deu uma camisa do Atlético Mineiro autografada para o poeta Ferreira Gullar,
torcedor do time. O presente foi entregue por três atleticanos -o cartunista Paulo Caruso e os jornalistas
José Maria Rabêlo e Petrônio Gonçalves. Gullar pretende retribuir a gentileza com um livro de poemas,
"para inspirá-lo".
FAZENDO CARÃO
Famosa por fazer biquinho e jogar o cabelo durante os desfiles, a modelo lzabel Goulart virou motivo de
brincadeira na rede social lnstagram. Pessoas que circulavam pela São Paulo Fashion Week postaram
fotos imitando a top, identificadas com o tópico #guesswho (advinha quem , em inglês). "É uma marca
minha. Sempre tive muito cabelo. Então, para não sumir nas fotos, eu jogava os fios", diz lzabel.
SALADA VERDE
O ator Sergio Marone e o apresentador Cazé Pecini estrelam campanha de divulgação do mapa de
feiras orgânicas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O projeto quer estimular o consumo de
alimentos orgânicos, favorecendo pequenos produtores e dando ao consumidor produtos de qualidade
mais baratos.
SUPINO E FLEXÃO
A Bodytech do shopping lguatemi, que será inaugurada em maio, terá sala exclusiva de maquiagem para
as alunas e aulas coletivas dadas em um palco.
E os donos da academia acabam de comprar a Pelé Club do ltaim Bibi. O investimento é de R$ 9
milhões.
PARABÉNS SEM FIM
Passados dois meses do aniversário de 50 anos de Fernando Haddad (PT), uma faixa felicitando o
prefeito de São Paulo continua na fachada de um prédio ocupado na avenida São João. A mensagem é
assinada pelos "seus amigos do MMPT [Movimento Moradia para Todos]".
VIVANAOMI!
A modelo britânica Naomi Campbell foi homenageada com um coquetel no Baretto, na sexta-feira,
realizado pela revista "Vogue". Participaram da festa o estilista Valdemar lódice, o modelo Yuri Campos,
o arquiteto Paulus Magnus, o produtor David Jensen e Donata Meirelles, diretora de estilo da publicação.
DESPEDIDA FASHION
Roberta Sá cantou no desfile da grife Têca, no último dia da São Paulo Fashion Week, na sexta. A atriz
Giselle ltié e a cantora Wanessa Camargo estiveram na Bienal.
ESTANTE
A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin foi inaugurada no sábado, na USP. A ministra da Cultura,
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A galeria Paralelo inaugura exposição da fotógrafa inglesa Deborah Anderson, às 19h, em Pinheiros.
Paulo Herkenhoff lança livro sobre Manabu Mabe, às 19h30, na Pinakotheke, na Vila Tramontana.
Ronaldo Fraga autografa o livro "Caderno de Roupas, Memórias e Croquis" na Livraria da Vila, no Jardim
Paulista, às 18h30.
Pedro Sabie toca no lançamento de coleção de sapatos para noivas na loja da Carmen Steffens da
Oscar Freire, às 20h.
O Oi Futuro abre hoje no Rio a mostra "Game Lover''.

O GLOBO

NEGÓCIOS E CIA

28/03/2013

158 - PROJETO VAI REGULAMENTAR CRUZEIROS MARÍTIMOS
Texto do PL 44912012 foi retirado da pauta do Congresso para sofrer ajustes de redação,

a pedido do Sindmar

FLAVIA OLIVEIRA

Saiu da pauta do Congresso Nacional o Projeto de Lei 449/2012, que regulamenta o trabalho dos
tripulantes de embarcações na costa brasileira. A pedido do Sindmar, dos oficiais de Marinha Mercante,
o senador Paulo Paim (PT-RS) retirou o projeto da pauta para ajustes de redação. Há preocupação, em
particular, com a regulamentação dos cruzeiros marítimos, segmento que cresceu muito no país nos
últimos anos. A atividade enfrenta uma espécie de vácuo regulatório, uma vez que não foi incluída na Lei
9.432/1997, que trata da navegação no Brasil. A expectativa é que o projeto sofra alterações e seja
reapresentado em um mês. A principal reivindicação do Sindmar é a isonomia entre empresas brasileiras
e estrangeiras. Hoje, as principais companhias de cruzeiros que atuam no pais são do exterior. Mas elas
não estão obrigadas a cumprir as mesmas regras impostas às de bandeira nacional. "Não submetem
suas rotas previamente às autoridades brasileiras, nem cumprem normas ambientais e de segurança
locais", afirma o Sindmar em nota. A brecha regulatória estaria relacionada à série de incidentes e
problemas sanitários de cruzeiros marítimos na costa brasileira.
900 mil PASSAGEIROS
Por ano, quase um milhão de pessoas fazem cruzeiros no Brasil. A temporada vai de novembro a abril.
Há 280 roteiros de viagens disponíveis. As cinco principais companhias são estrangeiras.
Design do Brasil em vitrine Italiana
O Salão Internacional do Móvel , em Milão, será vitrine para produtos fabricados no Brasil. A multimarcas
A Lot of lançará linha própria, batizada de A Lot of Brasil, no evento, que será realizado de 9 a 14 de
abril. O objetivo é apresentar peças com preços competitivos produzidas com matérias- primas nacionais
e sustentáveis. Serão 17 produtos criados por 12 designers, Fabio Novembre, Nika Zupanc, entre eles.
O italiano Vanni Pasca assina a curadoria. "Nosso objetivo é aumentar o faturamento em 800% e chegar
a 110 pontos de vendas no Brasil e no exterior", diz o designer Pedro Paulo Franco, sócio da marca. O
Investimento total no projeto deve bater os R$ 5 milhões. Já a Secretaria estadual de Desenvolvimento
do Rio levará, pela quinta vez, a mostra Rio + Design à cidade italiana. Vai reunir 27 expositores e mais
de 60 produtos em espaço de 230 metros quadrados, na Via Tortona. Entre os lançamentos, está a linha
para casa do designer Gilson Martins, que inclui relógio e porta- objetos para parede. A curadoria do
projeto, aporte de R$ 700 milhões, é de Guto lndio da Costa, Cláudio Magalhães e Zanini de Zanine.
Deve receber 25 mil visitantes. O designer carioca Rafael Miranda também estará em Milão no período.
Vai participar da Brazil S/A . Ele procura parceiros para produzir a linha de relógios de borracha
Copacabana. Quer arrecadar US$ 50 mil através de site de crowdfunding.
FRIOZINHO
A Monnalisa, italiana de roupa infantil, lança hoje campanha de inverno. As imagens, assinadas pelo
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fotógrafo Kirk Edward, circularão em mídias sociais. A grife inaugurou loja no Rio (Shopping Downtow~·~=---...
no fim do ano passado. Planeja chegar a Porto Alegre, Brasília e Goiânia em 2013. Prevê crescimento
de 30% nas vendas.
3

Ganho real1
O Sinduscon Rio fechou o acordo salarial de 2013. Trabalhadores da construção civil fluminense terão
reajuste de 9%, a partir de 1° de março. É o quarto ano seguido de correção acima do INPC, índice de
inflação que é referência nos acordos coletivos. Este ano, o ganho real chegou a 2,27%.
Ganho real2
O piso salarial dos trabalhadores passa a R$ 1.045. É o que ganham serventes e contínuos. Em 2012,
também houve reajuste de 9%; em 2011, de 7,5%; em 201 O, de 7%.
Má ideia
Pesquisa do Conselho Mundial de Turismo colocou o Brasil em 51° lugar em ranking de competítividade.
Dois pontos merecem atenção, aponta Paulo Senise, superintendente do Rio Convention & Visitors
Bureau: a malha terrestre e as tarifas aéreas.
Fidelidade
O ltaú assinou termo de ajustamento de conduta (TAC) com o MP do Rio ontem. Passará a comunicar
sobre mudanças em programa de fidelidade por telefone e e-maíl. Clientes reclamavam de não ter
recebido carta com aviso sobre as alterações.
Em Minas
A Partage inaugura, em abril, o Metropolitan Shopping Betím (MG). Aporte de R$ 250 milhões, terá 278
lojas.
'Top ten'
O Porto de ltaqui, em São Luís (MA), deve receber aporte de R$ 1,4 bilhão para ampliação de
armazenagem e infraestrutura nos próximos três anos. Quer estar entre os dez mais importantes do
mundo até 2031, movimentando 150 milhões de toneladas de cargas. Ano passado, foram 15,7 milhões.
Seguro em alta
Saltou 154% a carteira de seguros de cascos de navios do Grupo BB e Mapfre em 2012. Ficou com
19,4% de participação no mercado. O volume em prêmios foi de R$ 254 milhões. Este ano, prevê
crescimento puxado pelo setor off-shore.
SORVETE CARIOCA
O Sorvete Itália estreia hoje a campanha "Rio é uma delícia". Quer chamar atenção para as belezas da
cidade com vídeo para web e ação no lnstagram. A DPZ assina, em parceria com Grito, Aquarela Filmes
e Sonido. A sorveteria investiu R$ 330 mil e prevê faturar 30% mais.
DE PETRÓPOLIS
A cerveja Bohemia volta à mídia em campanha assinada pela AlmapBBDO. O comercial, que estreia
hoje, foi filmado na Cervejaria Bohemia, em Petrópolis. A ideia é aliar os conceitos de tradição e
qualidade. A marca, lfder do mercado premium, existe desde 1853.
Livros 1
O Clube de Autores, plataforma de publicação de livros independentes, recebeu aporte do Fundo SC, da
FIRCapitaiBZPian. Prevê dobrar o número de livros vendidos para 350 mil/ano.
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Livros 2
A Alta Books investiu mais de R$ 2 milhões para modernizar a área editorial. Prevê vender R$ 1O
milhões este ano, alta de 25%.
Livre Mercado
A clínica Otolife será inaugurada na Barra, na próxima terça. É aporte de R$ 800 mil.
A grife Wõllner reabre hoje loja no Shopping Leblon. Investiu R$ 500 mil em reforma. Espera aumento de
35% nas vendas.
A MOB vai distribuir mil kits da Océane Femme para cliente mês que vem. Terá cosméticos como lenço
para tirar maquiagem.

O ESTADO DE S. PAULO- SP

EDITORIAL

01/04/2013

159- O BALANÇO DO BNDES
O uso de manobras contábeis pelo governo federal para a obtenção de um superávit primário mais
aceitável já se tornou costumeiro, mas esse "truque" pode estar sendo levado longe demais. No ano
passado, para cumprir a meta r-eduzida de 2,38% do PIB- a meta anterior era de 3,1% -, o governo
utilizou R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano e se apropriou antecipadamente de parte dos R$ 28 bilhões
de dividendos das empresas estatais, alegando que, para isso, há previsão legal. Pode ser, mas, no caso dos dividendos, eles devem ser pagos de acordo com os lucros apurados de forma confiável, o que
não ocorreu, pelo menos com relação ao balanço do BNDES do segundo semestre de 2012.
Na ânsia de fazer a conta chegar ao resultado prometido, o Conselho Monetário Nacional, às vésperas
da virada do ano, permitiu que o BNDES lançasse em seu balanço um quarto das ações que possuía em
carteira sem atualizar o seu valor de referência, isto é, sem levar em conta as grandes oscilações das
cotações desses papéis no mercado. Isso inflou o lucro do BNDES em R$ 2,38 bilhões, o que foi útil
para o governo, mas pode ter consequências negativas para a instituição. Essa prática lança dúvidas
sobre a correção de seu balanço e pode limitar a sua capacidade de captar recursos no exterior. Com o
mercado externo menos acessível, o Tesouro Nacional poderá ser obrigado a repassar um volume ainda
maior de recursos para a instituição, que no ano passado recebeu nada menos do que R$ 55 bilhões.
O truque não passou despercebido pela auditora independente, que, em seu parecer sobre o balanço do
banco, fez constar uma ressalva sobre essa forma de contabilização desigual do valor das ações. De
fato, os lançamentos deveriam obedecer a um só critério, de acordo com os padrões contábeis
internacionalmente aceitos, isto é, todas as ações que representam participação do banco em outras
empresas deveriam ser lançadas pelo seu valor de mercado no momento de fechamento do balanço,
independentemente da oscilação de suas cotações. A abertura de exceção para que um quarto dos
papeis seja contabilizado de outra maneira é inteiramente discrepante das melhores práticas contábeis.
Não por acaso, as ações contabilizadas de "forma especial" são as mais afetadas pela desvalorização
das cotações na Bovespa. Com a duplicidade de critérios, o banco pode pagar mais dividendos ao
Tesouro, engordando o superávit primário.
Essas circunstâncias foram levadas em conta pela agência de classificação de risco Moody"s, que rebaixou a nota do BNDES e do BNDES-Par em dois degraus, passando-a de A3 para Baa2. Como motivos
para sua decisão, a Moody"s mencionou a "deterioração da qualidade de crédito intrínseca e,
particularmente, o enfraquecimento de suas posições de capital de nível 1". Essas razões podem ser
discutíveis, mas inegavelmente criam um obstáculo a tomada de crédito no mercado internacional.
Procurado pela reportagem do Estado, o BNDES, por meio de sua as-sessoria de imprensa, negou que
a ressalva feita pela auditora independente represente "qualquer impedimento para a emissão externa",
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Fontes do mercado e do próprio governo admitem que a maquiagem do balanço torna mais difícil a colocação de papéis do BNDES. Além disso, há restrições regulamentares que investidores institucionais,
como fundos de pensão, devem obedecer para a aquisição de papéis de instituições cujos resultados
sejam colocados em dúvida.
Ainda que os obstáculos venham a ser superados em negociações com investidores externos, o custo
para o banco tende a ser maior. O mais lamentável em tudo isso é a ligeireza e a irresponsabilidade com
que o governo agiu para obter um resultado a curto prazo, desprezando normas fundamentais para
assegurar a credibilidade do balanço de uma instituição do porte e da importância do BNDES.

FOLHA DE SÃO PAULO

MERCADO ABERTO

03/04/2013

160 - CAMEX REABRE CONSULTA PÚBLICA PARA ALTA DE TARIFA
MARIA CRISTINA FRIAS

A Camex (Câmara de Comércio Exterior) reabriu a consulta pública relativa a pedidos de alta temporária
do Imposto de Importação. Foram recebidos 262 pedidos e o prazo dado será para a contestação de
setores contrários, segundo o órgão.
A decisão, considerada inédita por muitos advogados, foi bem recebida, mas causou alguma estranheza
nos bastidores.
Para alguns, a iniciativa sinaliza uma possível mudança na política comercial do governo Dilma, que
vinha priorizando a proteção da indústria, e demonstra preocupação com a inflação.
O aumento do Imposto de Importação de produtos variados foi aprovado em setembro de 2012 e
apoiado por países do MercosuL
"Mas o movimento foi muito criticado nos Estados Unidos e na Europa", lembra Adriana Dantas. do
BM&A.
"A reabertura do prazo deve ser elogiada, mas demonstra receio do governo em autorizar novos
aumentos, com a inflação crescente", diz.
A iniciativa contraria interesses de importantes setores da indústria, como a química e a de
transformação.
"Apenas cem produtos serão contemplados e a escolha é complexa. Onerará a cadeia produtiva desses
produtos. É positiva, portanto, a decisão da Camex", afirma Renê Medrado, do Pinheiro Neto.
"Há o interesse em obter mais informações porque a lista é controversa", diz José Dias, do Demarest e
Almeida.
Sem crise
O resultado econômico do Brasil no ano passado não mudou, pelo menos até agora, o modo de os
investidores verem o mercado imobiliário do país.
A avaliação é da CEO da consultoria imobiliária Jones Lang LaSalle para as Américas, Lauralee Martin.
"A economia global está mais lenta. Não é apenas o Brasil [que teve um crescimento baixo], China e
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O Interesse dos investidores em adquirir imóveis no país não se alterou entre 2012 e 2013, segundo a
Atire (associação de investidores estrangeiros de imóveis).
"A indústria do setor no Brasil está começando a ficar mais transparente, o que é bastante atrativo para o
dinheiro internacional. Receber os eventos esportivos também coloca o país em um patamar global", diz
Martin.
Lucro materno
As vendas das lojas de varejo nos shoppings para o Dia das Mães deste ano devem crescer
aproximadamente 9% ante o mesmo período de 2012, segundo a Abrasce (Associação Brasileira de
Shoppings Centers).
A previsão é considerada e1<celente pelo presidente da entidade, Luiz Fernando Pinto Veiga, mesmo que
seja inferior ao aumento de 11% registrado na mesma data do ano passado ante 2011.
"Com a economia do país patinando do jeito que está, será um ótimo resultado."
Os artigos de perfumaria, maquiagem , moda feminina e calçados deverão ser os líderes em vendas,
conforme a associação.
Já o mercado de shoppings terá 48 novos empreendimentos neste ano. Serão 31 em cidades do interior
e outros 17 em capitais. No ano passado, foram abertos 27 em todo o território nacional.
"Fecharemos 2013 com 505 shoppings e, para o ano que vem, outros 30 vão entrar em operação", diz
Veiga.
Salários de brasileiros do setor de óleo e gás caem 7,2%
Os salários do setor de óleo e gás para trabalhadores locais tiveram queda de 7,2% no pais no ano
passado, segundo pesquisa da empresa de recrutamento Hays.
O atraso em leilões para e1<ploração de campos de petróleo é apontado como um dos responsáveis pela
retração.
A remuneração dos estrangeiros no Brasil, porém , cresceu 23% no mesmo período.
"Isso mostra que o fato de o pais ter um número limitado de trabalhadores qualificados está atraindo
pessoas de fora e elevando os salários delas", diz Keith Jones, da área de óleo e gás da Hays.
Quando comparado com outros países, o Brasil aparece em 16° lugar na lista dos que melhor
remuneram funcionários estrangeiros .
"O setor no país vai precisar de mais pessoas de outros países. Para atrair esses trabalhadores, os
salários devem crescer ainda mais", diz.
No mundo todo, a alta nas remunerações foi de 8,5%. A Austrália aparece no topo dos que melhor
pagam os profissionais do setor. No pais, também há falta de trabalhadores.
Caloria de gravata
Executivos estão comendo menos carne vermelha, mas consomem mais gorduras. Esse é o resultado
de um estudo da Omint, empresa de assistência médica, sobre hábitos alimentares da classe.
Foram entrevistados 4.093 executivos em 2011 e 2012. Desses, 51% declararam ter ingerido carne
vermelha com frequência no ano passado ante 66% em 2011 .
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Pelo levantamento, a maior renda dos pesquisados não garante melhor alimentação.
"Hábitos simples, como diminuir a ingestão de manteiga, já ajudam bastante a evitar as doenças
coronarianas", diz Caio Soares, diretor médico da Omint.
Câmbio sem telefonema
Depois de usar por cinco anos no Brasil a plataforma de negociação cambial FXGO, da Bloomberg, a
Volkswagen irá adotá-la na Argentina.
A montadora estuda utilizar o sistema eletrônico em outras de suas subsidiárias na América do Sul.
A plataforma permite que profissionais de investimento vejam, ao mesmo tempo, a cotação de moedas
em mais de uma corretora.
"Estamos encontrando mais corporações interessadas em negociar divisas eletronicamente, pois é mais
eficiente fazer isso do que pegar o telefone e ligar para vários bancos até obter o melhor preço", diz Tod
Van Name, chefe global de câmbio estrangeiro, economia e commodities da Bloomberg.
O sistema é usado por bancos e empresas de diferentes setores, segundo Van Name.
A Bloomberg tem hoje clientes em 174 países. Em 106 deles, a plataforma é usada. No Brasil, o serviço
existe desde 2005 e mais de cem empresas o utilizam.

O GLOBO ONLINE

PAÍS

06/04/2013

161- APÓS 100 DIAS, PSOL TEM AJUDA DO DEM PARA GOVERNAR MACAPÁ
Prefeito C/ésío Luis encontrou salários atrasados

SÃO PAULO- Partido radical de esquerda, o PSOL conta com ajuda de políticos ligados ao PSDB e ao
DEM em sua primeira gestão à frente de uma capital. Mas nos cem primeiros dias no comando da
prefeitura de Macapá, no Amapá, Clésio Luís não conseguiu, segundo admitem até aliados, mudar a
situação de caos administrativo pela qual passa a cidade de 415 mil habitantes. o titular da pasta de
Administração, justamente responsável por reverter esse panorama, inclusive já foi trocado.
O novo prefeito não chegou a nomear secretários filiados aos dois partidos, que o apoiaram no segundo
turno da eleição. Apenas PCdoB, PPS, PV e os nanicos PCB e PRTB foram contemplados na formação
do primeiro escalão, mas o ex-deputado estadual Jorge Amanajás, presidente do PSDB por cinco anos
no Amapá e que no final do ano mudou para o PPS, indicou o secretário de Educação, Saul Peloso da
Silva.
-

Ele não é filiado. É um técnico que eu conheço e indiquei ao prefeito- admite.

o deputado federal Davi Alcolumbre (DEM), derrotado no primeiro turno da eleição para prefeito, ano
passado, nega ter indicado secretários, mas admite que colabora com a pasta de Obras porque ocupou
o posto na gestão passada.
-Destinei R$ 10 milhões da minha cota de emendas para a secretaria de Obras.
A ajuda tem causado desconforto dentro do PSOL. A ex-deputada federal Luciana Genro não se
entusiasma com a gestão do colega de partido em Macapá.
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- Não tenho recebido muitas informações, o que não é bom porque indica que não estão sendo
tomadas medidas de impacto em Macapá.
Luciana critica as indicações políticas, mas diz que, pelo menos, foram evitadas nomeações de filiados
aos partidos que apoiaram o PSOL no segundo turno, o que, na sua visão, seria "o pior dos mundos".
- A pressão interna evitou que fosse formado um governo de coalizão.
No segundo turno da eleição, 35 membros da sigla- muitos deles integrantes da Executiva Nacionaldivulgaram nota repudiando a adesão de políticos do DEM e do PSDB à candidatura de Clésio. O grupo
também tentou levar o prefeito eleito ao conselho de ética por causa dos apoios, mas a Executiva
Nacional rejeitou o pedido numa votação apertada.
O presidente nacional do PSOL, o deputado Ivan Valente (SP), contemporiza o desconforto e defende a
gestão do prefeito da legenda na capital do Amapá.
- Não tem nada que está acontecendo na prefeitura de Macapá que contrarie a orientação do partido diz Valente.
Independentemente da ajuda de outros partidos, a população de Ma capá sofre. Por exemplo, as
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), paradas na cidade desde
novembro, só voltaram a funcionar quase três meses depois de iniciado o mandato.
-O governo está com dificuldade de engrenar. A população não consegue ver grandes mudanças. As
ruas continuam muito esburacadas- diz o aliado Amanajás, que reconhece, porém, o empenho do
novo prefeito para colocar as contas nos trilhos.
Clésio culpa a gestão antecessor, Roberto Góes (PDT), seu adversário no segundo turno da eleição,
pelo caos. Afirma que encontrou a prefeitura com salários atrasados . Ele reconhece que a população
ainda não sentiu a diferença.
-Não foi feita a maquiagem que os prefeitos comumente fazem quando entram.
O ex-prefeito Góes foi procurado, mas não retornou a ligação.
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162- ORGANIZAÇÕES PAULOOCTAVIO
Hoje, 80 trabalhadores da construção civil estão formados no nível básico do curso de informática
Operários chegam ao mundo virtual
As organizações PauiOOctavio, conhecidas pelas novidades e tendências lançadas no mercado,
empreenderam, dessa vez, na área da educação. Em maio de 2012, a empresa lançou o primeiro curso
de informática em um canteiro de obras do país. Hoje, o projeto tem quatro turmas, que totalizam 80
profissionais formados no nível básico da disciplina.
O empreendimento escolhido para receber as aulas foi o espaço destinado à construção do JK
Shopping, em Ceilândia. João Herman, um dos engenheiros responsáveis pela obra, contou que, no
inicio, era uma aula por semana. O sucesso entre os operários foi tão grande que, após a primeira
formatura, a empresa reorganizou a grade de estudo e passou a oferecer dois dias de aulas por semana.
"Assim que souberam da novidade, vários profissionais ficaram interessados e preencheram uma lista
fornecida pela empresa. Quase 50% do nosso pessoal participou, aprendeu e se formou, com
certificação do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)', disse João Herman.
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José Inácio Dias, 46 anos, descreveu a experiência vivida: "Foi uma oportunidade única. Eu já tinha
computador em casa, mas as crianças eram as que mexiam mais. Quando as aulas começaram, entrei
em um novo mundo. Tive a mesma sensação de como se estivesse aprendendo a ler", disse. Para ele, a
internet foi a parte mais interessante do curso.
Com 14 anos de serviços prestados às organizações PauiOOctavio, Samuel Dias da Silva, 63 anos,
ressaltou as técnicas e atalhos oferecidos pelo teclado. "Não sabia que as teclas podiam fazer tanta
coisa. Gosto muito do Word, passo horas escrevendo", afirmou.
De acordo com João Herman, a iniciativa possibilitou maior integração entre os operários, melhorou a
autoestima deles, além de possibilitar ao funcionário maior controle, por exemplo, sobre os conteúdos a
que os filhos têm acesso na internet.
Agora, a estrutura segue, com cerca de 1O computadores, para outro canteiro das organizações,
localizado no Setor de Rádio e TV Norte. Os instrutores e os certificados são oferecidos e atestados com
a qualidade do Senac.
"Eu já tinha computador em casa, mas as eram crianças as que mexiam mais. Quando asaulas
começaram, entrei em um novo mundo. Tive a mesma sensação de como se estivesse aprendendo a
ler"
José Inácio Dias , 46 anos, trabalhador
Os dermatologistas Maria Cristina e João Mansur anunciaram que a próxima unidade será em
Taguatinga ainda este ano (Arquivo Pessoal)
Os dermatologistas Maria Cristina e João Mansur anunciaram que a próxima unidade será em
Taguatinga ainda este ano
Glas - Redução Definitiva de Pelos
Gás protege a pele na depilação a laser
As empresas do Grupo Glas- Redução Definitiva de Pelos Gás-Laser, marca criada em Juiz de Fora,
nasceram da experiência adquirida por dois dermatologistas: Maria Cristina Mansur, 61 , e João Mansur,
63, que também é cirurgião plástico. Em 1976, os sócios passaram no concurso norte-americano do
ECFMG, o que possibilitou uma temporada de estudos na Universidade da Califórnia, onde ambos
fizeram doutorado.
A partir dessa experiência, eles conheceram o grande diferencial da marca: a utilização do gás, que
resfria a pele em até 4 graus Celsius, anestesiando e garantindo a proteção da pele para a aplicação do
laser. Dessa forma, a fotodepilação pode ser feita com mais energia, mais velocidade e mais segurança.
Outro aspecto importante é o tratamento feito com supervisão médica. A máquina com a tecnologia
somente é vendida com a apresentação de um CRM . "Em 1999, compramos nosso primeiro aparelho e,
depois de cinco anos, o procedimento ainda não havia chegado a Brasília", contou João Mansur.
Enquanto os tratamentos comuns somente queimam o que é marrom, ou seja, tem o pigmento chamado
melanina, encontrado nas hastes dos pelos, a eficácia desta tecnologia empregada nas unidades da
Glas, é capaz de destru ir células das matrizes ao redor destas hastes. o que garante uma diminuição
definitiva dos indesejáveis pelos.
A unidade de Brasília recebe cerca de mil pacientes por mês, o que proporcionou o investimento para
adquirir novas máquinas, capazes de tratar as manchas comuns da gravidez e o hemangioma.
"As máquinas chegarão no inicio de maio. Ainda para este ano, teremos a inauguração do espaço em
Taguatinga. Queremos estar próximo do público, inclusive o masculino, que cresceu muito nos últimos
anos. Nossa tecnologia também auxilia os homens que sofrem com pelos inflamados na barba, por
exemplo", completou o médico.
Bruno:
Bruno: "Esperamos aumento de 15% nas vendas este ano''
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Perfil
Bruno Prudente, gerente de Marketing do Alameda Shopping
Promoção premiará duas mães em maio
O publicitário Bruno Prudente, 28 anos, trabalhou em agências, inclusive como proprietário, desde a
época de faculdade. Em setembro de 2011 , Bruno começou a sua carreira profissional no Alameda
Shopping. Com a dedicação exigida pelo cargo de coordenador de marketing, em cerca de cinco meses,
Bruno assumiu a Gerência de Marketing do centro de compras. De acordo com ele, como o mall foi o
primeiro a ser construido em Taguatinga, a relação entre o espaço e o cliente é afetiva. "Queremos
crescer, mas o foco é fazer com que a cidade cresça junto. Valorizamos muito a cultura, os artistas, os
monumentos e as pessoas que vivem o dia a dia do shopping", disse.
Como foi o planejamento para a Páscoa?
Fizemos uma comemoração simples, mas aconchegante. A promoção fez sucesso entre as crianças,
que decoravam bolinhos de chocolate com tipos variados de guloseimas. Depois, fotos eram publicadas
na nossa página do Facebook. A mais curtida, ganharia um ovo de chocolate com cerca de 3kg. A
repercussão foi tanta, que o segundo lugar também foi agraciado. Isso foi muito legal.
Qual será o investimento do Alameda para o Dia das Mães?
Nossa verba chegou a R$ 80 mil. Este ano será especial. Desenvolvemos uma campanha cheia de
surpresas. A partir de R$ 50 em compras, os clientes poderão fazer a troca pelo cupom promocional. O
prêmio será a transformação das duas vencedoras, que vão ganhar R$ 2,5 mil para fazer compras com a
ajuda do estilista brasiliense Tarcísio Brandão; tratamento estético e dentário; cabelo e maquiagem . A
promoção começará no próximo dia 26, e esperamos um aumento de até 15% nas vendas deste ano.
Patriota:
Patriota: "A Agência 100% oferecerá um trabalho de impacto"
Mídias
Agência 100%
Empresas se unem para ampliar atendimento
Em janeiro deste ano, Geraldo Patriota e Eliane Nascente uniram suas experiências de mercado, e
acertaram a fusão das agências Patriota e 100%. A primeira, especializada no mercado do varejo, e a
segunda com foco no segmento institucional. De acordo com Patriota, a sociedade trará beneficios
significativos para os clientes de ambas as empresas.
Hoje, com a f usão, foi adotado o nome Agência 100%. "Agora, temos uma bagagem de conhecimento
importante. Somado o tempo de existência de cada uma das empresas, são mais de 30 anos de
trajetória. Nos unimos para oferecer ao cliente soluções rápidas, com planejamentos estratégicos amplos
e detalhados", contou Geraldo.
Para ele, as expertises se completam, o que possibilitará a Agência 100% oferecer um trabalho de
impacto, com vantagens para o cliente. "Estamos nos moldando às novas mídias. Oferecemos formas de
interação entre cliente e consumidor. São inúmeras as vantagens da internet, mas toda essa informação
precisa ser trabalhada com certeza e convicção para gerar conteúdos ágeis e positivos", ressaltou.
A Agência 100% tem clientes nos segmentos de ótica, construção civil, autoescola, restaurante e
shopping. Além disso, também trabalha com a comunicação e a divulgação de grandes eventos, como o
Maior São João do Cerrado, que acontece, em agosto, em Ceilândia.
Quando anal isa o mercado da comunicação na capital, Patriota acredita que os próximos três anos serão
decisivos. "Os grandes acontecimentos previstos em território nacional originarão um fluxo grande de
público, garantindo um retorno para o comércio. Começamos este ano com o pé direito, e nosso intuito é
prospectar e fidelizar clientes. E provável que o empresariado conquiste melhor desempenho em 2013,
2014 e 2015" , disse.
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Notas
Endividamento
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), mostrou que o percentual
de famílias brasilienses endividadas em março de 2013 foi de 84,5%. Essa porcentagem equivale a
625.553 famflias com algum tipo de dívida. O índice é superior ao registrado em fevereiro, que foi de
83,6%. Na comparação entre março e fevereiro, o número de endividados aumentou em mais de 6 mil.
(Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)
Comércio
O lndice de Confiança do Comércio (lcom), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), diminuiu 2,3%
no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2012. Essa é a terceira queda
consecutiva do indicador, que teve redução de 0,9% no trimestre encerrado em fevereiro deste ano. Os
principais segmentos apresentaram queda na confiança do empresário, com destaque para materiais de
construção, que teve recuo de 8 %.
Alimentação
A Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert) divulgou
o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto Análise: os brasileiros gastam cerca de R$ 28 para
almoçar fora de casa. Foi apurado o valor médio da refeição, composta por prato principal, bebida não
alcoólica, sobremesa e o tradicional cafezinho. A refeição mais cara é a da Região Norte, que custa
cerca de R$ 30,45, e a mais barata, a do Nordeste, em média, f ica em R$ 23,74.
Medicamentos
Os medicamentos vendidos no Brasil terão aumento de até 6,31 %. A autorização para o reajuste foi
dada, na última quinta-feira, pela Cãmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed), e
publicada no Diário Oficial da União. As primeiras variações de preço deverão ocorrer em junho ou julho,
quando começam as reposições de estoques. De acordo com a resolução, a categoria de medicamentos
com maior participação de genéricos, como o omeprazol a amoxicilina, tem reajuste autorizado de até
6,31 %.

CORREIO BRAZILI ENSE- DF
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163- DÍVIDA BRUTA DO PAÍS É MOTIVO DE DESCONFIANÇA
O fraco arrocho fiscal e a forte i njeção de capital nos bancos federais desde os primeiros dias do
governo Dilrna Rousseff já produziram pelo menos um efeito indesejado na economia brasileira: a
relação entre o endividamento total do setor público e o Produto Interno Bruto (PIB), importante
parâmetro de solidez da economia, saltou preocupantes 5,05 pontos percentuais. Em janeiro de 2011 ,
esse indicador batia a casa dos 54,06%. Em fevereiro de 2013, último dado disponível, marcou 59,11 %.
Diante do quadro de deterioração, há quem aposte que o endividamento público saltará para a casa dos
60% do PIB ainda este ano- patamar registrado somente em 2009, quando o Brasil entrou em
recessão e o PIB caiu 0,3%, e característico de país em crise. "A dívida bruta é um bom termômetro para
avaliar o tamanho do setor público na economia. Quanto maior for a participação estatal, menor será o
espaço do setor privado, que, aos poucos, vai sendo expulso do país", avisa o economista Felipe Salto,
especialista em finanças públicas da Consultoria Tendências.
O Brasil tem a segunda maior relação dívida bruta/PIB do Brics (Brasil, Rússia, China e África do Sul),
perdendo apenas para a lndia, com 67,6%. Em seguida, nesse ranking, aparecem África do Sul (39,9%),
China (22%) e Rússia (8,4%). "Não basta olhar se a divida é grande ou pequena. Tem de observar se a
trajetória cresce ou não", pondera Salto. Nesse caso, mesmo que a !ndia tenha endividamento maior que
o brasileiro, pesa a favor dos asiáticos o fato de o passivo indiano estar em rota de queda. Em 2005, por
exemplo, a relação dívida/PIB na lndia era de 81 %, 13,4 pontos percentuais acima do patamar atual.
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A preocupação com a disparada do endividamento bruto só não é maior porque o Banco Central reduz
a taxa Selic para o menor nível da história, 7,25% ao ano, aliviando a conta de juros. Mas ainda que
tenha conseguido diminuir esse gasto, a fatura ficou aquém do esperado. Nos últimos dois anos, a Selic
encolheu 5,25 pontos percentuais. O custo médio do endividamento, contudo, baixou apenas 0,86 ponto
percentual sobre o PIB em 2012.
Ao mesmo tempo em que tem gastado muito, o governo enfrenta dificuldades para economizar recursos
e saldar os encargos da dívida. Há três anos, o país não consegue bater a meta do chamado superavit
primário. O problema se tornou tão grave que obrigou o Ministério da Fazenda a adotar diversos
mecanismos contábeis, nada ortodoxos, para cumprir as metas definidas pelas leis de .Responsabilidade
Fiscal (LRF) e de Diretrizes Orçamentárias (LDO) .
Ao fazer o que o mercado tachou de manobras contábeis, o Palácio do Planalto deu brecha para que a
oposição criticasse o governo. Há três semanas, ao falar a senadores na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, entrou em rota de colisão com o
senador Álvaro Dias (PSDB-PR). Ao pedir a palavra, o parlamentar usou termos como "truques",
"manobras contábeis" e "kit maquiagem" para criticar ações do m inistério para fechar as contas públicas.
Irritado, Mantega vociferou contra o tucano, e avisou que "na Fazenda não usamos maquiagem .
Fazemos tudo como manda a LRF e a LDO".
Improvisos
Por conta dessas improvisações, bancos e consurtorias passaram a estabelecer cálculos próprios para
medir a real situação do quadro fiscal brasileiro. A Tendências criou dois índices: o superavit primário
efetivo e a dívida líquida efetiva. Cada um considera os efeitos das manobras feitas pelo governo e
considera apenas o número que julgam ser o mais correto para avaliar contas públicas.
Algo parecido fez o ltaú Unlbanco, que passou a usar regras específicas para dimensionar o gasto
público. "Minha função é tentar definir conceitos que ajudem na análise da política fiscal. Temos
observado que o mercado inteiro está tentando criar um conceito de endividamento para o Brasil que
faça bastante sentido", explica o economista Maurício Oreng, um dos responsáveis pelos cálculos que a
instituição financeira passou a adotar.
Fora do Brasil, o questionamento não é diferente. Nos últimos meses, choveram críticas na imprensa
estrangeira sobre a forma de apresentação das contas públicas brasileiras. Doutor em ciências sociais
pela Universidade de Bruxelas, na Bélgica, o diplomata Paulo Roberto de Almeida credita essa
desconfiança a improvisações na condução das políticas econômicas do atual governo. "Basicamente, o
Brasil abandonou o tripé que balizou o crescimento durante anos: câmbio flutuante, metas de inflação e
superavit primário", menciona.
Questionado pelo Correio sobre o tema, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, recusou-se a
comentar.
Risco de rebaixamento
Atualmente vivendo em Hartford, no estado norte-americano de Connecticut, o diplomata Paulo Roberto
Almeida diz acompanhar de perto as notícias vindas do Brasil, e se mostra preocupado com a onda de
desconfiança ocasionada pela postura considerada por ele intervencionista da gestão Dilma Rousseff na
economia. "Percebo uma nítida deterioração da imagem da política de governo do Brasil, tanto para os
mercados quanto para as instituições internacionais", analisa. Apesar da disparada do endividamento
bruto, o governo prefere alardear a relação entre a dívida líquida, que desconta as reservas cambiais,
em relação ao PIB como sinal de saúde- o indicador está 35%.
"O mercado internacional não percebeu que o Brasil está abusando da capacidade de enganar a todos.
Em algum momento, porém, as agências de classificação de risco reverterão o grau de investimento que
recebemos a duras penas".
Paulo Roberto de Almeida,
diplomata, doutor em ciências sociais
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164- APÓS 100 DIAS, PSOL TEM AJUDA DO DEM PARA GOVERNAR MACAPÁ
Prefeito C/ésio Luís encontrou salários atrasados

Sérgio Roxo e Erich Macias

Fogo amigo. Clésio Lufs e o senador Randolfe Rodrigues foram criticados por colegas de partido por
apoio do DEM e PSDB
SÃO PAULO Partido radical de esquerda, o PSOL conta com ajuda de políticos ligados ao PSDB e ao
DEM em sua primeira gestão à frente de uma capital. Mas nos cem primeiros dias no comando da
prefeitura de Macapá, no Amapá, Clésio Luis não conseguiu, segundo admitem até aliados, mudar a
situação de caos administrativo pela qual passa a cidade de 415 mil habitantes. O titular da pasta de
Administração, justamente responsável por reverter esse panorama, inclusive já foi trocado.
O novo prefeito não chegou a nomear secretários filiados aos dois partidos, que o apoiaram no segundo
turno da eleição. Apenas PCdoB, PPS, PV e os nanicos PCB e PRTB foram contemplados na formação
do primeiro escalão, mas o ex-deputado estadual Jorge Amanajás, presidente do PSDB por cinco anos
no Amapá e que no final do ano mudou para o PPS, indicou o secretário de Educação, Saul Peloso da
Silva.
- Ele não é filiado. É um técnico que eu conheço e indiquei ao prefeito- admite.
O deputado federal Davi Alcolumbre (DEM), derrotado no primeiro turno da eleição para prefeito, ano
passado, nega ter indicado secretários, mas admite que colabora com a pasta de Obras porque ocupou
o posto na gestão passada.
-Destinei R$ 10 milhões da minha cota de emendas para a secretaria de Obras.
A ajuda tem causado desconforto dentro do PSOL. A ex-deputada federal Luciana Genro não se
entusiasma com a gestão do colega de partido em Maca pá.
- Não tenho recebido muitas informações, o que não é bom porque indica que não estão sendo tomadas
medidas de impacto em Macapá.
Luciana critica as indicações políticas, mas diz que, pelo menos, foram evitadas nomeações de filiados
aos partidos que apoiaram o PSOL no segundo turno, o que, na sua visão, seria "o pior dos mundos".
-A pressão interna evitou que fosse formado um governo de coalizão.
No segundo turno da eleição, 35 membros da sigla- muitos deles integrantes da Executiva Nacional divulgaram nota repudiando a adesão de politicos do DEM e do PSDB à candidatura de Clésio. O grupo
também tentou levar o prefeito eleito ao conselho de ética por causa dos apoios, mas a Executiva
Nacional rejeitou o pedido numa votação apertada.
O presidente nacional do PSOL, o deputado Ivan Valente (SP), contemporiza o desconforto e defende a
gestão do prefeito da legenda na capital do Amapá.
- Não tem nada que está acontecendo na prefeitura de Macapá que contrarie a orientação do partido diz Valente.
Independentemente da ajuda de outros partidos, a população de Macapá sofre. Por exemplo, as
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), paradas na cidade desde
novembro, só voltaram a funcionar quase três meses depois de iniciado o mandato.
-O governo está com dificuldade de engrenar. A população não consegue ver grandes mudanças. As
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Clésio culpa a gestão antecessor, Roberto Góes (PDT), seu adversário no segundo turno da eleição,
pelo caos. Afirma que encontrou a prefeitura com salários atrasados. Ele reconhece que a população
ainda não sentiu a diferença.
- Não foi feita a maquiagem que os prefeitos comumente fazem quando entram.
O ex-prefeito Góes foi procurado, mas não retornou a ligação.
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165 - MORRE MARGARET THATCHER, SÍMBOLO DE UMA ERA
Primeira e única mulher a governar a Inglaterra, a "dama de ferro" foi o símbolo do neoliberalísmo, que viveu seu
apogeu nas décadas de 80 e 90; privatizações começaram com ela; porta-voz da famflia infonnou que Thatcher
morreu "em paz•; aos 87 anos, após sofrer um derrame nesta manhã

247- Os neoliberais perderam sua musa. Nesta segunda-feira, morreu Margaret Thatcher, a primeira e
única mulher a governar a Inglaterra, de 1979 a 1990. Durante esse período, ela privatizou várias
empresas, como a British Telecom, a British Gas e a British Petroleum, que atuavam em antigos setores
monopolizados pelo Estado.
A ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha morreu aos 87 anos após sofrer um derrame, conforme informou
um porta-voz da família. "É com grande tristeza que Mark e Carol Thatcher anunciaram que sua mãe, a
baronesa Thatcher, morreu em paz após um derrame nesta manhã, disse o lord Tim Bell.
Ela liderou os conservadores a três vitórias eleitorais, governando por quase 12 anos, o maior período
contínuo no governo para um premiê britânico desde o início do século 19.
Suas reformas sacudiram a Inglaterra e, até hoje, provocam discussões acaloradas. Para os liberais, ela
foi a mais importante primeira-ministra do século XX e restaurou a competitividade do país. Para os
trabalhistas, apenas aprofundou um quadro de recessão, alto desemprego e baixo crescimento.
Em 2011 , ela foi vivida no cinema por Meryl Streep, que levou o Oscar de melhor atriz no filme A Dama
de Ferro no ano passado. A produção, um retrato intimo da mulher que foi ouvida em meio a um
ambiente político repleto de homens, também levou o prêmio de melhor maquiagem .

VEJA - SP

ESPECIAL

13/04/2013

166- UMA DAMA DO LADO DIREITO DA HISTÓRIA
Margaret Thatcher salvou a Inglaterra do declínio econõmico e político. O conjunto de suas ideias ganhou um nome,
thatcherismo, algo que nenhum outro premiê britânico alcançou - nem Winston Churchi/1
Com reportagem de Tatiana Gianiní e Nathalia Watkins

Margaret Thatcher morreu na última segunda-feira, dia 8. vítima de derrame. Ela tinha 87 anos. Andou
esquecida até que Merryl Screep a representou no cinema, em um filme espetacular que se fixou mais no
outono de sua vida, quando Thatcher. viúva e senil, conversava com Denis, o marido morto havia anos,
como se ele estivesse tomando café da manhã com ela. Comovente e triste. Mas Thatcher. feita
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baronesa depois de deixar o posto de primeira-ministra, se permitia raras demonstrações públicas de
emoção. Ela estava com os olhos marejados de lágrimas quando diante da imprensa se despediu do
cargo, ocupado por ela por onze anos, entre 1979 e 1990. Nesse período, transformou a política na
Inglaterra, ajudou a enterrar o moribundo comunismo soviético e criou uma doutrina de política
econômica, o thatcherismo. que, em diferentes gradações, dominou o período áureo da globalização na
década de 90, dando racionalidade aos políticos no poder e tirando milhões de pessoas da miséria em
países tão díspares quanto o Vietnã e o México. Foi chamada pela primeira vez de Dama de Ferro por
um jornal oficial soviético, que julgou estar ofendendo-a. Ela adorava o apelido. Fez jus a ele na vida
pública. Mostrou que governo e povo não são a mesma coisa. Governo é uma gigantesca burocracia
cujos interesses só em alguns poucos casos, aqueles em que há ganho político, coincidem com os do
povo. Por isso é preciso vigiar os governantes, cobrar eficiência deles e diminuir seus poderes.
Thatcher foi demonizada pelas esquerdas retrógradas por ter obtido sucesso em suas políticas e tê-las
imitadas em quase todas as panes do mundo. Com razão, pois o salvacionismo insurrecional das
esquerdas só tem, na cabeça de seus seguidores, alguma chance quando tudo dá errado em um pais e
a miséria se instala. Tolice. Se fizessem uma pequena pesquisa histórica, descobririam que, no
Ocidente, os parados de esquerda crescem mesmo é nos momentos de bonança econômica, quando o
capitalismo produz excedentes econômicos bastantes para sustentar a imensa turma de socialistas e
assemelhados que invariavelmente ganham a vida sem trabalhar. Foi assim nos Estados Unidos.
Durante a dura recessão dos anos 30, o partido comunista do país praticamente desapareceu. Foi só no
esplendor econômico do pós-guerra, quando a classe média enriqueceu e os pobres viraram classe
média, que as ideias socialistas e comunistas ganharam maior proj eção nos Estados Unidos. Não é por
outra razão que o esquerdismo no Ocidente tem sempre um quê de esnobismo, um ar de superioridade
moral, intelectual e de classe. Isso vem da certeza de que, enquanto derrubam o sistema nos bares e em
ambientes chiques, o capitalismo continua firme produzindo o excedente econômico que permite aos
militantes viver sem trabalhar e aos ricos dizer-se de esquerda sem o temor de perder tudo para os
revolucionários. O esquerdismo no Ocidente é apenas um estado de espírito. Quando passa disso, cobra
um alto preço.
Na Inglaterra deu-se um fenômeno semelhante. O conservador Winston Churchill , vencedor na 11 Guerra
Mundial, não foi apeado do poder pelos socialistas no alvorecer da paz por causa das penúrias impostas
ao povo. Livres da guerra e da pobreza pela ajuda dos Estados Unidos, os eleitores ingleses sentiram-se
coníortáveis o bastante para embarcar na experiência socializante que afundaria a Inglaterra- até que
Thatcher salvasse o país. Entre 1945 e 1951 , praticamente todas as grandes companhias de bens e
serviços foram estatizadas e passaram a se pautar por aquela dinâmica antiprogresso, antitecnologia e
antieficiência que caracteriza a esquerda no poder. A British Telecom , por exemplo, conseguiu bloquear
a entrada do fax na Inglaterra. A empresa temia que o aparelho fosse uma ameaça ao uso do telefone
para falar. Em quadro muito familiar aos brasileiros antes das privatizações do governo Fernando
Henrique Cardoso, um telefone na Inglaterra podia ficar mudo seis semanas antes que aparecesse um
técnico da estatal para tentar resolver o problema. Sem concorrência. sob a proteção do monopólio, as
estatais tripudiavam sobre os usuários e o público. Prejuízos? O governo cobria. Mas de onde tirar tanto
dinheiro? Ora, aumentando os gastos públicos e deixando a inflação devorar o poder de compra das
pessoas. Somados todos os sindicatos, os dias de trabalho eliminados por greves na Inglaterra antes de
Margaret Thatcher se contavam em dezenas de milhões por ano. Thatcher chegou e acabou com o
processo de destruição do país. "A Inglaterra antes de Thatcher era como a Argentina de hoje, mas sem
a maquiagem dos índices", resume o economista Maílson da Nóbrega, que vivia em Londres naquele
período.
Na campanha para as eleições de 1979, o Partido Conservador sagrou-se vitorioso e Margaret Thatcher
assumiu como primeira-ministra. Suas convicções, formatadas no liberalismo, foram fortalecidas por
valores morais e religiosos (ela era metodista e converteu-se ao anglicanismo após se casar). A inflação,
segundo ela, era um "mal moral traiçoeiro". A liberdade individual, um valor moral a ser defendido em
sua totalidade. O governo Thatcher teve um começo difícil. Para combater a alta dos preços, ela elevou
os juros e passou a faca nos gastos governamentais. Como resulta o imediato, a atividade econômica
esfriou e o desemprego triplicou. A popularidade dela afundou, mas suas convicções não se abalaram .
Em 1982, um fator inesperado contou a seu favor. Em abril, o ditador argentino Leopoldo Galtieri
ordenou a invasão das Ilhas Malvinas (Falklands para os britânicos), governadas pelos ingleses desde o
início do século XIX. Em defesa dos kelpers, a população local, Thatcher mandou reconquistar as ilhas,
o que ocorreu dez semanas depois. O retomo dos soldados vitoriosos foi uma festa. "As Malvinas
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empurraram a popularidade de Thatcher para cima", diz o economista John Van Reenen, da London
School of Economics. "Sem a guerra, ela provavelmente teria perdido a eleição de 1983."
Em seu segundo mandato, Thatcher comprou briga com os sindicalistas, a maioria deles agraciada e
controlada pelo Partido Trabalhista. Os mineradores estavam entre os mais paparicados. As minas de
carvão, que sustentaram a Revolução Industrial do século XVIII, estavam mais profundas e eram de
difícil exploração. Com isso, o produto importado da China custava 25% menos. Antes de Thatcher, a
pressão dos funcionários garantia o monopólio do carvão nacional e obrigava o governo a pagar
pesados subsídios ao setor. Proteger um setor ineficiente não fazia sentido para Thatcher. "Você não sai
de casa para comprar um paletó quatro vezes mais caro só para manler as pessoas no trabalho", disse
ela. O Sindicato Nacional de Mineradores convocou uma greve e Thatcher chamou policiais de outras
cidades para combater os piquetes, para que não tivessem dó de usar o cassetete. Um ano depois, a
paralisação acabou e a Justiça multou o sindicato.
Com os sindicatos enfraquecidos, inflação controlada e previsibilidade na politica econômica, a Inglaterra
atraiu investidores estrangeiros. Um deles foi a montadora japonesa Nissan, que instalou uma fábrica na
cidade de Sunderland, no norte do pais. Em 1987, cinquenta indústrias japonesas já haviam se
estabelecido na Inglaterra. O investimento externo triplicou. "Se Thatcher não tivesse existido, a
Inglaterra seria hoje mais pobre, mais influenciável por outras nações e estaria totalmente afundada na
crise europeia", diz o historiador Timothy Knox. diretor do Centro de Estudos Polítícos, em Londres,
fundado por ela. "E suspeito que a Guerra Fria teria durado mais."
Não por acaso, os detratores de Thatcher são os mesmos reacionários que tentam recompor a barreira
que dividia Berlim em duas. Gente mais sensata vê no liberalismo de Thatcher parte da explicação para
as crises financeiras recentes. Pode até ser, mas ela não tinha como prever o surgimento dos subprime
e dos derivativos, mecanismos de alto risco que maquiaram a bolha especulativa. Seu legado é
altamente positivo, a começar pela conversão dos socialistas do Partido Trabalhista inglês ao sistema
produtivo de mercado, o capitalismo. Thatcher dizia ter sido essa sua maior conquista. Em 1995, o
Partido Trabalhista alterou o seu programa, eliminando a cláusula que previa a socialização dos meios
de produção. Disse o chefe de estratégia do premiê trabalhista Tony Blair: "Somos todos thatcheristas,
agora".

O G LO BO- RJ

OPINIÃO

16/04/2013

167- ROYALTIES SOB CONTROLE
Jonas Lop es de Carvalh o Jr

Como órgão de defesa dos cofres públicos, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem
combatido o mau uso dos recursos dos royalties, apontando como utilização indevida despesas com
pagamento de shows, eventos pretensamente culturais, obras de "maquiagem" etc. Mais do que ser
órgão de controle externo da administração pública, o TCE tem buscado cumprir seu papel de
fomentador do controle social.
Por sua natureza finita e de compensação financeira pela exploração do petróleo, os royalties devem ser
utilizados para promover a transformação e a evolução dos municípios, dando condições para um salto
de qualidade de vida e a conquista da autossuficiência quando os recursos se extinguirem. Por isso, eles
devem ser pagos aos estados produtores.
Muito já tem sido dito sobre os efeitos nocivos da alteração na distribuição dos royalties das áreas já
licitadas. Mudar as regras no meio do jogo prejudica a segurança jurídica e a confiança dos mercados
interno e externo. Esta redução do repasse afetará a autonomia dos municipios do Estado do Rio e
inviabilizará diversos programas de governo. Como consequência, haverá aumento do desemprego,
cortes de despesas no meio privado e, principalmente, nos serviços públicos à disposição dos cidadãos.
Não é válido utilizar argumentos sobre o mau uso dos recursos para justificar a mudança das regras, já
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A legislação deveria dar mais instrumentos para que se pudesse cobrar dos gestores públicos o uso
adequado dos recursos dos royalties. Os órgãos de controle, a sociedade e suas enlidad1:1s organizadas,
assim como a imprensa livre, têm o papel de acompanhar a destinação desses recursos, e cada um em
sua esfera de atuação pode exigir a gestão pública responsável.
A Medida Provisória 592/2012 vincula 100% dos recursos oriundos dos contratos de concessão firmados
a partir de 3 de dezembro de 2012, assim como 50% do Fundo Social, à aplicação obrigatória em
programas da área de educação, em acréscimo aos recursos mínimos exigidos pela Constituição.
Deixando à parte a discussão jurídica, devemos nos perguntar se os recursos devem ser integralmente
destinados à educação.
Discute-se que o problema da educação no Brasil não é mera falta de recursos, e sim da correção e
eficiência na aplicação deles. A sociedade deve questionar se a escolha feita pela presidente Dilma é ou
não a mais adequada. A saúde é outra área de extrema importância, que em todo o Brasil não está
atingindo o nível desejável de atendimento, qualitativa e quantitativamente. Após o fim da CPMF, a
saúde não teve a reposição de verbas revista e planejada.
Se os recursos dos royalties devem ou não ter destino definido em lei e qual deve ser este destino são
temas que precisam entrar na pauta de discussões de toda a sociedade. Afinal , sem esse tipo de
participação, o controle social não pode ser efetivamente exercido.

CORREIO BRAZILIENSE- DF

ESPORTE

16/04/2013

168- FIFA REABRE SELEÇÃO
Mesmo que as inscrições para trabalhar como voluntário da Fifa estejam encerradas, ainda é possível
participar da Copa das Confederações. Isso porque a entidade reabriu a seleção para quem quiser
trabalhar especificamente nas cerimônias de abertura e de encerramento do evento. O caminho está
aberto para moradores de Brasflia e do Rio de Janeiro, que devem se inscrever pela internet até 22 de
abril. Só para a cerimônia de abertura, serão selecionados 2,6 mil voluntários.
O show ocorrerá em 15 de junho, antes da partida de Brasil e Japão, no Estádio Nacional de Brasília
Mané Garrincha. Quem comandará a festa será o carnavalesco Paulo Barros, responsável pelos dois
últimos títulos do carnaval da escola de samba Unidos da Tijuca. "A principal diferença é preocupação
com o gramado. Não podemos estragá-lo, por isso não vamos usar carros alegóricos, por exemplo",
destaca o carnavalesco.
Ainda assim , a marca dele será deixada em campo. "Vou explorar mais uma característica que sempre
uso nos desfiles, que é o lado humano", explica. Ele se mostra empolgado com a ideia de fazer parte do
evento e sonha alto. "Pretendemos que a cerimônia tenha uma cara brasileira e que a Copa das
Confederações não seja lembrada apenas pelos jogos e gols, mas pelas festas de abertura e de
encerramento."
Não é necessário ser dançarino nem cantor de chuveiro para participar, e todos os perfis estão entre as
possibilidades de Paulo Barros, inclusive pessoas com deficiência, que podem se inscrever para
participar dos bastidores da festa. As únicas exigências do Comitê Organizador Local (GOL) é que os
candidatos sejam maiores de idade, com bom condicionamento físico, alegria, bom humor e vontade. A
informação faz parte do pouco que se sabe sobre a celebração. Os planos da cerimônia continuam em
segredo absoluto .
Já selecionado como voluntário, o funcionário público Carlos Moura, de 26 anos, conta que não tem
dons artísticos, mas está ansioso para o dia da apresentação. "Pelo que a gente conhece de cerimônias
de Copa do Mundo e de Olimpíadas, acho que será uma apresentação bem grandiosa", comenta. Quem,
como ele, se cadastrou no Programa de Voluntários do Comitê Organizador Local (GOL) e selecionou a
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opção "Cerimônias" não precisa fazer uma nova inscrição.
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Os que ainda não possuem cadastro devem fazê-lo no site da Fifa. exclusivamente. Todos passarão por
·
uma pré-seleção e receberão um convite para participar de um processo de triagem. Entre as opções
estão: elenco, produção de elenco, figurino, maquiagem, alegorias, gerência de palco, suporte de
produção.
Funções
Também estão abertas as inscrições para apoio operacional, pessoas que trabalharão com produção de
elenco, figurino, alegorias, gerência de palco e auxiliar de produção.

BRASIL 247

PODER

16/04/2013

169- "OS PRAZOS DE ENTREGA DO MANÉ VÃO SER CUMPRIDOS"
A garantia foi dada pelo governador Agnelo Queiroz um dia depois do anúncio de adiamento da inauguração do
Estádio Nacional de Brasília; o petista recebeu representantes da FIFA, do GOL e do Ministério do Esporte; o
adiamento, segundo o GDF, foi uma decisão técnica, tomada por conta da impossibilidade de se colocar o gramado
em meio às fortes chuvas que têm caído na capital

Brasília 247- O governador Agnelo Queiroz garantiu nesta terça-feira (16) que o GDF vai cumprir os
prazos para que sejam realizados os eventos-teste já programados para o Estádio Nacional de Brasília
Mané Garrincha. Ele deixou claro que a nova data de inauguração não representa atraso que irá
comprometer os eventos já marcados. A garantia foi dada depois que ele se encontrou com
representantes da FIFA, do COL, do Ministério do Esporte.
O governador explicou aos presentes que a decisão de adiar a inauguração, do dia 21 de abril para o dia
18 de maio, foi baseada em avaliação técnica dos fornecedores do gramado. O motivo foram as fortes
chuvas que estão ocorrendo em Brasília nos últimos dias e que prejudicaram a etapa da drenagem, que
antecede a colocação do gramado. Portanto, haveria risco ao campo, caso a grama fosse instalada nos
próximos dias.
"Não vamos colocar em risco a entrega de um estádio, que é uma conquista da nossa cidade e do nosso
país, em função do problema com o gramado. Não colocaremos a grama sem que haja condições ideais
para isso. Foi uma decisão política nossa. Não faremos nada mal feito ou apenas para dar satisfação.
Entregaremos nosso estádio, que é o melhor do Brasil e um dos mais modernos do mundo, no dia 18
para a população de Brasília e, consequentemente, faremos essa inauguração", afirmou Agnelo Queiroz.
De acordo com o governador, todos os presentes na reunião compreenderam os motivos apresentados
pelo governo, porque sabem do comprometimento do GDF com o sucesso dos eventos internacionais.
"Quando se desmarca uma data, sempre há um desconforto. Mas eles estão confiantes e
acompanhando o nosso trabalho e o nosso esforço para entregar um estádio que orgulhe a todos nós.
Não vou admitir nenhum tipo de maquiagem ou faz de conta. Vamos entregar quando ele estiver pronto.
Eles reconhecem que Brasília está construindo um grande templo do futebol", continuou o petista.
Agnelo Queiroz ainda falou sobre o projeto de revitalização do entorno do Estádio Nacional, que será
executado até a Copa do Mundo de 2014 e vai melhorar o acesso de turistas e da população da cidade.
E garantiu que, já para a Copa das Confederações, Brasília será motivo de orgulho.
•• Com informações da Agência Brasília

FOLHA DE SÃO PAULO

MERCADO ABERTO

17/04/2013
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170- EMPRESA DESONERADA PODE TER DUPLA COBRANÇA
MARIA CRISTINA FRIAS

Além de desagradar a alguns segmentos da economia, a desoneração da folha de pagamentos
estabelecida pelo governo federal gera reclamação também pelo risco trabalhista que pode causar.
Para parte dos 56 setores que entraram na lista, a nova regra, que é compulsória, onerou muitas
empresas com pouca mão de obra, em vez de beneficiá-las.
O objetivo era ter uma economia fiscal com a troca da contribuição previdenciária por uma alíquota de
um percentual sobre o faturamento, que varia conforme o setor.
O governo não pensou que em caso de processos trabalhistas poderá ocorrer a duplicidade de
cobrança, de acordo com advogados.
Pela regra anterior, um processo que concedesse verbas, como bônus ou horas extras, a um exempregado, gerava a obrigação da empresa de recolher ao INSS a contribuição previdenciária patronal
de 20%.
Com o novo modelo, haverá casos em que o empresário já terá recolhido as contribuições sobre o
faturamento da empresa, e não deverá arcar com os 20% sobre o valor da condenação judicial.
"Cobrar esse percentual, que o empresário já recolheu sobre o faturamento, representa cobrança em
duplicidade", afirma Eduardo Soto, sócio do Veira no Advogados.
"O mais ágil seria a Receita Federal editar uma regra que possa resolver a questão", diz Luiz Roberto
Peroba, sócio do Pinheiro Neto. "Por jurisprudência, será um caminho mais longo e caro."
PONTUALIDADE NÁUTICA
"Falta uma outra boa localização, mas pensamos em ir para o Rio de Janeiro também", diz Angelo
Bonati, o CEO da Panerai, do grupo Richmond.
A grife italiana de alta relojoaria que produz na Suíça, abriu sua primeira loja própria em junho passado
em São Paulo e já busca um bom ponto carioca.
Quanto à disputa no Brasil pelos mesmos (e poucos) consumidores de alto luxo, Bonati, que não informa
números por estar em período de silêncio, afirma encará-la com tranquilidade. "É assim no m undo todo",
diz.
"Aqui temos preços apenas cerca de 15% superiores aos dos Estados Unidos e da Europa."
A grife vende relógios a partir de R$ 15 mil.
Fundação
No ano de 1860, em Florença
Até 1992
a Panerai era fornecedora de instrumentos de precisão para a Marinha da Itália
Em 1993
a empresa passou a vender relógios para consumidores
Na Suíça
são feitas as peças e o design é italiano
MAQUIAGEM NO ASTRO DO ROCK
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O plano se justifica pelo crescimento de 60% da companhia no país em 2012.
Fora dos Estados Unidos, o Brasil já é o quarto maior mercado em vendas, atrás de Rússia, México e
China.
"O Brasil é o nosso grande astro do rock", brinca Sheryl Adkins-Green, diretora global de marketing da
empresa. "Esperamos crescer outros 50% ou 60% também neste ano", acrescenta.
Uma parcela dos produtos vendidos no país é feita por parceiros locais, mas a maior parte vem de
Dallas, nos Estados Unidos.
A expansão no mercado brasileiro não estimula a empresa a mudar a sua fórmula de negócios e abrir
lojas, segundo Adkins-Green.
A executiva veio ao Brasil para o lançamento de uma linha de produtos para a pele da marca, que
completa 50 anos de atuação no mundo e 15 no país .
Com uma estrutura de consultoras mais complexa do que a de concorrentes nacionais, em que ao
crescer na carreira a vendedora pode virar uma "líder" de outras recrutadas, o aumento das vendas
ainda se dá mais pelo "boca a boca".
"A maior parte das nossas vendas continua a ocorrer em encontros entre as consultoras e suas amigas,
familiares e conhecidas. Em festinhas e aulas de maquiagem, elas unem o social aos cuidados
pessoais", diz Adkins-Green.
US$ 3 bilhões
foi o faturamento em 201 1
2,4 milhões
de consultoras no mundo
35
são os palses onde atua
Bancos gastam mais de R$ 20 bi em serviços eletrônicos
Os investimentos tecnológicos do setor bancário no Brasil já estão próximos dos de países
desenvolvidos como a França e a Alemanha, segundo um levantamento feito pela Febraban, que será
divulgado hoje.
Em 2012, os desembolsos em tecnologia para melhorar os serviços eletrônicos ultrapassaram os R$ 20
bilhões.
"A quantidade de transações feitas através da internet e do celular foi maior que as realizadas em
agências e pelo telefone no ano passado", diz Luis Antônio Rodrigues, diretor da comissão de tecnologia
bancária da Febraban.
O internet banking já representa 39% das transações, conforme a pesquisa. Pelo celular, as
movimentações significam 2,3% do total.
"As instituições financeiras aplicam cerca de 20% a mais, anualmente, em novos softwares que
melhorem os serviços e garantam maior segurança aos clientes", afirma Rodrigues.
Escola... A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net) já formou 50 mil empresários
desde 2003. Os cursos abordam "webmarketing", pagamento seguro e como montar uma loja virtual.
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Na gôndola A Apas 2013 (feira do setor de supermercados) terá 70 empresários internacionais trazidos
ao Brasil por entidades setoriais. Eles vão negociar com 21 empresas, além de 550 expositores.
Analgésico De cada R$ 1 investido contra a gripe, uma empresa tem retorno de R$ 3,50, segundo dados
da Brasken. A companhia já imunizou 4.400 funcionários .
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171 - GDF RECEBE COMITIVAS NA ARENA
Governador se reúne com integrantes da Fifa, do GOL e do Ministério do Esporte:

Um dia depois de confirmado o adiamento da data de entrega do Estádio Nacional de Brasília Mané
Garrincha, o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, recebeu representantes da Federação
Internacional de Futebol (Fifa}, do Comitê Organizador Local (GOL} e do Ministério do Esporte em
reunião, na manhã de ontem .
Ao fim do encontro, os integrantes da Fifa e do GOL não deram entrevistas aos jornalistas presentes à
arena , mas, em nota, o governador Agnelo Queiroz disse que o GDF vai cumprir os prazos para que
sejam realizados os eventos testes programados para o Estádio Nacional e que a nova data de entrega
- 18 de maio - não significará atraso nas duas partidas que antecederão a abertura da Copa das
Confederações.
"Não vamos colocar em risco a entrega de um estádio, que é uma conquista da nossa cidade e do nosso
pais, em função do problema com o gramado", disse Agnelo. "Não colocaremos a grama sem que haja
condições ideais para isso. Foi uma decisão política nossa. Não faremos nada malfeito ou apenas para
dar satisfação."
O governador do DF reforçou o que havia dito o secretário extraordinário da Copa, Claudio Monteiro, no
dia anterior. O excesso de chuvas impediu que o gramado fosse instalado na arena e prejudicou a etapa
da drenagem, que antecede a colocação do gramado. A previsão é de que o gramado seja instalado três
dias antes da inauguração. Atualmente, ele está sendo cultivado em uma fazenda no Sergipe, a 121 km
de Aracaju, como mostrou com exclusividade o Correio Braziliense. Para que o tapete seja instalado,
ainda é preciso que estejam completos os serviços de terraplanagem e drenagem do espaço.
Agnelo disse ainda que "quando se desmarca uma data, sempre há um desconforto. Mas eles estão
confiantes e acompanhando o nosso trabalho e o nosso esforço para entregar um estádio que orgulhe a
todos nós. Não vou admitir nenhum tipo de maquiagem ou faz de conta. Vamos entregar quando ele
estiver pronto. Eles reconhecem que Brasília está construindo um grande templo do futebol".
Entre os presentes, estiveram o secretário Extraordinário da Copa, Claudio Monteiro; o CEO do GOL,
Ricardo Trade; o diretor-geral do escritório da FIFA no Brasil, Ron Del Mont; o secretário executivo do
Mimstério do Esporte e membro do governo federal no GOL, Luis Fernandes; a diretora de Obras
Especiais da Novacap, Maruska Lima e o coordenador da secretaria Extraordinária da Copa, Sérgio
Graça, além de representantes do Consórcio Brasília 2014.
Jogos
Antes de Brasil x Japão pela Copa das Confederações, o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha
recebe a segunda partida da final do Campeonato Candango, em 18 de maio, e a estreia de Santos e
Flamengo no Brasileirão, no domingo, 26 de maio.
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172 - MÁS NOTÍCIAS PARA A PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF DURANTE VIS ITA
A MINAS
Más notícias acompanharam a presidente Dílma Rousseff durante os dois dias de visita a Minas, sua
terra natal. A primeira veio dos Estados Unidos, na segunda-feira: duas bombas explodem em Boston,
próximo do ponto de chegada da mais tradicional maratona realizada no país. Três pessoas morrem e
176 ficam feridas, 17 delas gravemente.
A tragédia terá repercussão no Brasil, pois aumentará ainda mais o gasto do governo com a organização
da Copa do Mundo no ano que vem e das Olimpíadas em 2016. É previsível a pressão por mais
investimentos na segurança dos atletas e do público nos dois eventos esportivos internacionais.
A presidente Dilma Rousseff tem grande interesse, sobretudo, que a Copa do Mundo se realize em
clima de tranquilidade. Ela termina no dia 13 de julho, menos de três meses das eleições. Uma tragédia
como a de Boston poderia repercutir nas urnas. Ninguém vai esquecer que foi o presidente Lula o
responsável pela vinda do evento para o Brasil e que sua candidata, Dilma Rousseff, é a responsável
maior para que o país se prepare para não dar vexame internacional.
E então a segunda má notícia. A mais importante, depois da tragédia de Boston, para o maior jornal
brasileiro, nesta terça-feira, foi esta: O presidente da CBF, José Maria Marin, assinou um negócio
superfaturado na compra da futura sede da entidade no Rio. Um negócio de R$ 70 milhões, e o
superfaturamento chegaria a R$ 31 milhões.
O problema, para Dilma, é que Marin é também presidente do comitê organizador da Copa de 2014, e
essa denúncia de corrupção não é um caso isolado. Na eventualidade de uma tragédia, tais casos
podem tomar uma dimensão bombástica durante a campanha eleitoral.
A terceira má notícia é a manchete do Hoje em Dia, no segundo dia da visita presidencial a Minas:
"Imóvel popular em Minas é 'maquiado' para receber Dilma." Os responsáveis pela construção do
conjunto habitacional do programa "Minha Casa, Minha Vida", do governo federal, capricharam no
acabamento do apartamento 103 do bloco 8 do Residencial Alterosa. É o único dos 1.640 apartamentos
com piso de cerâmica. Exatamente o apartamento que seria mostrado a Dilma, durante a visita.
Recentemente, a presidente determinou que a Caixa exigisse pisos de cerâmica nas moradias
financiadas, em vez de cimento. A maquiagem do apartamento visitado foi desnecessariamente
constrangedora, pois o contrato do Residencial Alterosa foi assinado antes da nova norma.

HOJE EM DIA - MG
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17/04/2013

173- APÓS DENÚNCIA DE APARTAMENTO "MAQUIADO", DILMA ANUNCIA PISO
DE CERÂMICA NO "MINHA CASA, MINHA VIDA"
A presidente Dilma Rousseff (PT) anunciou terça-feira (16) a colocação de piso de cerâmica em todas
as unidades habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida". A medida foi tomada ao inaugurar
1.640 apartamentos em Ribeirão das Neves, na Grande BH.
Na edição de terça-feira (16), o Hoje em Dia denunciou a "maquiagem" nas unidades. Apenas uma
delas, a que receberia a presidente, contava com piso de cerâmica. As outras tinham chão de cimento.
"O governo decidiu que todas as casas, se as pessoas quiserem , terão piso", garantiu.
Segundo Dilm a, são 1 milhão de unidades habitacionais sem piso. Elas fazem parte da primeira leva de
construções inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Portaria publicada na terça-
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A petista ainda prometeu anunciar, "daqui a uns dias", um novo programa da Caixa para os oriundos do
"Minha Casa, Minha Vida". "É para dar mais coníorto dentro da casa de vocês", disse.
Benesses
Além de entregar as unidades habitacionais, a presidente aproveitou a viagem a Minas Gerais para
anunciar um pacote de benesses a mais de 100 prefeituras. Acompanhada de uma claque de sete
ministros, a petista distribuiu 108 máquinas a 102 municfpios e ainda entregou 19 ônibus escolares a 12
prefeituras. O pacote, somando as casas populares entregues, chega a R$ 120 milhões.
A liberação do dinheiro foi feita pouco menos de uma semana após o senador Aécio Neves (PSDB)
acompanhar o governador mineiro Antonio Anastasia (PSDB) em um anúncio de convênio com
prefeituras do interior.
"Filho natural"
Na terça-feira (16), Dilma alfinetou os tucanos ao dizer que Minas era seu "filho natural", por ser sua
terra natal. Coube ao presidente do PSDB estadual, Marcus Pestana, rebater a presidente. Ele disse
"estranhar" a visita de Dilma "vestida do vermelho do PT".
"Não sei qual é a Dilma verdadeira: a que enviou uma carta para o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso reconhecendo sua contribuição ao país, ou essa que deu a declaração fora da liturgia do
cargo. Tenho que concordar com o FHC, que a classificou como ingrata", disse.

O GLOBO ONLINE

PAÍS

17/04/2013

174- CAMPOS DIZ A SENADORES QUE CRISE NO BRASIL É QUESTÃO DE
TEMPO
Para governador, centralização excessiva de Di/ma emperra o país

BRASÍLIA- Se houve um certo desconforto no almoço com apenas seis dos 12 senadores do bloco
governista União e Força, o presidente do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos,
sentiu-se à vontade no jantar que varou a madrugada com 14 senadores do PMDB, DEM, PDT e até do
PSDB na casa do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), na terça-feira. Numa exposição de cerca de
uma hora e, depois, em conversas que só terminaram às 3h da manhã de quarta-feira, ele disse que a
gestão centralizadora da presidente Dilma Rousseff está emperrando o país e que é uma questão de
tempo o estouro de uma crise maior diante de um cenário internacional em que os investimentos estão
voltando aos Estados Unidos.
Usando imagem feita pelo senador Jayme Campos (DEM-MT) em relação à sua determinação de bater
chapa com Dílma em 2014, Eduardo Campos deixou muito claro que seu carro não tem mais marcha a
ré.
-Há um mundo moderno lá fora. O Brasil passou de bola da vez para o descrédito. A presidente Dilma
foi eleita como uma grande especialista em gestão, principalmente na área energética. Ela acha que tem
credibilidade, mas na prática faz uma administração extremamente centralizadora e o governo não anda.
Vai emperrar. Faz uma política econômica equivocado e isso vai estourar. Só não sei se vai estourar
este ano ou em 2014- avaliou Campos, segundo relatos detalhados pelos presentes.
Os senadores saíram impressionados com a segurança com que Eduardo Campos discorreu sobre
temas que foram dos riscos do aparelhamento do Estado pelo PT, principalmente agências reguladoras,
ao perfil "truculento" de Dilma e do PT para esvaziar pré-candidaturas adversárias, inclusive nos
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Campos ainda criticou a proposta do governo de reduzir o esforço fiscal este ano e em 2014, como
proposto na lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada esta semana ao Congresso. O governador
disse que faria diferente:
- Se precisasse mexer na fórmula de cálculo do superávit, diria de f orma transparente que era preciso
fazer isso para manter os investimentos. O recurso da maquiagem não é bom . O governo pegou U$ 100
bilhões lá fora e foi para onde? Distribuiu aqui e ali em investimentos de retorno incerto em empresas
como a JBS, Marfrig e outras. E na hora de pagar esses empréstimos, o cenário internacional é
complicado.
Segundo senadores presentes, o único momento em que o socialista se exaltou e ficou emocionado foi
quando relatou as ações do PT e de governistas para esvaziar suas articulações políticas e candidaturas
adversárias. Mais do que indignado, um dos senadores disse que Campos está surpreso com o
comportamento da presidente Dilma e da cúpula do PT.
-Fui criado numa casa onde meu avô (Miguel Arraes), com a metralhadora no peito, não fez acordo.
Não vão me intimidar- avisou.
Sobre as chances de uma candidatura vitoriosa, ele avaliou que tem sido muito bem recebido por vários
setores, do político ao empresarial, mas que precisa construir apoios de partidos que lhe garantam pelo
menos quatro minutos de tempo de TV, para brigar com os 20 minutos de Dilma .
- A ultima campanha, de 201 O, teve um debate pobre, sem propostas para avançar o país. Dilma foi
apresentada como a mulher do Lula e o grande debate foi sobre aborto. Agora pode ser diferenteavaliou, segundo os relatos.
No mapa de palanques que começa a desenhar, Campos não desistiu de ver o ex-governador José
Serra como candidato ao governo em suas fileiras. Sobre a pré-candidatura de Aécio Neves (PSDBMG), elogiou muito o potencial do provável adversário, mas acha que ele pode ser prejudicado por um
fator: O PT já aprendeu a derrotar o PSDB.
- O Aécio é o melhor candidato . Jovem, articulado. Tem dificuldades com Serra. Azar do Aécio e sorte
minha - brincou .
Os senadores Luiz Henrique e Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que tinham encontro na
mesma noite com a ministra ldeli Salvatti e eram dúvida no jantar, compareceram.
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175- CAMPOS DIZ A SENADORES QUE CRISE NO BRASIL É QUESTÃO DE
TEMPO
Para governador, centralização excessiva de Di/ma emperra o país
Maria Lima

BRASÍLIA Se houve um certo desconforto no almoço com apenas seis dos 12 senadores do bloco
governista União e Força, o presidente do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos,
sentiu-se à vontade no jantar que varou a madrugada com 14 senadores do PMDB, DEM, PDT e até do
PSDB na casa do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), anteontem. Numa exposição de cerca de
uma hora e, depois, em conversas que só terminaram às 3h da manhã de ontem, ele disse que a gestão
centralizadora da presidente Dilma Rousseff está emperrando o país e que é uma questão de tempo o
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estouro de uma crise maior diante de um cenário internacional em que os investimentos estão voll'lai'M!t~...-';
aos Estados Unidos.
Usando imagem feita pelo senador Jayme Campos (DEM-MT) em relação à sua determinação de bater
chapa com Dilma em 2014, Ed·uardo Campos deixou muito claro que seu carro não tem mais marcha a
ré.
- Há um mundo moderno lá fora. O Brasil passou de bola da vez para o descrédito. A presidente Dilma
foi eleita como uma grande especialista em gestão, principalmente na área energética. Ela acha que tem
credibilidade , mas na prática faz uma administração extremamente centralizadora e o governo não anda.
Vai emperrar. Faz uma polltica econômica equivocada e isso vai esto urar. Só não sei se vai estourar
este ano ou em 2014- avaliou Campos, segundo relatos detalhados pelos presentes.
Os senadores saíram Impressionados com a segurança com que Eduardo Campos discorreu sobre
temas que foram dos riscos do aparelhamento do Estado pelo PT, principalmente agências reguladoras,
ao perfil "truculento" de Dilma e do PT para esvaziar pré-candidaturas adversárias, inclusive nos
palanques estaduais. O PSB vai costurar esses palanques até setembro, quando deve reunir seu
Diretório Nacional para oficializar ou não a decisão de candidatura presidencial e, se for o caso, entregar
os cargos do governo.
Campos ainda criticou a proposta do governo de reduzir o esforço fiscal este ano e em 2014, como
proposto na L ei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada esta semana ao Congresso. O governador
disse que faria diferente:
- Se precisasse mexer na fórmula de cálculo do superávit, diria de forma transparente que era preciso
fazer isso para manter os investimentos. O recurso da maquiagem não é bom . O governo pegou U$ 100
bilhões lá fora e foi para onde? Distribuiu aqui e ali em investimentos de retorno incerto em empresas
como a JBS, Marfrig e outras. E na hora de pagar esses empréstimos, o cenário internacional é
complicado.
Segundo senadores presentes, o único momento em que o socialista se exaltou e ficou emocionado foi
quando relatou as ações do PT e de governistas para esvaziar suas articulações políticas e candidaturas
adversárias. Mais do que Indignado, um dos senadores disse que Campos está surpreso com o
comportamento da presidente Dilma e da cúpula do PT.
- Fui criado numa casa onde meu avô (Miguel Arraes), com a metralhadora no peito, não fez acordo. Não
vão me intimidar - avisou.
Sobre as chances de uma candidatura vitoriosa, ele avaliou que tem sido muito bem recebido por vários
setores, do político ao empresarial, mas que precisa construir apoios de partidos que lhe garantam pelo
menos quatro minutos de tempo de TV, para brigar com os 20 minutos de Dilma.
-A ultima campanha, de 2010, t eve um debate pobre, sem propostas para avançar o país. Dilma foi
apresentada como a mulher do Lula e o grande debate foi sobre aborto. Agora pode ser diferente avaliou, segundo os relatos.
No mapa de palanques que começa a desenhar, Campos não desistiu de ver o ex-governador José
Serra como candidato ao governo em suas f ileiras. Sobre a pré-candidatura de Aécio Neves (PSDBMG), elogiou muito o potencial do provável adversário, mas acha que ele pode ser prejudicado por um
fator: O PT já aprendeu a derrotar o PSDB.
-O Aécio é o melhor candidato. Jovem, articulado. Tem dificuldades com Serra. Azar do Aécio e sorte
minha- brincou.
Os senadores Luiz Henrique e Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que tinham encontro na
mesma noite com a ministra ldeli Salvatti e eram dúvida no jantar, compareceram .
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176 - PBH VAI FAZER MAQUIAGEM NA LAGOA DA PAMPULHA PARA COPA DO
MUNDO
Técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( lphan) desembarcam nesta quinta-feira
() em Belo Horizonte para avaliar se o complexo da Pampulha pode ser alçado a Patrimônio Cultural da
Humanidade. Mas talvez o melhor período para que fizessem essa visita fosse próximo à Copa do
Mundo, quando as águas da lagoa da Pampulha estarão limpas e inodoras.
Para isso, a Prefeitura de Belo Horizonte planeja fazer uma "maquiagem" para limpar o espelho d'água.
A administração municipal pretende contratar uma empresa para oxigenar a lagoa mas, para que isso
aconteça, a Copasa tem , antes, que cumprir o cronograma de retirar todo o esgoto que é despejado por
lá até o fim deste ano.
A ideia é injetar o gás e jogar microorganimos nas águas para acelera• a biodigestão da matéria orgânica
acumulada. O processo, realizado meses antes do início do Mundial de futebol, garantir ia que as águas
ficassem limpas visualmente e sem cheiro.
Vale lembrar que a lagoa da Pampulha é apenas um dos locais que sofrem com o despejo de esgoto em
Belo Horizonte, já que a prefeitura admitiu que 33% do esgoto da cidade é jogado em cursos d'água.
Porém, o resultado da intervenção é temporário. A proposta chegou a ser apresentada para entidades
ambientalistas que discutem a revitalização do espaço.
"A prefeitura chegou a apresentar essa proposta para nós mas, quando vieram as audiências públicas na
Câmara e na Assembleia, não apresentou mais'', disse o coordenador do Projeto Manuelzão, Marcus
Vinicius Polignano.
O ambientalista lembra que só a retirada dos esgotos e a dragagem do assoreamento é insuficiente para
garantir a limpeza e a balneabilidade.
"Não basta remover a sujeira. É preciso um processo claro, com etapas, metas", avalia Polignano.
O professor de Química da UFMG, Eduardo Mortimer, acredita que a retirada do esgoto pela Copasa
não é suficiente. "As intervenções até agora foram feitas no afogadilho. Já se consumiu muito dinheiro
com paliativos", aponta.
Ambos afirmam que não dá para estimar em quanto tempo a lagoa se recuperaria sozinha após a
retirada dos esgotos, mas destacam que não serão em seis meses.

CORREIO BRAZILIENSE- DF

EIXO CAPITAL

21/04/2013

177 - MULTIPLICAÇÃO DE ELEITORES
Lilian Tahan e Ana Maria campos

O deputado federal Geraldo Magela {PT) está na torcida pela pacificação entre o governador Agnelo
Queiroz (PT) e o suplente de deputado Augusto Carvalho, ex-PPS e agora no Movimento Democrático
(MO). O tiro que acerta Augusto resvala em Magela. Há 1O dias, o governo determinou o retorno do
petista à Câmara para tirar a vaga do suplente. Magela agora conta os dias para retornar ao posto de
secretário de Habitação. Na função, entregará, até 2014, 50 mil escrituras de regularização fundiária e
100 mil casas. São 400 mil eleitores.
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Olhos
nos olhos
Na última terça-feira, Joaquim Roriz (sem partido) e sua mulher, Weslian (PSC), foram os anfitriões da
missa de aniversário da caçula, a distrital Liliane Roriz (PSD). Ao sair da Igreja Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, o ex-governador disse que se sente disposto para concorrer mais uma vez a um
mandato no Buriti, mesmo com a ajuda de bengala e em tratamento de saúde. Se não puder, investirá
no time familiar.
Proibida para menores
Publicação no Diário Oficial da União do último 27 de março é de vexar os mais desinibidos burocratas
que acompanham atos do Executivo. Trata-se de edital de intimação que aplica multa e sanção para
uma produtora de filmes. Todos fora, digamos, do circuito cult e da disputa pelo Oscar...
Enquanto isso ...
Na sala de Justiça
Nesta quarta-feira, o ex-presidente do STF Ayres Britto participa de debate no Ministério Público do DF
com o procurador de Justiça Luiz Streck, do Rio Grande do Sul, e os parlamentares Randolfe Rodrigues
(PSoi-AP) e Alessandro Molon (PT-RJ). O assunto é o polêmico debate sobre a PEC 37, que dá às
policias poder exclusivo de investigações criminais. O jornalista Heraldo Pereira vai mediar o encontro.
Memórias
O senador Cristovam Buarque (PDT) chamou a atenção nos últimos dias com o tom usado nas críticas
sobre a gestão da Saúde, durante inserções no rádio e na tevê. Seis gestores que hoj e compõem o
primeiro escalão da pasta tinham cargos estratégicos na Saúde durante a administração de Cristovam.
Então tá, né
A deputada federal Jaqueline Roriz (MO) não gostou das "boas-vindas" do novo correligionário Augusto
Carvalho. Ambos agora pertencem ao recém-criado Movimento Democrático, com a fusão do PMN e do
PPS. Augusto diz que o problema com ela não é o processo no STF que responde por peculato, mas sim
diferenças de ordem política. Ironicamente, Jaqueline rebateu ao dizer que também não se importa com
as suspeitas levantadas na época da Pandora contra o colega. "Dizem que o problema é que ele
responde por pagamentos de um contrato de informática quando era secretário de Saúde. Mas não é
isso ... Para mim, a questão é política."
Discurso universal
O Palácio do Buriti adotou uma prática politicamente correta. Todos os discursos são acompanhados por
intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). Assim, o governador não perde ninguém.
111

Apareceu
Roberto Policarpo virou presidente da Câmara dos Deputados ... Por alguns minutos, na última sextafeira. Comandante do PT no DF, o político integra um pequeno grupo de parlamentares que faz questão
de ir ao expediente na sexta. É quando os novatos têm a chance de um up grande, presidir a sessão.
Quórum baixissimo, claro.
111

Cruz vermelha
Cláudio Abrantes nem ingressou nas fileiras do PT e já pegou o jeitão petista: "Quero cumprimentar a
todos e a todas ... ". Livre para escolher o partido depois de deixar o PPS, ele optou pela legenda de
Agnelo. Vai enfrentar concorrência e fogo amigo nas próximas eleições. Confia, no entanto, na
popularidade de Jesus, papel que durante anos interpretou no Morro da Capelinha.
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Brasília é algo assim
Sem cobrar cachê, vários artistas do DF participam da campanha promovida pelo governo local como
celebração pelos 53 anos de Brasília. Os músicos gravaram um clipe com a música Você, de Tim Maia.
Entre os que se dispuseram a participar estão Ellen Oléria, em sucesso nacional desde a vitória no
programa The Voice Brasil, Dih Ribeiro, Renata Jambeiro, a dupla sertaneja Pedro Paulo e Matheus, a
banda Trampa Sinfônica, o rapper Gog, a Orquestra Sinfônica de Brasília, entre outros.
O diretor de Criação da Propeg , Mauricio Passarinho, responsável pelo projeto, diz que todos toparam
sem hesitar. "É uma homenagem para Brasília, a cidade que representa todo o DF e todo o nosso país",
acredita. Além de ser veiculada na programação da tevê aberta, a campanha pode ser vista pela internet
(www.gdfdiaadia.df.gov.br).
Só papos
"Tenho dúvidas do envolvimento de Raad na fraude. A responsabilidade da aplicação de emendas é do
Executivo. Qualquer um aqui corre risco. Não há como o deputado ficar fiscalizando as emendas"
Olair Francisco (PTdoB)
Vice-presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Legislativa. Votou contra a
abertura de processo para investigar o colega Raad Massouh (PPL)

"Se eu tivesse certeza da participação de Raad, já o estaria acusando e pedindo a cassação dele. A
investigação na Comissão de Ética é justamente para mostrar se ele é culpado ou inocente."
Dr. Michel (PEN)
Presidente da Comissão de Ética da Câmara Legislativa. Votou pela a abertura de processo.

À QUEIMA-ROUPA
Samanta Sal lum
Secretária da Coordenadoria Extraordinária de Comunicação para a Copa
O governo vai conseguir cumprir a nova data de inauguração do Estádio, em 18 de maio?
Sim. Em 18 de maio haverá uma inauguração muito mais bonita e marcante do que seria em
21 de abril, pois o estádio estará sendo entregue diretamente aos torcedores, aos brasilienses que vão
poder usufruir desse espaço, já que teremos a final do Candangão. Nada melhor do que futebol para a
inauguração de um estádio.
Houve falha no planejamento da obra?
Não houve falha. Houve chuva ininterrupta nos primeiros 15 dias de abril, o que não deu trégua para a
preparação do campo essencial para receber o gramado. O governador Agnelo Queiroz disse que não
adm itia maquiagem no estádio para fazer inauguração a qualquer ctJsto, por isso a marcação de nova
data. Poderíamos ter feito uma inauguração mais modesta em 21 de abril, em solenidade apenas
política, nos moldes do que foi feito em outros estádios. Mas o governador preferiu uma inauguração
definitiva, já com a arena em operação.
Sediar um evento do porte de uma Copa do Mundo não depende só de estádio. A cidade está pronta?
A cidade ainda não está pronta, mas em ritmo acelerado de preparativos para receber os megaeventos.
A preparação da cidade vai muito além da entrega da obra do estádio. Passa pela melhoria do transporte
público e investimentos de infraestrutura da cidade, especialmente a recuperação do sistema de
abastecimento de energia, sucateado nos últimos anos. Como reflexo desse investimento, aumentou-se
em 35% a capacidade de energia no DF só no último ano.
O atentado em Boston é um elemento que cria um clima de insegurança mundial. O governo está
preparado para lidar com os riscos?
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Há uma força-tarefa que envolve não só grupos operacionais de segurança do GDF, mas também d
governo federal. Tudo para garantir a total tranquilidade e a normalidade da cidade durante esses
eventos, especialmente porque Brasília vai abrir a Copa das Confederações, quando haverá grande
concentração de autoridades, de turistas e de torcedores. A segurança será garantida em todos os
níveis, do plano mais sofisticado antiterrorista ao ir e vir do cidadão brasiliense e de turistas que vão
transitar pela cidade nesse período.

~3

Para o governador Agnelo, o estádio é um meio de atrair investimentos internacionais, incrementar o
turismo e a cultura. Para a oposição, um monumento da gastança.
O investimento vai valer a pena?
Com certeza vai valer à pena. O legado está garantido para a população. O governador tem a convicção
do poder transformador que esses megaeventos têm para Brasflia. A nossa capital será uma antes da
Copa e outra, com certeza melhor, depois da Copa. A festa do campeonato não é a meta ou a finalidade
de todo o esf orço que tem sido feito. E apenas um meio, um instrumento potencializador de políticas
públicas que vão melhorar a qualidade de vida na capital, pois esses eventos aceleram os investimentos
federais na cidade. Projetos que demorariam cinco, 1 O anos para serem implementados se tornarão
realidade em menos de quatro anos.
Por que criar uma Coordenadoria Extraordinária de Comunicação para a Copa? Há muito incêndio a
apagar?
De certa forma, sim. O volume de demandas da imprensa e a preparação da cidade para receber os
milhares de j ornalistas que virão de outros estados e especialmente de outros países exigem uma
comunicação pública e institucional que abasteça essa imprensa com informações principalmente de
utilidade pública. Brasília nunca viveu esse momento tão especial, e estará exposta aos olhos do mundo
inteiro por meio da imprensa.

FOLHA DE SÃO
PAULO

VINICIUS TORRES
FREIRE

21/04/2013

178- PICADINHO DE PARTIDOS
Partidos maiores estão cada vez menores, novas legendas estão no fomo e tucanos podem ser fatiados
Vinicius Torres Freire

A DECISÃO judicial que na prática proibiu o troca-troca partidário, em 2007, acabou por incentivar a
criação de mais partidos. A fragmentação vinha de antes e foi influenciada pelas vitórias do PT, mas
ganhou impulso desde então.
Além de vítima de seu reacionarismo, o DEM foi fatiado na cozinha do picadinho partidário. O DEM é o
velho PFL, que em 2007 passou maquiagem para tentar esconder suas rugas de coronel velho.
Entre 1994 e 2002, o PFL fez em média 92 deputados federais por eleição. Em 2006, elegeu apenas 65
deputados, muitos dos quais migraram para partidos da boquinha (coalizão governista). Em 2013,
sangrado pelo PSD criptogovernista de Gilberto Kassab, o PFL-DEM tem 43 cadeiras na Câmara.
O PSDB corre risco semelhante ao do compadre DEM. Está cada vez mais reacionário, sem quadros e
sem programa. Pode ser amputado pela máquina de fragmentação partidária.
Os tucanos nunca foram tão exuberantes quanto os pefelês, mas fizeram em média 77 deputados entre
1994 e 2002. Agora, estão com 53.
Podem levar uma facada se Jo sé Serra aderir à Mobilização Democrática, MO, mistura do PPS com o
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nanico PMN. Podem levar um talho menorzinho se Marina Silva fundar de fato sua "Rede".
O número de cadeiras da Câmara controladas peras quatro maiores partidos decresce desde 1998. A
fatia dos 6 ou 8 maiores partidos também cai. Os deputados mais e mais migram para a periferia
partidária.

É uma hipótese razoável dizer que isso tem a ver com três vitórias seguidas do PT. Os deputados pulam
do barco dos partidos oposicionistas para barquinhos agregados ao governismo, pois não têm jeito ou
gosto de petistas.
Trata-se do arroz com feijão da política partidária do Brasil. A decisão do TSE que na prática proibiu a
troca de partidos em 2007 criou um incentivo para a criação de legendas. Para mudar de partido sem
perder o mandato, basta criar um novo.
Ainda assim, a explicação é insuficiente.
Por que antes de 2007 os deputados não migravam para o PMDB, o veiculo maior e tradicional do
adesismo? O PMDB é o partido grande mais estável do pais. Mais inflado, seu apoio sairia mais caro.
Por que o PMDB é incapaz de organizar até um programa tão oportunista quanto esse?
Por que nenhum partido maior é incapaz de manter ou incorporar um movimento político mais novo (ou
menos velho) como o de Marina Silva (verdes, sustentáveis e outros)?
Por que gente politicamente tão parecida ou sem gosto quanto Aécio Nev es (PSDB) e Eduardo
Campos (PSB), ou até Kassab (PSD, ex-DEM-PFL), não está no mesmo partido?
Sim, o início das histórias políticas de Aécio, Campos e Kassab foi bem diferente. Hoje em dia, são a
mesma farinha em sacos diferentes. Sim, são de regiões diferentes, o que faz muita diferença no Brasil.
Sim , são caciques que precisam de carro próprio para suas candidaturas vazias de ideias.
Sim , o custo de ter um partido para chamar de seu é menor do que organizar a disputa interna em um
partido maior.
Sai barato fazer salada partidária. Que sociedade é essa em que isso é possível? Enfim , faria diferença
se os partidos fossem estáveis?

ÉPOCA

OPINIAO

21/04/2013

179- O FllTRO
Menos palavrório, Dilma
Ao transformar a taxa de juros numa bandeira política, a presidente mina a credibilidade do BC
Depois de quase dois anos, o Banco Central voltou a subir, na semana passada, a taxa de juros básica
da economia, de 7,25% para 7,5%. Foi uma reação à persistência da inflação num patamar
incomodamente alto. Em março, a taxa acumulada em 12 meses chegou a 6,59% e estourou o teto da
meta estabelecida pelo BC. Como nos velhos tempos da hiperinflação, a alta dos preços do governo
Dilma Rousseff ganhou até um símbolo: o tomate . A alta na taxa de juros era esperada, mas foi
modesta. Pelo tempo que o BC levou para tomar a decisão, alguns analistas argumentavam que a
medida mais acertada era uma elevação de, pelo menos, 0,5 ponto percentual para mostrar ao mercado
a firmeza do governo no combate à inflação.
O BC justificou a medida cautetosa. Em nota, afirma que "incertezas internas e, principalmente, externas
cercam o cenário prospectivo" para a inflação. Há mesmo várias incertezas em relação ao
comportamen to da economia internacional. Mas há outras explicações, todas menos benevolentes para
a imagem do BC, para a tímida decisão da semana passada. Na condução da política monetária, o BC
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Nesse esforço, a presidente Dil ma não tem economizado palavrório sobre a taxa de juros, cuja redução
transformou em bandeira política. Há cerca de um mês, durante viagem à África do Sul, ela deu uma
declaração interpretada como uma tentativa de frear a alta de juros e causou rebuliço no mercado. Na
semana passada, voltou a falar sobre o assunto em Belo Horizonte. Desta vez, admitiu a alta, mas disse
que qualquer elevação, por necessidade de combate à inflação, seria possível "num patamar menor".
A presidente Dilma se comporta como se soubesse tudo. Na questão dos juros, ela deveria conter seus
arroubos voluntaristas. Toda vez que ela fala sobre o assunto, mina a credibilidade do BC em seu papel
de condutor das expectativas da inflação. O ideal seria que o BC, à semelhança de seus similares nas
nações desenvolvidas, tivesse, assegurada em ler, independência para exercer seu papel de guardião da
moeda. Como o Brasil não amadureceu a esse ponto, o melhor seria que Dilma se mirasse no expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, na prática, deu autonomia ao então presidente do BC,
Henrique Meirelles, para tomar as medidas necessárias para controlar a inflação. Os resultados de Lula
foram, em todos os indicadores , muito superiores aos obtidos por Dilma até aqui.
O massacre do Carandiru ainda merece justiça
Em 1992, 111 presos foram mortos a tiros pela Polícia Militar de São Paulo dentro da Casa de Detenção
do bairro paulistano do Carandiru. Mais de 20 anos depois, finalmente os acusados de participar dos
homicídios são levados à Justiça. Os primeiros 26 policiais, de um total de 79 acusados, começaram a
ser julgados na semana passada.
O massacre do Carandiru, como ficou conhecido o episódio, é uma das maiores vergonhas da história
recente brasileira. Homens mantidos sob a guarda do Estado- aparentemente desarmados -foram
assassinados sem chance de defesa. A entrada da policia no Pavilhão 9 do presídio foi autorizada sob a
justificativa de conter uma perigosa rebelião de detentos. Nenhum indicio até hoje corroborou tal versão.
Inúmeros testemunhos, como o do perito Osvaldo Negrini Neto, sustentam que o Batalhão de Choque
entrou no pavilhão antes de qualquer negociação com os presos, que não haviam tomado reféns.
Testemunha de defesa, Luiz Antônio Fleury Filho, então governador de São Paulo, disse que a entrada
da polícia foi necessária. Mesmo que tenha sido, por que usar metralhadoras em vez de bombas de
efeito moral? "Logo que a polícia entrou, eles metralharam presos que estavam se rendendo", afirmou
Moacir dos Santos, na época diretor de segurança e disciplina. Segundo Negrini Neto, detentos foram
"executados dentro de suas celas".
A Casa de Detenção foi demolida em 2002. O comandante da operação da PM, coronel Ubiratan
Guimarães, foi assassinado em 2006. Ainda há tempo de fazer alguma justiça e condenar não apenas os
policiais que dispararam suas armas de forma criminosa e cruel, mas também os que ordenaram a
execução covarde. É o mínimo que a memória brasileira, manchada pelo episódio, exige.
As lições de uma moça chamada Katia Vega
Vestindo uma roupa de super-heroína preta justinha e uma capa também negra, a estudante Katia Vega,
de 29 anos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), apresentou uma inovação
tecnológica bonita e prática. Ela criou uma forma de acionar um controle remoto usando o piscar dos
olhos. Ao piscar com o olho direito, fazia uma maquininha voadora - semelhante a um pequeno
helicóptero- subir e descer. Piscando com o olho esquerdo, trocava as imagens de um projetor na sala.
Para fazer isso, Katia desenvolveu cílios postiços e uma maquiagem, condutores de impulsos elétricos,
alimentados por baterias embutidas numa tiara. Seus movimentos eram captados e decodificados por
um controle no bolso, que transmitia as instruções ao helicóptero e ao projetor de imagens.
Por sua ideia inovadora, Katia recebeu o prêmio Design Challenge, promovido pela Universidade
Pompeu Fabra, de Barcelona, na Espanha. A invenção poderá ter aplicações médicas e cosméticas.
Independentemente das evoluções futuras, as pesquisas de Katia já fornecem algumas lições para o
Brasil. A primeira delas diz respeito ao grupo de estudos a que ela pertence, o Beauty Technology. Ele
conduz suas pesquisas pensando em gerar soluções para a indústria. Faz parte do Centro de Tecnologia
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A indústria nacional investe menos em Inovação tecnológica do que seus concorrentes internacionais.
Num mundo onde a riqueza é destruída ou gerada por inovações, o Brasil precisa aproveitar mais seu
potencial para criar. Num pais que vê as universidades federais e estaduais como fonte prioritária de
conhecimento para a sociedade, e sorvedouro de subsídios governamentais, é uma lição importante
notar que uma instituição privada, como a PUC-Rio, pode produzir ciência de forma eficaz, sem as
amarras da gestão pública.
A vitória de Katia também é inspiradora para as mulheres. Embora elas sejam maioria nos cursos
superiores do país, representam apenas 32% nas áreas de exatas. Muitas vezes ignoram suas próprias
aptidões e se afastam das carreiras tecnológicas. Ainda são assombradas por uma noção antiga, que
atribui a essa área um caráter mais masculino por natureza. Enquanto não tivermos mais Katias nas
carreiras de exatas, perderemos o talento feminino numa área em que o Brasil precisa
desesperadamente de pessoas qualificadas de ambos os sexos.
Finalmente, a última lição de Katia está em seu passaporte. Ela é peruana. Mora no Rio desde 2008.
Mostra como o Brasil ganha quando se abre para a chegada de talentos estrangeiros. Embora nos
consideremos um pais receptivo, só 0,5% de nossa população é de imigrantes legais. Bem abaixo dos
2% do Chile, ou dos 4% da Argentina e dos Estados Unidos. Sem falar em 18% no Canadá ou 25% na
Austrália. A legislação brasileira complica a vida de um empregador que tenta trazer um talento de fora.
Enquanto não conseguirmos for mar nossos jovens para ocupar as posições técnicas que o pais exige
para crescer, trazer mão de obra estrangeira é uma boa alternativa para o país.

FOLHA DE S. PAULO- SP

CIÊNCIA+SAÚDE

23/04/2013

180 - MANOBRA DO GOVERNO ELEVA NÚMEROS DE PROGRAMA DE BOLSAS
NO EXTERIOR
Ciência sem Fronteiras está computando alunos de doutorado de outros programas como seus Segundo estatal de
incentivo à pesquisa, objetivo da migração é dar tratamento igual a todos os beneficiados

TAINALON

O Ministério da Educação passou a computar entre os alunos do Ciência sem Fronteiras, programa de
estudo no exterior, os bolsistas regulares da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), órgão de Incentivo à pesquisa.
A maquiagem ocorre há pelo menos um mês e meio, mas, na sexta-feira passada, a Capes informou aos
bolsistas de seus programas regulares que eles seriam oficialmente migrados para o Ciência sem
Fronteiras se fossem "elegíveis", isto é, se estivessem dentro dos critérios de seleção do programa.
No comunicado, a Capes diz que a migração é para "fins operacionais", "com o objetivo de oferecer
isonomia no tratamento dispensado aos seus beneficiários".
O PROGRAMA
Lançado em 2011 , o Ciência sem Fronteiras é a menina dos olhos da presidente Dilma, que estabeleceu
a meta de enviar 101 mil bolsistas para o exterior até 2015. O objetivo é considerado irrealista,
reservadamente, por envolvidos em sua execução.
A Capes mesmo já disse ter dificuldades estruturais para cumpri-lo: antes do programa, tinha cerca de
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4.000 bolsistas. Até fevereiro, já haviam sido concedidas 22.646 bolsas do Ciência sem Fronteiras, das ---~-·
quais 19.601 começaram a ser pagas.
O programa está sob responsabilidade de Aloizio Mercadante (Educação), que o lançou quando era
titular do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele aspira concorrer ao governo paulista ou assumir a Casa
Civil em 2014.
As bolsas regulares e o Ciência sem Fronteiras oferecem remuneração semelhante, mas a seleção e a
aceitação internacional são diferentes. O programa também engloba uma parcela menor das áreas de
conhecimento, ao praticamente excluir as ciências humanas.
Parte expressiva das 19.601 bolsas implementadas pelo programa até agora pode ser de alunos que
não foram selecionados por meio dele.
A Folha cruzou nomes de estudantes aprovados nos editais de doutorado regular da Capes no exterior
com a lista de alunos do Ciência sem Fronteiras disponível no site oficial do programa.
Em 2012, foram 280 aprovados no programa regular de doutorado fora do país. Pelo menos 60 desses
estudantes constavam da lista de bolsistas do Ciência sem Fronteiras sem que estivessem efetivamente
dentro dele.
A Folha entrou em contato com 25 desses bolsistas em oito países. As respostas revelaram surpresa por
parte dos alunos. Alguns nem sequer tinham se inscrito no programa. Três relataram terem sido
reprovados no Ciência sem Fronteiras.
Estudante de doutorado na Freie Universitat Berlin, na Alemanha, Grégori Romero chegou a tentar o
Ciência sem Fronteiras. Quando se inscreveu, conta, não tinha preferência entre os programas.
"Mas, agora que tenho a da Capes/Daad, acho que é uma vantagem, pois mesmo recebendo o auxílio
do Brasil, sou aluno Daad, que é um órgão alemão com fama internacional. É um programa mais
tradicional, com critérios de seleção mais elaborados."
André Hallack, doutorando na Universidade de Oxford (Reino Unido), conta que foi aprovado por ambas
as bolsas, "que são praticamente iguais". "Quando saiu o resultado do Ciência Sem Fronteiras, eu já
estava bem fechado com a bolsa da Capes, então ignorei o processo dele."
Alguns dos estudantes ouvidos relataram ter questionado a Capes por e-mail. Eles receberam como
resposta que a manobra é "para dar estatística" e cumprir "metas do governo federal".
A distorção pode ser ainda maior, já que a Folha observou também, em outros editais de doutorado
pleno e doutorado-sanduíche, mais nomes repetidos.
Foi solicitada à Capes a lista de bolsistas regulares, mas a instituição alegou falta de estrutura para
entregá-la, para saber quantos de fato são eles e se também estavam no Ciência sem Fronteiras.
O pedido foi feito novamente via Lei de Acesso à Informação, mas o governo ainda não respondeu.

FOLHA DE S. PAULO- SP

PRIMEIRA PÁGINA

23/04/2013

181- PRIMEIRA PÁGINA: FOLHA DE SÃO PAULO
Governo maquia dados de bolsa de estudo no exterior

O Ministério da Educação passou a computar entre os alunos do Ciência sem Fronteiras, programa de
estudo no exterior, os bolsistas regulares da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), órgão de incentivo à pesquisa.
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A maquiagem ocorre há pelo menos um mês e meio, mas, na sexta-feira passada, a Gapes informou aos
bolsistas de seus programas regulares que eles seriam oficialmente migrados para o Ciência sem
Fronteiras se fossem "elegíveis", isto é, se estivessem dentro dos critérios de seleção do programa.
No comunicado, a Capes diz que a migração é para "fins operacionais", "com o objetivo de oferecer
isonomia no tratamento dispensado aos seus beneficiários".

FOLHA. COM

PODER

23/04/2013

182 - PROGRAMA DE BOLSAS É BEM-INTENCIONADO MAS "PIROTÉCNICO", DIZ
EX-MINISTRO
TA/ NALON DE BRASIL/A

O ex-ministro da Educação Cristóvam Buarque (PDT-DF) disse nesta terça-feira que o programa Ciência
sem Fronteiras é "bem-Intencionado", mas peca em ser "pirotécnico".
O Ministério da Educação passou a computar entre os alunos do Ciência sem Fronteiras, programa de
estudo no exterior, os bolsistas regulares da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), órgão de incentivo à pesquisa.
A maquiagem ocorre há pelo menos um mês e meio, mas, na sexta-feira passada, a Capes informou aos
bolsistas de seus programas regulares que eles seriam oficialmente migrados para o Ciência sem
Fronteiras se fossem "elegíveis", isto é, se estivessem dentro dos critérios de seleção do programa.
No comunicado, a Capes dtz que a migração é para "fins operacionais", "com o objetivo de oferecer
isonomia no tratamento dispensado aos seus beneficiários". Alguns dos estudantes ouvidos relataram,
no entanto, ter questionado a Capes por e-mail. Eles receberam como resposta que a manobra é "para
dar estatística" e cumprir "metas do governo federal".
"As metas são irrealistas. Se não estamos conseguindo mandar um número maior de alunos para fora,
estamos perdendo a chance de reduzir a meta dos que saem e aumentar os que vêm para cá", disse
Cristóvam. "O programa é melhor do que nada. Mas deveria-se pensar que trazer cientistas para o Brasil
seria mais eficiente."
A Folha entrou em contato com o MEC e com a Capes na manhã desta terça-feira e questionou por que
o governo decidiu migrar os bolsistas regulares no exterior para o Ciência sem Fronteiras. Também
perguntou se o governo tem tido dificuldades para cumprir metas estipuladas pelo programa e por que os
alunos só foram informados depois de terem sido computados como bolsistas do programa.
Até a última atualização desta reportagem, porém, ainda não havia obtido respostas a seus
questionamentos.

O ESTADO DE S . PAULO- SP

NACIONAL

27/04/2013

183- DEPUTADO PROMETEU EMITIR NOTAS FISCAIS A ACUSADO DE FRAUDE
Grampos revelam que Roque Barbiere (PTB) também combinou com empreiteiro maquiagem de obra em Birigui.
Fernando Gallo e Fausto Macedo
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Escutas telefônicas da Policia Federal revelam que o deputado estadual Roque Barbiere (PTB), autor d~
denúncia, fe:ita em 2011 , sobre venda de emendas parlamentares por colegas seus na Assembleia
Legislativa de São Paulo, combinou com o empresário Olivio Scamatti -acusado de chefiar a quadrilha
que fraudava licitações em pref eituras paulistas - que um assessor seu iria procurá-lo para pegar os
dados da construtora para poder emitir notas fiscais a ele. O diálogo não deixa claro a que se refere essa
transação, mas para os investigadores mostra o grau de proximidade entre o parlamentar e o empreiteiro
que está preso há oito dias.
Os documentos indicam que Barbiere foi quem efetuou a ligação, flagrada em 3 de agosto de 2010, às
211123.0 trecho da conversa foi resumido pela polícia : "Olívio pede a Roque que diga a seu assessor
ligar para Olívio, para terminarem de organizar aquela situação, pois só está esperando ele mandar os
documentos para Olívio. Roque diz que o assessor vai organizar e vai procurar Ollvio pessoalmente, que
ele vai pedir os dados da empresa para poder emitir as notas. Olívio pede para ele ligar amanhã, para
poderem resolver e matar isso. Roque diz que aí já leva as notas feitas".
Barbiere também combinou com Olivio a maquiagem de uma obra que a construtora Demop estava
fazendo na rodovia SP-461 , em Birigui, base eleitoral do petebista. O motivo: uma visita de campanha
eleitoral que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), à
época candidatos, fariam à cidade do deputado três dias depois do diálogo.
As tratativas contradizem o que Barbiere afirmou ao Estado em 10 de abril, quando declarou que o único
contato que teve com Scamatti e pessoas relacionadas à Demop foi quando Alckmin já assumira o
posto, em 2011 . Ele disse que Alckmin mandou revisar os contratos e os empreiteiros ficaram
preocupados e o procuraram, razão pela qual ele teria batido à porta da Secretaria dos T ransportes.
A polícia sustenta que o deputado pediu a Scamatti que "meta o cacete lá no que estiver parado".
"Roque liga para Olívio e pergunta se ele está sabendo que o governador e o Aloysio vem a Birigui na
sexta-feira. Olívio diz que Não. Roque diz que eles vão chegar uma hora em Araçatuba e vão pegar uma
van e se dirigir para Birigui. Roque diz que eles vão dar uma olhada na obra e depois andar no centro de
Birigui com eles. Roque diz que gostaria de pedir a Olívio que, mesmo que não possa estar lá, na sextafeira meta o cacete lá no que estiver parado, ponha máquina, ponha o c .... Olívio diz que pode deixar
com ele. Roque diz que já está impressionado, mas que é preciso impressionar eles (governador e
Aloysio) também".
A Demop venceu a licitação para fazer um dos dois lotes da SP-461 . Assinou com o governo do Estado
um contrato de R$ 31 ,5 milhões pela obra.
Licença. A assessoria de Barbiere informou que o deputado tirou licença médica de duas semanas e
disse que ele estava "Incomunicável" e só falaria com a imprensa na próxima semana.
Em 10 de abril, ele disse ao Estado que intercedeu em favor da Demop no governo por se tratar da obra
"mais importante da história de Birigui", e disse ter sido procurado por Scamatti porque era "o pai
político" da duplicação da rodovia. O advogado de Scamatti, Alberto Zacharias Toron, disse que
"acredita plenamente que as acusações, uma a uma, serão refutadas".
Chefe da quadrilha
De todas as pessoas presas na Operação Fratellí, o empreiteiro Olívio Scamatti é o único que continua
preso. Os demais integrantes do grupo foram soltos por determinação da Justiça.
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up..·radores de con·~lor<L'> d~; dmbio que se: ê11J.:~ncg<u';nn d~ \!{'11,·crtcr n.~ \llÍ\<l~ ili~.:iws
~m mü~d<l finte. Clltrcgan(ltt- ns n:1 Bvlíria '' J(lrncced()r\::\ d L! n)~:~1ína ~ok R f. "i F: ~
SLElMA:'-i,
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pda pan~ lillallt.:Cira tlus np~r;Lçf1~:-; <ll' câmbio il•.:!!ais. f·. :-uh<lràtJl<Jdo de H ARI 8.

\-'()l'SSEF fc)j um ttl}.~ prin.:ipai~ d()kiro~ ~nYolvicJ~1:; no
Cusv Bane!>t;1do. rc~fWtNivd j')Llf {1J~I':a:inrtaliz;ll' <' l'\'a:'oitL• lrctuúukoiH milion<iria dt:
divi:;.;l~ ptlr C<)rllil~ (C5 [);! M{.'Hd<l l.k 19YO, J)11T mJ:ÍO dt.: orcmÇÚl'S de ~túi<Jr t•abo. Fk
cdd'o(L1U a~or(111 d..: dd<lÇ;ll.' prcmi<~da tom n ~tPI,.'i'l(..: () Ml'l:. PR. r~vclandn s<.:v
~.:m·oh·intctlto L!rl1 diverso!> crime~ de l<n·agcn1 tk: Jitlhciro. :0.,() cLJNl1 da inkrc~pt~to;J{)
de HABlB. ~utgirHm d~m<.:ntus (li,: ~llt: \'Ol~SSF.fo' i'Clomou Lhl pcrsi~1ru l!m su;l!ati> id<ak~ l:rill)ÍflOSa~. :-\c:;Lc~ all(ll:->. YO(;S~EF t: Ul!tiUUCÍUlln rvr ll'r PI'C..;t'ld\1 <IIJ:<iliv
lllOt<:rinl nas or~;nJo,:õc~ fr•l~n~:~ira~ rkgais iliU<.:s m~ncic)•MdH~.

H- onH:rn l)AAÇ.\o
im·~~l[g<lç(ks

{kl'Ydaram indici<1s d<.:' uma :'.J:r11: de
Ncsl:t f1C<;<L scn)o tkmmo.:i;IÜ(fS
~1\dtt~i\'illn<.:ntc 1l.-\ l:llt~~ atim::rno:s il c\'asà(f <.k c.liYi:-.•~l:l ( rt(l valc)r tk liS$ ! 24.ct(l(Ulil}. á
f;W;I)!.l'lll de <lliqls rl.'t<:rclllc a :-Ltin)s do n<ll'i.:olnl.fim ( rd~rcn1c :~ l :ss l24.(HlU.OOi c o
t(;ific,:n de d1\Jg.a.~ c a r~:s.r<.:çtl\ a a~~m;i:~ç{to para n mHkn tapn,lxim:Ld:un.;•Hc 700 •J1'ik1s
de C<Kilina 1. Os dL:I'rtni~ fatc)~. <Linda tttJ<.: mlmtd\)~. Jltlll sfH) 11hj<.:W dc~lil 1.knúnria. m;1:-<
intc:gntl\1 011 int~grarfto {l~núm:ills que fi}mm nu Sl'rãcl o1".:rcc.:idas ~m s~parado (IH'
Panmã (lll c: m (lU! (<I u nidadc ~la !i:J cr:lJii'~o).
i'll:i

nimc~ <:In (IUC c~1<iL1 t:l1\'oh·idn.~ l1~ d•:nundatl<f.~.

Cvm !1.,t<l limil:to;;'n p..:rmi1ir-s.;-;i Cl pmcc~~altWJt!t1 cli;,~~
racional e simplilit·adn. t;lcilitantlo a ;unpla ckfa.:~ll. ~<1hr..:(l•d\1
diil!lt<.: da comrll':'\Ídndi! e d<1 CXtt'll~~O tios frttc)5. r\!Jai.'Í()JUldo~ Wlll a:o; itl\·o;:;tig_~l\'Ú~.'>.
Jàtn~ d~

mancir;1

mni~

I H- DESCRrÇ,\.0 OAS CONDl!T.\S 11\H•l:'I'Ail.i\S

o~ da.:nunt: imlo:. EVL IU.NF. c SI.ErMA!\, icmt;lllll'lllé
o <l~mmciadn IJABlB, c.:v1n () ou:>.:ili~o, do tl..:,wnciadt) ..\!liORÍ:.· 1le HH'd<1
conscicJtl~ c- ,..-oltm!;i(iv. <'tlm unrdadl· de..' ck·sigJltr>s. 110 r~ri()d(, <..'<trlipT...-..:nJid{J ~ntrc \>
lin;1l de..· agosto ck ~01:; ~ m~ad11~ (k ~~tcmbn1 de 2(J 1.>. ~111 te 'l'ais yuo: :-<crftll d..:-~a.:ri(t)S
ll~~w Pl"ra. d~tucHllrn ikg<llmcnt~ ()j~cra~tks ele cámhio. h~tn l'\1lll0 rl'l11lW\ ~.'nllll . s..:m
autoril'.açft(l leg<~l. a ~arda da.: dh·is.'ls f>lWI o cx.!~ri(lr ( Bnlivi<1) do \'<lllH C(IUÍ\ tlknl..: 11
L'SS 12~ .000,00 {n·nw c \'inh' c qnmm mi I dói:Jro:'>). O d~_r.lup~o·iad(l YOl.'SSH'. üa
mc~.ll.l<.l fimnu:. \!üi1M:h:ntc c \.'lllmHariamo:rlll'•. lltkrir_l,Vif··;·, /''•Hh1t;1 d~ EL\ I~JB. l'
auxllltltlll::t p(;Ltlçu de tal ~;~lnduta. J:()nl<1nt1C ~~rõ.l dc~tn. ;

c,;()tn

1869

1870
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Ministério Pí1blicn fi'den1l
Pr<l('u.radnri~ da RcJ~(Iblicu tlu Paran:1

"'"'k·.ptjtr.mpj.J:rl 1', br

E.OJ:l.(:\ l"A..fH::.f·\

()~ ''l!lnn.~ ~ll\·nl\'i d\)!> lliH tlp~r:t~u.,::.. cnllll I'WWilkrlh'S Ja
pr.tUca de 1r•if'tcn \k dmg.<l:o; ÇlmltC<III~) pm t~VI. RE:'iE ~ SLf.B·lA:'Ii l!' ~o.:ch)d()!'.
tro-cadm. lfl1..l'l. imcJ\tiltlos ~ [r<Jn~táidos ~lll <11i,·idadc lipi'.'a de in:>tituiçilv linanc.:im
inh)nnal no conl~:-.:ln dn mcrcadc) p<'lr;,ldn de ~;imhi<>, Hlcdi<uHe {l uso d.; CCID1::t~ de
··pu~sagc-m" ou "blr.m,ias"'. '' lim d0 c)l;ultar tal~ n:mr~tlS.

I' oi pLll':'fvd duramo.: a:-

in~·~~dg.a<,:(ks

çamillh(l (J>UJI('I' (/"ctif) L,l<; ra~d<l tl(l~ \alnn.:~ lllO\'Í [l]&;[][acJO~,

;,j

tr;ty<ll' p<lrtc tlc)

partir d<1 itkntiliç;IÇltO

tk npcr;,çüo de .; ;·ml ~i'' par;, Id1l éll\.'(lh <.: 1\dt) R F::"" E, S LF.J MA~. U AHJ H .: f.\' L a\~~~~
d..: YOtiSSF.fo~ com t) ~ç~,;t>im~ll1L1 dl' ,·:Lior<.::> 1k HABIB l'H.)l' RE!'•it: (.:111 t.:ont<t
" laranj<l" !oc<Jili··1(\U em (.\Lritih:i ~ dt: :su<J rcm~:ssn. t<lmh~m y]a np~raçôcs ti(.! t•ãmbin
pnraklo. li !1nli\'Íil. puru P<l~!Ull~tllll <:urga d~ dmga (Cúl:ilinll) rum indu d:l\Jtll'k p:li~.
Tai.-. cora1uta~ c.:nr;lc!cri;t;Lm u=- <l~lih1l' <k c\'<li'-il~' <k ([i,·i~" ~ hl\ ;,g~m d~ dinheiro (l~l
narem rú fi co.
As pmva.-. (lu

t:Xi:'tênt:i<~ dc:;:;~s

c.:ri mcs

~ ~lt:

:;u:L<. B1Ltnrias

fi..1r;un fórmm.l<'s principalmcnt<.: a partir dm: 11Hlllilomrn~tlhts dt:tuad!,s·\ ht.:m CL111W
pela aprc..:nsrto dos d<lCUil léiHo:; Lrot.:;l(!o6 t.:lllrt.: cH J)[~t.N<:J.AI)OS, ç(lill(,rmc :.t:

r assa li C)( ror.
l'ctra Iins d~.; i1V(lr<bgctn mai:'o cht.-;1 du~ l.!tap;1~. s..:rün .:slu~
t:rn scpOJJ'mlo. já qu~: v rcc~hiuH.:nw dl) \'<llnr ..:quiYakHlC ~~ l;$ 12-i rnit {nl'itn~tk)
\l(l ~xtc-ri,1T) c stta ~\Lb:>C4U<ttl1.,: rçmc~sa ;tv l'Xl~rior fe~i fracintlacl;l da scgtlirHo: f(,rm;l:
tmtaJ r~->

<t)

l\S} :;6 mil f1lmm cltln:g.uc:-; ;l Rt::.N.t:

YOUSSE lo' c
drog:~:s

l,:s;

pvstcri~H•n.;nt~ dc;;ti r!<1d~'

1\1t t:s~:ritúriu

<H'

tk

p;1g;1•n~11l1) de

adquir•d;l:-; da Bl)liVi<L; ~·

mil lilram rc.:wbido". n~1 :;cu corr.:s(wndcnl~ ~na
~ ENE Jt.: tr t\ BIB ~m Wntas ··tal'ó'lllj;,:;", <: er11
scguitl<l c..;ta qtLuntiu ft,; .:,·;adidtl par;1 pugamcnto d<.: droga.~
a<l~.tuirid:Js d.. '\vlh·ia.

h)

X~

r'-'<1b. pm

(i) Opcnlçào cJç dólt~r cabo n-fcrurc- ;w~ t:SS 36 ll"lil

1

E~sa tl';!t1~H\!.:to ~c)n~·d:;tru

t'Jn op.:r;tçtit> no nlt:rcadt) Llt: /
parai~Ju. tk dúlar ~abo. cnm <1 par1il·irm,:Jo (ponw n.t cxtcric)rj tk hru~ildra
~nVL1\vidu l'üm tJ1r;ifico tror~s•mci onaltll: drn~us ~ •'t1dk;1d" IHt Jn~f;tt..:rra. Vl.

t.:âmbio

t:

A tr;msil1;ilü vi;o;;n u aténdcr ú n~ct:.~.~ id<1~k d~ SLFlMAN c
dúlal'C:'i nt.' Bra"il (.:nviadt>S pnr E\'1) pM<l JHt~ar a {ltog~;~ illi
Btl]i,..ia. l'ar\1 i:-:so, SLEIMt\1'-1' ..:L1llta10u H.-'lllB. oti:1't:!Çc.:•1do tlllHl l;l);il (!u<:ro) ~1~: I~-(,
tln valor da npl·raç~o. p<tra qu~ HABIH u int.,·nTll:diass~- Nt1~ tn..·~o:IH)s llt· IIH."I1S<!gçus

Rf:N.E

d~; T~l'~'t~~~r~r11

-'r:.·1.u,.., ..h.· . ~,~~=- ,~ n\·t·~;u!':~..•, •k..... .:.tt ..•·· '-":Ih.'
:tti;.'1t.t..,:i\t;!-. lt..:~:bt~.t·~~· ~uo.· a ill .t:t\'·)1'- d~ .. UE-:,, ·,·c'l.41>4,lS u,t .. ;orotdc.·." tl•,·a:a'..! r111. tn.•:r.t, :k
1'0\'\J~ot c.tL.:" '"li 1 ~''111.'1Yl Wtl r~lr:it\ \1,' ..:.11\l.;l:hi<" j':'t'\.1\'tidi\· .. L.', . 1 ~.ulit ;lo.l\ ,.,,:."'ll:f·'·UI"Çtlo~::O.. .!.LiLI~ ,lc.•,l.t\.IJt:,,, tnlc."r11'·-.:· ~~ la~l''
·• ()..

l:'lt\."':~ç·r.u;eo.·u~;..... n:,••c:,,1~,, .l~'II·L' ..:\l!nrllr·~·•'•'"''" ..,:·a:'

..: ..'lrt1'1!'f..n.1tJII1 .:.' h.·!':-C'\'11'

.

.2.'

pt:j•t:ladt:, ·\I.!C't:'l;.~h, ti.i il'tnc..:pl:td.. t ~..,u, ,,,l.u;h: nn.ito.a ~/.'llc.\· :k in l~·n:,.,,.,........... ~·>rii':J

'

in' ·=,,~·1
~.k :'~

=i'} \'

.~

;

~.m ~ 1.1•;.1•' t:,..,l,~ t-..:.;.t .. ~,.•r,.:.

f

•

•

:

:,-.r

. \
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Minis<erio Público Fed-:ntl
Procur:ulori~ d:l Repúblicll no l'9nmá
!'LliK~' J'-1 f'!J:.t:.~

indküdo!>. c po:->:->in;l pcrtt.:b~:r a lh:-)!rl1:i;n,;;'iv o:JUr..:- .Sl..EI MA."i ..; HAfUH ~ ,, nL~:n~ào
por ~lt.: s a llrHll '"111\ilh~:r" ç~llll a qual :t orcmçã~1 ~cria C~1!lcl uldu ~: ~~1.,; púdc !>CI'
itlctJtitlc<u[a I){JS!l·riOI'Illcntc cmn(l ser\d~1 a (t~.:rnmd<"~~lil F.VIll ),
SLEl\1A!'í em rccc~r

pois log4) h:ri<~

(t

Pd<Js mcn~agc.:nli imlit:adas {l ). \"Cl'Í nca·s~ (I int~n~;io de
dinh~.:in1 ··m~ sexta·· (o ljllt: cum:~rt)~\ d ia all düi J_q/8ª01.:\),

(11L[nl traiH;<IÇ::io (".h~ia ~'tiÍ lt'r

{ ·nnfnmw

rmrra'"j .

rn~n:o:.agcm scgllint~:.

E VI..~

~:tl1r;~

em cnnHit<)

Cl1ltl

HABII~~ i nf~mn:mdo que log.~' iria LL~'1r n Sk)rc pM:J eles Ctlll'·cr.;•ltcln. t;)l çnnHl ditv
por ~le um fllltiW ·1111cs a SLE1-"1ANc.. cum>btW:Hidn que a "mttl ha" n que c:lc!>
l"Sta\·.'llll !õ~ rdi:rindo çl';l F.VJ-_

A;. tnt:ns;\~cn s :-.u t>scy u.:nl o,;~ H ) i hl:>tmm ;1 ..:ont i rl\1 idade d<l
tl<.:SI:ll:lUHIO·:'I: <I pn·ncul~<l<yft(l dç SLEIMA!'i ~lll rcct:h.:r (lS v:l lon:s em
t!M:1r. Po:-:tcrionncmc. Sll<:ri\1AN n::-sa[l3 tl~),·;unt:nl.: a swl intcnç•!o tk r.:.;o:b~:r o
di11 h~ iw ~m S<1o P:mlo ( 5).

nçg.ot'Ílil,!ãn.

Sll-:IMA~ fi~;1 rctiéclt!C ao f.:char <ltlp~raç•\o,

it ~.:pi~údj() pa!>:-;(ltltl em
dólar.

qn~

rckrindo-:-:1.'

pm\',LVt:itnCrlh" a mc:;ma rws:;oa ~ FVJ} mio lhe pagm•

~·m

1\ opcrac,:~{l foi f(.:çhada ~l taxa dt.: J .29. 1··: p(l.:\:->iwl ~.:~mcluir
dispnnihiliz:l!fÜ{l de Uir•hc\1~) flt1f f.VJ tiCOrl'C\f C(1JU <1 Ulili:m~;kl de i!\trl.l (jmrs
l<:VII'o:!'idla. 11(\ ~ptJc:J. ll::i Flln,p:l) Cl)m c~mtmpHrtida t'J'l dúlarc.-; rw Bra~i l" (6).

Ljltt: iL

l'Sta\ ;1 mah i'dvorà\'el
d~:\·id4) á urgê111; i;~ (7}.

;~

Sr ,f.lMAN lllü:-.lrol• insati.if<ll,!âl) tmn \l lilXa. dizcmlv qLL~
d..: nt• dia. 1\t<IS HH.':illl{l as:->im çnJlCLll'tt(Hl cmn a ~lf11:l':l!f;"IO.
l'ur BBI\-1. EVl i11lhnna a HABfll

~9.'1(:20 13

dia

li V

{[UC

p(l<ll!ri<J ~ntrcgm l iS 3h mil11n ~li11 JO.. X.::!O 13".
HARI U

ac~t1L)\J. {:!ltà(),

<.:Oill E VI qu~ n din h~.:in1 :'~:da
778 seKundo ~Sarulnr. fltfÍm ..,

Cl\lr~guc rw !>cg.ninl<.: ~ndep..~t': "rNwW pnt.>.' l ~Ir b11rro.\·,
' i\'11

[1':~11 ljU~ (L1;,<nL r<·,liÍJo.l:!h

<I'

ii1VC,(I\!HÇ•IL·~ ''" (~·f,l~.to :\INlk

p,,:li"''·

;.~

<i<IJ.I ...,,,-,

:>i;M.)n.J,\:~a Jõl:\1'

:\I<iria <lc 1','11iln:. S:Pc kc:r ~~ \·:ti ia <k llp,HdhL~< .-d u l,w:.- llli'~ kbar~·. ILI 11 ./;'111Lll'·' ·· .:J.<' ~i~ te n1a
,k• Wlll~niLAç.,.., I~:Jdtl,·~· 1\lt"""~...-r (Bil,\[) !'<!" m.::1• •l•'' 1'1;\', 11' .!bl:!fl}{l2 <' 2,\f'I)A:\K(I r.:mrl' ••ui lo~< I<'
~ra kh•ntili~.,d;a rr-lv 1:id,,,n,,._., " F~S..[_i!\tX". ·Tl:J.. lt"1";~~~"''''1:c• ""' "'"'''' J<" "'tal><.•il'dl~.:"l<> "lyi;,f 'l
c LILI ' f)IRI(I'OR..\''.
' Du~:ml<'" im ~,1 i~·;•~·\''· 1'1!1 •l1•u-~... qll.: ,, nkk p,1:11.: ;.t•.[:t_l; ..-r,, L:l i lu,so.l,, f:'>! !IA 111.B.

<tdi~111L:

11ôt.1

po;~n .

'· ,\ i"''<'Sti!;~~.Su tl"l<·~l)u qaç

SLF.I:O.lA:'oó ~J.l.Í~ IN> 1l<1 IIÍC\.11:11111" ~JIJ) <: &\1.,0~1!<!

' DilUI ! Har.> : ;?'lOS· ~lli} ()~:2Ll1JX .\.l"'l(l-a\1 ( illl\,f •'lll'n> 1li.1. .)_1l !it~'.f...!HI '~

\'JM:

C<lll:l)loU !dd·,,~..,..

l:i<:fl!Hig~n' "''fltlidd.,, L'X<'r'l'f'liticn1i'"lll~lliC '"'' li•"lf~ ~ , ..> dll .-\:\!:.'((). \c't'1ri:::o-~,. •IH'-' l!AIIHJ c f:VI
f.lt ia111 c<.>t: ,.t;snt.t.:~.; t:~tn~a;;t''h.·!> n:-.t)llctilrl ii:O:.

Pd.!'

St:}•.w:Jo
(.'t'I'StJIIj
.M'
'\Ih.•
\k·
Cdl"~"'<.'r ...~a'
<h.•
;'lll•c<!.;l"'
~.to
I~A{ 'E·.:'\1
(hllp.' 11\W·tt>L·t>.)!f.f\.t>.' ~:..·• ~·~'II I'Cr~;:p nm\·l!'f'.ILI <l'pl• .l I;,~ a 'Ç>Itll:'r'i::l ~1111' :!i•l:~r l'i.i'·l em 1 .~.::! n.1 <l:lf<l d11
h-...·h.iniCIItl' da -ç~J>Cr:.n;.)n. u <111c ,,.. <.:"'n:p.)tl'..·t• ! <.'"'"':: \."4)11<:\.::-.:i"' c.,flll'-til
,...,., Ou" Ul Onl: ~~''· 0.'\ .:!() I ·' ;:; : S'):J~
,--"
I

.\l'<I(F;r~t (<mr.i

f.

··ni mm!l'' ::IJ!I~.J!!llt P"í.!'lL~.E.t.~ L:I~ j:1 '''111J""'''i<. p<"k ,.,,,:1<1r c.>1n ,,:,, /

C;lrl<l~(Í'.CJ'<'l (Jl: ••k..

',,

r.. <I·· ~{,

I

'

·

1871

1872
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Ministér[., Púhiko fe,h:ral
P n1c u ra dfiría d 11 R~tpú h li(a u Cl 1»:1 r a nà
~Jl8<,.: ~1~.\.R~; li\

~tl I~H.:<tl inuicad1) ("renat(l ()(les (/~: bnrm!J·, 77~ Uflll.w/o
nandm; IJDim '') t\Jriciün.wu a empf\:~1l S/\ HXXO CO?v1(R('[O r~ i\SSESSOf.t r1\
t=-: I t·:R:-.1/\CI( lNAt., tlllC :Hu<~ na \m:a d~ imporla~lio c t.:XjlLU't;eçfi.c1 d\: <.:ornrHoditil:'s
agrkol<es. ( 'nrlt o d~~CJl\'dVimcnltJ da Ít1\.\::'lig<l(;:1~~- d6C(lhfiLt-~t.: I.Jllc mtl.jtldc lc11:al
hml'in•l<Na. na n:alld;1tk. n .:~~·ritúri(l d..: 't'Q\!SSEF. em SüL' P;.~ulo {\", c\ t'nto L p.
169/170. att!Os 5CHlt43R-~5.20 1-L404.700()), ch)kiro t.:tnn n L.Wal HABJH mml!inila
rclacklmtmt.:-rl1n 11 .

l'or rn..:io ~k Btl\·1~. SUW\tA~ mcncinna

\'crlnr ft)I<JI da opcr;H,;ãCI. qu..:,.: d~

t_:ss

<1

fl,\HJU ,)

ll--l mil d\ilur..::-;L '.

:\'c\ st:qu~n...·i:t (k mcJNtgcll.-i <.:tlm RE~fY. HAilrD
infúnna itqul!l<.: tl ml'MliO ~mkrc.:ço tj\lt.: indkuu a t:VJ . q11 :1l ~,:-ja. o d1> ,:-scritúril) (k
Yot:s~f.F -. <t lim de qu..: HENE :tp•mha::.~~ o dinheiro tki:qdo p1H' r:mi~súrit1 de EVJ
(tt). 110 m~smo ~[ia ..:m qu~ SLI-: '"'AI'! di:>sc q\lC 4.1tlcria p..:ga~: (1 ttiniH;iro. C~)~Ho \'i~h)
iil~ima.

,\iais l1111<l \'a, (\ \':th1r da np.;ra~:Jt> (l :s~ 12~ mil) ~
conlirmado na.-; tlh:n;-;ag~rls \mc;HI<ts ,:-nlr.; IU'.Nit: ~,; HAKIB (9).
Frn t'on\-crsa ("()rn EVl, HADJB ,:-(1tt1iml;l a t'lLtn·ga tlv
pdo r.:mi:->:'ifill üda. h~·tl1 cnmo '.olic.:ita sc_ja pwctl!';ldo nc) ~:~rilúriü ;e p~.:.s.:->ü<~
~k "Rali1d" ( 10}, Dhs-cn·..:-~c tl\lC a p(.•sstlti I!Hii~.;;nlti t"R;•I~id") <L EVI .: rn..:sma ~1\lC.:
ll<H"ÜI !iidtJ inJicml<.l p11r UAUJU a lU~~L !Jtl Ç1Vr1:Jtttc tk~t<tc;Lr qttc J~nflH:I .;
dinh~iw

fimçitm~rin

ü..: YOrssF..F.L ~

:=-j'l;t~rn: .!9 flx ~vl~:.:!a (:arll,,fz~~o:l " t:ll!:l t<J..~..l•:D<I9 fl.t'!."L~lJIJ:.l.it 1!1'1!.1()~. :\1,..,'tcr ;o,,t """ 1
\k l'.:ofa ••n<!~ "" L'l1311dL• P"!<õlf \\"-"" ''.•·.>''( .. ). ( 'arl,,<l,/.cfc J [:J'dcf<·w· J~ll~lO..J!1'.!<.11~_1!!,r.!!'~ ~~8_~tio
""'..!lqfir. llab:n. F.1la1 "'"" Rl~:'l<:! '"1 PJ1t1:cri,..
-: Nc-,.,~.;1 i<h1, ,t~·swqu~-~~ Hi."Cir:lcln -.:.1L• d<> d. 111"~'~' ra.1,1 .!11 ("ôi'CI lll'- l1L11<~> ~ OfJI Ut\.(.2 ..!LL: *-I<i·!. ~11(KI 1,.,·~:Lt<'
:'~l: "'(.'(lri:A.' ac.li~IU~II11. n~"' l"lt..'rt't.'p~.»:;i\t• cL.,.• <:t,rh.'~ H:~bil\ {tnlm .:~>ll'itul;"~l'"- d i\ c~'h <.'Unr.:J[Ll!\ ~o' ,,.i.:il~'~"' d1.•
/\IJl<'r((J y,)ll,,\<'~· COnl (':1<1<'~. Íntlic,)J'dol <I CM\"oJ1•iJ~0:1lL<> dO (JI!Í1l1\1 ~111 \lj)c:r:c~o')<•~ J~ C\J,~\1 Ó! <!Í\ Í\J.> 0: d~
1a,.:l;:;cm do: dinhcir,,, .\ ÍII""Li!!;~~,:,,, c l1 !'<'I">CCC1~·r1,1 d~ L<rl•" H;L!--i\'1 Ch;II<'T <\Ç111;,·m ~1\U,Jinlc:~!o,' SI(> ('f<><:•' ''~
llp<lrta.:J,) c C<.>llt':o\0 Lk 11'" ~OI) l·ll ~-35 Hll ·l.•~fi.L. 7(Jf/fJ. :\ ll'<·n·• '!'L'l1"~ r
idt•nl1 tk .l<r1' " p~n 1r dl: '"'1'11;Jt<' r-.1r
111~i" '!(; HladfkrT) Mo:'"""!!~ r ú\:'11 Carl'''· >:•LI: .:tih~.\1::!1> <> n•.Jiu,>1rl•' "1.:1.-.:. _-I\4WL111<• ,,ibcr1•1 h•ll"o:r 1• <J,•
l'rim<•..-\ p:lttlr Ja Í11lci\'O:F1<1Ç:l1' J~ ~-u tr~'l'"ll HIJc::.;,,.rT} c do 1<.",.,1illal to:l,•f(1;,ic<> ulili;;ulc> ~lo 1N,JôJTÍ<l r I :
\1<.161 •-~6~L. CCJl1S~J.1<~11-'I: <lo.J.: 'l'tÍ!n<1' r.:,j,[in~ no .:ll.lt·r,..,· ,1 Ru~ :\1~'1:!-1• f!Ju. ~4~, :tt•Lo li~ - \'jla !'<•~:1
,.,,uc~:i·;r"'· ..:-n: ~n" I';Jo,~;o. uills<:nd.t JQ, J'1'1JdJ h,t.-1:~1 <"<1nli:"1""4ll~ ,~:~. ,1 n.·-siuO:!L.·i:~ d,· .. \1~1111 ,.<>li •'"'~
l>""{'fS;"I~ .:ocn"L~<'l1> " 111_!~\IÃ'S
imcr.;:~r>l~:o~ cull'<' (;Lrl''' li.>hLt• ,. ,\l!,.,rcoo h•u"ol r..-l,olÍ\ .Jmcu~..- :o
(I~H~;1~0:, dCl mcr,·:Ldl> d~ t:ôm~io n~]!.tl'..
, .. UJ'IIl I tlm;IJ; ~'>-(l.'l !.CII~ l·õ'·l i . r~- sk:m.m(~ii(>J ··I·. "~" o,'S..pl<"!,c ~:ol •'&(r~to:'!..'!-'®O,_J.Jj:l I'I:I"Sio'
.1 <,'(1.1t:l
f' ckpo.•~:l.:o p 11'C". (',rlo1~(i.<·tt~: "0k""
:' kt:!'\P.. r~\ cl~.omn ;1, lfl\t"\111~-tÇ•I.:>, [a;,.JJ:!.> J,, uici..J:.1n1c :UICII[I.._I~.
'!\c,:,• ~~mi.J(>, J:l-:1!.\-'id>fl f)t;.-'\t>R,\Dfl ~ti rm:>u <tlJl" 1\1' ,•-.cr."Ji•n<> d'• Ynt,sst I . 'llllJdL• r~a Klla. D1. 1<1·"~'''
l':~·s <lc fl_,rr~'~. l:.mllcm ··rrl.\lnc:nl;l'<.l :1<> c·,·r·l{'f,O o: ~rotl•:dlu\,1tlac:~ i\\.l~l-.IU1 >Y<H:~:-.1.1' o1 :';cnl1or R,\FAt-:1 .
tlljil l•<>ht"\'JHinte "~o •~ r<'l""1rdll ~ 'I"~ (lOMlli ~·•r1 HlYIIH d~ ~t.'i.~ura :mn-:1 dL• ;J:tm.k"'. 'V•••v,' '"·q;;1l11 ;1'
d··cf;LrJ•.<'>c' 1k l-:'IV.-'1 1>0 Ql;AnRA[JO ;>.'r,u:tc ",b1o~iJadc I',J'Ki~l. F'n•r..-~>1) ~I! lll\~"7-1-1 .?lll \ -1vU(lc'lo.
~'""''' 1 ~ I\J.:.:1""· \VAI. I)() \!li<.O J) I. tll.l \'1·.11{,\ .Jlil"ln1n1 llll<' "<ln•·n• :,·,~t..i~ "irinhti '() <;n;Jnol•• \l.t! I R I (I
YOI!S~f:l· 1\:\<> <.:~li1\,, '"' C'C'ÍI\111<> <."r-.11'1 RAJo'At:L ~ <>1;L;;~ iJO:~''"' 4"'' <1,rl&i:~r:~nt,• r\.l11 \C r•'ú'fd~ ,, "'"11~.
l'r,k;l'>~f\ ~(1~<)551-J.:..~QI3.·:(l~. 'fJi)lt_ <"hõ1lo1 13 .
·

f,,,

''''"ltl

r""

-: J~

~(I

·...~..
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Minis1~til) P"úh!i..:o F~(l\'ml

l'rtu,:uradoria da Rcpuhli~:a na Par~nã
E<~lt.!.. ~

"-'"'lf:prpr.mpj 1(1>1', h r

·a;,RP::".-'

H~\JUB. 11a !'i<.:(jli~nt:i<t. <tdsa ;~ Y<n ~SSJ<:F qllC o (,!mi:-;~•irin
do: EVJ ~:o>l;i k>and(l (~!'> t:~ 3(· mir (jllC EVI iuiimnou, IH) Ul<l ~9:~-'20 n. LJllt: tillnil
dbponi ..·d par;~ cntro.?gltr M di<l 3U.'8,2013. c ~1u..: H.t:i'lE iru <~r<anllar;l quan!i;~ 1 ~.

h.ws mcn~ag~ns (1\!ix:::un dam purtkip<l(;uo d~ YOUSS.El•
nu cnadu!:l vra Jc~i,;TÍta. l'urtcÍ\ltM•tl.1o o:l~ çomo ,·o:rdud.:in' hl'a~'' d1) c.:l'critúl'io ck
HA~IIJ o:m S;)(l Puuln.
!'da~ llll'nsa~e.:m int<:r<.:~platlmi ( ll ). ltú ~l r;ontirtWl):<in do:
~k f.Vi chc_gl1\l ~w ln.c;d tio: <.!JllTt'ftol c.:vm o 1iinhcir,~ (~:;crit1·,riv d~
\"OCSSEF) c ~ttc RENE L<ttnocm !ni ,·~qLldc lc"K:al r<~ra rc!!it~h hmun .:-zurqttJ~s

que o cmissúrio
~·~m..:nl~

U5i J(, mil. l:ll!;mdo <linda

o~

I :s RP- mil

n:~1:lnk~.

d4) total d.:

~;ss

124 mil

dólares.

;-..:l,=' Li.ltirHo!i dhilog,)s

mo.:ncion~1dns.

H ABtB r: KE!'I:J.:

1'\.'

rd\:rr.:m a SLEJMAN'"'· !·::;~~:-; di\tlogc):-; ,lo.:i.xmn d;1m. lmHbO.:· m. ~[u..:. nào ut"l~tamc ~

dl.' tlú[at c.:ubo h:nhu sidü c)po.:rm;ionalii<Hka o.:ntrl' SLF.1MA!'I: ~ UArun.
ltf.NE lo.:v" parti~o·ip<lçflo no ltt!o. indu~iw wm pn,lo:r de dçci~in. indicamin a :-ua
atu.aç<1c1 ath'<l no C\'~nlo. A(!,.·rnais. {!Omo :se,: v;:r;i adi;mtc. t~ >i IU·:!'it l.{lltm dcll a:s
ord~n!, para n llltl\'imoe•Jlação (lu outr:J p;1rto: du üinfl<.'irç) (~'~ cm1m:> {.IS ~H rnit}.
opcr;~çãn

Aqui, ttm·se, rorlanln,

Q

rec~him('nto, (lUI' JU~~E

(e

e.tll

fa\·Or tamf)(lm de SU:lMAN). <:m 3018!2013. <los l:SS .\6 mil dt'iudo:s pcl(t
emissário li~· EVI n~> t>scritório dt: YOL'SSEF. em ~llo Pnuln, a·c~ban•lo pcnd4:nl~ o
recebimento du:; outros USS S:;J mil dólares.

~ã n foi poJ>Siwl "1r~~·~u" o ('lfminhCJ tle!>!>C~ lJS 36 rui I
após strt'm rec~bido~ por RENE. m:t~ se }U•1fe con~haír co•n boa m,.r~em di:
t~rte7.1\. rwlo qu~ já !IC txpôs ~ubT(' as Alil'idades de H.f:N E ,. f-; LEI MJ\~ c jaeto qut:
llÍfiUlt l;C \·\'rá, qiH' f~lf'lltl util}7.!U)IJ:t par:t Q p:agamento de tlrOI:ilS Hd<!Uiridas da
Bo!lü:t, IORO após o seu !'«fJbimcntv no Ha-~sil.

1

r

(ii) Opcra\'à<l tic llólar c<lb() rderc:l1t('
dõluc:s

~a

:H.I!;

CSS

de~

~8

L1

anil ·t

l11

n

~li;.-:

.wwcn..:ia
t"all)S ;p,:ima n;lJT<1\li)S. UABIK
(L
d..: act:rt;lr a ctw·~.;gu de);; OIJH\ls ! JSS 1l~ mil. ->.:ndo ylto; REN t: ~l'/f1J
mu::;lra ({~~lll!idO ~Jlllt'r pcrdi~lt1lC!llp0 ;II_!Liard.11ld(l CP df.1heiro f [:!j,
fiJ
REJ'IJE '-!l•<.:

Ji~uri<"J

HADJU tambO.:m

o,;~'nwrs;~

..:om SI,EI-"l.A:'õ ;a

ro:~pcih'

d>J

• J)at:s I u.. ~ ~~~5:59. Carl<~<(l.•·~:<' ··o1..... ,\~''" pcorf:lh"h' 'il'<' '' 1-r-a' '"l.j cl·~·~:lo!:ln ' ''1'1 3
j)lli;!n.a•Jlf !illJ_c<.!!l\r.lll_. [)cp~j< jl1i_U_!!l J"l'ôol/._sh~m.Ji!JO .!_{CJ!L'..J>r;l ]211~1~··, /\ '"""Ç~11 ."1 ..l,n,-'.lr0:" 1.h: IICI
LonlriJto"'• ~f.:~ unw 1i.Htli)l d~ · •cc-..1i~:u·· p.ara ""..: h.·t~nr ;J,-:- ..linhdr1'. t.:o1r11t :t'\'dJdt' rl·l:tc. iil.,t.:'-ti~!:L.;;~~ \'!'.c~., vi·q
[XIJ.~ "'·"lénd:l< ~lo:.~l•l•'·
· ·. J'Rii\l(l .:c" \1 11id.. "'"'I''

por

"<'l~re'~"ia tilmtl<:no ;, ~l•~J ;\tAI\.

..•••
"\'O\.'!>') EI'. 111:01 'C '"""ri(U\1 qLOo: :c r.; li.Jin."ia ;, '""~''

·

,·

·

n"'

(llii l<'~(l~ •·r;o

vir.

t!
.'\..

1873

1874
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Ministéri{l Púhlh:o :FI:'de~l

Procurad()ria

d:~ R~vl'•blica

no P:uan:t

~{]!j{,'~T~~F.f.~

qtlr\rllia tltllant.;. di:~cndo ~1uc a

<.:nlrcg>~

iria ;tlra:<.;Jr ( J 3}.

l-:111 rmva:-; mcn~ag~ r1:>. liABilJ diz tt Rf:N F. qu~; t~ po.,~ív~l
qiJ..: a yuantÍ;l stja t.:iltl'c~u~ pt.:l<~ s.;u t:ytti,·alcmtc Crli r..:ai~ - ..:- rl;io C'Hl dúh1rt:~. c;<mw
'4ll<.:ria SLEI~AN (l-I).

..\Ig LltlS dias dt:poi ~' R 1:: Nf<: yLIC:'.Ii()IJa n AH ID :',() brc Os
pn;.ssa J)Ll rcc~:binlL'nW j'~onllH.' ll qu;mlia d<.:'-"t:ri;l ser <.:ntn::gu.._• a
tfll~ tLld() indica, produwrr:-; Oll ll.mlcc..:dor..:~ d~.: dmgti~ 11;1 Boli~·in.

\'<li<lfC~. tlltl$[TalHl()
Otllm p..,.s:;oa, ao
Ct)JTlO

se v·..:rá mai::. ttdiant~: (15).

Nns di;",Jogt)s o.:i!<l(lns a ::c~ui r. p~n;..:bc-s~.: l.j\IC a I.JLI<tPll i<t
1:1 llAHm pdu seu \<IIm r.:orrcspondc.mrc em n::ab. ls~v
ronruc RENF. di:l. qu...• C~l<.~va ncgo..:imHln <l cnlllpra d~.: ttúi<LIX:o'. ..:vrn il linnlklud..: d~
cnviú,l<\~ para o c:xtcriN (lh•lívi<t). ..:omt) s..: çcmcltJini m;Ji;; a{limHc 1!6).

\l:S~ 8X tnil) seria rcpass~du

Ptl r nons lllcnsng~l1~. IH; NF., úlllt<llil HAHIIl ..: ~t1lit:i!a ;,
dcpó.-:ihl de parlt: dt) \'<il(lr {I~S 77, I mil) i.'Jn i,;()l)ta ir1dicada pur
C•)rrdom d~ t.:<imbitl cnm a LjllCII nct:;~•t'ÍIW USS JU mil para qu..:m tk\'i;J o dinlll'tr<".
prvva\'dmcnk uma \.:(lrrcl(lfa k~•.:;~liz::t[b na 1r(m1cira t:t1J)l a Boli,ia tm m~:-;HJ~' t1<14t1dc
pab. Rf.NE t:-unbcm l~1z mc.:tH,;à<) ;I mxc:ssidndc d~: ~:omptar os otJlm~ l.iS :,,. mil (para
c<)l)lpktal' ~l 1Dh11 d~ t:ss~~mil) . HABIB. então. diz LJllt• c:o:.t;i ..:~p.;r;md<) ··cair"' ,)
o.;r~diHl, rcl'-:rindu-s..: ílu rccctlim..:n1o da Qlli31llr<L em r...:ai~. rdl.:r.:nt..: ;m;; tlSS ~ti mil

de ttUc

d~tu~: O

( ]7).

HAlHH cor11irm~l qm~ r..:ccl)l:ll p<lrlr.: 1io~ \'tthln's .;m
4:W20 U, (rua I ~cja. ú nd~)r tk RS 77,1 OlU lO. ·r:ti L;11o fica clarís:-i[un pcfm BBM:;
núnwws I !t, 19 l' 2n i•Hiicad~':; nn ANI:XO.
t!~l$ li) g~

mil · R$ 21 ~ mil •. ~1uc nilo l"1lTall1 ..:ntrcgttt:s em ..:::.,~ck. t:mno tl~:,·cria .-;..:r.
tal o.;omo soli~;il udo pt•r SLf.lMAN c KE~!o:. ma~ em dcpúsrcu ..:-m .:unta conlnll<td<.~
pt}r HAUlB 17•

p~<h.:

~1u..:

Rf:Nl-:
u HABrB
lht: r..:pu.s'>l. 1l!-> R$ i'7,l mtl c.:m
<.lcpó!>it(l na c~mta indkada pcl.1 corrc~uw de-\ a[tlrl.!~ r: o r~sh' em L:!> pó.:i~ 1.19J.

HABlR

va!IH..,.~. ;u)

r~l(li'Ç;~ que C.Sla\';1 ll!,tiW rd;mclo ~l

dc;p,isito

l
I

do~

qt•c ~KNJo~ ill!;i~t<! lH' d~rú~ill) tio~ R:!; 77. 1 1Hil. Jiilnt...· dn llt:l'CSsid~lt.l~ (2U). II
I

p..,.Jus J)Jr;u!-Hlg.:n:; vcl·ifrca-sr: o ccnH1r tk HABIIJ ..:m c!i:tuur /
a Tl]) na c{mt;\ indk<•du por Rt::Nf.. tl "4UC pnr ~~ st·, cvi<l..:nc:i~l a stl~l cicJ)o.;i;~ !>t,brt: ;l
ilidl~Jdc dn opcl'•lçüo. REi'i L ..:ntàl,, ac::~hlM HABlB. inf{lml;mdtl 'Jl•t: ~i1o conf;s.~ tk
"parti<:ufnr~ que u.mm ('fl.ln.~ ~~(' cumbío"", cvmpktamlo: ..Jlenlmma (/elcl.> ···uspeila~".
~om ()quo::-;~ I.;()Jlft)rma

liARl H

r..Ok.

Se I'C (':J'IÓ di-:Rndtf').

l'n.o.;tcriiHrn..:nc~.

JlA6lB

cont[rm~l ~~ RE~E L'

dcpúsiso <1.:-

. ..

RS 77. [00.00 (21 ), fa/J.::11dü JtH;nc,:àn \l\11.: n C<lmpr~lyamç ··~_o;u, /(~_.JJII · f!Scriiério. Om1:

··---- -- -- · Oab : llctra: I)~ '()? '.~013 li :()I : I'

/"
'·
C"l'•!-(í.cr,•l ~~)J•?.P\1 q'i.u~ u-m .!i!!.''.SU!f-!1!: !.:h :u~t" ·
">d..• .~t"'
11
I

·'<
/o
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i\tini~teri.n Público f'e(l~n•l
Procuradoria da R"pú bti<":J fl() P:1ran:1
.1-JlRf6 J"~ ~ ~-~~~

arulre"', A:\I)RÉ. r<.:vdarmn as inve~ (iga,:o:'t.:,;;;_ L.:r:J rc:o;pons:l\'.:1 pcJ., ..:x..:-cm;tio d<l!i
llpo:m~.:'lc:; Hn:lrtc..:-im.~ 43...- IIABIB, .-\ :;sitn. a~ n1cnsag(,.!m mnstram (IUê A:"õi):H.É li.1i o
re-.poll.:<<h"d pda ..:-x..:-cuçuo d'f (kpúsiw na wn1 <J "branja··.
Lm 1\Vnt:'. ull·nsag~,:n~. IH:i'fE conlirtll<1 1111C t•;; l!SS J() mil
j)l\ldUtnr llll fOI'UC~t:tlür t!C <ft"C.Ig~J~, (;(11110 j;Í
ill irmaclu C!::!j. Os ui<il(\\~l)S acim:l rd(Jrçam. :Jinda. {) ~11\"\11\"lnJl'Oh~ de SLt-:JI\1AN nllll
f(}f;Jll\ T<,;Ç..:"bL(I(ls pC!(l dC~1irmtáf;(), pm1 <ÍV\:1

o üinllcim movim~nta(lll.
Ari5 (,.!Slo: nwménW da 'ks..:-ri~V<io km·sé. pm1:1rll(). o
depó:-~i1o, ~~n 5/912013, d\: R) 77.1 mil. por H ;\BJn. ~<Hn o au:-.:ilio de :\~[Hti: e à

flwor de .Kf.~F. e SU:li\"lAN. em <'OOhl "larsnj:1", !>Ugtlirto da r~m~~s:~ do
monhl nle a1) exteriQr - R4.>1h·.in. J)l'lo qut> se pu(le wndni .., ~.:m da la nilo preci!l~da,
m:t~ por \'oha do dia S/9120{3, mt-tlianl~ opcra,:Ju dt c~mhio paraldfl.
~a

tOillinuidad~.:.

perç..:-h...--~~

que Rf:N}: pl?nnanec.;
os llll!ros CS 5f'.. mil. indiçan<h) :1
J-IABIB, agom, oLltms dua..o; ~.:vn1a'> para d.:rú~ito. rclcr~nt~ à IIC:!;~'o.:im;ao do.: (IUtnls
p;lrtcs ·d o~ raln.X::'. corr~.::'poncJ,_;Jltcs <t RS 7_::1,:1 mil .: R~ 19.920. LJILO.:, pdn que se pod~
i11krir. t<1mbém $!.:riam tkpn-.iludc)s cu1 cnnlu:> "1<\r;mj:L~-- l; ~m .~\!guida ro.:Jlldid,,s :tLl

11C~ocian(lo

o

pagam~rlto do rcsrant~.: U(' ~linh~:im.

extcrim - Holi\·ia (21 }.
Qualltc) tillS I{ :S 72.4 111 i L c].,;:; nih 1 fnra tl1 d<.:pll~ i1: 1do~ tlil
mm:s indicad<~. isso J'l(lTqul! Rf.:'IF. pl·diu :J HABHl quo: {;;ano.:cb!-~..- :L upcru<,'iln.
o.;nnt()rmc tl~.:prc~ndê-W do diitlo~;o 24.

~on1:t

!\l(l\'llmc•ll~:. a CilH\'àn :.Hl dCillliH.'iadt) A~[)Rf. ..:-~..:l;m:cc
ainda lll~is ., participa~;flo \kk nns ratos. P\ldC-.~1,.: <knntar 4ltl; ;\.~()H.~: em qlJ<,.'I11
cf~:li\'an\cll!C ll1\lvimetll<L\:J as c.:onlas \lo: HAUIH o: linha cotlho:~imt:ll((\ d<l dc~Lino do:;
\"iJIO~~ 1r;m!>feri 0\ \S, pr<.::'tandn a l1 X il i v m iltcri uI IM!o. -~!i\ id ~·~l<:s i Iki I <IS do: I( t\ Bm' /\
WIJ'·~rs:l tddi)ni~.;u c<:Jptuda c•Hr..: RF~[ c Fdid, lllltro inl~g.rmlt(,.! do "gn1po" d..:
HAH1D CZ5). h~111 c.:omo1 o:nlr.;- ~, propri(, A!'IO.R~: ~ RE!'lF. (~6). tlào do:i.-.;:l quah.jHt:r 1
cl(lvitla :1 rcspciln úo: S\l;l llilni~ipaçil () r:os ti•ws c)r('l d~'ntlJ1L.:iad{lS. l'o:ltl;. di;ih'8-ll.'i :i
''cri tlca.-s.,; u :mlkita~ào p;1ra qw.: ANO RE JÚl) t;,ça. '' tnm~tcr\;nciu dm• RS 72.4 mi I,
m<~:; sim <1pcn:ls (f llcposiw düs KS 195>'20.00.
'li.:m-~..:-. ass.im. o depósito de RS llf.920 mil, pnr liABTR,
-.:m data :iprm:imílda de Jl/9/2013, wm u nu~ilin dt .A:'illRf: e a f~vor de KE~Jo: 1.' •1·
Sl.EJ:\TA~. em ~·onta ..lal'nnj~'', !1-cguido cf~ r~me~1;:t do nwntantl.' ~w <:Xtllrior {i·
(l~t,Jí\·:ia}, Jl~}t> que se pode condnir, em d:1ta t:nnbém não !>recisllrla no!> snto~. 11;'
ma,.; ~·Qr \o'Oiht r.lo dia lii9/ ZOI3. mtdi<~ntc operaçiio de ,•;tmb~o p~trdldn.
1/;

r

1\imhL. ~m o.:~'n\·o:rsa ._:()n\ .o\~l)).tE. RENE mcnL.:ioml {~
..:-nvllh im(nlo de SLf.JMAN (SALOMÃO) na.~ opcmo;lics . :- ttllürma <l t\~[)RÉ qut 1
estari;.J buscaHdt' lJill<l cnnt:"l p;1m ro:~.;etlL:r Ll~ valnr:~ r..:-!'tmHc;o; d~ (f ,\BIB. htc drál<1go!
C(linprovu tmnbO.:m a pnnicip;tçfw <lli\·a de ANDRE na 11H)\imcnt<!.Ç<'tt~ lj<) r~.:~to do Villor p

(27).

/"

.'

' \·

.'

!. .t/•
·-:-...
\

'
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Míni!itério Pi'1blico Federal
Pru('ur~dori11 da República

no l':~nmll

.....,.,.·.prpr.mpf.t:••.:ltr

fOt<:!.'.L\ ~~A,!iJ:}' -1.

hn m.;n~;ag.clll cm.:;nninhada u RJo:NE. ANHRf: Çtlllftrrna
c.ttJ~ H.4.1'UH <~\lttlrizlltl o d~púsilo do \·aiLIT. fallam.h') t:k (R F.!'.: I.:) i1tdi~;ar u ~L1lltll {2~).

rm

t:Of]\·WSêL t:<H\l 0Uln1 di)Jcjm ;1itab \lftn ttlçntitict~dC) (dt:
nid OMFf'R/\/.OI. }, RENE m~nci~)!ILI <) Y:tli1T ut•l~a dc\·ido n d~ í Rf::NF. l por
H ABIB - RS l 2:5.:) rnit Jx - t: ljn~.·stivrm a (;~I dükim :;c di.!' pn.o;'-lli :1l~uma ~OJH<~ Ji<lnl
indic.:ar tltl (ru:~l H,\JJ.IB pc)s:-;a t;u:crn d,_..p<'~'-il(l 1k) r<.:stnntc CN).

RENE tamlH.:m tjLic~liolm Olllr-1.) dol~im. ainda não
id.:nlif1~lldLl (tk 11ick MAJ'l .iSAr .l:!v1}''1• ~tlhr,_.. indil·aç-ilt, dé ron!il rarn rt:cch~r I)~
\·:J!ür~s tk HABIJt ~cntlo q1J~; ··:-..1/\Tl.:S/\l.b\f' c 4L1,_..m lhe indica n t<.1llta nt1 qua!11~
R$ 12) .:1 (.c.:orr~spontknt~::- a l.IS ~(J tnil} ~~.:riam dcpo~ita<h, (30 )·'1'.
){[]\'E. em c,,m ~f~(1 wm

~l

dnkin, --MAr t.!SAI.I ·: ~r

Ç{•ntinna yu..: :.~ q1t;mti~ jü ~fi;1 dcr(l~itada . _. 4l1..:. a:-•.~im qv~ is~n JêJssc I~· ih'......nYi;lria
i,;(11npn)\';JJ1(~:i a J;"lc
l ).

n

L':-;

fni~TL!~!>l:lntc rl(ltaJ' I.JL!C RENE I..'!IH\'éts<l ,_..,1111. <11) que :s.t.: pt11k
illfcrir. um h nli \ i;mn .~(1~rc t'~ \'<lh>n~-~ tttlt: .~çria1~\ dcpusitnclo:; 0<1 nmta indic.:;adu.
1\(l)ivi;lnl, qlr,·. comn ~~r;'t vl:-il(l ndi<m\.._... 0: om.:smo t:<tlll Ll l.llllll ~~NJ.: ~:fdLta a tral;llh a

da ,_..111r~g.a. na Hoth·i;.~, d1)s vnlorc:-; Tl.!mc1i\l{l~ i1qudc pais. pi'O\'êLVt.'lm..:nt<.' pam
r;~g_3tl)~l'ltll

de

;t~UiiT<lom do

()

pmdUlClri,;~ ()Ll fOTnCL;I.'ttOrC.'>

fét.' i h(l

Ut: drtJ!!-a..; (32}.

RF.:'>i E dil' uo bo!h·i;mo r1a illtima rn . . .S1-.;lgcm
da tlj')..... r:tç<Í() pru\'a\ c lm. . .lllt: 11(1éscri1 o.\(i o ~r.... H J\ I B .

a

.;~Wr

:• O '<11<>~1 P<'UI"<' s'1iX'rt<>r-;;-~:Lid,) ,(.: R f."' Jo: ~<ll'l IIABik ,,.,·;u'\J,, <'"1 o:ou1;1 <1< ,,,;{'ro:' i:r~olo.>' Cll"l1o,
;m!..-r!Nrt1<'•11<': R~1UI õtlll4~:tld,1Lot.a!} RS. i) .: nlil fl"<ki"'"'''C<:''"'-<'~ ll~ 10.~.~(~(:!' olq><>;iw c .,.,;lsl<>!
RS I ~0 '):>ft " " '-,_. <l~ '..- ao fJ~,, <k qt.n: I'ICI\',l' c:in1<'111c Q ' ;1lo'r di.' IÍ\ ;,m~nt~ ;!c' •<h' :"1! 11 AHIIl f<S I ~ 5.5
noil foi il..:l'\:,cld<• ok .Jlll'l'> ~ q>r..:~.lll. haj~ ..-iq..l o ,lo:,ur;,) ,k 1~1:1)1<> <'l'lrt " t1,1L;1 ton qu~ "'" p;1rJ., .ltr1t1Ci1u l<'r
.i,lo r<:tCI>;lio Cll~ ,l()l;:r>:' ,. ..-111 t.•;,.,·d~ nu {''C lll<>m• d~ "r UI.;~Sf.f' <' '' o:i<:ll\'1) j>lt::ttn~nr<•.
"'tl ,l<>kill', <(li<' u~a <> 11id. ~1ATt.:'-.-\I.E\1, :tf>-11~111" '<'r ~••nlru:~düs ~.k O:<>HdN.1 k~·ulit.ad:l. 11;1'~<llll~·:r.J c<ttn a
knli' j;t ('m mc~nm nJ. R"lh·i;,. !•ú, ~C:'I1:oll> d.l <'•lt11na hiJ"-' '"' "· wj.L·>c " >-<';!Uilll<' tr,-.:-a t.lt• n:cro-<:t!lt'Jl' ~oclr~ <>
.if!lc:>ro c .k 1·:-.: r., l'm qut o llú)C im i>1 ti1rma 11 u• ~.,, cmkr~-.;;,, m> Si.~ p.: ~ ''" I~C1!1 11.1: I)~ ta : ll<>ra: I'' t'l? .HH 3
l(t·21·.,-; :O.f~!u,.,kn\1 \1ai1Jsa)cml "\'(:>e<' n:lol <l"<:r me a.li,on..ll "" 'k~rc pr~ J!.Co1!c l:;ai;o(~ 1 . ). :\ii.:hdill(:.01oç1Jdi<tj
(.l.mo 1..• ). :-.fkhdirt(Micllcloni J~ llr,,,ilttu fl<>lo~m" ( .. ). ;>.[a~u~ai••Jli(M.oluwkml F1QIÍ\ iM"
: · Oal~;~ 1 Hur..l: 13 (l<).:lf113 ~ ~--l.~.ll~ '\.-1.).111'-"l'll1f:'-lot11~,.;,!cm) •· ~" _ OO~.a_ _tt' _ ~IJJ 1 1~-)'!. .1... J. /I
\1 a:u~;tlcml.\fa1<"'-''-'"Ü (:.?..l'i H_,_:Z2Q..4·1l-!!i!!!IJ> 1-Q.J_( .. ~- \ 1a111 !-.1lcJttf '>1.1tt.:•" k 111 l ~i!~•tll 1\Lr!'.r.rÜQl.!'•s"
"J)n """~uila '"-' {'0.'\J'. llll pr.odliJ.Íà;> " R..-:.o:oori(o do: Jm,·li;;O:II<:Jil [· :ll:t:l,'<ira ifi'J~. qu~ <tp<•:'l:a '11•C .l c<>!tl;J dt: t
tilul:tridat.lc 1k1 Ct'llp~>:l (ji!.:-iON 1<1 FI·.JlRl.:[RA 'I RA"<"i~l!tl :\11·. o1t• ll<ttlo:<> ll:ou. A~,;o;,·i.l \.>\XI~1. em
í'l'kl l'lflt\ 'l'lt, "''"·im.:ntou. "'' IX"'"'" CJtlr<,• .-·kmbr<• t.lc :>u;:? a •<·, <r.:i:o• ,lt- 20 ll. ,, "'I"' :,,!ai t1,• fl~
~ .1.fl)5i.~~n.OO ....<.:ndC'I ;,.:J;md~ p~;k• dC'I~ ingre~S<>"- <:un:-.tihti(.)._,~ .. lo..: lk~1:-.it~,a~.; t:lt'l .Ji:,),~·U•• .. ,r11111J1., li~.· \l i\ '"·r~a...
:•~é(IO:ll''" ,..,... rll:l;l<" em sr~ I'R' R:->. RJ. B A' ~(' 0: I' J, ;op;trCJtl•'lll<'nlC fr;Kt<lr. •"· I< { l< <i· h i( ('l~. pM 'li.! H/. ~.l."
cml<.'~ç.:.t.lo•< :o pt:~""'~ i'ISiL"~ ,. j~oslo~·a; dt: ""~l'i"' :<1"'''~- O rd.ll<>r!\1 ~f'<'"!" :1i<hl" <>1'~1'<1~,,~, <'Tlll'l.' !i"' (.11 ::!011
c: ! 8 ().l ~1ll3 lJilc (L>I:t 1;,,,r..1n1 i(S 2.1 M!. 7~to.!JIJ, ncn1 ··"I"'' ..!i •. ''"'v' uc?Q• Íl<'' ''"' <:•J'<'Ii~· <lq>;;ri,>!c' a RS
:ou.l)t)tl,()o) '"'l\ÍIIJU•~> ,•m C':tmpin:t ( ira11Jo:'l'll. !>~" 1';1111<> SI', t';nnpin;" :>1• c I'N'!;1kt., {'I·:. /o. r,·t~:ld" ~1:1p:c,,,
1(.11:0·~~ ,lc: t~lp(<:Sa li•' l:tln~ lk 17illl'l"-:-:i<'<, ,'{ono ,,•de fi" ,\1<'11iLla [l.l]lli:>llll r•..ui,•tttl. 1.~~. ;o..fir;fi\!U;t~,l. S .\{}
IO~J:. ll():;. t·r~HM;'-;·f''R. t>rm;l ittúi<idl1.!1 em 11''"'" ~ un.:.;.n--: :0.1,\R ~J·.llREIR.-\ l'l·I~.C."!K rlS'I·'tli, .:-<>m
··(l,kf\'<,'1...:. J\1'1.'11ÍLI:t :-;~ll;t<!;>r S.tl;.:"oo J:ilrlv. 6-17'. '•'Ja ~- u;RJrlll,\ I'[(" [;lUI"' ~(I(JI-1\J;.8:'J()I~ ..:<'I-1 '.'11fttl.
..-wf\:tt ; . [.1. !51'1 )• .-\ ,·pnt;t i1~i,;ali.J <''1;'o lç.;-.t.lif,1dil 1\a .-\,· 1.:1i.r X;l\':c(. I l . Ct:t!r<.>. üor11it>,l PJL flp111pri<> d<>kir.,
(llll' õ1 Í.'ldi,{IU a Rf;Nl·: <'llrt1irt:1<>tl 'lU~" •'{'l'ia .; ll~i1dll rar;J lnlll i·n~tti.1Çoks C.'~"'i11. pílr \'õlria~ ['~'lJ,\),, llata:
H~rn; i7·(J\I 2'01: I 7:1.kt:.;o "la:"':LI.:n•l.\1a1•.,;-.~lrml "(.'".!."!!-"ii(O_~n_,t•il ~·:s-e. C.) ~~Yi>'-1mt;!,J<.:Jil tlJI.!.••.!;<
liJI.Jill!!_>_rl!:(lflil!.l/_!~
/
l,
li d~ :r,
(

I

).

";.
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Minist.:rio l'úbli.:o F~drr3l
P.roctlrlllfurill da Hcpi1hlicn nQ l':lr;m:í
':P.~.<.:..~T~~H.-'.

Cih:m•sc di:'Llogl)s cnntcmporât1ctl!> :·J:; ~oc,v.:rs,_:-; adnlil
RENE. t:llll\'Ct":-;<~ Cl11ll possi,·drn~m.: mHw hl'li\·i:.mn. ainda nàu
idi.!nlil]~adü. 1.'\.'f\:rindo·sc. pclt' qtJc ~c pn~k infi:ril' dn t::•llltt:)([(l proh<lhiriu dtls mthl:i c
dHs palavm:-; tl~d<1s. n um :-:upv!>to carn.:gamc.:nto de t.:O{'ainil \jlll: t<.:ria sido
CllCQmcndm.lLl r>úl' .R E.'\~' !o:~ qlt~ Scri;t Ú~~titl3(!tltl0 ~XICioi~lr, pn1\'ll\ 0 r..•lm~rll~ jH1T me in de
um ('ILlrtO bm!'oik:iro. tl qu~ R:for;,:a <I inl~r<::n~o·ia tk t.Jllc o~ \'Ulorc.::; rnm·i nH!rHad~)s tinh;un
mcs1•H' <:ttnHl <.k!;tÍil(l n png411Hélll<.1 de (<Jrrcg<WlCnW dto étl-l:aÍfl<l da Ht1l1\ i<1:1 . .-\s
transcriç<H.:s SilLl -;eguida~ do:; l;tlmet\táriL'!i pcrlincllt..:s. <jli<HidL' \:ahih·is (3.'\'1.
transcrita~. em f..lliC

hn !.1/9!2013. Rt~!'\E irlf\lflll'-1 que 1:11\'it~ rá n<) <lia
J ~N/201 3 ü di nl11:ir<1 par;1 a p.:ss(lil qu c- Ir;ms ptlrt :Hú a m~:rc :J~lori <J . ~lata i.!(Jn[c 111 pt1rin1 .:u
~o!': uepúsil(l:> rcccbi'.l<l~ na ~.:mlta ··ranm.i<~'· ~: Sllp(lSió'lllh'nll.: r..:m~lidtls a(' c:..tt:1°i(1r.
Como r.cril \.'tslo a seg1tir. por pmhkmR'> 110 rccchim~nw (k p;1rtc <.hls \·;don~'>o dt:\'ido
<~O n.olnrml de tlnl \1 T!·:D. holnC a neJ;c~~id<~dc d1,; no\'a tnlll!>lcr\:m:ia btmcúria. ~m
(6: 9:·J() 13. alem d~ pm1c.: dt) d..:pil.o;iiO h;r sido Ii:itn ~m ~:hcquo.:. (l !.llre ~crt~uncl)t•: a1nl·
.so\1 o Cl'\lnt)t,l.mma d.: p<'l!-!.~lllcrtlü d~ Rf:NE (:q ).
0

0:us l~tl~~ílgt:n!i JrJt:llL:ÍI.I!llldas acirlHl (.)-l ). Ll h(l\iviuno di :r. il
RJo:N f. qw.: o 1r;mspor1ad•)r v:ti kv:Jr llnl<i quarnitladc m:1ior d~ dmg;t. pn(kndn de.
~ftl~r.:nclüo ~;.mmolar a ~lwg_ll 4Ltt.: s~·ria t::-rl~·i<llf;l a m;1h.
bH ~t:f!.IÚon. por IW\'a s~quc•l~.:ia d~ rnetl.o;;tgetlso \Cl'ilii.'U-:o.i,:

inl..:r\(H.;utot de H.ENF. t'ri:;a " t\Llalit!adc.: tia drog.a. lüze•Hk• mo:n~flo " Ull1;1 (ltttra
t:arg.a LJllt:. :1<) qttl! tudt) indica. Rt:N E tamh~m lmda ;tdqllirid(l. o qui.! ~k:m<)tls lra rda·
çfl(l ncg_Ll<.:i<lt pl'<.:t..:rit<t ~nlr~: ti~ itlkrl<lç\H(lre!-.0 Di1 ;linda ti in1~rl(1cuwr tJtll; pd:l. quélll~la
dc <I l.lmga püd\: ::.er ~.xpor1utla. rwden\lo·s(.o inf..:rir que .il~ia J)clr.:t •• Fum,l;l. a J)m1ir tk
pllrtO hrasil\:iro. mc~rno mod(l de agir de RP\E qiJ\! roi dcsVd41d(l tlil Opcrw,:flo MWl1c
Polli1W (3~).
que tl

(~~~m v

r~m

qll<l)

Ire H.:<~ d~

men..;;ul,ells C()lll t'

boli> iam~

u..: ni~;k Cll/\VO

R.E:'Iõl:: j•\ huvh1 rn.:111:i~lll•Hh1 \l cl~p6:-;i l~,)o Rl';f'IF. qmli1on1a \) ~lo.:pú:-.Í\-tl tJm,

,·alnre~. sendo RS 4U..SOü.OO em tlinhcirn c RS ~:' mil t.:m dt~que tem um ltltal d•o: RS

125. ~00.!10·'! ~~-; .
1-.~ra cntl\',.;r:-.a l;t'm c) b(1li\ i<.l\ll) u resp.:iw dll:; \':tlon::; llii.o
dú,·idils d..; ql•c :;c lmta d{:li\·am..:nw de <)pcrw;.·õ~~ tJUC semrr\! tÍ\ eram u llm de.:
pagôlr e<lrn:go.mento de dt(l!!-<lS rlôl Bolivia.

dci.x<~

RENE

p;~:-;S<)ll

,·ja BHl\.t ..:m illl:ll:-i<lg_Crl~ no (liu [.1!').'2013.

i

ao ctot..:ir<) ~l..: nkk OMEPRA/,Of, o:' J:umpm"-lnte~ dtlS dcpClsih,s. Ho:s pod~·n1 .-.~r
vi:.ualit.;H.los no~ <l\ll~l:i .<>0263R7-13.2013.40~o7üO(I. e\'ctll(l 11-lo I>FTI. p. 51 :~:i. TnHa:-;~ <.k lllllll TI·:D d..: RS -tOoS mil pw\'~tlio;nte d<l t.:l)t\Ia Jl) POS !'O IM TOJZRJ: t:r'Dt\.
~h~·n[L! (r"H' it~·rt; ~h!' S<.;r;i ~1b..lrd;-~~1u "' crum~ 3rth'<.:t!Jc.·llt.; J.l) de ht\J;-:.:1UJ t"l.'ltiL'1:.1~·~~·h.h '(lb,ro: a.
;,pr<'~l~-.;í,ook -~~ 4; Jc ç(o.:;JJI1a na l·:'fl"''l;a. rllll~\r~o:;~'' o l<onc' Jn~IJII' <0 1'llr<: u J1;'olol~P :1 ,._-~ou ir c a f'r<>l'r:cd ..o1~ J J
dr(JI(il i r:11~d,1 wm.Hc~hl<>.ldU~.'I.Ir
:

::-y:- O'Jh a

·:· 'i,';:,lpr ~~~1;,r1rc d.:-1 i,l(> P<'Y tiA RI li il .FH:.~~:. c~l:r'llrlll~ .,'""'-W"m aJl;,,;,or.-"C'II" :n~~>~iwo.•olas. •
o
\
·o 0:11-" 1 H or.~: I \11'} 2(H ~ I'J :I)~·:8. \!o,·hdiii(:\IKhdorol ''AIItiJ!{I, '-'L<o.JI\!1~1<!!•!! _-44.~!l-,Çlf-'t!'l.h"l!".lS li,?~ .
d<ol.".!.'ltl) .l:!!'Sh!:'J!JS c:h•...en~!,9_d_s{f. 1·. um .'llo:11la ~·~-· ,·;lril..l.!a< d~ •l"·''''"'·r fior~1_)J'1Í~;'b''l' ot~~-1 ;,i,ro•riJo ".:u
><:.:<·~i I' 'IIIC <'ic r'll<' :Jc,,o•·
1

1

:~ <!~ 2()

.\
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~1inist~do

Público Fede~l
da Rq)Ítblíca no I'Manâ

Pro~ur.ddoria

"''>''>'·I'"f'" tnfJ}.Jitll'.hr

.I'J.l_ll.,Ç,~_]~F.[~

110 lhmco .\~Ira ~ tk cl(~i~ chcqu~::.. Ulll
{tuu()!> o.s dcpô~ihl.~ d\' dia 13.'9.'2013).

t11t

>·ah~r de R'i; 50 mil ~ olltl"t' no \k R$ J5 mil.

Os dH'<tuçs wmh~m cn1rn d:-. cmpl'c.o;;l POSTO DI\ 'l t)!{RI:.
em tltJc RE~F ~~ rd~n· a ··cJ1~q11~: do p~1:-;L1)
dck". A 4..'mprc!'a c! ~;(ln! m!ad:1 pnr HAB lR. ~timl) n,.:;:darmn ;t-> in,·~~ti!,!açõ~:"·":.

conli)rnK· nwnüoníldn nn ..Iiâl1)gv acillt<t.

bda~•;<~-~~-

pnn.:-m. 4uc a ' rl-:1) ••falhou'·, tNtdu !;Ídu

tr~n!iferendas, uma •w vaJur de KS 3.3,.4 mil 4: out~1 no dL•
R$ 7,1 mil, a\nba~ Jlrunnümtes da cnnt:1 do POSTO [)A 'fORRE no Baucn Safr:l.
As Tf:ns dat<tm de Hi/912013. o~ C()ltlprov;m\l"S dc:;:;as TEDs pw.km s~r \'Í.ilVS nn.-;
auws 50263R7-U . ~ill JA0~.!0(/0. eV<..'J\fu 1 I<i. 111:'! ! . p. 71·1.'79. /\ rç:o;pl.!'tlo ti() tCLOI'IHl
da Tt-:1) do dta lJ''.//::!ll 13 .: uu~ ntl,·;l~ TU>~ ..:m 16:'9'2(11 :>. t'Sd <m:~l!'dvr o dit'1lo~o
cntr.: RENI<: c A!II'I>Rf:. 110 yu<1f inci\J:;i\'c c.::;t~ Wtllírma qllc f(,i 11 c.:.-.:.:~tth1r

IX'alízadas outr41s d\Hts

da

op~m~(t() (.16).

\.'mnC'I j;i a1H1!ml<~. ~:-~~ p1'11hkma ~~m\1 ;\lmsn:- p;JI':l RE~E
dus ()rogas ml Bül j,·i;J.. 1\ inh.:n<,:~<.l d~l~.:. cnlll\1 vi~tn ~m tlitilngo
com mn boli\'rmw d(.: Jlick Bl .AU\ .. ~ríi lü{uid\lr () pilJ..!.tlflll~llt<J rul diil 14. 4J '20 I~.

LJlt<UJt<) <~V pag;Lm~nto

J·:m cli;li(I!,!O com A~URE:. H AIHU c.:nn!!rnm <) d~pÓ!i.Í((l \!(~f>
a ~Om.lborM tluc (~ d1c~l~lC:i ~:ram 111\::irlll' <IOJ ~mw~~a I>ClSTO DA lORRl~
(37t UAfiJD c<mtlrm;J tambO.:rn corn A"'URE a~ TJ:I ).-;de t<S 33A mi I t.l~ ).

dll..~uc-.-;.

!':ss~..:.'> Vtl!on;:;

Cr!LSON M

di.!tivamcHt<.: ltll~n.::;:-::u'<~lll

n~1

conta

da

l'ERRI-:ll~A lRA~SI'ORT Mf~. ~mll~•rm~ ;a~slildo

(\'. ;~ulos 5()0J43&-R:".201~.404 .iOU·0. ~\<.:nltl l.
nfa~Wll1Ctkl<1 d<l :-;j~(\(1 d;t e(llll:l .

p.

16-l~.

J">dn huH.ll) 11'' ()'2014
cbllomtlo <1 p;ntir <1{1

RI·:NE ~11\'i()ll (f.> t'l)tnpn,v:mk:; do~ d~o.·p(l:-; iln~ ao doldl'u
Ih.: indicou a ronla. dolo.:iH' <k nid.:. !\-1Art;SI\l.D,..1 (W}. bc.:m t:n•Ho. ~m :-;~gui<.b.
tm~;a m~·~~agén~ com n boli\-i;mo <!.: nid: ('1·1AVO a J~.~pdt1) dl' cn\'io do ~linlto.:iro
(<!(H.

ql.J~:

E~:<-:J!o. m~n~;1g~ns s;hl ~~d<n\:c~dM;I:' ~:m d(lÍS ~t:nlido:<.. twis
pcnnilc infL:"rir qLI~ (r) n d(llcim de nid; MA 1'1 ;std .I ~!vi !mhctlba ~tn Ct1!>U ~k dmhio ~
faní ;1 r~mc~sa dn~ ,.,110H!<i ;1 pedido ele R E~ f... c (ií) (~ dinh~iro tk\'c.:ria ~o.:r n:mcli\lv <'i
B()li\'l<L par<~ ~t:r c.:mr~f;IIC pelo comt~1o de Rf.:\fo: r•aqll~lc pai~ {JX'.'i:.n;t <k r1i~k
CUAVO) ao "]t()lll~!ll .. de l;i. pl\1Vll\'dill~:nlc llln pl\ 'l.l1tJLor {JU t~lrllCL:c~lor th: ~lmg<~s .
V~_ia-se <l prc~:-;a de ~ENF. <:ITI ~1n· iar n dinlwiro, ~~n{[(l que foi <tlril~;ado rclll titiO dt: o
p;~g;,ml~rno d~ flABllJ. t~r !>i(to fci!(l 4..!m chc.:tlllé ~.; wmb..?•H porqlJ<.: :1 primeira ·r I:D t~vé

":\"c>:<~:id<•, '' <lll~ )TJ,:;:i;,c~pd;o "-lll<m,j;)d~ l'''li..:Í;)l "' '' H111<'> :'l)fo<-4.\~-~~ ?fll-t-111~ 7ili•IJ, '"<'lllll õ, p
I "íj: *'() J'r:\ht \ltJ Jt:rn
r':J.'t'/o dt; ('OrtJI>.'~:,lih'l.\ lr:.l:lr:..:tJIJ.JI..,•n~ {i.r~NÍ.'·,.,J. ...o.·,l/i:c•d('_, I'J1 1 SLl'J' Tf.~o\i~·.nJ. J~u o..<.'llif"l)
e/o po.J...·r lrtJ <'•JJ:U:It1 t.·d~·,.,,,•, :Y.IItl-.(•• u~l f.ohL' r/rJ (IIJt:.i"lifl J"!..,•x:.d rt.· C:ll<l.rl."·; ~ 'JIAJ r:N (. ·,.r;.ft.rm··
lurJtJn1~ 1~1i'L' drh'(Y._,·<tJ 11o JJr,Jnftnr«ltrc' IJ/(J ldl.·.•;jw; ·, ( L'~lrft 1tlto~J li(
tJII(''·" 51J2{)J/1'1~ I J . Jftl.t 4114, 7/JIJO. () r,, . .,'(}
·,J;_rt L~~...• ,•,ut '\.vrNf'•'t.'.VI r'WJ{h "'Jf.•o.' · ~"·ri.!.', /'O(' ( 'J/.~ 1/~lt. 'fAtl.' ci.;..J.<Il~;t·· flth't•J ...·~· t 'r.o.~tt~rn rir•l \, f,,,.,r .J..,·
1
:..,t,lrl't 'J1t(1tiL'.'o'l. o11J'.';tr:c/4•f1 1J, .'th ~IH'(IJ"Jt,·:l f.'~l~'/<.'&<1.~i,:. ,'I(' J,,,IJI L'n1.'PI, í ·'tiJ'(( Jo1ti:} ,'lf;.:._lf' tJ f"11!J':t, l!.f.'._':;.l. ~·h..,· JL' :·t~}~J,(,J
.'\,•.lt1J,/o :1li i•Jfllb,=~J n "c,v:·r:(~i,.rJJ . .JL' ( '/l·f fi.' H. otJrA· '' rl.'t'.'.Jf1•J ~.·fL·f.':l.', · ~·~~·r1 fn·.p... l.:,r-, ·•~" ":Ji..-,Jrn. </Ht.m:Í•J
t t(.Ít. ,\'!' t•·Jr<.IJr.'tT:I no j~cd fl/J-.' t•nqJO ~?() '"'·""l(J•'o.P lw:,·.f-.•aJot/t~<o.'tJia:cr;,/t, , ·.··~ ,'r"'''J(t' •Jt• J'À".,:ti•' , d-.• -.':)r.ri(.,.;··,,=L.,·•. . ' .
11 .h... .::~.
.
:'

i

I

I

I
I

I

" " :..'IJ((JII,;..)•J

o ..

..
\ ,·

./ \ ·.
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Miniiti:rio l'l'lblicu F~deral
Prot.·n r;ul11ria da Rcrública no

J>~ranã

..,....,.·.prpt. mpf,~m: '"

m.R<".-I.J~.!u:.r~

kf.NE frllCa ainda rn~n~.,~~llS (,:11\ .:~ranflul ~<)rh oulro
pns:;ivd11~<.:n!c ht}Jivi;m o. de nkk C t\1~1\1 .l .rRo. Pdo Lc,•r d•1 ..:~>nvcrs.~. trm atla em
parai do Cllltl

;!),

com·crs.ti:i (l~ Rt:NF. 1.'(1111

('f li\VO. p<"~t!t:-~C

in fi.:rir qLI<.'

~

;j

r~~sn:~ a

quem RF.N E u~\'iu n dinildro na Hotí\'i<t {fc~rn~c,:d()r oLt ~r~ldllh1r th.: (rwg<l, ()Ll

nh:smo

um tnlnSJWrtatlür) 141 i.
m.;n~g.:m. Rf:~· r~ ch<!}!.~ <1 pedir ao dc)l<.:im
LIO di,tliL~im lkdclo á tllhr.HH,:;~ da rt·sso,\ a tjltl!lll

Por

MA!USALE\1 ([li~ lihcn.· J)êlftt:

Rf.NF. csl;i dL:\'~rH.ln n~ vatnrts (-C). O' "I<)J' <lp;.mt<ldl, pot RENE Jl<l tlh:!mlgr:m ~.:om{,
<><.'ndt) u qLt<: já tcri;1 "C11tn1do"- tú mil dàlm-cs- n;ICI\!·~~ au \'aiM da:-; TP~[):; R~ 40.5
mil . pois ü~ dH~~Jlli.'!> Hind~ lluo ha\ iam '~mlpCll~ado,
~w qu~.; ~:>.1t:-

n;sptnllk

~li<.:

O h~~tivi<Lm) (h; nid: CI\BAI.IYRO s~gw.: Ctlhr;mdo RE~'F.,
aindu cs1ú ug11;miandv a C<l:-;a dç ~ámbln (;>..:fArtiSAI.L\1)

autotir.m a lihcmç;io do dinhçim (~)).
E~!a ultim;s mét1:;ag,:m tknotu rr..:cl<.:tip<l'ià'l (H)T pan~; th:
rc<.'.:hcr iLI,!!U () r:lg_rlti)~!JlHl de RE~Jo:. b~o p~rrnit..: intt'l'ir qne
<:ABII UXI<O JKH.!c 5.:r Cllll fhTfl~ccdur ou cr<.~n:>.ftorladm· d~ dl'\,!,!ll qL•c tem ~I li~' ~~~IUUI'

CABA1.l.EHO Clll

o pagara~ntn an prndLltor V\l <lO ii.>m~..:~.:l.:U<'l' d<~ mcrc;adc)ri~.
Kf.~E. <.:nti\(), {fiZ a

Cllt\VO

gLI~

~;u~il d~

d i

dmhin .: j:·J

ptQ.Ill.: park d() valor par;A pag~r CAHAU .I;RO (·Hl.
v.;-~~. pni:>. qc1c
m~io d~

mais

C H AVO. a 4 lll l01i:1 d<.:

t1Jl1ôl pare~];;!

s~ri~ ~kllaadt'

L~

que (.'] IAV(I
no dia ~/9/1111_.\

l5 mil

tcri;~

R.E;'IíE

dcr.:id~ P<l~ar li

C/\BJ\l.l.J·.RO. por
f>cdid<) a ;\t-\'n iS,\l.E.\-1jà lihtrM
C'C~1;ml~ do ragslltllo:JltO (t rs 35 mit)

qu~ h<~,·ia

Cll!H de.

o

RESE c;o!l\ cr~a cnn1 MAJ'L'SALEM p<lr<~ <lh\Cr 4.1 lihcraçiío
\;$ 15 mil<.:. ..:m :>~~uit!a. Ol'tCill<t t:ElAVO (l dirigir-~·i\.' â ~,:m•a <k ~ümhin para r~gar
o dinbciro. ((.:\ id<' .3 insistém:ia de (.' f\fVIi,l . ERO ~m 1\:CI.!hct a qLHtmia ( 4~ ).

d~l!>

hn mtnsu~c-n~ tm~:ada~ <Hl m~5ntt~ t~.·mrv CL'IIl
c,\Bi\1 I.ERO. R.F:!'i F.: p<tSS;I nricnttLÇÜ.:s 'I rc.o;pcilo Ôll
lm:al da cll(rcga d(, dil)h~im {Inca) ~t11 tiUC C'!lAYO dn·.:ria cnconLrur CAB/\1 J.H:O ~
Ihc ~lar a q Lnmti rl) (·l ü ).
~ATl:SA r,EM. (.'J lAVO

t.'

l )<.!

acnrd~l C~ltn ~'

sitt: d,, Bm1n1

Ltli~,n. ([C'

lJto

~:xi~t~

urHa

:ig~•11.!ia d<t Cal!<: Libcn.-d c111 S:Jn(<l C:mY tk J.n .Skra·a. C olll:lui·~t:o. ronanh,. I.Jll<: ~'
1<~••1 tia cn1rql.<l ck, di1tlwim. ~k a~::ordo i:ont a~ dir~çú~s ç~mti\la:- JHI!. mcn:->~!!Cil~. ~
nt..:)':m~ na Bolh·h. C<lndui-:o:t:- tamhém qtJ<.: o dil1h~iro t~,j d~1h·amc•1t<.: ~tl1r<.:l;,Ut: a
CJ\B1\l l.EJ.:O pm l'fiii.VO naqucll· pais no di:1 l7N/:WjJ.

dt:\wiarll s~r ~nLn:g.u~:;

Rl',NE c ('flAVO cnmhinamrn
o:-; t~Wro:> I :s; }:) lllil (.f7 }.

(/tlC

lHl

("'

t[i;~

..--'

1•.

]l{.<).i2(JJJ

1879

1880
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Mínil>téYio

Pítbli~o F~derAI

ProcuradoTi~• d~ R~I)Íl b!ic.a

no

(':~r~nã

I:<!'ir....-~ '[.~I{H~'\

No dia l }1:'9.:20 13. IU.NJ<: ~~)nwn;a ~o'()rJl C ABi\l.l.I:RO
\'cdor rt.:~tantc ( -l1':), J:n1rt.:1an1n. n dinhéir(l Jó.•wu ~lo: :;cr cntl'C.f.!ll~ c\(1 dia
r~:9<WD por11~u: a ..:a:i<l tk dmhio J<'i. t::-.1cwa fr:rhad;t qtH•ndn CHt\VO r:
CABI\Ll.!·XO s.~ d~sl t,car.ana a!~ fú.. d1.· fc1J'tl1U qw: n é'Iltn·g<L d(1 \-;Jivr rc.o;t;mtc ficnu
jMtll)dia 1'):·9.. 20)]; (49).
~uhr~ o

l'das
:'o.ií\TC.S/\l.E~1

:;olwé o :<.nld(l

{jll~

m~n~;agcns

H.ENE

il

rv!;~tJi

sc~tlir.

RE~f.

di!'tllk

COlll

pl:lr:t 1;m:r o pagarm'i\ll1 na Bnlh·bJ

C50).
C A f~/\U .f ;RO ~.:ontirlua Cl}~r;mdo RENE c lf1..: di1. qtlc tcn·
indtt:-:iv<.: qttc s.uir com sua littniriu d•l ;-o;uu ê<1~a \l;l g,)!i\'ia soh mncç<' d~ n:rirad''· (1 qt•c
rclhrçu. a cnnc.:lusll<; de qut: ~~ O:!>!:i a rrnt<tr cf~1i\·tm1~·n lc d~ pu~amcnto pnr çarg01 <k
llTllg::t~ dtJ(!lJdC P<Ü':i (51}.

R f: ~L

L!nl<l~1..

n:s1t1 do ([inlH~iHl a CJ\BI\ LI J ·:RO,
par1t: n<l di<t I 7.:'9:2() I J 152).

!l{)

i;1111ta1:1 CJ lAVO e Ih~ di;: par01 cn1n.:g•u u
mesmo fcl'\:;11 ~lll qué haYiil l'illrcjlllê a ~1ucm

Pt:I'Cdlkl·!'-~ o tL"mor dl' C fiA v o tlll 't:r tfll<.! hú rolici;~ilO nu
dintl<.:im. tlizt:tHh~ ~~r méiiHlr que ' ~" pL1li~iai:> niltl v~jam
CAHAl.LERO, ll <{H\! rd'orçu. tn<tis :JiHda, a conclu:;ão d<.: qw.; ~c t1':.Ha CAHAl.i.J:]{O
de p~.:s:;oa ~nvnh'iJa ç(llll dmgas r: Cl)ill1\!CÍda na Hull\·ia ( 511.

lo~al da ~.:nlrQ~;~ d1)

~L" çonftrrnsr

E o~ in tçr!c~·utnrt's c~lll ti n wun ::t 1rt)C<H rlll'tl:-o<~gl'll~. <Ih:
<l <.:n!r~g-. til! l.1S 355 mil. ~.:m 19/9/lftl ~· !l;J Boi i\ i<l {5-l}.

qu~.:

T~;rn-~e ;tssim os d~pó$ilos, en1 conta "l:trauja", ~m
l3/9J2013 f! l619fl013, por .HABlB, com o au:~~;ílío de ANJJH.f: e à favor de H.ENI<: 1;
SU::.r!\tAN, d<1 reslant~; do \'alor (dQis cheques. no \';tlor total dé RS M!\ mil, t: dua:-~
·rf.O.s. no "'lllor tnt;tl d~ H.$ 40,5 mil, rupecli ...·:tm~ute), sq~ uidO!i da n•mes....;t dn
munta.ulc ao ~dcrior- UoHvill- e de sua cratrcg_a a forqrcedorc.'> ou pro~hltOl"t!!i de
drl)a,t;ts daquc!~ pai~ em li/9/2013 {' l9/9/l013.

?/' fatu c::rítnino~o {lava2-~m

~

i'

.I

dç-_dinlu:~irJ!}

\:
I

scr:í :lprt:S<.!l11<sda ~l;t s~gui nl~ fonn:t:
rnicittlnlê\1h; aprcscntar-~;..,• .;)c) ~1:; f<1h1;.; qm: \Íêll\\llt~lr;IPJt <l l:fi\'OIVii!Jt:lllo Õ(lS :lgcnt.:-s
çnm n lrálki1 wm.o;raac!onal de droga~ {itL"r',; ··a··. "h". '\:", "d" c "~; " nh•li:»l1}; clcp(~t:-.
P<IS:'af·.~'-Ú O {ktnon:;trar OI c]êli\!Üt dos ag<.:ntCS qmmtn Ú Mi~~m ilícita d~1;.; V:J!orcs
mm·iméllla([o.~ ~. pnr tlm .. r;,r,s~-~ a it11[1\llaç-~., pt:ln ~klih1 {k l::t\·n~~'ll1 ~k OJtÍ\'o:o:.
/\ prc:.ctlh:

imJ)IJtaç~o

1
,·

(i) En\ouhdmcnto dos OENlJNCJAIJOS corno tr:Hico

F{1i f)Wthll'.idl1 tlt;slc.-. <~llll):\ ç n~t~ m1ws r..:l\:r..:mcs á
Opcr:wüo Monte Pollin(l (aul~)!> ll'' 000 1.H~~. 7tJ.20 U .-W3.ú I O.J.. ~111 triutli~~~r<Hllc il (1•'
I~

I"' ~to

<'

I "'·

I

'
I

,./~

'
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Miní~l~rln Púi.Jiico fed~r:al

l•tucuradi,ria da R,·pública no J>l*raná
tO~!::\ T~l.lH'~

Vara Fcd~:ml de Sarnos.'SJ>. cuja~ pmqs fi)r;un t:•,mi~;lrlilfl;~u(Js p(1J' <~tltnri;f<tÇ<)o daqudc
Juizn). s~.:gllrtl ~;unjHrJLO prohat(írin no sentido dn cm•oh·im.;nttl dl.' ){F.!\'.E, SI.F:(M.'\!'1
c EV I com v trãJico 1r::~nr.maciuml t[l.' C:Lll.'\iÍna pmv.;ni~.:ntc ú;l Boliviu. u di.:tlHlllS1r;lr ljlll.:
os rc<.:t1rsn.<> mn\'illlClltadns pt)r dcs. indu~l\'c nas opU<ll,:ÔI!.'> lín;ln~driis tk:;~rit;l~ tws
itcn~ ankrinn'!> (qlJé s;'io L)hj~ll, 1.k:o;t;~ <.h:núra~ia). li11ha <)ri~cm, ~l! nfio ~;,-...clusinliii~Jllé,
pdo menos érn gr<~ntlc p:1rtl.!, n<l t:rimt' d~.: triilico d~.: dr(lg_rt...,.:

r\km U<)~ d~•llentw; já abotdad<):-o nos itcl\~ :;upm .. a:>.
ntl.:tl:iHg.~rl:i [l'(lcad<l:i pM R.Jt:N'.E C(1Jll o~ holiv·i<lil(lS lh; llÍCk n fAVO. CAB/d.J.J·:r~o é
BI AO~. bçm corno a út:nhm~Ha~li(, dn ~;nu·~g<l <k tl úlarcs c <.:lll .:~pccit.: nn Boli\·ia ;t
p~:;:;o::~~ an !.Jllé 1t1dn lmlicn c:>le,imn Cn\'olvida wrn v trátl l·o <k t!mj!;~s·" ~.:a au~l:n~·ia d~;
nwtivü raZL1{m:l a .iu~titk<~r a n·mes.s.u 1lc ntor~:- p.an1 aqiLdc pab r. a B<rli\ ia nfw ..;
do:~tino onliu:lri~l pnrn in,·,·-~tim~:n1u!' Olt mcs11W çvasào de di\ is;t~ ~ tamh~m 11ào sç
d~t~o.:tm1 \'im:ulu p~~soal (lll n~:go~ial licito de RF.:'Iif. c SJ.t:lMA!'\ l.:llill :Jl~um
hl}li\·ianu ou rc:;iut:nh· n:arucl~ pais} -. l1:l IHnu :>t'rk de oulrvs. cl~:rnt.:lllll:i <.jll~ ~t.:r:Í(1 ;~
~l·guir in~iu.HlO!i qtH.: pr(tvam a relu\'àn dos d~·nunciadt1S m.;ncÍ(m<tJL1:; no par<'l_~!rafo
anterior c:orn o lráfic;(l intcma~.:ional <k t:nWI'pcct:!rth'~ LI.: ~.:n1(f!'flél.·cnl~:-.. 1->~:m collHl o
seu linunch,rn~.:n1o. Y!.êiamos.

Monte Pcdlino. Apr~('ns.:lo corn HEi'iE dt'
de l.'S 190 mil l'ln (.'~ptci,·. dc:itinado a pagamcnto
d~ Cllr~gllnH'IIl4J de ~:u~:aiq:t

a)

Opera~iiu

~~reli

;\

Opcra<;~tl

,\·1m1te Pt}llinü rt.:\'!!lou a

e:\.ist~nc;i;s

rk

or~ani;r;~çil.n crimiuos<~. cnc;1lx!~;1da !~l1f

f:Vt qu~.: 1ir1ha comn ;~llmç~o a ;l(llli.~ i~·(l() ~[l·
BL1lhlo 1.: Ú<l 1\:nJ. o :;~.:tl ~nvio, via P(1.1'to tk S;mtüs. ~lll COlllfliners.

drüglls ((,::oc;lina) (!li
á l ~ur npu p.1ru a .'>ll:t \~;nda na41tt:k ..:t,nüncnl~. ~ayl1da <>p~.·m~;lo. d~~..:ohriu-~~ qlll.:
SLEtMAN ~n\ .(1 1'l"!>pon~:ivcl J1Llr p:ag.1r os fnm..:~;edl~r.;~ da dn)it<lllO !lr;~sil. ~:n~jtJ;mttl
ltEN:E seria urn:t ,;~pc<:i~ <lt: •.:mis:-;:irin ,,u tç;Wlll'~.:inl. •e:>pum;;i\él pol' mo\·irm:nhlr I}
dinhl·im para pag<~r u dr!l~n.

('(111fnrrne rdal(}ritJ da l'ollda F ..:d.:ral 1'\:pn)(lu;tt<lu m)
~-tm1L~ l'c•tlilru. <(111.' ti1i <li:s,;n~mk:ld<\
~imult;mca1m:n1c tnn1 a Opcrm;flt1 l.U\'<t-Jaw. ti.Ji idcllti!'icada gr:wd~: ur~ani:~tH;áo
t:rimin(I:>Ll volta~!u ao lráfict1 tl'rHb!l<H.:innà! do: ~ln,g<~:;. a qlml mlquiria t:L,cailltl th).o;
p<liscs pmduwre.-; - ptiiitipalmcnte Pcn• ~.: ll~lli\·i<l •. iJi!rr>dtJr.ia n drtl1?<1 ~m krrilúritl
tl<ldOn<ll. pM!l Clll;\0 çmbaro,;~·la ,·ia r•urttl de San1n.~/.SP t:!-rn n;n·i():\ cl\.' 1.:;\r~a cum
Jt:!:;tinll i• t-:unl(XJ. Tnl ati,·id.'l~k- ~.:m ç:-;u·cmam~;nt~ tu~mti, ;~o

!\t-;T·. XO

(~) },

nn O()jl\ da Op~r;1çàLJ

1\a4w!a inv~stig<~Çàv ft1Í <ipUr;ld;J <l parth.;[paç<l(l uirl.!ta <.!.:
"fAJ.tL\. JlE. ·F.ÁTJ MA STOCKF:R {f. VJ ()u JJtRE'r'QR.<\) no:-; taLo.~. (ftlé lin!lll dllpla
H111çflo na or?<ll1Í%açàu erimimlst•; ( l l r~a!lt;l\·n o Jin<tn~i:unl:rlln dirt:1n de ~arg.;J:- ue
COc;~lill:l pam l"f,;lrv~t;i\o d,; 11(.)\'(lS r\:lnt:SStlS, ~ (2} J't.:Cç{l ja li.~ j):lg\Ullél)(::~:. 1\:ilO!-> ~lll
·."J.,:;'nh-;7.;;

.
1

r :· ..

~~1'1·•"\:,•n~ C H/IVO J;~" 1-H::'I~. qu~ >1.'\u ~c'"' h<'.~''~ ;,1-..o!i(i,y<{:..- C,~'\U.II{()f

~111 Llll';l d:l\ olpo.'r. l,njJJJ,:, ~111 4Ut tiii<·;');!CI<I oJoooh~;ou õl ~,:[o; "H l\1•li\ i.l.

H\ d.:

~(o

.

:

•
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•

Ministério Público hdcral
Pro(·u radoria da Rquíbli~;t no J);uanM

~ ..·..·.prpt.nrrf.J:ú•:hr

I'.J!.RÇ" ~~~~·\.H. !'J'~

t:!:i.flêcic pi:ln.-; cnmrr~t!nr.;s UO c;ocain;L IHl J :tlWp<1. n:<lriz:mdo :1 pOlo.h:rior illh:rn;wfto dn:'
Villt>rc~

\lo Br<Lsil.

D;1 rn..:~nm l(mna, lim.ml idmtilic;tdtl:-; cc)nw ..:mnpc,no:c\k:o;
c.la Ol'fwnizat;~~~ SU:IMA N ('"St\L0,1ÀO") c HF.Nf:.

<h nid~naltlcs. atH.:Iido:-. c alg1J11~ cck1~mt~ urili:t;tdos. h..:rn
comt> a tbrmo ~k t:Orllullh:<.~çfto (rm:n:-.a~cm. HB~1) fnl';\rll {l~ ntc:'mo:; dos "Ptlr<Ld{l:o;
11 ~~((.!S ::J Ul OS.

Fll\ 'isi;J da io..-..:stig<~\'iiO n;l o,,cnwi\o \1(1JH.,; I'L)[Iino. li
l't>lid<l Fcdcml. diant..: de intimnm;Lks d~ Yultc)su pa;:ar•J..:nto {te ~rllnrre~,.·nt(';-; tf\l~' ;;..:
r~:i!!izari;.~. corH a par1icipítçáo dc EVr l' Sl.f.I.MAN. np1ou pM inl..:r~:.:<lcr {•lbnrtando l \
r:stjllt:ühl cJ•iminc\.;l1} ..: tlagrilrmn RENE ~~·anlat)dl' no C(>fr~ de> bocd n qnantt:.t de
liSU~9.8M.IIO.

Frn \'i:-1~; d:l!i upur<l\!('i~-. na Opl'ntÇ<)~, Potlino. n;"\~, rêSI<i
as'>LlCi:JÇ<lo de MARIA [)fi: FÁ TI MA. SLElMA~ c RENE ,;\1m o
tin~mcimtJ~nto c{) tr<ifíco irllcnwcional !,]~ t'(ICairta a 11artir d{>~ pm1t~~ hmsikim!; ~ t\~l)l
d~slino ;i Eumpa.

dth·ida

llll

Ess..: tipo th: :11\Jação n:ritk~>11-sc o.:m p;lrtc t<lmbón Ih':'
;1cimn tkscl'iltl, I<C.'>[l'U 1;\lJTJ]KO\";lÚtL a ;nuac,:~w dt RF.NE ..:
SJ.ElMAN, em ~unjunto. cnrn OJWraçô~s tk ~;;imhi11 ikg<~i:- o: rcmes:qs. fWt;l
pr..:~~nt..:~ <nltt1:<., ..:t1mo

l~;tgamerll~l tlc: p.csson:; na Bolivi;l, ClHl1 dú!al\!:o; em L:!ipê..:ic, bem ,;c1Jlltl o Cll\"in lk
ditllh:iro an Hrn~i I pnl' F..VI. llH.'"<ii:ml~ t>pcr<~c;ftr, d<.: ctimhitl pilrnklr) c:orn f:IABlR ç
colll auxHk• de \'OliSSF.t' -. dinhçiw c~~c qu<: fc)Í LL;;ad\' _iust;uncntc pam ,,~

pag.;uno:llln~

na Bülivia rclr

intmncdi;iri~,

<lc RENE.

b) Aprcc.,sio de 55 k~ <ll' cncMna

cu\·i:ulo~

por

H.f.~E it

Es11~nha

u~w'trio c.l~:

n.:

de l4il0'20 I J :J
I o:2(11 3 {'Olll tl
nid: 777 (•mtos ~02tí.\~7-13 .20J3.404 .70(W, c:,·..:Jlti.) 171. ANEXO~. r . ~1 r:
J·:rn

mcn:;ug~ns 1roca~l;•:-

::.s.). RF.NE úisi;liiO.: sohr..: mn ~·ncnntro ~ntr\: into.:nncdi:iriv~ do: <m1bo::.. lkprc.:mk·sc
da ~\111\·~r.~a qué Ln; individm1:o; (~mun pr..:.so~ no ktt:;ll .: ljlt<.: \lS into:nn..:di;\ric).<. ~lo.: 7'17
c!-ol:l\'am ~cndo ilWI.!:>tigntlos h;i 2 m111~ Jh'ia p~,[ícia dl.! Vaténl.!ia. ttl h;p~lrlha. O ll!'mlrio
777 diz a RENY. '-!lil.: o H1r~> g.anlwu c:llftxtu~ rnidiáti~:\' m' jLlm<ll \akno.:i:uH, ··L~.:\ ;m t..:'".
Cc)rllil.mtacl~!tl-:>0.: o p..:ri1l~lu da:-; 1\l..:ns:lf'.l:rl:' Ct)lll <L<. lll11icia~ \·o:ictllad;•~ nr1 jDmaJ cit;~dn.
dacgou-sc ú nor íci.1. publi(.:ctda 0:111 20/U)JlOJJ, com Ll ~ituto "/)ic·z deh'1iido.1· d(• tma
hmiCH lJW! exrnsÍt~ nlijos ~le cocaina ,Jt·l {1/l~Tlrl ", disponi' d .:rn btcp: '.'W\~'.\.k' <liH<.:t:"t\1 \d'·'""'i"""""'' 2U l ••l! I (l
k-~

c çoo.:a111a c a

J~rJ'.átl

'1\l lJ~l<:(~ ~ : c;J~: :~:::l-:la~:ll:~~~::~:t:",:::~l::~~~~t::'::•>~,~~~:::~ , ,.~

5

c 1.:

J pcssnas <.:11\'0 \"H a~ 110 <lh•. n orm;L7·-:qu,; pano: ua

/

/

. ~~
'

)\
\.
I

t
.·i '

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

•

MPF
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f(ll ~mbarçm.la ti~> Pc~rw de S<LIILC)~ ~ c:>l:l\'il
Três dvs prc~ns !rilb;llha\'illll no f\>rto de,: vít!CI\c;iu.
lnl~n:-:;c dis~o qlt~

<.H:Or1di..:iml;~da em urn

ll:i inknucdiàrio:-:. de 777 rdcl'i~lcl!'.

tl:Ss

col1\ crsu~ ~.:om RE:-IF, .~criiil'r'l trubnltmdnl"t.':> d<) P~>rtc~ c.lc \~1l<2ncia c ujuc!ariam rlo
d~~t:mbaryu.; tln droga O:II\'Í3d<L pllr l{E~L
Cite·~(,!. a C<Hn.>Ot)nl!' (I inft:r~m:hl, () \.'Jl~Clll(ro cmn; nf.j\j F. c
o Ct)lahtlfitdt)r du LIS•t<irio d~1 nid. 777 net ci<laL.le de Sõlnll>.s. I)I.:L'rrúb pt1r \'<)lla do di01
'J!IO<!O U . confhrmt: trecho~ de mcllS<l!!O.:n~ ~olm:lnm~tln~ n<>~ lllllOS :'O:?<õ.~~i'
J.1.2{)1J.404.71100. t:\·~nto 171./\N!·:xo:. 1)~ 5ll c·""·

f{,.;rno.:nmr,.;·:>o.:. ;1indn. P:> tn:cl1os de mcn.-;a~cns lr\>0.:3<ta~
w;uál'io tk nkk BLA{'K {tt<mslCrih)s no ANEXO. it.;m J~). em c.jliC dcs
f.-v:l.!m nlcnl(àO c~plic.:ita rH" ntllllCnil ~:'\. pelo ~iliO.:. como j•i ~.; pur~Hlllll •W~luck
mum~nto. int~rc-s.c 1r;nar d;; 55 kg de cn<.:aina• .i~•:sHimi!'rllo.: <I qu;mttdal!.; uprcCJidida IW
P~lrt<) dl.' v.. k~nci;l. AqiH,:Ins tlh:n:;ag.cn:; f01'41Jil !roçadas em U . C)/}() u. po.:rii)'.l(l
<.:<>ntc;mpmún~,:~> /1 ílprccn:-,.'i~> di3 dr~1gil nn b;p;mllu.
~lltro.: HE~E ~

Di~~~o

llldl'. inll:rc•:ic 4LIO: há fortes in~licios ti<: ~llll: os :'5 kg
1•:.-;paoha rc.:rto.:n~,:ium ;), ~f.i'J 'f c tlllt.' o dinhciw t~ll I):Jrtc d<)
'linho.:it~, prcwindo d:s 1lpo.:r;\l,fil~> d.: üólar cah4.> dcsçri•:l r:mh;s t~.:nh<L :;ido crnprq~adcl na
<lqlli~içito d:J dt~1ga ar!'\!C.:Itdid:l n() l'fll'1tl de V;L]\:no.:i<L

lk! C<)Cilina

3J)I'Ccndid4)~ 113

C:i•.ll•!'-1: C.:::itC faro 01JlL:I1<\~ rara d~ll1~111!.[r;lr (1::\ f'l,rtt.:~ iltdicios
du crime ~ntcccdcntc. O trMr<:o dct:llrr~nt..: dc.::.ti."l llp,.;ra,_:iJo. cntr~.:tm1W. d~p~ndcni de
<lilig\:nd;b adid,lll3LS, rlZio :>O.:r~{[t1, [!Oi.<>, t>hkt.o, ~ksta d~núncia.

c) 'fr~tat h·as entre RF.!'IiF. t: SLF.lMAN at:!4.!rca d~ vt>nda
tlc drog:ts
Fm l!l<..'H~<\~t.:n~ trn4.:;ld3-:; ~n•ro.: Sl.f'.[MA.~,.; JtENE. 1w tli ,,
r7.:ll:'20l3 (ill.LHJ:> ~H26387-!L!OJ.\ . 404.71100. 0.:\'0.:Elltl [gX. t>E'il. f'. fl5 .; ss.).

SLElMAN afitr\m qnc

t~m

llln

"amig~,..

1~.:ria

C<)i.~;1 .. fc<-.c<~in;l t

pill'<t ,.l.'nckr
J~ill.'!úU (mito!' 50263~1-13. :201.'~ .-W4 .71100.
ro.:~p0[1~k "cmrc ~(I..: :!li,", l.jllC. ~..:nm<..' dcsHLl'ado
qt•e

ua Tlol;,mda {"lwl"). ~tl din ~,.;gu intc.
..:,·cnto 11-t8. I'FTL . p. X8 o.: s~.j. RE~l::
nu rc In túri o da au tnr i~l;1dt' po!i c; i<~ I. ··cml,fin·mot

"tuna

<'.\'{Jt•n'<~nda

adq1d1·ida , '111

iwitWt'u.~

op<'raçiic.l' policiti(S d~· rc'f.N'<.·.HâfJ ao ll'if/ir:o il1fl'nrm·irmrt{ Je col:oina ,.,.(1/l:wias pel(l
l'oliâu 1-'ed(!ra/. é v p1~·~·o (L'm ('UJ'O.ÇJ {J(IJ!P por Fn!f/nm/('S 110 quilo da ú)C~IÍIIO tW
J::w·orm. SAJ.(),'o,f.{() jSLF.lMA!'il di: qu<' t'lc: sfi ''mde·fia t( 2S. RE.\'H âf.\'.w (/1•<'
([epv,ule!J'Üt "da qur~fiâad..· ... iJtdicwulo. mui.~ 11mo l'~':!. tJU•' (I "mc-r<·(rdm·i{( .. llf!Rrlciaf la
ll'afa-s(' <I~' cm·<IÍIW ...

I
\

1883

1884

Sexta-feira 18

•

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MPF
.MinístériQ Pilhlícn Feder~o~l

Procuradoria d:.~ Rep•'iblkli 110 P~r:má
1-~tlt(.'•\:1.:,_-l._!lf t/.1

d) Ou1r-ss ('OG\'~n;a~ entrt· RF:.I"''I<:
n~J!:o~i:tção l'R\'oh-·endo dro~as

t-

CABAt.U:RO sohre

t\t.!m dm; cntlVcNl.s cnrr.,· lu:~F. c: t · t\HAr .! .UH> .i:t
cit•H.Ias. indusin: .;(llll <1 <l~•l10nslra~uo de ~nno.:g;~ de dinhr.:ir<) na Hvlh tlt <l
CABAU.ERO jlOl' ~·mis~àrio d~ RENE. lili tHL,ru~ O.:LlllHI'!>;J~ o.:tlln.; de.~ o.:m qllc lk;L
C\·idcntc ;~ tfW1[idad~ de <,:,\B/\1 l.H<O t:I)IIHJ ft)J'rlcco.:dor dr: drogas <l Rf~NK
N\1;.:
diált)!J,(lS
lmns4.:rih).->
no.~
<llLtüs
502638713 .1013AO.:J,7000, t\'cllt~l IXSl. ;\1\0EXO(l. p. -H c.!>~.. ll'<l~·udt):-\ em ~3.'11 .'~(113. ck:>
negociam a cntrcg<L do: 2~0 kg de o.:nc;ain;\ rm dd;Hk ti.: (h)iiiHia:c i(>. so.:ndtl qtJ<.: RENF.
chega 41 afíl'll\Hr tju~· d~r~>is •• tcJ'ia de (r<m:ipLlrt;u a Siio f';mltl. possiwlltl~l)h' par.1
~111har~!u~· i1 Eumpa p~l,, l'nn\l de Santv~'SI', Rdcrid:1 ~1u;mtkl<1~k d.; dmga s.criil
lr;msrwrtadtl ro~~ivclm~ntc p~1r mcill de <1-..·iücs. tlu Huli\'i:.l Oll P:Lr<1gmti fllll'a c) Fstad,,
tlc (ioiú:-;. po~t..·rionm·nl~ !;<:guindu j)llT via ll"rTt'~lrc para ,, J.:~lado d~ SfLo Pauto.

c) AprCI!n~ão d~ ~·('I'CII de 700
Arnrattu:tl'a/SP, de Jlropri4:'dallc d('

k~

cJe

('OCillna

em

~F.!'(E

Foi .-.pro.:t:nd ttl il. em 2 J.'l 1. 21)[ J. utlW caf}!<l d c (l() f\ kg do:
pdo tlllc s..: po<l~: cotlCluir c)ri,gin;il-f;t d,'l f3(lli\'ia, Sul"~iram pn,\<l:o; nn); :Hll(lS
yuo.: aponLam RF:NE ~mno PT<ll~ri..:Lúriu tk pd\1 lllt'tW:> r(lrt..: Ja \ln1g.il. E~tc pv!l\() .~cril

cv~.:aÍIW.

aH.:Ilwr abordadv n~ scyu0rH,:iu. JWÍI' cslc ti110 tarn~·m .; ~lbicto th1 pr~~~'llll: d..:nún<;ÜI.

Ttldc)s ~>s lal!)S indiçad\lS rtt• itcn.-. ;1o.:im:l d~·:;~r;ltl:'> (il~ns ··o--.
"h'', "c··, ··d.. ,;- ··c"), ali;Ld~~~ i1 pnw;~ protluzidu na pn.:-s~.·mc im c:s1i1-!a<;àl1. ~flt~
t•ondusivn~ par•1 :.;~ f4.1nnãr ltm ,iLlii'.~l su!Í:'f;11úri~l at.:cn:a ~la uri~cm Li~l~ \'<II,Ho.:s
JUO\'iJil<.:Jl!;HJo:; rc;\t1:-; Cr]\'(lt\ i(tos !Hl<.. ~>pcr;~cr(k.S c{~: {:àmhi\1 p<lr;~klo. \1 sab~r. () lr:'LiiC(l
transnacio•Mt de dnlgas.

.
'

I

{ii) Ciênda d(lo." DExt:NCIAI)OS da ori~em ilidta dtl:;
Y;llore~ 1no't·im~ntadns

;\ dém(mStl'-.çfLn do ~~~~n~nltl suhi~li\'c) ~lu lov'\!!~'111
( con lu:-~: imcnw da o ri !!~m i Ii c i t;l U(l!> rc~·tlf~(~~ m(l\' i m..:rtltidc)~) t!U or~h' nos d~rllliH.: Ílld tl:-.
RE~E. SLEU1A!\' \!-F.Vr ~ infcritfa p~lo prúprín o.:n\ ~,f\ imCllh' <l.!k.~ o.:om o tri1tim tk
drngas- auLnl.l\'Hgcm.

I

I

I

I
I

I

I; m n.:IH\'àl) ao~ (!o.:nurH.:iado:-. HAUJll. ,\NDI~f: c
YOtiSSl::E l1<i ,:kmclH~I:i ~Ll!icit:ll(\!$ pan1 intátl' quo: agir<tl11 co!t>,:1lll!hi-SO.: 0m sitlwey:;it'
dJ:: conhc\.:t.:r a mig.o.:m ilicita dos \'<JitlT~-~ tJ1IO.: m<~"im~:r\Hir.lm c . ptli1<11JL(). ü~1 prúpri(l
tráJk,, d~ drog;l:-: plll' pane cl(.! Rf.~E. SLF.l"'AN c EVr. ~ i~rloraJ';Hn
into.:nc..:ionalt11..:nto.: .,::;:;a~ circtmsl;,ncia->.
,..,......~-~
Os ..:kmcnws

rnr;~ '-lllC ;.:,: j}LI,;~ :l.~.~im L.:OI~Lil' ~on:-.is(~lll

'v''
·-).
'·
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MPF
:'rl'inistérí<l p,·•blico F~·der:1.l

Procnnuloria ~la

R~rúblk~ no

Parau;í

,.....,._ptpr.mpf.t:m·. br

f.!JB~ J'~RJ:;.~-\

n()S f::~lOS dç (lllt.' m, ÚLIÍillt)S 1n:s !-.ihl (1pcl'oHtur..::> dt' çÜmhio r;1raldt1 prvJh~itllltti'.i hii

mal~ ~\,; d~crHi<t:; ..: m:HilÍ\\:mm rclaçôt:":> ncgü..:i;~i:; na ati.., idadé i!ióta
!;<:.:

d..:dk<1m d..: lHVdtll'éil~o:ntdl) 1: pwlhl>ion;~l

rl() tr;ili~.:•l

l.:Lllll

p..:~:;'"•a.~ ~~u~:

Jt.: dr~1gu !>.

CL)lll dei to. r..:g tsl r.:-~~.: q u~ ~l· <:s~ ;i 1.1 til Iar U•: v;i r i<t~
(lpi..'raçõ~:s ilcg;li:-; d~: c;"IHÜlÍt) I'C;dizadas pura p.:ss(~S qul! ~i..' d..:dic.:<llll tLL• lr;ilicn tk
modo lHllúrio . Cité·SC tl casn d~.: EYI. p..:sso<t tjLI..: ,·ç~mlh..:..;iüam..:nt.: ~omandn
organirlt\ão tnw:-:aciúnaf dcdkm1t1 ::nivio:Jd..: c c.;om qu~:rn HAUIB mantc,;,·..: rdaç;lo

a

int~n:;~ ..: {lin:Hl pül' longo t<:mpn. Não !>1.: lr<tw. p(1is. d<; ..:x~I."\J\;'io (t~ opl.'ra~ll~s de
càr!lbÍ(~ j)ilmkln {~fll ranl j)Csso~ 4liC pratÍlj_tJ<.: l rÚIÍ..:t1 d(.! om~a:-;) d..: lllLXkf cspnn·Ldir.:t) r,:

is(llatlo. I·::;tú a !';C l'.l[ur, isso ~im. d~: tlpt:ra-;iks lÍtl:ttlC.:.,;ir.t~ ..: <tt(iviJadc.~ n.:luciünadu~ a
lrit!"!cn de Urog_as 1::'\CCUtadm; llllllt ÇOflkXW d.; )!rltpn or~;mizadn (k f~)nlla t.:rnpr..:~;HÍlll.
t\ lilvlo iluslr.Lii•·o tk:>sl.' r.;l<~l.!i(ltlam..:nHI. d~o! rlÍ\cl
çnrprtsari._l, comtl alirmadll, akm dos trcdlll~ o..: m~nsll~l.'ns .1<\ ciradLl~ a~) kmg<l ~ksw
f\I.:Çõl. ótçm-s..: o~ s..:guint~:i lrt:cll():, ik mcn:-oagcn~, ~111t: bcrn dcn~)t<Jrll ;1 rd:u,:;1o
cimmluura é iuténsa ..:ntrc UARIH. SLEl!\1A!'Ii I! N.E:'\E ll:l!i pn\tit:;JL> i[il.:itl~.
lt.:mbmnd(l qu..: A~OR~: ÇJ';l ~l rcspc)r~:>ávcl J)t1r ..:xt:t:L11~1r ;1s np~ra..Jlc!'. lln~trwcira~ d..:
HABJB. HJLLit:ls V\!Zl'-" macHt.:ndo Cl'lltôiiO d irdo com RENEu·.
A 1:\:'~pdro oL
' imcn~u r~lm;itltl<llll<:HW ..:ma·c HABII1..: EVl.
a('H.lll t<.:·sc, ;:J~lo..:mai~. <Llón do yt•..: j:í porl!\WU (l nc....m dl.'ntmci;l. t}:; lréChtl:; d..: ttH.;rl~<~g.<:ns
!ra:.-.i~lcl!> no l'ChMnio di! <mtt}rid<Hk polid<ll (56}.
~;n too~::liH<,! H\l tl~•1trndado YOllSSF.F. ctnhm11 :-ttn
p:m[cipaçào lt\JS ~VCl\W!' aq11i dc:;érirüs lt'nll:1 o;~,; dudc~ d~.: moJt) ntt:fH':; im~;r1:-o~l.
iguafnKn!c nmntinha r..:l:.cioiWtn~.:nw cum Ll>' (lll!r(f$ cm·nh'i~k~~. t·itL:- ~~·. u titalo de
I.'X~IY\pl,l. ll!> ~<.:~uintcs lr..:cho~ ti.; m..:tlsag<o:ns tmcad;1s C(lltl fi.-\.BJH. ..;n1 qu..: clt:l'
di se uh:rn com p r<l d~- tllLl<:d a:~.

Aind;1 .

Ll

Scft~Jint..: H~cb~l

dl.'

lllL!n~~•g..:tls tn~Cadas L!rllrc

HABrB e SLEJMA:'Ii. ..:om 1ncn\=5c~ a VOliS.SF.iõ (n :kri<h) ~,:mm)
Ct.1ll:>llt.Ül t'JOr de). d<!l1lltandLr l) rdacion:JrnCtlhl Cntrt: O:i tr.:s·';o.;.

l'~ f MO, nid:.

qllt.:

\
~·

Por rim, r..:l·~1rd..:-~~ qu..: lúi rlo l'!'t.:ritódn d..: YOl:SSF.F que ;
l 1SS 36 mil ~!úl;~rcs t!t: EVI para RENJo: !~>r mdn
u..:- fLUH,;[(Ináril) ct~: YOl:SSEF •. él)lll ,.;uh:>t:ljlléll(C tranl>fcrC::ltd\1 para" B(llí\·Ía.
.i
Sl'

o1~racionalimu 1:1 tra<[Í~<k• Jc)~

Nilo

~l'

pl'td~

rcnkr

de,; \ i:sl:L. !Hirlcipalm.;ntc. que

T

vot;ssf.F 1ah·..:z Sé.Í\1 (> dntdro mail> cxrr..·ri..:nt..:. Llldtl:>iw ktHlo jú sidt1 vb.i..:to ~h; :[!
irlt.:n:;a imc~r i ~; 1 ..;à<~ t:ri1ninal. finn;ulo acmuL' cmn o .\1ini!;krio Púhlico• .;~1m pkn;l
~· lla111: Hor.s: l(>Õ~ Yl\3 IX tl:56. fr:>;t ·I('Yiichelit:l··f·~l<i' l,'lll:md,,

11<''1{Jf para a I'•'S'''" ,,.,,. n1" ~""''
r;'tpido~ pr~1 do:.• n'll.!' dttr auaa~; ,S ••.-~~" ~ ..·r.a~all.l.
h..•aa nj;..<,<,. ( . .1 ~ll!"i·n:u!1Sth.ll) "\:;1 ~.:n\:nt.~ ..lu i \\."1'1 h.'ln: ~ p
~~:11.!'1 '" l"ilf;t>~Zl·h·l ··r.·~ara. ( ;c,.'l1i't' pr~.--.:-i":ot ;arnJnl~ll" Ji1111111 F\,ruuc nn:J~I:,•n) ~'-'il:"'t.:,L'J:;.• r,lh"'f loLP r.apidl.. N.1u
.t.llillil~. A. ~··~h· ~L~r f;o.·r l.?il;~)tfL:. /.·r..:r l',r.<:l':!c;U\ (01i1 .; Li ia,, n:l<' di :!:lei~. r"'',,.~,, ,.,.i,:··_., )!Cill:: l~m <i.u:.
..IIT" 11t"r d 111<11n U(!'-''nl <' (. . I . :o;kll'l,lnl )>:lol ··t\)rqdC <"'LI' \·;•r!dl' t,u; l\l [r:!tl;llh,> c' l.tnl <1 'a I llcc:tr 1><'1~ f' I:<>"

1'
·

u'a" .

~-· 'r. Sl.:-lm~n(Sift.'IJ "(.';ua r·~il!'

(1;(

Ct:r1 ...'1a .l~l.'lla. ~I<.' lill'l do :uwuol"''

\j(fl)l,'l:,

IC:I bii:-\J.I'Ilt•p ~tah:&PI~(......•

]

~ · Dsb ' 11om: ~S l.l~ ~fi!-~ 1:<-.~ ~bn F•kJ \1t )( l'rt 1111•! •·f!<>.' ~.>rdc Pl\-c i"' ,.,,n;pr.11 11.14llll' ;o.:~pd.-<fí' "'c~ t::I'J

!)u u '"'llh;)d,,'· Vari<>~l.c'l.<:).

" f)41t8 / Hr1r;t ;

:;v ()3 .:!011

u,,., JOI-:.'

l<:m 'lll<l ~c r ~urtha··. PKI!IIllll'q'l'<'l:

·•s.,,··

18:-L~JJ~. !'ktll'l~lll'=ti<>l"flri.11L' c'la C;tt.cll<lu õlluillllll.LÍS qui<·;~·

1

p.,..k:'

·

'

I
'

./"/
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MPF
Mínist(rio Públim

~ederal

Pr()curallm·i:• d~ Rep í1blicn flo J>ar~ná
[(lft('A_ 1-~!! tF .\

ci~nt: ia. s<.:_ia _cm nvflo lic !->~ll p<-1-,jS;Itfu.

-,jt.'_ia ~In plúpri(l pr~.:.,~.·nk. '1m· as SltU:> ath·iti<.l<h:s
m<lrgin;li:; tlc; opc-r<l<;áü ri(, l1lCr\:<H..!(1 p<~r.ai~Jn t:ro ~·o.:-io.:-u!o par<l 11 movimt.'nwvãn
finatlt.'I;'Ír!l c.:spúria de dinb~iw Jlllhlilo e J)rovcni<:ntç J.: 1nifko i lkito de ~·tlh'rr..:ct:tltl.':;..
dé11tn: Olt!ms orig~:ns ~,:rimi11osu~.
Ro.:-~ta :--ufído.:-nto.:-m'"nk compn1\·~do. pnr1itntn. ;' partio.:-ip;t~iiu
<h• ~,rH.:rat!oro.:-:-. d~.: dlmbin paa·aklo trAHJn. A~ORÉ o.:- YOl!SSF:F lllls farm-: tJllt.'
po.:-rmitiratl1 a nctdraçfLC\. a disslnwtw.;~~~ .. o r~..:<..:himcnw. il gnllnla. " llW\ imcnta<;ào dtl
dinlll,:j['() rrnwnicnk do narcntr;iticn.. hem t.'()llt() o p;tgtlllll:lllt) úir.::w da dl"l.lP,3 . .:!111 lUll
si~t t:ma d~ mnol'immck~tn•.:n!o . Nll1l ptttkm !-1.-"r d~s llcncfi~.:iad()~ rcl<t stt<l:-o !>Uf'let..-;las
c~t:\llllll <k po.:-nn;mo.:-ccn:m igah1rantc..-; <.JliUI\ltl ao~ •atcHt:s (1\lC lllllvimcnhtram c ~111
n:laç;"L() 30 <LU~Ílttt material qw,: rrcs1:1r,UH ll;l ;lli'l·id;ltk: l.k !r~tlit:t) <h; dmga."> llOS OtJ[T<lS
d~nuneiodos. qu<mdt) li11ham. ~~hrdttd(l ptll' l!cscnvnlvcrt:llt ~ltU a1i,· idad~: de !ll(ld~l
pmfh;~icmal l' cmpr~,;:;uJ'ÍHI .. c~lJH!i~tücs de <~prnl;mdur n :--cu conho.:-t:im<..:n~(, sohrt: a Sl!;t
nri~<..:m.

As$tln. c) :Lg~ntc LfU~. pndo.:-ndn l' d~\·o.:-ndt) Çt)nh~:cc.:r a
11<1l un.·Z<~ do <~IL, d:t t:L) Inhoraç~ o q uc Iht· ~ s()l i ci tad;~. m onkrn-sc <.:m !o;itu;~<y[il t de míc}
qlto.:-n:r ~Cihér - c prt:!>.l<l os .-;..:us sa~ i\!OS -. li1z-s~ n.·spnns;i\·d pda~ CfnHI.'t(ttênçi<IS

pr;nais qw.: dai\ <~rn de ~tl;! atwtç•io (leoria da ~.:~,;gu~irn

(ldihcn~tlai.

(iií} Jmputaç~11 <lo aianc de làl ~gem
Tt)()n~ tl!' OF.Nli!'\CIAJ)OS. pnr mcie~ thl~ opcruç('lt.:~ ti.:
cflmhiu pan1ldo dc~t.:rita!-. rlos itens antcriorc~- ak11' tk !t•rcnl incorridc' t.:nl ..:rime... d..:
o.:-ntsãn de di~-i~s {ct'mfünn-.: _iú tlcsçrit<.li. tamh('m illt:tlJTt:rmn 110 <l~liw do.:- 1<1\"lt?t:m dt•
~[inhdrtl, no~ m~:snl(l:>: ](leais ~ d011a.s.

()delito rc~WII çmactcti1ado pd;to.; ~_çtuint..:~ O.:t)lHhttas:
a) d~ ~E~Jt:, SLEJMA:\. I I ABIB c J\:'\lHtÊ':- ;~m::m~lcl de
F.\' I, SLf:n·l AN ~: RF.N F. • pcl<l movitnl."ntaço)n d(1
tfinhcirv ..:111 c~,nta:> "l;tr;m;w;· tlU de t~:rct:iro.-;, m• qu~ !'t:
[t:Vt: " ocultn~Viltl tia (lrigt·;n <: da pruprio.:-t!adl) dc'::-i \":lf~,rt's
pro\CJli<:ntcs dt, trãfk() ilicill1 d..: o.:-nte~r~·ccmc~ u~:3dO~ r1>1S
tm!1.5il\!Õt:.S (<~rl. I''- nqml. J. t:i 9.6 r:1 '9~}. [)c: tilhl. n:-; <•livos
(dinh~.:im) J~rv\·c!ÜI.'ltlc dt) ..::•;.t~ri1)r ~_. ulil iz<lJ\).S rm:>
<lpct:J~6o.:-~ dú(,Lr-t'abn ~: cfunhio parah;lo com sl!b~çLJLh:JHc
o.:-\·a~ilv pam :1 Bnlivi;~ era prnwilll dt: :1ti\"iU:3<!~ dl· lráticn de
(lmg<IS de ~:VJ , ~l.f.l:\-TA:"oi c RE;\E:
h)

uê YOLSSEI' e de- todos us dem<~i.~ D~Nl:NClA nos

pi,."]~)

l'C(;~b-[mcaHo.

gu~rdu. d..:pús1to,
<ln-.. valorc.-; pm\~~-nr::~ du
ta·.:Hico. cum a Hnalidatk \Ir: (1curl:i-hJs (<ll't,/- ~I''; 11. t .ci

trm:;l. nl.'gt1CÍa'VÜtl.

an~"·imo.:-r11<Lçiio t: 1r;m~lcr~m:ia
~.(,] 3 1 9K}~

c

·

i
I

.

.fi;

:·...~

\
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•

Mi.ni!ltério l'í•blico F.:deral
J>rocur~duria d~t RCI)Ública no Pa.ran;'1
!·!)~K"-1~8EF~

ç) d~

f."\-'1. SLF.Ji\·JAN c RElloí t: pela ulifiraçào. ~m
:J[h·idad~,.· l"Cntlúrnil';l o.: tiiMJH.;\:Ím. r~ulizn1h1 tk lllllÚ()
J1rvtissiL)Jlar ~ cmpn:s;1rial. de nJIOI'~" pwv~:rJknl~s d\'
nar~,;(llr:'ttj~;,,_ 1:m \lPll :;i~wuw tlt: il\rlç,tínam.:i<1[mcuh' (mt, 1''.
§1". 1. l.ci

9,6D.:9~}.

3" fllfu çrimi.rwso (tr-Mko de
trá ~~~~v

dro;:a,~ e :1:>sociacão Jl~i'JU!

Conltlrm<: iljlUT!lli·Sc. no tina\ d11 ml!~ tk !ll)\-~rnbw th:
volurmirio. <.l dcrHin{;iad<l IU',,'~E impoJte1tJ 69~ .l.:g ([~
suh~Lüncia r.:rlloq~~~;<.:Jltc ll.:rlomln<tdu t:OC<lin<l. ~t:t\1 ;tut<)rli';~~;lu lcglll 1..' l.!m dc:;m:ord~'
i:Unl r<:giJI<Jmcnta~i'co kgal l.' regulamentar. rm~·~nkn1~ da Bi~\ivia. qllant.!n fui
aiHt:~ndlda ~rn thcalizaçik• de ro!ina fll)f potidai:-< milit<trc:> . .:\ckmais. flt) m~~•11o
p<:ritld<l. n (kntmciado lU~ )I f. :'.L! õll':mciou c<)lll. no millill\11, 1~s 1ll!lras pc~s(l:t~- pMa ü
t1rn <.h: pr:HÍCllr O l.:fÍlTIC <k lrúfi!.:LI lr<msnnçiLnH11 <k drtlgas.

2013. de modo

com;ci~n1!; ~

Cumv

cun~l<1

dos <'llrW:> n'' 110 14~(11':-07.20 U.4o.:- .6 J2fl (v.

de r~ça~ oat\ll~h:.<. autt>:o;), 11(1 dia 2l-' \I :10 t 3. JWI icr;li!> da ~4uip<! do
·rOR. da Pütícia 1\.-lili t:.~r Rl,úovl•il'i;~. Lral~gunú<) t1<1 Rr~<.hwia \Va:-.hín!-!lon l .ui.... ~;~o·mi<.ln
int~:rior·L.: :lpit<l\. th.'{;ioiran) iil:wr,lõlr um Cõllllinhfll)
mt t:u·cf;l n,tiMirn 1.k a~'nlagt:lls
por UO\ll.~trug"m - 113 altura do km -;6:'i da ln~ll\!ÍOil<IU;J wdtl\'i;l ( ll"lln1it:ipt~l d.:
cúpra~ :uH.::m~

A rar;ltl uar<~ }.
F..:iln <l !ll'lord;l,!!~rn. idclltificm•-w o cmHltlhlr L.:i'lm' sendo
M0l{I:JR;\_ ,, lJti:AI infnrm<)Ll <lo:-. policit1is qu~ \illh<l dn P:.wdo d,, \·tal!•
{;ql~~o I! tinha Clllntl clc>.tino a capiwl dü btado ~lo: São P;t uln. C\lll\ urna cm}!.a uc
pnlrniln:-;.
OC/\I~J

t'm do!' p,}\iciai!'>. ~rl\~o. ilirig iu-~~ :·! ..:arrm:~ria dl)
1.1 <>lltrtl p~nnmH~<.:..:u I..'Om o c<mdt*lr, ;\~sso::
llHHiifio.:t,v-:;c t' d~ . ~ntiln, lh:rnlSc), r.:\·dmt
que tr:m:;poJ1a• <l dn)ga. ~JUC s~;ri~l l:n1a"c:~m.: c:m Sulllori!, CunpinctS ~o' Sih~ Pauto.
h1f<mnou ainda qu~ rcc"'hcria R:';; l(l mil1~ln trallSfHlrlC.

~.;amÊnh~o pal'a vi~loria ~!a carga. <:llt\llantv
momc:HHl. o êst;tdo tie e~pírilo tk OCAIO

0 ('1(1\icial
da CólTWCt:l'ÜI.
~cm~lhaot~~

r~Spl.l!lSõin,:!

~o'O!lSt<lhlllU O <l pr<.::-'~1\Ça ~k

um

pdil \ r:-ilnriu da

~óiTj.!.:L

!'C Iir~lll a \illlll
'"lÍ,j\l\iiS ..

p\Ú~tÍl:~l pn;~(\. l.}llL: o..:ultll\'<1

u cmhi) [;tgêll~ de co~:JiiiL!,

t\lmnri~lud~ d!! l~<lfmiw~. 1.:11rga cs1<1

f jo\'i:l, lamh~m. n~1 ~.;am.lt'{.'ri:•. gra111.k
rcg.tllilrJHl:lllO.: dnC:tlrn~nt:lll;t para 1ttn1!'p~lrt~.

t)tm\!c da ólj)Ur~niL" gra!HI~ ~lu;mtid:1~ir.: (k CllttiTflCO.:!!rllo:
Joc<\lil.;tda no {;<.uninfl<)~•. OC.'\ RI Lhi q1t1:stionmh' ~tlhn: •I l':»Í~EênJ;iõl d~ n;ícu\(l ~~1~dt1r.
<lO qu.: f\:SptlllO~LL atim\alh·am<.:mc. c~l<1n:c~11dn lr<.l\ar-:w ~!t: lll1l hnri,·i:mo.
i\ pkt 11 rr
ro.:::>so;l$ qu~ .::-wvu 110 •·ck~J\l~

ik ((\Jl talu là.' 1'6n i.;(.)
hruc.xillL os policiai:-;

i

I

I

I
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:\Hni ~t~rio P (a blíco F ~ch:ral
l'rm:uradoris. d11 Republka IH) Paranâ
fORÇ~l·-lli•··B

at:tllnp(tllh<!Hk•n(() tdcfúniç~, d<~s JlgilÇc'i~o:!'.

lÜj'.i:JlUO-SC p;t:;:;ar !101' ()(.',\RI_ l•lg_r;Hldo
<ill.HI·:R I"O I< AMOS f .Ol'J •.S ~· RfC\H.DO SEMU.:I~
R< )l)R[(l{ .fEl. (cstt.: cidadi"lo l'hlii\·ümn. o.:n11w ro.:-Ji:rido por ( ll"ARi ).

c-ll:-!l!ar a

ptisii.o

d~:

Com tifU11:RJO fni hl(.;;tlizadtl um <l]'lur-:ltl(l Hlad;h~m·
t:m que h;wia twca Ül: mo.;n!\llg..ms ~;(>11\ tt:n:t:in1. :u.:..:n;a <la tardls ~I..; ;~cornp~tnbmllC.:Ill~,
do t::1rn]nh!io C'hmc~lnr"). 1\:cs:\c ;lj')<Jrdhll. aind<l. m;sim C011Hl clll ttm (llllW qw~ <:s1q,·;~
com (i[i.BERTO. lkou d~1ro que l:!'tc falou t:{>lll tllllru pt's:·wa n:l<•<;it,nuda â cílr~<~ (lo.;
cnt orp~~:.;u1 o.:-!' trampc)t'1 <ltl<t.

\ 'n ~· ~:k·ul(, hato.;dor. ro:.tc.:rit,nncn!c. (úr;nn
200 mil rcai!> oculta~lu~ no t::o;lnf:"lm..:JLW dos hanc~'s üiantL·im:<..

~:ncontm<kf!i R:!i

1\ inl(mnat;:'u) d~ lh. 1 ~}.. I ),'i ~~<I~Ud(;:; aut..t..; clt:~t;1c\L 4ut: cl~
Çmllinht1o ap1'1::~~1\(;mtm pc!>O cJ\! (i!)~ kg. () JatttJn d...· fb.
161-' 165 tamb..;m t!a(jltCies <mtos alcst<L qLJc C(llllinh~ml cocaina. ll:t !1n·m;l ll~· ·'slll J12
coc<tina"• ..:omproqnd(1 J m<JLt:rialiJad~ dditir<~.

1UbtCit:l' Cl11;~)1ltr:tdü~ 1)0

N{ll.> prcscntc.'s <llttu:> (rclatin~ il Op(.;T<I\·;-ao La\<l-.l<tto). -:m
da c<lj'l~;~ç<io d...· ll1t:ll:-;;sgl:ns d~ R F. !'I E. sur\!ir;un Ú11tf:i i11di<:it1:i de tlllc d~ ( ~EN E)
fói o r~ul impllrtmlnr da dmg:l <ipr..:cndid;~.

,-i~la

Cum d~i to. 11;1~ mcn sagt'IL'> R E:\ f.. mc11ciml<t <t perda (k
llnlíl i;êlf\!;1 do.; ?0(1 kg. qm:. U(l que :;e pode conclt1ir. sohr~l,ld(• pdo l(lt':tl [l\t;JH.:ionadC1
tlas [\l~ns:Jgt.:rJS ç nas ::;ll<L'i. ~l<ll\tS. '-lllt: St: WH;J d;s 1.:\lr)la arrcCildid:l a.:•ll .-\T<H"itqu~ml. Ali:"l'>.
ll JTwdo de agir tl~1s cnn1h· ido~ '''' <tprco.:-n:;Jo.) c nHLi[o simi[ar ~.·om n LJILI: ~..: r~.:' dots dt:
R F:~ E nestes <Lutos. 0:-; l r..:d•~·~ podo.;m ~o.:r \Í!;\n~ tlo.)S anH,s ~(126.)R7 •
I "\,20\3 .404.7t.Hl0, c.;"·cnto n~~. l'f·:TI. r. 8U t: s~.. t' i\l\:!·:X06. p. 3.:> t' S:-;. J)~s1nqtJt:m
sc o~ .~..:~tltnh:s. de m ;lior inter...· !>!>c7'J.

A r•ll:rtÇÚO 1.k tlUC [Çri;t ··H·ceMch> {t,•Jr· /ui .? 5 di(/.'
indica 4lJe H.EJ'if. Leria rce0f'>idll (lULru .._.nrg<t de tll'Og<l" dias antes .

csfi·<Í.~ ..

Em ntttro.1~ lrt:dms. KE:\t: ~(111\"éi'Sll l atnh~lll com
C/\BALLERO Sc)hr~ ;. l:<Jrga :1precn~liüa·111 • P~rc.:ba-sc 3 n.:h:rC·ncia a prowtli&nt:i;L da
d~,g_<J- Rolívi;l ( ·'qu(' 1'hria ds• slhi ").
:• 211 I ~lll:• I~:it3:Jq i\1 chdi11 :\f:u11:'1a · Vc qut <'~I" ~llft..lli! cll~dH ll.u:unp.f!
~:! 11 ·~013 1 ~:n.L~'>' ~\idwlin Mui11h~ l'.:n~"i qu~ ,._, o;o 1'\1(<'1-<-r IJill Liinhci111 .m:•uü ,.,,., mo:L· ~n:i~,)
2:! li 2(tl \ P 11-1 t•;? MichcEn ~1Jmha !:r.1 ,.,~~·
'.!~"11 2fJ13 !7:0-UJ:' \1id><.:lm :1.1,111:bil Kf-f-kl;
n·l1 .::ul.3 l 7:!).1·~:' \lichclill ".:l;,iuh.1 f.r1!..!.:.:!-'1'1ji10: CU_!hll:CI~
:.:2 I i<:lll.' I 7:0-1 :-1'1 :\lic!o.:oi u .\1:uq !1,1 M,· de:~ •'IJ -:11o1: llli,·ad.o
-n 11 .:!(J 1.~ I :>:c>~ :O.! 11 r:d1..:-lin :'11.1 inh.!. 1
1.:: 1I '.!(li:; I ~:05:21 :\1ichcliro ;.,1;11nha '1;,,~ 111~u r"i~u
:!:? li 2(11:; l'l .ll.~ ·:!~~ \1khdin Majl\loa Pr"<"'"' ~~'l!('l\1<'
2~ ' 11 :!01 ~ :7·tl5:.>i> \licl'i:lm M:111:I'H !;~"·~ l>~r(o<
~~-~~ ?Q'.\ 1"!':•);-.·1~ \l :~h<:1 iu \l~i:lil-l l'lL1411"1'''("õlr:l r•q;J..f\o : .. mo: f<!:l<'
//')
22 11 .'ül..i 17:(J'!\1:0:! i\bd1di;o \l:o1nli.:~ Sm1L.I.
ll.
:;~ 1 I .:!••13 I :O :O(o:"l6 ~IKhdin !\biolh~ t <:.!L1!.1'11Hin~fhidh dclr l•.ll.b"' ~l<t!..:llr:h ~
,
"' 1)111:• f ~ orn: B I I 2•11 ~ I<J ::-- I :26. :0.1 k hd ;,,1 \iiclo,•lnl! "".)fi ' i>Ht <.l!!.t.~~·~~~ ~.r.. "i11 ~_r:l~lkl iôll <illl'. '(ol'li
dt ::~hi~( ·.ob:<ik"..;C;Ib:tll~r[l) "'i'> o• 'i '""'P'..

I
I
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.\tín1steriu Púhlicú Federal
Proturador-la tia neru'•blica no P;mmii
tOJl C!\ T.-\ln.:.~·-l

Jli \'lll Un{;;t tk •H<:n ~tl_l!.~tl:-; ~tllll
RE:NJo: di:t. 4llC iri<L t<..:{;Cilcr .. 7/J(}. mus.J(Ii CWin·lm/o "1-'.
car~a ~ri;~ ~nlr..:ogw

()

Us\Lttrio d~' 11Í..;k FJ.O~.

()p(lJtlltlo ~·criticar ._.uc 10:!'\ F: nH~Ih;i~'mt <) di" cm <ill<..: a
i..lia 22-'ll<:!HI~. A droga lhi apr~~ndid<\ .:m/\nli':HiUtLra ~m

21ill!2n U. C"ltqtl<mW crêl lo.:,·adll ao destino. <ttt LJUal d 1l·g;1ri:t ,~w,md.ncllt<.' rw din
22.: JJ :"~(t I J. cxawnJcnLc n~) dia em ttm: R E :"o~" f. dÍI. <fllt: :1 r..:c~haia.
Vcrilica-sé. d11 cxro~t~'- tfllC OC.-\l<J. OH .In·: f{[ O c
R1CAHDO. hem como IU:N E. as~l")Ci<tr<tm·s~ r<~ra a l'l';itit:<~ dtl ~rinh: de tr:ilic~' t!t
cntt,rptt:cnh·:>. V~d1içtl·~~. ni11d!l. ~.:~u~ o:. Ir~:\ ~ldh·tun~n11; 1ran-spnt1oram 69X Kg tk
cnquanh) qtJ<.: RF.N t: a impnrwu. l:mbnra o tran.sptlrl~. dti'Claml:nt~. fnos~~.:
!i:ilo por OC/\l\1. l~ICAHDO l' GILiH-:tUO. na. q\[alid;Hk d~ !l~l~dorcs, 'iahiliii.;H·<un
pam q uc til I transj)nrtc f<. ~~~c li;il~> <"om succ:':m, CL,,, ,.;t1rr~ndo J)<lrtt () c r i1H<..:. tk llmll<~
tl~~i~iva. RENL por .:;ua \'CZ • .:r<l qu~m Ll<.:linhu I) d()fllini<' liJl<1l ll11 l":.lln. ll<ah) sei' ''
t:~lc;tína.

i rll r~>rladm· Ll,l ~lrog_u .

l)ian te

do

cxpo:-;h1.

<,."( 1111

ta i~

~< \IHlitt;l~'

<)(."A~

r.

(JIJ .BJ..lri"O. I<JCARDO ~ RE:NF. irK(lTrtmm n~>~ uns. D. {'Utntr. <.: 3~. d<l l.a:i
II.J-.U.:2006. ;~mb~>~ o.:onjugados cOI\1 o (1 art. -H~. L tin mc~ll\o diplom<l legal. .i•"t 1]W
inqu.;~!iomívcl <l proc,.;d~11d<1 alicnig<:rM da Cl"M:<IiTJa tr<lfrC:a\l;~o
~!>tll <lcsçrihl

Es.t:l<lrcc,.;-sc q1tr.: ",fll!>ti tk:nh·;~ <k cot\\i'tel<2'n~.·ia
nu t:OI<l de ~llt'I'C<..:ir11cnt<} da da;rJüncia.

dcs1t:~ 1;uos

IV· CAt>JTliLA(.".\0

a:•

RE~E

l.l:lZ PERF..RA. SLF.IMAN :"ASSI.\'f F:L

KOHROSSY.

~tAlHA

[)f.

il-'ÁT(MA

SHKKF.R,

CA~LOS

11..\BJU CHATf:R o.: ALI\ERTO YOI J~Sf.lo"
p4)f 1cr~m incn.,.[d!l Jltl-" perl<~:-, d~~ art. 22. p;1rúgmlú ilrliço,
dn Lei 7.4')2."i'!fl, Em ràu,::ln" ALBERTO YOl~SSt-:F. a
:mll:; lm~fit> <k .~ll<t \:~\tltiUt<l Lk~·om; da tHJI'rll'l tk c~tcn:-.i\o
pr~,·i:;w 114> at1igo 29 dL\ C<">dig1.1 Pcil<ll. .iú qltc pr~:-.luu
liLI:-<ilin punl 1-!UL: <lc.jllo::h: crime~ ...· n.:uli/.tt!'SC (em n:l;1çJo am
1rss .~<> .noo.e1o );

b) R~NE l..UJZ PEREJH.A. SI,EIMA:-1 ~,,SSl:0.1 t::L
KOHROSSY, CARLOS HAiilfl. CH.-'\.TF!t ~ !\NUIÜ:
CA"r'ÀO DE !\1HtA:\"[)A por t<;I'Cin illúlrri<ln H<1s penas dn
art. I··. c(l{ntt. h~111 cúnHl nll ~ 1·'. lf, H,,dl'~ da I.c i 9 .() 1).:\)~:

ftnr-~t; .:!3 I ) . .;:,i:-, 12:0!U1ll M>tlldi~i~lid,clin} ··J1nllu•!!....!l•· iOJtparm[~<!!.! ""'~ ~.,n~cljJ~~
maL~ lldl~it. ...-f'!~\):" norfl"h'r·:d . i "t\L:J~dih,, -.t ek h:nh:llrl ...im p<l!" C'~lt..i:'- ll\rt' \ta.i (cn:ao Lllo!ltiml~J1
.:~lo c• '"fli.l, ·~ ~..-m '' "'''' ,,.,,,.,,;:inJ.,·'
' .,,
I
'' rJ>l•A;

Jl.ftll I::P"n

~~~

'
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l\-1PF
Mini~rédo Pilbllcn l'~d~ral

Prn{'unuforia li;~ RCJlÍibli~~i no Pltran;t
~q~<.:..~l.i\Ilf.f~

C) ALBE~TO

I> "'"'·f"fJr.mpf.f..'<ll'.h'

YOl!SSEF por tt'J' int'Mrido u<Ls pcml!;
!''. ~I'', [I. r...:i '.1 .6 B·9lt..:

pl'~\·i~tas nn an.

d} RE:-it-: LUZ. l'f.RURA ror ter iu..:onido n:Js pc11;J1;
prc ~·i~ ta~ no ut1. 3J. mput. ~ :!Tt ..~:'i. c·c L1 ~1r1. -10. L l(•dü:o>
da i.~:i i I..)~J.'20fl6.

V-

l~F.OJDOS

\'o~sa f ~xcclt:n cia:

rtl (\ .ilmt<\dil dtls

doeum~nw.~ ;meXI)~,

collSish'lllel> .:m eópi;l

de pc~,.-as m..:nciorl;~tlu~ ;~,l !cmgu dcs1:1 tknú tlçitl ~
h) o n:~.:..:~im~.:nw c pm..:~ ..;smlll.:nh, da ~knúncia. con1 ~~
(,:it<~çfln d(~!; demmt:i<LU(l~ P<Lr::t

I) d.,;\·idn
nltiYa da~ lc~ll::r•HnÜ><ls ahai.'l((l urmlu,!n~:

c l çon ti mMd ti!;
dcn um;iadfl~: ~

;~s

i 111 pu taçi'lê .;, as

pn"~<:c:-;.-;n

pcn"l

\:ond~n;~çfx.-;

~

dt~.s

d) o arhitmmcnw de \'ill(lf miniml) (li: R'fHlr;ll,;iio d,t:; daJw..;
L.:llll sadn~ pçla iülbçàn, t;tlm b<Lsc 110 ;1!1. 3~7. cuJ•m 1; I \i.
11l\1lltantc dtl valor H~tal ~n\'Llh idtl ll:l..'- transa~,:~)..:~
de HS 301) r>1it"~l• ..:HglnhmHlo·sc ll<l ~stirmtÜ\ :1 ~1,;
datllh tw ~i.-n.:ma linunt'dr<) c e..:m1{1mkt>. Rc~salu,:-~e q_IJ~,; a
natmr:-~u dn!> ddito~ tltitl <h;vc :-;~rvir d~ c'thil'C ú medida,
roticmlv-;o;c tiver uma ;.malo~ia Ctlll\ (> Cll~l't dn lltHniddtn.
em qw.: n dmw it vida c impalpún:l. ma.~ :;~tem rl"<.:~liÜlcçidl)
o cabim~ntn do e~rbitnlrlll.:flW. indq1tlldt:lllr:mc•Hc dt: rnn·ti
d<) va!nr du vi<!::t. Ne!;s~ ~.:ll~O t:~pc.:ci1ico (lo,: bens juritlko:- de
rliljcil a(!(Ülatat,:;l\l. nàt\ l1ú o \l~ll' -·pm•m" no Wt'atH<.: <I(~
\·e~lor <lo dano panl al~rn <la t\rúpria flr<ll.:a tlo:- ti11 u.~ ~lliC
I)<;U5ionam o d;.1m1. A~!-;irn. nM, lni qu~ ~c akl,!.ur que ,;cria
nc~c~s:il·iu algu1\ta diM:ttl>SfL(~ adicit11Wl par<l ti:...açào du
indl.:ni:~açii(l. rfoi" v tkb<lk dos ti1to:>. que.: ~<,incidem corn (>S
fel lOS imrtttadt~.i. Ol.'t)rl'CU i\0 Joilg(> dn rl'o~·e:;~t) .:ri minai

CI'P.

fl()

(ccr~;l

Fm r.:J;H,;ftn ~ RE.'it::.. no ltl.;<une ~m trúlíco de drog;J.'\, para
!in!; d~ li.-:aç;)o de ';d\1T mtnim~l de r~par<u;:)t' dos d<ilti~S
ç;ltl!;tHio-; pda inl'r:.lçà<l. r.:qu~:r-sc :;o..:ia ti:-.;atlo n HH~n)<.: dt'
J.>d",..., ·':-o n11-,;;
· ·.

/

-1 - -· - - - - I!

/

/

i

'

1

1'-.

L S ~ .?·~ •~•ÍI~.;,.In\~tt:dn .. r.' n! nmh. \'VJ&.,id..:ra&IJo a. cax~, Ot· """'\"'r~:lo di! Jpcc.l d:t Pf\\"r;~,.;;J,) ().: dajiJr t·alt'

·'

'' t'roL'~\1\1·"" a ··~~r ~:1l11r [\llllml•k• por ba,\.' ;.t illfL1rlõi,IÇ?11) )Xtll(i,li. lr ""''·ril;l .ll.i,n:'. Lir :.jUi LI ~~ U" ~L'(.,ill.l C
;,dq111ri<i•' f.<>11ralk~"":' l>r~~ilc•r<.'~ ,,u illq:~l;hl•'' "'' flr;"il f~IT ca<.• d,• L.S 3 l'll:l Fnt.l<>, a;•l:n>:l·,,c ,.,,.. 1.1 111r a
..;(1.1:~ lk dr•lj!:l . .:ll>l:n.l~ pa.•:1 li11< do:- C\tllll.:ç:3ll UI' ><i!••r nlll>l11\> Jc><f,II1Ll. O "''''' •I.! I.J.\:1 d<>l.lr 1\'al n:L <·po..·a ,1,1
~~~

,,_. :;(,
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MPF
~inis.thio

l'í•blicu F~:d~ral
da i{t'p•iblica no Paraná

rro~uradori:c

.1-'J~IiC.o, T~Jt F..f~

Rol d(? tt:.~tcm unha:o;
!. ENJ VAI. DO CJI :II.DRJ\DO ~sltknlc ml R na Ja~.:in!t~ Ftmnri. ! O1. Casa. JMdim
Lurupn. ;"\!';sis'Sf> ~ cnd...·rl!~~) t:c)nwr..:Í;I[ Jl;). t\'·cJ1i~!a Dom Antl'llli\1. 2-H~-"- Conu!-rçiü.
B:lirw Vih1 r~nis <"hth~. As~i.~-SP

2. \~'AI.DOMIHO DI:, Ol.lVURt\ • ~r~d~l·c~t' r~..;iü~.:n<.:i<ll na f·:.~lnub Munirip:1l
lkncdil:to Atli0•1i<• Hagani. 230(), prú;-.;iml) il Rnd<~,·i;l l)()tn P..:dro I. <:hüc<~r;t l\c~.:anto
Tr.:s l\lra~r·~\l'S. b;~irnJ i>inhcirinh<). lratiba-SP. cnd.;n;çt) <:PitH;rcial n<~ l{tJa J(l:iC

lkbktJX. 15. sab 36. Santa•l<t

~il.n Pa~Jio·Sf'.

Curitiba. 22 tk ;~hril de 2014.

1891

1892
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Miníst~rio

Publieo FedH:d
da nelllíblica no Patl!n:i

Procur~tforiu

k·•••·.prpl'. mpf.#tl ''·h r

...:m.W-1'!-ill.f-...,.~

EXCf.LE.:\TÍSSIMO .JtirZ nA
Jl.:l>ICIÁRIA DF: Cl1H.ITIDAJP.R

Autos

Março de 2016

n°&

B" VARA f'l::UER ,\1.

5Ml4J8·8~LWl4A04, 7000

~2 .201 ~.404, 700 O(OJlCraçii n

(Opcraçito

L:.n·a

DA SlJHSF.ÇAO

J:Ho)

c

500I4~f>

ilídonc)

Chl$sificaçiw nn f-Proc! R~~trito Juiz
Clas~ifieaçâo no ÜNICO: Cnnficlcncial

1. O ~fNJSTÉRIO Pl:HLJCO FF:OERAL ofcn.:~..:
llt:núnda <!'m ~t:p~r;~tl o ctt1 II!c~ de RE:-.1 E LlifZ (•ERF.IH.A. SLF.rMA:"l !'i.-!\SSIM 1-: L
KOBROSSY. MARIA ))[ F.ÁTJMJ\ STOC:Kt·: R. C\RLOS JIABIH CH,\TER,
l .. Nmu:: CATÃO DF. ,\.JlRANil,\ c ALllERTO YOVSSE!<.

l, Compct(!nei:l

l.J.

l,a,·a~em dt:

dinheiro

A t:nmp~tcnda par:J tl pnlCC:o;:;~mcnw c jul~:lrlil'rlt() llO!.
já alW{;:do p~h' d. M•~}!i~rrndo d<) ~;t..n p or ot;;~s ião tla
tk:flag.rw.;iio d<1:- oper:~ç('>~:s. ~~~C~lrl1ra-...;c .iu stifk:L~l;t pda n:;~lir.:.l\'ilo de..: {ljH.:ra.,:.-,..:s d~
ht\';lgl;'tn tk dinhdw qtt~ ~c coat~llmm·anl .:rn Curirihu. ll.:ntln ptJr unt.:..: ..:dcntcs ~.:rim~~
dt• tniJiC\l de Unt~;~:;.
prt~t;rll..:!> H110s. conw

Oc,,rr~r;J.t\l ••tüin:; tlp.:r:u.;ilcs Jc c;lmhi(l liiln (l~llori:.r.<HI<t~
<:mll <in!cc~(kntc~ Cll\ ~.:rim~s de 1ràlko \lll<.' itnplil;anm\ tl~l i to:> d~.: lav<~g...·m <k dinhdrll
~nnsumadns vm m<lis de llll\ lu,t!ar. cnnsish'lltc.;; lll, rt:c.:bimcmo c!!;' r<~n~ dt ~·<ll\lR'S ~m
S;ll~ J>m1ln;sp -.: d~posiru:; d.: ot1tm~ v<~ iort:!. L!ln C<lHI<b "lamnj:l.-.·· ~m B:t\lni'Sl'.
!}as..c,~,:;.-~1(1 c Curitiból:PR. Entrl;' c~!'l'S d<.'lih1:> há tmll·;.;fi~,) m:ll~:rial t il\:;t nmJcnj <l l (m1.
7ú, {I c l!L CPP l. ~t::'l1(1t1 qtt~ o Juízn h:dcrtll d~ t 'nrilihil foi ~JU<..'Il1 priiHéi r<l ptali-.;\ltl
<llO~ l\1) proccSS\1 (<Lr1. 7N. l
CI'P). Adt:f\ltliS. fpi l,:lrl C ul'ilitx~ \li1U<.' pr;Hil'(lll-sl: (1

r. ··..:··.

nmi<'r nilrm:n' de dditos, qttui:; s~jam. o~ dob tkpúsitm. ü~ \'tl!<)r~s \!ll1/'1mh1·t~nj(l"

l

(tlrl . o;n
. r-. ll . ••'-"
1 • • (.'. !']''},

I

,

:

I (
I

\

I

I

I

.'

'

(.'tmfnr1nr: JtpJ·c~rtd•:·~l.! cl;t açi:m p..;11:1l nr;~ pn)po!.!;~.

t.

·.

>·\·,
••

,I
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Mi11ist~rio

Públko Fl•dct<ll

f'roeuradQri~

da

~t'J>Ílblica

nn Pllt<l.rui

lf·~· l'.',fJfT'r.l/1fif.J!M.hr

f<~liç,\:J~4.~r.~:..-..

itnputou·s~

:n. t'up/H,

1:1

R f:;\'fr~ la111h..:t\l o ~!dito d~ lr[lflt:l} d,; t:J\I~1rp.:ccnt,;~ prcdstos JH'S arts.

~ 35. dit Lei l L3~3 :'20()6. :m1bos conj\J~mills c1m1 o <trl. ..JO. L dt1 •HcSll\(l
tliplom<l kgal. ~m \'isla du itnporl<l.,:lln tk apw'<im<l(lam.:-ntc- 7(Jl) 4LLih)~ Je ~')t::tinu. ;~
4u:1l f(,; aprc:cndida cm Aran'~luai';I.'S!>, ao ser trunspnrt<1da -.:amn!ladam<:!H~ c-nt tllll
catninh:1(l dirighlu 1)11r ( K'AKI MOt\URI\. o qtMl a~ pm1cgid(1 (h;tti.!(k•ro.:s) por
GJUWRTO H.-\.\<10S LOPES~ Rf<. 'ARDe) SUirU .FK. R( lDRl(;l .'f V.
l~m r;mltl tk:N'S t:a()~. OC/\RI, Gft.BUUO c Rl<'ARDO
l(•r.un dcrtUilCiado'> ~ c:-:U\1 ~~n<h) pm~.:cs,;;ados po.:r<tnlt: na [·' Vara ro.:th:rtil dl·
Aramqtmr;t.'~~>. ~llh1s n" 00 1-t!~0~-07 .20 I J.-W.1.() t 20 (Y. cúpi;t ;mi.!Xa da d<.'Jtilltcin).
Opto11-~l! ror di:tlmr <l dcJ!(lllt!i;~ ,k RENE m;sto:~ auh,~
dinnlc d~ fasr.: ad imll<ldu (:tlt qu~.: ~c cncol!Untll ()S a11ltl~ (HJ l4lW\'>-Il 7.20 I 3.403.f>l :?0. ~111
!râtl1ilc pt!l':l.Tlto.: a I·' V!; de t\raraqmtra.'Sl'. ( on t~mn.: inf~lf1ll:i~·ül.!~ pro;~lt~da:- pcl;~
ProcuradllTa d;1 R,;puhlica t)lici:<tfllc !lllqudo.::> :tuttl~• .iú h;l,·i;l ~id,) tk.~ignad:1 audi~nci;,
rJc instnJ~ün ~!aquela <Wlio para :J :o:.t:rna.tl<~ pa~:;adil hc1H<Ill4 d-t: ii-1 '' II.'·F2Ul4). de
füm\:~ qtH.; llí'i\1

seria CllllWtlicnt<: rC"t1lH~rt:r a d~dill:W<io (k t:tlmpct~ncia daq\1d~~ atlto~
Jui:r.n da 13" VF t!t: Curitiha o: nem promov.;r ll ;~dil:Jrlit:rllo dm.jnd;l ;tçi'Ltl pur:-~ (1
tilll tk ind\lir RF.NF..

par<~()

\lUE~>s. j~i qtH!

Atkmili!>. <.1 c<mo.:xiit) pn)f'liti<Íti<l ~ .:... !J~r110.: corn C•s pro.:~l·nto.:s
u :wrmiu dll trúti..:o :.tllllCJ\lc pode s.;r okrid<~ u partir t[kl5 lli...:nsagt:ll~

(;<lj)(õlda.o;. ~ :l

Ua

rl;l pr.;~o.:ntt; im·c:;llget\ÚU, l.'lt1 t(UC :;._• púdc
lill<UJCdr:l <.'l\fr\,' ():-; llE:\UN<.~lAOOS ,~ll f1L il rniti\:J
do tnifi~ü. !.ogt1, o:rn vi~l:l da l:llllt:.'<:lo. _it~slifí{;;t-~c (Jl~ ~lnto <il: ,·i~r;' kg<11l c
rçct>llH:nda-sc tarnbi5111 t) M:u pmcc~~a!ll~rltt1 p..:rant~ <.:st3 ll' \'ara F,;c.kral d(' <.:uritiba.

COil1pH.."1:!Jtdcr ,,

dill<~tlliCH dCS\'l,;ild:Hia

rd~çftn no.:gor;i;~l

1·.1)\
I''

VF

d,;

i\r<LI"'...y\l<lr:iiS.P

ü7.~0l3..+l):).(;,J1ü

· IPI.

l!

,·i~r;t
4)

do ,;;o.;p·ost<).

1\.'!Ul!r-:>~ ~~ia ~(t!ici1l1da

i:l)lllf"lnilhtuncnto

~410:20U-I>PF:/\ QA'SP

itlll.:gral

dos

(aprt!cnsào ~m

án

3lllc>s

~I:'JJ

Jui1.~1

':.!013 tk 6t.IX kg

<.'OI.:(I i llél de rropricda~k dç R F: N E), ((lrn ~"1..'t'll cJ~) cl1pia i f) lC'g r(li thll.jll c k:;
iJ)dusi\'c do hmdtl p~ricialt!os l<.:lcfono.:~ <LPII.!cndidtl:> I.'Of\t o~ ~m·dvidos.

dt:

da

ttfJ J4XO~
:11 I{():',

ldcn!ifi<:otl-~c qt1~ RJ~N E intcgr<~ <)fl!alli.l;lçfh~ crialil!()S<l
dcdrçnda ;1~1 tl';i!ic() tk tirogas. akrn de de m~smu ç.ra1icar o trà!'ÍL;(l. Po:rc~bcu-sc qLLO.:
.;~sas ;ttÍ\ i~in.dc~ ÍOriUl\ p'"r:ttkadas indusr'-·~ de t~lrlll<l cmpn:sari;ll. ]~(lf th..:io (!C
o~~mi;;1çfttt tran~mLCÍ(l!l:ll cu,i(ll [(1co C: (L nqlli~içàtl do: C(l(';tin:t çm gnmdcs \!U<lllliúadcs
de produttlrC~ OIJ lilrn<.:ccd(lrcS dli nc)lj, i:t l' do Pl·ru. dnl~õl l.'..;.~;l cmhart:~Lda pcl~) l'nrto
d~ S:lll((lS a Fllmpli. !ks\'~i(HI-:-iC (jLIC RE.'-a•: tCHl :tlic(l\~l') rd<:\ (lfltl.! 1~(1 ()f)l,illlil'~)\:ãO. n:.
mc~lida em qll(..: é_ n::;pm1~Ú\'d ~da :~n\ im('.Jl~;u,:àn d\1$ r,;.,·ur.,~_os
P. ~'l!~li.;rlle~ d <1 trCtticu.
<.~ ltm de que :-l:l:lm ··rcmv~~t!dos na pralJi.:\1. I.!L•m a <arw: ·~'H) dcjtl(n·a:-; carg;1...: de
droga. mt!diantl! r..·ali..wt;illl c.k ' >JlCI'<le,;ii<l dc.: d•Hbio ik!;,:lis. (
•.. ,
.
.. '\. ;
Snrlll.!lll~ ncsh·s <1\Jto.~. pn1UW\'~'....:),~ d~:mltlc.ll4 Ctli !ilç.: dek
• ••• J

1893

1894
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:\Jini~térío

Púhlkn l·'l:'dcr~!

r•rocur~dnri:t d~t Rt-plibJic~

pth importaço'l{> de

no

Par~llii

.,.,.......JtrpT, l'lf'/KI! 1',/lr

t:t!lif.'..~ :r~~...:n
apfl1Xim:.~~!am..:t•to.:

po<l~ri<• ~..'Cnnúmic:<} ~.:a ~::xt~.:r1,;i\c)
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AÇÃO PENAL No 5025687-03.2014.404.7000/PR
AUTOR
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU
ALBERTO YOUSSEF
ADVOGADO
RODOLFO HEROLD MARTINS
ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
NILTON SERGIO VIZZOTTO
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS
ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
RÉU
ANDRE CATAO DE MIRANDA
ADVOGADO
MARCELO DE MOURA SOUZA
RÉU
CARLOS HABIB CHATER
ADVOGADO
ALVARO DA SILVA
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Christian Laufer
RÉU
RENE LUIZ PEREIRA
ADVOGADO
SERGIO DE PAULAEMERENCIANO
Maria Isabel Bermudez
INTERESSADO : POLÍCIA FEDERAL/PR
INTERESSADO : W ALDOMIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
VERONICA ABDALLA STERMAN

SENTENÇA
13." V ARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA
PROCESSO n. 0 5025687-03.2014.404.7000
AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público Federal
Réus:
Rene Luiz Pereira, brasileiro, casado, empresário, nascido em 14/07/1966,
filho de Josué Farei P ereira e Magna Esper, portador da CIRG 3.093.350/DF, inscrito no CPF
sob o n° 476.232.096-04, residente e domicil iado na Rua 8 Norte, lote 1, ap. 1302,
Residencial Osório, Águas Claras, Brasília/DF, atualmente preso na Casa de Custódia de São
José dos Pinhais;
C ar los H a bib C bater , brasileiro, casado, empresário, nascido em 29/08/1969,
filho de Habib Salim El Chater e Maha Fahd Chater, portador da CIRG 805743/DF, inscrito
no CPF sob o n° 416.803.751-72, residente e domiciliado na OTR MLN, trecho 10, cj. 1, casa
2, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília-DF ou na SHS, quadra 6, conjunto A, lote 1, bloco
B , ap. 214, Asa Sul, Brasília/DF, atualmente preso na Casa de Custódia de São José dos
Pinhais/PR;
André Catão de Miranda, brasileiro, casado, comerciário, nascido em
25/03/1961, filho de Manoel Guilhermino de Miranda Sobrinho e Maria Terezinha Catão de
Miranda, portador da CIRG n° 2041163/PE, inscrito no CPF sob o n° 248.513.374-34,
residente e domiciliado na Quadra 202, lote 10, bloco B, ap. 502, Águas Claras/DF,
atualmente preso na Casa de Custódia de São José dos Pinhais!PR; e
Alberto Youssef, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 06/10/1967, filho
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador .php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc= 70141:l806509606560030000000005&evento=70141380. .• 1187
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de Kalim Youssef e Antonieta Youssef, portador da CIRG 3.506.470-2/SSPPR, inschto' n~
CPF sob o n° 532.050.659-72, atualmente preso na carceragem da Polícia Federat ·em
Curitiba'PR.
I. RELATÓRIO

1. Trata-se de ação penal proposta pelo MPF pela prática de crimes de tráfico
internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas, de lavagem de
dinheiro, tendo como antecedentes crimes de tráfico internacional de drogas, e de evasão de
divisas contra os acusados acima nominados. A denúncia também foi originariamente
oferecida contra Sleiman Nassim El Kobrossy e Maria de Fátima Stocker que não foram
encontrados para citação pessoal. A denúncia tem por base o inquérito 500144662.2014.404.7000 e processos conexos, como o 5001438-85.2014.404.7000.
2. Em síntese, segundo a denúncia (evento 1), ao acusado Rene Luiz Pereira é
imputado o crime de tráfico internacional de drogas (3° fato criminoso descrito na denúncia).
Consta all que, no dia 21/11/2013, policiais teriam apreendido 698 kg de cocaína importados
da Bolívia no Município de Araraquara/SP. O transporte da droga teria sido realizado
diretamente por Ocari Moreira, tendo por batedores Gilbetto Ramos Lopes e Ricardo Semler
Rodrigues. Rene seria mandante da importação, tendo seu envolvimento sido descoberto pela
interceptação telemática havida no processo 5026387-13.2013.404.7000. A denúncia também
imputada a Renê o crime de associação para o tráfico com os referidos indivíduos. A denúncia
ainda descreve outras provas que indicariam o envolvimento de Rene em outras operações de
tráfico de drogas, mas sem imputar esses fatos específicos a ele.
3. Ainda segundo a denúncia, foram identificadas transações de Rene Luiz
Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,00, com os supostos
operadores do mercado negro de câmbio, Albetto Youssef e Carlos Habib Chater, e ainda
com associados destes, Sleiman Nassim El Kobrossy, Maria de Fátima Stocker e André Catão
de M.iranda, e que caracterizariam crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro.
4. Em uma das operações, Maria de Fátima Stocker, utilizando o codinome Evi,
enviou da Europa ao Brasil USD 36 mil através de operações dólar cabo e que foram
disponibilizados por Sleiman Nassim El Kobrossy e Carlos Habib Chater a Rene Luiz Pereira.
O numerário foi entregue, em 30/08/2013, por emissário de Maria de Fátima em local
indicado por Carlos Habib, especificamente o escritório profissional de Alberto Youssef, na
Rua Renato Paes de Barros, 778, segundo andar, Itaim, em São Paulo/SP. Rene Luiz Pereira
foi ao local, orientado por Carlos Habib Chater, para apanhar o dinheiro.
5. Na segunda operação, o equivalente a USD 88 mil foi disponibilizado em
reais por Carlos Habib Chater em contas correntes indicadas por Rene Luiz Pereira.
Inicialmente, R$ 77.100,00 depositados em 04/09/2013. Depois, R$ 19.920,00 em
11 /09/2013. Em seguida, em 13/09/2013, por solicitação de Rene e Sleiman, Carlos Habib,
proprietário do Posto da Torre, determinou a André Catão de Miranda, gerente financeiro da
empresa Posto da Torre, a realização de depósitos de R$ 40.500,00, R$ 50.000,00 e R$
35.000,00 em conta titularizada por Gilson M. Ferreira Transporte ME, mantida no Banco
Itaú, agência Xaxim, em Curitiba. O depósito de R$ 40.500,00 foi estornado e, em
htlps://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2lcootrolador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc=701413806509600560030000000005&evento=70141380...
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decorrência, no dia 16/09/2013, foram realizados pelo Posto da Torre em substituiçã
depósitos de R$ 33.400,00 e R$ 7.100,00 na conta Gilson Ferreira. A conta em nome de
Gilson M. Ferreira seria utilizada para lavagem de dinheiro e teria sido aberta em nome de
pessoa interposta, sem capacidade financeira.
6. Nas duas operações, os valores envolvidos seriam provenientes do tráfico de
drogas e foram utilizados, posteriormente, para remessa ao exterior e pagamento dos
fornecedores de drogas de Rene Luiz Pereira.
7. Enfim, a denúncia narra, além do crime de tráfico de drogas, uma operação de
lavagem de dinheiro consistente na remessa, por meios subreptícios, ao Brasil de dinheiro
proveniente da venda de drogas na Europa para pagamento dos fornecedores na Bolívia,
passando pelo Brasil.
8. Ao final, a denúncia imputa aos acusados Rene Luiz Pereira, Sleiman Nassim
El Kobrossy, Carlos Habib Chater, André Catão de Miranda e a Albetto Youssefos crimes de
lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. à Maria de Fátima Stocker é imputado o
crime de evasão de divisas exclusivamente. À Rene Luiz Pereira é também imputado o crime
de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
9. Nos termos do despacho de 23/04/2014 (evento 2) e do art. 55 da Lei n°
11.343/2006, o acusado Rene Luiz Pereira foi previamente notificado para responder à
denúncia.
1O. Após a apresentação de resposta por defensor constituído (evento 24), a
denúncia foi recebida, conforme decisão de 15/05/20 14 (evento 28).
11. Por força de liminar concedida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na
Reclamação 17.623, o trâmite processual foi suspenso em 20/05/2014, com a remessa do feito
ao Supremo Tribunal Federal (evento 64). Em 11 de junho de 2014, o feito retomou seu curso,
após ter sido devolvido do Supremo Tribunal Federal (evento 103).
12. Os acusados apresentaram defesa por defensores constituídos (eventos 149,
150,160 e 170).
13. As respostas preliminares foram examinadas no termo de audiência de
07/07/2014 (evento 174), quando também foi ouvida a testemunha de acusação arrolada
(eventos 174 e 242).
14. Foram ouvidas as testemunhas de defesa (eventos 243, 267, 269, 300, 323,
361,367,369,371,383,385).
15. Os acusados foram interrogados (eventos 3 86 e 424).
16. Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP foram apreciados
nos te1mos da decisão de 17/09/2014 (evento 389).
17. O MPF, em alegações fmais (evento 415), argumentou: a) que a questão da
competência já foi resolvida no julgamento das exceções; b) que a denúncia é regular e
embasada em j usta causa; c) que a interceptação é válida; d) que restou provado o crime de
https://eproc.jfpr.jus.br/eproc\12/controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413800509606560030000000005&evento=70141380...
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~vasão ~e divisas atra~és de operaçõ~s dólar cabo; e) que há prova de que os valores foram~s& 4

rnternaiJzados no _Bras ti. e foram d~pots entregues na Bolívia a fornecedores de drogas; f) qu
os valores envolvtdos dtzem respe1to a uma transação de pagamento de drogas; g) que Carlos
Habib Chater utiliza o Posto da Torre para lavagem de dinheiro e para a prática de operações
de câmbio ilegais com doleiros; h) que Carlos Chater recebeu 1% do valor das operações de
lavagem de tráfico; i) que André Catão de Miranda era gerente fmanceiro do Posto da Torre e
agiu sob ordens de Carlos Chater; j) que Carlos e André agiram com dolo direto ou pelo
menos eventual; k) que não há comprovação de que Albetto Youssef teria agido com dolo; I)
que Carlos Chater na interceptação revelou expressa preocupação em v incular a conta de seu
Posto com as contas de clientes de Rene, evidenciando a ciência do caráter ilícito das
transações; m) que a interceptação revelou que a carga de 698 kg de cocaína apreendida em
Araraquara era de Rene Luiz Pereira; n) que o devem ser fixadas penas elevadas
proporcionais aos crimes e valor mínimo para reparação do dano decorrente do crime.
18. A Defesa de Rene Luiz Pereira, em alegações finais, argumentou (evento
441 ): a) que a Justiça Federal de Curitiba é incompetente para processar e julgar o caso, sendo
a competência da Justiça Federal do Distrito Federal ou de Araraquara/SP; b) que existem
diálogos ou mensagens interceptadas em períodos para o qual não há autorização judicial; c)
que a interceptação e as prorrogações não se encontram suficientemente fundamentadas; c)
que não foram disponibilizadas às Defesas os áudios originais interceptados e entregues pelas
operadoras de telefonia, colocando em dúvida a autenticidade da prova; d) que junta laudo
apontando situações anômalas em áudios interceptados; e) que houve interceptação
ininterrupta de terminal Nextel de Carlos Habib Chater de 22/07/2013 a 12/08/2013; f) que a
prorrogação da interceptação não pode ser requerida após findo o período da interceptação
prévia; g) que houve desvio de finalidade das interceptações, passando-se a apurar crimes
previamente não previstos; h) que não podem ser emprestadas para estes autos as provs
colhidas na Operação Monte Polino, pois houve busca e apreensão no quarto de hotel do
acusado sem autorização judicial; i) que não houve resposta aos quesitos apresentados pela
Defesa na petição do evento 192; j) que a denúncia é inepta por não descrever o fato delitivo
em todas as suas circunstâncias; k) que a mera movimentação física de dinheiro não configura
crime de lavagem de dinheiro; I) que não há prova do crin1e de evasão de divisas, havendo
descrição apenas de uma operação de internação de valores; m) que o acusado Rene apenas
atuou como emissário do coacusado originário Sleiman para o recebimento do dinheiro no
Brasil; o) que o crime de evasão seria absorvido pelo de lavagem; o) que, quanto ao crime de
lavagem de dinheiro, não há prova de que os valores envolvidos seriam provenientes do
tráfico de drogas; p) que não há prova do envolvimento de Rene no tráfico de drogas; q) que
não há prova de ocultação de valores para dar-lhe a aparência de lícitos; r) que o acusado
Rene não t inha ciência da eventual origem ilícita dos valores; s) que não há prova da ligação
de Rene com as drogas apreendidas em Araraquara; t) que não há prova da transnacionalidade
do tráfico de drogas; e u) que não há prova de associação para fms de tráfico.

19. A D efesa de Carlos Habib Chater (evento 444), em alegações finais,
argumentou: a) que a Justiça Federal de Curitiba é incompetente para processar e julgar o
caso, sendo a competência da Justiça Federal do Distrito Federal; b) que este julgador estaria
impedido para julgar a ação penal pois teria realizado toda a 'gestão da prova' na fase de
investigação e ainda teria 'etiquetado' os acusados como criminosos profissionais; c) que este
julgador seria suspeito para julgar qualquer p rocesso envolvendo Alberto Youssef já que teria
se declarado suspeito em outro inquérito no qual ele era investigado em decorrência de
'relação de confiança' formada com o antigo colaborador; d) que a tramitação célere da ação
httpsJ/eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/contrdador.php?acao=acessar_docllllentojmplementacao&doc=7014131!06509606560030000000005&evento=70141380...
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penal implicou cerceamento d e defesa; e) que nem todo o material probatório -(q'iJ "ârn~~í·
examinado pela Polícia Federal; f) que a denúncia é inepta por não individualizar as c~.-. _,s
delitivas; g) que a interceptação telemática de mensagens no Blackberry Messsenger foi ilêga
por v iolar o tratado de cooperação entre Brasil e Canadá; h) que o acusado há anos tem
dificuldades financeiras na gestão do Posto da Torre Ltda. e vem acumulando dívidas; i) que o
acusado teve que socorrer-se de agiotas; j) que o acusado não participou conscientemente do
crime de evasão de divisas, não tendo ciência de que os valores disponibilizados a Rene
seriam remetidos fraudulentamente ao exterior; k) que, quanto ao crime de lavagem de
dinheiro, não há prova suficiente da origem dos valores envolvidos no tráftco de drogas; I)
que não há prova de que o coacusado Sleiman Nassim El Kobrossy teria pati icipado de crime
de tráfico de drogas e o acusado Carlos realizou a operação a pedido de Sleiman; m) que
ainda que os valores tivessem origem no tráfico de drogas, não tinha o acusado Carlos ciência
dessa circunstância; n) que se o acusado tivesse ciência, não utilizaria as contas de sua
empresa; o) que o acusado apenas realizou a operação para manter positivo o fluxo de caixa
de seu estabelecimento; p) que não é aplicável ao caso a doutrina da cegueira deliberada; q)
que não houve a tentativa de fuga relatada na alegações finais do MPF; r) que, no caso de
condenação, a pena deve ser minima; e s) que a prisão preventia deve ser revogada.
20. A Defesa de Alberto Youssef, em alegações finais, argumenta (evento 442):
a) que as intercpetações telefônicas padecem de invalidade; b) que o próprio :MPF requereu a
absolvição de Albetto Youssef; c) que houve nulidade na colheita do depoimento de
Waldomiro de Oliveira como testemunha; d) que Alberto Youssef apenas cedeu o espaço
fisico de seu escritório para uma operação de Carlos Habib Chater; e) que o acusado não
patiicipou dolosamente do crime.
21. A Defesa de André Catão de Miranda, em alegações finais, argumenta
(evento 443): a) que a Justiça Federal de Curitiba é incompetente para processar e julgar o
caso, sendo a competência da Justiça Federal do Distrito Federal ou de Araraquara/SP; b) que
houve nulidade pela designação de audiência para oitiva de testemunhas antes da apreciação
das respostas preliminares; c) que o acusado André Catão de Miranda foi contratado em 2003
para atuar como gerente financeiro do Posto da Torre; d) que há dois diálogos interceptados
de André Catão; e) que Andrá Catão não tinha conhecimento da origem ilícita dos valores
envolvidos ou do caráter fraud ulento das operações; f) que o acusado, como mero empregado
subordinado, apenas atendeu às ordens de seu empregador; g) que o "MPF confundiu na
imputação o ora acusado André Catão com André Antunes que trabalhava na empresa
Valortur, também de Carlos Chater; e h) que não há mais justificativa para a prisão preventiva
imposta.
22. Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido da autoridade policial
e do Ministério Público Federal, a prisão preventiva dos acusados Rene Luiz Pereira, Carlos
Habib Chater, André Catão de Miranda e Alberto Youssef (evento 24 do processo 500143885.2014.404.7000 e evento 22 do processo 5001446-62.2014.404.7000). A prisão cautelar foi
implementada em 17/03/2014.
23. No decorrer do processo, foram interpostas exceções de suspeição e de
incompetência e que foram rejeitadas (eventos 294, 335 e 354).
24. Não foram encontrados para citação pessoal os coacusados originários Maria
de Fátima Stocker e Sleiman Nassim El Kobrossy. A ação penal desmembrada contra Maria
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_docLmento_lmplementacao&doc=701413806509606560030000evento= 70141380...
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amda nao foram encontrados. Sletman esta forag1do. Mana de Fatima Stocker esta-na..
segundo seu defensor, presa na Europa por lavagem de produto de tráfico de drogas, mas não
foi juntada a prova respectiva.
25. Os autos vieram conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO

II.l
26. Questionaram as Defesas a competência territorial deste Juízo, afirmando ser
competente a Justiça Federal do Distrito Federal ou de Araraquara/SP.
27. Entretanto, as mesmas questões foram veiculadas em exceções de
incompetência e que foram rejeitadas (Exceções de incompetência 503087137.2014.404.7000, 5044009-71.2014.404.7000 e 5050271-37.2014.404.7000, cópia da
decisão no evento 335).
28. Remeto ao conteúdo daquelas decisões, desnecessário aqui reiterar todos os
argumentos.
29. De todo modo, muito rapidamente, apenas a título de recordação, a
competência territorial deste Juízo decorre não só da conexão entre as ações penais originadas
da assim denominada Operação Lavajato, que iniciou-se com apuração de crime de lavagem
de dinheiro consumado em Londrina/PR, mas também porque, no presente feito, os crimes
narrados na denúncia de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro tiveram sua consumação
ou seu último ato de execução no Brasil em Curitiba/PR, com o depósito de valores
provenientes do tráfico internacional de drogas em conta de empresa de fachada mantida em
Curitiba, especificamente, conta de Gilson M. Ferreira :tvfE, mantida no Banco ltaú, Agência
Xaxim em Curitiba/PR. Quanto ao crime de tráfico internacional de drogas, embora os 698 kg
de cocaína tenham sido apreendidos em Araraquara/SP, falece à Vara Federal daquela cidade
competência para processar e julgar crime de lavagem de dinheiro, prevalecendo, portanto, a
competência material deste Juízo especializado sobre a lavagem de dinheiro consumada ou
executada em Curitiba, atraindo, por conexão óbvia, o crime antecedente de tráfico de drogas.
Assim, ao contrário do argumentado pelas Defesas, a competência deste Juízo é clara e
cristalina para o processo e julgamento da presente ação penal.
30. Por outro lado, não há autoridades com foro privilegiado no pólo passivo a
determinar a competência do Supremo Tribunal Federal para este feito, e a Colenda 2" Turma
daquela Suprema Corte já decidiu pela competência deste Juízo para o processo e julgamento
das ações penais relativas à assim denominada Operação Lavajato, quando ausente autoridade
com foro privilegiado (evento 103).

II.2
31. Alegou a Defesa de Carlos Chater que este julgador estaria impedido para
julgar a ação penal pois teria realizado toda a 'gestão da prova' na fase de investigação e ainda
htlps1/eproc.jfpr .jus.bfleprocV2/cocrtrolado.-.php?acao= acessar_documentojmplementacao&doo= 701413806509606560035&evento=70141380...
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teria 'etiquetado' os acusados como criminosos profissionais., e que este j.ulgador seria ~uspê~
l 8f.
para julgar qualquer processo envolvendo Alberto Youssef já que teria se declarado shspe.it
em outro inquérito no qual ele era investigado em decorrência de 'relação de confiança
formada com o antigo colaborador.
32. Pretendendo arguir suspeição ou impedimento do julgador, deve ser oposta,
na forma da lei processual, a exceção, conforme attigos 95 e seguintes do Código de Processo
Penal.
33. Não pode a matéria ser veiculada em alegações finais de Defesa, fora do
prazo legal (as alegações de suspeição) e sem atendimento da exigência da apresentação de
procuração com poderes especiais do art. 98 do CPP.
34. De todo modo, para que não se coloquem dúvidas acerca da imparcialidade
deste Juízo, permito-me algumas considerações.
35. Este julgador, na fase de investigação, apenas apreciou requerimentos
formulados pela autoridade policial e pelo Ministério Público, como quebras de sigilo, pedido
de interceptação telefônica, buscas e prisões. Apreciar requerimentos não torna o juiz suspeito
ou impedido para a ação penal na forma da nossa lei. Ao contrário, pelo lei brasileira, a
apreciação de requerimentos da espécie torna o Juízo prevento, conforme art. 75, parágrafo
único, do CPP. Não se pode argumentar pelo impedimento ou pela suspeição baseando-se na
legislação de outros países, com sistemas bem diferentes do nosso e em outro contexto.
36. Por outro lado, em qualquer processo penal, o Juízo tem que, mesmo antes
da sentença, pronunciar-se sobre questões de fato e de direito pertinentes ao feito, como ao
receber ou rejeitar uma denúncia, ao deferir ou indeferir uma busca ou uma prisão cautelar, ao
deferir ou rejeitar um prova. Em todas essas ocasiões inevitável conhecer do caso. Entretando,
sempre a cognição é sumária e o pronunciamento do julgador não representa o adiantamento
da sentença, algo somente viável após o fim da instrução e depois das a legaçõs finais.
37. Ilustrativamente, as referências feitas à existência de provas, em cognição
sw11ária, de que Carlos Habib Chater seria líder de um grupo criminoso ou que estaria
envolvido na prática habitual e profissional de crimes, foram motivadas pela necessidade de
apreciar pleito da autoridade policial e do MPF de decretação de prisão preventiva com base
em risco à ordem pública, sendo inevitável, nas circunstâncias, apreciar, em cognição
sumária, os fatos e provas relativos à existência do grupo e à prática reiterada de crimes.
38. Enfim, pronunciamentos judiciais no curso do processo, por decisões
provisórias e emitidas em cognição sumária, não geram suspeição ou impedimento, sob pena

de inviabilizar a própria atividade jurisdicional.
39. Quanto ao aludido episódio no qual este julgador teria se declarado suspeito
em inquérito no qual se investigava Alberto Youssef, a questão foi levantada em exceção
formulada por Albetio Youssefno processo 5045429-14.2014.404.7000. Remeto, portanto, ao
que já fundamentei na decisão de rejeição da exceção de 31/07/2014 daqueles autos,
apontando ainda que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 43 Região também rejeitou a
mesma exceção, por decisão unânime, em 03/09/2014. Agregue-se que não faz qualquer
sentido a Defesa de Carlos Habib Chater invocar suspeição deste julgador com base nesses
https:Jieproc.jfpr.jus.brleprocV2/controlador.php?acao=acessar_docunento_lmplementacao&doc=70141380650960056003even1o=70141380...

1901

7187

,

1902

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016
~

,~"t',;-=-::.

0911212014

Evento 447- SENT1

(t.';

·<V

lN.o,'

fatos já que os supostos motivos pessoais diciam cespeito exclusivamente à Alberto Yo1iss"!J ' !
40. Portanto, quanto à alegações de suspeição ou impedimento, não cabe
conhecê-las, já que não apresentadas na forma legal, mas ainda que conhecidas, seriam
manifestamente improcedentes.

IL3
4 1. A alegação de que a tramitação célere do processo teria implicado
cerceamento de defesa não faz sentido.
42. O processo envolve três acusados presos. Evidente a necessidade da
celeridade do processo nas circunstâncias, não em beneficio da Acusação, mas sim da Defesa
e dos acusados que têm direito a um julgamento no prazo mais rápido possível.
43. É fato que, pelo gigantismo dos fatos descobertos na assim denominada
Operação Lavajato, nem todo o material apreend ido foi integralmente examinado. Entretanto,
o material probatório necessário para instrução desta ação penal já está todo juntado aos
presentes autos, não havendo qualquer ausência relevante.
44. Não houve qualquer prejuízo para as Defesas. Os acusados foram presos
cautelarmente em 17/03/20 14. A preventiva já fazia referência aos fatos que foram objeto da
presente ação penal. A denúncia foi proposta pelo MPF em 22/04/2014. Rene Luiz Pereira foi
notificado para apresentar defesa preliminar ao recebimento da denúncia, o que fez em
14/05/2014. Depois do recebimento da denúncia ainda teve oportunidade de apresentar nova
resposta preliminar
45. Os acusados e suas Defesas ainda foram beneficiadas pela paralisação do
processo entre 20/05/2014 a 11/06/2014, por força da liminar, depois revista, do Supremo
Tribunal na Reclamação 17.623.
46. Somente depois, é que tiveram que apresentar a sua defesa, o que fizeram a
partir de 27/06/2014 (eventos 149, 150, 160 e 170). Tiveram, potianto, um tempo enorme
desde as prisões ou desde o oferecimento da denúncia para preparar suas defesas.
47. Quanto à designação de audiência da oitiva de testemunha de acusação antes
da apreciação das respostas preliminares, isso foi feito, como já esclarecido no despacho de
11/06/2014 (evento 103) para beneficiar os acusados com trâmite mais célere do feito e, de
todo modo, as questões suscitadas pelas partes foram examinada já no termo de audiência de
07/07/2014 (evento 174), antes da oitiva da testemunha de acusação. Impossível vislumbrar
qualquer prejuízo às Defesas nesse procedimento, muito pelo contrário. Ainda que assim não
fosse, a testemunha de acusação ouvida na ocasião da audiência nada falou, já que, processada
criminalmente em ação penal conexa, usou o direito de ficar em silêncio, com o que o suposto
adiantamento da audiência para sua oitiva na prática não teve qualquer efeito no processo.
48. Inviável, portanto, reconhecer qualquer nulidade pela alegada 'tramitação
célere do processo'.

II.4
hltps:/leproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560030000evento=70141380...
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49. A denúncia formulada pelo MPF tem vinte e seis pagmas e
circunstanciadamente os crimes e as razões de imputação a cada acusado.

.... ........

descrev~& ~

50. Fiz uma descrição sintética das imputações nos itens 1-8, retro. Não bá como
falar em inépcia da denúncia como alegaram algumas das Defesas. Apesar de extensa, é ela,
aliás, bastante simples e descreve suficientemente, às vezes até extensivamente, as condutas
delitivas. Se a denúncia é ou não procedente, é questão de mérito e não de forma, não tendo a
alegação de inépcia consistência com a realidade dos autos.

II.S
51_ Questiona a Defesa de Carlos Chater a validade da interceptação telemática
de mensagens enviadas por Blackberry Messenger, por supostamente violar o Tratado de
Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e o Canadá e que foi promulgado no Brasil
pelo Decreto n° 6747/2009
52. No processo de interceptação telefônica 5026387- 13.2013.404.7000, fo i

autorizada interceptação telefônica e telemática de Carlos Habib Chater por supostos crimes
fmanceiros e de lavagem de dinheiro, depois amp liada para outros então investigados.
53. Nada há de ilegal em ordem de autoridade judicial brasileira de
interceptação telemática ou telefônica de mensagens ou diálogos trocados entre pessoas
residentes no Brasil e tendo por objetivo a investigação de crimes praticados no Brasil,

submetidos, portanto, à jurisdição nacional brasileira.
54. O fato da empresa que providencia o serviço de mensagens estar sediada no
exterior, a RIM Canadá, não altera o quadro jurídico, máxime quando esta dispõe de
subsidiária no Brasil e que está apta a cumprir a determinação judicial, como é o caso, a
Blackberry Serviços de Supotte do Brasil Ltda.
55. Essas questões foram esclarecidas no oficio constante no evento 36 e na
decisão de 21/08/2013 (evento 39) do processo 5026387-1 3.2013.404.7000
56. A cooperação jurídica internacional só seria necessária caso se pretendesse,
por exemplo, interceptar pessoas residentes no exterior, o que não é o caso, pois todos os
acusados residem no Brasil.
57. Com as devidas adaptações, aplicáveis os precedentes firmados pelo Egrégio
TRF4 e pela Egrégia Cmte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando da discussão da
validade da interceptação de mensagens enviadas por residentes no Brasil utilizando os
endereços eletrônicos e serviços disponibilizados pela Google (de terminação gmail.com).
Do TRF4:
'MANDADO DE SEGURANÇA. rNYESTIGAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGlLO.
EMPRESA 'CONlROLADORA ESTRANGEIRA. DADOS ARMAZENADOS NO EXTERIOR.
POSSffilLIDADE DE FORNECIMENTO DOS DADOS.
I. Determinada a quebra de sigilo telemático em investigação de crime cuja apuração e
punição sujeitam-se à legislação brasileira, impõe-se ao impetrante o dever de prestar as
informações requeridas, mesmo que os servidores da empresa encontrem-se em outro país,
uma vez que se trata de empresa constituída conforme as leis loca is e, por este motivo,
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc=70141380650960056003evento=70141380...
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sujeita tanto à legislação brasileira quanto às determinações da autoridade judicial brasileirâ,.
2. O armazenamento de dados no eÀ'terior não obsta o cumpr imento da medida f!U
determinou o fornecimento de dados telemáticos, uma vez que basta à empresa controladora
estrangeira repassar os dados à empresa controlada no Brasil, não ficando caracterizada, por
esta transferência, a quebra de sigilo.
3. A decisão relativa ao local de armazenamento dos dados é questão de âmbito
organizacional interno da empresa, não sendo de modo algum oponível ao comando judicial
que determina a quebra de sigilo.
4. Segurança denegada. Prejudicado o agravo regimental.' (Mandado de Segurança n°
5030054-55.2013.404.0000/PR- Rei. Des. Federal João Pedro Gebran Neto - s• Turma do
1RF4- un. - j. 26/02/2014)

Go

Da C01te Especial do Superior TribW1al de Justiça:
'QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO DA MJNlSTRA RELATORA QUE DE1ERMrNOU A
QUEBRA DE SIGILO 1ELEMÁTICO (GMAIL) DE INVESTIGADOS EM INQUÉRiro EM
TRÂM11E NESTE STJ. GOOGLE BRASIL IN1ERNET LIDA DESCUMPRIMENTO.
ALEGADA lMPOSSll31LIDADE. INVERDADE. GOOGLE lNTERNATIONAL LLC E
GOOGLE
TNC.
CONTROLADORA AMERICANA IRRELEVÂNCIA.
EMPRESA
INSTITUÍDA E EM ATUAÇÃO NO PAÍS. OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO ÀS LEIS
BRASILEIRAS, ONDE OPERA EM RELEVANTE E ESTRAJÉGJCO SEGUIMENTO DE
1ELECOMUN1CAÇÃO. TROCA DE MENSAGENS, VIA E -MATL , ENTRE BRASILEIROS,
EM TERRITÓRIO NACIONAL, COM SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES
COMETIDOS NO BRASIL. INEQUÍVOCA JUIUSDIÇÃO BRASTLEJRA DADOS QUE
CONSTITUEM ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO PODEM SE SUJEITAR À POLÍTICA
DE ESTADO OU EMPRESA ESTRANGEIROS. AFRONTA À SOBERANIA NACIONAL.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO.' (Questão de Ordem no
Inquérito 784/DF, Corte Especial, Relatora Ministra Laurita Vaz - por maioria - j.
I 7/04/20 13)

58. A própria empresa Google Inc. e a sua subsidiária no Brasil, Google do

Brasil, após essas controvérsia, passaram, como é sabido, cumprir as ordens de interceptação
das autoridades judiciais brasileiras sem novos questionamentos.
59. Recusar ao juiz brasileiro o poder de decretar a interceptação telemática ou
telefônica de pessoas residentes nu Brasil e para apurar crimes praticados no Brasil
representaria verdadeira afronta à soberania nacional e capitis diminutio da jurisdição
brasileira.
60. Tratando-se de questão submetida à jurisdição brasileira, desnecessária
cooperação jurídica internacional.
61. Impettinente, p01tanto, a alegação da Defea de que teria havido violação do
Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e o Canadá e que foi
promulgado no Brasil pelo Decreto n° 6747/2009. Não sendo o caso de cooperação, o tratado
não tem apljcação.
62. Não se tem, aliás, notícia de que qualquer autoridade do Governo canadense
tenha emitido qualquer reclamação quanto à imaginária violação do tratado de cooperação
mútua.
63 . Opottuno lembrar que o descumprimento de compromissos internacionais
geram direitos às Entidades de Direito Internacional lesadas e não, por evidente, a terceiros.
htlps:l/eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509600560030000000005&evento=7014138...
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Cabe, portanto, aos Estados partes a reclamação. A ausência de qualquer reclamação dasli\'
autoridades canadenses acerca da suposta violação é um sinal que não há violação nenhuma. ~,
IL6
64. A ação penal foi precedida por investigação policial que culminou na
autorização de buscas e apreensões em endereços relacionados aos ora acusados (evento 24 do
processo 5001438-85.2014.404.7000 e evento 22 do processo 5001446-62 ~2014.404.7000).
65. As buscas foram precedidas por interceptação telefônica e telemática, além
de outros atos investigatórias como quebras de sigilo bancário e fiscal, e ainda oitiva de
testemunhas.
66. Um breve histórico da investigação é oportuna.
67. Foi ela iniciada nos inquéritos 2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8
distribuídos a este Juízo.
68. Naqueles feitos, apurou-se crime de lavagem de dinheiro consumado em
Londrina.
69. Em síntese, recursos de origem criminosa do ex-deputado federal José
Mohamed Janene teriam sido investidos, nos anos de 2008 e 2009 e dissimuladamente, em
empreendimento industrial em Londrina, Dunel Indústria e Comércio Ltda., isso através da
CSA Project Finance Ltda.
70. José Janene, como é notório, foi acusado de crimes de corrupção passiva, de
lavagem de dinheiro e de quadrilha na Ação Penal 470 junto ao Supremo Tribunal Federal.
Não chegou a ser condenado, juntamente com seus pares do Partido Progressista, em vista de
seu falecimento no curso da ação penal. Entretanto, segundo restou provado naquela ação
penal, foi repassado ao Partido Progressista, especificamente ao assessor de José Janene, João
Cláudio Genu, cerca de R$ 1.100.000,00 em espécie, e especificamente através da corretora
de valores Bônus Banval, cerca de R$ 1.200.000,00 em espécie, tendo por origem contas de
empresas controladas pelo condenado Marcos Valéria e por origem remota crimes contra a
Administração Pública, especialmente peculato dos valores do Fundo Visanet controlado pelo
Banco do Brasil.
71. No rastreamento da origem dos valores investidos em Londrina, foram
identificados depósitos vultosos provenientes de Angel Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ
08.641.915/0001-98, e de Torre Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ 07.542. 146/0001 -08,
empresas que seriam controladas por Carlos Habib Chater.
72. Diante de indícios de crimes de lavagem, com a utilização das duas
empresas para essa finalidade, foi autorizada, a pedido da autoridade policial e para
aprofundar as investigações, por decisão judicial de 11/07/2013, no processo 502638713.2013.404.7000 (evento 9), a interceptação telefônica e telemática de Carlos Habib Chater e
seus subordinados e associados.
73. A interceptação foi prorrogada sucessivamente até 17/03/2014 (decisões nos
eventos 22, 39, 53, 71, 102, 125, 138, 154, 175, 190 e 214 do processo no processo 5026387hltps://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=70141380050960656003000000000S&evento=7014138~~·
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74. Em seu transcorrer, foram identificados indícios da prática sucessiva~o1,2....
C~rl~s Habib Chater de crimes financeiros e de lav~gem de dinheiro. ~r~tando-se de ativi de
crurunal que se estendeu no tempo, mostrou-se tgualmente necessana a prorrogação as
interceptações, sob pena de permitir-se a continuidade delitiva sem qualquer controle ou
possibilidade de interrupção pela polícia.
75. O próprio Supremo Tribunal Federal, em caso de sua competência
originária, no qual a interceptação telefônica durou sete meses, reafirmou, por maioria, com
apenas um voto vencido, sua jurisprudência no sentido de que a interceptação tele:fonica pode
ser prorrogada reiteradas vezes quando necessário. Destaque-se da ementa o seguinte trecho
pertinente:
'PROVA Criminal. Interceptação teletônica. Prazo legal de autorização. Prorrogações
sucessivas. Admissibilidade. Fatos complexos e graves. Necessidade de investigação
diferenciada e contínua. Motivações diversas. Ofensa ao art. 5°, caput, da Lei n° 9.296/96.
Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Voto vencido. É Iícita a prorrogação do prazo legal de
autorização para interceptação teletõnica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja
complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e contínua.' (Decisão de recebimento
da denúncia no Inquérito 2.424/RJ - Pleno do STF - Rei. Min. Cezar Peluso - j. 26/J J/2008,
DJE de 26/03/2010).

76. Ainda sobre o tema, destaco o seguinte precedente da 1• Turma do Supremo
Tribunal Federal da lavra da eminente Ministra Rosa Weber:
'HABEAS CORPUS. 1RÁFICO DE DROGAS. CONFISCO DE BEM INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA COMPETÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. PRORROGAÇÕES. I. O habeas
corpus, garantia de liberdade de locomoção, não se presta para discutir confisco criminal de
bem. 2. Durante a fase de investigação, quando os crimes em apuração não estão
perfeitamente delineados, cumpre ao juiz do processo apreciar os requerimentos sujeitos à
reserva judicial levando em consider ação as expectativas probatórias da investigação. Se,
posteriormente. for constatado que os crimes descobertos e provados são da competência de
outro Juízo, não se confirmando a inicial expectativa probatória, o processo deve ser
declinado, cabendo ao novo juiz ratificar os atos já praticados. Validade das provas
ratificadas. Precedentes (HC 81.260/ES- Rei. Min. Sepúlveda Pertence -Pleno- por maior ia
- j. em 14.11.200 I - DJ U de 19.4.2002). 3. A interceptação telefõnica é meio de investigação
invasivo que deve ser utilizado com cautela. Entretanto. pode ser necessária e justificada,
circunstancialmente, a utilização prolongada de métodos de investigação invasivos,
especialmente se a atividade criminal for igualmente duradoura, casos de crimes habituais,
permanentes ou continuados. A interceptação telefõnica pode, portanto, ser prorrogada para
a lém de trinta dias para a investigação de crimes cuja prática se prolonga no tempo e no
espaço, muitas vezes desenvolvidos de forma empresarial ou pro·fissional. Precedentes
(Decisão de recebimento da denúncia no Inquérito 2.424/RJ -Rei. Min. Cezar Peluso- j. em
26.11.2008, DJE de 26.3.2010). 4. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida,
denegado.' (HC 99.619/RJ - Rei. para o acórdão Ministra Rosa Weber - I' Turma, por
maioria, j. 14/02/20 12)

77. Não c01-responde à realidade a alegação de que as decisões autorizando a
interceptação ou a prorrogação careceriam de fundamentação.
78. Basta lê-las (decisões nos eventos 9, 22, 39, 53, 71, 102, 125, 138, 154, 175,
190 e 214 do processo 5026387-13.2013.404.7000) para verificar que foram cumpridamente
fundamentadas, com referência aos fatos, provas e direito aplicável, e, quanto às
hllps://eproc.jfpr.]us.br/eprocl/2/contrdador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=70141380650960056003evento=7014138...
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prorrogações, os fatos e provas descobertos nos períodos anteriores de interceptação.
remeter ao fundamentado nas referidas decisões, não sendo o caso aqui de reproduzÜ· o\
textos.
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79. Não há, por outro lado, que se exigir, como aparentemente pretendem
algumas das Defesas, que nessas decisões houvesse exame exaustivo dos fatos e provas, mais
próprio de uma sentença do que de um decisão interlocutória. O cotidiano de uma Vara
criminal não permite que juiz faça de cada decisão interlocutória uma sentença.
80. O próprio resultado das interceptações, revelando uma gama ampla de
atividades criminais, que já resultaram em pelo menos dez ações penais por variados crimes,
já é suficiente para afastar a alegação das Defesas de que se promoveu 'bisbilhotice' ou de que
as medidas investigatórias foram excessivas ou desnecessárias.
81. Quanto à alegação de que haveria diálogos interceptados não cobertos pelos
períodos de interceptação autorizados, cumpre distinguir a data da autorização judicial da data
da implementação da medida. O prazo de 15 dias conta a partir da implementação. Por outro
lado, essas medidas de interceptação são todas promovidas eletronicamente entre Polícia
Federal e operadoras de telefonia, sendo programados nos respectivos sistemas o üúcio e o
fim, com o que é literalmente impossível que possa ter havido interceptação de diálogo ou de
mensagem fora do período autorizado.
82. Assim, a alegação da Defesa de Rene Luiz de que existiriam diálogos ou
mensagens interceptadas não cobertas pela autorização judicial está dissociada da realidade do
processo e é uma verdadeira impossibilidade considerando a inserção eletrônica dos períodos
de interceptação tanto nos sistemas das operadoras de telefonia como no sistemas da
autoridade policial.
83. Todos os diálogos e mensagens interceptados entre 11/07/2013 a 17/03/2014
estão cobertos pela autotização judicial. Pontualmente, pode ter havido solução de
continuidade entre uma prorrogação e outra, mas não há, considerando a aludida inserção dos
períodos de prorrogação nos sistemas eletrônicos, possibilidade prática de existir mensagem
ou diálogo fora dos períodos autorizados.
84. Exemplificadamente, a alegação da Defesa de Rene Luiz de que teria havido
interceptação ininterrupa de terminal Nextel de Carlos Chater entre 22/07/2013 a 12/08/2013
de terminal Nextel ignora o que está expresso nos autos de interceptação (fl. 45-47 do evento
441). O primeiro relatório de interceptação apresentado pela Policia Federal foi parcial,
abrangendo apenas o período de nove dias, 12/07/2013 a 21/07/2013, como se verifica
expressamente no evento 20 do processo 5026387-13.2013.404.7000. O segundo relatório de
interceptação, abrangeu o remanescente do período anterior, de 22/07/2013 a 26/07/2013, e o
segundo período, de 29/07/2013 a 12/08/2013, como expresso no relatório do evento 51 do
processo 5026387-13 .2013.404.7000. Assim, evidente o equívoco da Defesa de Rene Luiz
quanto a este ponto.
85. A alegação de algumas Defesas de nulidade da prova, porque não teriam
sido degravados todos os diálogos interceptados, está igualmente dissociada da realidade dos
autos.
https:l/ep<oc.jfpr.jus.br/eprocV2/control ador.php?acao= acessar_documento_lmplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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86. A maior parte da prova decorre de interceptação telemática, o :Sejar:,
mensagens enviadas pela internet ou por Blackberry Messenger. Não há que \ se f: r
degravação de mensagens enviadas em texto. Por outro lado, quanto aos diálog s
interceptados, todos relevantes para a apreciação do caso, foram degravados integralmente e
abaixo estão inclusive citados, o que é suficiente para a validade da prova, na esteira da
jurisprudência nacional.

87. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reiterou sua anterior
jmisprudência no sentido da desnecessidade da degravação integral dos áudios interceptadas,
conforme julgamento no Iquérito 3693/PA, em 10/04/2014. Apesar do acórdão ainda não ter
sido publicado, transcrevo a notícia do julgamento extraído do Informativo STF 742, de
14/05/2014:
'Não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado
o investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a
totalidade do material que, direta e indiretamente, àquele se retira, sem prejuízo do poder do
magistrado em determinar a transcrição da integralidade ou de partes do áudio. Essa a
conclusão do Plenário que, por maioria, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa pela
ausência de transcrição integral das interceptações telefõnicas realizadas. O Tribunal
reafirmou que a concessão de acesso às gravações afastaria a referida alegação, porquanto,
na espécie, os dados essenciais à defesa teriam sido fornecidos. Ademais, destacou que se
estaria em fase de inquérito, no qual a denúncia poder ia ser recebida com base em prova
indiciária. O Ministro Ricardo Lewandowski salientou a necessidade de o SIFestabelecer
diretrizes em relação à quebra de sigilo teletõnico e de dados. Observou, ainda, que nem
sempre seria viável, do ponto de vista pragmático, colocar, desde logo, à disposição da defesa
todos os dados colhidos e ainda sigilosos. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de
Mello, que acolhiam a preliminar para que o julgamento fosse convertido em diligência, a fim
de que ocorresse a degravação da íntegra dos diálogos. O Ministro Marco Aurélio realçava a
utilização de dados que, de iníc io. somente serviriam a uma das partes do processo, a saber,
o Estado-acusador. Além disso, consignava que a Lei 9.296/1996 preconiza a degravação das
conversas e a realização de audiência pública para eliminar o que não diria respeito ao objeto
da investigação. O Ministro Celso deMello, em acréscimo, mencionou o postulado da
comunhão da prova, a qual não pertenceria a qualquer dos sujeitos processuais, mas se
incorporaria ao processo. Afirmava, também, a imprescindibilidade de acesso ao conteúdo
integral dos diálogos, para que fosse efetivado o direito à prova. A Corte repeliu, outrossim, a
assertiva de inexistência de autorização judicial para a quebra de sigilo. Aduziu não haver
demonstração de que a interceptação tivesse sido efetuada de modo irregular. (...)'

88. Observo que, não obstante a degravação apenas dos áudios relevantes, todos
os demais foram disponibilizados às Defesas e nenhuma delas, mesmo sendo oportunizado
(decisão em audiência de 07/07/2014, evento 174), indicou algum áudio adicional cuja
degravação seria necessária.
89. A alegação da Defesa de Rene Luiz de cerceamento de defesa porque não
teriam sido disponibilizados às Defesas os áudios originais da interceptação tampouco faz
sentido. Realizada a interceptação pela Polícia Federal, a medida gera um arquivo eletrônico
de áudio. Todos os arquivos eletrônicos de áudio foram disponibilizados integralmente às
partes. Não tem a Defesa direito a obter o arquivo de áudio no formato que deseja e segundo a
sua conveniência. Não há, por outro lado, como resgatar os áudios originais, que seriam

somente aqueles existentes no próprio momento do diálogo telefônico. Evidente que o áudio
original é gravado em um arquivo eletrônico para ser conservado e disponibilizado às prutes,
o que foi feito, não havendo do que se reclamar.
90. Ademais, apesar da reclamação da Defesa de Rene Luiz, como ver-se-á
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao= acessar_documento_lmptementacao&doc; 7014138Q6509606560035&evento= 7014138...
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adiante, a maior parte da prova decorrente da interceptação refere-se à m~~6s.~~\
interceptadas no Blackberry e na internet, em relação às quais sequer existe 'áudio'. UnfáJ.!l'W> 'E
de diálogo relevante e abaixo citado foi encontrado no apareU1o celular apreendido co1~"'Reii~
Luiz Pereira, não sendo viável questionar a autenticidade de áudio gravado pelo próprio
acusado (item 137, adiante). Aliás, a Defesa sequer questionou a autenticidade deste áudio
específico. Outros áudios de diálogos interceptados relevantes para o caso, basicamente três
(itens 188-190, adiante), tiveram a sua autenticidade reconhecida em audiência por um dos
interlocutores, espancando imaginárias dúvidas. Então não há nenhuma dúvida sobre a
autenticidade da prova decorrente da interceptação te1efônica ou telemática.
91. Ainda no decotTer da interceptação, foram instaurados processos paralelos
para apurar a conduta de terceiros que teriam realizado transações criminosas com Carlos
Habib Chater.
92. Além da interceptação, a investigação envolveu quebras de sigilo fiscal e
bancário das contas das empresas e pessoas relacionadas a Carlos Habib Chater e das pessoas
a ele relacionadas e a colheita de provas de outra natureza.
93. Entre os fatos revelados pela investigação, encontra-se o que é objeto da
presente ação penal, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas.
94. Esses crimes foram revelados a partir da identificação e monitoramento
telemático e telefônico dos acusados.
95. Através principalmente da interceptação telemática das mensagens trocadas
entre os acusados Carlos Chater, utilizando o codinome Zeze, Sleiman Nassim El Kobrossy,
com o codinome Silo e Maria de Fátima Stocker, com os codinomes Fast Gl\1X e Evi, e Rene
Luiz Pereira, com o codinome Michelin, foram identificadas as transações narradas na
denúncia e o profundo envolvimento do último com o tráfico de drogas.
96. Pela interceptação, Maria de Fátima Stocker, então residente na Europa,
enviou através de Sleiman Nassim El Kobrossy e de Carlos Habib Chater USD 124.000,00
entre agosto e setembro de 2013 ao Brasil, sendo USD 36 mil disponibilizado em espécie a
Rene Luiz Pereira, mediante entrega intermediada por Alberto Youssef, e outra prute
mediante depósito efetuado pela empresa Posto da Torre do equivalente em reais em conta em
nome de pessoa interposta, Gilson M. Ferreira Transporte Nffi, mantida no Banco Itaú,
agência Xaxirn, em Curitiba.
97. Nos termos da denúncia, o numerário seria proveniente do tráfico de drogas
e seria utilizado por Rene Luiz Pereira para pagar fornecedores de drogas na Bolívia.
98. A lavagem consumou-se, segundo os últimos atos rastreados, em Curitiba,
com o depósito do produto do tráfico de drogas em conta em nome de pessoa interposta
mantida em instituição financeira local, sendo este um dos motivos da competência deste
Juízo. A questão da competência, de todo modo, foi longamente apreciada nas exceções
julgadas.
99. Os acusados ouvidos em Juízo, Carlos Habib Chater e André Catão de
Miranda admitiram, com diferenças circunstanciais, a realização dessas transações, negando,
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100. Em síntese, Carlos Habib Chater, além de admitir a autenticidade das
mensagens telemáticas interceptadas e o codinome por ele e pelos demais utilizados, declarou
que Sleiman Nassim El Kobrossy seria seu amigo e seria um operador do mercado negro de
câmbio, um doleiro. Carlos Chater teria aceitado auxiliar Sleiman na internalizaçâo de USD
124.000,00 provenientes de Maria de Fátima Stocker que estava na Europa e a entrega desse
numerário a Rene Luiz Pereira no Brasil. Negou ciência do envolvimento de Rene Luiz
Pereira com o tráfico de drogas e de Sleiman e Maria de Fática com lavagem do produto de
tráfico de drogas.
101. André Catão declarou, em síntese, ser empregado do Posto da Torre e ter
realizado depósitos na conta de Gilson M. Ferreira Transporte ME por determinação de seu
empregador, Carlos Habib Chater, e em beneficio de Rene Luiz Pereira. Segundo ele, o valor
representaria o pagamento feito por Carlos Habib de empréstimo a Sleiman Nassim, pagandose beneficiário indicado por este.
102. Alberto Youssef, por sua vez, admitiu que seu escritório profissional em
São Paulo, situado na Rua Renato Paes de Barros, 778, segundo andar, em São Paulo, teria
sido utilizado a pedido de Carlos Habib Chater para entrega de USD 36 mil a Rene Luiz
Pereira (evento 424). Entretanto, afirmou que o numerário teria sido para lá levado em
envelope por emissário de Carlos e simplesmente entregue a Rene, sem que Albetto Youssef
tivesse realizado algo mais na operação.
103. Rene Luiz Pereira, por sua vez, manteve-se silente (evento 424).
104. As provas do envolvimento de Rene Luiz Pereira no tráfico de drogas e em
lavagem foram colhidas principalmente na interceptação telemática e na busca e apreensão.
105. No evento 209 do processo 5026387-13.2013.404.7000, consta oficio da
autoridade policial encaminhando a integralidade das mensagens interceptadas através do
B lackberry (BBM), o que foi disponjbilizado às partes.
106. Essas mensagens já se encontravam nos autos, embora espalhadas nos
relatórios das interceptações, como no das fls. 82-134 do anexo 8 do evento 171 do processo
5026387-13.2013.404.7000. De todo modo, o· MPF, selecionou as mensagens relevantes para
a imputação e as reuniu em anexo à denúncia (anexo 5 do evento 1).
107. Nas mensagens interceptadas pelo Blackberry (BBM), Rene Luiz Pereira
utilizava o codinome Michelin. Não há nenhuma dúvida de que Rene é Michelin. Primeiro,
porque o próprio coacusado Carlos Habib Chater, confrontado em audiência com as
mensagens trocadas com Michelin, admitiu que este seria Rene Luiz Pereira. Segundo, na
busca e apreensão na residência de Rene Luiz Pereira (Rua 08 Norte, Lote 01, ap. 1302,
Residencial Osório de Moraes, Águas Claras, BrasíUa/DF), foram apreendidos nove aparelhos
celulares. Em um deles, foram recuperadas mensagens, nas quais o usuário do aparelho
identifica-se expressamente como 'Michelin' ('Hola soy Michelin. Perdi el otro. Faz um
tempão que enviei convite a vc e vc não viu meu amigo. Sou o Michelin.' - relatório de análise
de telefone material apreendido 11° 1379/2014, fls. 8- evento 306, arquivos oficio/c14).
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/contrdador.php?acao=acessar_documento_i-nplementacao&doc=701413800509606560030000000005&eveorto=7014138...

16/87

'J'1

'' .

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

I>-

-CD •

y;·4U

0911212014

Evento 447- SENT1

~

1911

~

~lO 11

.
.
•
<!. ~ 1
8Cij- ·
108. O pnmerro relato apontando o envolvunento dele em tráfico de
~consiste em troca de mensagens de 15/ 10/2013 a 22/1 0/2013, com estrangeiro
identificado, utilizando o codinome 777, e que se comunica em espanhol com Rene, est;
utilizando o codinome Michelin (fls. 82-134 do anexo 8 do evento 171 do processo 502638713.20 13.404.7000).
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109. Tratam, em linguagem cifrada, de uma entrega de droga, que seria entregue
por alguns 'amigos', mas que algo, no decorrer, deu errado, tendo eles sido presos e o
carregamento perdido.
110. A partir da fl. 97 do referido arquivo tratam mais propriamente da entrega
droga e que algo teria ocorrido de errado. Rene manifesta-se preocupação com seus amigos
('sera que h.icieron algo con mis amigos', :fl. 97). Segundo, Rene algo teria acontecido pois
teriam desconectados seus números de telefone ('Q algo paso e le disconetaron su numeras
per sigurida' - fl. 98). Posteriormente, o interlocutor 777 informou a Rene a prisão dos
transportadores das drogas, aludindo, de maneira cifrada, que teriam sido 'hospitalizados' ('su
amigos tod estan en hospital' - fl. 100). Tratou ainda da necessidade de enviar dinheiro aos
amigos para os 'médicos' ('esperamos ver maniana q va desir mi amigo cuanto lega a ka me
pedia un plata para mandar para su amigos para medikos' - fl. 101).
111. Apesar da utilização da linguagem cifrada própria do mundo das drogas, no
decorrer da conversa, ambos cometem alguns lapsos e revelam que não se trata de
'hospitalização', mas de prisão. Rene informa ao interlocutor que entre os presos havia
colombianos que estavam sendo investigados há dois anos ("hay colombianos juntos y estaban
siendo invertigados hace dos anos amigo' - fl. 107). O fato é confirmado em outra mensagem
('Si, pero estavan siendo investigados hace tiempo y tuviemos azar de !legar justo ahora' - fl.
108). Em outra mensagem de Rene, novamente o fato é reafirmado, agregando-se que teriam
sido apanhados com '55' ('diga a tu amigo que llegaque ya sabemos que ellos estavan
investigados hace dos anos y que fueron encuentrados fuera de! trabajo y con 55' - fl. 110).
Rene ainda agregou que seriam nove pessoas e entre elas havia colombianos ('son 9 personas
ai todo y havia colombianos' - fl. 110). Em outra mensagem, confirmou expressamente que
seu amigo teria sido preso ('Y nadie sabia de nuestra caja, pero despues de arrestaren
[prenderem] mi amigo, encuentraron su ordenator y alla viro qu el estava rastreando esa caja y
la abrieron, pero tus amigos no havia nada en e lla' - fl. 111). Na continuidade das mensagens,
constam referências a tratativas com advogados dos presos, que um deles estaria sendo levado
à prisão ('hospital') em Madri (fl. 112).
112. A Polícia, analisando as mensagens trocadas, identificou o episódio aos
quais se referem, especificamente à apreensão, em 20/10/2013, de 55 kg de cocaína em
Valência, na Espanha, sendo que 32 estavam camuflados em um contêiner que havia partido
do Porto de Santos, no Brasil (anexo 8 do evento 171 do processo 50263871320134047000).
1 13. Em troca de mensagens de Blackbeny com usuário que utilizaria o
codinome de Mainha, Rene Luiz Pereira, com o codinome Michelin, há nova referência,
também com linguagem cifrada, ao episódio, desta feita com especificação de que dois dos
subordinados de Rene teriam sido presos e o restante seria subordinado de pessoa identificada
como 'Canguru'. Esse episódio está relatado na fl. 24 do anexo 6 do evento 188 do processo
5026387-13.2013.404.7000. Transcrevo, por oportuno:
https://eproc.jfpr.]us.br/eprocV2/controlador .php?acao= acessar_documentojm plementacao&doc= 7014t380650960656003evento= 7014138...
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'!: 38343
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 131 0212J4959.zip
ata I Hor a: 21/10/2013 19:45:43
ir eJão: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha)- 290db9d9
Mensagem: O leo fàlou que seu amigo e os amigos do ca11guru se acidentou?
I : 38344
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20131 021214959.zip
ata I Hor a: 21/10/2013 19:47:44
ir eJ ão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Sim, duas pessoas minhas . O canguru me disse que o pessoal dele é profissional
mas eles estavam sendo investigados há dois anos. Mas não tem problema, já esta tudo
tranquilo . Não da pra acertaer todas, kkkkk'

114. É possível que Rene tivesse reportado a esse carregamento de drogas já em
13/09/2014, quando de sua inicial pa1iida do fornecedor, em troca de mensagens com pessoa
não totalmente identificada e que utilizaria o codinome 'Biack'. Na ocasião, refere-se à
remessa de '55 van' possível referência cifrada aos 55 quilos de cocaína posteriormente
apreendidos:
'ID: 4831
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130914000942_fitll.zip
Data I Hora: 13/09/20 13 17:56:36
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Black(Biack) - 24ccabe4
Mensagem: Solo esperamos q nos den luz verde y arrancamos pa aya
ID: 4832
Pacote: BRCR-130823-004_I55-2013_201309L4000942_full.zip
Data / Hora: 13/09/2013 1.7:56:43
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Black(Biack) - 24ccabe4
Mensagem: 55 van
ID: 4833
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-20 13_20 130914000942_full.zip
Data I Hora: 13/09/2013 17:57:00
Direção: Originada
Alvo: Michetin(Michelin) - 28748398
Contato: Black(Biack) - 24ccabe4
Mensagem; Asi mebgusta un hombre'

115. Outras mensagens interceptadas entre Rene Luiz Pereira e o coacusado
originário Sleiman Nassim El Kobrossy, também indicam a realização de tráfico de drogas
entre eles (fls. 174- 179 da representação pela busca e apreensão, evento I do processo
5001438-85.2014.404.7000). Com efeito, como se verifica nas mensagens trocadas entre
ambos entre 14/ 11/2013, tratam da venda de algo não totalmente identificado, que estaria na
Holanda, com o preço entre 26 a 28. A mercadoria não identificada seria vendida por um
amigo de Sleiman a Rene (' lembra do meu amigo qui tem uma coisa na hol esta querendo
https:J/eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documento_lmplementacao&doc=7014138065096065600300005&evento=7014138...
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vende p preço que vc me falou'- fl. 177). Rene, posteriormente, confirma o
compra, mas que os compradores queriam vê-Ia ('então eles ficam mas querem ver'-,.~. - ,
mas que o preço dependeria da qualidade ('isso só depende da qualidade' - fl. 178). E Ín _b a
não se tenha com precisão o objeto das mensagens, a utilização da linguagem cifrada e o
envolvimento de Rene no tráfico de drogas aponta para essa probabilidade. Não foi, porém,
possível a apreensão desse carregamento de drogas, inviabilizando imputação específica.

116. Em outra troca de mensagens interceptadas no Blackbeny, de novo com o
interlocutor 'Mainha', Rene Luiz Pereira reconheceu, segundo a autoridade policial, 'ter
perdido um carregamento de drogas que estaria vindo com destino à São Paulo' (fls. 179-192
da representação pela busca e apreensão, evento 1 do processo 5001438-85.2014.404.7000 e
fls. 19-23 do anexo 6 do evento 188 do processo 5026387-13.2013.404.7000).
117. Com efeito, em troca de mensagens com pessoa identificada como
'Mainha', t ratam, em linguagem cifrada, da apreensão, em 22/111203 de cerca de 700 kg de
cocaína que chegava à São Paulo ('vc. que caiu 700 na chegada de sampa', 'pensei que eu ia
1·ecebeu dinheiro amanhã, mas meu amigo era esse', 'me deixou complicado'). Pela relevância,
vale a transcrição integral:
'ID: 43869'
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131l22200826.zip
Data I Hora: 22111/2013 18:03:24
D ir efão: Recebida
Alvo: Michelin(Miche1in)- 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Eu sei
ID: 43870
Pacote: BRCR-l30823-004_l55-2013_20131122200826.zip
Data I Hora: 22111/2013 18:03:49
Dir eFão: Recebida
Afvo: Miche1in(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha)- 290db9d9
Mensagem: c que caiu 700 na chegada de sampa
ID: 43871
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_ 20 131122200826.zip
Data I Hora: 22111/2013 18:03:59
Dir efão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Pensei que eu ia receber um di11heiro amanhã mas meu amigo
lD: 43872
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20l31122200826.zip
Data I Hora: 2211112013 18:04:02
Dir eFão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Er a esse

ID: 43873

Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_ 20 13ll22200826.zip
Data I Hora: 22111/2013 18:04:05
Dir eFão: Originada
htlps://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_lmplementacao&doc= 7014138065096C6560030000evento= 7014138...
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Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Mainha(Mainha)- 290db9d9
Mensagem: kkkk

lD: 43874
Pacote: BRCR-!30823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data i Hor a: 2211112013 18:04:14
Dir eFão: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: c viu

TD: 43875
Pacote: BRCR-l30823-004_155-2013_20!31 122200826.zip
Data I Hora: 2211112013 18:04:25
Dir e Fão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Mainlla(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Era esse que eu esperava

fD: 43876
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_20 13 1122200826.zip
Data I Hora: 2211112013 18:04:49
Dir eFão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha)- 290db9d9
Mensagem: Me deiCou complicado

lD: 43877
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data I Hora: 22111 /2013 18:05:02
Dir eFão: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha)- 290db9d9
Mensagem: U

ID: 43878
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 131122200826.zip
Data I Hora: 22/1112013 18:05:21
Direção: Recebida
Alvo: Miche1in(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Tava mau feito
lD: 43879
Pacote; BRCR-130823-004_155-20 13_20 131122200826.zip
Data I Hora: 22/1112013 18:05:28
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Preciso urgente

TD: 43880
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 131l22200826.zip
Data I Hora: 22/1 1/2013 18:05:38
Direção: Originada
Alvo: Micheli11(Michelin) - 28748398
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/contrclador.php?acao=acessar_documentojmptementacao&doc;701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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Contato: Mainha(Mainha)- 290db9d9
Mensagem: Esses burros
ID: 43881
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 131122200826.zip
Data I Hora: 22/11 /2013 18:05:44
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Pra aqueles cara pega ,foi mau feito

ID: 43882
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20131122200826.zip
Data I Hora: 22/ 11 /2013 18:06:00
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Sim

lD: 43883
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 131 J22200826.zip
D ata / Hora: 22/11/201318:06:16
D ireção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: E eu tinha recebido dele há 25 dias atrás'

11 8. A referência a 'caiu 700 na chegada de sampa' permitiu, às autoridades
policiais responsáveis pela investigação, identificar o fato como correspondente à apreensão
de droga havida em 21/ 11/20 13 em São Paulo de 698 kg de cocaína.
119. A apreensão de droga em São Paulo foi noticiada na imprensa (fls. 192-193
da representação pela busca e apreensão, evento 1 do processo 5001438-85.2014.404.7000).
120. Após, vieram aos autos os elementos relativos à essa apreensão de drogas,
especificamente cópia do inquérito policial e da ação penal movida na Justiça Federal de
Araraquara contra os transportadores das drogas (eventos 26 e 27).
121. Como ali consta, no dia 21/ 11/2013, policiais militares rodoviários
abordaram um caminhão na a ltura do km 265 da Rodovia Washington Luís, na região do
Município de Araraquara/SP . O caminhão era dirigido por Ocari Moreira e tinha como
destino a cidade de São Paulo. No caminhão foi encontrado 698 kg de cocaína, o que foi
atestado pelos laudos de exame da substância (fls. 27-28 do arquivo procjudic2, evento 26, e
fls. 13-17 do arquivo procjudic5, evento 26). Posteriormente, foi identificado um veículo
Golf, no qual se encontravam Gilbe1to Ramos Lopes e Ricardo Semler Rodriguez, este
boliviano, e que servia como veículo batedor para o caminhão. No Golf, foram encontrados
ainda duzentos mil reais em espécie.
122. Como consequência da ação penal 0014808-07.2013.403.6120, foi
prolatada sentença pela 1" Vara Federal de Araraquara, condenando OcaTi Moreira, Gilberto
Ramos Lopes e Ricardo Semler Rodrigues por tráfico internacional de drogas (evento 1O1).
123. Questão que se coloca diz respeito à suficiência ou não da prova para
vincular o carregamento de droga em questão a Rene Luiz Pereira.
https:/leproc.jfpr.jus.brleprocV21control ador.php?acatracessar_documento_lmplementacao&doc;701413806509606560030000000005&event<r 7014138...
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124. Necessário desta_:;ar q.ue, no exame dos aparelhos telefôn.icos apree~~~ttQl
com os transportadores da droga, nao fo1 encontrado qualquer elemento de ligação com'R:ene\
Luiz Pereira. Entretanto, como relatado pela autoridade policial no Oficio 3442/2014 (eve;to
306, oficl ), a ausência de registros da espécie não é conclusiva:
'Primeiramente esclareço que a partir da análise do Laudo 890/2013 relativo aos celulares
apreendidos na ação penal 0014808-07.2013.403.6120 de Araraquara/SP, não foi possível se
chegar a qualquer conclusão em relação a contatos com Rene Luiz Pereira por parte dos ali
denunciados e vice-versa. Isto porque, conforme Informação 027/20 L4 em anexo, os celulares
lá apreendidos não tiveram o conteúdo das mensagens instantâneas como BBM extraídos, o
que impede qualquer cruzamento com as mensagens do tipo enviadas por Rene Luiz Pereira e
identificadas no curso do monitoramento deste.
Ademais, ressalte-se que Rene Luiz P ereira utilizava-se de vários aparelhos telefônicos
móveis, como se veio a constatar na investigação, ao passo que apenas um dos terminais por
ele utilizado é que foi identificado e monitorado. Tal fato por si só nos impede de concluir pela
ausência de contato de Rene Luiz Per eira com o grupo preso no Estado de São Paulo. Frisese ainda a segmentação de tarefas existente no âmbito do crime organizado, notadamente
aquele vinculado ao tráfico de drogas, não havendo a necessidade de que o comprador do
produto tenha que ter contato direto com o transportador, senão com o vendedor, que
providenciará a entrega da carga.'

125. Considerando tal fato, não há qualquer sentido na reclamação da Defesa de
Rene Luiz Pereira de cerceamento de defesa pelo fato de supostamente não terem respondidos
os quesitos constantes na petição do evento 192. Ao contrário, pela manifestação da
autoridade policial, eles foram expressamente respondidos, tendo este Juízo por provado o
fato de que não foram identificadas mensagens ou diálogos entre Rene e os transportadores de
drogas.
126. Foram ouvidos em Juízo, como testemunhas (eventos 371 e 385), não só os
policiais responsáveis pela apreensão, mas também os transportadores do 698 kg de cocaína
apreendidos. Os transportadores negaram conhecer Rene Luiz Pereira. E ntretanto, eles
tampouco reconheceram sua responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas e não
declinaram quem os teria contratado e para quem seria entregue a droga, como é de praxe
neste tipo de crime, no qual impera a lei do silêncio.
127. Assiste razão à autoridade policial no trecho acima transcrito. O fato de
inex1st1rem registros de ligações telefônicas ou mensagens entre Rene Luiz Pereira e os
transpmtadores está longe de ser conclusivo. De igual forma, o depoimento dos
transpmtadores das drogas têm reduzido valor probatório. É possível que apenas subordinados
de Rene tenham contatado os transportadores ou que Rene os tenha contatado por outros
meios, já que apenas um de seus telefones foi interceptado, e é igualmente possível que Rene,
tendo adquirido a droga, sequer tivesse contato direto com os transportadores, isto a cargo do
vendedor. Como ver-se-á adiante, em diálogo gravado pelo próprio Rene com parceiro
comercial colombiano, ele revela que teria fornecedores na Bolívia que se encalTegariam
completamente do transp01te da droga até ele no Brasil (item 138).
128. É também possível que Rene tenha utilizado, no contato com os
transpmtadores ou vendedores, telefones que não tenham sido apreendidos pela Polícia, sendo
prática usual após a perda do carregamento de drogas, a destruição do aparelho utilizado.
Observa-se que, na esteira da afirmação da autoridade policial, fo ram encontrados com Rene
hltps1/eproc.]fpr.lus.brleprocV2JcontrOiador.php?acao= acessar_documentojmplementacao&doc: 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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Luiz Pereira, na busca e apreensão, nove celulares (fl. 7 do relatório de análise de te!~\ .
·
material apreendido no 1379/2014 - evento 306, oficl ).
129. O fato é que, além das mensagens referidas indicando o envolvimento de
Rene do tráfico de drogas, ele, na data de 22/11/2013, na mencionada mensagem enviada a
Mainha, afirmou que 'caiu 700 na chegada de sampa', o que é consistente com a apreensão de
698 kg de cocaína em Araraquara/SP em 21/1112013.
130. Não foi mera coincidência, pois Rene Luiz Pereira comentou o episódio
com dois outros interlocutores em 23/11//2013.
131. Com efeito, nova referência ao episódio, da perda dos 700, foi feita por
Rene Luiz Pereira em troca de mensagens com outro interlocutor que utilizaria o codinome
'Flor'. Repare-se, no início, a indagação de Rene ao interlocutor se ele teria 'ações nominais'
para vender, em provável referência cifrada a drogas, já que não há qualquer registro do
envolvimento de Rene no mercado de ações. Transcrevo (evento 209 do processo 502638713.2013.404.7000):
'TD: 44208
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_201311231 50758.zip
Data I Hora: 2311112013 13:03:07
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Fior@> --) - 263a2dbc
Mensagem: Aquelas ações nominais vc ainda tem pra vender ?
ID: 44209
Pacote: BRCR- 130823-004_ 155-2013_20131123150758.zip
Data I Hora: 23/1112013 13:03:23
Direção: Originada
Alvo: MichelinC\1ichelin) - 28748398
Contato: flor(Fior@> --) - 263a2dbc
Mensagem: Por 5 ?
ID: 44210
Pacote: BRCR-1 30823-004_ 155-20 13_2013 11231 50758.zip
Data I Hora: 23/11/2013 13:03:52
Direção: Originada
Alvo: Michelin(M.ichelin) - 28748398
Contato: tlor(Fior@> --)- 263a2dbc
Mensagem: Seu amigo fica pedindo muito lucro
TD: 44211
Pacote: BRCR-1 30823-004_1 55-2013_20131123150758.zip
Data I Hora: 23/ 11/2013 13:05:44
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Fior@> --) - 263a2dbc
Mensagem: Eu as pague a 5.5 porq eles fazem para mi amigo.
JD: 44212
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013 11 231 50758.zip
Data I Hora: 23111/2013 13:06:04
Direção: Originada
https://eproc.jfpr.)us.br/eprocV2Jcontrolador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc:7014138065096065600300005&evento:7014138...
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Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Fior@> --) - 263a2dbc
Mensagem: Mas tem ainda ?
ID: 44213
Pacote: BRCR- J 30823-004_155-2013_2013 1123150758.zip
Data I Hora: 23/ l l/2013 13:06:24
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Micl1elin) - 28748398
Contato: flor(Flor@>--) - 263a2dbc
Mensagem: Faz cinco q fiz pagamento e ja entrgaram los va lor mesmo momento

TD: 44403
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 13112400084L_full.zip
Data I Hora: 23/ 11/20 13 13:08:00
D ir eção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Flor @> --)- 263a2dbc
Mensagem: Tinha um de 700 pra ontem mas cancelaram
TD: 44404
Pacote: BRCR-l30823-004_155-2013_20l3112400084l_full.zip
Data / Hor_a: 23/11 /201313:09:11
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: flor(Fior @> --) - 263a2dbc
Mensagem: Vc não tem mais nada entao ?

lD: 44405
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-20 13_20 131124000841_full.zip
Data I Hora: 23/ 11/2013 13:12:37
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: tlor(Fior@> --) - 263a2dbc
Mensagem: Acredito q ele tenham sim por estas livre ... Mas tenho q confirmar, este e rapido
q tem olhos procurando

TD: 44406
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-20l3_20l31124000841_full.zip
Data I Hora: 23/ ll /2013 13: L4:06
Direção: Originada
Alvo: Michelin(lvlichelin) - 28748398
Contato: flor(J lorKL--) - 263a2dbc
Mensagem: Se eu precisasse de bastante eles tem ?

ID: 44407
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_20131124000841_full.zip
Data / Hora: 23/11/2013 13:14:25
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(JiorKL- -) - 263a2dbc
Mensagem: Mas tem que melhorar o prece
ID: 44408
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 13112400084l_full.zip
Data I Hora: 23/ 11 /2013 13: 16:52
Direção: Recebida
hltps://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/con!Jolador.php?acao=acessar_documentoJ mplementacao&doc;7Q1413806509606560030000000005&evento=7014138...
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Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(JiorKL--)- 263a2dbc
·.
Mensagem: tenho q pergunta.... Y acredito em preco dificil para meu amigo ele faz assim ...
Porq ele tem familiar ai junto. Mas quando sr precisar me avise e eu tomo ca1N com ele e
pergunto'

132. Mais uma referência ao episódio, da perda dos 700, foi feita por Rene Luiz
Pereira em troca de mensagens com outro interlocutor que utilizaria o codinome 'Cabalerro'.
Transcrevo (evento 209 do processo 5026387-13.2013.404.7000):
TD: 43813
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123193529.zip
Data I Hora: 23/11/20 13 17:30:29
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Cuando uno se cae uno no dice nada

ID: 43814
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 131123193529.zip
Data I Hora: 23111/2013 17:30:50
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero)- 2b016247
Mensagem: Yo viajo !unes
ID: 43815
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 13ll23193529.zip
Data / Hora: 23/ 1112013 17: 31:26
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: á visto que se cayo por San Paulo 700 que venia de ahi ?

ID: 43816
Pacote: BRCR-130823-004_155-20.13_20131123193529.zip
Data / Hora: 23/11/2013 17:31:41
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: No vi amigo'

133. Em seguida, Rene ainda negociou em suas mensagens com Caballero a
compra de '280', em provável referência a 280 kg de cocaína, tendo Caballero informado que
os teria em Goiânia:
'ID: 44139
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_2013ll23l94932.zip
Data / Hora: 23/11/201317:44:48
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Pero en goyania yo te vendo

ID: 44140
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_20 13ll23194932.zip
https://eproc.jfpr.jus.brleprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc;7Q1413806509606560030000000005&evento;7014138...
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Data I Hora: 23/11/2013 17:44:55
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Cuanto tengas yo me quedo
ID: 44141
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123194932.zip
Data / Hora: 23/ 11/201317:45:11
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Micheltn)- 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Tengo 280
( ... )

lD: 43957
Pacote: BRCR-1 30823-004_155-2013_20131123200335.zip

Data I Hora: 23/11/2013 18:02:31
Dtr eLão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Entonces puedo cuentar con eses 280 ?
ID: 43958
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 131123200335.zip
Data / Hora: 23/11 /2013 18:02:50
Dir eLào: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballcro) - 2b016247
Mensagem: Por que eso es lo que quiero que mini mo vender 200

ID: 43959
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 131123200335.zip
Data / Hora: 23111 /2013 18:02:55
Dir eLào: Originada
Alvo: Micbelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Entonces no necesita ni salir de ahi donde esta
ID: 43960
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20!31123200335.zip
Data I Hora: 23/ !1 /2013 18:03:09
Dir elão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero)- 2b016247
Mensagem: Yo compro todos los 280'

134. Outras provas do envolvimento de Rene Luiz Pereira com o tráfico de
drogas surgiram no exame dos aparelhos de telefone dele que foram apreendidos quando de
sua prisão e busca apreensão em sua residência (Rua 08 Norte, lote O1, ap. 1302, Residencial
Osório de Moraes, Águas Claras, Brasília/DF). A Polícia Federal enviou, no evento 306,
relatório de análise deste material apreendido. Os laudos referidos, por sua extensão,
encontram-se disponíveis apenas em meio eletrônico e foram disponibilizados às partes.
https:/leproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc=70141380650960656003000000CXXl5&evento=7014138...
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135. Um dos aparelhos é um IPhone SS da Apple com IMEI 013852001 ~i(~w~
e que foi objeto do Laudo pericial 1028/2014/SETEC_ Não há dúvida de que pe1tence a\R~~
estando ele registrado junto a Apple com o endereço eletrônico renepereiral4@gmail.co~ (fl\
1 do laudo eletrônico). Armazenados no dispositivo encontram-se fotos do próprio Rene
Pereira, como pode ser vísualizado nas fls. 869, 870 e 873 do laudo eletrônico.
136. No aparelho, conforme informação constante na fl. 12 do relatório de
anállse de telefone material apreendido n° 1379/2014- evento 306, ofic2, foi localizado áudio
gravado pelo próprio Rene Luiz Pereira de cerca de duas horas e vinte e três minutos no qual
ele conversa, pelo Skype, com indivíduo da língua espanhola, colombiano (em trecho na fl.
59, Rene afirma que o interlocutor é colombiano, 'você é da Colômbia'). O arquivo de áudio
original está no laudo eletrônico identificado como 20 131102_153938.m4a
137. No áudio em questão, degravado e traduzido para o português na integra
(anexo 1 do relatório de análise de telefone material apreendido n° 1379/2014, fls. 59-87 evento 306, arquivos oficio/c5 e ofício/c?), consta um longo relato de Rene ao seu
interlocutor, com vários trechos que apontam seu envolvimento com atividades criminais do
tráfico de drogas. Destaco trechos:
'Rene: Tenho que desligar meu telefone porque não confio nisso' (fi. 59)
'Rene: Você é da Colômbia, e eu sou daqui. E você necessita que eu faça o meu serviço, meu
trabalho aqui no meu país, onde eu conheço as pessoas que eu conheço e eu necessito que
você faça as coisas com as pessoas do teu país e que fale com as pessoas que conbece na
Europa que são tuas e eu com as minhas.' (fl. 59)
'Rene: De qualquer forma, para mim, a prisão me fez aprender e conhecer pessoas. Você não
necessita, porque já conhece e sabe melhor. Não tenho orgulho que fui preso. Preferia não ter
sido. Mas saímos de lugares diferentes. De onde você vem é mais tãcil conhecer. Se eu não
tivesse sido preso não conheceria nada disso porque a minha família não deixava. Não havia
como. Se eu não tivesse ido para a prisão, eu não estaria aqui fulando com você. Então par a
mim isso não foi uma coisa tão ruim. Porque eu comecei a conhecer as coisas assim.' (fi. 60)
'Rene: Assim conheci uns mafiosos. Tinha uma pessoa que conheci, uma pessoa, quando tiquei
preso por alguns dias. Ele havia sido preso com droga. E eu paguei um advogado para ele e
tirei esse rapaz. E ele me apresentou vários mafiosos no Paraguai. lsso no Paraguai. E assim
tudo que eu conheço hoje começou assim.. .' (fl. 61)
'Rene: Por isso penso tanto e faço conta de onde tenho que andar, por ali, por aqui ... Com
telefone, com tudo. Porque não é tão simples. Nós sabemos que hoje a tecnologia é tanto para
a gente quanto também para a Polícia. Porém, temos que ser mais inteligentes do que e les .
Isso é uma coisa que me faz bem: Ser mais inteligente que a polícia. Me fàz bem fuzer isso! É
verdade, eu fuço por dinheiro_ mas também me dá prazer! Parece uma loucura ... Mas me dá.'
(fl. 6J)
'Rene; Porque aqui tem investigação, aq1.1i a Polícia não é boba. Por isso temos que ter
cuidado, por isso que não quis colocar Colombianos, não precisamos. Agora, temos que ter
cuidado para que ninguém saiba de nada, qualquer coisa que aconteça posso dizer : 'Meu
amigo viajou e me disse que esperasse na sua casa, mas eu já vou embora amanhã'.' (fi. 62)
'Rene: Eu tenho também como vender todo na Europa. Não tenho problema com isso. Se você
precisa qualquer coisa, eu conheço pessoas também. E com certeza meu Primo vai fazer
a lguma coisa, ele estava trabalhando com seu grupo: eles já tem um avião trijet, com três
turbina e pretendiam ir com duas mil peças [provável referência a dois mil quilos de cocaína]

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560030000000005evento=7014138...

27187

,

•

1922

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

/~~

09/1212014

Evento447-SENT1

~~~·r

l~~~J

uma vez para Africa e me perguntou seu eu tinha alguém lá para vender .. .' (fls. 62-63) ~\\
'Rene: Meu amigo, se você me vê caminhando na rua, se não me conhecesse ... Você
pensaria que eu faço isso?
Colombiano: Não, não, não. E mais, eu sou sincero, desde o primeiro dia que te vi, quando El
Negro nos apresentou, tens cara de tudo menos disto... rs. Você me entende ...
Rene: Porque ninguém pode saber meu amigo! Porque antes as pessoas gostavam que todos
soubessem que esse faz isso!, que esse é tr aficante! Bem, que vantagem há? Não temos
vantagem com isso! Eu ando na minha cidade, ninguém pensa ... Acham que trabalhamos com
construção e é isso que eles sabem. Quando viajo, nem meu pai sabe que eu estou aqui.
Ninguém sabe. Eu tenho esse telefone aqui para falar por SKWE, porque assim.. .' (fi. 64)
'Rene: Eu não gosto muito de ir para Bolívia. Só vou quando tenho que fazer uma coisa, uma
reunião, uina coisa. Eu fico em um hotel e mesmo no hotel tem que cuidar, porque está teu
nome e tudo. Claro que às vezes eu peço para um amigo que faça em seu nome. Tinha essa
moça que eu sempre fazia as coisas e quando ia eu a chamava e dizia: 'alugue o quarto e
tudo'. Porque é melhor que o meu nome não apareça. Porque ela é brasileira, porém vive lá.
E bom, temos que fazer assim, com cuidado.' (fi. 66)
'Rene: Porque eu não tenho tempo para perder e tão pouco dinheiro! E agora que estou
começando ficar um pouco mais tranquilo. Porque quanto tempo fiquei sem trabalhar? E
quando comecei só gastei, gastei, gastei ... Com pessoas como essas que me fizeram perder
mais que um ano só com ele, quase dois ... Bom, é assim que temos que fazer. Quando eu vou
para a Colômbia, eu não vou fazer nada sem perguntar par a alguém de lá. Onde é melhor,
onde é mais seguro... O que eu posso e o que eu não posso... É o melhor.' (fi. 67)
'Rene: Tem muitas coisas que temos que pensar bem. Porque o que penso agora é que vamos
fazer coisas grandes e porque temos contatos para isso. E vamos ganhar dinheiro. Podemos
comprar propriedades, para viver inclusive. Tem várias coisas, tem chácaras também que
ficam afastados e que são especiais, tem de tudo. Depende do dinheiro.' (fi. 68)
'Rene: Mas se nos vamos fazer negócio, eu não tenho mais interesse com esse que queria
fuzer comigo, porque na verdade o que me interessava é que ele ia me colocar aqui por um
custo. E quem sabe vai me custar 3 mil e pouco, menos que 4 mil. Faz diferença, de 4.500
para 3.500 que seja 1.000 para 400 são 400.000. Com 400.000 se pode fazer muita coisa:
Gastar com organização, gastar com coisas. Bom, o que me interessava é que tem negócios
na HOLANDA e na ESPANHA. Mas agora você já os tem. Agora já não necessito mais.
Porém não quero passar na fi·ente de 'EL NEGRO', porém podemos comprar coisas e
dizemos a ele: 'NEGRO tem pessoas aqui que não estão vendendo. Queremos mercadoria!'.'
(fi. 69)

'Colombiano: Te làço uma pergunta, neste momento, neste momento, você tem alguém que
tem mercadoria aqui?
Rene: Eu consigo buscar, sempre, eu não estou buscando porque ...
Colombiano: Sim eu te entendo, mas agora...
Rene: O preço aqui, o problema é esse, o preço aqui, vamos pagar muito mais. Então pode
ser que às vezes podemos conseguir por menos que 5.000 e um pouco, alguma coisa menos
que 5.000, porém tem vezes que ...
Colombiano: Bom produto?
Rene: Eu quando te fàlo é somente de produto bom. Eu não falo de produto ruim. Mas claro,
que o mais confiável é essa pessoa que compramos. Sabemos quem fez, eu prefiro assim, que
esse nos fez, tudo c tudo. Eu posso buscar saber com o meu nmigo quem pode ter. Porque eu
conheço pessoas do Paraguai de tudo, pessoas que fazem ... Eu digo podemos perguntar para
saber por quanto conseguimos, e vamos ver. Podemos buscar e saber. E depois já podemos
você viu que eu perguntei quantas peças podiam trazer o homem aquele outro.. .' (fi. 73)

138. No seguinte trecho da conversa, Rene informa que teria fornecedor na
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Bolívia que se encarregaria totalmente do transporte da mercadoria:
'Quando a gente precisar eu tenho este homem que pode fazer para a gente, cada vez pode
400. E me disse que seu transporte é tranqüilo e com garantia. Eu não conheço o transporte,
porém eu confio ~ele. É uma boa pessoa e podemos falar com ele pessoalmente ou podemos
pedir que venha. E uma boa pessoa e eu confio nele. O transporte eu não sei, mas geralmente
ele tem que saber, porque ele trabalha com isso e tem que conhecer. Eu tenho outras pessoas
que, alias eu vi boa mercadoria, tinha um que queria me vender por 2.600 lá na BOUVTA Ele
é colombiano da família MONTOYA Você conhece a família MONTOYA?' (fl. 74)

139. Interessante notar que, apesar da longa conversa de mais de duas horas na
qual trata Rene de negócios com seu interlocutor, em nenhum momento é revelada a natureza
da 'mercadoria' que Rene importaria da Bolívia e remeteria para a Europa, o que é mais um
indício de que se trata de mercadoria proibida, no caso tráfico de drogas, sendo comum que
traficantes de drogas jamais mencionem em suas conversas termos como 'drogas' ou 'cocaína'.
140. Outro trecho contundente diz respeito à remessa, para a Europa, de
'mercadoria' escondida no piso e na tampa de barris de polpa de fruta. Segundo o Colombiano,
seria possível colocar dois quilos da mercadoria em cada um de barris, sendo que, na ocasião
a que se refere, teriam sido enviados oitenta barris:
'Colombiano: Sim ... Acontece que em Peru exporta muita polpa de fi·uta nesses barris de 180
quilos. E vai congelado como uma pedra. Na temperatura ambiente demora 12 dias para
descongelar. Porém o 'trabalho' não ia na polpa ... (INAUDIVEL) Era muito. O contêiner
levava 80 barris de 180 quilos ...
Rene: Não estava cheio da polpa?
Colombiano: Não. Então se desenhou o piso e a tampa, para se colocar 2 quilos em cada um.
E se mandou fazer a mercadoria no molde desse tamanho. Então todos os barris exatamente
tinham o mesmo peso, todas os barris pesamos o mesmo, e pelo scanner era tudo igual.
Rene: Isto é inteligente.
Colombiano: É o que te digo. É ver as coisas ...
Rene: Isso daria para fazer!' (fl. 79)

141. Em trechos da conversa, Rene relata ao interlocutor a utilização de um
doleiro e de operações dólar cabo para trazer dinheiro da Europa e pagar seus fornecedores na
Bolívia:
'Rene: Se a pessoa tem dinheiro na Europa, melhor que deixe o dinheiro lá então, porque, por
exemplo: Se nos entregam o dinheiro hoje na Europa talvez eu consigo mandar em um dia
mesmo. Agora mesmo na segunda-feira consigo que lhe paguem em Bolívia, e já que temos
pressa é melhor pagar essa pessoa um pouco mais, mais que os 6. Porque claro que vai
querer 6. Vai dar seu dinheiro na hora e um pouco mais, mas é melhor que paguemos se é
para adiantar algo. Fazemos. Melhor que esperar. Se este homem não trouxe o dinheiro que
nos entregue então. E nas próximas você já sabe.' (fi. 71)
'Rene: Porque esse homem, por exemplo... Na verdade tudo isso passa por banco, porque na
verdade ele ganha mais que isso. Porque ele lá faz negocio com empresas da EUROPA, as
pessoas ficam com o dinheiro e nos dão dinl1eiro aqui, em reais, ele troca (câmbio) em
dólares para nos pagar. Então ele faz sempre assim. Porque para ele é perigoso e como vai
correr o risco? Então eu acredito que as pessoas que querem dinheiro lá também U1e pagam
mais um pouco, eu acredito que ele ganhe um pouco de nós, um pouco dos outros que estão
aqui e querem dinheiro lá, é porque ele faz wna troca (câmbio). E como ele conhece pessoas
por tudo, por isso faz assim. Na verdade o dinheiro já está aqui, então fazem a troca (cambio)
com a pessoa, tem uma mulher na Suíça. Esta mulher é fortíssima! É uma mulher muito forte.
hHps://eproc.jfpr.jus.brleprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560030000evento=7014138...
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Essa mulher negocia com ele, às vezes pega dinheiro na HOLANDA, em qualquer ~a'ís, ~s~
mulher pega o dinheiro, muito dinhe ir o, fica com o dinhe iro e pagam aqui em 2, 3 di'a~:>" par
ele, ele troca (cambio) e assim ele faz muito. Poré m tudo com empresas e não corre risco, eu
acredito que ele ganhe mais do que me cobra.
Colombiano: Quem?
Rene: Essa pessoa, esse meu amigo que me traz ... eu acredito que ele ganhe mais que me
cobra, porque os daqui também tenho certeza que pagam para pôr o dinheLro lá.
Colombiano: Acredita que ...
Rene: Com certeza ... Porque uma vez eu disse: 'amigo, me faça melhor isso por que ...
Quantas vezes eu apresentei meu amigos para trazer dmheiro com você. Faça a minha por
menos um pouco'. E te m vezes me faz um ponto a menos, ele faz para mim e daí depois me
diz: 'Não, porque isso me custa, você pensa não, você não sabe nada, eu tenho que pagar .. .' E
daí eu perguntei para o sobrinho dele que eu conheço: 'E como faz esse teu tio, com as
pessoas que querem dinheiro.. .', ele disse; 'ele ganha dos de lá e dos daqui. E le ganha, por
exe mplo, o teu que paga. para trazer, porém a pessoa que quer o dinheiro lá também, que está
aqui que troca (cambio) paga menos, pouco, mas paga para ele.' Eu acredito que é assim...
(risadas)' (fi. 72)

J

0

142. A operação narrada na denúncia, de remessa, por operação dólar cabo, de
dinheiro da Emopa ao Brasil para pagamento, em moeda estrangeira, de fornecedores na
Bolívia confere exatamente com a descrição realizada nesse trecho, quando Rene revela a
utilização para tanto de amigo no Brasil para internação de valores no Brasil provenientes da
Europa. Trata-se de operação típica do mercado negro de câmbio e caso clássico de lavagem
de dinheiro proveniente do tráfico de droga.
143. Pelo teor do diálogo gravado pelo próprio Rene, não há dúvidas de que se
trata de um grande traficante de drogas envolvido na remessa de cocaína obtida na Bolívia
para a Europa, especialmente Holanda e Espanha, passando antes pelo Brasil. Os valores
pagos na Europa seriam remetidos pelo mercado negro de câmbio para o Brasil e deste para
os fornecedores na Bolívia.
144. O diálogo reforça a conclusão de que era Rene o adquirente da carga de
698 kg de cocaína trazidos da Bolívia e apreendidos em Araraquara!SP e que é objeto da
denúncia.
145. Ainda como elementos circunstancias acerca envolvimento de Rene no
tráfico de drogas, cumpre referir que em seu aparelho de IPHONE foram identificadas fotos
de grandes quantidades de dólares em espécie e matérias na internet sobre tráfico de drogas
em portos e ocultação de drogas em contêineres (fls. 49, 50 e 53-58 do relatório de análise de
telefone material apreendido n° 1379/2014, evento 306). Também foi identificado que
utilizaria um veículo Dodge Ram 2500, placa lliQ 1001 , mas que o mesmo estaria em nome
de terceiro, Thiago Daher Lopes. Em aparelho de informática apreendido com Rene, foram
identificadas fotos dele no veículo e um seguro do veículo no qual Rene Luiz Pereira é
apontado como principal condutor (fls. 3-5 do relatório de análise de material de informática,
evento 306, oficio c15).
146. Outro elemento relevante e que é expressamente referido na denúncia
consiste na apreensão, por outro processo, de USD 198.000,00 na posse de Rene Luiz PereiTa
em quarto de botei em São Paulo, isso na data de 23/01/2014. O fato originou a abettura de
inquérito policial por lavagem de dinheiro. Rene foi ouvido e embora tenha afirmado, na
ocasião, que teria recebido o dinheiro de terceiro para compra de imóveis, não apresentou
qualquer prova documental (a documentação relativa a este fato instrui a denúncia, evento 1,
https://eproc.jfpr.j us.br/eprocV21controlador.php?acao= acessar_documen\ojm plemen\acao&doc= 701413806509606560Q30000even\o= 7014138...
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anexo3). Tal prova não é ilícita ao contrário do alegado pela Defesa de Rene Luiz Per'é~rif\1
Como se verifica na documentação, os policiais ingressaram no quarto de hotel de Renê'com\
base em causa provável de que ali estaria sendo cometido um crime de tráfico de drogas,
aplicando-se a exceção constitucional à exigência de prévio mandado judicial (art. 5°, XI, da
Constituição Federal de 1988). Não encontraram drogas, mas o dinheiro. A diligência, porém,
não se legitima pelo resultado, havendo causa provável para o ingresso no local, já que havia
indícios de crime de tráfico em andamento, a medida é válida. Ademais consta na
documentação que Rene teria autorizado o ingresso dos policiais no local, com o que também
por isso o mandado seria prescindível. De todo modo, ainda que fosse excluída essa prova, em
praticamente nada se alteraria o conjunto probatório da presente ação penal.

1

147. Todos esses elementos, ainda que circunstanciais, posse pelo acusado de
veículo de luxo em nome de terceiro e posse de elevados valores de moeda estrangeira em
espécie, são incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelo acusado.
148. Com efeito, no processo conexo 5042380-62.2014.404.7000, do qual as
pattes têm ciência, foi decretado, a pedido do :MPF, a quebra do sigilo fisca l de Rene Luiz
Pereira. Veio informação de que Rene não apresentou declaração de rendimentos à Receita
Federal de 2010 a 2014. Apresentou em 2009, mas sem declarar qualquer rendimento ou
patrimônio para 2008. Apresentou em 2008, mas sem declarar qualquer rendimento para
2007. Neste ano, porém, declarou patrimônio no valor apenas de R$ 57.500,00, em pa1te
formado por cotas de capital da empresa Daher Design Engenharia e Construções.
149. Por outro lado, embora Rene tenha optado ficar em silêncio em seu
interrogatório, foram ouvidas duas testemunhas que declararam que ele teria trabalhado com
construção (evento 383). Uma delas, Sidney do Nascimento Fagundes, teria declarado que
Rene intermediaria a contratação da empresa do depoente que realizaria serviços de pintura
('eu tenho uma empresa de pintura e gesso predial e o Rene ele intermediava a minha empresa
na forma de contratação') e que supervisionaria a obra. Outra testemunha, Mauro Gilberto
Franco Marques, declarou que conheceria Rene como empreiteiro de obra e que teria tido
contato com ele até 201 O.
150. As afirmações de que Rene trabalharia com construção não são
consistentes com o conteúdo das mensagens interceptadas ou com o diálogo acima referido
que apontam seu envolvimento com o tráfico de drogas.
151. São, porém, consistentes com trecho do diálogo acima já transcrito, quando
relatou ao seu interlocutor que seria traficante, mas que todos em sua cidade pensariam que
ele trabalharia com construção. Oportuna nova transcrição deste trecho:
'Rene: Meu amigo, se você me vê caminhando na rua, se não me conhecesse ... Você
pensaria que eu faço isso?
Colombiano: Não, não, não. E mais, eu sou sincer o, desde o primeiro dia que te vi, quando El
Negro nos apresentou, tens cara de tudo menos disto... rs. Você me entende...
Rene: Porque ninguém pode saber meu amigo! Porque antes as pessoas gostavam que todos
soubessem que esse faz isso!, que esse é traficante! Bem, que vantagem há? Não temos
vantagem com isso! Eu ando na minha cidade, ninguém pensa ... Acham que trabalhamos com
construção e é isso que eles sabem. Quando viajo, nem meu pai sabe que eu estou aqui.
Ninguém sabe. Eu tenho esse telefone aqui para falar por SKYPE, porque assim .. .' (fi. 64)

152. Portanto, em conclusão quanto a este ponto, reputo presente prova acima de
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qualquer dúvida razoável, de que Rene Luiz Pereira está envolvido
'
habitualmente com o tráfico internacional de grandes quantidades de drogas e especificamente
com a impottação da carga de 698 kg de cocaína apreendidos pela Polícia em Araraquara/SP
em 21 / 11/2013. Rene Luiz Pereira deve, como consequência, ser condenado pelo crime de
tráfico internacional de drogas por este ato específico. A internacionalidade é patente, não só
pela quantidade expressiva da droga apreendida, que indica sua origem em país produtor da

substância, mas também pelo fato de um dos transportadores ser boliviano, além das demais
provas, mensagens e diálogo gravado, apontarem que os fornecedores de Rene seriam
residentes na Bolívia.
153. Embora seja evidente que ninguém importa 698 kg de cocaína sem uma
organização criminosa e embora haja registros probatórios de que Rene integra uma
organização criminosa sofisticada, tendo inclusive subordinados presos no episódio
envolvendo os 55 kg de cocaína apreendidos em Valência, com contatos com fornecedores e
transportadores na Bolívia e compradores na Europa, a denúncia imputou a Rene Luiz Pereira
o crime de associação para o tráfico de drogas em decorrência de vínculo associativo com os
transpmtadores dos 698 kg de cocaína, Ocari Ocari Moreira, Gilbetto Ramos Lopes e Ricardo
Semler Rodrigues. Considerando as limitações da imputação, reputo não suficientemente
provado este fato, já que o conjunto probatório não revelou esse vínculo associativo, sendo
mais provável que os três fossem subordinados ao fornecedor da droga e não especificamente
a Rene, que seria o adquirente.
154. Estabelecida a natureza criminosa das atividades de Rene, cumpre verificar
a caracterização ou não do crime de lavagem na operação de internalização no Brasil
155. Retomando esses fatos, recorda-se que, segundo a denúncia, foram
identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante
de USD 124.000,00, com os operadores do mercado negro de câmbio, Alberto Youssef e
Carlos Habib Chater, e ainda com associados destes, Sleiman Nassim El Kobrossy, Maria de
Fátima Stocker e André Catão de Miranda, e que caTacterizariam crimes de evasão de divisas
e de lavagem de dinheiro.

156. Em síntese, esse dinheiro teria sido enviado da Europa para o Brasil e deste
para a Bolívia e serviria para pagamento de fornecedores de drogas por vendas efetuadas na
Europa.
157. A internalização do numerário, no Brasil, ocorreu por meios subreptícios,
às margem do sistema de registros de transferências internacionais mantidos pelo Banco
Central do Brasil!, em padrão típico de operações dólar-cabo e do mercado negro de câmbio.
158. Operações 'dólar-cabo' consistem em operações de compra e venda de
moeda estrangeira através de espécie sistema de compensação. A moeda estrangeira é
entregue em espécie ou mediante depósito no exterior em contrapartida a pagamento de reais
no Brasil. O operador do mercado negro, denominado de doleiro, pode tanto disponibilizar a
moeda estrangeira no exterior como figurar como comprador dela, disponibilizando reais no
Brasil. Implica em transferência internacional de dinheiro, por sistema de compensação e sem
movimentação fisica, semelhante ao sistema util[zado pelos bancos. Junto como sistemas
como hawalla, hundi, ·fei-chien e o mercado negro de câmbio do peso ('black market peso
exchange') compõe aquilo que se pode denominar de Sistema Informal de Transferência de
https:l/eproc.jfpr.jus.brleprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_ímptementacao&doc=70141380650060656003evento=7014138...
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Dinheiro ou Valor ('Informal Money or Value Transfer Systems - IMVT'). Sob\e- eT~ 3
tr~nsc~·eve-se o seguint~ comentário extraído do ~elató~·io de .Tipologias de Lavagem d
Dmhetro 2002-2003 edttado pelo FATF/GAFI (Fmanctal Act10n Task Force on Money
Laundering ou Groupe dáction financiere sur !e blanchiment de capitaux):
'Em um sistema de transferência informal de dinheiro ou valor, o dinheiro é recebido com o
propósito de disponibilizá-lo ou o equivalente a um terceiro em outra localização geográfica,
quer ou não na mesma forma. Essas transferências geralmente ocorrem fora do sistema
bancário convencional e através de instituições não-financeiras ou outras entidades de
negócio cuja atividade principal pode não ser a transmissão de dinheiro. As transações de
sistemas TMVf podem, às vezes, estar conectadas com o sistema financeiro forma l (por
exemplo, através do uso de contas bancárias titularizadas pelo operador lMVl). Em algumas
jurisdições, sistemas TMVf são conhecidos como serviços de remitência alternativos ou
sistemas financeiros paralelos ou subterrâneos. Usua lmente, há ligações entre certos
sistemas e regiões geográficas particulares e esses sistemas são então também descritos com
a utilização de termos específicos, incluindo hawala, hundi, rei-chien e o mercado negro de
câmbio do peso.
( ...)
Sistemas TMVf são em muitos países um meio importante de transferência de dinheiro. De
fato, em alguns casos, eles podem ser o único método confiável disponível para entregar
fundos para destinatários em localizações remotas ou naquelas regiões que não tem outros
tipos de serviços financeiros disponíveis. Em países mais desenvolvidos, sistemas IMVT
usualmente atendem populações de imigrantes que desejam repatriar os seus ganhos. No
entanto, como esses sistemas operam foram do sistema financeiros convencionais, sistemas
TMVT são igualmente vulneráveis ao uso por criminosos que desejam movimentar seus fundos
sem deixar uma trilha de documentos facilmente rastreável. Especialistas do FATF há anos
indicam o~ sistemas !MVT como facilitadores chaves na movimentação de fundos gerados por
atividade criminal. Os casos providenciados pela tipologia desse ano aparentemente
confirmam que sistemas IMVT continuam a ser explorados por criminosos. Os exemplos
também demonstram que é usualmente impossível determinar pela existência de uma
operação IMVf se os fundos que por ela transitaram são legítimos ou não.' (FATF-GAFL
Report on Money Laundering Typologies, 2002-2003, 14/0212003, p. 6-7, tradução livre,
disponível em http: IIWVAv. futf-.ga fi .org/dataoecd/29/33/34037958. pdf)

159. Operações 'dólar cabo' ou 'transferências internacionais informais' são
ilegais, no Brasil, porque conduzidas por pessoas não autorizadas no Brasil a operar com
câmbio, pelo menos não desta forma (não se tratam de operações do mercado de câmbio de
taxas flutuante - 'dólar turismo' - ou do mercado de câmbio de taxas livres - 'dólar comercial'),
e por não transitarem por instituições financeiras autorizadas (artigo 10, X, 'd' da Lei n.0
4.595/64; artigo 23 da Lei n. 0 4.131/62; e artigo 1.0 da Lei n. 0 5.60 1/70). Mesmo a
flexibilização do regime cambial promovida pelo Banco Central do Brasil - Bacen nos últimos
anos não alterou este quadro fundamental.
160. Esclareça-se que não se proíbe a transferência de dinheiro para o exterior
ou vice-versa, apenas se exige que elas sejam feitas por instituições financeiras formais e que
sejam registradas junto ao Bacen.
161. Como operações dólar-cabo podem ser utilizadas para a realização de
transferências internacionais subreptícias, a utilização delas para ocultar ou dissimular
dinheiro proveniente de atividade criminal é comum, caracterizando lavagem de dinheiro.

162. No presente caso, as transações foram descobe1tas pela interceptação
telemática e telefônica.
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163. O 'MPF, quanto a ambas, selecionou os diálogos e mensagens releval).tes\
para a imputação e as reuniu em anexo à denúncia (anexo 5 do evento 1).
164. Nas mensagens telemáticas interceptadas relativas às transações figuram
Carlos Habib Chater (codinome Zeze), Sleiman Nassim E! Kobrossy (codinome Silo), Maria
de Fátima Stocker (codinomes Fast GMX e E vi) e Rene Luiz P ereira (codinome M ichelin).
165. Os contatos de Carlos Chater com Maria de Fátima, Rene Luiz Pereira e
Sleiman Nassim foram interceptados a partir de 27/08. Há diversas mensagens interceptadas
nas quais negociam câmbio e tratam da internalização da referida quantia, não deixando
dúvidas de que se tratam de operações típicas do mercado negro de câmbio.
166. Na seguinte troca de mensagens, R ene faz o primeiro contato interceptado
com Carlos, referindo-se a 'primo', no caso Sleiman Nassim:
'ID: 10
Pacote: BRCR- 130823-004_ 155-2013_2013082900 1OOI_fiul.zip
Data I Hora: 28/08/2013 09:57: lO
DLreção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Bom dia

10: 11
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130829001 OOI_full.zip
Data I Hora: 28108/2013 09:58:26
Direção: Recebida
Al.vo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Miche1in) - 28748398
Mensagem: Falou com o primo hoje?'

167. Na seguinte troca de mensagem, Carlos H abib Chater avisa Sleirnan que
Rene irá ligar- lhe:
'ID: 93
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130829001 OOl_full.zip
Data I Hora: 28/08/2013 12:28:16
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Miche1in) - 28748398
Mensagem: Estou com ele no bbm

TD: 94
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_ 20130829001 001_full.zip
Data I Hora: 28/0812013 12:28:33
Direção: Originada
Alvo: Car1os(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91 a
Mensagem: Ze vende a 2.44

JD: 95
Pacote: BRCR- 130.823-004_155-20 13_ 20 13082900 I00 I_full.zip
Data I Hora: 28/08/2013 12:28:37
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao= acessar_documento_implementacao&doc=7014130065096065ô0030000000005&evento=7014138...
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Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc9la
Mensagem: Ok
ID: 96
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_20130829001 OOI_full.zip
Data I Hora: 28/08/2013 12:28:46
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Como ele falo com vc

10: 97
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_2013082900l001_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:28:53
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc9la
Mensagem: Bbm
ID: 98
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 13082900 I OOI_full.zip
Data I Hora: 28/08120.13 12:29:01
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Perguntar am se ele estava la ainda porque eles ian viajar

TD: 99
Pacote: BRCR- 130823-004_155-201 3_20130829001 OOI_full.zip
Data I Hora: 28/08/2013 12:29:08
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Vou fala com ele
( ... )

TD: 101
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001 00 l_ fi.tll.zip
Data I Hora: 28/0812013 12:29:23
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ele esta te chamando

ID: 102
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_2013082900 LOOJ_fuJI.zip
Data I Hora: 28/08/2013 12:29:26
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Mas tentei avisar a ele cedinho e não consegui
ID: 103
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 13082900 IOOl_full.zip
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc; 701413806509600560030000evento= 7014138...
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Data I Hora: 2810812013 12:29:27
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc9Ja
Mensagem: Ver com a mu1heir p favor p pagar hoje
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ID: 104
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 13082900100 1_full.zip
Data I Hora: 28108/2013 12:30:45
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Ele vai te chamar'

168. Depois Sleiman, confirmou o fechamento do câmbio com Maria de Fátima
Stocker (Evi) e que o dinheiro seria entregue em São Paulo:
'ID: 118
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001_full.zip
D ata I Hora: 28/08/2013 12:38:45
D ireção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Ela vai te chamar bbm
fD: 119
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_2013082900100l_fi.tll.zip
Data I Hora: 2810812013 12:40:54
Direção: Recebida
A1vo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9 1a
Mensagem: Já deu cerro
ID: 120
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130829001 OOl_full.zip
D ata / Hora: 28/08/20 13 12:41:06
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9\a
Mensagem: Pago 1 %
ID: 121
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 13082900100 l_full.zip
Data / Hora: 28108/2013 12:41:36
D ireção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Si lo) - 283dc91a
Mensagem: Com japa?
ID: 122
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 13082900100 l_full.zip
Data I Hora: 28108/2013 12:42:29
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Nao
https:Jieproc.jfor.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documenlojmplemenlacao&doc• 70141380650960656003evenlo=7014138...

38/87

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

09/1212014

Sexta-feira 18

Evento 447 • SENT1

ID: 123
Pacote: BRCR-130823-004_155-201 3_20 13082900 I 00 I_full.zip
Data I Hora: 2810812013 12:43:16
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Er la vai te chamar

ID: 124
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 13082900100 l_full.zip
Data I Hora: 2810812013 12:43:28
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc9la
Mensagem: Esto falando com ela

TD: 125
Pacote: BRCR-1 30823-004_J 55-2013_20 13082900 I 00 I_full.zip
Data I Hora: 28108120 13 12:43:36
Dit·eção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Ok
!D: 126
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_ 2013082900 I 00 l_fi.tll.zip
Data I Hora: 2810812013 12:49:57
D ireção: Recebida
AI vo: C ar los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleima n(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Doido ate agora vc não me falo da mulheir

ID: 127
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001_full.zip
Data I Hora: 2810812013 12:51:14
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Já falei . Ela esta vendo posicao em sao paio. Ela disse que se não tiver em sao
paulo manda reais. Mas ainda não fechei com ela. Ela vai me chamar no skype.'

169. Posteriormente, houve algum desentendimento não totalmente esclarecido,
passando Sleiman a exigir que o pagamento se desse, no Brasil, especificamente em São
Paulo, em moeda estrangeira, e não mais em reais:
'lO: 187
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_201308291 14304.zip
Data I Hora: 29/08/2013 08:38:42
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Cade esa moU1eir
JD: 188
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 1308291!4304.zip
https:/leproc.jfpr.jus.brieprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc= 701413806509606560030000000005evento= 7014138...
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Data I Hora: 29/08/20 13 08:39:07
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc9la
Mensagem: Esta me chamando agora.
ID: 189
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:39:18
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Em 20 min te chamo e te falo

TD: 190
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data I Hora: 29/08/2013 08:39:30
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc91a
Mensagem: Não quero mais reais
ID: 191
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/20 13 08:39:39
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Se não eu vou la p pega
ID: 192
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 l3_ 20 130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:39:51
D ireção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc9 Ia
Mensagem: Ela vai me fi.tde de novo

TD: 193
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data I Hora: 29/08/2013 08:40: li
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Se ela não vai pagar amanha en ppl

TD: 194
Pacote: BRCR-130823-004_155-20l3_20130829114304.zip
Data I Hora: 29/08/2013 08:40:16
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc91a
Mensagem: Não quero mais
ID: 195
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_201308291 14304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:40:20
hllps://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560030000evenlo= 7014138...
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Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc91a
Mensagem: Vc quer us em sao paulo. Eh isso?

ID: 196
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829ll4304.zip
Data I Hora: 29/08/2013 08:40:28
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc91a
Mensagem: Sim
ID: 197
Pacote: BRCR-1 30823-004_155-20 13_20 130829114304.zip
Data I Hora: 29/08/201 3 08:40:29
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9 1a
Mensagem: Ta deixa eu falar com ela'

170. Repare-se que, em seguida, Carlo Habib envia mensagem a Maria de
Fátima informando que estaria no skype para conversar com ela:
'ID: 224
P acote: BRCR-1 30823-004_155-2013_20 13082913432l.zip
Data / H ora : 29/08/2013 10:37:56
Direção: Or iginada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNT(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Oi
TD: 225
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 l3_2013082913432 1.zip
Data I H01·a: 29/08/2013 10:38:34
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNT(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Já cheguei skype
ID: 226
Pacote: BRCR-1 30823-004_1 55-20 13_20 130829135723.zip
Data I Hora: 29/08/2013 10:44:36
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91 a
Mensagem: Qui deu
ID: 227
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 l30829135723.zip
Data / Hora: 29/08/2013 10:44:59
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc91a
Mensagem: Estrou na linha co$m ela'
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc=701413806509606560035&evento=7014138...
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17 1. Maria de Fátima em novas mensagens confirma que poderia entregar~
mil dólares:
'ID: 263
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829171158.zip

Data I Hora: 2910812013 13:59:42
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNl(Fast Gmx)- 2afdaab0
Mensagem: Oi amigo a manha posso entregar 36 ja comprei ok pode contar com isto
ID: 264
Pacote: BRCR-\30823-004_155-2013_20130829171158.zip
Data I Hora: 29/08/20 13 13:59:55
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNI(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Okok'

172. E m mensagem em 29/08, entre Carlos Habib e Sleiman é informado, pela
primeira vez, o total da operação:
'TD: 279
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_201308291 75906.zip
Data / H ora: 29/08/2013 14:47:18
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9 1a
Mensagem: E não esquese vai entrega 124000'

173. Retomando-se a entrega dos 36 mil dólares, Carlos Habib informou que o
numerário deveria ser entregue no endereço da Rua Renato Paes de Barros, 778, segundo
andar, Itaim, que vem a ser o escritório profissional de Alberto Youssef em São Paulo. O
dinheiro ali ser ia entregue a 'Rafael', o que converge com o nome de auxiliar de Albetto
Youssef, Rafael Ângulo Lopez. Repare-se ainda na referência de Maria de Fátima de possível
diftculdade no envio do dinheiro por falta de invoice a justificar a transferência internacional
do dinheiro, indicando que esta seria feita mediante fraude relacionada a p agamento de
importação/exportação:
'TD: 432
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_20130830 142637.zip
Data I Hora: 30/08/2013 11 : 14:22
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNl(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Me Fala onde eu mando pagar Yoce???
ID: 433
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_ 20130830 142637.zip
Data / Hora: 30/08/201311:14:33
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNl (Fast Gmx)- 2afdaab0
Mensagem: J a esta na Mao la em
( ...)
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_doctmento_implementacao&doc;701413806509600560030everno=7014138...
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ID: 435
Pacote: BRCR-130823-004_155-20J3_20130830142637.zip
Data I Hora: 30/08/2013 11:17:48
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: TvtNT(Fast Gmx)- 2afdaab0
Mensagem: So que esta sem invois ta complicado por. O banco pode travar entende

ID: 436
Pacote: BRCR- 130823-004_ 155-20 13_20 130830 142637.zip
Data / Hora: 30/08/2013 11:18:07
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: MNJ(Fast Gmx)- 2afdaab0
Mensagem: Ate ser apresentado o invois
( ...)
ID: 443
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830 142637.zip
Data I Hora: 30/08/2013 11:25:03
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: TvtNT(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Endereco: rena to paes de barros, 778 segundo aandar. Itairn.

ID: 444
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830142637.zip
Data I Hora: 30/08/2013 li :25: 15
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: MNI(Fast Gmx)- 2afdaab0
Mensagem: Falar com Rafael ou Dam.aris'

174. Em seguida, as mensagens de Carlos Habib para Rene Luiz foram
retomadas, discutindo câmbio e depois com Carlos orientando Rene a apanhar os 36 mil
dólares no escritório de Albetto Youssef, com o aludido Rafael, com o esclarecimento de que
o valor seria pertinente a remessa total de 124 mil dólares:
'TD: 475
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130830 150844.zip
Data I Hora: 30/08/2013 12:06:55
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Miche1in(Michelin)- 28748398
Mensagem: Fala meu amigo
(...)
ID: 478
P acore: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830150844.zip
Data / Hora: 30/08/201312:07:36
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Com quanto vc esta comprando papel hoje se eles mandarem na conta?
( ...)
htlps:1/eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/contrdador.php?acao=acessar_docU'llenlo_lm plemenlacao&doc= 701413806509600560030000000005&evento=7014138...
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ID: 484
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830152246ozip
Data I Hora: 30/08/2013 12: li :03
Dil'eção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michel.in(Michelin)- 28748398
Mensagem: 2.47

ID: 485
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_20130830 152246ozip
Data I Hora: 30108/2013 12: li :54
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Vou te passar enderece pra pegar um valor
(...)

ID: 488
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-20 13_20 130830 152246ozip
Data I Hora: 30108/2013 12:13:11
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Enderece: renato paes de barros, 778 segundo aandar. ltaimo
ID: 489
Pacote: BRCR- I 30823-004_155-2013_20 I 30830 I 52246oz.ip
Data I Hora: 3010812013 12:13: I 8
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok

TD: 490
Pacote: BRCR- I 30823-004_I 55-2013_20 1308301S2246ozip
Data I Hora: 30/0812013 12: 13:20
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Rafàel
lD: 491
Pacote: BRCR-130823-004_1 SS-20 13_20 l30830152246ozip
Data I Hora: 30/08/2013 12:13:38
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398

Mensagem: Passa la as 15:30h
ID: 492
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_201308301 52246ozip
Data / Hora: 30/08/201312:14:18
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Esse é do 124?
https://eprocojfproiusobr/eprocV2/cootrolador ophp?acao= acessar_documento_lmplementacao&doc= 701413806509600560030000000005&evento= 70141380 oo 42187
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ID: 493
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830152246.zip
Data I Hora: 30/08/2013 12:14:22
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Isso'

175. Em troca de mensagens, Carlos Habib Chater avisa Alberto Youssef, este
utilizando o codinome 'Primo', da chegada, em linguagem cifrada dos 36 mil dólares e que
Rene Luiz Pereira iria buscá-los:
'TD: 519
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830 184629.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:44:23
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: PR11v!O(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: Oi

[D: 520
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_20 130830 184629.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:44:26
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: PRlMO(Primo)- 278c6a3e
Mensagem: Tudo bem?
TD: 521
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20130830184629.zip
Data / Hora: 30/08/2013 15:44:35
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRTMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: O veio esta?
TD: 522
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830 l84629.zip
Data I Hora: 30108/2013 15:44:40
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: PRTMO(Pr imo) - 278c6a3e
Mensagem: Velho
ID: 523
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20l30830184629.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:45:16
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRIMO(Primo)- 278c6a3e
Mensagem: Sim esta
ID: 524
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130830184629.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:45:59
httpsJ/eproc.jtpr.jus.brleprocV2/contrdador.php?acao=acessar_documento_; m plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: PR!MO(Primo)- 278c6a3e
Mensagem: Ok... Avisa portàvor que o rpazesta chegando com 36paginas de um contrto.

TD: 525
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_20130830 184629.zip
Data I Hora: 3010812013 15:46:23
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRIMO(Primo)- 278c6a3e
Mensagem: Depois vai um rpaz chamado Rene pra buscar,.
ID: 526
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830184629.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:46:28
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRIMO(Primo)- 278c6a3e
Mensagem: Obrigdo
TD: 571
Pacote: BRCR- 130823-004_155-201 3_20 130830190 130.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:47:01
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRJMO(Primo)- 278c6a3e
Mensagem: Ok

ID: 572
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830190 130.z.ip
Data I Hora: 30/08/2013 15:47:09
Direção: Originada

Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRfMO(Primo)- 278c6a3e
Mensagem: Obrigado'

176. Posteriormente, Carlos Habib Chater, em contato com Rene, obtém a
confirmação da chegada deste no escritório de Alberto Youssef e da entrega do dinheiro:
'lD: 587
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_20 130830 191532.zip
Data I Hora: 30/08/20 13 16:11:58
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Diga no itaim que estou chegando em 20 min
( ...)
lD: 531
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130830 194338.zip
Data / Hora: 30/08/20 13 16:34:58
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Miche1in)- 28748398
Mensagem: Cheguei aqui
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509600560035&evento=7014138...
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rD: 540
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130830194338.zip
Data I Hora: 30/08/2013 16:38:57
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Conrato: Michelin(Miche lin)- 28748398
Mensagem: Já autorizaram a subir'

177. Faltou, porém a entrega do restante, 88 mil dólares, aparentemente por
culpa de terceiro, outro operador do mercado negro de câmbio, que falhou em cumprir o
compromisso da entrega do dinheiro:
'ID: 632
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130830201143.zip
Data I Hora: 30/08/2013 17:06:37
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Mas falta o outro de 88078795 149

ID: 633
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_20 13083020 1143.zip
Data I Hora: 30/08/2013 17:06:44
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: 88
(.. -)
JD: 830
Pacote: BRCR- 130&23-004_155-20 13_20 130830202545.zip
Data / Hora: 30/08/201317:17:33
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNl(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Tem que tirar estes malditos calotero do mercado meu amigo. Estragam nossa
credibilidade
TD: 831
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 l30830202545.zip
Data / Hora: 30/08/2013 17:20:52
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNT(Fast Gmx)- 2afdaab0
Mensagem: Também acho
( ...)

ID: 834
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_20 130830212158.zip
Data / Hora: 30/08/201318:l0:54
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Os 88 vao atrasar também. Parece qque esta faltandoppl ai. A mulher disse que
hHps:/leproc.jfpr.jus.br/eprocV21contrd ador.php?acao=acessar_doct.rnento_implementacao&doc=701413806509606560030000000005evento= 7014138.. ,
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JD: 845
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20130830212158.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18: 12:43
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: E os 88 não vai vir?

ID: 846
Pacote: BRCR- 130823-004_1 55-2013_20 1308302121 58.zip
Data I Hora: 30/08/2013 18: 13: 17
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Por isso eu falo pro primo . Tem que pedir mis tempo. Na correria não da. So
quando tiver capital'

178. Fica clara nas mensagens a parceria entre Carlos Habib e Sleiman Nassim e
a frustração de ambos por não terem conseguido completar a operação. Destaco algumas
mensagens:
'ID: 657
P acote: BRCR-130823-004_155-20 13_20130830215004.zip
Data I Hora: 30/08/2013 18:39:03
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Mas não da pra trblhar assim. Gente vai ficar doido. Eh muito apertdo o tempo.
Pensa nisso.

TO: 658
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 L3_ 2013083021 5004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:39:55
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9l a
Mensagem: Eu sei carlos
ID: 659
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_2013083021 5004.zip
Data I Hora: 30/08/2013 18:40:16
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: P isso esta doido p sair dineiro p não ficar dese jeito
ID: 660
Pacote: BRCR- 130823-004_1 55-20 13_20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/ 201318:40:39
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9 La
hUps://eproc.jtpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documentojmptementacao&doc=701413800509606560030000000005&evento=7014138...
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Mensagem: Semana que vem esta resolvido.
ID : 66 1
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/201318:41:13
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo)- 283dc9la
Mensagem: Ai a gente fecha assim. 50% na hora e 50% com uma semana.

ID: 662
Pacote: BRCR-1 30823-004_155-20 13_20 130830215004.zip
Data I Hora: 30/08/2013 18:41:27
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Si lo) - 283dc91 a
Mensagem: Ai da pra trabalhar com calma
ID: 663
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-20 13_20 130830215004.zip
Data / Hora: 30/ 08/201318:41:46
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze)- 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9 1a
Mensagem: Carlos va i ter trabalho ate não acaba mais

ID: 664
Pacote: BRCR-130823-004_I 55-2013_20 130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:41:56
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Estou esgotado.
( ...)

lD: 675
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830215004.zip
Data I Hora: 30/08/2013 18:47:45
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Si lo) - 283dc91a
Mensagem: Mas eu não estou aguentando mais. O filho da puta do kld não me arrumou
15.000,00. Sabe porque? Porqueeu não vendi pra ele o dolaar a 2,35 ai.
ID: 676
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20130830215004.zip
Data / H ora: 30/08/2013 18:47:54
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Ele eh muito escroto.
TD: 677
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130830215004.zip
Data I Hora: 30/08/ 2013 18:48:19
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
https://ePfoc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao= acessar_documento_lmplementacao&doc=701413800509606560030000000005&evento= 7014138...
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Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: O ladrao queria pgar oficial'

179. A questão, nas mensagens interceptadas no BBM, foi retomada entre Rene
e Carlos apenas em 02/09/2013:
'lD: 1516
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130902215514.zip
Data / Hora: 02/09/201318:51:37
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: O dono do dinheiro esta esperando esse dinheiro hoje.
lD: 1517
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130902215514.zip
Data I Hora : 02/09/2013 18:52:50
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Eu não tenho nem que fàlar com vc porque isso é negocio entre vc e o pr imo, mas
esse dinheiro tem donoe não poderia ser gasto

( ...)
ID: 1547
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130904134512.zip
Data / Hora: 04/09/2013 10:32:30
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Amigo, temos que conseguir mandar esse total. Ru tentei fazer acordo mas não
consegui. Precisamos mandar urgente, entao por favor consiga isso.'

180. Restou, porém, convencionado que o remanescente, os 88 mil dólares, seria
disponibilizado parte em reais por Carlos Habib Chater e que Rene Luiz se encarregaria de
convertê-los em dólares. Rene indicou contas bancárias para que Carlos realizasse o depósito:
'ID: 1629
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013090512081 O.zip
Data / Hora: 05/09/2013 09:06: lO
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Eu estou vendo pr a nos comprarmos já la num casa decambio
(...)

ID: 1650
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905131516.zip
Data I Hora: 05/09/2013 10:09:41
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Bradesco Ag 2289-6 Cc 18685-6 Cnpj 11.733.485/0001-49 Onix tec comercio de
pecas eletricas e eletronicas ltda me
https:J/eproc.tfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documento_lmplementacao&doc=701413806509606560030000000005evento=7014138...
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ID: 1651
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_201309051315 16.zip
Data / Hora: 05/091201310:10:55
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Miche lin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Temos que fazer un TED urgente de 771 00 que já negociei 30míl la.
ID: 1584
Pacote: BRCR- 130823-004_ 155-20 13_20 130905132918.zip
Data I Hora: 05/09/2013 10:20:15
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: M ichelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Fechei a 2.57 e o restante estou tentando que ele ainda aceite la, senão teremos
que pagar esse va lor prabele receber la onde ele esta.
ID: 1585
Pacote: BRCR- 130823-004_ 155-20 13_20130905132918.zip
Data / Hora: 05/09/2013 10:21:02
D ireção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Entao temos que comprar os 58 restantes urgente para o Riç levar
ID: 1586
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_20130905132918.zip
Data / Hora: 05/09/201310:26:46
D ireção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Preciso mandar o comprovante o mais rápido possível.
TD: 1587
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_20 1309051329 18.zip
Data I Hora: 05/0912013 10:27:02
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Vc me manda ou tenho que pegar ai?

(... )
ID: 1644
P acote: BRCR- 130823-004_155-20 13_20 130905141 125 .zip
Data / Hora: 05/09/2013 11:01:13
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: O total qque tem que entrar eh 218
ID: 1645
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905141125.zip
Data I Hora: 05/09/2013 11:01:24
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
htlps:i/eproc.jrpr.jus.brleprocV21controlador.php?acae>:acessar_documentojmplementacao&doc: 701413006509606560030000000005&eventcr 7014138...
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Mensagem: E o restante vc vai me dar em papel

ID: 1646
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130905141125.zip
Data / Hora: 05/09/2013 11:02:47
Direção: Or iginada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michel in) - 28748398
Mensagem: Estou esperando o ppl chegar. Ou vc vai dep tudo?
( ... )
lD: 1648
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_20 130905l41125.zip
Data / Hora: 05/09/2013 11:04:05
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: 58 vc vai me dar em papel e vamos mandar o r iç la ou outra pessoa'

181. Carlos Habib relatou, porém, dificuldades em realizar o depósito, pois
estava esperando prévia transferência da 'mulher', em provável referência a Maria de Fátima.
Fica aqui claro que se trata de uma operação dólar cabo, na qual a disponibilização do
numerário ao cliente no Brasil depende da prévia disponibilização do dinheiro pelo cliente no
exterior:
'ID: 1656
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_20130905154741.zip
Data I Hora: 05/09/2013 12:47:28
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Estao me cobrando o deposito de 77100

( ...)
TD: 1672
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_20130905160 143.zip
Data / Hora: 05/09/2013 12:51:33
Düeção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Amigo, ainda não fiz. Estou esperando o credito. Assim que cair faco na hora.
TD: 1673
Pacote: BRCR- .130823-004_155-2013_20130905160143.zip
Data / Hora: 05/09/2013 12:5 1:59
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Assim que cair se der e se un dia cairr Carlos
TD: 1674
Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_20130905160143.zip
Data / Hora: 05/09/ 2013 12:53:48
Direção: Or iginada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
https:/leproc.jfpr.jus.brlepracV2icontrolador.php?acao=acessar_doctrnentojmplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Eu dependo do dep. Da mulher. Se eu tivesse já tinha tnaandado .
(...)
ID: 1677
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20130905160 143.zip
Data / Hora : 05/09/2013 13:01:37
Dir eção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Deixa eu te explicar. A puta da mulher tem que depositar 218 que eh o va lor dos
88. Ela so depositou 70. Entendeu? Estou aguardando o restante. Por isso eu disse pro primo
que não vou tàzer mais com ela. E la sempre atrasa. Tentei ajudar mas com ela não dapra
contar. lnfelismente so ela pega nota pequena,. Mas hoje falei com primo e e le disse que já
tem quem faca o que ela faz.'

182. Em troca de mensagens imediatamente a seguir, Carlos Chater revela sua
preocupação em realizar a transferência solicitada por Rene porque .iria vincular sua empresa
às contas utilizadas po r Rene ou pelos clientes deste. Interessante notar que foi tranquilizado
por Rene pela referência de que as contas que receberiam os depósitos seriam aparentemente

de pessoas interpostas utilizadas por casas de câmbio. A afirmação tranquilizou Carlos, o que
gera alguma estranheza, considerando a ilicitude do procedimento:
'ID: 1659
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_ 20 l30905165753.zip
Data I Hora: 05/09/2013 13:55: lO
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Vc acha que se eu fizer ted não tem problema?
ID: 1660
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20130905 165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13:55:20
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: De vincular a conta?
TD: 1661
Pacote: BRCR-1 30823-004_155-20 I3_201 30905 165753.zip
Data / H ora: 05/09/2013 13:55:49
Direção: Recebida
Alvo: C ar los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Sao contas particulares que usam casas de cambio
ID: 1662
Pacote: BRCR-1 30823-004_15S-2013_20130905165753.zip
Data I Hora: 05/09/2013 13:55:58
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok
htlps:/leproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao;acessar_doetmentojmplementacao&doc=701413806509600560035&event<r7014138... 51/87
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!D: 1663
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data I Hora: 05/09/2013 13:56:09
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Nenhuma de pessoas suspeitas
ID: 1664
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130905165753.zip
Data I Hora: 05/09/2013 13:56:23
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok. Se vc esta dizendo.

TD: 1665
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 L3_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/20 13 13:56:24
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok'

183. Realizado o depósito em reais nas contas 'patticulares gue usam casas de
câmbio', o correspondente em dólares seria entregue por esta ao credor de Rene:
'ID: 1689
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130905161 S46.zip
Data I H ora: 05/09/2013 13:03:59
D ireção: Recebida
AI vo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Eu comprei esse la na cidade dele e já vao entregarna mesma hora que eu
mandar comprovante do deposito
( ...)

fD: 1666
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130905165753.zip
Data I Hora: 05/09/2013 13:56:39
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Miche lin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Esse é o cara que te fàlei de la que já entrega na cidade
(...)

ID: 1669
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_ 20 130905165753.zip
Data I Hora: 05/09/2013 13:56:59
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Veja o valor que pagamos pra ele entregar la
htlps:lleproc.jfpr.jus.br/eprocV2Jcornrolador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560035&evento=7014138...
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TD: 1670
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130905 I65753.zip
Data I Hora: 05/09/2013 13:57:37
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Sorte que caiu o dolar senão não da ria pra comprar os 58 restantes'

184. Posteriormente, Carlos afirma a Rene a realização da transferência, estando
o comprovante com André, em referência ao acusado André Catão de Miranda. No dia
seguinte, Rene confirm a a Carlos Habib a entrega dos 30 mil dólares ao credor de R ene:
'TD: 1680
Pacote: BRCR- .130823-004_155-2013_20130905 1851 I 5.zip
Data / Hora: 05/09/2013 15:41:24
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem : Vc tem o comprovante?
lD: 1681
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_20 130905185 ll 5.zip
Data / Hora: 05/09/201315:41:56
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem : J á esta la no escritorio. Com andr e

LD: 1682
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_20 130905185115.zip
Data / H ora: 05/09/2013 15;42:04
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok
( ...)

ID: 1773
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_20 130906122714.zip
D ata I Hora: 06/09/2013 09:15:22
Direção: Recebida
Alvo: C ar los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Já receberam o 30
ID: 1774
Pacote: BRCR-l30823-004_155-2013_20130906122714.zip
Data I l-Tora: 06/09/2013 09:15:57
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Otimo'

185. Este comprovante de depósito não foi, contudo, localizado.
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138... 53/87
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186. Quanto ao remanescente, a negociação foi retomada em 09/09/2013:
'JD: 1862
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130909131508.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10:12:33
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Bom dia

!D: 1863
Pacote: BRCR- l30823-004_1 55-20 13_20 130909131508.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10: 13:28
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b9l!b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Já fàlei com ele e nos fez 2.49
ID: 1864
Pacote: BRCR-1 30823-004_1 55-20 13_20130909131508.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10:13:44
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Miche1in(Michelin) - 28748398
Mensagem: Já vai me passar a conta
(...)

TO: 1842
Pacolt:: BRCR-130823-004_155-20 13_20130909135715.zip
Data / Hora: 09/09/2013 10:45:10
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Banco do brasi1 Ag 6853 Cc 1102-9 Cnpj 03.835.426/0001 -53 Valor: 72.400,00 rs
ID: 1843
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20130909135715.zip
Data / Hora: 09/09/2013 10:45:30
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Miche lin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Transaco transp. Nac. lnt. Ltda
ID: 1844
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130909135715.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10:46:49
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: A 2,49 = 29.076 us
ID: 1857
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909141116.zip
Data / Hora: 09/09/2013 11:07:47
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
hrtps://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&loc=70141380650960656003evento=7014138...
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Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Ele vai mandar contas separadas porque cada cliente precisa um valor
( ...)

ID: 1858
Pacote: BRCR-1 30823-004_155-2013_20130909141 11 6.zip
Data / Hora: 09/09/2013 11:08:38
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 2 8748398
Mensagem: Já me deu outra pra colocar Rs 19.920,00

ID: 1859
Pacote: BRCR-1 30823-004_155-2013_20130909141116.zip
Data / Hora: 09/09/2013 11:09:31
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Banco Jtau
ID: 1860
Pacote: BRCR- 130823-004_ 155-2013_20 13090914 111 6.zip
Data / Hora: 09/09/20.13 11:09:40
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze)- 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Agencia: 3136
ID: 1861

Pacote: BRCR- 130823-004_155-2013_20 13090914ll l6.zip
Data I Hora: 09/09/2013 li: li :00
Direção: Or iginada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok
( ...)

187. Apesar da indicação das contas~ Carlos Habib não fez o depósito, motivo
pelo qual Rene, além de reclamar, afirmou que informaria outras contas:
'lD: 1919
Pacote: BRCR- 130823-004_ 155-2013_ 2013091 0200822.zip
Data / Hora: 10/09/2013 16:55:02
D ireção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: É bem mais fácil pra vc que não precisa me atender .Mas eu atendo a todos e a
qualquer hora e vc nem imagina o quanto eu estou tendo que me explicar, porque essa gente
de quem compramos os dólares é muito seria e fechou compromisso com o cliente dele pra
nos depositarmos e não fizemos. Entao imagina o que eu tive que escutar, porque para eles
não existe a palavra FALHA
( ...)

ID: 1922
hHps://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php7acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_20 130911031254.zip
Data I Hora: 11 /09/2013 00:02:34
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin)- 28748398
Mensagem: Avise o Andre que não pode mais depositar aqueles 72.400,00 quando ele tivar o
valor nas maos temos que pedir outra conta.'

188. Foram, em seguida, interceptados diálogos por telefone entre Rene Luiz
Pereira, Ediel Viana da Silva e André Catão de Miranda, estes dois últimos gerente
administrativo e gerente financeiro, respectivamente, do Posto da Torre Ltda., empresa de
propriedade de Carlos Habib Chater:
Diálogo entre Ediel e Rene em 11/09/2013, às 07:12:
'EDTEL: Alô.

RENE: Quem fala?
EDIEL: Ediel.
RENE: O André está ai?
EDTEL: Ainda não.
RENE: Qual que é seu nome ?
EDfEL: Ediel.
RENE: Você no escritório trabalha, né ?
EDIEL: Isso.
RENE: Você poderia deixar um recado pra ele, por favor ? Ele ou Carlos. Diga que o Rene
ligou.
EDIEL: Hã.
RENE: E. porque ele tem um TED pra, duas TEDs pra me fazer ai, com dois números de
conta. diga a
ele que aquela de 72400 não pode mais ser feita nessa conta.
EDIEL: Ele tem seu telefone ? O André.
RENE: Ele tem, mas não vai conseguir fàlá comigo, só um pouco mais tarde
EDIEL: Tá, eu só vô avisa ...
RENE: É bom avisa, porque senão se ele fize esse TED o dinheiro está perdido.
EDlEL: A de 72 não é pra faze nessa conta, é pra manda em outra conta, é isso ?
RENE: É, a hora que ele tiver o dinheiro, ele fala comigo. Eu dou um jeito de falar com ele.
Ele fala já se tá com o dinheiro ou o Carlos me avisa e ai eu passo a conta, porque é ... Ele
teve a conta, não fez o depósito. então a outra conta ele pode fàzer, o 19 mil e pouco.
EDIEL: Tá.
RENE: A de 72 ele cancela e me pede uma outra conta, la bom?
EDIEL: Tá combinado, rene. Võ avisa aqui'

Diálogo entre André Catão de Miranda e Rene Luiz Pereira em 11/09/2013, às
09:40:
'ANDRÉ: Alô.
RENÉ: Como está ANDRÉ? Tudo bem?
ANDRÉ: Tudo.
RENÉ: Então tá bom. Liguei um pouco mais cedo pra você e deixei recado, eles te deram.
ANDRÉ: Ah, é. EDTEL falou.
RENÉ: Ah tá ...
ANDRÉ: Que aquela conta não é pra fazer, né?
RENÊ: Já er a, porque aquilo era do cliente do cara e ...
ANDRÉ: Aham.
RENÉ: ...Nós o prejudicamos bastante.
ANDRÉ: Ele fez direto.
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RENÉ: Isso, porque ele não podia deixar o cara sem ... Sem o... Sem esse va lor.
....1. t
ANDRÉ: Entendi.
RENÉ: Então ele já fez. Agora, eu vou ter que ver com você a hora exata. Porque al eu
peço... Porque o cara já está ... Até esse cara, ou seja, ...Uma pessoa que eu faço negócios
sempre.
ANDRÉ: Aquele 19 mantém.
RENÉ: Aquele 19 mantém.
ANDRÉ: Tá. RENÉ: Até ele já ficou chateado. (incompreensível - O cara tem que ver?) até
onde são prejudicial essas coisas né?
ANDRÉ: É.
RENÉ: O que você tá sentindo? Hoje resolve realmente isso?
ANDRÉ: O CARLOS tá chegando e eu quero que ele ligue pra você. Porque, a!, ele já passa
tudo certinho.
RENÉ: Tá, mas você tá achando que não ...
ANDRÉ: Não, eu não se i. Porque, como ele não está aqui, e ele chega só meio-dia, e ele
ainda tá vendo com o banco toda a programação, aí é melhor a gente ver com ele direto, né?
RENÊ: É.
ANDRÉ: Porque aí eu não posso dizer o que vai ser, o que não vai ser. Porque, aí, eu posso
falar alguma coisa errada também. Né?
RENÊ: É
ANDRÉ:: Mas ele meio-dia tá aqui.
RENÉ: Tudo bem. É porque a s ituação já está muito grave.
ANDRÉ: É, eu sei.(...)'

'ANDRE:alô
RENE: oi, é o Andre?
ANDRE:isso
RENE: como está meu amigo, é o Rene, rudo bem?
ANDRE:opa. tudo bem
RENE: ótimo; ele fa lou que deu certo já hoje né?
ANDRE:olha, já entrou mas não foi efetivado ainda RENE: me mandaram um recado que era
pra eu pegar a conta pra você. É, eu não tenho essa conta ainda porque o cara ficou muito
desconfiado e nao (ininteligível) ainda
ANDRE:entendi
RENE: então ele pediu, falou: eu só vou passar na mesma hora que você me falar que já está
com o dinheiro. Mas eu já pedi a conta porque o Salomão
ANDRE:é, ainda não entá cem por cento efetivada; tá na programação que vai dar certo hoje
mas ainda não
RENE: mas de qualquer forma o Carlos já garantiu que por outro lado ele tem
ANDRE:ah, tudo bem, então ótimo
RENE: parece se não dá ai, ele ia pegar até do (sobrinho?)
ANDRE:ótimo, então é bom porque daí eu já fico mais tranquilo também
RENE: então isso, realmente, se passa hoje meu amigo, o problema é muito grave
ANDRE:aham
RENE: então, logo que essa pessoa me retorne aí eu já passo pra você ANDRE:tudo bem
RENE: ele não mandou ainda
ANDRE:ok
RENE: mas logo que ele me passe eu já passo isso pra você; e já bate um papo com o Car los,
ele já está aí ou não?
ANDRE:não, ainda não
RENE:já pergunte pra ele logo isso então porque ele garantiu, porque quem me ligou não foi
ele eu não liguei mais pra ele
ANDRE:aham
RENE: quem me ligou foi o Salomão
ANDRE:ah tá
RENE: o coitado ficou penhorado lá até agora
ANDRE:eu sei
https://eproc.jfpr.jtJS.bri eprocV2/cnntrol:mor.php?acan=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606!iôOO.'l0000000005&eventn=7014138.
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RENE: então ele me garantiu, ta ótimo, chegando hoje isso ai ainda salva a situação
ANDRE:tá beleza, se Salomão entrou no meio já melhorou
RENE:é, assim foi que me falou ele tá bom
ANDRE:tá ótimo
RENE: então está bem
ANDRE: obrigado
RENE: logo que eu te nha aqui eu passo pra você
ANDRE:tá, muito obrigado Rene
RENE: um abraço, obrigado a você.'

189. Houve, porém, um problema com uma das transferências, o que motivou o
diálogo abaixo entre Rene Luiz Pereira e André Catão de Miranda em 17/09/2013, às 16:03, e
realização de novos depósitos em substituição:
'ANDRÉ: Oi.
RENE: ANDRÉ?
ANDRÉ: Oi.
RENE: Oi
ANDRÉ, é o RENE. Tudo bem?
ANO RÉ: Tudo.
RENE: Me fala uma coisa: houv e algum problema com aquela TED de sexta?
ANDRÉ: Aquela TED foi refeita porque o banco devolveu mas eu já refiz de outra forma. Ela
foi como, quer ver? Deixa eu lhe passar. Ela foi como 7100 em depósito e 33, 33400 TED.
RENE: Pera aí que eu vou ter que anotar. ANDRÉ: Aí, dá os 40500 (quarenta e quinhentos),
do mesmo jeito.
RENE: 7100 ...
ANDRÉ: 7100 em dinheito...
RENE: Você tem BBM, tem não?
ANDRÉ: Não, não tem não. Ó 7100 em dinheiro. Depósito na boca do caixa, e 33400 TED.
RENE: Que dia foi isso?
ANDRÉ: Tsso foi segunda-feira, cedinho.
RENE: Segunda?
ANDRÉ: É
RENE: Se eles não aceitar, eu vou aí pega esse negoc1o, agora com você. Esse ... Esse
ignorante não vai aceitar. .. Tem que mandar sempre uma foto pra ele.
ANDRÉ: Tudo bem. É porque vira, exatamente, os mesmos 4500, certo?
RENE: Certo, Certo. ( ...)'

190. Esses diálogos foram ouvidos em audiência, tendo André Catão de
Miranda, interlocutor dos dois últimos, reconhecido a autenticidade. O mesmo procedimento
não foi adotado para Rene Luiz Pereira, que optou por ficar em silêncio. O reconhecimento,
de todo modo, da autenticidade por wna dos interlocutores é suficiente, além de não existir
qualquer dúvida fundada a respeito da idoneidade da prova.
191. Desta feita, os comprovantes dos depósitos foram interceptados em anexos
das mensagens enviadas por Rene Luiz Pereira para outros interlocutores. Transcrevo
mensagens com esses interlocutores:
'TD: 4498
Pacote: BRCR-J 30823-004_155-20 13_20 130914000942_full.zip
Data / Hora: 13/09/2013 14:10:16
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Omeprazoi(Omeprazol) - 25a2c477
Mensagem: Estou tentando rêceber desse çara que vc sabe e me pediu uma conta pra mandar
https://eproc.jfpr.jus.brleprocV21controlador.php?acao=acessar_documentojmplemenlacao&doc=701413806509606560035&evento=7014138...
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umTED
lD: 4499
Pacote: BRCR- 130823-004_155-20 13_20 130914000942_full.zip
Data I Hora: 13/09/2013 14: 10:31
Dir eção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Omeprazoi(Omeprazol) - 25a2c477
Mensagem: Não quero por na minha e falta 125500

TD: 4500
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 130914000942_full.zip
Data / Hora: 13/09/2013 14:10:46
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Omeprazo1{0meprazo1) - 25a2c477
Mensagem·: Vc não tem desse pessoal pra mandarmos?
ID: 450 1
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20 130914000942_ full.zip
Data / Hora: 13/09/201314:11:10
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Omeprazoi(Omeprazol) - 25a2c477
Mensagem: Um minuto que vejo aqui'

192. Por mensagem enviada por BBM em 17/09/2013, às 09:42, Rene Luiz
Pereira enviou a pessoa com o codinome 'Matusalem', o comprovante digitalizado do depósito
em dinheiro de R$ 40.500,00 efetuado pela empresa Posto da Torre Ltda., em 13/09/2013, na
conta de Gilson M . Ferreira ME, mantida no Banco Itaú, Agência Xaxim em Curitiba. Em
mensagem sucessiva, às 09:43, enviou comprovante de depósito em cheques de R$ 50.000,00,
aqui sem identificação do depositante.
193. Esses depósitos encontram-se na fls. 54-55 do arquivo contendo a íntegra
das mensagens BBM de Rene Luiz Pereira (M.ichelin) e que foram disponibilizados pelo
oficio no evento 209 do processo 5026387- 13.2013.404.7000. Também encontram-se nos
autos, no relatório de interceptação constante no evento 114, arquivo petl, do processo
5026387-13.2013.404.7000.
194. Como adiantado, o depósito de R$ 40.500,00 deu problema, o que motivou,
em 16/09/2013, depósitos substitutivos de R$ 33.400,00 e R$ 7.100,00 na mesma conta de
Gilson M. Ferreira ME. O fato foi objeto de troca de mensagem entre Rene Luiz Pereira e
Matusalém:
'lD: 1967
Pacote: BRCR- 130823-004_1 55-2013_20 130917192144.zip
Data / H01:a: 17/09/201316:10:25
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Matusalem(Matusalem)- 29c9e03d
Mensagem: Eleja tinha mandado outra Ted ontem pirque viu que voltou
ID: 1968
Pacote: BRCR-130823-004_1 55-2013_ 20 l30917192144.zip
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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Data I Hora: 17109120 13 16:10:26
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Matusalem(Matusalem) - 29c9e03d
Mensagem: Entrou outra Ted de 33.400,00 e um depositi em dinheiro de 7.100 que dao Os
mesmos 40500.'

195. Esses novos depósitos foram enviados por mensagens BBM por Rene Luiz
Pereira para Matusalém em 18/09/2012, 10:27 e 10:28. Encontram-se nas fls. 132 e 133 do
arquivo contendo a íntegra das mensagens BBM de Rene Luiz Pereira (Michelin) e que foram
disponibilizados pelo oficio no evento 209 do processo 5026387-13.2013.404.7000. Também
encontram-se nos autos, no relatório de interceptação constante no evento 114, arquivo petl,
do processo 5026387-13.2013.404.7000. No depósito de R$ 33.400,00 é identificado o Posto
da TotTe Ltda. como depositante.
196. Os depósitos provenientes do Posto da Torre Ltda. na conta Gilson Ferreira
em Curitiba também encontram-se provados pela quebra judicial de sigilo bancário da conta
Gilson Ferreira, tendo sido produzido o laudo pericial 006/2014/SETEC pela perícia da
Polícia Federal e que se encontra no evento 18, laul, do processo 5001438-85.2014.404.7000.
Na fl. cinco do laudo, consta a identificação dos depósitos provenientes do Posto da Torre na
referida conta.
197. Em outras trocas de mensagens BBM de Rene Luiz Pereira com as pessoas
de língua espanhola que utilizam os codinomes Caballero e Chavo fica evidenciado que eram
estes os credores de Rene no exterior, especificamente na Bolívia, e que o dinheiro em última
análise a eles se destinava. São várias mensagens nesse sentido constante nas fls. 39-43 do
anexo apresentado pelo MPF junto à denúncia (anexoS, evento 1). Destaco apenas algumas:
'ID: 5756
Pacote: BRCR-1 30823-004_155-20 13_20 130917131453.zip
Data I Hora: 17/09/2013 09:50:48
Direção: Or iginada
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Chavo (Boi) 'Salazar Solis'(Chavo) - 266e b50
Mensagem: Estoy hablando con la casa de cambio para sacarmos porto menos un parte para
darmos ai hombre ahí, porque la otra parte el Maricá AC deposito en
cheque y solo manana liberando
( ...)

ID: 6593
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 13091800 1408_full.zip
Data / Hora: .17/09/20131 1: 55:29
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 26504fad
Mensagem: Amigo como le fue con la casa de cambio
TD: 6594
Pacote: BRCR-130823-004_155-20 13_2013091800 L408_full.zip
Data I Hora: 17/0912013 11:55:47
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Caballero(Caballero)- 26504fàd
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509600560030000000005&evento=7014138...
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Mensagem: Que le dijo

!D: 6595
Pacote: BRCR-l30823-004_155-2013_20130918001408_full.zip
Data / Hora: 17/09/2013 11:55:52
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 26504fad
Mensagem: Esperando que autorize
TD: 6596
Pacote: BRCR-1 30823-004_155-2013_20 13091800 1408_full.zip
Data / Hora: 17/09/201311:56:.14
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin)- 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 26504fad
Mensagem: Pe ro es si o si autoriza para hora
( ...)

TD: 5829
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20 13091715391l.zip
Data I Hora: 17/09/2013 12:38:32
Direção: Recebida
Alvo: Mlchelin(Michelin)- 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 26504fad
Mensagem: Me dice donde recojo en que casa de cambio me voy'

198. Oportuno lembrar que a pessoa que utilizava o codinome Caballero já
figurou em outra troca de mensagens com Rene Luiz Pereira, naquela, anteriormente referida,
quando Rene Luiz Pereira comenta a perda do carregamento de cerca de 700 kg de cocaína
(item 132).
199. Sobre a ulterior destinação desses valores à pessoas nas Bolívia, tomo a
liberdade de transcrever a síntese efetuada pelo :MPF em suas alegações finais fl. 19 (evento
415):
'A remessa dos valores para o exterior é igualmente cristalina em face das conversas

interceptadas.
Veja-se nesse sentido. primeiramente que, quanto à transação no valor de R$ 77.1 00,00,
RENE informa a CH ATER que os destinatários já receberam os 30 (o equivalente em dólares,
no montante de US$ 30.000,00), ao que CHATER responde 'ótimo', demonstrando inequívoca
ciência da remessa ao e)l:terior.
Mais cloqucntc que isso é o fato de que, para a remessa do R$ 125.500,00 identificados acima
como 'operações 4 e 5', RENE recebe indicação de conta de doleiro identificado pelo nick
MATIJSALEM, que informa que seu lp de contato no Skype é da Bolívia .
. A partir do item 32 do anexo à denúncia demonstra-se que, contemporaneamente às
transações com CHATER, RENE mantém diálogos com bolivianos identificados pelos nicks
CHAVO, BLACK e CABALLERO sobre pagamento de carregamento de drogas, confirmando
com o primeiro o depósito dos valores por CHATER.
O teor das conversas evidencia que os valores foram remetidos à Bolívia por MATUSALEM,
onde foram recebidos pelo emissário de RENE identificado como CHAVO, o qual, por sua
vez, os repassou ao credor/fornecedor a CABALLERO.
Nesse sentido, vale especial remissão ao item 46, no qual RENE mantém conversação
simultânea com MATUSALEM, CHAVO e CABALLERO sobre o local em que o dinheiro
deveria ser buscado e entregt.1e, com várias menções a pontos da cidade boliviana de Santa
hnps://eproc.jfpr.]us.br/eproc:V2icontrolador.php?acao=acessar_documento_lmplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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200. Saliente-se que as mensagens trocadas entre Rene e as pessoas com
codinome Matusalem, Chave e Caballero estão todas em espanhol, evidenciando que não se
tratam de residentes no Brasil. Ademais, como bem apontado pelo MPF o IP de contato de
Matusalém fica na Bolívia (evento 114 dos autos 5026387-13.2014.404.7000).
20 1. Assim, por transações subreptícias, 124 mi I dólares foram enviados da
Europa, através de Maria de Fátima Stocker, para o Brasil, tendo como destinatário imediato
Rene Luiz Pereira e destinatários remotos fornecedores de drogas na Bolívia.
202. Carlos Habib Chater e Sleiman Nassim El Kobrossy atuaram como
operadores do mercado negro de câmbio, intermediando a operação.
203. A pedido de Carlos Habib Chater, 36 mil dólares foram entregues em
espécie no escritório profissional de Alberto Youssef em São Paulo na data de 30/08/2013 ,
sendo, em seguida, entregues a Rene Luiz Pereira.
204. Apesar da utilização do escritório de Alberto Youssef para essa entrega, as
provas indicam que o valor em espécie foi ali levado por emissário não identificado de Maria
de Fátima Stocker e, posteriormente, entregue a Rene Luiz Pereira, sem uma participação
mais ativa, além da cessão de endereço, por Alberto Youssef.
205. O remanescente, os 88 mil dólares, foi disponibilizado a Rene mediante
depósitos do equivalente em reais efetuados por André Catão de Miranda, por determinação
de Carlos Habib Chater, e foram provenientes da empresa por este contro lada, a Posto da
Torre Ltda. Primeiro, um depósito de R$ 77.1 00 em 05/09/20 13, cujo comprovante não foi
apreendido. Depois, dois depósitos, um de R$ 40.500,00, outro de R$ 50.000,00, efetuados
em 13/09/20 13, na conta de Gilson M. Ferreira ME, mantida no Banco Itaú, Agência Xaxim
em Curitiba. Diante da falha na efetivação do depósito de R$ 40.500,00, foram realizados
depósitos substitutivos de R$ 33.400,00 e R$ 7.100,00 em 16/09/2013, também provenientes
do Posto da Torre.

206. Os depósitos de 13 e 16/09/2013 estão comprovados documentalmente.
Representavam a contrapattida da aquisição do correspondente em dólares em casa de câmbio
não totalmente identificada, mas que utilizaria a referida conta em nome de Gilson Ferreira.
Os valores em dólares foram então providenciados aos fornecedores de Rene Luiz Pereira no
exterior, entre eles as pessoas identificadas como Caballero e Chave.
207. Posto da Torre Ltda., CNPJ 04.473.193/0001-59, identificado
expressamente como depositante em pelo menos dois dos comprovantes dos depósitos, é de
propriedade e controle de Carlos Habib Chater, que figura, juntan1ente com sua esposa,
Dinorah Abrão, no quadro societário. O próprio Carlos Habib admitiu em Juízo ser o titular e
gestor do Posto da Torre (evento 424, 'Juiz Federal: Senhor Carlos, pra esclarecer, o senhor é
proprietário desse Posto da Torre?; Carlos Habib: Sim.').
208. Além da prova material das operações, o acusado Carlos Habib Chater,
como adiantado, reconheceu, em Juízo, a autenticidade das interceptações e confirmou os
codinomes utilizados no BBM pelos interlocutores Sleiman Nassim (Silo), Maria de Fátima
Stocker (Fast GMX e Evi) e Rene Luiz Pereira (Michelin) (evento 424).
ht1ps://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21contrdador.php?acao:acessar_documentojmplemen1acao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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209. Os fatos configuram crime ele lavagem de dinheiro.

21 O. A internalização subrept[cia de valores do exterior, com a realização de \
operações dólar cabo e sem utilização dos sistemas de transferências formais, nas quais essas
transações ficam registradas, como o SISBACEN junto ao Banco Central, constitui ocultação,
uma das condutas nucleares do crime de lavagem de dinheiro.
211. Como condutas de ocultação adicionais, foi utilizada, como intermediária
das transações, empresa estranha a origem e ao destinatário das transações, especificamente a
empresa Posto da Torre Ltda., ocultando, em meio as múltiplas operações de um posto de
gasolina, transferências criminosas.
212. A Posto da Torre é empresa real constituída em Brasília. Trata-se de posto
de gasolina de grande movimentação, como reconhecem as próprias Defesas e como afirmado
pelas testemunhas. A utilização da empresa da espécie para a realização de transações
bancárias subreptícias e estranhas ao seu objeto social constitui expediente hábil à ocultá-las.
213. Além disso, a empresa Gilson M. Ferreira Transporte ME, titular da conta
em Curitiba que recebeu os depósitos provenientes da empresa Posto da Torre Ltda., é de
fachada, sendo sua conta utilizada apenas para movimentação financeira ilegal. Conforme
relatório obtido junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeira, a conta em questão
movimentou entre setembro de 20 12 a fevereiro de 2013, o valor total de R$ 23.035.226,00, o
que é absolutamente incompatível com a condição de microempresa (Relatório 10964, evento
15, anexo9, processo 5001438-85.2014.404.7000). A movimentação müionária da empresa
também foi objeto do laudo pericial 006/2014/SETEC pela perícia da Polícia Federal e que se
encontra no evento 18, 1aul, do processo 5001438-85.2014.404.7000, sendo ali apontado nos
anos de 2012 e 2013 movimentação total de cerca de R$ 29.450.333,54 em cerca de 3.451
transações, o que representam indícios de que se trata de mera conta de passagem, utilizada
por terceiros.
2 14. Caracterizadas, portanto, as condutas de ocultação pela realização de
transferências internacionais à margem do sistema formal de transferência e sem registro no
SISBACEN do Banco Central, pela utilização de empresa intermediária estranha aos
destinatários e beneficiários, especificamente o Posto da Torre Ltda., e pela realização de
depósitos em conta de pessoa interposta utilizada por terceiros, a Gilson M. Ferreira
Transportes ME.
215. Os recursos movimentados nessas transações têm origem cnmmosa,
especiftcamente no tráfico de drogas, considerando o profundo envolvimento de Rene Luiz
Pereira nesta atividade, conforme já demonstrado.
216. É importante destacar que, no mundo da criminalidade complexa, inclusive
no tráfico de drogas, criminosos não mantém contabilidade formal de seus negócios ilicitos.
217. Em transações relacionadas a atividades criminais complexas, dificilmente
haverá prova direta de sua origem, natureza e propósitos criminosos.
218. Em casos envolvendo lavagem de produto de tráfico de drogas, a prova
disponível será usualmente indireta ou indiciária no sentido técnico do art. 239 do Código de
https:/leproc.jfpr.jus.br/eprocV2Jcontrolador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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219. No Direito Comparado, tem se entendido que a prova .indiciária é
fundamental no processo por crime de lavagem de dinheiro, inclusive quanto à prova de que o
objeto da lavagem é produto de um crime antecedente.
220. Por exemplo, nos Estados Unidos, tal prova pode ser satisfeita com
elementos circunstanciais, a expressão usualmente utilizada para representar a prova indireta.
Ilustrativamente:
- em United States v. Abbel, 271 F3d 1286 ( 11th C ir. 1001 ), decidiu-se que a
prova de que o cliente do acusado por crime de lavagem era um traficante, cujos negócios
legítimos eram financiados por proventos do tráfico, era suficiente para concluir-se que as
t ransações do acusado com seu cliente envolviam bens contaminados;
- em United States v. Golb, 69 F3d 1417 (9th Cr. 1995), e ntendeu-se que,
quando o acusado por crime de lavagem faz declarações de que o adquirente de um avião é
um traficante e quando o avião é modificado para acomodar entorpecentes, pode ser
concluído que o dinheiro utilizado na aquisição era dinheiro proveniente de tráfico de
entorpecentes;
- em United States v. Reiss, 186 f. 3d 149 (2d Cir. 1999), a utilização de
s ubterfúgios para o pagamento de um avião envolvendo conhecido traficante foi considerada
suficiente para estabelecer a procedência ilícita dos recursos empregados na compra;
- em casos como United States v. Hardwell, 80 F.3d 1471 (1Oth Cir. 1996) e
United States v . King, 169 F.ed 1035 (6th Cir_ 1999), decidiu-se que a falta de prova de renda
legítima ou suficiente para justificar transações feitas por criminoso era prova suficiente da
origem criminosa dos recw-sos empregados.
221. Tais casos e os respectivos resumos foram extraídos de manual dil'igido aos
Procuradores Federais notte-americanos, no qual sob o título 'Prova circunstancial é suficiente
para demonstrar que a propriedade é proveniente de atividade criminosa específica'
('circunstantial evidence sufficient to show property was SUA proceeds'), são arrolados cerca
de onze precedentes (U.S. DEPARTMENT OF WSTICE. Criminal Division_ AssetForfeiture
and Money Laundering Section. Federal Money Laundering Cases: Cases interpreting the
Federal Money Laundering Statutes (18 U.S.C. §§ 1956, 1957, and 1960 and Related
Forfeiture Provisions (18 U.S.C. §§ 981 and 982). janeiro, 2004, p.30-31.)
222. De forma semelhante, o Supremo T ribunal Espanhol - STE vem
entendendo que a condenação pelo crime de lavagem não exige a condenação pelo crime
antecedente, que a prova de que o objeto da lavagem é produto de crime antecedente pode ser
satisfeita com prova .indiciária e que esta, em geral, tem um papel fundamental no processo
por crime de lavagem de dinheiro. Ilustrativamente (Todos esses j ulgados podem ser
acessados através do site www.pode1judicial.es):
- na STS 392/2006 entendeu-se que a prova de que o acusado figurava como
proprietário de embarcação de alta velocidade em Ceuta, do tipo comumente uti lizada para
transp01te de droga na região do Estreito de Gibraltar, sem ter renda lícita que pudesse
justificar tal propriedade, aliada à prova de que a embarcação teria, na única vez em que
utilizada, sido conduzida por pessoa com antecedente por crime de tráfico de drogas, eram
suficientes para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro;
- na STS 33/2005 decidiu-se que a aquisição pelo acusado de quatro
embarcações de alta velocidade e um veículo, sem que ele tivesse renda de fonte lícita ou
fornecido explicações para as aquisições e para o destino dos bens, aliada à prévia condenação
https:/leproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao:acessar_documentojmplementacao&doc=701413&l650960656003evento=7014138...
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dele por tráfico de drogas e à prova de que ele seria dependente de drogas, eram slificie s5
para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro;
- na STS 1637/1999 entendeu-se que realização, por p essoa com antecedentes
por tráfico de drogas, de transações elevadas em dinheiro aliada à inexistência de operações
comerciais ou negócios que pudessem justificar a origem da expressiva quantidade de
dinheiro, constituíam prova indiciária suficiente de lavagem de dinheiro proveniente de
tráfico de drogas;
- na STS 1704/2001 decidiu-se que a prova do crime de lavagem não depende
de sentença quanto ao crime antecedente e que da realização de operações bancárias
extravagantes envolvendo dinheiro proveniente de tráfico de drogas pode-se inferir dolo do
crime de lavagem.
223. Da referida STS 392/2006, é opmtuna transcrição, ainda que longa, da
fundan1entação que vêm sendo empregada pelo STE quanto à avaliação da prova indiciária
em geral e desta em relação ao crime de lavagem.
'1. Es doctrina reiterada de esta Sala la eficacia probatoria de la prueba de indicias y la
exigencia de una serie de requisitos relativos a los indicias y a la infurencia.
'La prueba indiciaria, circunstancial o indirecta es suficiente para justificar la participación
en el hecho punible, siempre que reuna unos determinados requisitos, que esta Sala,
recogiendo principias interpretativos del Tribunal Constitucional, ha repetido hasta la
saciedad. Tales exigencias se pueden concretar en las siguientes:
I) De carácter formal: a) que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o
indícios que se estimem plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la
deducción o inferencia; b) que la sentencia haya explicitado el razonamiento a través del
cual, partiendo de los indicias. se ha !legado a la convicción del acaecimemo del hecho
punible y la participación en el mismo del acusado, explicitación, que aún cuando pueda ser
sucienta o escueta se hace imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente para
posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.
2) Desde el punto de vista material es preciso cumplir unos requisitos que se refieren tanto a
los indicias en si mismos, como a la deducción o inferencia.
Respecto a los indicias es necesario:
a) que estén plenamente acreditados.
b) de naruraleza inequívocamente acusatoria.
c) que sean plurales o siendo único que posea uma singular potencia acreditativa.
d) que sean concomitantes ai hecho que se trate de probar.
e) que estén interrelacionados, cuando sean varias, de modo que se refuerzen entre sí.
En cuanto a la deducción o inferencia es preciso:
a) que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino
que responda plenamente a las regias de la lógica y la experiencia.
b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de
acreditar, existiendo entre ambos un 'enlace preciso y directo según las regias de I criter io
humano.'
2. En el delito de blanqueo de capitales, provenientes de delitos de tráfico de drogas, se ha
venido exigiendo tres elementos indiciarias, cuya concurrencia podría desembocar en la
convicción de la existencia del delito, lógicamente dependiendo de la intensidad de los
mismos y de las explicaciones o justificaciones del acusado.
Estas indicias consisten en:
a) el incremento inusual del patrimonio del acusado.
b) la inexistencia de negocias lícitos que puedan justificar el referido incremento patrimonial
así como las adquisiciones y gastos realizados.
c) la constatación de un vínculo o conexión con aclividades de tráfico de estupefacientes o con
personas o grupos relacionados con los mismos.'
https:1/eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controtador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=7014138065096065600300005&evento=7014138...
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'A ello debe recordarse como reflexión criminológica que en deLitos como el enjuiciado, lo
usual será contar sólo con pruebas indiciarias y que el cuestionamiento de su aptitud para
provocar el decaimento de la presunción de inocencia solo produciría e l efecto de lograr la
impunidad respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse e l
narcotráfico y las enormes ganancias que de el se derivan, las que se encuentran en íntima
unión con él como se reconece expresamente en la Convención de Viena de 1988 ya citada.'

225. No Brasil, a jurisprudência dos Tribunais de Apelação ainda não é
suficientemente significativa a respeito desta questão. Não obstante, é possível encontrar
alguns julgados adotando o mesmo entendimento, de que a prova indiciária do crime
antecedente seria suficiente. Por exemplo, no julgamento da ACR 2000.71.00.041264-1 - 8."
Turma - Rei. Des. Luiz Fernando Penteado- por maioria- j. 25/07/2007, DE de 02/08/2007, e
da ACR 2000.71.00.037905-4 - 8. 3 Turma- Rei. Des. Luiz Fernando P enteado - un. - j.
05/04/2006, dede 03/05/2006, o TRF da 4." Região, em casos envolvendo lavagem de
dinheiro tendo por antecedentes crimes de contrabando, descaminho e contra o sistema
financeiro, decidiu-se expressamente que 'não é exigida prova cabal dos delitos antecedentes,
bastando apenas indícios da prática das figuras mencionadas nos incisos I a VII para que se
complete a tipicidade'. Também merece referência o precedente na ACR 2006.70000267525/PR e 2006.7000020042-0, 8." Turma do TRF4, Rei. Des. Federal Paulo Afonso Brum, un., j .
19/ 11 /2008, no qual foi reconhecido o papel relevante da prova indiciária no crime de
lavagem de dinheiro.
226. Também merece referência o seguinte precedente da 5." Turma do Superior
Tribunal de Justiça quanto à configuração do crime de lavagem, quando do julgamento de
recurso especial interposto contra acórdão condenatório por crime de lavagem do Tribunal
Regional Federal da 4" Região:
'Para a configuração do c r ime de lavage m de dinheiro, não é necessária a prova cabal do
crime antecedente, mas a demonstração de 'indícios suficientes da existência do crime
antecedente', conforme o teor do §1. 0 do art. 2.0 da Lei n." 9.613/98. (Precedentes do S1F e
desta Corte)' (RESP 1.133.944/PR - Rei. Min. Felix Fischer - 5.3 Turma do SfJ - j.
27/04/201 O)

227. O fato é que o crime de lavagem de dinheiro reveste-se usualmente de certa
complexidade, sendo dificil revelá-lo e prová-lo. O usual será dispor apenas de prova indireta
de seus elementos, inclusive quanto a origem criminosa dos bens, direitos e valores
envolvidos.
228. Admitir a validade da prova indireta para a caracterização do crime de

lavagem não é algo diferente do que ocorre em relação a qualquer outro crime. Isso não
significa, por outro lado, um enfraquecimento das garantias do acusado no processo penal,
pois a prova, ainda que indireta, deve ser suficientemente convincente para satisfazer o
standard da prova acima de qualquer dúvida razoável.
229. No caso presente, há indícios robustos, concomjtantes e concordantes
quanto a origem, natureza e propósitos criinh1osos das transações relacionadas em questão,
especificamente:
-realização das transações subrepticiamente, de forma a ocultar a sua existência;
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- emprego de contas de empresas intermediárias e ainda contas de pessoas-~ 4J- '
interpostas;
\
- inexistência de negócios lícitos que possam justificar as transações;
- envolvimento profundo do principal responsável pelas transações no assim
denominado mundo das drogas.
230. Tais elementos indíciários, aliados à falta de explicações pelos acusados
sobre a natureza, origem e destino das transações, são suficientes para a comprovação da
materialidade, acima de qualquer dúvida razoável, do crime de lavagem de dinl1eiro, tendo
por antecedentes crimes de tráfico de drogas.
231. Como já apontado, trata-se aqui, em realidade, de operação clássica de
lavagem de dinheiro, no qual o produto da venda de drogas na Europa é remetida
subreptici arnente para pagamento dos fornecedores nos países de origem, com a circunstância
de, no presente caso, haver a intermediação da transação no Brasil. No primeiro relatório
anual apresentado pelo FATF/GAFI (FATF-GAFI. FATF Annual Report de 1990. disponível
em www.fatf-gafi.org/dataoecd/20/ 16/33643019.pdf), já havia referência a essa tipologia de
lavagem de dinheiro.
232. Embora a doutrina reporte-se a fases da lavagem de dinheiro, colocação,
movimentação (ocultação) e integração, a consumação do crime de lavagem, considerando a
redação do tipo previsto no caput do art. ] 0 da Lei n° 9.613/1998, não depende que todo o
ciclo seja completado, com a integração do produto do crime no dominío econômico na forma
de um bem lícito. Qualquer conduta de ocultação ou dissimulação do produto do crime basta à
configuração típica e à consumação. E, no presente caso, ao contrário do argumentado pela
Defesa de Rene, houve muito mais do que mera movimentação física do dinheiro.
233. Caracterizada a materialidade do crime de lavagem de dinheiro, passa-se ao
exame da autoria e do dolo.
234. Rene Luiz Pereira, além de responsável pelo crime antecedente, também
praticou ativamente o crime de lavagem de dinheiro, estando envolvido diretamente na
realização das transações subreptícias. Como autor também do crime antecedente, o dolo
direto é inegável, tendo Rene agido com consciência e vontade de realizar o tipo objetivo da
lavagem, ocultar o produto do crime, e com ciência da origem e natureza criminosa dos
valores envolvidos nas transações. Deve ser tido como um dos autores do crime de lavagem,
agindo dolosamente.
235. Como adiantado, Carlos Habib Chater admitiu a realização das transações
em Juízo (evento 424). Declarou que Sleiman Nassim El Kobrossy seria seu amigo e seria um
operador do mercado negro de câmbio, um doleiro. Carlos Chater teria aceitado auxiliar
Sleiman na internalização de USD 124.000,00 provenientes de Maria de Fátima Stocker que
estava na Europa e a entrega desse numerário a Rene Luiz Pereira no Brasil. Negou, porém,
ciência do envolvimento de Rene Luiz Pereira com o tráfico de drogas e de Sleiman e Maria
de Fática com lavagem do produto de tráfico de drogas.
236. Carlos Habib Chater foi um dos autores do crime de lavagem, responsável
direto por condutas de ocultação das transações, realizando-as à margem do sistema formal de
transferência, utilizando o posto de gasolina de sua propriedade como intermediário das
https:/leproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documenlo_implementacao&doc=701413800509606560030000000005&evento=7014138... 67/87
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237. A negativa do agir doloso não é convincente. Da reaUzação das t~ansa~es

transações e realizando depósitos em conta de empresa de fachada.

f ,.;,'

.,

I& Lj ~

por meio de condutas de ocultação infere-se a intenção de lavar. Não há outra explicação
disponível para a realização das transações subreptícias. Fossem negócios lícitos, normais,
ficariam sem quaisquer explicações os procedimentos fraudulentos adotados para ocultar as
transações, inclusive a utilização do Posto da Torre como intermediário desnecessário entre
origem e destino da transações.
238. Questão que se coloca diz respeito ao conhecimento de Carlos Habib
Chater de que os valores envolvidos tinham origem no tráftco de drogas ou de que Rene Luiz
Pereira estava envolvido no tráfico de grandes quantidades de drogas.
239. O conhecimento da origem específica dos valores objeto da lavagem
perdeu parte de sua importância com a alteração da Lei n° 9.613/ 1998 pela Lei n° 12.683/2012
que eliminou o rol de crimes antecedentes. Se até então, poderia haver importância, para
conftgurar o agir doloso, na ciência da procedência específica dos valores, já que havia rol de
crimes antecedentes, desde então, sendo todo crime ou mais qualquer infração penal passível
de figurar como antecedente da lavagem de dinheiro, basta o conhecimento pelo agente da
lavagem da procedência criminosa ou contravencional dos valores envolvidos.
240. O conhecimento da procedência criminosa ou contravencional dos valores
envolvidos pode ser inferida, como adiantado, pela prática das condutas de ocultação e
dissimulação. Do emprego dos estratagemas de ocultação e dissimulação, possível concluir
pela presença do dolo de lavagem, única explicação para seu emprego.
241. Ainda que Carlos Habib Chater não tivesse conhecimento direto da
procedência criminosa dos valores, seria forçoso reconhecer que no mínimo agiu com dolo
eventual. Ao concordar em realizar as transações subreptícias, em circunstâncias suspeitas,
sem indagar a origem, natureza e destino dos valores, assumiu o risco de produzir o resultado
delitivo do crime de lavagem de dinheiro, agindo com dolo eventual nos termos do att. 18, I,
do CP).
242. Em seu interrogatório, como álibi, negou ciência de que o dinheiro proviria
do tráfico de drogas e afirmou que apenas teria auxiliado seu amigo, Sleiman Nassim, que
seria um doleiro, a internalizar os valores da Europa no Brasil (evento 424). Questionado
sobre questões centrais a respeito da operação, como origem, natureza e destino especificas
dos valores, negou ciência e mesmo se importar com essas questões. Transcrevo o seguinte
trecho:
'Juiz Federal:- Mas quando o senhor fazia essas operações o senhor não achava que o senhor
corria um risco de, de se envolver em alguma coisa dessa espécie?
Carlos Chater:- Não, desculpa ...
Juiz Federal:- Como aparentemente, digamos assim, é a acusação?
Carlos Chater: - Não é, usaram um termo da cegueira deliberada. Eu não concordo em
momento algum, nem em cima dessa ação, nem das próximas que, que a gente tá tratando
aqui. Porque eu sempre tive muito cuidado. Agora é claro eu sou um ser humano.
Juiz Federal:- O senhor fez essas transações com o senhor Salomão né?
Carlos Chater:- Sim.
Juiz Federal- Que o senhor mesmo disse que é um doleiro que atua no mercado de câmbio
paralelo. Trouxe dinheiro, de quem que era esse dinheiro lá do ...
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Carlos Chater:- Eu não sei, mas eu conheço o Salomão há 20 anos. Eu nunca vi, nunca ouvi,l94q
nunca presenciei nenhuma situação que pudesse...
~
Juiz Federal: - Esse dinheiro é o que o senhor fez então a transação. o senhor não sabe de-\
quem que é?
Carlos Chater:- Não. porque o Sa lomão é que sabia. Eu não posso falar pro Salomão, quem é
seu cliente. Às vezes ele vai pensar que eu tô querendo r oubar um cliente ou tirar alguma, eu
nunca fui perguntar. É claro que se fosse uma pessoa que eu tivesse conhecido, não primeiro
que eu não fu ria uma operação dessa.
Juiz Federal: - E o senhor Renê tampouco o senhor diz que conhece?
Carlos Chater: - Não, é o emissário de Salomão.
Juiz Federal: - Essas contas que o senhor fez o depósito lá, como que é ...
Carlos Chater:- Gilson.
Juiz Federal: - Gilson Ferreira.
Car los Chater: - Não conheço, não sei nem quem é.
Juiz Federal:- E o senhor não acha que o senhor corre um risco de fazer operação de
lavagem de dinheiro?
Carlos Chater:- Como eu disse eu fui, não fui diligente o suficiente. Mas quando ele disse,
doutor, que ser iam contas de casas de câmbio, eu relaxei. Vou repetir, e u mando o meu filho
constantemente pra fora pra poder fazer alguns cursos. Eu compro os dólares e pago as
universidades com casas de câmbio. Inclusive numa outra ação em cima de uma Rlf tem o
compliance do Banco Tov, da corretora Tov que disse que estaria liberando um, um repasse
pra uma faculdade nos Estados Unidos.
Juiz Federal:- Naquele outro é em objeto do outro processo e o senhor responde se o senhor
quiser é coisa parecida. Mas daí tem uma operação supostamente ser ia que o senhor Alberto
Youssef com o dinheiro supostamente do deputado Federal lá, ex-deputado José Janene é, não
sei se o senhor ...
Carlos Chater:- Não.
Juiz Federal:- ... fez, fez a operação.
Carlos Chater:- Não conheço, não ten.ho conhecimento dessa operação. Operação de quanto?
Juiz Federal:- É aquela operação que é o objeto do outro processo lá do depósito da DUNEL.
Carlos Chater:- Ah, na DUNEL?
Juiz Federal: - Isso.
Carlos Chater: - No momento oportuno eu, mas o que eu posso adiantar é que eu não conheço
o senhor, nunca conheci o deputado.
Juiz Federal:- Eu vou passar aqui um...
Defesa de Car los: - Excelência só fazer uma pergunta aqui. Eu vou só, é o senhor tinha
conhecimento de alguma forma que esse dinheiro foi ou poderia ter s ido remitido para o
exter ior?
Carlos Chater: - Qual dinheiro?
Defesa de Carlos:- Esses 124 mil dólares.
Carlos Chater: - Não.
Defesa de Carlos:- Essa transação que tava acontecendo.
Carlos Chater:- Não era nem minha função saber.
Defesa de Carlos: - Não.
Carlos Chater: - A minha função era entregar no Brasil o que foi combinado, e foi o que eu fi.z.
Juiz Federal:- Porque é que o senhor Salomão queria em dólar esse dinheiro e não em reais?
Car los Chater:- Aí deve ser o acordo dele com o cliente dele.
Juiz Federal:- Que o senhor também não sabe quem é?
Carlos Chater: - Não, não conheço.
Juiz Federal: - E o senhor sabe onde que ele ia entregar esse dinheiro?
Car los Chater:- Não, também não.'

243. Mesmo fiando-se no álibi, Carlos Chater, apesar de admitiJ ter realizado as
transações fraudulentas, declarou expressamente, conforme trecho transcrito, que não sabia de
quem seria o dinheiro, que não conhecia Rene Luiz, que não sabia de quem seria a conta
Gilson Ferreira na qual realizou os depósitos, e que não sabia para quem ou onde o dinheiro
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244. São aqui pertinentes as construções do Direito anglo-saxão para o crime de
lavagem de dinheiro em torno da 'cegueira deliberada' ou 'willful blindness' e que é
equiparável ao dolo eventual da tradição do Direito Continental europeu. Escrevi sobre o tema
em obra dogmática (MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo,
Saraiva, 201 0).
245. Em síntese, aquele que realiza condutas típicas à lavagem, de ocultação ou
dissimulação, não elide o agir doloso e a sua responsabilidade criminal se escolhe permanecer
ignorante quando a natureza dos bens, direitos ou valores envolvidos na transação, quando
tinha condições de aprofundar o seu conhecimento sobre os fatos.
246. A doutrina da cegueira deliberada, apesar de constituir construção da
common law, foi assimilada pelo Supremo Tribunal Espanhol (STE), ou seja, cmie da
tradição da civil law, em casos de receptação, tráfico de drogas e lavagem, dentre outros. Por
todos, transcrevo parcialmente trecho de decisão do Supremo Tribunal Espanhol na STS
33/2005, na qual a ignorância deliberada foi assimilada ao dolo eventual (os julgados do STE
podem ser acessados através do site www.poderjudicial.es/jurisprudencial?nocache=503):
'La prueba de conocimiento dei delito de referencia es un dato subjetivo, lo que le convierte
en un hecho que dada su estructura interna sólo podría verificar-se -- salvo improbable
confesión-- por prueba indirecta, y e n este sentido la constante jurisprudencia de esta Sala ha
estimado que a tal conocimiento se puede llegar siempre que se acredite una conexión o
proximidad entre el autor y lo que podría calificarse 'el mundo de la droga'.
Esta doctrina se origina en la STS 755/97 de 23 de Mayo, y se reitera en las de 356/98 de I 5
de Abril, 1637/99 de IO de Enero de 2000, 1842/99 de 28 de Diciembre, 774/2001 de Mayo, 18
de Diciembre de 2001 , 1293/2001 de 28 de Julio. 157/2003 de 5 de Febrero, 198/2003 de 10
de Febrero, 1070/2003 de 22 de Julio, 1504/2003 de 25 de Febrero y 1595/2003 de 29 de
Noviembre, entre otras, precisáodose e n la jurisprudencia citada, que no se exige un doto
directo, bastando el eventual o incluso como se hace referencia en la sentencia de instancia,
es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada. Es decir quien pudiendo y
debiendo conocer, la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en
situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor a las
consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar. Es el principio de ignorancia
del iberada ai que se ha referido la jurisprudencia de esta Sala, entre otras en ssrs 1637/99 de
10 de Enero de 2000, 946/2002 de 16 de Mayo, 236/2003 de 17 de F ebrero, 420/2003 de 20 de
Marzo, 628/2003 de 30 de Abril ó 785/2003 de 29 de Mayo.'

247. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4" Região, por sua vez, já
empregou o conceito para crimes de contrabando e descaminho:
'Age dolosamente não só o agente que quer o resultado delitivo, mas também quem assume o
risco de produzi-lo (art. 18, [, do Código Penal). Motorista de veículo que transporta drogas,
arma e munição não exclui a sua responsabilidade criminal escolhendo permanecer ignorante
quanto ao objeto da carga, quando tinha condições de aprofundar o seu conhecimento.
Repetindo precedente do Supremo Tribunal Espanhol (STS 33/2005), 'quem, podendo e
devendo conhecer, a natureza do ato ou da colaboração que lhe é sol icitada, se mantém em
situação de não querer saber, mas, não obstante, presta a sua colaboração, se faz devedor das
consequências penais que derivam de sua atuação antijurídica'. Doutrina da 'cegueira
deliberada' equiparável ao dolo eventual e aplicável a c rimes de transporte de substâncias ou
de produtos ilícitos e de lavagem de dinheiro.' (ACR 5004606-31.2010.404.7002 - Rei. Des.
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248. Apesar da aparente pertinência do dolo eventual, há elementos probatório1
que apontam para o dolo direto de Carlos Habib Chater.
249. O contato frequente dele como Rene Luiz Pereira e o modo de tratamento
entre eles nas mensagens interceptadas sugerem uma proximidade maior do que Carlos Habib
Chater admitiu em Juízo. Os contatos de Carlos com Rene foram, aliás, mais frequentes,
segundo a interceptação, do que aqueles entre Rene e Sleiman.

250. Ademais, apesar de Carlos Habib Chater ter admitido, em seu
interrogatório, que teria no passado atuado como doleiro ('eu fui um doleiro aos 21 anos e, eu
na verdade fui o maior doleiro do Centro-Oeste', evento 424), declarou que teria encerrado
suas atividades em 1991. Há indícios, porém, que teria faltado com a verdade, já que, além
das operações que constituem objeto da presente denúncia, responde a outras duas ações
penais perante este Juízo por outros crimes de lavagem de dinheiro e por crimes financeiros
(processos 5047229-77.20 14.404.7000 e 5026663-10.2014.404.7000).
251 . Embora essas ações estejam em andamento, há indícios a ampará-las,
considerando o recebimento da denúncia e decretação da preventiva. Entre as provas.
destaque-se que foi o acusado Carlos Chater confrontado em audiência com diálogo
interceptado com Albe1to Youssef, no qual, além de tratarem de operação financeira em
andamento entre eles, Carlos admitiu expressamente a prática de diversas 'operações' com
grupo criminoso que foi alvo de diligência policial, sugerindo que seu envolvimento nessa
espécie de atividade 'de doleiro' não se interrompeu em 1991 como afirma, muito pelo
contrário:
'BETO: Alô.
CARLOS: Oi, tudo bem?
BETO: Tudo bem, e você?
CARLOS: Tranquilo.
BETO: E ae?
CARLOS: Deixa eu te fa la. O portador já tá no avião indo entrega aqule documento lá.
BETO: O CEARÁ fa lou que eu podia paga a contra real pra você.
CARLOS: Não, é, mas, mas tem real lá ? Daí, o menino chega, tem que fàla com ele o que
que é pra faze.
BETO: Entendeu? Que isso ai já foi, enh·eguei pro Zica.
CARLOS: Eita porra. Vai dá um pau danado. Essa operação, ele até br igo com minha mulher
por conta desse
negócio (incompreensível). Mas o rapazjâ tá no, dentro do avião, descendo lá. Lembra que eu
te falei que ia tenta vê hoje de manhã ?
BETO: Então, você lembra que te passei uma mensagem ontem, duas coisas, pra você vê isso
e isso.
CARLOS: Então ai eu te tàlei. Com relação a esse papel não é meu. Mas eu vo tenta, só
consigo fala amanhã só, de manhã. Só que de manhã já tava dentro do avião, eu tinha
mensagem me pedindo e nder eço pra pegá.
BETO: Já foi.
CARLOS: É gente conhecida. Aí você, tem que se, como é que você consegue organiza com a
pessoa, entendeu ?
BETO: Tabom, porque aqui já foi. Zica já levo.
CARLOS: Nossa Senhora, isso vai dá um pau do caralho.
BETO: Vo vê tambem se eu consigo pega o outro lá .
CARLOS: É, quando a pessoa chega aí. Você tâ trabalhando? Não né ?
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BETO: Não, num tô.
CARLOS: Não, pois é, quando a pessoa chega lá, você tá no escritório, não?
BETO: Agora dei uma passadinha no escr itór io. Tõ resolvendo umas coisas, mas
pouco tô indo embora .
CARLOS: Hum. E quando a pessoa chega vai te que conversa com ela, pelo menos pra dize
que não sabia desse negócio (incompreensível).
BETO: Se for o caso eu volto aqui. bom?
CARLOS: Então se pede pra te avisa, que ai você vai vê quem é a pessoa. Eu acho que dá pra
contorna, mas você tem que fala com a pessoa, que eu na verdade não tenho nada com isso.
Eu tô com tanta pressão, não guento mais essa aí não. Pela amor de Deus .. .
BETO: Tá mal pra caralho, tu qué jeito...tudo que é jeito...
CARLOS: Não, você tem jeito (incompreensível).
BETO: Só não tem jeito pa morte.
CARLOS: Eu sei. Má quando chega aí então, pede pra te avisa ai você c onversa com essa
pessoa e explica o que que houve que eu não tõ sabendo de nada (incompreensível).
BETO: OK. Mas porra eu falei pra você não (incompreensível).
CARLOS: Falo não, tua mensagem tá aqui e tá anotado. você me pediu eu falei olha eu não
posso te tàla porque o papel não é meu. Mas amanhã eu vejo com a pessoa. Só que de manhã
a pessoa já tinha saído pra aí.
BETO: Tabom então. Vamo lá.
CARLOS: Ta ? Ae você ve, dá um agrado acho que a pessoa topa, você sabe, vê o que você
faz aí.
BETO: Vamo lá. Beijo
CARLOS: Conseguiu fala com o Cunha?
BETO: (incompreensível)
CARLOS: Por conta dessa mixaria.
BETO: Na verdade eu devia te posto rédea (incompreensível) desde ontem.
CARLOS: Pois é, mas é, ele não qué làze porque é um filha da pula
BETO: Sabe o que que é ? Babaca.
CARLOS: Babaca demais. Ele não qué ganha né. Só qué coisa barato pra você e pra ele
alguma grana.E um otário.
BETO: (incompreensível) não agora vo gasta mil e quinhentos conto de passagem, fácil.
CARLOS: Pois é. Ele te cobra dois (incompreensível), é de gr aça pra você e pra ele é fora do
comum.
BETO: E eu to tàlando pra e le: o dinheiro tá aqui, aqui. fnclusive ó, me dê o endereço onde
você quer que entregue.
CARLOS: Hum.
BETO: Eu entrego primeiro, depois se me paga esse, esse, aquele.
CARLOS: Mas ele te atendeu?
BETO: Não, nem atendeu, covarde.
CARLOS: Não, ele não atende, põe a KÁTIA pra fala. É uma merda mesmo.
BETO: (incompreensível), preciso me recupera.
CARLOS: Tá certo.
BETO: Ta bom ?
CARLOS: Então tá, tàla com essa pessoa que tá chegando aí e explica só um detalhe 6, ele
nem sabia que não tava aqui.
BETO: Se não tá indo trabalha não?
CARLOS: Não tô desde aquele problema já tem uns quarenta e tantos que eu não to iodo, vo
vê se eu, se tive tudo ok, daqui uns dez dias eu volto.
BETO: Mas é, você entro no problema ?
CARLOS: EU NÃO SEI COMO NÃO ENTREI, MAS EU TÔ ACHANDO QUE TEM OUTRA
ANDANDO ENTENDEU ? PORQUE NÃO TEM LÓGICA, PORQUE EU FIZ MUITA
OPERAÇÃO ! EU TÔ ACHANDO QUE ALGUMA OUTRA PARALELA ENTENDEU? AÍ
QUEM NÃO É VISTO, NÃO É LEMBRADO, EU TOMEIO AF ASTADINHO.
BETO: (incompreensível).
CARLOS: É, é.
BETO: O cara saiu?

daqui~
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CARLOS: Saiu, saiu. Mas tá com muita bronca, muita.
~
BETO: Fico sem nada pelo jeito. né ?
CARLOS: Aí num sei né, porque um bom advogado sempre resolve né. Num sei até que ponto
fico sem, num sei. Mas só pro cara foi cinco pau.
BETO: É mas nessas horas que você chora, bicho. onde o iilho chora e a mão não vê. JÁ
PASSEI POR ISSO.
CARLOS: EU SEI COMO É QUE É.
BETO: Bom, Deus ajude que dê tudo certo.
CARLOS: Então tá, então beleza. Então não e~quece: o menino chegando aí, dá uma
conversada com ele, fala que o, fala que o CEARA falo que podia se com (incompreensíve l),
porque eu na verdade vo fala que não to sabendo de nada, vo fala o que pra esse cara ?
BETO: Então tá bom.
CARLOS: Tabom?
BETO: Beijo. tchau.'
(ligação de 17/10/2013, às 10:13, o diálogo em questão encontra-se degravado no evento I,
anexo2, p. 5, do processo conexo 5049597-93.2013.404.7000, e foi expressamente referido na
representação policial pelas buscas, fls. 15 e 16 do evento I do processo 500143885.2014.404.7000)

252. Segundo a autoridade policial, ambos estariam se repmtando a prisão do
grupo criminoso dirigido pelo doleiro Fayed Traboulse no âmbito da Operação Miqueias da
Polícia Federal, que teria sido realizada na época do diálogo.
253. Entretanto, o elemento probatório que mais chama a atenção diz respeito à
troca de mensagens já transcritas no item 182, retro. Transcrevo, por oportuno mais uma vez
essas mensagens, de forma mais sintetizada:
'Carlos(Zeze): Vc acha que se eu fizer ted não tem problema? De vincular a conta?
Michelin(Michelin): Sao contas particulares que usam casas de cambio
Carlos(Zeze): Ok
Michelin(Michelin): Nenhuma de pessoas suspeitas
Car los(Zeze): Ok. Se vc esta dizendo.'

254. Assim, quando Carlos Habib Chater manifestou expressamente a Rene
Luiz Pereira a preocupação em realizar transferência bancária para as contas por ele
indicadas, por temer a vinculação de sua empresa a essas contas, Rene tranquilizou Carlos
Habib, informando que nada haveria a temer, pois as contas seriam 'contas particulares que
usam casas de câmbio' e 'nenhuma de pessoas suspeitas'. Em outras palavras, Rene informou
que as contas que seriam utilizadas na transação subreptícia, entre elas a referida Gilson M.
Ferreira Transp01tes, que evidentemente não é conta titularizada por casa de câmbio, seriam
contas de pessoas interpostas usadas para movimentação cambial ilegal de casas de câmbio.
Carlos Habib Chater não se insurgiu em realizar os depósitos nesse tipo de conta, como se
depreende das referidas mensagens, e de fato os realizou posteriormente. Isso significa que a
preocupação dele era a de não vincular sua empresa com as contas 'de pessoas suspeitas'
relacionadas a Rene Luiz P ereira, não tendo a mesma preocupação de vinculá-la a contas de
fachada de casas de câmbio, o que indica que tinha ciência do envolvimento de Rene em
atividades criminais bem mais graves do que operações cambiais ilegais.
255. Da realização dolosa das condutas de ocultação, do contato frequente de
Cru·lor Habib com Rene Luiz Pereira, do modo de tratamento utilizado que revela
proximidade entre eles, do fato de Carlos Habib Chater ter faltado com verdade ao afirmar ter
abandonado a atividade de operador do mercado negro de câmbio e de seu expresso receio em
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vincular a conta de sua empresa a contas de 'pessoas suspeitas' indicadas por Rene, mas nã~- ~
t~r q~alq.uer receio en~ vincul~-la ~ contas de pessoas interpostas utilizadas por casas de\
cambiO, e de se conchur que agm, nao apenas com dolo eventual, mas com dolo direto, tendo
ciência do envolvimento de Rene Luiz Pereira com o tráfico internacional de drogas e que os
valores envolvidos estavam relacionados a esta atividade.
256. Portanto, reconhecida não só a autoria, mas o agir com dolo direto de
Carlos Habib Chater, quanto à prática do crime de lavagem de produto de tráfico internacional
de drogas.
257. Quanto à André Catão, ele, em seu depoimento, declarou, em síntese e
como já adiantado, ser empregado do Posto da Torre, na condição de gerente financeiro, e ter
realizado depósitos na conta de Gilson M. Ferreira Transporte "ME por determinação de seu
empregador, Carlos Habib Chater, e em beneficio de Rene Luiz Pereira (evento 424).
Segundo ele, o valor representaria o pagamento feito por Carlos Habib de empréstimo a
Sleirnan Nassim, pagando-se beneficiário indicado por este.
258. Forçoso reconhecer que André Catão, apesar de ter obedecido seu
empregador Carlos Habib Chater, realizou as transferências e depósitos na conta Gilson M.
Ferreira e que caracterizam o crime de lavagem.
259. Duvidosa, a afirmada fa lta de dolo.
260. Em primeiro lugar, pouco p lausível que, trabalhando André Catão no Posto
da Torre desde 2003 como gerente financeiro, não seja pessoa de confiança de Carlos Habib
Chater e que desconheça a utilização do estabelecimento comercial para a lavagem de
dinheiro e para a prática de crimes financeiros, sendo de se destacar que há outras duas ações
penais em trâmite tendo por objeto outros crimes de lavagem e fmanceiros supostamente
perpetrados através do Posto da Torre. Aliás, o diálogo interceptado acima transcrito de
Carlos Habib Chater é indicativo da prática usual de operações ilegais no estabelecimento.
261. Em segundo lugar, a explicação apresentada por André Catão para as
transações, de que seriam pagamentos de empréstimo, não é consistente com a explicação
apresentada pelo próprio Carlos Habib Chater.
262. Por fim, o teor dos diálogos interceptados entre André Catão e Rene Luiz
Pereira sugere proximidade maior entre ambos do que admite André Catão. Rene, v.g., utiliza
expressões como 'nós o prejudicamos bastante', sendo de se destacar a utilização do pronome
'nós'. Rene, no diálogo, buscou evitar nominar as pessoas ou precisar os fatos, sem que
houvesse qualquer questionamento por parte de André Catão que, inclusive, cortou, em alguns
momentos, as frases de Rene, impedindo ele de prosseguir em algumas falas. André não
realizou ainda qualquer questionamento sobre trechos estranhos da conversa de Rene, antes
afirmando uma compreensão dos fatos que não logrou esclarecer em Juízo ('Rene: É, eu não
tenho essa conta ainda porque o cara ficou muito desconfiado e não - inteligível - ainda';
'André: Entendi.').
263 . Con:fi:ontado com esses diálogos em audiência, André, embora tenha
reconhecido a sua autenticidade, não foi convincente quanto à explicação para aparente
proximidade com Rene ou para as expressões empregadas nos diálogos entre ambos:
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Jutz Federal:- Certo. Eu vou passar alguns dtalogos aqw que furam objetos da tntercaptà):ãoupara nós ouvimos, e daí nós depois fazemos alguns questionamentos relativamente a elé·s .
primeiro deles é de 11/09... Eu vou passar um, primeiro ser ia entre o senhor Ediel e o senhor
René, em I I/09/2013 às 7h 12.
( ... )
Juiz Federal:- Então, nessa ação penal 502568703, a continuidade do depoimento do senhor
André Catão de Miranda. Então nós passamos primeiro um diálogo que está no processo
apontado como 11 /09120 13, 7hl2min, e depois um diálogo de 11/09/20 13, 9h38min. Está até na
representação policial também referido na denúncia. A representação policial está na folha
145 e 146, re presentação pela busca. O senhor ouviu os diálogos, seu André?
André Catão: - Ouvi.
Juiz Federal:- O senhor reconheceu sua voz no segundo diálogo?
André Catão:- Reconheci.
Juiz Federal: - O senhor falava com quem?
André Catão: - Com o Ediel; oh, com o senhor Renê.
Juiz F ederal:- E era sobre essas transações, e ntão?
André Catão: - Exatamente .
Juiz Federal:- No primeiro não era o senhor, né?
André Catão:- Primeiro era o Ediel com o Renê
Juiz Federal:- O senhor pode me e~plicar essa questão dos dois números de conta, daí que
não é mais para fazer ... O que aconteceu aqui?
André Catão: - Não, o que eu entendi, no momento ele tinha passado duas contas pro seu
Carlos. Essas duas contas é ... 'Ele, na verdade, ele que ver ificou que talvez uma conta não
pudesse ir. E le entrou em contato pedindo pra não fuzer, que ele passaria outra. Isso que e11
entendi que ele faria. Tanto é que eu fa lei: 'vamos esperar o seu Carlos chegar pra poder ele
ver como é que vai fazer, até pra ele passar .. .'.
Juiz Federal:- Mas que transações eram essas?
André Catão:- Essa devolução do Salomão ainda. Tá tudo dentro.
Juiz federal:- Porque na verdade no diálogo, assim, dá a entender q11e ele está falando... Que
o senhor parece saber o que ele está falando.
André Catão: - Não, não sei. Eu sei o que ele tá falando em relação às contas pra depósito.
Que eu recebi do seu Carlos a lista de todas essas contas que eu faria o depósito com os
valores. Então ele tá cobrando esses dois valores que tá aí pendente ou estavam faltando.
Juiz Federal: - Porque ele fala, e le fala lá que... O senhor fala que 'aquela conta não é para
fazer, né'?
André Catão: - Isso.
Juiz Federal:- Daí e le : 'já era'.
André Carão: - Eu tenho uma lista. Tenho uma lista com as contas.
Juiz Federal:- Tá. Daí ele fala: 'já era, porque aquilo era do cliente do cara e ... ', aí o senhor :
'aham', corta ele. Por que isso aqui?
André Carão:- É, na verdade porque eu não sei do que se trata. Na verdade eu tava falando
por, assim, porque e le tava falando.
Juiz Federal:- Cliente do cara quem? Como assim?
Réu:- Eu não sei do que ele tava falando na verdade.
Juiz Federal:- Daí ele fala assim também: 'nós o prejuclicamos bastante'.
André Carão:- É, ele deve tá falando dele e do seu Carlos, não sei.
Juiz Federal: - Daí o senhor fala: 'ele fez direto'.
Andr é Carão:- Sim, porque pode acontecer, de alguma forma, do seu Car los ter feito alguma,
digamos, tem coisas que passou pelo posto... Digamos, poderia ele ter conseg11ido com
alguma pessoa por fora, sem ter sido pelo caixa do posto, pra completar o valor; digamos, se
tivesse alguma dificuldade. Geralmente, quando eu falo assim, que ele fez por fora, é porque
eu tinha Ullla programação que não deu pra cumprir. Af às vezes ele consegue um empréstimo
por fora, quer dizer, assim, por fora, digamos, não passou no meu caixa que ele tava fazendo
aquele valor. Mas aí eu não... Eu falo que eu não tenho certeza que ele teria fe ito aquilo.
Juiz Federal: - Aí o senhor falou: 'ele fez direto'. Daí ele fala 'isso, porque ele não podia
deixar cara sem. sem o... sem esse valor'. Daí o senhor: 'entendi'. Eu não entendi.

O'\
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André Catão: - É, eu também não entendi, mas na verdade...
'\;
1~.'5b
Juiz Federal: - Por que o senhor diz que entendeu?
André Catão:- Na verdade só por dizer, porque você tá conversando e vai acompanhando, 'ah
é, ah ta'. Assim, aquela falta até de paciência com o que tá se tratando, porque você não tá
sabendo na verdade o que é, mas a pessoa quer dizer pra você. Ele quer me dizer uma coisa
que não é pra mim, porque geralmente acontece muito isso.
Juiz Federal:- Depois ele tàla lá em seguida: 'então e le já fez. Agora eu vou ter que ver com
você a hora exata, porque aí eu .. .'. Por que ele fez o quê, quem fez o quê?
André Catão: - É porque e le deu essa ideia de que seu Carlos teria feito por fora né, teria feito
com outra pessoa que não foi pelo posto. Aí ele tá meio que completando: 'então eu vou ver
com ele como é que fez'. Eu entendi assim, mais ou menos, essa informação; mas é o que eu
falei, geralmente as pessoas vão fulaodo e vão querendo que você entenda uma coisa ...
Juiz Federal:- 'Então ele já fez. Agora eu vou ter que ver com você a hora exata, porque aí eu
peço, porque o cara já está ... Até esse cara, ou seja, uma pessoa que eu faco negócio
sempre'.
•
André Catão: - É, isso aí é coisa dele.
Juiz Federal:- Por que ele estava falando isso para o senhor?
André Catão: - Não sei, vai falando ... É o que eu fa le i, não tem, não tem um sentido. Digamos
assim, é porque a pessoa quer desabafar, ou tá nervoso com alguma coisa e vai fu laodo.
Acontece demais isso comigo na empresa. A pessoa às vezes tá com algum problema com o
seu Car los, de alguma dívida, alguma pendência e fica ... Vai lhe falando 'porque é isso,
porque é .. .'.
Juiz Federal: - Aí o senhor fula: 'aquele 19 mantém'.
André Catão:- Isso.
Juiz Federal:- Daí ele fala: 'aquele 19 mantém'.
André Catão: - I sso. Que ele fala ...
Juiz Federal: - Que 19 que era esse?
André Catão: - Porque tinham dois valor es pra fazer. Nessa conversa com o Ediel e comigo,
ele fula que tinham dois valores, um de 19 e o outro tal. Um ele vai trocar a conta por algum
motivo, e o outro ele fala que mantém, que pode ser feito de acordo com o que ta...
Juiz F ederal: - Mas era 19 mil ou o número da conta ...
André Catão: - Não, eu não sei.
Juiz Federal:- Ou alguma coisa 19?
André Catão: - Não, 19 mil era o valor. Que eu entendo, era o valor.
Juiz Federal: - Depois o senhor: 'ta'. Daí ele fa la pro senhor: 'até ele já ficou chateado'.
André Catão:- Não sei quem.
J uiz F ederal:- 'Até onde são prejudicial... Até onde são prejudiciais essas coisas né'.
André Catão:- É, vai fa lando. Não sei, sinceramente.
Juiz Federal:- Tá. Então eu vou passar outros dois diálogos em seguida para depois fuzer
algumas perguntas.
André Catão: - É, eu só queria ressalvar, nessa ligação do Ediel, que ele deixa bem claro que
ele nem conhece o Renê. Que o Ediel também já tá há li anos na empresa e que nunca tinha
ouvido nem o nome do Renê. Então é exatamente essa ideia, de que o Renê teve lá nessa
época pra cobrar esse valor do Salomão e acabou. Ele ligou, geralmente, pra conferir
valores, simplesmente pra ter conferência... 'Foi feito, não foi feito, foi tanto, não foi tanto'.
Juiz Federal:- É, porque veja ... O que eu indago ao senhor porque a impressão é que ele tá
fàlando de uma coisa que o senhor tem conhecimento do que é.
André Catão:- Não, mas eu não tenho, nenhuma.
Juiz Federal:- Porque ele fala assim, olha: 'que aquela conta .. .'. O senhor tàla: 'que aquela
conta não é para fazer' . Daí o senhor fu la: 'já era, porque aquilo era do cliente do cara e .. .'.
André Catão: - Não, eu tàlei assim?
Juiz Federal: - Não. Ele fala: 'já era, porque aqui lo era do cliente do cara e ...'
André Catão:- É, então.
Juiz Federal:- Aí, de repente, o senhor: 'Aham', corta ele.
André Catão: - É o que eu falei ...
Juiz Federal:- Daí ele fala: 'nós o prejudicamos bastante, nós o prejudicamos'. AI o senhor
fala: 'ele fez direto'.
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André Catão:- Ele é o seu Carlos.
\
~'
Juiz Federal: - Quem fez direto? Mas o seu Carlos fez o que direto?
·\
André Carão:- Uma transferência ou um depósito. A ideia é de que ele que fez direto um valor
que não...
Juiz Federal: - Mas ele não ligou cobrando para fazer essa transferência? Então como é que o
senhor Carlos podia ter feito algum depósito nessa hora?
André Catão:- Não, não é nessa hora. Pode ter feito, digamos ... Ele teria algumas coisas pra
fazer, que eu teria de fàzer pelo posto. A ideia que eu dei aí, ou até pra conversar, assim, pra
cortar conversa, talvez, eu não vou me lembrar exatamente, mas é uma ideia de disfarçar, da
ideia assim... 'Ah, foi feito, mas foi de outra forma', ou, não sei, era uma forma de não chegar
a lugar nenhum e ficar a dúvida em relação se foi feito, se não foi reito, pra ganhar um tempo,
digamos assim. Seria, na empresa, pra ganhar um tempo em cima do que a gente teria que
fazer. .. Sabia que tinha que fazer, mas às vezes tinha dificuldade. Então, com essas
dificuldades, às vezes você joga uma ideia: 'ah, foi fuito por fora' ou 'foi feito assim', pra
pessoa meio que deixar um pouco até a gente conseguir resolver.
Juiz Federal:- Sei.
André Catão:- Pode ser isso.
Juiz Federal:- Vamos seguir aos oun·os dois diálogos então, de 12/09/2013 às 10:31, depois
17/09/20 13 às 16:03; também dois diálogos que se encontram na folha 146 e 147 da
representação pela busca.
( ...)
Juiz Federal: -Então, retomando depoimento nessa Ação Penal 502568703, o senhor André
Catão de Miranda. Então, recapitulando aqui, foram passados dois diálogos: 02/09/2013 10:31,
e 17/09/2013, 16:03. O senhor ouviu os diálogos, senhor André?
André Catão: - Ouvi.
Juiz Federal: -Era o senhor ali?
André Catão: - Isso.
Juiz Federal: -Com quem o senhor filiava?
André Calão:- Com o senhor Renê.
Juiz Federal: -Nos dois diálogos?
André Catão: - Nos dois diálogos.
Juiz Federal: -E o senhor pode me explicar o primeiro? O quê que estavam discutindo ali?
André Catão: - Mais ou menos. Por favor, dá uma ideia, porque ...
Juiz Federal::- É... Ele perguntou, ele falou: 'ótimo, ele falou que deu certo já hoje, né'. Daí o
senhor falou: 'olha, já entrou, mas não foi efetivado ainda'.
André Catão:- É, eu acho que é um valor que ele estava cobrando, acredito um valor que e le
estava cobrando, que não tinha ainda sido aprovado pelo banco, estava tentando ver se
aprovava ... Basicamente isso.
Juiz Federal: -Daí ele falou: 'me mandaram um recado que era pra pegar a conta pra você ...
É, eu não tenho essa conta ainda porque o cara ficou muito desconfiado'.
André C a tão:- É, deve ser. ..
Juiz Federal: -Daí o senhor: 'entendi'. Eu não entendi
André Catão:- Eu também não.
Juiz Federal: -É... Por que ele 'ficou desconfiado'?
André Catão: - Eu expliquei dessa forma ... Geralmente tem essas informações, assim, que eu
não... Ficava escutando mais por escutar, porque, na verdade, eu recebia isso do seu Carlos.
Eu não recebia ordem do René, ou ordem do Salomão. Então eu sempre ficava ali no aguardo
do que ele ia decidir. A gente ficava meio... Às vezes não tinha o valor, aí fica meio que dando
uma explicação, qualquer explicação, para segurar, como eu expliquei no caso anterior.
Depois, a! quando seu Carlos chegava, aí que ele ia ver exatamente o que era para ser feito.
Juiz Federal: - Hum.
André Catão:- Como era para ser feito.
Juiz Federal: -Daí ele falou, então ele fàlou, o senhor Renê, para o senhor: 'então, ele pediu',
filiou: 'eu só vou passar na mesma hora que você me falar que já está com o dinheiro'. Por
que toda essa desconfiança de só passar a conta quando está com o dinheiro?
André Catão:- Porque, justamente, e le deve já ter percebido que tinha umas ... Que a gente,
às vezes, não ia fuzer , não ia ter condição de fazer, e ficava meio que cozinhando, assim,
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meio que jogando com ... 'Ah, estamos tentando no banco, vamos ver se vai dar certo; acrddit ~
que vai dar certo' e tal, que era uma forma de segurar, porque não seria, a princípio, pelo o
que eu estou entendo aí, não seria feito, digamos. Mais ou menos seria essa conclusão.
Juiz Federal: - Depois e le fala: 'Então é isso. Realmente, se passa hoje, meu amigo, o
problema muito grave'. P or que muito grave?
André Catão:-lsso aí é coisa dele, aí eu já não tenho nada a ver com isso.
Juiz Federal: - Então: 'logo que essa pessoa me retorne, eu já passo para você. E le não
mandou a inda'.
André Catão: - É, aí é o que falei ... São coisas que não têm nada a ver comigo e você está ali,
tá escutando, você va i ouvindo, mas não... O meu foco era só o que é real, digamos, fora a
conversa no telefone aí, era mais um... Às vezes para segurar mesmo essa...
Juiz Federal: -Ele falando assim: 'já...'.
André Catão: - Essa confusão de que não teria.
Juiz Federa l: - Ele falando para o senhor falar com o senhor Carlos: 'já pergunte para ele
logo isso, porque ele me garantiu, porque quem me ligou não foi e le, eu não liguei mais para
ele. Quem· me ligou foi o Salomão'.
André Catão:- Isso, porque o Salomão é o principal desse recebimento, então o Salomão deve
ter ligado diretamente para o senhor Carlos e já deu uma pressão em relação ao que estava
precisando desses valores tal.
Juiz Federal:- Da í ele falou: 'o coitado ficou penhorado lá até agora'.
André Catão:- É, não sei. Deve ser o Salomão, né?
Juiz Federal:- Isso. Penhorado lá até agora? Estava em algum lugar ?
André Catão:- Não sei. Eu não sei. É o que eu expliquei, a pessoa vai falando ... Não tenho
muito o que dizer em relação a isso.
Juiz Federal: - Aí ele fala: 'Então ele me garantiu, está ótimo, c hegando hoje isso aí ainda
salva a situação'.
André Catão: - É...
Juiz Feder al:: - Aí: 'tá beleza, se o Salomão entrou no meio já melhorou'.
André Catão: - É, porque aí é como se fosse ... Vai conversar direto com ele e e le já vai
explicar para o Salomão, el.e vão se entender, vão chegar num consenso, porque o Salomão
conhece a realidade do posto.
Juiz Federal:- Mas esse dinheiro era para o Salomão, ou pra quem que era?
André Catão: - Todos esses valores eram para o Salomão. Que eu entendi, o Renê só foi na
empresa cobrar valores, esse valor do Salomão, e foi só desse período. Depois o Renê não
teve mais, que e u saiba, não teve mais nenhum contato no posto. Ele veio especificamente
para esses valores que ele ficou acompanhando pro Salomão, na verdade.
Juiz Federal: - Depois tem a referência, no outro diálogo, daquele... lsso que eu havia
perguntando para o senhor ontem, do... Aparentemente aquele primeiro depósito de R$
40.500,00 deu problema e depois foi refeito, isso?
André Catão:- É, que eu acho, que acredito que deve ter sido essa TED, que o banco
realmente não ia pagar, porque ele não tinha esse valor. Aí o senhor Carlos me passou:
'vamos fàze r então dessa outra forma. Não tenho os quarenta e pouco, tem tr[nta e pouco.
Vamos fazer os trinta e complementa com depósito em dinheiro, que aí vai dar a mesma
cui~a·. Qu~ c; tnais ou m~nos isso que eu expliquei para ele, quer dizer, foi desmembrado
porque tinha uma parte no banco e uma parte e m dinheiro para poder voltar a ser a mesma
coisa que tinha prometido.
Juiz Federal: -Todas essas transações o senhor fez a pedido do senhor Carlos?
André Catão:- Sempre. Sempre.
Juiz Federal: -Todas essas transações com o senhor Renê?
André Calão: - Todas essas transações. Eu, na verdade, não tenho nenhtlll1 domínio em cima
de retiradas. Tudo isso pra mim vem com autorização, com ordens: 'fàça isso', 'faça isso',
'mande esse aqui', 'mande esse aqui', e eu sou um cumpridor de ordens.'

264. Assim, considerando os três elementos referidos, de se concluir que
também André Catão teria agido, ainda que de maneira subordinada, dolosamente. A sua
atuação subordinada reflete-se na dosimetria da pena, mas não elide a sua responsabilidade
https:l/eproc.jfpr.jus.br/eplocV21contrdador.php?acao;acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509603560035&evento;7014138... 78187
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265. Quanto à Alberto Youssef, admitiu, como adiantado, que seu escritório
profissional em São Paulo, situado na Rua Renato Paes de Barros, 778, segundo andar, em
São Paulo, teria sido utilizado a pedido de Carlos Habib Chater para entrega de USD 36 mil a
Rene Luiz Pereira. Entretanto, afixmou que o numerário teria sido para lá levado em envelope
por emissário de Carlos e simplesmente entregue a Rene, sem que Albe1to Youssef tivesse
realizado algo mais na operação.

266. O próprio MPF pleiteou a absolvição de A lberto Youssef do crime de
lavagem de dinheiro. Conquanto Alberto Youssef responda a várias outras ações penais
perante este Juízo e haja indícios nelas de que estaria envolvido em lavagem de produto de
crimes contra a Administração Pública, entendo que assiste razão ao MPF no caso presente. O
escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef teria sido utilizado apenas como
entreposto dos 36 mil dólares para lá enviados. por emissário de Maria de Fátima Stocker e de
lá retirados por Rene Luiz Pereira, sem que haja o registro de outra operação a cargo de
Alberto Youssef. Embora, de certa forma, Alberto Youssef tenha participado do crime de
lavagem praticado por terceiros, a medida de sua participação, a utilização do escritório como
ponto de entrega do dinheiro, não configura, por si só, conduta de ocultação ou dissimulação,
não caracterizando lavagem de dinheiro a mera movimentação fisica do produto do crime.
Ainda que fosse o caso de reconhecer algwna participação no crime de lavagem, inviável,
dada a patticipação diminuta, reconhecer o agir doloso, com o que não cabe responsabilizarlhe por crime de lavagem de dinheiro.
267. Pottanto, quanto à imputação do crime de lavagem de dirlheiro, devem por
ele responder Rene Luiz Pereira, Carlos Habib Chater e André Catão de Miranda, este agindo
de maneira subordirlada a Carlos, devendo ser absolvido Alberto Youssef.
268. Por último, resta a irnputação do crime de evasão de divisas. Segundo o
MPF, os valores internalizados no Brasil da Europa foram sucessivamente enviados à Bolívia
para pagamento de fornecedores de drogas, também caracterizando o crime do art. 22 da Lei
11° 7.492/ 1986.
269. Embora este Juizo reconheça, pela provas já citadas, que o dinheiro
internalizado no Brasil foi sucessivamente enviado, subrepticiamente, ao exterior, não há
como reconhecer o crime em relação a primeira parcela de valores entregues a Rene Luiz
Pereira, os aludidos 36 mil dólares.
270. O próprio MPF, já na denúncia, informa que 'não foi possível traçar o
caminho' dos referidos 36 mil dólares.

271. Com efeito, esses valores foram entregues em espécie a Rene Luiz Pereira
em São Paulo, mas o rastreamento ulterior perdeu-se, não sendo possível afirmar como o
numerário chegou à Bolívia para pagamento dos fornecedores de drogas. Sem ter melhor
definida a conduta, inviável reconhecer a materialidade.
272. Outra posição é cabível em relação aos depósitos de R $ 90.500,00 na conta
de Gilson M. Ferreira ME, em Curitiba. Como apontado anteriormente, essa conta era
controlada por casa de câmbio não totalmente identificada e que disponibilizou o equivalente
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc:701413806509606560030000evellto:7014138...
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em dólares para os fornecedores de drogas de Rene Luiz Pereira. Assim, o nunierá,ri~Go
internalizado da Europa no Brasil subrepticiamente por Rene Luiz Pereira e Carlos H<J.bi~ \
Chater foi, sucessivamente, enviado ao exterior, para Bolívia, para os fornecedores de drogas
de Rene. Embora a investigação não tenha logrado revelar todos os detalhes da operação, há
suficiente prova documental de pelo menos uma etapa da operação que levou à evasão
fraudulenta de divisas, o depósito em reais em conta de pessoa interposta de casa de câmbio.
Há ainda prova, pela interceptação telemática, do ulterior recebimento do correspondente em
dólares pelos fornecedores de drogas de Rene Luiz Pereira na Bolívia.
273. Portanto, resta também provada a materialidade do crime de evasão
fraudulenta de divisas em relação a parcela depositada na conta Gilson M. Ferreira.
274. Responde por esse crime como autor Rene Luiz Pereira que estruturou a
operação.
275. Já quanto a Carlos Habib Cbater e a André Catão de Miranda, este atuando
de maneira subordinada a Carlos Chater, entendo que assiste razão aos argumentos das
Defesas, pois embora tenham realizado o depósito na conta de pessoa interposta uti lizada por
casa de câmbio. não está claro que tinham conhecimento de que essa operação já consistia em
uma etapa da remessa fraudulenta dos valores ao exterior. Além disse, não tiveram qualquer
envolvimento na etapa posterior, de consumação do crime. Assim, deste crime devem ser
absolvidos, o que não impede a sua condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, pois
participaram conscientemente da internação dos valores que eram produto de tráfico de
drogas e a sua disponibi lização por meios subreptícios a Rene Luiz Pereira.
276. Todos os quatro acusados devem ser absolvidos da imputação da prática do
cr ime de evasão de div isas em relação ao 36 mil dólares e condenado apenas Rene Luiz
Pereira em relação à evasão correspondente aos depósitos efetuados na conta de Gilson M.
Fen·eira.

277. Em síntese da fundamentação, há prova acima de qualquer dúvida razoável
da materialidade do crime de tráftco internacional de drogas e de autoria em relação a Rene
Luiz Pereira, da materialidade do crime de lavagem de dinheiro procedente de tráftco
internacional de drogas e de autoria em relação a Rene Luiz Pereira, Carlos Habib Chater e
André Catão de Miranda. Já, quanto ao crime de evasão de divisas, devem ser todos
absolv idos por falta de prova suficiente de materialidade em relação à operação de 36 mil
dólares. Devem também ser absolvidos Carlos Habib Chater e André Catão de Miranda
quanto ao crime de evasão em relação ao remanescente e condenado apenas Rene Luiz
Pereira em relação à evasão correspondente aos depósitos efetuados na conta de Gilson M.
Ferreira, com sua ulterior disponibilização ao fomecedor de droga na Bolívia. Rene Luiz
Pereira deve ser absolvido do crime de associação para fins de tráfico de drogas. Alberto
Youssef deve ser também absolvido do crime de lavagem de dinheiro.
III. DISPOSITIVO
278. Ante o exposto, julgo PARCI ALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva.
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279. Absolvo Rene Luiz Pereira da imputação do crime de associação para fins !~61
de tráfico de drogas, art. 35 da Lei n. 0 11.343/2006, por falta de prova suficiente para a\.
condenação pela associação narrada na denúncia (art. 386, VII, do CPP).
280. Absolvo Alberto Youssef da imputação do crime de lavagem de dinheiro,
art. 1°, caput, da Lei n° 9.613/ 1998, por não existir prova de que concorreu de fotma relevante
para a operação narrada na denúncia (art. 386, V, do CPP).
281. Absolvo Rene Luiz Pereira, Carlos Habib Chater e André Catão de
Miranda do crime de evasão fraudulenta de divisas, a11. 22 da Lei n. 0 7.492/ 1986, consistente
na operação de 36 mil dólares narrada na denúncia, por falta de prova suficiente para
condenação (art. 386, VII, do CPP).
282. Absolvo Carlos Habib Chater e André Catão de Miranda do crime de
evasão fraudulenta de divisas, att. 22 da Lei n. 0 7.492/1986, consistente na operação com
depósitos na conta Gilson Ferreira narrada na denúncia, por falta de prova suficiente para
condenação (att. 386, VII, do CPP).
283. Condeno Rene Luiz Pereira pelo crime de tráfico internacional de drogas,
art. 33 c/c a1t. 40, I, da Lei n° 1 1.343/2006, pelo crime de lavagem de dinheiro, art. 1°, caput,
da Lei no 9.613/1998 e pelo crime de evasão fraudulenta de divisas, alt. 22 da Lei n°
7.492/1986, consistente na operação com depósitos na conta Gilson Ferreira narrada na
denúncia.
284. Condeno Carlos Habib Chater e André Catão de Miranda pelo crime de
lavagem de dinheiro, att. 1°, caput, da Lei n° 9.613/ 1998.
285. Atento aos dizeres do artigo 59 do Código Penal e levando em
consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria das penas a serem
impostas aos condenados.
286. Para o crime de tráfico internacional de drogas: Rene Luiz Pereira não
tem antecedentes criminais informados no processo. As provas colacionadas neste mesmo
feito indican1, porém, que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que deve ser valorado
negativamente a título de personalidade. A quantidade da droga apreendida, 698 kg de
cocaína, deve ser valorada como especialmente negativa, caracterizando ato de tráfico de
grande porte. Culpabilidade, conduta social, motivos, consequências do crime e
comportamento da vítima são elementos neutros. Considerando especialmente a elevada
quantidade da droga, que reputo vetorial predominante, fixo, para o crime de tráfico de
drogas , pena de sete anos de reclusão.
287. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
288. O a1t. 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006 não tem aplicação, pois as provas
presentes no processo apontam dedicação profissional do condenado às atividades crinlinosas
do tráfico e que é responsável por atos de tráfico de grande porte.
289. Devido à transnacionalidade, elevo, com base no att. 40 da Lei
11.343/2006, a pena em um sexto, chegando a oito anos e dois meses de reclusão.
htlps:/ieproc.jf~r.jus.br/eprocV2icontrolador.php?acao=acessar_documentojmplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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290. Fixo multa pcopmcional para o tráfico de drogas em oitocentos dias mult~~<6t .
291. Para o crime de lavagem: Rene Luiz Pereira não tem antecedent~s
criminais informados no processo. As provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém,
que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que deve ser valorado negativamente a
título de personalidade. Culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são
elementos neutros. Circunstâncias e consequências devem ser valoradas negativamente. As
primeiras pela relativa sofisticação da lavagem, no caso com internação subreptícia do
dinheiro no Brasil proveniente da Europa, com posterior remessa a Bolívia. O circuito do
dinheiro sequer chegou a ser completamente identificado, mas foram utilizadas pelos menos
duas empresas intermediárias na ocultação, a Posto da Torre e Gilson Ferreira ME. A maior
sofisticação da operação, incluindo a sua dupla transnacionalidade, deve ser valorada
negativamente a título de circunstâncias. Consequências, igualmente, pois a lavagem teve por
objetivo propiciar o pagamento de fornecedores de drogas na Bolívia, alimentando o ciclo
financeiro da droga. Não se trata de vetorial inerente ao crime de lavagem, pois o produto da
droga pode ser lavado para investimentos patrimoniais, por exemplo, sendo, porém, no
p resente caso utilizado para pagar carregamentos de drogas. Considerando três vetoriais
negativas, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de cinco anos de reclusão.
292. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Observo que a prevista no
art. 61, IT, 'b', do CP, é inerente ao crime.
293. Não há causas de aumento ou diminuição.
294. Fixo multa proporcional para a lavagem em cem dias multa.
295. Para o crime de evasão de divisas: Rene Luiz Pereira não tem antecedentes
criminais informados no processo. As provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém,
que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que deve ser valorado negativamente a
título de personalidade. Culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias,
comportamento da vítima são elementos neutros. Consequências devem ser valoradas
negativamente, pois a evasão teve por objetivo propiciar o pagamento de fornecedores de
drogas na Bolívia, alimentando o ciclo financeiro da droga. Não se trata de consequência
inerente ao crime de evasão. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o crime de
evasão de divisas, pena de três anos de reclusão.
296. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
297. Não há causas de aumento ou dimjnuição.
298. Fixo multa proporcional para a evasão em cinquenta dias multa.
299. Entre o crime de lavagem e o de evasão, há concurso formal, já que os atos
que compõem a conduta do crime de evasão também compõe a conduta, embora esta seja
mais ampla, do crime de lavagem. Assim, unificando as penas com base no art. 70 do Código
Penal, elevo a pena do crime de lavagem em um sexto, resultando em cinco anos e dez meses
e cento e trinta e três dias multa.
300. Entre o crime de tráfico de drogas e os crimes de lavagem e evasão, estes
com penas unificadas, há concurso material, resultando a pena de catorze anos de reclusão e
https:/leproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_doct.mento_lmplementacao&doc=701413806509606560030000evento=7014138...
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30 1. Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a cap~cida
e
econômica exigida para aquisição de 698 kg de cocaína, fixo o dia multa em cinco salári s
mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (11120 13).
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302. Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado
para o início de cumprimento da pena.
303. São, portanto, definitivas para Rene Luiz Pereira penas de catorze anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de novecentos e trinta e três dias multa, cada
uma no valor de cinco salários mínimos vigentes em 11/2013.
304. Carlos Habib Cbater, embora já tenha sido processado, não tem
antecedentes criminais cettificados no processo, com trânsito em julgado. As provas
colacionadas neste mesmo feito indicam, porém, que faz da prática de operações financeiras
ilegais o seu meio de vida, o que deve ser valorado negativamente a título de personalidade.
Culpabilidade, conduta social. motivos, comportamento da vítima são elementos neutros.
C ircunstâncias e consequências devem ser valoradas negativamente. As primeiras pela
relativa sofisticação da lavagem, no caso com internação subreptícia do dinheiro no Brasil
proveniente da Europa, com posterior destinação a fornecedores de drogas. O circuito do
dinheiro sequer chegou a ser completamente identificado, mas foram uti lizadas pelos menos
duas empresas intermediárias na ocultação, a Posto da Torre e Gilson Ferreira ME. A maior
sofisticação da operação, incluindo a sua transnacionalidade, deve ser valorada negativamente
a título de circunstâncias. Consequências, igualmente, pois a lavagem teve por objetivo
propiciar o pagamento de fornecedores de drogas, alimentando o ciclo financeiro da droga.
Não se trata de vetorial inerente ao crime de lavagem, pois o produto da droga pode ser
lavado para investimentos patrimoniais, por exemplo, sendo, porém, no presente caso
utilizado para pagar carregamentos de drogas. Considerando três vetoriais negativas, fixo,
para o crime de lavagem de dinheiro, pena de cinco anos de reclusão.
305. Embora o condenado tenha admitido a realização das transações, não há
como reconhecer confissão. Confissão ainda que parcial exige pelo menos pelo condenado o
reconhecimento de que praticou um crime. No entanto, Carlos Habib Chater negou ter agido
dolosamente. Admitindo o crime de lavagem apenas a modalidade dolosa, de se concluir que
não houve a admissão sequer parcial pelo condenado de sua responsabilidade criminal,
inexistente, portanto, confissão a ser reconhecida como atenuante. Não há outras atenuantes.
306. Como Carlos Habib Chater determinou a André Catão de Miranda a prática
do crime, valendo-se de sua condição de empregador, reconheço aplicável a circunstância
agravante prevista nos incisos II e III do art. 62 do CP, motivo pelo qual elevo a pena para
cinco anos e seis meses de reclusão. Não há outras circunstâncias agravantes, sendo a prevista
no at1. 61, ll, 'b', do CP, inerente ao crime.

307. Não há causas de aumento ou diminuição.
308. Fixo multa proporcional para a lavagem em cem dias multa.
309. Considerando a capacidade econômica do condenado, segundo ele,
https://eproc.jfpr.jus.brleprocV21controlador.php?acao= acessar_doct.rnento_l<nplementacao&doc= 701413806509606560035&ellento= 7014138...
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proprietário de um dos postos de gasolina de maior movimentação no país, fixo o dia mul~r--.6~ .
em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (setembro de 2013). ~
.
31 O. Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não sã
favoráveis ao condenado, como exposto no item 304, ao contrário são de especial
reprovabilidade, com três vetoriais negativas, fixo, com base no art. 33, §3°, do Código Penal,
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Sobre o tema, precedente do Supremo
Tribunal Federal:
'A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3°, do mesmo diploma legal.' (HC 114.580/MS
-Rei. Min. Rosa Weber- t• Turma do S1F- por maioria- j. 23/04/2013)

311. São, portanto, defmitivas para Carlos Habib Chater penas de cinco
anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de cem dias multa, cada
uma no valor de cinco salários mínimos vigentes em 09/2013.

312. André Catão de Miranda não tem antecedentes criminais conhecidos.
Culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são
elementos neutros. Circunstâncias e consequências devem ser valoradas negativamente. As
primeiras pela relativa sofisticação da lavagem, no caso com internação subreptícia do
dinheiro no Brasil provenjente da Europa, com posterior remessa para pagamentos de
fornecedores de drogas. O circuito do dinheiro sequer chegou a ser completamente
identificado, mas foran1 utilizadas pelos menos duas empresas intermediárias na ocultação, a
Posto da Torre e Gilson Ferreira ME. A maior sofisticação da operação, incluindo a sua
transancionalidade, deve ser valorada negativamente a título de circunstâncias.
Consequências, igualmente, pois a lavagem teve por objetivo propiciar o pagamento de
fornecedores de drogas, alimentando o ciclo financeiro da droga. Não se trata de vetorial
inerente ao crime de lavagem, pois o produto da droga pode ser lavado para investimentos
patrimoniais, por exemplo, sendo, porém, no presente caso utilizado para pagar carregamentos
de drogas. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro,
pena de quatro anos e seis meses de recLusão.
313. Embora o condenado tenha admitido a realização das transações, não há
como reconhecer confissão. Confissão ainda que parcial exige pelo menos pelo condenado o
reconhecimento de que praticou um crime. No entanto, André Catão de Miranda negou ter
agido do losamente. Admitindo o crime de lavagem apenas a modalidade dolosa, de se
concluir que não houve a admissão sequer parcial pelo condenado de sua responsabilidade
criminal, inexistente, portanto, confissão a ser reconhecida como atenuante. Não há outras
atenuantes.
314. Como Carlos Habib Cbater determinou a André Catão de Miranda a prática
do crime, valendo-se de sua condição de empregador, reconheço aplicável a circunstância
atenuante prevista na alínea 'c' do inciso ID do art. 65 do CP, motivo pelo qual reduzo a pena
para quatro anos de reclusão. Não há outras circunstâncias atenuantes, nem circunstâncias
agravantes, sendo a prevista no att. 61, II, 'b', do CP, inerente ao crime.
315. Não há causas de aumento ou diminuição.
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316. Fixo multa proporcional para a lavagem em 50 dias multa.

~bS

317. Considerando a capacidade econômica do condenado, que não é boa, mas\
não é das piores, fixo o dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do último fato
delitivo (setembro de 2013).
318. Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não são
favoráveis ao condenado, como exposto no item 312, ao contrário são de especial
reprovabilidade, com duas vetoriais negativas, fixo, com base no art. 33, §3°, do Código
Penal, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Sobre o tema, precedente do
Supremo Tribunal Federal:
'A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada
somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3°, do mesmo diploma legal.'
(HC 114.580/MS - Rei. Min. Rosa Weber- 1" Turma do STF- por maioria- j. 23/04/2013)
319. Pelos mesmos fundamentos, não é o caso de substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, considerando o disposto no art. 44, III, do Código
Penal. Sobre o tema, também precedente do Supremo Tribunal Federal:
'Circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal constituem motivo válido
par a negar a substituição e para impor o regime fechado, conforme remissões do art. 33, § 3°.
e do art. 44, ffi, do mesmo diploma legal.' (HC 108390/MS- Rei. Min. Rosa Weber- I" Turma
do STF- un.- j. 02/ 10/2012)

320. São, portanto, definitivas para André Catão de Miranda penas de quatro
anos de reclusão, em regime inicial semjaberto, e multa de cem dias multa, cada uma no valor
de cinco salários mínimos vigentes em 09/2013.
321. O período em que os três condenados encontram-se presos, desde
17/03/2014 deve ser computado para fins de detração da pena. Como nenhum deles até a
presente data teria cmnpletado um sexto da pena total, ou seja o tempo necessário para a
progressão de regime, não há alteração do regime inicial de cumprimento da pena, conforme
melhor interpretação do disposto no att. 387, § 1°, do CPP.
322. Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido da autoridade
policial e do Ministério Público Federal, a prisão preventiva dos acusados Rene Luiz Pereira e
Carlos Habib Chater e André Catão de M iranda (evento 24 do processo 500143885.2014.404.7000 e evento 22 do processo 5001446-62.2014.404.7000). A prisão cautelar foi
implementada em 17/03/20 14.
323. Considerando a gravidade em concreto dos crimes em questão, tráfico
internacional de 698 kg de cocaína, lavagem de produto de tráfico de drogas, alimentando o
ciclo financeiro do mundo da droga, e especialmente os indícios, já cumprid amente relatados
na referida decisão, de que eles fazem do crime seu meio de vida, um o tráfico, outro a
lavagem e crimes financeiros, mantenho a prisão cautelar decretada de Rene Luiz Pereira e
Carlos Habib Chater a fim de resguardar a ordem pública. Observo, ainda, quanto a Carlos
Habib Chater, que a referida prisão cautelar também é instrumental para outras ações penais
em trâmite perante este Juízo e que têm por objeto outros crimes de lavagem e financeiros
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21cootrdador.php?acao=acessar_documento_lmplementacao&doc=701413806509600560030000000005&evento=7014138...
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(ações penais 5026663-10.2014.404.7000 e 5047229-77.2014.404.7000). A prisão cautelar fo~%b•
o meio necessário para prevenir a reiteração delitiva em mna empresa delituosa. Ness
sentido, a sua necessidade mantém-se atual, sob pena de colocar em risco a sociedade oa
terceiros pela retomada da atividade delitiva diante de criminalidade grave exercida de
maneira profissional. Remeto, a esse respeito, ao cumpridamente fundamentado na decisão de
evento 24 do processo 5001438-85.2014.404.7000.
324. Quanto à André Catão de \tiiranda, considerando cumulativamente a pena
em concreto fixada, seu papel subordinado na empreitada criminosa e que já se encontra preso
cautelarmente desde 17/03/2014, reputo viável substituir a prisão decretada por este Juíz no
processo 5001438-85.2014.404.7000 (evento 24) por medidas cautelares substitutivas,
especificamente:
- entrega do passapotte em Juízo e proibição de deixar o país;
- comparecimento a todos os atos processuais, nesta ação penal e nas conexas,
salvo dispensa expressa do Juízo, e ainda, perante a autoridade policial, MPF e mesmo
perante este Juizo, mediante intimação por qualquer meio, inclusive telefone;
- proibição de mudança de endereço, sem prévia autorização do Juízo;
- proibição de contatos, direta ou indiretamente, mesmo por advogados, com
Carlos Habib Chater e Rene Luiz Pereira, ou com associados deste, outros acusados,
iJwestigados ou testemunhas da assim denominada Operação Lavajato, inclusive outros sócios
e empregados da empresa Posto da Torre e das empresas ligadas a esta.
325. O descumprimento das medidas cautelares implicará em renovação da
prisão cautelar de André Catão de Miranda.
326. Entregue o passapotte e os dados acima para contato com o preso, expeçase, independentemente do trânsito em julgado, alvará de soltura, para colocação de André
Catão de Miranda em liberdade, salvo se tiver que permanecer preso por outro motivo. Lavrese concomitantemente termo de compromisso com as obrigações acima que deverá ser
subscrito pelo condenado e devolvido a este Juízo. Expeça-se oficio dirigido à Polícia Federal
de Fronteü·as com a determinação para que seja proibida a expedição de novos passapm1es a
André Catão de Miranda , e para que seja anotada nos sistemas a proibição de sua saída do
território nacional pelos postos de fronteiras até nova comunicação deste Juizo.
327. Apesar da absolvição de Albetto Youssef, deixo de colocá-lo em liberade
pois a prisão cautelar decretada por este Juízo, evento 22 do processo 500144662.2014.404.7000, é instrumental também a outras ações penais as quais ele responde perante
este Juízo (v.g.: 5025699-17.2014.404.7000, 5026212-82.2014.404.7000 e 504722977.2014.404. 7000).
328. Diante do profundo envolvimento de Rene Luiz Pereira com o tráfico de
drogas, decreto o confisco dos USD 198.000,00 apreendidos em 23/01 /2014 em sua posse na
data de 23/01 /2014, já que relacionados à atividade crüninal em questão (item 146). O
confisco ficará prejudicado caso também imposto naquele processo específico.
329. Os USD 124.000,00 lavados como produto do tráfico de drogas foram
enviados à Bolívia, estando fora do alcance das autoridades brasi leiras, já que não foi possível
sequestrá-los no curso do processo. A legislação brasileira agora admite o confisco dos bens
de valor equivalente ao produto do crime quando este não for encontrado. Com efeito, diz o
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV21controlador.php?acao=acessar_documentoj mplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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§ 1° do art. 91 do Código Penal: 'Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalent;f
ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando s
localizarem no exterior'. Assim, o confisco de valor equivalente pode recau· sobre qualquer
bem, ainda que de origem lícita, de propriedade dos condenados. Não foi possível sequestrar
bens de Rene Luiz Pereira. No processo 5022909-60.2014.404.7000, foram sequestrados bens
imóveis de Carlos Habib Chater, especificamente direitos que detém sobre o bem imóvel
consistente no apartamento 214 do Ttyp Convention Brasil 21, localizado na SH/SUL, QD.
06, Conjunto A, Bloco B, Asa Sul, Brasília/DF, objeto da matrícula 115.259 do 1o Registro de
Imóveis do Distrito Federal, imóel consistente no lote 3, trecho 10, SMLN, Brasília/ DF,
matrícula 54.374 do 2° Registro de Imóveis de Brasília, e imóvel consistente no lote 2, OTR
"MLN, trecho 10, conjunto 01, Setor de Mansões Lago Norte Brasília, DF, matrícula 35638 do
2° Registro de Imóveis de Brasília. Buscou o condenado proteger tais bens transferindo à
empresa Constmtora e Incorporadora Santo Antonio, de sua propriedade, e depois
transferindo as cotas a parentes, como seu pai Habib Salim El Chater. A transferência
fraudulenta e não onerosa de bens de sua propriedade não prevalece frente à Justiça Criminal.
Assim, decreto o confisco dos referidos bens até o valor equivalente a USD 124.000,00.
328. I ndependentemente do trânsito em julgado, oficie-se, com cópia da
sentença, ao Superior Tribunal de Justiça para instrução do RHC 50379, infotmando a
colocação em liberdade de André Catão de Miranda.
329. Independentemente do trânsito em julgado, oficie-se, com cop1a da
sentença, ao Superior Tribunal de Justiça para instrução dos HC 305944, RHC 50758, HC
301688 e informando o julgamento da presente ação penal e a condenação por crime de
lavagem de produto de tráfico de drogas de Carlos Habib Chater.
330. Transitada em julgado, lancem o nome dos condenados no rol dos
culpados. Procedam-se às anotações e comtmicações de praxe (inclusive ao TRE, para os fins
do artigo 15, III, da Constituição Federal).
Curitiba!PR, 20 de outubro de 2014.
Sergio Fernando Moro
Juiz Federal
Documento eletrônico assinado por Sergio Fernando Moro, Juiz Federal, na forma do artigo 1°,
inciso IIl, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4" Região no 17, de 26 de
março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 8789858v4 e, se solicitado, do código CRC B909A23E.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a):
Sergio Fernando Moro
Data e Hora:
20/10/2014 11:27
https:l/eproc.jfpr.jus.brleprocV2/cornrolador.php?acao= acessar_documernojmplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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r.:gi,;1rad~1s

plllveri.r.;.HJ~,

lÍ>mwlmcn!..:

L!lll

1101lt\! th:

pam ,;iri(l~ ,1tl1(;,s ~no;oicd<l.ut!s

dl.! rcspvns.nbilicl;.~d..- de Y<H ISSf::J<. Fillalmo:ntc. ( 1)< rL!Clii'SO.' ilicitns fn~tttl ~;.~clck>s

I.'!H

..:~pé.:ic (>V rcm.::tidos para u ~x1çril1t mL·Ji;tnto.: ..:()r\[r<Jhl~ ,k c:i.mni<' d~ Íllli'<>r1;.~<;ü<::> simulatbl'

r--:a divt&(l,, tl~

wn:fas.

P,\t:LO ROBtR1'0 COST,\

irtkit~lmcnk. ar~

y;;kr-~c

}'t:TRORKAS, rL!-"pnnf>:i'l.·t:i p.:l;t

:1ttril

Ú<.' ~O 12 l.'<~l)iil

da !<ll;l \'lliH.Ii.;ftH 1k

~kÜ'>t>raçin

d<l J'J(l.iL!tt> do;;

dil~l\>r

:1o dc:nuno:imll>

,k ;lb:l~t..:cim~l1h) J:t

cl<l\';JS n:tinucia~

d;t c:>lat<ll. p:tril

~<> •k .:\cmr1o•, u tllidu t!<· .~rc:>r11.l~,:.;, <1., fi.I'('J-:1 1.-\ ITIH!R:'II. c<>Jh:'"'l" n" A · "''iii)Jc~l~ .l<l:illl,·:;o
inf<>I'll<l o.lll<! qu" :t SA~KO ~t·:RVIÇO~ 1c.>t11-;l~riu .:111 .W I~ K~ .\2': ollllhl).:s para :o C>Jo" 11'1!'1Í~~,,~,J>.
I ·z

'' F:111 ,l~poilll<:(l[ll, !.1,\RClO Bü:\IU!O, :st.lm inisu:.;~"' \la :o;.o\1\l-:.0 SIP!::R .J:j""'~.~~~~m;tlo;•coll•' ~u~: >::;,:uoo.l<>

lhe r,., f•lliid<> pcl" pr{•rn" Al.!mRTt} ''l)t:~SI:F. 3 (iFJJ <'1il I.IM ""'1'"-'<il dt' ~"" l',...,~,·d.1tk, ,],, "'lx'I:.J<l J ;..,."r
~L- ~liH1iram <>lllt<>S ~ki<>- fl'roc.:s~,, ~CW'i551-~oi..~(~ I:; ~0-1. ~(1(:0.:> PR. 1:1,·o1r1• I~. 1Wl:1.}}1_'.1l='l~il .>1:
..:o~<.,
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.
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Ministério PúhHco Fcd~r:tl
l~ro~uradorill da Repúbli\':t no l•ar~ná
füR,Ç.i_T.6_1U,f',\

lla inH:mlcdi;H,:;in

dç CL)illr\l\(1S

!'ara isst1, utili;wsa-s.: 1l'lmb.:m d.;
rdi[wri~ ,!\oi3Rt:t:

1<: L[\IA

Sllpc~r:.t1Ur<.tÚI'!<

:;çu

l'ar~n

de

C(l!ll

cmrr.;S(I:' panici]l(ll][.:.s d(1 <;~{lll<:mil.

m~mhr(•

J,1 cm1sdbt1

u.:

;Jdtnmi~lr;~c;.àr> J~\

c conlil\'a ~:om n dif':.'Ci\)n<trtt.:n1(1 J~, p~··c~"ltnH:nw li<.:itatúri•l.

~<.'n<ÍI) au:-; i li :1d~J pm 1.1tltr< •s l'tli1Cl••lÜri ,,,. (l~ c:>L:J1al. q lic serãn 111V..:~lt~ado)~ 1.' 1\l intttt..:-nCil

po Ite i:.~I prú[lrÜ• .
.'\p(ls abril

do.:

:.? () 12 I :, conforrn.: "0.: cmupmv(t

!lllJ ,[j ~·t!'r"-'.1 ~ <111~ Ltm.:l11v~ ~

JjáJngOS lltml..lliO.: O Segun<i~l :;cme:>lrL! ~1c }I)J:l. l11<.':'oln0 tL•ud,, ~ki:X:tdll " r.;;lr\,!.1) de UÍrC!{lf J:t
c~tulal. çl J~nllllCÍ<:ldt)

PACLO ROUEIUO COS'I'..\ cnrtli1Jll(1ll :ttll:.~ndn 1.-t"cth·am.:nt.; ll:t

<1fl!UIÜZáÇàu crilllinL):'XJ. P;Jr;t i~Sl), ço .:x-dirc(ç1J' s.: vnli;1 UC1 knu•,,· huH ~ t.lu inlln~nciõ:l aJquirid:1
Llumnl.; \\tll>~ úc 1mt>:1llw n;1 t>t:TROBR :\S !')Jr<~ .:;Hntinuaf iut.:rrn~.-Jianu<• c,mlr:\tll:' p:.~m
Cm]H<:!';I>. incercs:-::Jcil'l~

o.:m CllnS<:'{!\Lir :1\'0.::Il;;':JS lllliit~m\ria~ (<~In

(1

C:<tal:JI. com 1,1 IÍ ill u~

Ll.::ô.\'mf

(>u ;<;.,: aprurri;.sl" in<l..:,·iu<tm.:n1c em pm,·o;i1(> prúpri'1 <: ;•fh~o·iL) th'!--!>t!'S r.:cur.>Ll~.
Tud(l mcdianlL!

tl

wlicilm;;i(l cJo,; pmpina p.:lm im..::rm.;diur contr:nm

rwudadO!'-

cum a :'imul::l.;il•l d\.." Sl.:l'\ i~os ,1~ O:.:OilS lli[uria COSTA (;I.OR.AL '~ (1\J pç1r IJ'I.'il• Llt1 p,;trliçip;t.,:àco
dirNa u.; PAt:LO R()B.t:IUO CO~TA
LlL!O~Ll JlO .:asn

ll<l!' L!mrn.:-Stl:' CHnl~-11<~tl>l:io ~la

rlo'.TIH.Um..-\.S, o,;o)IUl'

d;1 M.'OGl.Oli,\[. ,\1\·lniE~I'I'ALL' f.('()(iLOBAL OVt<:KSL·\.

O.:t11111l -;~'J<Í

l':1Jho.s .:11fati7.at qu...-, akm d.: :.mro..:rircm •anLag~·m it'ILil·~·it[a .;m l1.:n::lici<•
r~óprj<) 1: a!ht!'ft1, l\pWpriandn-~C UC f\:L'IJ~L):\ púhlict>:> [Mf )n1cWl~UÍLl da nt--t<.'IW<Lt> ,(.,: <:Llrltr:llL)!'-

SllperfaHLf\ldOS Cüm ;1 I'ETIHHlRAS. L)~ J..:mJnl.'i>ld~·~ 1'..\l"l...O ROBERTO COST,..\,

MAHCIO

RO~lLIIO t: \rli~II.O llAR!.t[OS, c~•m njt~<la de ..\LBt-:1{1'0 'fOl"SSf::F <.' tll.·

W.-\I.n0~1ll(O Ol . IV~~JHA, tamh~m Jc<~lil.<~mm ''iXr<~o.;c"•.:s d~ l~'l.·a~!.'tll ,~..: 1linhdru ~1>r11 a

fínall;üd.: ~1.;

illtl?l,1rar LHltn1wiw ilit:ilo :) ~'CL~tlumiil li:m1Wl.

l'<ltnLl _i;'t adümt~ld<•. n.s d~·tuiiH:i<tt.lns P,.\~:1.0 RORF)UO COS1'.~ .; \IA}( C[{)
RO~llHO

.:wm

('xCrcm<U11\!114c

prçiximc•;. (1

Al.RU·nO

YOl 1Sst:Ji,

t~t\d1•

!n1al

C'Oilhco.:imcnttl o.lo: ~..::ns n.:góctl.ls, ~::x.:r~oel\J11 papel vi1al Jll• li.tnci,mam~!ll~) Ü;~ <•r~:.~niznç;jo
crimino~tt.
1< ~c:-~ulldu .Jad"' do Molli,tó;o d.'l F.lr.o:aJ... rnc•JilO ;l{'l•• ~~'"'' ,J~ ]f)J~. LI Llc,,oç;lcl<> ?Al.' I .O ROIIERTO

C0:;-1'..0.. ,·omlonllflll r~v t..'óoL'""''' d~ I\.Jo1tiooo.•:r;wl•' u~ rdiro;trt;o i\BIU:t' t: I.I'>IA.

: 1 bio m~ro~ d•oc oun~f'll ''$ c:-1'-1 ;,].,, "" hlt~c .l ,. "f"''""~.\,, u;o
t'l[L''· ~r~oo <'Xf' lw"LI'" 11111~qui:ro,·o.•

c~,J Jc 1',\ L·J ( I J<OW· R I
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i\·lini!1tério Públi{'o Federal
r•ro<"urndur!:i dn Rt!públil:a no ··~r-aná

,..N·o.:rrpr.mJIJ.J:" ''· "'

Eql<i,;U~RF..f~

ALBER'ro

28-'!Jll. ~I) 13.

d~

<.'m<Ji[

nrn

rrolfí~~icmar.>.htum)lj,l.e<onL C!lljõl r'rll'llsag("ln aL> tín;Ll ~ as.~iiJ.\Ji! r:-ttr .1(' ,Çcrtu. <1\lC ~· ;.ktlu:.::

traw do ('-ll\ail de JOÃO CL.~n~JO (;F.~t':". .:x-<;h..:t\.> d~ g;Lhil1~1L' da li,.kr<Hlo~a .11> Pl' na

C3nHli(J. que reçc/:ll"1J dinh~:ir,, LhJ.~ o.:nn1a:-: de \!ar~·~)~ V:lkrh' em
··m~n s<~!fio..

~tl-~tlS9 7-9 .\ .2< 11 :O .+04

( E'r,Jccssn

n•lnlê

,[,l p:u1i~" n•' .:;1~,, cl<'

i'()(l():'P R.,

!6.

Fn:nt1l

REE'RI'SE:-.iTAC4.0 m:SC,.\l. P<ij!ina 5'll

<lpmxim<~çllo

di:! YOt:ssm: '' P,\U.O I~OHERTO COSTA. nl(;rn de- "'cHllW~ PL'.~",,a,:, h<.'<~" L"

fl'1\krC1:>as" qtiC lcrian1 sidu ~prc:~tl!<!ô.b!> pl"lll ~x-us~c.:-:>s<'r ,ln clq)IJ1a.lo

.J.-\i'iEi'it:

f..:Jo.:-r<Jl .70:-.it-:

<ll) d!'kim 1'.

,"\ ilt\e~Lig;l~i'l(l 1~n1txm c~plml mo.:l1s<~gc-rt) d~· C'<)n.:i,, d..:1rôni..:c• ClWÍ<ld<t ri•> di:~
·l'.:;i~OU

p~l:.l

g~·rent~

iir.anc~ir..L

(la élllf'rcs;l SA:\KO smFR Ll'J>.- \ . FAI·HA~ .~

J::STA(,\~0. cn.:ummham.IH

par:t .-'\UH;I{J'() YOliS..')EF \Jm;l

pi<H~ilh:J

"c-mni~.,;0cs"" cnlro.; 2~H)712(1ll

o:

7.9~r'l.2')-*.23

IW c~mpo

HF07'~Hl2 .

m> Yidl)r (Olill de R$

de t<m1o.."1.·o.;J,1J' das siglas ,\]0 c GFU. t.:ndo

p.;lnl idL'lllÍiicar CO;o.õSÕI.K"JO :'oi ..~('IO~AL
9J.2(JL~.·W~.700Q!!'R.

ra!!arn~nw:;. ~.ll·

cmn

iltiiÍGll\<lU

dicmc a si~f;1 ('~CC. ulilii'.-.'lda

(",\;\lARGO CORRE.-\ r l'rv-..:.:.~srl )f)49.'97-

l·:wnto 54. PL I'J.J>á~úml 7},

T;1mbcm

da

inlen:..:pl:lçiir>

w!.:m:\ck(l

O:ll<':lJninhado pc-li.i :\1.-UtS,\I"iS p:m1 ALRI-:R'f'O

R$

0:{1Jlm

de-

~- 791J.S9. rcf..:n:nt"' u ~·<ms d<." itla c d~·

<l

~-m;~.i I

12 '1·.?0 I~

..k

YOl'~S:EJi 0:<J.I11 ll0\:1 O.:~lhraru;a llll

,.,1lvr ,t..:,

\'l'lla llO Ire.: IH' Rin (lc hncirt' (Sl )l :l S:J.n l'mlk• \ /

fCUEll c diAms no twtcl TIVOI.L l'l1l numo: {k
5(1-I<}W/-9.~.20 l ~.44)~ . /fHil.l/l,R.

c.msHl

J•,u:J,o

~OBF:RTO

COSTA

fi'roc~!-'5>.1

r:,,·o.:n1o 7(>. REPRESF'\T.-\('.-\0 m;SC.-\ l. l'á~üml M ~.

:.;. .'\fh.m1o~:l•' '"mo• '"" d<•s pr;llCJrai< xiC<ldut.:' du nwnsnl:lo•, (;f~l: •kh<>:o ,, ç:"so d:: a~'"''"' à d";-:"ta.d.<.' <'11
m:orçc d< ~1)07. Em ~IJI•K feoj dcoroilldo ;lo :'llllli•l•'"{' dJ :\;;n11:l~ura >~•h :• ii(U'a'Í.h> ;!•• l;'llpn>.'lid;:d,
ll~mi:ll,!f.:llihl. rlll dt,,IIJI,.'L,I•l•l 1VI'1 0:.

d:d.:< pl'l l~V"!'.<'Ill d;• dtoll:cor<l. L'Orri.Jp~.lll pa•<i\J. c fotn"o~;,.;, d~:
~(li~- duf.ml ~ <.' ·ulc."n'""ro' ;I<> 1n.:''"ol;lo ~'•' S'IJ·, I''' \i.'ll~"n"'d' • '""'''' (.'ilto.:' d··
lav•F,cn,
dmbcif<> ç .:<.'rru~~·• l\lS~i\a 1<._'1.:. ·,j pre...:rit11,t !kcd'l"~' ;:.co·;o d<' qua~m "'"" .,:,. r~cl."~''• .1km d,
mui!;~ d~ ~(:o(J 0'.)() r<'.lh lorlt'oJ:1;"1ntC ;llt:!:P<In~I Jiold., '111<" (õF.l'.l i'u r>:lt~CnL'i"'" <pl.'lndo <> 1im•~' l'>IJ'J "":1'\'
n<i~. p.x• '" d m.:mc íat.cldll :cf<:r-'''~ iil; J<> f~lc<~du D<:lln 1aolo• .I"~L' .\!.,h:tor••<~! J~r L'n~fl:illf "I .:111 1111 id,, "'o (';'"'
llllii<lrtl.!l.J. J·.:q '-'lllll I-re>

<'-'

,1.,

~f""'JI~<> c ~lllionco th• Alfll:lt!'O YOl!S:SF·:F
l"'l

V<

1'\c~s..c

;>4>HIU.

(JJ:~t: iJ;t~1 ~\J)rc.,~:tm~o:·nl'-··

'ir.." .Jpn:>'( i :noo

d:L'\ f'l.''li'SOJ:S. bu:'L...

1.'

:1

/

ll.. '

,r

"'\!'

··v.. ,<.·l1..;\." .,aph~.\lõi11'1J th' ''R ~au 1,'.\'11111'{;urCr. ~i.il"
,j;,~,, rr.u'J~,
pl.)dctl'":l'\ ~ll!t' lt!' ~l)tt.: , ..;nl<.'l . I ~In mh.t \.ltl~c\·,:iluuc\ :ml, ~bnl ~h.-' inI•' ~r.:~~o.!u.'
; ) d< 41
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v
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Ministi!rio Púhlit:o Feder:jl
l'r(l~:u rad o ria da R~J)lÍ biicn nu Pa I'D11 á
E!)13,.Ç.-\ ··~f!.n:~

De (•.:sw. <I hll~l"a <!" :lprt\:nsfw 11;1 r;":!!><l do.: 1•..\FJ.O ROB.t:lffO CO."i"L\ [,,~~mu

C.\ÍW ..:111 idL'll1Í liçar im·0n1;in:is pmvas do t.>m·c•h im~.:Jlhl do <ktlmh.:i:.~d<l o.:vm a <•rg;JniZ.LI,"::Í"

cri tnill<•);a d..-: YOt 1SS.tf r:'i Ol490 l-'R~ O1-l·W·l. 70(ll). .:,·~·ntt~ -!()).

mil. duzcon\{)~ ..: cinquerlla •..:<1.i:;). l !$ t S 1.4~5 .ll-fi (.;..-:uw c "it.;Jllil ,~

Llrll

novcn w c dncD mil <lólu~s) ç Et."R Hl. R~ll IUl'l. mil ..: (1i t,,..:cnL(>s

l'

dinhcim

\"Í\"('•. :>~tldc, IJUI.'(Hl~mmt.:irld(1

mil. q\J.uw..:.:nt\1~ c

C'itLquo.:n1;1 ~·ur{l:-.1

L'!ll

n:"i<' :-><mho.: ~:..;p[icar :1 11ri\!.cm UC!>W~ \,'l.l.lJ<:s:~.

,1;\ lll\ a~L!ll(l~l ~S~< ,<Ü do.: J';\l'LO ROUt:KJ"O {"OST,\ h:J\."ia uma :mvL:H,::í<'
mam1~ri1tl. d1' prilprit1 d~ll1Jnt:Íll(k1.

t:

o

rúpwduzinclo a scgtJÍnlo.: fms~.: : "ct("(lhor ,·,ma alYI"ItJlçà!•

t'hictim .>upr~mo til! <il•t•m w'nda1r.io âwgor1 (UI J"l!"l<ft•r 1.\firl•tr /··,,,.,umdL'.I/' <>que lllmlr<~ (1

~H

<tpan:nt(l ser uma

dili)t\:llCi<J,

wmt-~m

l"l>i

:lpn~n<[L,.h\

··~:ot\tahi liJa,l~; nmnuul" n:tcr.:n1~

um;1

I'LA~H . H:\

.il:-. .:nLr:li.kts

~

f)t;

$1Ítl:Js d;1

GL0]3,\ L. de pcL)pri<.'\Üidc dt> P,\t.'l.() RORER1'0 ('OST.·\ , (k 30." 11:20 l ~

p rirn(1-·....

I,IS

Rs JoO.(I(IIJ.un (I ?.- t~..- 1~). Rs 26o.CJOo.oo •

\',\LORJ:~ Q\11!

r.:mrrc~;~

C()S'fA

at~ 1)3 ·()() "2 () 1.~

.

t:s :õü.ooo.(l(l (21.:t ~.-1~'

.:!00.000.00 (11.:0 I :~4.H ~ 1 r:$ ~S(l.Q0(\,00 (~<J.:i)l l ~~ RS .fJJ().fJfl(l.llO

C ~..-02.'1:; },

R$ I .UI.Kt.flíHI,M (I ).'U;\."1.1 > "h,1<1l: RS I .06(1.<1<Jú.I HI ~ 1:\1 I 'S

5HH.OHrJ.01) m1n E'l iR

o '"'"""'"' .. ,,;m,>'

.~5.Hl}G. (lflmm

i ''"'":

vm:ssn c

"""~'"""" -~"'"''"" l'f"l'("""''
'"' "'"\./
:

0.:(\llh<:C'idos. ls"t' s.e Jo.:m•mstra {WI1•~ n:l:l1nn1'::; tl!: mt.:n.:cp1ao;m' tdo.:h'lliL'~• {I\>

5049:'97-1.1~.20l.IA0~.7fJOO'I'lC

En.::n1o I. lNK" I. C'Cil\L' 1:m1f-0rn pclv J.:p•>illl<:tlt<l d.: '/

Ll.O!IL\ROO ;\1EJRFU.ES afinn:mclc'

qu~ ··r,rirm,".: ~~

5(~9557- 14.~0 I ~ .404. iOiHI/PR, E'"l'lllv l~

<IJldid<> d.: YCH:SSF.:t" {Pn,ç.:;-:.~<l

..-\!:TO_Qt 1:\f .lf:](.' J.

p<i_sin:.~ i).

11

I

I

r.-". CLO ){OBERTO COSTA. 11~L1) (!i)f{'S-ett[llU ~lllalquer jllstifi..:~lli\"(l d:t ~Jl1r;~d:J
d6.;~ \ (llvr.:~ n.:I~ICi<on;nl>~ .:om Yorssn·~

..

-,

I

"l-.111 q11c IX=S•: fX:>.•1C""I'nn.:n1c' .l ;br...,.., n<> p~:did1• :!~ ,,.,.,,)(;Jç~,o ta!''""'"'.

knlm ·'~'""~-•o.l•' <li:L" u <Jiu l:<"'' '~
rc:knria a 1.J1l\ ~upo~l<• .::1~f"ro! 'l'm'' L,'Jn3Lll' ,J., \.1:\RCFt.O ll:\II,[IOZ . '' de,,.~· i:l.;k> f~·\L LO llOi'tR.TO
CO~l:\ "''(1-t n1~1\Li''""" s11l>•r c .i1" ··c•npr,'s[JJI\,,'· '"' n•<.>Jn~r.l~ J<· '""'·.~'q",'Íirld" ~ ''''"''' •1:1 hcwa ~" 'I"~
~~

~)li\!

J

\
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i\tíníst~rin Pi1blico F~tder:JI

Procur!ldoria d:t RepúbJka nn Pararui

,..... '>'.Jir('r, 'llf'f.f!.<~l'.hr

f'fllii.'~ l:AE!:J-'ó

..'\ind;; n{l que se rc-t<:r~ ;, COST,\ (;UHUL

r:o:-;s ( '1.1'0HI.-\,

<lttr:ml~ a

t>pcmç•'~' [)11lkial, tllHlm id.:ntific:.:~d:t~ uulra:< phtllil!m..; ~u..: mn>"lnllll ~is ~'{lll!r;Jit>S !irm;tdv~

1Jl'la PF.T.MOilRAS t:1lm ~~ I.:ITipr..::.a ASTJ{O:\HlÜTI~L\ ;\'A\'F.GAÇ ..Í.O StA, .:m •Httllbm
(I~ 201 'i, no vahlr ntuílli1..<1do t.lt: R$ 4~HHW.tlHH,00 f~]Uõlln,c~·m,l~ c ntWCl11a mil hoc!> ü.: n:ai~J
~e>br~ •> conrr.1hl ~üm " ,\STHO!\lARhT\1A. qu.;,

(:OST.-\ GLOBAL l'O!'o/Sl!t:fORL\. o

rmn.,·.

1: ~,m/w

dt• 5% do

c:..;-dn..:!tllr d11
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d''"ll J,> "'"""~R!'> 20 ,t; 'l'ilhu~,, '"'>lk' .1.11: a i"r p;trl<'. R~ I~ l"lilh~Lo,; ra";1 ti j) ]' ''- 10!~. 1'1'. I'~· I'(" ~1,, fl. f' IU'II
,. I'SB, '"~'S panid," da. ha~c ;•IJ;.~tla do ::"'~rn•' !i."<Wr;•l. ;\ ,\l~ll<k, lltlli••r fc;•~'lo.{'l.l R~ I>,::l ~tolh·:k~. '"".:!'' ~<;
\1 rmit'o<.)~S pn>:l ranidtl~ "h;~doJ~. s\ t-:"l.~<''~'iX J,xm RS 7.1 rt~tllo\lot,. ~1\ULI HS v..l'il;'!illoo~,-, p:tru .1 l•a"' ,:IJ<ula :\
I~;J. ro:t>"'""" f{ S. 2. 1H> nl'lh<>c~. '~~.;lo R S. 2,7 n11llt.:x·' l"'m paniJ,,... da t.1s~ .J.Ii.ur.•. ·..
:~

dl' ·11

1995

1996

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MPF

•

Mioishlrio Púhliçn F~deral
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n:~li:.r~1(l;1 na ,,,llcL'ssirm:iria ,\liTOST.-\R
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C.:(mtmtt) wm ;t J'ET~ORR,\S qu:.mdn
t[L.!S:'ll cmrm:s<J

I~S .U1.K3?.19l,l-4

,[L! mn

a~ cm('>resm• '"ill\CStiJ,,r;.~..;~ l:tlmprilr~lm ?S~-o da-, 1.:1•t;.~s
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S,\:'"TO~. ~

JOAO PRO("()l'IO

.H:~QL !t; JitA
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L'lll :!O d.; v1ctul:mJ dl.' 20IJ

..:nln,; :\L~nno

:\u ..:unwr!';l.

liS

\'OLSSEf

Lllli::l ..:1•mcot;tm a

t-
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Procur.adorj:t da ReJltiblil'a no r·u~n:i

..,,..,... prpr,mp).~•·· h r

•·w~u TA-IH.J.'~

CJt\:r~r,:i(!l't Ctl1 apt~r1il([L), ll].)Ô~ í3)lTC'i"Ulldam~J11V im·..:~ti!,!<l( ..)J Íü Ja f\HlÇ:l(\ dm· Ull[f(1,; ii1\Ç!1f:liHI.!S
do

~.~qu..:mEI,

fi:\TO 02- Jmp\ltaç~o dn i:rlmt d<' Là\'."tg~n~ ti(' Oinlu~itn. Oa C\CC Jlllr:a a

S..\~KO.
!:ntr..:

IIO~U.HO <'

2UO't

1.! ~nl .'. 110 ll1UilÍt:ipi•>

:\rliRri.O B..\RJUOS.

C.:\)ln

da,:

S:tt)

l'a.ulo, os d~·m.mC'ia,io" :\[:\RCIO

o nmh.c~:im.;ntC' ~ :IIHtêt~<.:Í:I -'•>~ (tt.:ntiiKi:IJc•s

I'Al'tO R08f]~TO COS'rA e Ar.UERTO YOl;ss:KI'. tk 1orm:t ,:coiiS~:i..:llll..:..: ,.l,Junbria.
m<-'l.li~:~ntc a ventla supo.:rfa1urad:.~ cl..: Hl!)(l:;

a~v. w11~;xõo,;:; ..: {l ;lng~l>. t-:rn m11w pel<t

ck

f'm:sl<~~H(1 Jc :«:rviçn~ incli lst,:ntes p:m1 (1 CO.\SÓRCIO ,S,\(:)01'..'\L C..\!\f.-\J.HiO

('(.JlUU:A (C'oí(:(). dissimui<Jr:utl a Nigcm J.: R'} 2f>.fhiD.:l 14.1 ~ (vi11L..: c :<éL<' rnil hik~.
qu(lf<;ll1:1 mil. lC~;o'.C:fl[(l:> c quattll'i'.C: rcai:;. <.: daoih> l:!:flt<l\'V.S) rr(W~IliL'Jltt'~ U11 ..:rim~ (k
rc~: ttl::J lv ~

corru pçilC'•

<'tCOilúmic::~

d;• cmpr~Stl.

f:sc;ç da ] ' t::T RO BR·\

t:ill

.'\ 'l.'l.!lldà J ,):-; tuho,;,

C~111CS.l~C~ L'

s

Si,\. lltJI i /.amln !:ti,;,

tbng..:s foi

V(lk'rt.:~

na :Hl \' itl;,J.:

rcaliz:tu~ jlcl:.~ .:mpn:-s;t

SA:"il-\.0

SJUER LTDA <jllc :Jtil'lm,u t.:r rccc:bidc' RS 130.ü00.(J()CJ,(J(J (c.:nt-1 ç (IÍnt:l milhCk:<) do
C:X<:C,

..:m ' !1'0.: p~~c C~illlii. Ll~d:n\1\i(l

98.ó00.00H.Oll

{n~m:nta

.t.:c;l:mou ter rcct:>hiü<>

;·\'RECEITA

c 01to milht.es.;

'R,~ l,{-..1:'\.0UU.HH

FEIH~R1\L ~) rt..:d'Íllll:lllct

;;o,;ist'ct\tl1~

fmn milhiitl.

mil r..:;!Ís). ,\ SA::->KO
sti~..:~n[,,:-:

d\· \•]l<.'lli.l5 R$

SIIW~ 1amh~;m

.: LflJ:m:nt,, ..: <.:11l..: l' 1nil r~:.~is)

pm s~:n·i<;<)!>, em tc:so:. prc-sl.:s!los \lirc.:tamcmé a PETROUR.,.\~ lll1 :tllt) UL'

2011 {inft>ml\l~ClL'.> d;J.

REC'HTA FE!WR:A[. ANEXO:; c 4).

Já<)! su rxf.s1a prc:l."laç;'\o <k ~..:r\ içc1:-; li fi cvntnltt~da J:t SAI'i ..O SERVl(OS UE

t•t:SQl!ISA E :'rfr\:f't:AMENTO I ,'f(),\ QllC.

~k :u:l)CLILJ <.:•)fl'l infnnll<l\l,él>

J..:dar;!,b-; à

RF.Ct:JTA JiEDER,\1., li.!''O: r~po:t>~ilJt' r..:IH C:\('C c pi.:>l~ (',\.\JAR<~O C()IUH:A SJA R$

1-l.45fi.Olll.UJO ( Ltll<.ttum:

milhÕ<:~. qut~CI(JCL'ntll.s..: .:itl(j\JO.:Il1<l

r.:ss;u Llua-,;

mil r..:;ú:--) L'll1r~ :CO 11 .; ;<I[ L

~mprc~:L~ .;r;tm d~ rL':>ptlns<thili.LaLlo,; LlL1~ dcrl\nl~:ii.lclc,s

\1AkCr()

HO~H .HO r MCRJLO BARIUOS, s~n.lv qu..: <L SA~KO SERVIÇOS [)t; PMiQrJS.·\ E

:>.·1..\PF.A\ff.I\'TO J.THA ,;.: .:no;onua\ (I irtillin at.! ~ 1: 1:.!::O til L' tit1Em um

rm'd~~1t~

c;tri1<11

social dL' R$ 3.ll00,00 (trO::-; mil r.·aiH (n:r inf<1J'Jn;l\l.'•c:s ,[:J Rr.t l .r1·.-\ F!·:m:l~~í)Xc> -~ <:
/
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Minist~rio Publico Fétlt.-ral
f.'rucurllcloria da República no P:trnnli
fPJ.i(dJ.a.~_li~

..1 ti~s[ft dl!ilunci(l t: .:~rtid~lo ~>implifi~mra d(l Juma Cl'Ul~r.:i(l\ 11~: Sii~} I'<Lulo- .-\;\"I~:X() ~ dc:.L;J

ch;nlind<l).

Aliús, r..lig)l-:>é' tlc rt•~~a~cm, m·~Ct :.mn de 2<ll1 , pda~ inl4Jrma<;\ic:~ dt qu.:hra d.:sigilo fi.s~:al.

1>

únic<~ ~é'rvi~v prestado p.l'l<t S,\:\IKO SEil\'J(OS t~,j

JW:l

\> l'.~CL Já ~m

20f2. a S:\.!"iAO Sf;Hvrços rL'C~bçu R~ ?.950.00f)J)(l (Lfvis milll<\~s. Jli)\I.'L'.;nl('~ (:
cinqu<nla mil n.·ai:->) do C:'\<:

e.: c

R !i ~.(}t)l).OfHU'II) ld~·i~ milhõL·~ ú..: Tl..'<li~J da .J,\R,\G( ' A

~:QHP.-\:tlF::'\TOS E J~()liSTRI..\, 1atnh~m prt~[:Jcl~'T<i de st:rvi~os 11-1 ri.!lin;~ria ,\HRf.t 1 .E
}.];\lA..~l.!flllCl t'll11H que ru:~t~o: ::1!1<~ ..:s1<::' t'oram 1>" \111i~.:n:> o.:lictHL'S ,[..:,.;"' ~i1tpr.:,.;a. llt.R' mt,ia

cJ,_·d:•rou t:m 201 J..

Lng{l ápÚ!> n ~illll..:ir.> r<:pí3~S<Hln

C~('(:

rcl.>

lttur<Jr ll(l

0:()nt;1 d:L~ o:mprL'~:JS <I<)S

do:nLtnL·iadn,.; !\1..\R(''IO UO?IíllHO r 1\LliUILO ~,\HRlOS, 1.1~ rc.:uNl'i ilidltls t'l'1;\llt

FATO O~· lmputiiçi\o d4: llt\'<'l~4:m 'lç dinhdro- ]h S:\SI(O pllra ~~ :\(()
(:Oi'\~l!J;r<H~IA

h1i :l~~im

nas Ja.L<JS

<!C\

tÍII:JI

!J.LLC. culrc

~.~:Q7.'2fH)•} ~ ~!'12'2012, 1'\l~

in<iividuali~I03S,

rmmid]JÍO Ui..' S;iCI l'úiii(I'SP,

pm 70 (:so.:l.:tlt(t l \ o.:.-.c~. (':\

J~rumo:Í;11ll1~

BO:'\Ll.IJO. 1\U:RI LO B,\~RJOS. ALBF.RTO YOL:SSEF ç
OlfVr:JRA,

tl•1k1s~llncntc,

Cvllt o

c;onhl'cimo::nw ...-

KOHERTO COSTA, qllé [inha u <lomini11

d0~

clc:nunciaúll A\''l'UI"ilO ALMHO,\ S)L\",\,
nCtlUrL·:t~!,

origem.

fiw,s,

<~ntl~nda

c;~}nlancl<'

c.>nh~::~it.!Ll

cnm()

lcw:.~Jlzaç~(,, di~l)l)~içãü, movimo.:nl:t\·;J~1 ~

J(,

:\L\){CIO

\VAl.OO:\liRO m~
•k•mnéi<~t!n

1-',n·t.o

<tin1it1 é\)m <L cnn1riblliç:ic' J0
TO~l~ltO,

t!issimnlamm a

l'fi'Pri,.;dadt' J..: RS 2(J.U4H..'i 1-l. J ~

(\jO(C L! s~i S tnilhiít:~. QLL;Jr~llltl

mi[. 11\:i'CiltO~ ~ ~JII<It(lw: r.:;Lis,

i'T<W~rli,•nt~~ utn;1Ct111<!!ll'-'

d.; Jl<.'<:UiaL,, c ç~}rt Llfl'Ç;: h' ..:m lilo.:t· d<t 1-'KTilOBR,\S SfA

ror

illH:rnl~lO

CO~Sl:J;t'ORl..\

UiL

ck'

('rulW

~Ontr..t.l<IÇ:1(l

LfDA. <L

qu~l

Ül>~

Linh;t

sçn·h;l'~
~umc•

;-;inHII~J,ls

s<,~io

~k

~-IJI~UJI,,rj;~

{la

t:.\ll)

;l'_/-'lciiitll'·+~i~l

utiliz;trtuH L::~is ~;Lf,,rc:s 11:1 mi,·iti:~c!~ '-'<'lmÚnli~;L(I~lpro.:~;L.

---

.\]()

:Jdmillismulm '·1..:,.;1(1 ÚL' [i:rn>'· o

Jc:nttn~::iat!D Y.·,\J.J>OMf.KO OLIVHltJ,. 111il~; yu~ JX'Itl'm:i:J de

ALBF:RTU YOl!SSEFJ1,

d~l.lliiU C('lll<JWS),

t

I

/
(

11 fJi~<"r.<(o. <'·nl:!ib l'll~rc.-pt•J,,. d('l\l<llt,!r"m <I•'~ 'r'Ol i"SU' amt111ra,.~ ~ MO ( ·os~~ :l. !'[JRL·\ ·1\ til ai•• ,~,.
~\<·n11':1-. '•·P·><' 4"'' '-'m (Jf>.(l.'i 20l.l c 1-< 1>8.21}1 ), f1"' ~-nt<lil, ,\11,._.~,~ YCiu"ci' V'•':'l":.:'!'''·'!o. o1l1i,.:no;ro: ,·_rm1~ / '
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~íni~thio Pllblico Ei'etkral
f>rocurad1>ría da H.cpúhli~:ll no Paraná

"'H'h'f''l'r.mp).J."' v, óf

(()RL-\.H.REf-1

O \'i:lkJr d~ 1~$ 26.(J-l0. .:.14.1 ~ i~ inr~: ~ ~ci:-- mi!hi't..:s. <ILL:.II'\'11!~1 miL
n·ais. ~ dt.::t.'<litO cçntG~<t.~) (!~}l'(i.':--f.'l'll<.k ii qu;111ti('l [r~lll,.;i',;rid~t tias ,;l,)tl(ll~

tCl'/.L'n1m

.;,l;t

~·

S;\!\'1\:0

StnJ<:It c SJ\~KO SERYJÇOS !}<'\w a !".10 <:o~~tSCLHliUA en[n: 2009"' 2(11 ~Tm.kl"S ('):; \'f'I OrL'~ rcpa:'o~óltl\):< p,,ra !\lO co~,'il.' LlORJA .~,:io i'<!l'IJJSI,)~ de:

propina (\"(lllta~c:m inckvida) pcl\) t:Litl 1k c~s.<L t:mprl'~il c:xistir apl·n;L~ l{,rmalmcllt~·. (\.c:r

I(*}S

no I'wc(!ssn 5U2 Tl7'i · ~ S.1 () !3 .~O~. 700t).'[>l{ Ç\'l'nw I,~ Jll'· 12--+:2). ~L'QlJc:r l~ nd1"' ..·mrn:g.tt.l,,~

(-l.20rl.-l04.7000. ~\'Cll1t• ::1~. DECU), c niw :.~prcsCIHilllLl!' d<..X'l<~.rilçft•l J~ impL):-L•l de rl'Jl<h
(\·,;r intcH1'1'l3ÇLw,; tia 1\ECJ·:tTA FEDJ•:R.o\1. ,\1\'I•:Xu :> l' 4 ~k~tll dt.!IILmci;l, dc.•1i.!ri,l;l~ pd:.~
lJI"'~m <.lc sigilo ti:so.:ar n" 5()~J:iR::\-.H~OI4.-Hl4.7000).

Tuml;i.Cm tb~: rn(wtt tli:-;!'it) ~' lt~p,)ir1Lt:n1~l Ul" \VAI.OO!'vll~O OUVEIR.·\J~ q~(l'.
pc-rallt{' u <m1oritJ:u.le ("!Oiicial. rd:J10ll . ..:rn s~•ma. qltL' :1 .;mj)J..:sa :\·1 () ("O:>;Stlr .' l'<..miA n;~,,

tinha qll<~lquer 1l1irid<~Llt.! ç~lmcr.:iul, funcionamll, llpt:!lla~ p;Lm l'Hli1ir llLlW~ (hc:lis pm llrekm Ll,,
<lilllUm:illdo ALRF.IHO YOP•;S:EF <f>n•..:cs,;:u Sü·N)5i'-[ -L~UI :~.-l04.7000·f'K. t•Yt:nl•> 1~.

:\1 :TO_C)I.:,\L1Fl('/,

~\gilla

Al~m di~~u.

MO coxst:LTORL\.
rt:spnllsi~·(!)

prL·diu

L..'lll

â<:ti•·o pda

qw.·

1 n.126).

em Ctllnprim::ntll ;lu m:mll:.hhJ

d~

hu$C:l. t :lpn:cl):i"0 na

sc:~k

clt1

t~.'ilHU c.:~rtiiÍL'<LdH ]'li:IL'S J)l1ii~i;liS tlliC ll[Lt) foi ll1..:aliüJJ,, I.{IJ:Ii~LLt,;J
l."mpr(!~:.J

L!

~~~~c. <.1'.: ai:c,rdll tum i tlfl)rt\\ai,'~lt:;: ~1\>:'. fl.lllo.:i.m~ri~~~

cslli inst<JI::n la. r~rnm~n1c: c.~mp::ll\!i:l.' 11n

\oc<.tl :J)gulll

jtlridic:l (Pmc,;~s!W )U(IJ4~6·ó~.2()J.UfJt 7()()0: \)R. Et\!lllL) .~67Comprcl\'!l·~c

~Ll<= (15 Jll<'<hJ11lH

su~rf;11ltraclos pdil~ auditnria~

J,) T(T. l><:rn

fé~\'>Pnsá\'d

\')~111

r:.:~~(l;t

ou· l' r (1),

fonw.:idns pdà SA:\'KO
I.:Ll!'l)l.1

pela

LI,,

rr<,rrio

SIUU~

~r~m1

1~LU de l)S ,j~llLIIKt.;l(l(~~

(<.:c<,:ho,' ··-mo.il~ :tll~t.lnlii1ic·'l.' Ul1 H~lll(' l!at'.ktttp. d •' u ..mo l~:u'l S.:\ !Ck~Pll' :. LOtLI;> ;l.<l ~nll'r-·-:t :'11 (),
(',,l,~u!lórta c l.,,)udo, 1:•1, '''tire- TJ·.I), olc RS 31 lllil c R'). ~5 lltil. ;c tn,i;(Jf q11c ,\ll"·f1c• V1ll.>>c f L<,>ttl'<'l;l J5
l'li'l>'Ít:t<'nt:tçi'o<-< NrtL'Art." d:• "'""''"" t-1ll (~ltCu' <l5•17 <!'~mu ~·L I p~ .~'1-~'J). J :'t '"'I 15.1 (J.~Cll ' · õ•"r L"lliJJo,
All:n:11<.> Youss..:t" '\fJ·m·'·"~''hl) ·'t ti JJtJf•t,•, Jo'. '"'"·"'' rt:<.'t'Ô\:" ,!..;- :\f.: L: ( \'nl<lbJ: 1<,·rr. · r1 '(~l'"'rJt~ :.t:m /Ir) {<jll'<.' ,.,. n C·:t~:ttl :J~,·
<:t>nlõiiC> (ll><:r.inl\' ,, R<:C<:ÚOI Ft·d~r~l dtt Hr:t!ill u~ t·.mpdtcira ki):toil'/. [.~[~I '" li:tJ;·~ b.lnê.'trÍ•I1 d.:l ~1.0

CDmoullt>ri;t (<lUtO' <J~<j~ n.:nló ':ft I p. n).
1: E!n dcj,XltllltiiiO, WA.I [)()~f!kO 01 I VH R:\ ,,(Jr:'110ll: ''lf''' ,.,,., I,Jr,-. , . 'i"•' ,,,;, ."<' .,, '''"'" "'' ''''"i<' c/,, w1:;~·>
pro/>hd:irf,, por,,llrL" 1~1 \·.·rriQi.k:. pu!,, o dú.'l,inmr~.· ,.,,;,, p~t.t:/~~( ·~;t;l;l ~'"'lrJ ,_·,.,Jpr•··'•J...:.~n':ln.·~...·,!:.i•!,ju.1~.:..·u<· .·J~.·
:.'mn·,,r~.J .:J~'L"' h•J.'t' rJ(I t'":'t rJf,;,..;,, ,·/.,• L'or.Jul:i,'od;.'IIL' ~",o:/,• .t~t.·J,J .Ha,· J~..-.:1:J"a.'~('trJ d,, ,·mpf•'f•J ~ r..·u:/:1) u,/11 ....,.
f\'<'"''IÚn.foJ ;,1,, tltJ!>. llti"Jr'Ü,Jt,t,~ ~o'h' pro'Ól''l<fler Clll<'•"iliiT UIJt<o' 'n.'fY<'<<I 1' ' ' " ' lll<'o''> ,,,,. <fll<;j .~.Jr:,J H''t:'·J.\' ,~;11'"
r,,~.·n•" •'PJflL'S~... clt• m.~Jit',r.:.rs m~d\ .'roJtno.r.l, <frll' n.;7<,tJt.;','•• m'JJ'il''lr'll n < t•llo'tJtf..'t' d.·.'t."'<' •!Jtf JtrJ'\',.;t lo''1.'tJ l'.n.'J•t,..·o.al :1
.LJ•) ( ..().\'5it','J,T()R/r~. Cflic' po..it'flu {'~IS.\'riJ' Jlt~''J 11 "''IJI<' <•''•
: "".'UU'-r t•f;,:~ot,l·>•' ,!,'\"10.\'/0, <1111/t. ':'ltloJ <!"IJ" '1'0.\ f.~ {/c I{... (
.)\ilo••l.'

:l..,..:lr'lr<,;J~·~· . ,·,•r.

.:rl:ttn td~o'~NI.

()l.',t·;

•1

'"',iL'.''J,J,;
I

'v

\:.. ./

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

19'1I

MPF

•

""t

Ministério Publko h-:tiçnl
r•r(l{'Urafioda da Rcpúhlitli no l•anm:í
t:.Q!l!.:.~. .l:~.Rº:1

:\L\ R CIO RO.'IlL HO

l'

"'".,.._!"!'" mpf.J.•m•, ~r

-"!( 1IULO R\1\R!OS ltfL'm ~('lll!rai:Jch' ~:~lnsult<'Ti<l t.:<'lll um:1

A ;l~l(,1ria de ~ll' RU .O HARRfOS <: ..\f.-\Rl'IO BO:"\[LJIO ~~· n-iJ<:no.:i<~ ih: I•>

c[o.;poimo..:-nlll de- FAOI,\!''A F.STAL\NO, yll..: afim1~1ll tlu..: .::ahh~

<1os

.1\~lllnl.:i:.~dn .~ :lU1\)ri:t;tr <lS

pagamctllm d<L cmpr..::;.a SA~XO SII>F.R kmlP l'k!i> t:onh~..:im<:nlns Ui:l':l linalidad.:!.:; d<'S
tlo;pôsitt)~ du cmp!'C':>;13· (J'ruco,:.~:-;o> )(WJ:'57-14.. 201""L~(I4 . 7000:'PR.. F\'L'nl<> 1~.
1

Dr:CU.

f'ú~ill:J

l).

A atl(mi:l de WALDOMJRO OUVElRA

t•

T0:\1;\fiO ~,· ~'1'11Sial<1 r•·k1

U~:[Mtirn4:n!O d<' dt:mmci<~dn \l.'ALI)O\J[I.lO qn~ indic:.~ '{llO.: ~k prúrx~'' ~:I~\ r.k

pro.:posw <kt MO CO:'Io'Sl..!l..TORL\ L',!..:

di~wsas <'u1m::> e1hpro.:,;::~s ele t~chad;~

t;llll 1lh:m

Jç ALHF.RTO

YOLSSFJ•', apó111:md(1 ~) do..:-llllllCim.lu TOi'\J:"'fiO <.:t)[IHJ •> r<:~r-onsá\·..:1 l"'-'1' wJ;• <t
in1cnnctlia~·~n de ll an.s f;;rÇncla r.b~ o.:m pre~;•~
YOCS~t:t- (Pn.lCi:Ss.~f

1!..: fa(' htllb r; pd a cunt;tht Ii r.!r!J~ d<L~ .:111 prtSa!- do.:

504955-7-1-f :!t11..1.A0-1.7(1(1():'1'R. O.:\'l'l11{) 14. Al :T()_ ()C/IUFI< '"'!.

p:\,\-lim1 1-).
;\~:"~•~~

do

~,c,ntaw

..:n1rc

~\

o.:ircunsl:ínt:it1::;.. 'fONJ:'•iHO t(>i :l J'h.-~~l>:l ~SJ~~n<t,~:l pL'l;1 inll' I'11L'Jiao;Zt<J
cmpr~;!.;'l

!\10 ('ONSlõf.TORJ.o\ c o

d..:num·i;~,!,,

W,\LIJO.\IJ.RO

OLJVEIR.'\.. tt:nJo C(lJlh-.:çiJn~nln <k 4Ul! a a1U:\Ç:Ítl J~~~;(l <.:01]lr.:sa tinh<\ Plll unit:a t1nalitl1U~

laq1g,cm Lk tlinhcir.• Út> esqucm::J ü.: YOt:SSEf..
l'Jll d~p.:.,ilm'Jll<> <lllO.: 1inl~.a mnhllr.:imento qm'

cmprcgad<t rcgiscmtlt)

(Pro.:c~so

T~llh)

<1

ti

is.:-:•> ~ v.:rd;.~J.: •tu..: c' ,'L'rltaut'r ;t~limtiu

.\10 CO:\Sl 'LTORJA [!;in ainh<l n..:nhum

504"1SS 7-l4.'20 l ~.40-L/000.

l''cnt<'

2).

I.>ECL~ f. ..-\dwmi~.

c.m:;idcraoJo \l llC ·n>NI:'OHO era n <'L'ntauur c!(l <:ltlJlr..:s<J, tinhA o.:Hnho.:cim..:ntl> qw ~o: ..~:-J
~u1.: i<:<hldc

nâ.n i!pro.:Sl'llhlVa de o.:l<mlçiln ,[..: i mpL1St,, de: r<:lhia.
J<i ;1 ~tlltL,tia J..: Pl\liLO ~OBEHTO COS'L\ ticl <.:1>n>'tn1o:1J:1

dc>..~..:

r..: la pr\)>:i[nitl;.JLlo..:-

dc-nunci:.uit' cm11 AJ.llF.RTO \'(){ :ssu.- c -"!AI{CLO UO!'tl tHO. t:<mt""Clnn<: .iú

.:x[>l•>r(ldo

tlü

fitt(' i\ I ÚL':<l<~ cknüm·iõl.. (',,mo ,iã ..:spl:lr'IJJO.. r _.\ l:LO H.OBf.Rl'O { '0S1A.

;1km d~ s..:r n re$pons~vr;t pe],, do..:-~\'j\) dc•s r..:Cli~Os pút-lic.:•l~. em H um <lo:; d..:slinai.Jrios ..:
ujX:r::~dNI.'!' das

1"> O.,c,

''""'-'à

a~o:l<>rolar

illi\·io,!(ldc:-; ut::' kt\·agcm t.!L· c;tpi1ms.

dcclar:ooo1~.. ~ n'l~lllll..l
ban'~,;~, 'lll~ ;;1~1:1

.,,,., ü> <f><::l'>-

~"'·\R("l(} !>CJ(';\l..HO

=~k·r:da

t

o\1'

--,

·~ !!.fliti~JOS..

•J>~~~·~;

lrnnslô:-rei'K:i:l
ob ,·,ont;o <!...
ctnpr•''-''· ainda
-ai!.:<"' .1,,
H:too,ll·r.'ndJ ,r., õ.!\1~ 1aiN . ()l:t: J J.:-d:u:n1~.:. ~1:\IH '((} B0:->11.110 ''" 'I.ICIUf O \VtK!<fOI' 1<'111-:lrol
(:,onn~cim~JII<> sobre a ft;m\tdao.l~ que ' " :r,ll;om "' lr:>n,t',•r<·l)( io! " •I•' :,itil :1a' c<>o: 1:.- d,1 r~(t:i~.o '"''l'r>f:-;o. !.L:J"'"
da- Llc '1";1\q u~r vn lur.
·

··..

'
\

'_,'

2005

2006

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MPF

•
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(s<:tctua} tn111~f~r.:·n~i~3 im'v.;nicont<:s .1~~ S..l..:"iKO SIDE~ f:I'J)A ~.: J:t S.~~·Ko SF.R\"IÇOS
LTOA.

A j nu i vidunl Í:tillôJ~~ das

a.:omplém<!rtl<tr n• 176::'!(11 ~inlcgr;.~nt.: dc;s l~l
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Mirtístério 'Público Fcderll.!
Pro{'nr.JdoríH da R('pública no Parao~
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b' CO."'iSOR('IO R:'.:l>>T O , C
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1\tinisterio Púhlicu F~deral
Procuradoria da R~ptihlilõ'a no Paranl'i
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tim 1k eltJI.:itl<Jr

,Jc~Jll~·ml->rmm.•rt[c'

d~wlh:1d;mwn1..: ~ll}:\ ~rim~~ ü~ p v..:u law,

c:mrupo;:iin ç (1\ltrO:<.. <~Pl'tltatlus cume' >ln1cr.:..:dcn1~:'- ~lillil''-~~"·m tlc dinhcirn,
d~tn::ti~

dn kil(' para a

l'li~IH n'nl<l a~ ~itll

<>S

la[<•.s imlio:;<Lilo>:; 110 çcrpo da dconrlnci<t mas ntl.n impul:•dC'& csrc..:iEc3mcn[co.
R~Llllc:r sc.ia

d<.1o;rminnd<l. via SISBACI-:::'>õ. ;) GKACU CORRETORA, ;)

PlO~NJo:R CORitKI'OlU., :'ott:J.TJ:\fO~· ~-:y CORRETOH ...\ DE (',\~miO l :I'UA, f'r\[H

CORRETOR,\ OF:

(:,.-.,~1BJ()

S.A, J.'t:\.. YC.\:\1 - CORRF.T()J{,.\ 1'f: ( '.A:\-liHO J.:

\':\LORl-~S LTJ), B.\i\{.'0 1\oJ,\XI:\tAS.:\ .. o L;l1\·io<.i<I~O.:~)nlr~1t~t:o.dco o.:ámhiu r~<ilii':IULI:S pl'la-s
cmpres.~s

ilH J

LAROC;E:--;, l:"iUl!STRlA I.AHOGEI'i c rmOQl'J .\liC.o\ M

(jl.l(' c:.l~u li~[:dv

na:-. inl(,ml;l~~ks (i(1 UA('F.\ ..:<.•n~Canlo.!-; na .-\I';FXO 1f)

C.\'ll"lllCr<lt:ll.ll, a trmn it:.rç ;:ic' da im·.;st i~<IÇÔO de
)lf~Mlt\l<!'~

Pl'I'Íl~Ü\)

aut,>s• .:. magnitudl.' da

k:\il1~

d~;~4:t

Ltl.!

:OCJ'J

\1

tll'liÚliCi:J.

ÍllÚJl\t'r. '~ l':.ru>:o. nmc 'Lcl'i ;ws

C3U.-;a<.la ~tr esse,.; ;,:rinws. :t gr;mU.lll~id<IUl'

J,, 0:<quc:nm

I

I

I1

2027

2028
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MPF
Ministério Público Fct!Hal
PrQcuradoria da Republi.(:a no

•

\
l'.:u·an~

f.lJ.~Ç:\ TAIU;r-·A.

ilH'e!;li~aiio.:-s

tlo!; faw.s

<.:rimillOSO~ que :<..e r~la~ion~m cmn ;L smJ ~~~o;L ,;c>h~ :J ~H11W:>

intc~mnt~:. dn tH8-unil::jo/tu .çrirnino>;\'1, o l\·1inisL~rio i''Uhlic,J h:dcml tn<uütl.:.s1a-~L· J'<!I:.J
,J~c!"'.'t(\Ç~O

d::1 prisão pr~\'~11tiva tit:~S<!!; <Ll'U~i!dos !amb~m

n~~ll.! ]13\li;C,;~l.

h:.~<]\tcr. t~mbóm. ~~:jtll\1 r~1.1ui~ih1J:l.> :ls :\t;.s~ Llu C.m!;t:)hv \Je Admi11islr<J..;<ill J:1

Rdin<tria Ahrçu .; lim<1. bo.:m .1S.$Ím. ~~ imlicaçio da ~:ompl'SL~'à{\ do rc~J~cein1 CúH$~lhl). da
re~pCCÜ\'à uireloria

d<> <Lnn tk 2008 \lt.: ~Hl·l. Ín<;l\l:>iv,; d(l <Jll<.: lkçiditl p<:J::l inC(HJXlf<IÇ(l() d:.i

Kefinària A:brt·u.: Lim<J à I'ETROl1RAS .

/

/1/I

'J:y
'
'

v

·.Januario:. t:>al . et '
~,

''·.

/ /

P(o~o::ur.~Liur-Re~im1al Lla R~públk>J
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'
20l5 · ·,
4:í . .

MPF

•

i'

Minist~rin

l'fibJi-co F~dcr:tl
Procuradoria da U(?pública no l':u-an;i
j."C)RÇ'A "1',\_RU:.~.

F.X(' F.LI::.t'\TiS~I~IO ~H':~HOR .H!IZ FF.OER,\L DA 13' \'ARA FF.IWR.-\L
CKI:\U::"'AL DA SLBSEÇ)\.0 .H: DlCI.Á.lUA r>F: CVRITlHA- P.-\K,\:'1',\

JPl . 71 Jl20fi?- SR/LWJ.'/I'R

Clas~ificaçio

ll()

c· J>roc: Segredo ti~ ,fuslfça

Cla~!>ifícaçllo no (!:"\[CO: Resern~do

O ~HNJSTÜ~JO Pi:BLKO FJ.:l)ERAJ.. m•
in~litvcional

<.":<crm:m t.k su:t

J\mçóo

(llT1. l ~9. l. d;1 C<•n~titui\·ii" t.b Rl'Jlühli~·a Fe(kmUva do f'h;tsit). rm~liJ,,

pL.! Ios subsülit>s pr<>~t:UOriúS COJ\~t:tl\ln J1oJ~ t1llto:\ 5ll[)r:Lrn.: f..:rit!,l~. \"L.!l11 ;j I :l" \'~1ra h.•,kral d:1
Snt-~.;çilo

Jndici;íria <li! C'uritih;t-PR. com~[<."rt[<.! [K>r l'tr<:\'~'JlÇilL~. L)tl.·rçca

em f:Ke UL':
1. CARLOS tiAIJIH CHA1't.R í''H.-\lllB"). \nlgc•

··ze,c··.

brasildrt.).

J\ascioJo ~m 25:2/l %S, inscri ttl m1 CPF 4l6. ~D.>. 751-72. C<">m ~ltd~!~\'~1::; 1101
O I R I\ILN. Tn.·t:lH1 !0. t.:on.iuiL[o l. l:tbi:l 2. St..'tllf ,~.; :\1:ms;)..:.~ L:J~(, :'\(1J'1t'.

Brasilia/DF. ~ n~\ Sl lS. \llKl<ir<l v. C<.mj1mt<1 ,\, l,,r._. I. bl<1Cu B. ar. 2 l4. I r:"P
( \ m"l:o;rtlinn

Ur;1sil ~ l.

A~;,

SuC:'DF. H1l.laltu~a!!e prl'f;l! na Superintt.·ntl~ndll

2029

2030
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MPF
Minist~rio

Púl>lh·o Federal

Prócnradoriu da. ~~t)úb]i{:a no P~nn~
.HI!K A L•\}H:t,l

1.c>L<-" I fl. blt1co 1::!. ap. 50:!. l 'nnll. 1-'rarv: Sdml'l<!T1,

,\rwL~ ('l!lr;L~. Br;L:-;ili :~o·[)l~.

atunlml'llh~ prc~u n_~_s_uJl_ç_r.iJllrr!dêradôl R.eeional da J'F/I,H:

3. J.:J)]f.L VLANA lJA ,_,ILVA ("F.1HF.L~), ~msil<!ir,l. r1;1st.:itlo c:m :i.'! ·I%S, ('PF
()7Q .915.~Si-68. o.:Ml'l ..:ntl~r~Ç{lS n:~ A~·<."ni(b
bl~1(."l) }. ar.

I ~(f~ •

EJifio.:il) l !niqu<.'.
R'ltion~l•la

.l;lc;;Lr~r·l~ll:l.

Vicl.!-]'lT<-"SÍLlcnH:

Rio dl.' Jéllll.'iro:RJ.

é ll<L

Jos~

u:sw 2.

..\lc·ncar, ] 500.

kll<.:

.~. a]}. ]()~.

S1rdu~sll!. Tkr~ili<t'DF. ;atualmt•ntc preso mt Sup~·rintcnd~cu:ili\

PF'tP'J1;

4. JUCARDO L\tll.JO ESJ'ÓSlTO ("RlC-\ I:ti>O"), l'ril~il~ir\). cht~r:idL~ ~·m

CP r

I R-'t'i.'J 9~0.

008.5;4,511-21}:

rc~i~h:nt<:

na

K.S:'N.AP.!\RTi\11.-H:'.:\'TO ~03. A~,\ S1 Jl .• RRN~II.1.-\
S, XAHA CHAT:t::R

:'liA~:R

(''KAJ'IA'"), bmsildra.

W~. 811. 91) 1- l 5, com ~·ndcfc..;o 11<1 SH IS

QJ 11.

(.11>

~()~

4 H)

lll.OCO

DF. CEP 7H~761lQ:
n:~~o;-ilk1 ~m 2~:6.11967.

ç' mjun1o

CPr:

2. o.:••~;.s } . l.<1~ú SLI I.

B r:s,;i IifLII )F:
6. I;: IH 1<:1, \ 1 1;"oo0l(:H.IS \'r A~ A OA SJL\'A

07.102/l Q9J. CPF 156. l91}. 1ói'·\IO. com
AI~IK~r.

("Vl~l('H"S"),

bro:isiil'iro. IM:;çi<io

~m

cnd<:r~Ç~l na :\wnid;L \'ic~-rrc~itl;:n!<: JuS.:

1500. h1nco .1. <Lp. l :SOR. ho.:mcpuguá. Rio dt.• )am·if'(>-'RJ.

7, TJ.-\'-0 ROBERTO E'ACliE.CO :\'lO.Rt:HtA (''TIA(;<r).

hr(l~il..:iw, mL~cicln

em J5.'8:'19$). solteiro. l''f>F l)l)2.6S!I.941-90. com cmll'J\!l,!\l na Ru::t Bl)ii \·~r. 162. ~q'.
H)~. C~lJlóll:<Lh;.sna,

Ri,> d,: Jam·in•/RJ;

S. Jtr.ro UflS l .' R'"..\C (".flJLH)"), hrasill:i(o. llas..:ill1' em

~ .. ~.' 1969,

cpr:

S79.22;. l-4l-'>1. um1 t:Jld~rc~·o n::t Avl!!n i cl~ l'cntml, l"llc,c.:n 91. lc•lc 9. '\úci~L)
n;~nJ~iramc-.

Hmsilia:'Df:

9. :FH.ANClSCO ,\f\ó(;t<:I.O DA Sll.VA ("FRA:\CISCO"), \'Uig<> "f'hi~·,lt<:".
l?r:J!iil..:i m.

n<~scid~•

L'lll

2()ó[ lil'i(>L C.l'}' 238.4l;\) ~'JI-..1<1, com ..:nJ..:n:ço nil S~IJ>\\'•

.... i~/

l fl. A~DRE LUJS P.~ l.ILA SAf"iTOS ("A~IHtf: LUIS... ,·ulgo .-\1\nR:~~,EGO'')\, __; :

hrasildm. na~ddn em 2(l/7i 1972. CPF 546.531t.J5!-~7. 1.:(>th .:~rt.•o;n ,hn Rua .
,'

•'

;

·.../ _,
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ZOl-T ·

-r

MPF

•

Ministério ]'uhlico Federal
Pro<'uradoria da RepúhJiu no Par-;411~
..-~l!fCA ·rAru:;-...

li

9

Snl.

lnte

w. ar.

l70J.

Á}!U<.l~

Clara~-'DF.

alualnU:f'lt('

!)r(')o.l) na

Su Jlf'rin l~n d~n d~ Rt.~itmai.JI.aJ~I-11:!.~-

J•:stl dcnÚm,:iu ~[,;C,:(}fl\: tk im·('Slil;<L<,:i:i(1 1 Ql.IC \'i~f\\l ;Lpllrl;lr ,iiY.,:r:-;;1.~ <:'S[T!J'ILLrm; ramf.:I<Js
aC>

mer c ildcr de

1.:ãrnh i L>, ;J hmn:;.t!nd,, um l:lrllflü Llt: cl,,](:iw~ nm1 iLmbih)

de

ahlaç.i\L)

n:tcsunal

~

1mn:r.nal.' io.ML
.-\ inv~~ti)!aç:J.u i1\il'iahlleme apumu •• <."t•nuU[;I JL, "uL~kiw·· HAJlJB c IX"-~<l\L~ fisi~as
1'

jurídicas a ele

d~;I>Utt1d(}

·~:inctil:ldas. liga<it1~ a

um

çsqlLClll<l

,ic la,·H!;t:m d<..'

din~dr(f .:1\\ülV~1ttlo L) .::.·

fcdcml José Mohamt:d J:mcnc ~·as \'lllpr..:s;t~ CSA l'roj~.:1 Fin:mcc Ltda.

\! {\)m~rçiv T.ld<l .. Pt)r~m. post<;ri(1nJH.:nt..;.

~ D11rwl lltÜt•~UL;t

r.)i :nllj')li<'LLIH p:lra <lL\'~l'$0S .mtrL):'> dLl!dros. qu~ s..·

n:bci.ma\am l!ll\rL: ~i para<' desem·,lh·irn.:ll[ll das ;L[Í\·id~1d.:~. lnt1~ qu~ !l>rm::t\o<lf'll ~fllt'l''~ tJUh·m,ml<'"

c i n\1~ l~ndl'iltl'S. pari i r <k Lr~s CIUlr<IS opcw<;i\~~- :

;\lcm Jo:- tõli:> C\llld\lt<):; d.,;li1ivri:<;,

roTilm apurad<l~ Jiv.:-rsas t>lltra:> .:ond~lta~ ~rirnillosa,;,

,!.:n1rc ..:l:.~s, llr~<Jni;r.a~·iiv c rinli[iU!'-<J, llv;\~tH~ d< dh'lSilS. falsiJ;L{Ic iclc.-.}16gi~:iJ, c.:nrmp~,·;'j,, J~
hJClt:i~)!l~rios

püblicos. tr~tico Jc- drogas. p..:çul;uo.; l:lYHJ!.<!rn de t:;Jrit~i!;.
For:::11n idcn~itk<ld~Js ao 111Cil(lS q11atm l~r:md..:s núdc•>~. A pr.:.~ci\Ll' impm::tÇ~1<'

rl'~p..:ito

as

;J

L!l~

.de lln'C>tl!'.ôJ~·~, l>uli~j_,j~ rc.lli.t:njols p~inci[)<llmcr.t.· no" "'~~uinlc' ;L·.•:." . I. ôlti!O~
.!: inqu~rito poljç.;~l liilW J1,;n~•iJ" .;n: IlUI~ J.fJIJt, iL ~!li.J.I 13• Vur<~ F,•<kr:.~l d~:
Curitil:ou- PR (ll'r Ó<'P<I'l<l,:"~ia ;"'~ a111<1> ~004.ifi.00.00!414-0: l, 311111~ ~O:t6~!F-1J.2U1.1-~Ilol. mnu. 1131-'l·S~ d~
"llcrc~.:plaç.:l'• r::ldõnica c tdo:m,\1 içu d1~1ri t-..,,ç., ~rn <>~.In ~o I l f'l'-1( d.:-[><:nMr~.-i~ :w ill'l'·•-ir 1111 T"'' ici:. I
~0~.71),00.CII !1().62.~: J. :ou tu> 5(t.l! UI -2:.$.20l.J.AI)~. 7000; lriltil· !.<' Lk 'l''""r;' <i<> ":-! 1l1' I':UI<'Ú< iu dJ c•m jH~i~ Iô'I!'OIL \1
r~r.cir... T......,(K..l ME nu ~><:ri<>do d.:- 1/1.07.2(11 ~ :J 01 lo::~(ll1; •ut..,; ,li,Lr:huu:lr.< 0:1::1 : 1.10.::'01.:. pt'r <J.;,.... ,.,~.I<"UI
iPqL••'ril<> [1<1]1<.;iat 2[)()11.70.tHI.UJ~1-!'1, 4. aulCJS ~04!9~6-8'>.:!0Ll.41\4.'1~· •r,,t;~ . ..., .1" qucl>1~ c,,, ~i!;il,,~ NncMio .:fo,c'.ll•k Cl~\lon .Rinafdi dl' Oli<~lr" ~ f!in:ol<fl ( ·,n,ull<>l'" !-:"'l'''·~ari:!l l.:d:J.. 11<l> 11l:in•o~ 5 ~r'l<'~· l!Ut••• dl\l,ilmiclch <:lll
! I'. 1n.l(ll l ,~, <tq\c"lld.:1~e i.J. .lo inq o~rito P<'lici<~l 2W6-7Cl,OO..Ill'l.fln2. R: ;;_ "usm ~ou 14J!l-ll!-.l0 1-4.404. :rooo. ,,;,t;l-~
de rc-rrc~t·nl<lç~o p<l 11~ iõ.~l ['l'r l;>~o,;:a). I""' , (K·, " hl,,..~,c iu~ •k aliv•'~: J o:o>~ ,J i~tr ibui~os c n1 ~0/J I :;n J ·I ;=<r. ""'"'"J" '"'m
ôl\1 IIIOCCrÍh) 1'<1J.Ci:tf 2006,':'().00.01866%-S: 6, -IIUCQ~ ~(lol'l;S<j'l.9;l.201J . .j.jl~.'l00U. lca[;L-,..; <Íi: i;nc•rc~p-~\Jv t\'1.:-fúnl~.t I'
!
id~;n;•1••·;, di,tribnid.l "'l' m~.11.201.1 por d~[>tnd~ncia JO :nqucri1o !XII.dul 50-'~·'-"7-loi.21HJ..oli\>.t~OOO. qu~ m.t~ dol
<'lr!_!~lliL;~çao CiiiT:-ill<l\01 (O!ll.:llld~<i f'('r 1\lh~."rlll y,.,_,,.:f ~-<>11 ,,.:f.
r-,'
~ 11'1 llllJ(I·2UI 1 -- J~·,l i11 ad<) a apurar 3~ :11 i\·jdJ<ks f .:~ph.ln ,·:MJ<I~ p~ I;• ''"I~ ir;< :--n·: 1.~1,\ ~H I :<-l.'J·. l'E:-J.-\ S5l) K~11.M f\ 1.-\ '---{
(lljXr;l\:kl 11<.>1<:<' Vila); n•r.. lM:!::wn de•lim:Ll,, a •pur.ar ,h O.li,id.~>J('$ do doll'irx.• KK<\KPC!_!!~ ·.:•<X IC)t :f. :->kOlll '
j ()fX'ra,:\o C<t~ahlanc.!l): lf'L 10-11'2013
•.ksliMdo " <>rvr.>r "' :1111 i,l;•ú~ c•nfltCL'•:d~1'cl•}:'d~·kiro YO\IS~I .. r : 1
cOrwra~·;l<> llul11n1.'l
,_-'
_: /
,.- ·'
l .....

rr~~nc.·

C(lTidlllliS d..:litivas prc.!iL.:a<.b:;: prirLl:if"'Lhll~·m..: j\dl' denunciado H,\l:UH <: pt"~S<lil!;

tli;:

(!.,nimcb

;IC<"NYC

!ntlfl.~iUIO.(lll\(><il-!l : uata.-~c

:..,

r:'y

,\,!r;.:.:-

2031

2032

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MPF
Minístério Público Fedfi'DI
PrMnnutori,. ti~ Rcpúblira. no

P:~raná

t=:,ORÇ.-\ T:\RrF.\

\·im: ul~dns, dant!Ll C1Ti ~.:m :'1gui Io quo.; .w

•nci tulo\L "Ol'f: R.-\<,: .-\0 LAV.-\ J ,-\")"()"".

f[ a ,-.;r~ ()lltr<~~

imputaçól'S, ~cndo ce-rco que: :J prc:s.:-nl..: d.:nt"mcia n;1rr;1 l!Jl<-!ll:IS flarcc;lr1 (i(H fale>,; ili.;i te>,; pr:11ir,::11lo),;
r".:l,l::o; (kltLLtiCi:Jd(ls.
~-~

rt;Lo:..all1<.: r~~~lt~:~r.

déMmÍn(ldo ~htl'l\lil

qllC

HAI-JlH.

t.l1)l.1r r;Ü~ot• wrn m· dtoll·irm

''r<L do.:nm\CÍ;ldll, oJj:l':rtl\'(1 o.:~m~t;Lnto:m~n1-: (l

Af.B!:RTO Yot."SSH.-. :'>IEL:".-L·\ ~•1lTSt :.:

PE"r'S~.-\NO LZOLM\1:\. CAti..LO:-i ALEXANURL:: Dí:: SOl:L\ KOCJl.-\.

El. J..:OBROSSY,
cumaiLUi.ldc• ]'Idos

~mn.: nutrc:~~- (;1<;l;t qv:~l pos~uía
nmnin;.~dc,.s, <~imla

<.JLL<: cum llist-ril·mi.,:<>.:os

o~i~t<l d~ denúncias ~~pt'("itlca~ ja dis1rib~id<~s a 1:$5~
~1-'l.M.-\ ,

C..\RLOS .-\LEX:\NDRE.

Ç(lflfwri~ (iç do~,liO.:iWl' 0,:, r~.>r

!irt~nc~:ir;ls

Wll prnprio

grll~l L:rimimm•

intêmnili~

Juiz,,_

$l.Ll.\l.~!\- N..:\~SI\1

hi..:r<trL{uir.ado,

dL· larcfas. sc:nUl> t'S~~s

l-!Hqlo~

~o ~nWnl~'· 1-'S->c~ ~~g~111o,;:-> {AI.BERTO,

C'r\RLO~ HABJn ~ ~I.. Ef~1.-\:'\ >-1.-"\SSI\:), umslituimn url1a

j:;s(l, nq::uniZOlp9<l <riwirWS'l, CjllO.: \·is;n·a f:s:t~r lunc[,)llar ill~dtuiç-~~S

niiL' <Lutmi:.-.<tÜas lo.:galmc:nl<;, L!Cllll <' lim Llo.: prumon:r a cv:J:,;;lc, lll' Llivisas <te'> é:l:tcrior c

t1

l:n·agcm tic alivus li.tlanr..:im:-..
As opo,;mçOc:s ilicita:; <kso.:m·(lh·id(l:i 1-'fllro.::s o.:lo,;s. h;ISl!\id<ts nu

priEJ~ipic'

c.la o.:•lllfi;mça.

ll<J. .simu);~o,:ii\> lfl' lK't,!.lll·iu!'. liÜ)il.açilo J,• Jirl\l,ll(l!;Cm Cifm-da. f'Or lt)o;io <io: mt.'i.'Ulli!'mO,_ <.jll..:'

ÍIYli)IW>ibHat~m 11 hkntÍfiC<IÇàO do,;:;,;a:; ~lpo,:r:IÇil<;s ro:Jn.~ mcic1.s 1-.:gais (>l'nlli!itlo:; na k~Íli,ili<;;\O

,ms i 1.:-i r<J .
PC1l5 bem. Corn~'

c J~· (llllpln c(lpbç..:!m.:-ntc•.

n~rm.lc,r.:os du ml!rci.ldc, paràl.::Oh) ou ll~grl) de c-i"nnbÍC1•

tiS ,lul..:ims. dc~igni1Çill' M Hmsil

.:em'''

do;:;

~ ll c:>so dos m•mirt:Jd('ls, ÚI:!::.ÚI:! I>

.::-nc~nam<:olo do notório ··('~JIL-cm;L CC~" c:m 2000. Lém a.Lu<Jdo l'!<pl!ci;lltl)l:"l\!l' lk 4~::.

fnnna!;: (i)

alr<Ln~s do c:;imhil) rtla.rtllill ~: iHtillm:ll de t-1(11<:~~'- :;.;m f.:,,kt:lJc!<:m n11 id.:-ntilicm;<iv da o.;{lillmparn:··_

c:rt\"l)h·endo <lmhc1ro c:-m cspécio.:; (ii) ClJl'~nmc.l(l

L)

,;istc:ma ,li>lar ..:abl) <'Ll ~istl.'lll(l do; tfOil~t<:r~nr,:im>

intl1'rnucic•m\is inf~lrm!Li~; ciii) re:sli:tllmln uma\ ~rdadcita cnnCa·corr~·nt~ pam o:;; in1crcs:sadns.

30 h->klo, nus lt'rnlC'I- do tiliJI<.> I . ç;opiLvln .1. dn r{ \.f( "C I (Rcf:u:a.1lCIIhl do t-krca<lt> dç (":).nohic" c l"npÍiiiÍ'
•, /
ln1o.:m~l"IO:'I;!I~). ,. \IIT1 <;llll:r-~111 cl<: .-,;u,h:•• ~in~llli fk:ld<) qu~ ;~!)li'~ m.>d~ll' d,, Hafl~l' c..-~..,r~J (ElACf'.\}. o K~·K'O f ~dL1C'f(llÍI'J. ("lll S('U Ti lu lo I. C ..-p:'lulo 1. q11~ · 'J<'"'.,'t>.' :JN ,;,;:,•rJt••c ~Hif;-:ri=aJt .... a ,,_,,.~,.(4r" n:,.1 t:r~.:r:.·.~du ,I...- <'~Jt;-J}1.·~· •,ot\ú•n'c1J' tJ' ~\ .
'<';:_r,,_, l'''r" ,, pcrlo•il<J iJ.•II/IfrnJ('ii-1 d:.r ·'''" • dk'-'~"<"-• ·. ~ c~l s~u li1Uill I. r:~.ri:ul'' :0.. ~~Ji,, 1, '"'''"~·~,) !, 4110: "'~~mo · ·
m• c:O.,(J :lc rc~i,CI\) ~lo,..lir..lOO llfl SISBACFi\: d~ eyp<r.lç~,., <!" wmror.• c ,-cu,l.. ilc nu•cJ'-l ci!o"<lll~~j~;I10rlrill•>,lll:1~ <'In
bo.>!~t,,~ (•••nlr.>l<) de c~mhju ,; .. ,pli1i~~J,)j, c- <ltxi_o;;lrÜiio o pr~~nà1im~n1o dt Cda ç,m,r:~mc!.!?"·G~i'~ C:I'F C~I'J \lo-;
cli~mo:~ C1.lmpr3dllrt'S-1:('1(],•clur,•s {' rOpl'~1i,-,, '"<Lll1r da 11f1C>~o;~..
/'"
.-'
,~, l~

/

(
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MPF

•

llf·Jinishkio Pública

Fed~l'~l

Prncuradod~ d~t Rcpúbii~á rm

P:.nm{!

HIRC~~n;'~

ÍO!I.!rrtao.: immi~ fllargi n:.~J ou p;.~rakltl o~radC'I pur (/ofl·irrJ.I', em tttl.: ;1,- IT;tns.<lç.:ks

<k ~:ãml)it)

to.:<~!i.r.acl<~s 11fttl são r\.'gistmdas Ot) S[SBA<.'E-:.1 .: ~11''llh·çm C't)tlta.l'>ilit.l.,dc:~ p•tr:..dt!h~ rm !),r;tsil .: n<>
C.'\LL!rÍm..

!\a!< ur~r:tpi~~ d~ lrnn!>ft•renda~ inh:.rn:u;iCln:.! i~ informai,_ ou dúl11r nho.
~~ll1SI;\t:t·Sé 111nil n:l<~çãt)

do;- o:;onfi<lll~il éi\U~ n~ o.:lti.!JltL'l' (<:<tmpr:Jclm 011 vcml.:dnr d~ lnC'II!da

cl'lmng.~im) ~ ~'~ dt)kiros. E~S.i."1rd;\Çáll pc•de ut:om!r .:m du;t~ \·ia:;,

l\a pri1lH.'ira via. o dnl.:im r.;c.;-b~ nü llm~JI.. em CSI>ó..'i~ üt1 m~di;..un,_• d.:OflÚsit<•, n!ais

dé ~u c:lkmc, d'L!h~<~nd<l n11 d~:lcrmin.am.lo

:t seu

~etcnte no .::-<l.:rÍllr o d~bitu, no n.h)r

<;(lrr..:srt 1ndcr't~ t.'lll nl<l<:(b <!s1r;mg.:ira, d.: l.'lmt" ~111<.: ck (U('Ildm) mant,;m rll' e....:l~ri<ll',
,;m favor ~r coma matlliuu

J1(1

p;lr<'l

cn!dilo

exti.!Tim ptlr l<Li ~l i ~:nh: ~1u por pr~soa pm t:st~ Jndir.1<lt1.. \o ras(l de

mln pussnir <l dokir<• disponibilidaú~ ~'.\Lc·ma sufi~:ic-nl<! ll<t'jUdit

u.:.tta

t:~p.:cífics,

vale-,;!.!

d<L~

dl~pmlil:'tiliuadcs d.: u.;, p<m:cin.l (<llllrn dolciro ~1u (•lknt~·•· rc~·ornp~nsi."1ndo ·o em r~ai~.. t.ll.ilar~s Otl

i'\a \iÍil üpO:-;!a.

<l ~uk·im

L' i.jlll!m <:mnpra mneJ:.J .:str.Ull!-t:ira pur <:<.~bo:

o;:{>rlla mmnida n'' ~xlcriur uL·pôsit~l otm nm.;-d:.s L!stntn~cir;t dt:HI~IC[~I (ÜIT<.'tJ
,kt~·rmi11ado rllcnt~ .. Cll11'e)!;llld~
"p:~pd"

a t:!'.tt:!,

ilCI lh~L~il,

C(IOO ~' (I~JII~);l

..:nnjllgad:Js. :'\.:.~s<~ hirbl.:sc <1 dnlt!im, :spr<lVC:it<tnd<)-~ d('

mcrci\do

..:lit.:ntc~.

compmdores c '-'étiLlt:JoJJ.:s

o.;;tbtl em s.:ntidn inYc-rs.l ç{.;1!t:l
<~pt:r:u,:~e,:, (:(1~~~1(1:;!

~ua

t)

t.l~

,)

t.lular.:s,

'·c:l.~;nnt:111fl"

J olc=iro

in~lif\.:lamcntç) ['ll)r

atu;.~

indic:~i~1) .

<:111

lrilt) (!.:

\j liC

;1:-; 0\lõl~ prim.;irlJ,..;

:1[1(11'\!'CO:Ill

que em muihl~ rm•m~nlns h;i n•>

prct~n~ktliJo

rC<llil'.<lr

C'p..:r:w(l~·s t!~

üN:{r

ct1s or.:r>~c;lics ~im cli.;nt.,;s, rc;tli:f'.;.md<' I.!S:-<<~:-<

Jç C(lll'lpHI <.: VllllQ<lllll Jl)l) l)J;t C~tt;ll\j;~·jw

pn;pri<J <:{>rlta. ~L·s:-;.:s I::.J...~''"·

t:m ~ua

u .:mr.:spo.mJ.:11\t:: ~:r2-.liw ~m r.:ail' t.:m l.!spo!d.:

· · uu m.:.Jianlc- J.:Jl'li..~ito .:m con1;1 elo cli....·nt.: nu f.".lr <..':>tt;

A Ecn.:.<:irll nlf)(i.<llicl::ldC d~· ,Júi:n

•'1J

rc~:o::hc

\ 'Í;i ~·ah11 :<;l)ll) {l\tl:

o ..; '\';ti~~~~ p~lS.~~m ror

çumo um \t:nbdc-iw bann> tll.! ~:mnrx:rt~<Jif<k:.

f'rll'rll'rJ/1("<! ").

i/
'I

n; ti cu ILu ndo t'U i mpcd i rtdL' qualqm'I mslrl!<mK nh>.. o do kiro. at u;mJ~oR)~~ 0\trt.;(l do:
c

~1..·

;_•

/

i(

I
I
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:\-1 inis16rio Público Federal
PrQçur~ci.Orill

ua República no Parauó
E_qR(AT.\RHA

l'ümpcJt~à\U~!>. ~ali~r<IJ. !>Ímult(ln~·rml<.:m<: (l~ Úlli~ fX)lO~. inJicilnJo ~imulcaru:;JmL!nt.:' ~c' o.:li..:nl.:'

tum:~dor ck dólal't"s · que ['lrl:'tcr•ll..: n.:c<.:bl.!r ro.:~.:lrrsüs no cxrcrit•r • a~ cont<~s em que o tlmle~·tJllr UL'

clú].,rcs <ksotja scjmn ~rl:'llil3da!> no fir:1~il,

<.:<IH

t(ml<--;.:~;.i~}r d..; d<1lmo.::;- qw: Jjrct~·n<h.: :;..: \k>f<li'<:r ~k

ri.!curs(l_s no) ~);tcrior- a~ contas Ul) cx~r.~rior indiCaL.h'í pelo luma.:.lm 411L! u::,·..:riil> ~..·r bo.:11c.:lki~rias d.;
-t:r.!ditu~

a cJbo. ~c.:;;.Sé c;~>.o. ~~ ~i·~kiro mdicetr.'i. et utn do~ dictLCl.! ~

cncrc~ar

lktemtinadl) ,;1lm

(J1~ rçl:nllLi.lll. em

mol':chl ntlt'Íl>n:.ll

liU

t •ll tulll'H.)~. " n<:o:o~id<LuO

de

•:slrrmgeiw. cm ~:~~cio.: utl o.:m

dcccnninalla l'OJlt<l. t> 4'J:J.I r.:!H:rl.:r;i l.!m >eu ht!ndici,, <.:nmo rL!mllnL!OIÇ;!,, da <lf"L!T:tçàn (.11"W!d). Es!'C
~squ~·m;a pod~·

ser "'isu:llii'tl~io nos fmos Jltll'l'<ldo:> 110:~t:t dcti(mcia.

1.1. Objeto
,-ulw-~ ;w ·•m'H.:Ico

l ·:stu ú.:nt'mcia
acu:;tw~o.

nc:.tc monH:u1o. 0s faws

in;1icuio;i\o

fmanc~lra por

crimiltúS.O. Também

!>C

HABIR

atin<!n[~~
l'

dmo" do grurtt

d~

HAHlB. S<lD

••~'>ic·t'' U<L

á N,!.:ani,:..çào ('timilllJ~a ~à ,,p.:-raç-~1o 11~1<1 :mtoriz,ld" do.:

J>cs::;lXl:; ~\do.: ~·ittt:tli<Juet~ r\a 4U~l liJ:1dc dl' Ítltl·~r<lnte!' d,~ gi'Uf"'.l

dcs\'clol!l que o gn11)(1 atun••a na )a\·<lgL'nl de- dinhcim e e,·~~~~(l dr: dh·isus, "

quc ~o:rà tr<.lCadl' em actlsa~iln é111 pe~tl :tpat1ad<~ .
Otltl"ll s
fnmr1~.:int~

r~;<;:)l)l:l:-i.

<:rimiJlOSas l'Ollt

m<•du qu(!' suas
KOf~RO~~ Y

1)

1:lm ~m ~11)k iro)~.

í!JUl""·

CJU~

p:H1 ici r:lr;nn dDs j Iit: i[(1,;.

d\?~~;onwol,·iam ::.Lt<l$ :ttividad~s. ::lÍI'lcl<l.

Cllndu1:.~s s~o.•ri:lo f<>L.:Cl

do.: do.:nÚnL·ia!> prúpri<Js -

l::.l.'>('

de lll l'l<.lo) rmtc\rH,mn, ,[L!

J.: Sl.El,.,.lo\i\

•• \'('llo.:m1o r..:ss.;liWr que ;dgm1s ch•kirn;;. qlLC rn:1ntinh~1m ro.:laçiks

'"' ~mru d(!' HAHlH j:i fur:nn dr::nun-~:imhls em ~~.;parru.fn

f<!'~ Ii;{i.!rLlil' <I fX'Ci1Çtol.'!>

:\,\~Sl:\1

n:.~s ''PL'T<u.:\>.:!'

t:L

ilicita:;

~·L~,) M :\LBERTO YOl. ;~st:.F. ~1:1.1\·fA

:\.lllSt 11: Pl;N,\~SO KOOAM.-\ ~ C.-\I~LOS AJ.f·:XA::'\lHU-, l.>t·: SC)t .'1.:\ ROC"IH (\·ul~;t'' C.:ar;iJ_

:-.;\) cn1~mlo. t1 <kn{mçí;-~

d~;~~!l

<;.(t['lii(L c,l;i nr~mi:1~1Çlol o:rimimt.sa. nlcn<• rLLl-t:J......) Li~ ~)(\.:<'tlli'.<.l~à(• qulo' ~~·

!:ol->rL·pci.: t~<•:s núd~ll> L'Oll\illlJauo:o> inulvidut'llllto.:n~~ pN l':l(let um dck·~sr:r:1 nhj.:w de nc•'•<Hl,·•lÜnt:i;J.
t;l.o lo~o fln<lh7~lll:L~ a~ in>v~1ig(lçõo;~ v n;!;[')l!'ilol.

'

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

•

Sexta-feira 18

MPF
Minist~rio Púb1ko Fed~?ral
Procuradori~ d<t República no J>ar:~ruf
FOkC.\ 'l"~RHA

c."'ra<.:lcri;.o:;ldi.l pl.'i:J diviS<in inli)rl'n~~l dl· lardl-1~.
Y<Ullü!;ém (,!'Ç(lllÔIUk-(1, tl'h'dimll<:

tlbj.:ltn> ,k· oh1\'r. dir..:-t:t

I:L)rn

c ill,1ii'Ct<\tm:Jlt.:,

rrú1i<;a d,; dh\:rS(lS inti:li,:LlL'S pL:nai~ Ut." ..:ar;ih:r [T;LrL~Il<:Ci()IUll ..::

<!

cuj<J~ Jl~rL:Js nt;himlls S<~O SLLpcrwJes ;J qLL:s~m ;;~no:(, :\dl•tnai~.

na ~~~~sem\!

L)r!;l;Jnir.aç;Jp L"rimin~t~a h:i

i.!ó1lCnrsc• de funciMtririo plibl!co. v.tk·ntlo-so: a •>r&:Jni;vc,;fio .;riminosa d~S)<\ C.otii.JJ.;lin prna a pr:i.ü.:a

d<.." inrr,\ç~~· pcn:~l; ,, pr()(lUt(l c o

I}I'O\·Ci1t}

da inl'r:.s~,:Ji,, pcn:1l ,t..;stinanl·~o:. ::lo m<.:ntl:> em pa11c. <lL'

<:X[<."ric>r; a or~a11i;.o:aç~o nimilmsu mll111inh" <.:C'ncxilo com f>Lltr•u; ,,Tganil'J.l~·ciots i:rimim>s;Js
i rh.IL· J><-'rLLII.:nu.:.~ <.'. p()f l'í m. as c irc11ll~IJt'ICÍi.l~ t.lo f<JUt c,·itkn ci;tm íj 1r:IOSfl1!c; i('0:1 Iida~k d;1 org;mtzaç:l.t>.

Ackm"i:;., entre pelo

rm:nt~s fll.~{)()Q

o.:

l '7.rn.2D14". lL\Bll~. de m~1d~ con.,;ciçm.;

l'

v(lltmtari(>, a~ind{l ,;m con~llr:><~ ç unit..laJ~ UL' dcsi~:tni(•s ~.:nm ,,~ {km;ti~ do:mmçi:tdn$, fil'<:rtnn oro.;wr
itl::lli(ui ~·ào lín:lm.:cir<t iQr(lm lal. ~em a de"'Lda (lulvri:l.a~·~(1 Üll l~anw Cénlral dn nr~sil-.
ç

rcl1li1.m OF--'t:l~uc:> ill:~ai~ nn mc:!Cit(ll) p.;tr<lldo de cAmbio. prindpnlm~ntL' cum

cva~J.o

t)

l!(l

C(>m;mcl:Jr

tlm d~ 1'> <nnm·c1

de di"i~as do Bta~il'.
111. O.~ts lmpu1açõc~ propríamcnl<' ditlls

l. Ua or~anil:.~ç~o c-rintinc:o~ll (11 rl. 2" da

l.~i

12.850/B)

0\' <.ko\lnú~d{}~ CARl.OS ElABm CHAT.EJol, A:'>iU.Ri: CAT.~O J)E :">1UtA~UA,
EUIEL v r 1\~A V A SJLVA. lU CARDO IUCAI.WO ~:i\lÍUO ESPÓSlTO,
"iASR, Jo:J)]t:J. Vl ~lCH.IS

\"[A~A

K,".TlA ( 'JJATF.R

OA SH.\'.o\, Tl..\(;0 R()lU:tnO I'A<"'IH:Cn MOR EI.IH.,

,Jl:Uo Ll.'rS l:R:'l:\l:, f.RANCJSCO A:'H>J<:J.O UA SJLVA, .-\NURE Ll.'lS J>At'l.A !'lA~ TOS
wn~ü~uÍr<Urt <: ittu:ttr<~ram

Of1!<tni:r;lçiitl c;rimino~;l, Vt1 ml.'ll~l~ ~k:;r,k 1013 at~ marçn de 20i -'·

O)soci::mdo·sé ..:m mais <k 4 (<]UJtro) pl'::l:l03!'\. ~stmtumlm!i!ttte onkn•ld<t ~ car<~l't~riz<~da p.:la thvis~tt)
informul d~ lan:f<IS. çom obj~o."li''(l d..: obter. direta c indin:tamçnC~. "anu~~c:m ccom\mic.-. mcdiantl· li

:(lti :• umrot~l."m v t~(Jr 110 diij l'l O'l.:Z(fll <1 imput~ç~o por 1<11 ~:rinw p;tn..: <k~l<l tl<tlit

S .-\inJa

qLJ~ ll<'~[J ti'-'Ç.l o

foco so:ja a. oJ.:..-rio;1•l c.f'l<'c11i<:•. fpla ,, oldi:•• de '''~"i""'"'' \!'1 illlioló>.:l. dó crime d.: ~racJ.o

v

nrio :~tflórLiõ!~iL ck• iu:-.•iluu;t'11, lina11c.:cir::~, L.:lija ]>:.:na n:;"a-cin1:L L~ dt: ·1 :1110r. de rcdu\:lo, cll..!\'a: M! c '-<.:laN!~..cr Lp.h: ~~~ t:lcnh:ttl~t'l
., "'."' ~~r:'A,> >tp <J111:>do1" a<pli
n~> ~ntk.lo' d~ ~"~ '' ""i.~tio;l' ll->' <.>['<)rJ~oX> .:ra ~<;\'a<.),, .oJ~ ,~,..,,.,, ~ õl 1;'.''• 1.l:~"' d,;o
dinh<"Jro, 1.:nt<IS ~uc $l.'J.I.<> .lbt'>rdolào$ C'o)I'J1 mat~r pmfllll::lt<lad.: .:m dcolln.:tl propr1:1, de ft~rm.J. que• .:~l~(l ~mtcttO> o-;
t··
<.l·o·i:-. n:yut'-ilu.~ · · ::s ltc11,:1ltvü:-. prc \ Í\Ct•"i 11:.s l.c1 11.~Sn 10 t 1. p.ar.s ;.s t·ann:,~rJJ.::~;'Ln da "'11';snaJot;;;\l, ~o.: r Hlllllll~t.?t
\ l =.
6 I }:~Lil th.: '<llôl pri~.\n rn."'r'(aCi\·;L
7 ('llntr.lri:J.n\l,,-(\ <li Sf.'O~IO !10 .:~rt
I' • .::·', d~ l.~i <t.On9:9'i.

n' •'<tj>lrl ~ ~ ~'- Ja Lc i ·1.13 I '!12' lló atl. Io. X, " c <I. ó

'·· }

l.:i .~ ~ ?5- •(H <' n(l ar1 6:'. H

!(A "'"~i1o <l" 1l"'i!-.1~ -ser~ tr.ll.'ld:l cn1 lork<l a.poruJil. •omll J.j)llt~1adll .an t<"ri"rm.:tll<". ~·J,> ob$1Jnt.:..,.sq.ni11iHI.l ;td~:t'l(~
qu.: a fi"illid.J.Je prin.:ira.l da~ "Jl<:t,~,"K~ ,aali,.nd;" J>'-!in }',wr" ;l~ liA IHR ,.:nl :.r:t<.>r.J;o;;:'!<> lo:y:~• o:v:v-;l,, ""<li, i~;"
,. ;t : il";.l!'~>n 1.k d tnh..:i ro.
/
.' :
, \k ,)~

..

(

....· . .
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•

Ministério l'üblicu Fedt>ral
PFocuradori:. da Rcpúb1íu M P:1ran:i
!:.QlK~JAlll.f,-\

<.jll,;I[T\1 ólf\l)S. Ad.:!-mai~.

na plC~l:Jl1l' or~~miz(lc;fkl crimimo;;a h:'t C.:()n~ll~l'

elo.>

ltllld,milri<' rllf>l i~ll_

'>'all.'nut)-s.: a <•~(LJÚ;raçào crim[m•:o;~;~ dt,.'~Sa condi\·iit• poara v pr(l1ica d~ Lllli'aç:l(, pcn;!l: ,, prooutll c ('
pr~W~l(~ da Íll f'r.t~iiU ~l'llll tJ~SIÍt'taYil•SC,
mantinh<.~ ~:uncxào

Cl)lll

IJ(1

m('l10~ éltl f.'i!r[~,

iJ(l

I;'Xt~rior: ll ó~an.;l,aÇàu crimín,l.~~l

mtlrn.s ''rgani7.3Çô~s ni1nil'l(1~tls imi~l'tCru.ll.'JJH:s ~. por fi•n. ~~~ cir..:un!.tiinci;J:->

do fato c\'idt'nc.:iam tJ lmmnaciOJl<tliuml<! O<\ orQ<mizw;itú.
_1\!,:m <lu cstruluraçãn hiçr~n.:juka_ ht~\'ia c:.slabili,bdc ~ po.:rm;mC·ncirt pJra a pr~lic.:;L d.;
infmçõ..:~ 1.'rirnirttls;ls di,~·r:kl.-;.. trli~ éüuw ~\'<lsi1o d~· tli,·is:t~. O(X:r;.mdo in-~li!ui,.iin fln(lll<,' L:Íra irn:gtd~v
l!

Iayas,ém (lt: capit<l.i ~. lllJos dL!I ihl.S d~~ Ci:l.fàtl.'r lwJ,!<U:J~ iomd.
/1. <liYi!iii.t• ti~: !<Lr~l'l:l~ c a t~tr1ttum hil'r<irl.lui..:(l r~;~1<~rmn dc\'idatu.:IU\! curtlpmvad;~:.,

iiSS iFil C(11nC1

(t

t::;tahiJid:Jd~ ~ p~rm<JnO:Il<.:ÍI\ UO \'tJl..:UI\), em \'Llil.:l(lil r(lr<\ i.l pràÜO.:;) d\)~ rll;Ü,_; \ariiJ.Uus

ddil\l!; qmtr;t o sis~cma tin.tuu.:~[ro, ~(ll;lr<:tl.ldll <l c\'a~;J,p 1.!t: üi,·is~:;. m~diunt..: :.1 rc;llir~1~il0 Llo.:
Oj)o.:r.,,;<'te~

dúlm cllhCl, modm~nrru;;J" cl.: ,·~;~IN~:> 11v ~Xtl.'tivr n;\(, dcdar;ld<Js. Hlém tk 111\'tlgo.:m ~:k

capl~ms. t'ill~id<.U..I~ id~;Cllúgica. f<.~lsid<J.d~ t.iücum~:n !al,

0,::<.((1\il ''divcrS~tÍL'illlÜll" SUll ;l[l);l.~(l(l
r~~·rva

t)(l$

..:n1rc tmlros. Ackmai~. :lJ'Llrtfll-se tJU<: H,\ll!U

llitiJlh)!; 1..:!-mpLl:->, "'iS<In\1\l (1 ~X1r<:ÇÜD ll~gaf dl' ui~\11\:lll\1."!- <!FTl

i ndi ~L'lliL.
Vt=j<Lmos, cl~ 'lHI.tll~ira tn~lis d.:L;J]had<J, a pm1icir~çf\()

mg:Jllii'.•açJn.
prati~.:a.~

~~~~~·ponto :;~nh) arrui;Jda..~

de <'('ld:l. um d<)S dCILlml·iaJ<ll< 11a

;1:<. .:vitlém:ias do usu de l':1Hu1Llri.l j:Urmal

{~mrr~sari11h n~1s

ilit:iLLJs, ckmtms~r.~ndl) l~ ttív~l Qry;mi:r..:.~<.:innal cl:i t:51rlltum l' lnptl'!,!<I.Ú<I. b~1l1 t'(1llm ••s

..:km~ntns

de \'inctll0 dc>~ d<."!mllc; i ;~tln:; C(lnt .;ss.L c~tru1 ura_
O denmt..:iado }L\BJB ~ra o líLI~T dn <•~ani:t<Lp1n c; riminr>~:l, c~1~wd~n;:mdo ~

piUill:jmldo ('IS ath· idau~:~ d<'S do::m11i:'i c.lo::nl.ltlCÍ<lc.lC'I:;._ d::1nJ,) ~·n.k:n!; [Sir:J wil,l!; sohr~: a rndbm
cvnuu~·àu dos 11o:~úciCl:<. ili'citCl~. Rd~tid~, üt:m.JIK i:Jd(•

l(mn;l

cl.;

c dolt:im lü mlJito:<. :m~1,;. Jlmlanwm~ c~·m ~--li

pai {I·IAB[B S:\LlM El. C:JlAJ'ER). t.:<'lls!iL1lin. çm 1'N1. cli•..r:rs:-ts l'mprot',j(IS ldl'l\trl.' dn~. n FLY
n:R[S:\-10 f. C::\:\1ill0 LTI)A.) çm

Of,\!)1('

<ic lnran,i~lS_ qm• f()(;nn utili:r..n.J::J~ p:Jm il (.'\'<.!.<~() do:

uiYi>ai'. Do:.s1~CJ11<:-s-.: quç dc11trc l)S laranjas Lltilizaclo:-;, n~:~qwl (i Çpoca. jf~ ('~la\·a o l'C'lkl:tl :O.!W1,1r

R I C i\ 1(1)0.

llll~ prc.sla\'a s.~:rYior;m ~ H,\ Rl ~ c outro:> l~P'-'UHlt>rL·~

ml

1r<m:->pm!t: Ji·iic,l dt: tmm.:r:iTÍi'l,

,.,---f }

'

<J ._...,.~1<' s.·ntid~. ap~le~:!le> c1 Íl'l1Íol:d o~. f'<'lKQI.00.003(186-3-DF ('>'. a~i.)< J·US cvcmu I r,> J(')-1 ~~:-.
!-; lk- 1 ~

~/

'\ _....

f '

I

I

,·
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:\1Jo! s1érto Pú bl iro Federal
J>r(u;un~<loria

d:t República no P:naná
f'OIK.~_1;\ RF.ri\

iiABIB jf't f,lj

c;ond..-nt~d~,

p:l:1

Ju~ti<; tl .F~:dl·m!

do l>i:>tritCl Fellm\l.

(.'In

liuns

;wl3~:s

)lCil<ll~ pl'lil prãtiê:l d~ crimt=~ ctmtm n s i,;t..:mH lí n;m~,:.;iro> <: ~k1 Cilnl~rc:i•> [l.:g;JI d<; m~>..:d;t

l'~lmn1teir~. il~m

Culllú ctm~Lituio;;lit> d~ sm:icd.Wc:;. ..:m l111111L! ~~· l:mmjal\ (;tl,'ÔL.:~ po.'lmi!< 9-LOQ. t4!9! ..

O·DF ~ :!00! .J4.00.02652ll·81[)F).. ~(ll1dtlt:Js qu.: e!>1iln a!!-M<l 11M:trci~J11t> ~<!lldü-!h..:- llnputadtl~. t? qn<:

cknn1 a q\lc f (l7

d..:-~s(l ~

:pri1t k:ns o Sl' U mdo de "ida.

HAfU» tam~m l' s.ódo d~ di\'l'rS\15 ~mprcs.'ls. lic fa1o ~ l'l~ dif..:-i!<, , ctl'l.! ti\'i!r:tm stl:L.;
t.:<ln1:!x
mai~

b:m<.::iri:1~:

o)f'I.:T(I.ÇÕI.!-~

tl[i ii·r;!d;q;. p;tr;!

\·ari.ilt.!,>s Him..:.s, c:nnlimn..:

SI.!TÚ

t!t' grupo> c mc>\·iml.!t;tç-liV

vis lü

m<.~is :.lJ1Tl'Jlri;~d:.nncnt~

S~gund,1 infC'Innaçt\es do COAI', por int~rme-Jio

mo• imcnt(l~·o)o:~ <la

~·rd.:m (!ç

rd.ac: imt:.tdct~ ;m ~ruro.
~tl

12..1.96 milhões.

t)\Jl<lt.l:.ul IClllC

d~

em

do RIF I OS I O.

1:!\lnt

diwr!'as

\·ld<1res

J~rm~oicJt[\!)i

em

..li.!IIUIIcia

a~ltW\1-~o; ()

Llm.

~pamdr-.

tv!!-istm de

npo:r;u;:f>c~ 1imm~:..:ir•1:> ~m;~Í[<1-,:

ror []\~io J..: t.'tllpr.:S<\~ C\)nlfl) ladas pN li ABt u. J))l;l:; q\lr,' tin hitm

quat.lt,, s<>eidãritl cmnro~tt) por inlcrpostas I>CS:!llrtS 1 ~. CtlOH}:;.,: '.'('f.f\11<\ :;çqucn.Ô;I, poi!' ;J(l L.~ng•)

t.flo~ta p..:~a
LJLI:JI

será.

f~ír:1

•nençào aos

dt'm~:ntc-s

Pl' rtincntcs o.Jlll'

J~mons1r;1m

a ;ttu;Ll,'iio l!L! ! IAIHB lill

<IGUi enunciada. COillormC' o J~scJtrol<'~r dos arg\lntt:111<1~.
HA»JB ~ :<.lia c~posli t1gum.,·am (linda <.:om~' só.:im dn POSTO H.I:{',\:->TO l:>t\S

l-: ~·1,\':i {I O. }92 . 'fH-~.-'Q(J(H-ti~}

.: dit r.::<pt!cÜva [,,_;a tk c<m '('t~i~llci:t:; ( 1O ~91. ~{~ 1 :'1)001-ll~ i.

<1tt!Áihlll'li1C r<lgi~trado:- ~m nom~

UE F.'\Rl.-\ r:t.Al ·sr~o. guc

de \1,\RCI .. \ Rl;-'.ti[NA F[.,.\[:SJ\:0 TRiH~t)[;LSi
s.;}t) li~aJa~ at~ dt~kim

FAYE~P

1

..

~: :'1-l:\KU·.:--:E

lR..-·üH)lJLSL

r,mlonn~: SL'

~;,,mpr{}\'L)U no curso da Opcr(lç-~n Miq\1-:i:~.~ . "

W v. ,,,,.., l·l.l:S. o::\·c 1~10 15, 1\~ EXú 1
O po:riodo da~ ((Om ur~içiNii<k~ ;,1->r.•l•t:<.: ,,, ""'" "" :!OOLI " ~J U. 111 ~s h:1 ce> nlull:.t":l.Ç\1~~ m;o ~~ .,,u ~a,, r~uwnc~u.io .u.: ') ~no
<k :::IJÚ.S. [knl~~ a~ cmpr<'S~~ Jd:t,JOnõld<l~. cit~l'l ·~C a' '".(.:""',"'· Wll1[ôl.ld_o~ pCir u... tHB: .,~,_;n . Sf.R\'JC:OS
TERCF.IRIZAOOS l; n>A .. I'O..'i'I'O !lf. TORRf: LTD ..·\, ~ TORR~~ {'01'1-H~IKIC) IH'. AI.IMr'il'OS I.TI>:\ ... IOJI
,t., cunv.:oliénl.'i ~ ~ii1Jad3 no r"~co.

li \1.\1\C'..,.\ i(i'GI"·\ ~I -\:"I'\C1 :1<,\H<)I:; :<1 c ~~1'·'•1~ t.\~ I i>T~~IP •I !.<.!.~ .l;•ll'r''" ' ,l,u.nll< ·" """'''~,_••.._,, •m rnJ:..• J,,,~~~"'''-< •
l'h::111:: 1111! <= \~•alu!'•ll' e ...,.. ~n,)!bJ~ <m r.:.,o,,,.. -.Jc f1..J11Jc,. em i'uu.l•·, ..ok r--·u'l.l.• E r .&.u:~m ........:...J lo!..: f:ou: I. 11 ~lÜollt-l I I' \. I -\;'\; t-'.\ \I i''f( ,\ I>ClH .\

r• ,)._.: l .... ~. q 'f• ~ '''-'I·~<~ :'\lod.'lhl ri- !-!I,, do! \~n:•) .:\Y":l!J.,,Ir:tJ.)m,·:.~~ ~1.· ::"'"<"''~..:.u.ll." ~. llH:I .

·v

lZ Ju..h.,nr.1t-<.J! J.j'l.V:A' .i.• IJnllxnr d..,:, ''' 1":\\'J:~J .B.,H.<>l*l' l' u:. \ô""' !1-" Cj.\c'rl~~ \~~~•lt LL" 1\.'!'t'I"C r.)Jni::.I.J ·r,.... x· V• ~""llh:•_u•,
.:':ull~(· J ~Ir J~,.. tl::JI ~!\: ,,· up;L ~l,'ll'(l..,llll;' ~"r"'"' a:a. ..:1111\C''J\.1 \.~•:'11 ,\IH.Htlll YOI'~!-0~.1 . iJttJI.IJ J{ P· l ~ ~l; t ··r I I h'Ád '\L'i t'(t;\..1(1 ~· \()
I•'\ I !1.11 '\:.1' I' I 1\) ,,~·Ji·\'-P<)(,•l.J: T['~111(.p,\ :\~D,\,!1(1 1·:-. 11·'.;1)11.' ., 1'\Jio!\.1\ I '\.-\<I 1!'!\1 :.(o:õJ( .I. l'flR<JL'I- 1·: . 1· :1: ~1\'11.\ I
Ol'f 1< ~~·.io • ::1· lÚ ' ' ·1 (AI< IY.><l! :r: 11 1.<, ! :~t·\<'l-lF: A 1·;. I( A I 1-1 ., 1-:-, li· ~:l; 1; ':\I (.'n 1-1 ~:i.<> I \'I~1D. -..::\t l L' I I·\1H M.\I X~- o·l. ;o I
\11·1( I ,',I··\ "i [~\[):t\ li() o (t'!t'.O..:t'\.4itl "ti" :l'J .:.~-: .ijj .~c 1 .~ wr.., ..((• ~ r R 1:'\('lll~o" I ,',"r :.;n:. p·.•:•tu.l ~·.
\
•
I ~ U<\BIM. li~.•:.• .uud."' ""'!tln <«1~o• ~u <lm~r~~~ \l< ~~
I~()\',\(. Ut:~ Tt:('0'\:0'1 0c;J4.' ~'i l.l ' llA .• ' ''J~"' qn.)Jro..' '"'.!.rm·• <' ~-.--.r:•~t.· ~ )
!! "l !"' '1AkJt\:\h1-rl)1!. \1,\TI O.~o~tllt ~L"-"111 Pl.-\"lft tll, llllflll ..."'lt!t> .!ill,•;;.• ...... .,:to:.,ln:cmC:: O:t(r;.,j,,, t'tJ J[1(T''I.l,, llli3i~o'i\-.J.J 1:7''·'-"'la ' plcw:l~ J:~. ~I
( ()\~TJU lOR.~ ~: P~CORPflltHlfl~.~ >;~\1'0 .~"111~10 1: i 'I'<• SI' oH~:I .. 7·:··· "'IJ '"' ~"' ;~oJr "'"" xu I'"· \JAI!lil_..~.'\11\! I· I 1

tscrrr.c·

l) .!<nYr<o>liu ~.•, "'-''"' Jor-JJ ~" ..... ~•<>' c:nJ.\~
~ ....' ·~·:YJC 1·.\•lt, crnrr('ol 41X t ~ rt;•r.." d '"~"·~ '"'"'.'trv ....... \.;:,•;

'11.,11.:-.. f IUhJ
11!-1:

~ll'f.R·\I)O~A m: ~OH I ~:JtJ~ 111: IU\G()~ .. iliii·-~R:·~nF I.]J)A.
I

'

I

!

:
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M1n1s1êrto Público Federal
Procu radoria da :Mepúhlica no J>ar~tn~
FOR(:.\ ToiJ4,f.FA

TlTiÍLi<:~s dditi>·as. [knl r~ ,:-st<~:>. ~~~st:-t<:n1n-:v.; a~ ~·guil\ll':>: f'OSTO [)A TORRr: I .T DA, C>.:PJ
0~.4 ?.\.J93.-000l · 5-9. r'\i\:U EI. S L::RVJÇOS TER< T IRI/.A DOS T.TDA.• ('NPJ 0~.(,41.4)) :i.'(JOO 1-<)R,

TOR Rr: CO\.f l~RClO DI i :\l.IMENlOS LI LM .• U\J'J 07.542.146·'1J(fJ l· O~. t: Eil Sl.:'l~\' IC.,'OS UI::
J..\\','\:'\i[)l:RJA l .TDA .. Ct-\PJ

bnn ciCJ,.; cmJlT<::-i:ls,
:.J1lla

i:s~c:il'it:;Jmcnlc

;L

l~ .7~5.l07.'000 l-52 (11~1m~: f;.mi;L~i GJ

l.;l\·:mderÍ<l p,,S[<' da 'li.1rrcl.

V;\ T.ORTUR C'.:\MfHO F. Tl'kiSMO f'I'I)A , O<P.l 17 .303.451}:000 1-67.

no

~Wr

do.: c;1mhi\l lllri:>mo.

!lC:ÍÜCa de Of'll"rd~·õ.:~ rm mc:r{:llilc' t.lc

<.:xp~di..:nl<.: u~ut:1lrm:111~ ~Ltili,..acl.>

p:mL c>..:uhar a

~.:ámbin ""'~m.

CmJI(,rmt' s..:r;i ·vi.sw ao

l<m~•>

ücnúm:i:.~. a.-;

d<1

w nras

b:.~ncaria:. di1~ ~<'lcciJ~1~

t;lllpr..:s:.Js t~'TôLr11 L•til •:.r<~dM ~<\r~ C1J11..'mç\\es do ~n1po.

H.-\IHB wmbérn C:. dt: f:1H>. ;li•1d:1

rc;~pons~v~l

]lélll ~mrr.:~:• V,\LORrl."R C..\!\-IB[O

E Tl'R[S:\·10 LTDA. (C;\'P.l 17 .)03.~59.:000 l-67), c;uj1> ~l~1adr~'
c.h:k.

(L

\tcmmt.:i;~du

~lC'it:tiiri~> ~ im~~rCJdct

F<A'J'I.·\. ~ ]XIO do;:mLnciadl) FR,\:'-l(:[SCO (C! l!('OTEl.

sçr :.~dnüni5trlld._ p(lr

t:

rx•la irrnà d~!

'{llt! roarl!C~ l<.mll>Cm

KHi\LED YOliSSEF 1\ASR {mari~lt> 1k KATr;\ ). Dutn'• '\lllkim·· IHl

ktkr;1l . .:\ VA l.ORTU{.;

c~lll"'o,:ni ud;t p~rtl v~rlC!\1 ~<:

~api1al

mo<-"tla ..:str<mJ:!...:im r.o~.·la TO\' ( 'A:-..It!JO·•.

A ~mprL·~a VALORTOl'R iüi CVits\Íiui<.li.1 ~.-m \l~·zcml)l'() <tç ~OI ~ . mn.s, .:m ~uc: p.:s..:
ter ~c>mn ~óci os forn1~1hn~111é 11\l conlmh> so~i~l t.~,; rc~so:Ls üc 1\:ATJ.:\ c F'HAJ"i C[SCO . fígur<~m

nela. ~l)!l10 "s.t.>!.'ÍO~ ucttlws··. Ambos l!tnpr~~~~rmn v nnml.' Jl;Lra a cl,)n~Li1uiçihl dt:s!--<.1 sc•d~d<J.dl' . .:

pm:1

1[11~

a

m~sm;t P\Kkt>51;

:;...:r lJlilirlld;l r..:la

t:bm.h.:stinCJ LÍI! cámhio. Ul) tltl<)l tinh.;.nl\ l· i.:tl~i;l

nrg<~nÍY.lifJCl c:ril11Íilll~
t•

aufcrlr<lm

prlw~ilco

ih)

flu~m

d.: O)o,)'\·lm.:nlll<;Jn

D.: t(11n, cnn!i.mn.: ..:bmrtk11tc

iluslrado JlO tl1Nlitoramcmo tclctúniéo c tdcm:'1t ic". e1s cJ....,Hinc:iados HABIU c .Jl'UO se ,..,di01m
dcs~a ~·mpn.·~;t p>ml -r.;>Jii:t~lr OJléra~,:cks (1~ c ;jnll'>it> 11ill~ au1ori1.::Wa~ com o

fim de rr•lm•wl!r t.!nL~àu UL'

!/

I

/--;--\
I'
I I

..

....·

..

,.-

14 r"' :ot.:n(l1..: t.:()tl._ IIL~r.flll.l\'-~ç. """ <..Ih~.~. ... Ua."l.:l"'' <'('ftUl: Jl'\:tn '.Y!'U"'ll• ,....... ~"" ~r'"l:\~1('1..'('·\1 ~ \".\.1.(·~·4-1 '\< ~t}.;.fllllt~·"l! ~ô).j~:t.JJ;, LW"1'r,l
CNrt,.,_,,rJcr:t s:"lf! \"f'Cf:'P;•'<> Jt' (,,mh .., ~:,...!c :n n~-2·:0! L t~··,J...~ ~.11111' .,.,,rlln:,.!t.• .. fl.lllf.r..u~·c ·' IIJ\' (lI\."~~ ~.1 :>-..'[l~ ... .}u:J '\''\:~ '\~-.......
I"T'.S(Itl

. • ·•

'"•><' ,;,

\,

,

I

'
•

·._,

·.

.

, .....

',.
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Ministério Publh~t' FcdNal
F'rocnradori11 da Repúblicu no 1•:~ran~

,..,. w.p1pr. mpf.J?n,·.hr

.tP~C:\ 1':\~.f.FA

:"los <liálll~''s Ínl•m:.:p1aclos, JU .I{) Hp:lJ\."Ç~' ~·m jl:L(x:]

d~isi\!!.s na org;mi ;r.m; ãn.i ' .llmtameme C<I tl Los d.: num:iatlns ![A Hl

n

t.lL' w~rcm·ii.l, ~K111i~ip;.mdo ,[.·

L'

K ;\ ll\. :tCI.1111 r:lnh;w:.~ 1od :l <L

ll1o,·im~rll;u;;1n d<t VI\LORTl:K. conformt.: t.lcrl1<1n.stmrn o.s c-rmlils c;on:'i1;m!<;~ flHS ;~v1n:>.''· ,o\rt.:~(lf {lc
!l~H t:L)ns!ar l(>nni:llml.'llt~ ÇOnlO S\lcio) ÜC:lla t:!inptt:-='i.l,

e s<'H:i(1 U<: J':J10, H L{LIL! t(lÍ inclusi~<: rc~(lnht:a.:id,.

pl)r IIABII~.' ' t)cst;I~[IIO.:-s~ ~~u~ JULlO tl.1i ~x-:;t:!cr.:>r.â.(i.h.JtijLLIL!<' tio.~ Tr<.~.n.spm1.cs d(l DF, pr<:SH em

::!011 rm SLL!ipcilu U<: in1.:t~r:Lr

\lQ'l ::>~lflOStCI c~q\l..:ln;l

FRAXCI~(O.
só..:i~1

de pmpill~ ll.l S•:nd;.,rii.l.

por ::>ua ,.\:,. lliiL' ~~·ria mcn' "l;mul,ji.l,. uv ~:--quClllilcrilllÍ ilú~l'. Akm dê

da VAl.ORTt:J{. ueillt)r1stmu tl\IS !li;ítngns Í111t:n:c;pt:L~Ins n:l!l<;icmunt.;111o 11;i~l;mt..- pr<,ximl) a

i[,\ Brn, t~·ltdo ..:iência de sua p.articip<~-,;ii(o m1 j!rupt•'' Rc~!ii.!ht:-):1: (jLL~ con~ta n•>~ alll\1:-< tp.J.:

FRX'.J(.JS('O wrnhr:m n:;,li7.a\·u opmtçüt:~ com SJ.fiMA:-.ll"S,\!.OMAO ..). oucr~} "dokm,··. ''
O dc.runci~ttlo ft ..\IHB t:!ra aLL:>:ili~lCI.> na n1Llnlcna~J(1 elas pr~1Ít:à~ ili~i!~L~ IJ(']<>s
d<:OLLilCÍ."'dos r\i'iORt C\T.\0 e t.:,])[U.. n~

H,\Bla. t3nto

g..:r.:ntc d(l d<:n\mc.;íad(l

rato, A:"\DH.f:

11<1~ :1Ü,.·id<~tks

lidta:>

l'At'ÃO, :-ttlKi>a t:~)ll)(l wrJadCIT<l
~lll<~nt~l

ilkil<l.,;.

\'tl1 11m:~ ~·~po..~ci~· d~·

··~·ontRlk ftn(lnço.:iw", ~ndo o rc~('l(lnsàvd ror J';~zcr i.'l ~c~U1o tínan•dra d<~ organi ;-;\~6<} \' riminc'S:l
(c'l:~l:u\a\'U lL~ np..:r~c;iks

dt!

ç:~mf.iCl,

;tclminislm'l;:• r.'Lt:;:mwntos, r<;lll;;i<'namcnw <:LIIll h;.,ncLIS. .:11:.).

Jnclusin· ,:ru Cl r-:spons<\\·d pN comrolar <JS contas lia \',\LURTOL:R. p11s:;uindl1 o

15 l"roo..~'"' ~00 11.;~ .~{~()I •I

tt>k~:n r•ir<t

Ifi~ ~IY.I~ !'R, !:H•r.,l I, I< I·.''IU·H •, 1-\L ·.\O i!I .\(A I. >'J~m~ ~~ ~'

f."·\ RI t'!' ll·,fliU hn~c. 'Pii::ll'~"' l~r momo c: lo!c5-;...:lpõ"t "to":\"rAJ ~lf...:w 'J~n knr '" tt;:nl•t,"Oo.•ll( '-'uJc tlc' ~n I'I.J '•11 111.41.\'ll'"'" rt.l "'rtiC'I't•l'j•..lrt:1.'
,, Jlll.~lJ flk•u rr.1 de c,..~ c r:,, q.K u J:mJ;. bl t cu! o~ -.u:a: ('J•.I~ 'tl rvt~t..l! \1'~1! 1>'\"'J.~uc lo lic.)n.j,) !'lb ''''l" ~u-:. ..-,,, ''"lll~f'\JJ,.. 1 1
J\:\r'l·'\ I . ~: ~u<V-n~ •• -.!L -wnt\!t c h'~!'tlt\:t• ~ :rflur ('<("''•'fJ.l t;.!.tt:uu .Mp.\.:J~ntt:..4•1at."'lu "i.ltr f 11
·,.,~,
<.L·nluM,c: )>i'!ll~.:"'l ..wJ~:..:n:~•k;;r.:~ 1'••'\:t, '! l.'lo~ ~ :"ttlc~ ~ ..1
I, ' ill i J~ I· , ·(.'H I~ '(l'I"C'' t:.:.u .Ju\,l:uulu 1.• r-11 a Jl 'I I() ç- tt.l.. • ""{~' 11>;11 .J w.)ll 11:1 :tt&.... J 1 1

r.

?\·\ri' :l ;•n'CI'J em Jn'='<:• Jl'IJ()
.+...1'4"1

f:...:nt. P'JfQIX ~: ..::hq:H urra.a

111"-.:S.•:ot 1

J

u:"'

J,!C''1IC' (C\:ht t"'a~vn ;,;ZC'niC' la~ll.b)ilh~~'

h .' f3C c:IC">OLI~ ~C'IIIIIn;.:u dc-:.lluJ·..:~~. J

f'1J ln~·tlh:t•.t•l.'

l',m\.N ~:

YC"IIIC"ú'i':"f"":l, ro-u'lc' o!dc-.. <: •k~'\A)

)

"''<li'

!'~'-~tHI C...l011:-',"'·("AMI (I~ \'tf:ult!t,, )1'1.1(•..:..:1<"">..:\"'" 6(:\11"1:! t.!..: ln:1:1 1.\l.•u ·c=ll ~~t!'.!':'I~AeLI
!,.._l:tlflr.l ..,(•J I'"'~ t-\lt:..,ll \1~ :-tljill' .,• \;.1111\';1... : .1 ffl.ll IIIII.I" IIJii:I.H.~<" .11 ~J·, ,,I jt:l•ll:~ :t) •\.lniM t~bliiJ d."'tlll• (,oi

l-:.\11·' I· Ic
r:c4,u.--:~

,, r'flfl'l

f'Y'i'I." I:I">IE:i.. r) [('11:1. t.l"~·ll:1.<.1 Jr\11·\Lf:O 1)1\J ~(llt.•:J:J. '-'<' "11·\',1'1) 1:,:,41 lh•:•~:-r-.~o:-u: .l•.Jhc:\ !:\.11111"- .o\1
)(:-J,_ {'il,,,,r-.._r. ~ (~ .. ,. \l;n!j't:-.l..· '~IJI!'1..·~· f':lft" :·~lii·J l.l\.o~l.'ll,~tS.ml,_-;oa<H)II•I

1'1)11·1 111)- ··~··"' ••
16 E1<~nto 78, p.

3. auto~ 502<J.tg?.IJ

.\.i

"--C:II(.,'Ittll~: ''

:?OI.::..~0-1 .7000 ·l'R .
l!!:O:. ,\1\'l·:.'-:O~. !'.lf{ill" ;~: t,<>,

I! .'\u!ll~ ~!)~b.1 S?-Ll..21ll ~.-lC~ :o'(J(J(J'I'K. t·:,~nl•t

IIS l'rO<c~so
19 l'HII.<:MMI

I. KI·:PRE:Sl,;"T--1.(',\(l fll.:~cA 1,
~ll2h.\loi'I-J Uilll...l()~.1ti(I(J 1'~, F.,trHro lli~• .·\~1:-.X(~;. l';u:,irl:\·;·~.
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S:\L.O:-f 1\0: O b~ rifO ,.~i
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:\1inis1~rin

P1íblko Fcdcràl

ProCUI'adoria d~ República

Ut,J

r~r-anà

E<.lli!.:~B.rr."

m(wimcntar <l.s rl!fo;ritk1s conta.-,.~~ f·: IIJfl)r-5111 g~J\:1'\l..: limJn~·~iro J,~ E'OS ['{) nA TOR.Rl' Li'D.-\. :• hti
m<li~ c,k 11) r1lW~ .SénÜo

O

re&f:k"lt\s.à\'!:!1 pcl<L ;;onlpta d~ •.:omhus[ívd, ..:onuolc

t'

<J<.lminislmq;\r) dl.l

p.:Lg_:.mlJ,:Illl>> c mm·imcn!;Lç;'i~) b(lncãria ilil~ L!On1;!$ rd(l<.:l~lJla<.la:< di r..:u mJ indi r~1amçn(t:

il<l f'<lShl.

~~lt:•nJ da~ lr;ms'-lç;L>~s lio:lnccir;~:; d(,' orig<:m LfcsL:c•nhc.'i;id;~. algumas com c•ri!,_!crn r:1n ~~!lr.>C's J~
!Hi.fL..:o

dn1g~:;-

<.lt·

inclusive:,

cd~iL'IH

thi

çomo

de:

denúncia

t'111

vu[Ws

:nJ1C1s

n'·

:i02S(,87.U3.2014AM. 71ll), n mMcl1' dé IJABrn. d.,.· qwm c o br<l \ó ''PL'raciclJI<~I. indi.~rc:n~;·Lvel p(lr:J.
a 1<:alit:a11:!n du~ opo.:mçl'u.:.~ linill1Ct:ir<L~ ro;(•lil.<:dtls ]lOl HAUin ..: prclj\Lnclv c~}nh<:~CdLlr J::ts ditlÜJYÜ..:<.~~
d~ fur•..:iL)Il<~m..:nlv

do

l\1~:ta~-·.

.~demais. A~HRÉ C-\TÃO

tl'IH

pl~nel ,,x~nh(:'~:imc:n1ol d;•s ;Llh·i,hld.:s, ,fc I [ABJI).

Lll.!.~<.:Htpo!nh;lmk' p.Kpd fur1damcuw! n<J çom:r..:üzaçàv daf, Llp~raç\'l~.:.~. t.:cmm, pLlr ~:~~111plo,
L'lll

rct·ncnminh ~

qLIL!

<!-ITt~il

L!ll<; arn i nhadtl

1.'3lllL'HmclL:~?._2fJ..l}·;i.hotmml.com. utili~:<JJ(J pda dul..:ir•~

<\rqui1·v em li.mnatn cl~ im!Jg<:tl l q~l..: lndiO.:<t unla curl[a

m1

I[ABJB

jlOJ

C(ln[il

i'l-:L:V!A K.OI>:\MA.
D<l c:>:[critl~. ~In

~:·rnail

:-;t:st~ 1:-llt<lil

hii Lll'l

yuc ~r: JJo.Xk inferir. paYQ

rt:lllii'..."tçaoJc o~xrrw•~ l'><lnt.:ària.'·

J lli um sêri<! de mnnilm<LmL!IllO~ qw dciX:llll ..:xpllcita a l'llltÇàO Jc A:"i))R~:
n<l l;!lllJX'·

Alsun!> Ü~:,;s~s ~!j~·dtl);OS foram menciuJlélÚil:<. n<l dcmi.nc[a ud.: pela b\':Jt:t:m ck ,tinhc:irtl dt>

rtlin;~ltrúf\cv
inlpulàÇ'~()
:l[

csr,\o
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Minis;fério Público Fc,tcrlll
Procu.raduriot da Repüblica nu P~rami

,.,..,.,..• prp r.mpf.fW''• flr

.t·~.:!ABJ:F~

f.J)IEL (lhtava t"omn hraço dir\'ill' J,• HAOlll, !>.;nd\' t•til[i'mlt' conscil.!ntl.!m<.'llt.:

''li:lr<itlja'' <.-rn di\·.;r~!lS cmpH:!!a:>.. [~ra r.::,.,piln~Í.\"1:1 ]J..:JI C<l(lru~n:Jr a I.!X<!I;ll<filn d:IS tlrdCM

ath·inJ;•~ do dcmmci'lr.lc• HAUIB. Almv~. ai<lo.b.. cmnn into;rJKlSC<t pi:SS();l o.k cmr~·sil:< tHilizac!<o~
p.;tr:! movimcnt<IÇi\t) J<::" , ·;.,lurcs p..:h org.un17.tlÇàt' o:riminC1s<J .

i\o;s"-\; :-;cn1ido. '-' ~oknuno:iath) t-:l)lFJ.

l(,i g..:n:nlo: do f't)STO ]),\TORRE o; mc:;mo apô:; o s.::u Jo.:.-;li~~m~nto (lo pvst~,,, mcr.lmCill~o' ft)rmal.

Ll dcmmc:iado F.()JF..L

l' Oll1Íilu<IU

:s muar .::cmlll uma

l'$pêcío:

Llo.! ·'bf;.,c,:n-Uiri.!iW" dc, dcnunc:i1.1dv d<:

HABIR.
J\lém disso. EI>IF:L ti !i•íc.:io üa rcd...• Jc la~·andcria~

(J:I)

SJ·:R\'f(OS DC·:

1./\V!\:-.:DERfJ\ I.TOA.). çmn &etl' lllthb.tk•!> l'lll Br;.,silia, de c:uj,, 41mdm S1h,:io;1torio f(lr(lçwlukkl çm
110"\•t:-mhro de 2(>1~. sui1s1t!lJÍIIll

do:llllllci:tdL' TL\{rO. qu~.

ror

sc~;tunüi, se

sr.;LJ Hlh.('>. o denum:iat.lt) \'(~JC:Jll~; ,,

9fll.lrM. l~ m~i~ um dt>s

~Jnrro~~~d<1.-;

tf1)

( ll)lrH

s<ido ~

(1

PüSTO DA TORRE .

.•\mb(l~ cmpro..~umun o lltune llam a C('nstittJi~C;i<' th:::>:;~ :;ocil"<lad~: . ..: ~J&m q\l~ a mc;ma pudc:>~L' ~tr
LlCili7:Hln ~I;~ (l~:\ni7..<'lÇ'àt' CJ'Ítllir'lvsa ntl llm:n d~ mcwimo:n1aç(i<) d;tn\i~~tin~l tk drnbio. do ljti:tl
Li11lo.am t:i<?n~ia e IJILf.;rir<~m pro,·cito. :\o cur,., dt) nmniltlr~menw Lt:l~fi"micn, r..:slmJ c lar,,<' f.:Llc' do:"

dcmmci <1do IfABlB ~c r <• clmiT<,I:.Jdor das ~mpro:~;L~.

SFRVf(.'OS TERCFlRf/A('}O!:;. na qtt.1l t(lmf.êm ftgur:t tit~ socil.'o.bJt· u;G:\X-\ DA CRL:z SJLVA
( po~:;i"elmcncc :-;ua 1!.'<-<:!.pt)s.a): b1 l~D COl\fLRCIO DE J\T .f\f:P.1'\ TOS l ..Tll:\ .. ~~~'m t)!'m~· de

l~ml:s,.;ia CALÇADAo D,\ fOR!U·:. localizad::1 em Pl::lna.lcin<t·'DF. em ~m:it'J~ou~

Cl>rll

i11di<.'Í{)~

::l!X'll1mlo: c) ED

de:-

l{Ut:

refi::riü;J

cmpi.!~a ~

SEJWJ~'OS <.iER!\IS LTU.-\ .. l.!ltl

;Jc

fõ.~ch<tda. ~~:qwr

cxistind()

n0 l'lllkr~.\1)

S<ll.!it:dar.Je I:Llm TlAGO: c d)

JJ:

TlAGO. H~·,

Vl:\N P.-\i\[FJ(';\f)ORA

I.'I'OA., jà rt:ft:rid<tltnto;ril..)ml<;tltl:, :\mbo~ .çmpro:st::1ra.m o Mme- p::1ra 3 COII$tittliçi\o (.k:\!"H.i :wckJadt.
ç ~1o<~m

que- a

m~:sma !)ud<:~so.! ~r

utili.-au<J

~la or~;Jni:r.a<;:i•l crimirt•l~l

nn 11u.-.:n o..ll! m<,vimcnlac;à•l

çlitnucscini! c.lc !.'<trnbio. O(l qual tinham ciên~ia c a.ufcrlram pruwl1o .
.~s. o:mpr<.:-!<.;1:;

,.\t-.:üJ·:r.

~E:.l~VJCOS

TER('ElRll.t\DüS LTDA.• ED St:RVI(,'OS

UEH.AJS I.TD.-\. e I·:D COMERC IO DT·: AJ.I\1Y!'\TOS

!<:ILl

do: 1;1chad:!. Em l..:vantllm..:oll•ls

r-.2

El)

COMfóRCfO DE !\I.J~vlrl\J OS L'J'l },\ .,ç,,n~t:~tott-~ç qw nt' IL'cal r:xi:<-tl.' 11n1;t n:~i(l~nc.:io, oçup;\<l~~-~
por nm Jo.:nd:>t~1. aparont~m~otk s~1YI ~ual~ul'r n:I<J<,::"~<l c:<om lls c;11<1..; m<J inn:scigados.·;
l, ~ ·
.
_..;···....
', .. ) t
:l*f1n <ioh):~'IÇiil' JW liJfil em E'lanalttnil. v~ritkou-~<· 1r.11ar dL.' Ultl.l C.l~ rc;iJ.cnci.!l, co1n c.~:nL.'rh\k '-Í~~o em 1óJ.1~ ~s ) :
~n(r,1d::l~. (.~I .;mtil.d~~ :1.~ r' lil.Cil. do C3oró 'i UI< 1:\la;-:o "'t:L<::omadc> iL frcro:1• . çnn Ílrl'l•lll· ~ ")1>\: 11 lll<lr.;1d111 ~ [ 11.·\l.J-..~ Dt·.
'-; .·.~:
li t!~ ~.!
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Ministério Publico Federal
Proc11ndaria da Repúblic<\ no Puraná

'>'';t''>:ptpr.mpj. 1((1>', /lr

FOR(:\ T:\Rr.F~

,\dem:;ai~. ~m comulta ao~ sist~:nu1s da prc,.:id~nciu >.oci._l. ~vi,L.;nçi;t-sr: ailld<t i.[tu.: 0:1s
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:\demais, de ;Jcurti~) com Cl1l1SU1ta :to~ l L-:1 .EUSTAS.:'-H.:T. há qttatr<1 tL!mÜm.ti:o. ti:.;os
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que fi~llr<l no confr~L~) ;;t•.:ial d:;. ,\~<IEl .•
4111.! c:~l<LrccL:s!;L: a flUt! t iiUlu

)()tal1\

il<l

~r quc~tionndo sobro: o

f;Ltv na p,,Jícia
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fdw:; O:' d'l.'ç>Ó!i.it!•s. Jis~~ qui.! u l)<l!!,~lll~OhJ ~J..;wr~LI J~ um
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\'alor~:-;

:;idü r~,:mcJ iúLls tll)
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tlú
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nc• .:xro.:ri(>r. .-\do:mais, ,\ '(URf:

1.1 j I S ;Hu~,·a ~1 i rct:mtt:n1c naç ati~-iti:sdo.:.~ d~ t:il111 f..i'' irr<.:~l•la r. ~,;oni<o rmt: será dstl) :thai:X(1.

Sobrt:

p<.u:tióp;l.;iitl d..: .\1"\DIU~: Ll1[S ~· RlCAHDO. é ilus1rari\l) l~ Lli:'lill~l>

:l.

'lç(>rri,1o ~111 setembro d~ :!Ol3. lnio.:ialm.::nl<: o:m Ií .09.:20 13. ~:; 1ú:(J(J:2~. HA Ulll
m~.:ns~g..:m part'l a usu.iúa du nid:

rç:-po11dido pda mc'$ma que

J.U>i\, qu..:sti,ll)llndo

Ll!l':·\ rcs~-.omlo tjUC

n.:.sp:>m.J<.-

t{LII.! ..Am~oJnha

" E.slà\'i.l <-"lll rl.!UJ1Üm

Jià 20.'0\);20 !2. ib t4:07:52. HABlll

L:hilm~

m<.-ns;•gl.!ns c aftrm:l qu~ ,.\;".' I)Rf: i ri('!

b11SC(ii' ' '

{[li,.; s~

Ciry. CL>m

o.:mk·r~;;'> "f.uwp;L
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cl<J~

cn1 l.urulr.:s. Em 19.09.20 13. <1:> I <l:Cif~:~7.

cum n.s hano.:<';o;

m.;u mign .cst('!r;l ..:-m o:1111stcrd:f'

:-ikyp~.

baru:o ok". J>dn 1<:(>r

c.:nm l.L:P.'\. \liz~n<lo Q~lc prl.'cisa falar com da

(LmlinJül.

Aru~;[o.:rdam

podainm ir p;ml o

"IJ~ui <L p1K"O .arm•r t:.~l<m ll:l suic;1 O\}
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h-1'41: ('.\}li ()'i (:C. C=-t,.-,c·..!r• :\te-u I.· I 'lo .ll L~""'J! r ' ;4i}. b \".,: .. l•.t ..pt.· 11 -\11' .. 1:1 .,_ ...1-.· rr: .... •uln ""''111 ":..: 1111 !t.r:~: = rh: \J·. i tCiL" n tlnf ha\1~1 J.• .J.d..' LJ.•
.a:t\ 'lt-'t"..ttlr ~l'lll-=JMI;-..,~,, 1''..\F<I tit.: I ru ""''-:< ',\lU f't'\ \ \ H'ln)'C't-.,lmlp:t• '''JII, t'·\~ 1 fl'i f)u lt.a. ... t"'-' 11:::•..\ \~n:- JJ",,'t ,., :mlo..-.I.J.t [...._\,, LltT'.:I''
:kl,.·:t!1(' tJ. .. h~...... ç'-(a -..j.; prvr: lr..hn,!., ('I(',.~:,.. ~-,:~: t' j'1"ni)"'"}~ , ,.... lr:"'li"'' POMI iJ~ 11"1 \'J"lr~,~:ru h, r:t'A \1"\'C' ........!•.tqtr :11\.',1 ~·""lljt<.C'J~t;""
:<11:.oo :I:o l>.oooo .1 J.l I< i' <i'',.:,.-, 1r:o1 :oo (,\n: 1.1~ (\-.. liru1,"J'' ( ·VI.l (J) 0 1 (' .,1':1.11'\ [I( ~~~~~--~• ('-\R I 11:\ ~-~~~•I ;.;~~ "• -"IH ('.\1\1 il~ ~1t

,~,~i11u:,?" :""''' a..' ...\lt! ():) l'ri'1 l'U f..: r h,;.uuJ.... l.l'I'A .,., 1n~l'
1,1 :;•,\ i::.ll úofll~mJ~: llr.

lt-1 h' l' ·\flf.• :~ 4 ,., i:.l

fZ:.c-·

I)' "-1w il'THJI d~l~' (.~I <..•1\

./

·~ .:...: ~.!

f

\.

\

' '··

f'.,. pm:t..t. ... .,,li:"u:t-.1''
1

l

l
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.
I V\
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~.\t..:rior. Nt) q15~1. a 1._...:-~soa tk· :\~])RÉ ~ ,, dc:n11nd~ulo A::'llDR}: u;J~. IJHC.

ltl)

r: )i tr:lto dr: Jlu:o.:(l migl'a[ÚTiH Sé ~nc~1111r;:n·~\ li•m LILl

ri:! i s na tl ilt<'l tln Ji{tl,'!;<1 '~,

l'çlo dlalugo. n:riftca· SC 1.1uc fun..:ion<ino Jt! IJAI.HB ~n1rcgl)u qu:.~r1Li<J. p;tra
fiJn~o:it)mi.ri~' <k Lt;P,\ c ..:~~" id dlsrvnibili.,~tr ~1 valor IXJllÍ\;tle;ntç paro JIAUIH

rm

1r:rri1úrít'

n:Jcionril. cn> upo.:m<;tio Hpica d~ ,tólitr c;tbo. J·:m m.1!rn tlt>Ht>go. vcJ iüca-w tjUr: XL! Lr:.na de l :::;s
6f1Jll)l).00 c qtJe HARlB lem muiw ttr~•.encia ,.:m sua L'Jllrcg<-~'~. Kfl dia s-.;gtlin1L·. 2L.'0<):2(}L), ;'t~
(1~:4:5-.05. CARLOS chama ll<l'>"i.lm~t11C LL"I';\. tllll: ;.~tirmrl qu<: ç:;tr-tl:.t

gue; ,tt~poni~iliz.a

ü

indu tw c~niLL'lri11 ,!;• r~sw.'l

, ·ak1r no I~ra~il''. ~a d1tta em que l.lJl'A. üi~po1nihiliraria

HABIH .;cwiou o dc!lum:i<Jdn RICARDO
mc1lsttgt:ns llltmitomda~

rtil

C'

\':tlm no 11r;tsil.

ru~.~n,;t d~tt;~. lli! Bt::~::;ilia par:~ ~;~o 1'.-LtdCJ. contotlnc

uu c-m;1i l de t'RA:'I:CISCO, :;.4.i.:;io d:t \:-\LO irn;R. Comn

<l~

h'mcos

IU.BIH aind;t ~tiz qu..:: ·T~sc papel ;tinda t..:m qw: viaiar.... -. n Cflt~ ~ign ific<\ que RJCAR]}() ;.~incb
k\·ari<~. u \'alllr pana <1\ltW locr1l.

]>élas pas>:<.~g~l\~, ~) <iinht:ir(l :\>'Jria c-rlln~gtte L!m :-J;n·çg;tnt<:s.

"!'ãu t>a.~1:.s~~- C:lll outra ol-,..lrlullidatl..:. <J.:,·,;-;:;,; ~ksl(l..:m IJIIC A~ DI~ É L t:[S 1(,; c!ç!itk'
cmn apmxi111adamét1IC 300 mil d<íi:!TL!~ r.:m \"()() lll) 1red1o Sà<' Paulll-Bmsili:1.
BaVJil. ouln,_,sim, o~ ··t,.:s(;\s dl.' f~ll\).. prolissi<>mlÍ~. \h.:!'.~ç :il!"lltÍd(l, C\:'- do.:I\Utlciók.Lt>~

·n A(; () e Vl='iJC.Il.."S.

sócio~

d<: divcrs:.Js

L!lllprçsa~ \ttiliz..~u(ls

p;ua mu,·ünr:nl<tçãn d..: ,·alnr.;:;. bem

CCJ11l•l ~~ d~·rmtldrida KATL-\. _iunt:-!m<:l1t~· Ct~m o~ denuncüt,IL>~ .TU JO é f~i\IW'JSCO.
i.,'\·,· ..,RUl~ ~\·)~J (':\1-U.CJ:o-.:

(I , ..... 1111 ~'I..,Jr2tfo: ~rrr.Nihi1 <:1" ~ ' ' J;:, nm:h:• l'AKI (t:t. ~ hC'~ lofJ !l..'lllll,'ttiC :.:t-ttlõ 14 l.iõl!~r~a <.' rc,·,.u~.• ICRI C\'tht
"/I ~~~·~-,!c .,,.~pc1ur ~~'("')."' 1~ 1rrthl ::~ l.ll.\..1u t'lllç-tu <•."o~\lt~.(IS ·'n:•r.l o ~lt''!!n:J \.'11 .. e r ~rrv.tt 'lit !\. u.t..• ::1t':a:~)t: n~~ 1-, •l•:tJC
: :\:.!1 ((~ (), 11 1~-'\ \(~c :->lb:l ~!K rr-.1\l..'l;rA. !<:lJ". .k ~:C'\c'1 '1'1 I.'J(rr n:.~ -:Ju:~t~',J.-. h..,.,;·· .j."'\ Hr1< 11.','\.:UJ.~ '\w·. \!.&.·, · "1'•: ttlll)et:.·:"IY·.n<Jõ\
,·tn. o•ltç :Jc IJi"1~"' :\l.:h\1 ..:,.Jo; 1lr'l U'li~ 11''•1~ Ci'ltn.: L':n h.uu,.. ult 1tl~tl I ,,kl c-.;. l't•tlt'"" l'·'ltl ('-~ !·•ll::tm: ..;..\j'C" (',\lt: 1'1:0. l':r, "·' 'ICt :o'l:'l , , .;
:1n<" 1~-'-..Kk }\o fc1t...• l.l ~.-\. !Jn.:y:p! ar'h..\1 IIIC'II (,"':'l'õ'C""IXtru!):: :-"Ttpl )rr.·.pa.;• ;;u..tl~"" .tU ~' t~ :·....un;.'l : t'la<t.t r-w ~ .u:.~<(Jl \".Ju -.cr ~uc "'\.lU ~"!Jr
Jr:"\.ll"'l:u '"' JI.•JP' !~m Ct!llo.'\ .:-\li.U M M l""lll:uH.Ja n·, tiYC'I l~lo\ ,t~ "\,j.."'' ~ ~10..'-o:.._p.! (":\t4.1.1)~ ~.lu .. tt:-..q:nr \C'! h:qr: l i , ••, f~IM NfJ ~:~ti pl~
~.ott: .Jic U!"\Jr.hJ ~\.. \t'N tLt ·..:::t ~...a c•• ,.\ (.',UlU.•S ·':"~~ =en· um',,,. qu~ <,\1 z.. I ~i· ,tmuh"' I 'I '"tJ> 6!1 1:1 ca..1 \"r ~c ~\'11 ·c~ur rc~,•l\ca ;,1c a.n~
......'1.111.'1 q.. t- v::~ J=-t"''""d P'"" rl(" ~jli!ll <uC .......... t'ur~l..lt';: c.tpl'u' t!.rnc ,. ~ '· ..... . , I ,1.-.nu~:.l LI r:\ ~J..;u lr.IL:·• \.•li \(( ~li L"' h\.:J l,il'cr Jll~'lnh.t ,.:.,
~:\:--: I C':'\ \~l.~ =•~

C.·\Ri.<)S·

o~o.··

\{l""ll<•>n d)~. ~ku <lmi:;;'' "'tL•u illdo "'' ""P'I<>r:<> \lo rn~u ~mi!:,O 4<1<"111: ll•~~ :ti J:< t" !alo ai~~~ d~ !a,,~ ..
J7·'C:\kl.OS. VL•UII <!cl"õLT mt:ll :i<l o.'r.l S.l-1.1 piiUJO. 1,}11" h<1(." !lõL ><;j;tmd;(' t,t,;)',\: l'ic<J tranquiill <[11<' J:l IJ~

1.3 1\"~lll\"i,l<t
C:\JU..OS· \·ou t~r que 1\'faJo:r 1<1<fó , , ~:~•ll'o.:"lliJ com o cl i~lll~. UJI'A b• v''" f,".'"'" lon.:Jr,•, I"Ofll m<'11 wmp.1nllo:ir~! ~. /
I'J.fJ. "'lar "><:gura ("A~I.O!i· l'le 1inh.:1 qu" ~~·( u1;1 ;"-''"""''"'' d~l". I.I; P,\: :-;;~ S<'!!.liOUJ Li>f:O co.:-do llc>' {;,l;'n'1)'· L" ~ri
;:rJilll" at>r.>~<> :no.:-1,) ;unibo Ci\:kl.O~. !\1Js "' õlcl:.l ' I"'' T_<'>OI\·~mos l~SO:~ (I() n.• I'JI< iln "''"']'"'·~ l.llf'A: Ahri<ld"." hanc,,'.\ I
J<l '<'I' o.:->L<Ir lu o ca~a. d.:-1~ 'l"" C~<tla i.J1~1u <li<.. l.L'I'A: ~'" IH>f,\ meu a:~11!:<>. O rp;q< <;•'<!v pt!CI'<'l til: l ARl.f)~: :'1-1~~ o .•. ·
biin(O p.-:Jc "~" .,hrir n.:. ~e~unda. C.-\RI.OS: .-\rn'S·' t'' hanct" 110 bm~il n<.o to:m tna\~ cofre~ C:\RJ.O::O f'.k "'"'
Chulõllld<> 1.1 :r,\" 1:1~ r<'<l~ rç~.l( Ól: "~''" C\'"IJ>.'nlll"i•<> ;!lll(}C nilll 1C rrcC'CIIr.e J.IJI'.-\: \1:"""' ""'_.',1[1lil; 'l'll:;;a{• PJI',\
<.llc.k {." f1RLOS: Ji!. avi~.ci nlm ti<.~ l."l~ H; lit:ar ~m .i,lc> pa.ul6. l'rcc;'-'"'''""'"l'·~r n>lnl><l .:~ri':lo p:tr1t d.t mnlla. F.~~c
"'l:

f:.

f'.l('IC I .:~ind:\ te"' 4u" '"'"J<Ir··.

(
lõ"~V

.

I

'

2045

2046
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MPF
Mini!>(~rio

Publico federal
Procul':tdoria da República no P:uani
~J2~~~1.TA~f.E-~

"f"IAGO. j::l\)r sua v~z.. palticipa do q11:t<lro soci~lãno

Alimo..:nto~ Ltda {I 0.969.721:'000 l-6!t), J;_j

o.l:ls

.:mprcs<ts F[) c. ·mn.:n:in ~k

FD So.:J>"i\<l~ (i-cTai~ l.11.b rJ U 14.587'\10() 1·2\lJ . . _, da ED

St:r~·iç,)s d~ La~·<llh.kri:l Ll.díl t 14. n6.207.'00() 1-)21. Conforme 5-C inl~r-· dLlS dü"lkl!!{l$ inlçn.:'-'f'l<l(h•;,

Tlo\(r() 11~0 ~ra :1pcn<.~:; vm

c- limciLm;.iriH L!;J

:'-<.h;i(l ··];Lrflnja"

f"nm;~~;n·n çnns!;ml<:m<:ntc ANHRÉ CATAO e ..:c•ntwla,·a

t)

r...'UL' de la\';u1dc-ri:r~

t;\tur:Hnt.·mo do.:

\}lllrfls

{lc> grup~1.'5
cmpn:-!i<J!i de

lli\IHtJ. como ·• E-F,\ClL a KEH.-\t~ c um3 "pn~lari;L", ;Ligmn<L~ im:lu~in! !m:ali~a.da:; lll) Rio d.:

J;:mdro.'•

1\:rma.ncrcu como ~ócio dll J-:1 > Sçrviçn.o; cl..: l.av;mJ.:riil. junto cL'tll ,, J >muna:;itJCk'

\'l~i(:Jli:o;. para quo.: essa t'lllpr..:sti f"'lHlc:>!;ç s~r u1ili:.;aJa po.:l:! c'r;::Jni..:;"LÇàl) crlmint>:m nn l)uxo de:
mu\"icncncaç<"h~ clrmdcstin<~

de c~mhi". de> qnal

Y1!'ilCH!S ~ Jilh() de

I.TDA. a ftm de ..:mpro.:sa
llli>\"Íml!n1.1Çã,, cl:mdeslin:.~ ck

tinkt

cii:no.:ia...: <Llll~riupro~·c11o.

t·:mu .. subs1ituil1. n f'õli nlil ..:mf'r.:!'a ED SFRV!<;O'> ( iUC\!S

pl•d..:ssç sr:r ulilinwa f"K!'Ia <JJ~:UlÍ7.t1Çi\o criminns<~. nu tlu:<o dt'

clinbi,l, do qual l inh;~m dO:nt'iêi ç ;liJfo.:riLr proY..:iw .

.:m d<:J'.t.•mhc• Llt: 2012. Aml~s emprcstmam ~' 11(~11\..: p;Lm

;1. wnsliCtJiÇ.:\t)

a mt:ólnll -pu(lo.:;:;:;..: ser 1rtili;-~sd<~. rch1. m.~:tatli:r..3o.;àl) criminosa no

íllt:"Co

dc-ss..1.

>o\-.çi..:dtldr;. o.:

p;Jm qut:

do,: mllYimL·m<~o.;lo cltmdo;slirtl:l d~·

c:imbio. dn qu;Ll tinhlilm ci~nria e aulúirrllll pro\d1\), Conl\LII,), KATl.-\ e F'"RAIXCJS("O n;io o.:r<lm
m..:rc>!i tcsl<l:-;-dt:-fL'ttO ou lamnjas. Çk}i:;
Ct)tll,'l~

na

11\~t;~ ~lo,;

Dc-nunL·i;.~du J{lLEO

(i.tLnJ~·;•m tamb~m

nv merc::ldO p;;tr~kln d..: dmbiv. c{\nfNmc

rndapO: 15 4ue !;~ refl.'t.: t1 into.:n.·..:rt<u;~1<1 Lo!lcftmic<l. Da ll'K'"'.inlll lim11:.1

qm;

;ltn;~v:l, fWP"i

f!ti.\"U

com

lli\BIR

L)

11M· ül-...~mc;1H:,.; ,I..: ciltllhÍt' mc~11.1;;tr.

CLII\tl.vmc ~;o: oi"lscrva na m~sma m>L;J. de.· CtlUô.lJ)C.

~~ AutLl~ 5001~}>!-115 .".W lol ...104 .7tJOO·!•R, 1:\..-nlu I. RFl'RI:Sl:-.1 r,\ CAO ~~ ;~(AI. E'<i;;::n;o ~
J9 !\:"\:l)f(f:: SL' \"oc.: liLa ,,ssilll E'<>: ~:.cmplu. ,,,.:i: tem OL1•.1Í '' KEB.'IH A• m•.:O: to:on do:l. di~s <k l<,I"JI,\11, ""' u'lo:l;inl
fiiT. n~c> pr~ci-...J ,I){;,; f.ti.C~ ~~~1r~ fCI]hil. 0 ()~111 <: ~' priu<.:qml.

J"CA{i0. lá
.-\;\"DRI:·l'I'I"CJll<.: "<l"i cu~.,, reMar \"l.'r com ê q11t: ~~· i•o:•c;11. .'\L Jlf•o ~~~lllllk'. J:ll..-nw

·"I'" ..O pclu d,nhcir,, o::''

)./

Y,,

;

que "~ r.ol<l~ f"l~' o:•!JC• c.~ICI<i!d.ls "\...._)
no ivl!-il< <"~t1<>. "
Jo:''' "'~;o 4\1~ 1á gramp~Jd;l no{":!"·'· n>:" "~'' L..i {mco:np~cnsi,·c l) n'' <;;,j,,,_ ~iln sei.
r IAOO: T.i. [li O,:{)lJ t"il.t~r "~'"" i\;"JJ)I{J:• ......L)[~ que cu tarnill~r cll,: lc.:hHr LI (":J.Í.\.S dJ I'..\ DAR li\
"" lc li!;<> rll~is L~rJc ~ ~·ou .!brindo {l< PIXJ" >J4UL, LLI\1 rl{)r 1.1111 ~ ' "{ )I.J 1,'xril~ltn.lu CLiõ'llLl C \j ;l~ ~-1<1\itll'; ~(1.2(1"'1~~1 ~ 2i)l1 ~0-l. ~(lo!)!)."[' I{. l·.•cr~tCI I gs. Al\EX('I.l. P-itdp;l 7~1
, ....--·· · )
-~1) D.1u d~ suJ pri~~<;' f"<l'".:'l\1 i,.,..
'
' (
uic

•~:Jildc>'J J.: n(l(~~ f n>n~> w ' ""'-"' ri•·cssl.' flC.!.dr> com ~s qll~1r{'l;~ltlm ''~"i' d . !'.~r

,
qo.c v.,~.:\

l:ilfc:: :..::

• .'I
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MPF

•

Mini~téorio

Publieo FedH:II
Procuradoria da Rt:pilblica no P:mmá

,..,....,_I''PT.IIIf'f.go I'. I>r

ni~C,:AJ,\RH':\

c~>rn<md:Jd"

IIABJH c-

pN

C.:(lln(ll'St<\

l~lt>s denLLnd;~do~ A~DH.É CAT..\0 L)F, ,\iJR,\f\iDA,

EDJEL VrAN,\ U.-\ SlLVA, R)(.'AR()O RKARUO F.l't·llr.JO F:SPÓSJTO,

KATI.-\ <:11.4.TI':R,

.'i,\SR, ET>U:I. V(!\'ICEL'S \'IAf"''A 1).-\ SILVA, TIA{;() RORERTC) PACHECO :\lOREIRA.
,JL:LZO UUS CR:"i,\C,

l<.MANCJSl.O .-\I'OGELO UA SILVA.

:\NDRF. LJilS PAU..A

SA~·ros. de mmlu Ct>c>scü:nrç <: \()[um:irit). a~indo em mnt:msn c unitlade de de~;i)!lliõs., 1i!/. up~o:r<~r
iustiluiçao fimmcc:im infcormal. ~..:!m;., devida ~~utnrii'~\·ào do Bane,) C\:n[r;.tl LI<> Br<L'>il•·_;10 c:'ml:.~m.l;tr

c J..:<.dir.:l.r opo:raç<h:s

i~~;g.1is no rlltrci.ldo parJit:-ln ele dmbio.)ll inciJ);tltlh!rL[I.! L"Olll

t\·a~i\t) i.le di>isas dn

tl

fim Úl' J'R'IUtl\\:r

J3rosil .'\ insti.uit;l1• linmu:..:ira, p.•r sc1 d(Uld~stina. não po~~uia ~~11'LLLllr::l

formal. pt)is ~.:in.:;un.sçr.;\·ia-;;~ <1C'& m.:mhro..; <.la .rm·lpri~ m!!>mÍ:.-.l!t,:[L~l crimino~a. qw~

dadc.s e cnntw; d<: p~.SSt':1$ jurídicas

S<:

fC!lulllrm.:on[c: cL)n~liltlídl:ts 1;111 d.; inl..-rfltl$t<1~ potS~I.lllS

(t'Jélfcialm<!rltt: idt:rL!iÜGtLt!JS), C.:\~:JS C{llltél:S ro(lllci.\t'iJ.S l'r\t)\'ill1t'!l!a\ ilm . CLmfurme :.~di;mte

HAHln <t!ua n~1
lL.!T SÍt[Cj

m<:rç~dt' pm;1l~lo

pm<;~SSllJO pdL) rtlt;:;tl\0

n;u:inn:.~l ..- dt: hv<Lgcm ~k

liÜiiza\·am de

ucJjro•'.

de dml>io

L'OilÜtlU<lU

~}(;l\1

mt:n<•s

dcsd~

ÚO.:S<.:TÍLLl.

1çq 1·•:. Apt:.\<\r de .ia

pr<ttic~m]<, çrl!ll<.'S C(1l11r:J <t sistO:Ill!J finJO(;L'if<l

dinheiro. em contilluldndc dditiva.. r<~t.à<• pcb quill 0.

<Lt(L>n1. llLJ ~·aJm•me.

d~mmciaJo .

::'-lt> c::sgwma lidçr;,cln ptlr
ll\l1rOS.

do ki I'()S

C'

ú\ltm::: ~~rg<lrlir.<JÇt•és t: ri mi nus a:>

ro.:l.~s dnkiros .'\ l.f.~CRT<)
lltlktru~

.

fi.)rm.1Ll<.~

do:

c nm<' ~ <> c;.~!'u das " ll>O:Jn i zaç\io.:.~ t:<tpi!;m~·~das
SCp\\rildO

c ~)\111'()5

dt: ~itmhi''· ::'-l:.~da <•l>sl;m!~. 11AIHll t:r:1 lidér dl!

çrimio....,s!l c~pcdfka c ~miÓil()ln(l. 0:5J>CCi<l!il(ld<l

uaci,,Jlal

~k f1110 l;tll<lbl'T<l'~tl

Y< )U3St~F. 1'\FL;\1.-\ KOD,\Mr\. <kmmciado:; ~m

pam ~Kccular il~ Ull<::rat;i'i~s ik~-tai~

l)r~:~ni'-ilii~~l
fnlar"LL·~iw

H.-\nm p<tr<l tl prútica clcliti"tl. M

l'ln

por suho;mlifl<Jd't~ tlir..:los, parrcims

orx:-raçõef- á mmgcm

J c1

Ltrtl:l

:-;i,:.t..:ma

tlt: -t:emt1;m~<L. "!<~ranjas" t: "mu]~!;"

q11c t:<lnc-gav(\m os mnncr;iriú::L t1h)r~s t.:\J.Í~~~ J)<Lpéis to1am dcli,H.:~u~)~ ..-cim".
HABJB tem plena c<.>n~d~ndn un illcÍtUtk dl· Slttl~ nti\ itl!!tk~. 1;mln guo: 1nma
,[ivcr.~ns ~.:uiül:ldns p<~r;l n.:m

pcrdt:r OS be-ns qt>L! >Jnli!<!lha

C'

p.:tra n:io so:r in[..:rt:t:plilÚO j'>el<l l'l)lída.

~.-onsckf'll.: dn ,.id<\ crimirlO:O.il qllt' tt•m. SL)brc1ll<lo Ctl!1Silkmmlo <1 :>cu p;~:;--tdo tl.; •lcdic:>ÇI<' a c":w~.
espo.~i1.• de." cri mo:.

[/

\. )

c,,J•tr.tri~'IJ<J _, di>po>to uo ;m. :!3. <"urrtt ~ § 2·'. dJ l.d 4 : .H :6~. no «n. 10. X.,, o: c/. J,, l~i ~.595:'(,-J <' nC' ;u'1 (,~. ~~
I" L::", cJ.. l.ti ~.(Jó'.i.~)~.
-11 V. ii111V"S SfJ<.Ii.lJt(.g5.:20l..t ~0-1. 7000. ~'~ntu I p)l. IQ-10: M a(X'luç<!Cf csimin:tl 19':)S 01 .00.01)~~J..%•·Hll'. •J~m I~; 1:1)

.li

:1j)ClJ,R<Hriminai.HJIJU..J.OO.ll2aS2ú-~- D~ .

.n \' "' lral<-> 111nt;•~n1o~ illllo~ 5fJI}l..13!>-8S.2014 . ~0~. illV(I. ~'<'nlu 15-A:--.:l:XOI ~- p.
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1\tiPF

•

Ministério Púhlko F~deral
r•ro~untdoría da R~púb1ka no l'u~n:í
fWtCATMH.;_~

,..,...,~prpr.mpf.flil ~.hr

J\'~~s~ so.:ll1ido. em l 7. !4'1.2(113. Jl<lr !dd(mç, tàl::uld~ p;~.~siv.:lm~·tlt~· :,;t)brc: o

"pN.•bt..:m~·· da Opocra.çi.lo \licll.lda;:; da p,,Jiriit 1\:d<:r<ll. oa yU;J] FAYf:n ,'\1\!TOKJO TR:\BO! 'SI y .
c~'m qu'..'m IVI.BJR f~t. mllita.~ L>p.::m~õc:s iliciti.l:-. . l(•i pn:~(l. HAlllB di1.., .1\l.RF~R H> Y oc:\SEF'~

{B.:r~1)

~urpws•> Jl(lr

i.:S1"'f

m\v lér sid<> ll:ljiT\Ldo

~amh~ltl, ~:i>n l:.:ss;mdn ytlc r~·ali.!a\·<~ mttit;~s

"pt:r:•~tx:s!!, 1-:m marÇ<l d<: 201-'. sah.:ru.lu (.jlK' f'li~.~Í \ éhllctlt~ .:~lan :-a.'ml<> ;JIV•l d.; imcrcqltaçilu.
LIAUm

mndól dt: tltn1tt:r•> 1cl<;fúnico

il

~à1.b .st!m:ma, ~..:g.und~) illtÚrllt<1do

pm Cl·li<"O

(F~A~Ci.SCO ,\N<r:t:J.O llA Sll.VAl em tl·lcft)[l~m:s elo.: rt8.03.~(}J<l''·.
lntt:-n.::..:pt~:~<;õ~.:s lddórti~<ts c h.:lcrnatit·;\s juJict:tlmctlt~ au[nrii"<~d;!s m(~.~lr;tr~, que

HABJR concimiL)\.l

il

up..:mr inl>Litt•iç:ICl flllan-:cim inlt1rm<~l ,;Í.s1~m~Jtic;ttm:ntc. prindp<tlnH:mc cvm v

!im d~ pr<.mwv"r c'v·as~IJ <lL· di\'isa~ ckl BmsiL cnnfmm<? Llor;J•·anL~ ~~: ~l;pf~ c;o1n ;t n<lrr<l't'ilo
..::<c[ll[')lifiL·ati ... ~ J~ !!l~•.un;; f.1tos c:.jX'..:ifi..:o.i 4ut! .:om>nm;tm a prc»Ctl(c ilupu1at;;\o..: <I ini.lica,'<iu lia~

:..:sp~cli\'a~ prtwa,;. Os tt.:l~fon~;ma,; c mo.:-n~::'t,ÇCtl~ via BHi'vl ': ;Jbaixo p;tr.:i;llm.:nle lran,;.;ri1ns
~<mtirmarn ~~s

t:\tos.
\las li~il.;t'it:s [ckfc1ni.;(tli, HAlHU (!?,cmlmcnt~ U3::U1do u ..:tl{]inmnc 7.t•7.t·} fill<t MJbrc

lr<JllS<U[Õt'.~

1.'

r:l~Cl\Çill()S C]\lé I!J]\•Oin:~lll si~riÍtil.'i:JÜYOS

lennLl~ ..:orno · ·~:;.~•h.:.m~)",
''\'1\'(1:(' km <'Sr"~Ci(:')

\·ulures mont!1:1rÍ<lS. 1...111i1:,1S \'t!?~S 1l1i)iz:)-St; d~

·'pllpcl'· (mocdr1 em ~·spt'cil'). "Llu..:uttLo~.:nw". "págin;,s <.lc .:unlraltl" e

p<lril se

r~fotrir

<lll uinh..:iro.

!\ aCttat,:ilu dt! HABIB nn m.;rçmlo p:1ralclo dav(H~.

t>askamcnl<.·. .Jç

du;~~

formas.

1-'<l:t.ia Lli\·ers:,:o; üpcr<tç(ks c.k hnl~.:l.-g..:m. s..:m os r~·gis1r(l:> dc\•idC'~. realizando lanro trO".:<'l~ de m,,~da
I.!S~mn~l!fr(l (I!Sj)~Ci:lll1l~ll1<' Júli.!n!S)

r;ij'lit.!t) sis1~m;1
[1;1

r..:.:;id~ncia

ttL! ~.:n1r~g;1.

ror n:ais, guanC<• \'it:c-wrs;!. Adçm!Ú!>, .:,;lni\llmll um dici.:n!c.;

!I tkm1icil io. em qu~.: os \'alares cmm k\·adt)~ iXlr pi.)ll~dorc~ dl' conli~I\Ça

d" di~n[..:. Para l<m1n, (tS lr~Jnsp;lf1;!,!(>r.;:; d:.~ mtlC<Ii\ indlt5hc viaja\'(tll'l ([!,; \l\'Í;l~•. p"ra

Qlll: a ",.;ntrq;,:l" chej:l:tSS..: t)l<li:s (iapida. Apur<•u-~"' LjUt! ,, dcrtunrimlu HAUlfl 1;.un1-x=m n:ali.-.a,·i:J
11p..:r;\ÇÕC:~ dó]~r
~ia o~~ich'

c:abo parn a CV:HiO 1.k divisas

CJlÜ'•M<'l a ~\·.l~iJll d~ tli~·i~"'S. pWI)JÍJnl~(l[~ uil~, 11à0

JJ. pn.::s..:nn.: itllflul;JÇàt,.

IX:nur~c•ioJ,l

'"J~<rllLla•n""'"·

\ /

~tlt\1' ~(~1''~~7-14 ~<li:; ~lfol

(i~<ll•~rit,, N,•lk"l~)

·~

\I

·14
coOtll<> doi.:;,;,,
"'"
701)1)
(
-l~ ··n: .\·Ao SJ:I COVO ,\-_jd f;.\TRf:l. .IH\" f;'(. f<) .~{ 'Jf.-4 ,.Nl r,}(.'J: ff.'.tf U I .'fH.A ,.r,\D~ \'/).(l r;.\T~:,·oF.C\,_ .
f'OR!)UF., ,\'..10 U:.\1 l.Ú<'!IC.-i, f'OR{_)(.f. r:l · l.'f/. .11/'JTA ON:'NA( >ÍfJ ! f.r: ]'() :fC'IU.\f:IO (Jl.'}.' .o.<:t:.~f.~ _,

o

OI ~R..i JW<Al."l.A 1.'·\ 'IJo.':\'nJ.'U ! Ai QFI-:.V .v~·

i:

HSr<J •.'"ÀO /{ 1.!:.',\fSflA[)(), H. TO .~f/:10
__ __..·-:'
I'
,• (

.·11':"-n._.,,,.,.Ht.r (mtlvs :;o:w;sl-lJ.20I J..~o.;. 7(JI)U. cH·m., 111. J«. ::. pr. }-5).
.!6,\llw> ~02c..3!l '-13.~0J.t·1U·k ~<>:m, "''""'<~ :4:::. "'-=· J. 1·r· ; .<J.
I'/ ~llaà!~cn~ Mp<,·n~a
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Mini l'thiu P 1'1 bl Í\'0 Ft:d Cnll
i•rocuradoria da Rt'púhli.~a

1w

l'.aran.ii

I'OR("A_j:~~ff~

>.kstaS di>,.'l'fS(L::; lrt!ll:;(lÇ<.il:;\,

COJllt)

di\'CJSOS. UO!o:Lfl.l::i, m:l::; c;;ub 'Unl rn<LOLL:lldn ;L Sll:)

_i;"L ~ ~l11ü11 >LI, .:r<L bJ;I!<l<Jnl~

(;Uf!JUll l L)

.:untiU\)

l'llm~

rr\lpna CS[TUlLl(a (! il.l.ltl)l)l)lllj('l, i\Jt,)Jll (t~,;:;:<-:1 c;<ln~Ul;J,

qlll' çnn;:;litui ~~ivid:.IC.l<: tipic;a d.: (1po:r;•ç<io j[mLni:.:ir<~ (n:l<• ,tur,>ti7,JdnL foram id~:ll1i1k:Jd<L~ OJlCr;.~ç~'\e~
d~· t.:<lmbio nàt> ul.lturil.<ldas com

l)

fim dl' r~m..:tt::r dlvis;ts ~w <::>:Lt.!Tim (<l<'>brc~•· :t~~im cu mo '' ~h..1iva

(\mfornl<!' f'jfOHI l'<trrc:lda nos aUtCl;\. ;L \'fl!:mi:f..it~l<· (;rtmino:;rl f~o:t: ftLn.~:ionm
in~tihLil,:àl) financdra ll~O :l.lLtmi7ad(l, ll(l qual , s<'h <.:<'mi.m<lt> dt: H.-\H18. 1\.'ali:f<'u opcr<Lt,'.:l~~ uc
dmbit~ jlçgai:; c;om cli,·~r.~<>s J ül<:im:-:. ú~Jltrc clt.:$ };\YJ:D A:--IT0!\"1~ TRABOl:SLY'•.

r: m

! 7.09.2() U.

[)\)t'

tr léfCinl'. h\ YE [) O:.:<>bra J.: H A lU IJ um c.kpôsiL•' tine ue\'t::r ia ~c r

fcilo P('f HATHn ~[n i:OlllJ da J::"JTl~ R.GLOBl:. ll.'RlSMO. F:\YEV n:cl:.~nu qut.• L> <.kpú~ito f~l tl:it11
cn1 cheque-. em l:<~ixa d~trõmco.

qu:•ndcl <lt.!vc-ria te: r ~iút) tl.:-ito [)l>r TJ.~n. c qut: o t..li11hcirn ainda niit•

lÍJlhá ap:lrccido n~ t:(lnla dn "(;<Jr:l." (dictm." d<.: f:,\YF.DJ. O Jepú:-.ito . ..:~1m chc<JU<: tiL' Dli\:<.H~.-\11
r\HR..\0 ('[ [A'I'I:R (~.sJlO::::t de HAf31R), f,,j iciw rur A="I..).Rt~ CA'J':\.0 a rmlndo de U:\Rm••.

(%,·.:,•) \·alm qu(: c~tc c:>tari<~ Ih..: d~;n·nc.l.J. ,\ m-tnçt'l._, no di:íto~<> a '\::ontratv" <.: "tlpt:n\Ç~m qttl.' v~ü
.:111r;.~r" reter~: ·s~ aos \'~I me!.~

de\ itiL)~ qm: :;;~rii1n1 fliL!:,(•>!' m1~ di;ls scg1•in1cl\'".

D~ rnc~ma fom)(l,

cnnfnnnc prma C:liTC~HI(l nu:- ;mln~ • .il orgnnir,.;•c;;1t> cfisnioC'Isa. fl:z

funci<,Jlâr in~tituiçilC' iin~m:cira 1\à~\ ;\ulori~;ulll.

11:1

qual ~)h c,1manc.b d<!' HAIHH fl'<.~lirnu u~t'3çúcs

de c:~mbi(> p;tr;JlL·lu (11àl) aulorli:(\{l:l"> cnm u dt"nunci~Hl() A~URI:: J.liJS. com a ~rti~:i~~IÇ(~O d....

YOt!SSEl:.

O d.:n1m.:i:Jdo HAHJB
Jl'JlUild(LrlO

A:'I:DRf:. Lt.: ts~'- com

;1

tam~m L'X<."t.:Ll(Oll

raniri[)'l~·ào de

opcr;u;<i..:s Ül'

YC){ 'SSFJ'

<LI Em

t'~mbi(1

pamkln CC'Irll (.'

·~ l . lfi.~Ol3. ~'IX

1.;icf<•n.:. (

!:(·

r,,; Jh'O dJ; OP•'"''T''"" J·.lt:Jnélll;)f ~ i\11<1ll•'i~- da tolld., i o;;,h:ral. ~c1lJ~r;.u.l;l< ""' '\...,
::IH ,o, jai.ILO~ :'02568 7.0;.~01 4..;(~l.J(J(J0 C'~<'nhl (,3 I p. :2lJ. C\'C'I~IO 11·1.1 r ~ .: CVl:tliO 1-l:'-.1 T'r 1·~1 ,\ ~iLt1.1~t10
Jc Fi\)TP :>ttulrt c,,., ';!.'lldo JnJii1~tln , hm<l" o:t1t \''~'a ~~t~r ~~''"" ""·c.•!i~~J,, cnl o~ I·~ ''fk''"\·1o
-14;1 ,\ ui<)~ S0:!~687-()J.2HI -l .ol(I·I.7UUU (\'~~10 ll-l lpr . 1·.S, n~tHO l·l~ . l rr· ...:--" t:\'Ctlll> H5.:l pp !i·\).
~o i"ii-L\'~ llll .. lii,,IIICJ.!tl~nl 1,\l~rl Jc 11·\RU~ ~If":rl ''.;.),• J.: :u ,qj'IJ L'N< ot(JI 1110II'.'"(' rr'Jtt .~ Sl'tN'""' ljiN( r"ff;J/JJIJ 9ll-l' h.ll. fMÍ,.or c rtml.r .L.u .:••••• \v.'f

..1)>

l>t,lcit.) o.'IH llr:l'ili;L-Cll'.

l').fl'l

.·m ,r..I;.,.(«

f! ,·., •• >fl~j\1•1 )("~ "'' r"L:ollloi..l ljll)' n.u~ .V•:J II:J;(:l''

•/JA.' .~::<ft .f.roprr~,..WJ~~

f/'?"-.;.o•"(JI~r4prordo .\.'.Js

~I

CJ'~\~,.~.11.1

h"' L\' X

1:.1.c.4C..1

.':W't.<·

L'l• 11:1•1 ..~J.Yo

;a,),\,' :.":oi/ C' lo

}l•, u ''J ,"(...,J':N:o'noll'l

.~m:,.,.;.., ~tt \'~ ~ .'~'11,.1 1 1)t: :• ,. "llfotM I' o:•~• ,'( '"''-~'t,I,..J '<'f~"•.Jot.YJ Y'"'
1(·."'"'1t.''lt'llil' f..) In\)~ ..~,!.

/i,.)'• "" n.'•l •\r. J.t":V li'l"='l4-J:\•0 ,(,•

tn.r.m

1(,1\.IU A \ r t'o,;'htJ ''I :J

\

:;.)',"(rtl,.,. ..,:1•.' ,.

t.,,,..,, ,,, ,•v ·i,, ..., 'I .JIJ,..,., .,,r "1tA"' Ir;• ,c.·.,r,n, ,,,:,J u.,, t"'ti"<JT-•'::.r.,.l.."' .,., ..·u•I:Jo>"..J• ,.d.v:r.':J•
,'!J,

i'JV•tlt

'LJ l.o'll.t 'Jih .''1.' Jt 1,1(11;(:t"

~V!., ...~,}~ ~cu~;t l'-l.VI J,..,IIHI,t>j.'· (":f Ctlf!L\~:rt ri:lõ:i .,.. r•Pt:..:.'ro. Uc ll.tn.IU. 'C"I'I'~l"t:·:-~· Li"~ :\~r. l?!"!S. '"'"~khl ~ J .:\*f"'\
1\~.\ '\ .:c "'"'~' ....1,4;, '!.=·' :.-..~J <I!r"'.m~rna.IJ .• tr=:u ''l'..:\e.!u.)_t4fr ~....:t.J't' • \q•.a.·.tJ.•
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Mini.sfi>rio Público J'~<h..·rul
l:'rocurltdori~ da Repúbli~~ no P3ranii

,..,..,..•prpr.mpjgu 1·.ht

.mB..<~R~~f,\

Ai"'ôHRf: UiiS ~om..:n1:ll'<'m H AUTR ~brc '-\:n{]a (pw,·a>drn<"ntl' <k Llólart•s) p:.~ra no!.;r r~;1i,;'~.:
Em nulra li!,\ao;iJ•)

flll

m.:,;n1n

!}J

d1n. A:'I\UI-U!: Lt:rs çobm de HAUill üs ··\inro; dn H.c!tl" (YOC;SSEF).

Ji?.t::lldn 'flll.' irir~ \-'CUJ~:r \! [J:Jg<~r o ··<":n<C. .-\:'o"L>Rf: UIIS gwsliOtl:'t H:\8!8 ~·hr.: '\tu:m.mw ..:

C'ftlCL)··.

<l

itldiçvr estar se r~fcrimln

,\i'DRF. J.t:lS d.;

U,\BH! ,, \L'J
SA:-.iDRO

lhe

U,\UlH uma o.:cmhl
ll:;o

4.) mil dei:-.:a.uus

rm EVI s

fl,\lHI:I. 01 tltes1.tl:'ac ,, J'I<Lfl'CI d<.·

cmis~úrin tl'o! H.- \Rm>'; c)t:m ~4.10.201.1. r<'~" ldc(~H,..:.

ç o m fl

l:.'ôliiri;L

;w,;

··mulncf·

ie

cobrntldl) ··;

,\1\'I)Rt U'lS ilbra

L'la zt:r:J {fc.;h;l :l:; PL)Siçtle~ tlc rãmhivJ n:.~guda <l3t;l, r•'f'!UC

u) r:m '2~.1H.2 fH ~- por

A~ O R}:

tl'lt'fl)ltl!,

L( ·rs mcnçio)fltj C(ln1

!·do: l...-rcdrC'I. um "hit:bt:im"J u,.;!lc.J;l p::mt IULWÍmctHtto;ilo uc ~·ahm.:s cl<t~ ,,p.:r'"r"ilC~.

pdo qual Aili'DRF; l.l!(S cobrava uma "!;Jxa" p;mJ m(wim~111aç.'io do dinht'if\)' '. i'~~té ~a~o b:i

uma ''Jl~raç;io 1ri::mgul::1r en\'Lllv~rulH YO! .'~:SH'. C:,\ RLOS

ROCIIA .: I L\ RUI. wm

1:1

llllêrtncdia~·àH Llt: r\~ORf: LL'JS. LLtn ,J.,s rcsp•m~:iv.;-i!\ TXI'' 1rih\sÍtCl fiskn JI)S \'alôrt'~.
AN J)Rl. L l.J IS ~li I i.r.otl no:gci.çi(lS evm H,\ IHB. o qun I ro.: m lnna Lii\ i 1b 1.1 u~ .i<i cht:B.4Hl
a :íL'r ut: mai!\ cl~,.· Ulll milhi\Cl

d•:

t~ai:-;. !',H ntciH dcl

POSTO D1\ lURRE LTlM .. H ,\UW d\.'tUt'('

algtln~ ÚL'pOSilos pk!m A:-oiDR~: Ll!J~"". que t) wbr;l

O.:Clffi

fr~qlll:m:i<J. l;m ?.9.1J.:ül ~- r•)r tL.:Icfonl'.

BAIHU nvi:;~ ., ,\f'lo'U:Rf: Lt:JS 1.1uc \'<li Llt:J1C'"i1;1r I ~O <mil). \k~'ois mais 50l' d~pm> mai~ .\00''. Ein

27.11.101 ~. pur \ckfonc. A:"'L>R~: UHS f:.ii:J com \1(<~;in Ettsl:\(~uio ~los. Saittl'S (''lllgo C~roo:.;t'l)
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v:•:Jr1 \ 1•11

U-4R/{3 ;f,·..$-t,( ·f~ '"~•IM
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1 1.6'1

':llulrr.N•J r1 :''11. o, o'U., 11h L'o'r:J'rr
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) -4 YJf' < • "'tt l.ool'l"'•,.

·''tn •i~wr

L~JY l'<i.wt ,·,:n• ~

lf.t.IO •14•' ll kh\c .\'.~('1 ~'(t..$<.f'll ll~ttiB. "i:, u( lito'(.,,'I\.'J..Vr l;t: III!.!'VIo1)',._\Jt 11;1, '
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....(.,L~ .'t:UiJU
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y.J •w:.'•~, :r!'-iJ.\·.1( tt.\':1,L.(J,i((l n.·~ <th''~r:u'·JAJJ\.'1·.

t.'rJ j~1l~.:i fJ"f4 .;i~.. . rJJho m .. ·11 _tW1......,,...~,.; tiJ'ff.' •'fflJ=I&,'.,'tJ''(L'•.'iJ ,tiq11•·! .,·h:1r4'.Jd11. f.:.1!~·i
Jr UM fJ.f{'/II•~JR() l·~llf,J1'4'.' f'Y:.' Lth:4;. n1 r(' tiL'JiL~I flt g;.~rliJ:IL'(I, t·~~ da\'u . ~111r ~>ot (.'L'tt,'tJ ..
fWoJ ,.,,,.,; . 1o1m por l'..orf<} fm1 m(m pro rlrU tJ Jfltllo!/t.t rfu. Cúnfa. IJI<' r/,-, J '(f.'!), <'11 IÍJ/o•! J., •r> {-r<I " ' ' .,; "m'l

Lt~is. fJ:l~

4114~

E!

púra }Jr\l:US: ''Ai

('uJt(GI ~ru

,.,._.··. i:!~tl<>~ .Gú263ll1-l ~ 2111 ~ 4{)4 7~ ~-·~nt.J
51- 1\o:oJI'\' l11i~ X 13){,\I.)ESCO- Caiu ..?-LS mil

U>II :.::Ol.~ !~ ~4.21

57 11.'\IJ.IU·

Ff.-\B[B:

··~frJr

'""I''' ~(~N~'H-'l1 ~OI ~.-lrJ-17(l('lfl'-'''.:n1<1 ~~-~ pp. 41--l~).

,J..•ftt,J ,•u J4• flo'la ,4.tldrti, ld. ••·n.:....,,,f.., J)f)

'".\'.:(n, .cn tru .v.c·~wtt.~

jr111. ,, ,; ''''"'"'"

188.J pp. q6-15~ c l5S-171)
na con1.1 Lk .'\olL!oo: l.LJi•, 1 iloJo do,

l!JJ \'<'i<J

,·.u<'.Y n !J,'f'A'' ,5fJ.

\/.,
l'~>•l•>

Ll;L JL•rr• JJ..,LJ !lu>~ d.: lo.l,'l"

~>r;.r õ.fC!w.·,':l J.tu•f•l (:/'..-\t'IJ~é l.1.1i~

dt.' J'<'{'t:JIIt.'

ft'

t/11

,Jté t•nJ

1

I~

·•JfCJ,

;,liJrllo.'iY,'t t'/t.·~·· /\ od~

~.· n

TL;... JCIICh/

1;1:1'5: ··:r,t

,1

'; .. ~-/

1.' (1)'

(/"<' l\'"1 /'', IIAil-IB : ·',\',) I<'"\'<r, '''' t.·.';'o<-j;•,ra'·. IJlliO> 50-1~51l?-9.1.2L11 ).•IU·I.i'OOfJ C\'~I: I<HS ~ j~ll. ·l.l-

·l·lf

~ ~ •\l'ld r•' I.Pi ~: ··.;,; fc; ld d;f I o! U)() J·a_f,•;, f ...; Jcl lnumfu J r Zf/11 ,.,.,.... \[uc io.~ "{)('''"' ., O lt-1 (1/IF'" IIOL;~r,; Ln1 <<.li r.
<;ur >ill1 ,. i:11:111im13 f;)l3o\uu "'hr'.! ti1\BI U. <(U<: J~l'< " DL'li·:N !'OS \rll. DÚL,\R 11<1. u:. 111::.1 ,.,, .,~-o,,r.: !'~J!'rt•·tri ,./•au
,•lo• " ",..,,,-,.;,r .}rJ <'llir<'~<f '' p11r~ri<A lfcJirlda 1-''" ,·/.-. r . 1 fi hJif .JJ/ur por nrb 11<; .-11 >'O. ,,),:rir-"·~ fHJr',:. ·j,, 11"' (im1l '':li
i.;,." .'{)II,J., l >:,·.<l"'')<'rftl'. lkpLli> Mio~o1':1 p.:o ~uni~ '"h'" H",''" ,\nd r.! Lu" di:( tlll~ ,.n i 1~r de tf·'lfo .)n\~'1~~-{
!'·
(illi(C\~ ~0-1?597--?J.2(11l.-l(f.l.](ffl(l •vo:lll<> <15 ~ PJ>. -1-l-4_q
·
/
' )
/......._

:a.'tk':"

1

;•'
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MPF

•

Minisr~rio

Público Fçtlc?ral
Prncura.dori3 d:. Rtpúhlka no Pltruná

...,....,_prpr. fllpf,~tJv.br

ffi.!!QJ:.;\.k H~

FinJthn..:nk. aindtl ct1mo L!xc:ulpll) da r<:;!ti.r.<~.,:iin dç opo;nH,:t'il!s dt dmbin n:'i1,

;nnori;.o..1.dm~ por rn<:io u.~ ill~lituiçilo ftnanc~irà. em l~.l2.'2() l3. PN t~lçl<m·~. su:t~·t·\~ {Salomaol.
:J]"):i.s

1\llrir ..:om i\NORÊ LL"JS S~1br<: diYida <h: }k1o (Ym;sst:FJ ctmt A:o.;nHÉ LCIS, r.:rÇ!.tLii~(l

!l

~~lc wbn.: opc::r<lçil.n dl' àôll.lr ç;1~m. cc •m mc-nç\1~, a IIABJil ~onK, pc.s~na que ifi;~ ÜtZl!J a OI)CH1Ç;i,/"·.

Con fonnc: pmva c;trrc;i.da nvs

tH110l',

a OJ><tul iza~:.'io crinünos:l ..:om;ul.lada

n.'iol autu(i~,achl

HAUHJ. JXJr mc:ic1 ur instiluiç;1ll finàrtrcir;l

a fmll.:ivn.~r m1 tcrrihirio

ptlr

l)tld<•nal.

l<tml...:m n:ali;.r~,u orx:raçõo.:~ Jc ..:;unbio parah:lc• (n,'l.e~ atH(nit.:Jdasl nm1 ,,utw:; {l~rad.,~s

{intcrloculilr dc~a.:onhcciJc•. ~~Sm\ cl1<tm!l(l;! Rc1gáül. f")Ç:<sc,a Jl' llÍ!;kn<.~mc:
Spc."<.:dfa~l

(<,klLIÜt;l)

Rülxn~

e pc:.s<Ja ch<tnMd;s /.~ ).

Com di.!itc1: a)
(do:.~c:urth~ddo) (1!10: n:nde

pi'Cj><.l.c a

d~r

a

p~ssot~ conh~ida

IJ:IiiMt.•.s de CUJl!-~

1..·%.•)

"1!1 mil verdt>.ç'" r1 •·].Jjf"':
<:CII""IH>

(l.llr'Q Uf< ~;-~)lamas•! .

h) em l2.0!UI)J3. por tr::lefon~ . HARHJ ~~

Ru~;tcrio lllll\l '"mn.wiiWi(IzinJru·· p:~.r~ tnm~fHênd:t d~

c)

Eln ~.ll.0~.21.H3. \"til nn~-i.

p.:rt;um.;.l rl p~:<;,.;oa de nicl;tl~mc tlU akunh:1 l?ubt'IJs

(dM• ' C<lbn) . b!1 Tt'"l>P·O~tll. Ruf;CII.\" ~/n'c'(~/tl.\1 ÚÍ:l

2.0

HABJR lniC'kll;)lll~ (1\1 <I~C'llrth;~

·'f)('t•rlfásl: '"Vc fo: <·ho pru h(j!Jamct•·?··

yW:: ·'pamúc a.~.cal dt mni.~ ctrm

t! ft'Wl

'"uú

SanlQ~: ··wdw. " HabiiJ Jrii•• _.rnJ.i,'lo". "'''" TA•11.1". i\nclr<: 1.u i~: ·'Sác; c~~<-r.rl.•, clt' 14 rorrendf'
1'11/;,. 111fl' NWt mulla ~~mr indu ld. C()Óf"Qruk> .-r~ .l!ct.< P<f!.:"· rmf<"Nif'tl:-!'' IJ/ll m•.m.:: ,,.. c••i.<u tJr~o·,,~ ,.,,. /'..:;:c• / '-".Imo.'.
nq;ojo·w olrnl:if'fl../". 111ilCi<> f.llstOqnio dt•• SalllOS: '"Ah hom .,..,,.~""''o".\.\\".< ')0/J FJtfl /,, "F•"'"'•' I<'"' '1""-" 1"-":l.ol •'/•-"" o\oic!ro!l.~lis : '"Sr~o. v~r I'L}!<r. ttJI)r; rJhru.ç<~J."J.,'.'.J éh• ,,.,, CJJ·~· tTi'L"f'd.'.:,•J. /r:nJ. o ah'l' f'l,• t••m ql.-~.. d.-1m~d.\ 'llA(! ytJIJ Ji..: l."r..: M I 1.1r~:,
1
:}<' jur,J <lfr~.-.~-.::il) Jü1 '*'' C'rÃf:.rt.t I) tf/1.·., ~·~· rJ~.,.!t..'rtJhf? dt.'lr· :I<(rir iá {>/"<' r.•·:~u ,:/t• L' .OI <.'lmtJ. I ;u 1/1i nll/!' tiL· •' i) "i nl!t p rtJ d·...
:fl•m qrH...!!ú um J!tifhllils: lu"'!!.· '·· i o <"(Prl.i<; :Y'IJr<' (> d:tJII,"JnJ dd·· ,~,, ./.'(J r·. <1.\.\jl/1. dt• .,,;" L":H P<IIW '" !fJ~ ''"'C(llo' ,.,..
t;-J\' dt.'\"1' •JJtJ. l::l\' \'~l'i .fi.:.·u pag....'t.J(i() ti'h..H! e tm.•tJo'/ÇI( I
)Ú l(fJ t,;h:A .... (J ~·UI!J t/7Jo' ,r,1..: (\'HI
l'r.l' /)t4>:tJ <'tJ ,•,j ,.·~"•'J(, t/11
1-'"..,_·,•io~. y,; ,Jr, " d!/0:'<'•'1<,-· (<,.ot(IS 5~'>5'>!-•.1) 2.0U .. 14~ ?UI lU cv..-r,lo :•-> ~ pfl ·1-5)
(lrl ··r•or ,,,.,. '"' rJ<i<>f··· ,, ...lt llABJfl ,,;,, <fllt'r /•;o·r '"''') ( I .'\iioJ
CL.IfLO, fi''r •/.'••' rJoioJ··~ <"(olll ,, c~/ll.().S

5'J :'ltudn EusliiCJ"i" ,LM

'I''"'

r:

"""'·!··

8..Q.Cll!l :--·. Andr{; LI"" '"l'o rQu~:-.~:to te 111 r<>nc 11nrt I:CJ rol'!• ,. "

f"

e;a
nWw.!.!Ld in ll<'.iT.!.'JIL!!..P~~~~·-. s l··i on:tll ~:-./
~:.,sim: '"f.,(,• ,J("h<J (11!-;rll;/!t j»'<J.foJ:t• ?" .!<.::JclT<; L111~ ··_v,;"· 11<~' .J:·II«"IIrd>r 11<~•'· m;1.1 '~<"<:lu 'C<>r!n"'t IÚ '"'"''" 11.<818 1(.1 }r.

lll<"k>t•r:r ,,,•• <tidm<i". (;mi()S )0-~9.S97·Q~ .:.!01 3.-I0-1.1l)Otl .:n~IO H cr- I ;-1-11
•,
I
61 1\LJ[O~ 5i):_l(I-,S-.'-l3.2013.-l()..I.?(IUO 1:\"l.l'l~• ~1 7 fl L~.
\,.__/
:-.·~)la .l;ua, ~..-;lund<J ll.l"ir.· ú.l H;1nc"' (.'rmtal J<> Br.•"l. 1 :loilr :?.JO:t:! (Uis
(,~ Roj,!c'rl<' o!i7 li HABID· ··.t,• l"l!{ll"fll.' pt:l" .•!!",. <'<.Uniulrr> ai.
•T"-''" ,,. ~~ARLB. (]111.'; ' •hi<l 111.1)111~n[o1
parCc'c ~J'x-r I)'" sllpo_}f <;~c ~lg1111' do: "'u~ tddorw' ..-.lõlo l-t'núo llll<:r.·Cf"lt~J,•s. r~~p.~toJc: "/'''""· ""' "/J < .ulo· 1.-~•.-r. ,.,.,
~·r~lr ! ..• Ú~';.r1: t""' \'Vh (,r h ..:.ru dL· <)lf/1"0 fi•/•'/OIIL' to'L'S•ú~ nliJ•i•'f:J. (•Í J>o.~,· d, ..,,,•,·x•lr'. (!;I~· (j~, ..udn, \•.:d '. n.·u:.tt t..·~~ti'~''tlci.:.rl.

,.,,:f,··''''/<'''''·

,,;··. ç~11Cu~

~n:U,JS':'-L\..::[)1 ) .•H"l-1.7000 ~'"""'"

>1 Ap. 4J

··1

/
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MPF
1\t in is I ~rio Público Fede r a I
Prncuradoríll dt1 Republicano l':lran;1

.,..,..~·.prpr.mpf.co >'. I"

f:X U~:Ç A TA IH~I',~

<: d} Em l2.1ilJ.20J .3. J)or Lcldonl..'", H.-\IJIH conn..-rs.a ..:om /.é~ n:~pt:iL•> de: t.lx:Js dc:- c:imbt~l

Jl;\C:.~Jdo . "\~:~(~ UiáiO~ç}, rc:-n~la-s~
t.:Sp<..:.çÍC. () q\IC já dCl)(tt:.t

Ll

i;l

pn:llC\'I{l3Ç~O dC'kS ~lU

I:L)nh..:çimcllt(l

rrà<l

fa~.c:r (lçp,\sÍHl id~:n1iflç:ldC1. m<L~ l'lll

<it.:k$ ::1<:\:rl:a d;\ ili..:itudc t!;l

LlpL!TiL'-;âçt

("".\'á rrt/11 pod~ jqur

Mel!ti/icado. Sítbe? Stl'u Jx,de .1·er id.·m(fkada. tô:r·r·.

:t} ÜIH'raçilo d~ ..-âmhi•• nil!l :illllod:r.;t(la

('Qnl

o fim de promo•·~r a ('\·a~ilo de

dh.-i..\iliS dQ Br11~il (a rt. 22 dil ld 7.492186). Op~:rn~;õ~s t:om YOlJ~SEF 1:: CARLOS
ROCHA.

A org<mlZ<lt;Ao CJimino.~a a4lli ut· num:iaJ~ cumandatb flC'f riA rHR c

l:Llnlf'0~\;3 pdn~

d..:-n\Lrt~i;tclc's :\1"DRE CWL\ú J)f·; MIRA~JM, t:IHEL VIA~A DA SH,\'.o\, HIC.·\1{1)0

RICARDO K\lfUO 1-:SI'ÚSHO.

Kt\TlA CHATF.:R :"i.-\SR, f.DlEL Vl:'\ICH.'S VJANA DA

SIL.VA, TL\(;O ROBF.RTO PACHECO :\10RElRA. Jtl.lO LlllS liR:"Al:. FRANCISCO
.-\!"(~f.I.O

DA

SJL\o~\,

.-\NORF. UHS PA\.IL\ SM..:TOS. d..:- mnll•>

ç,:,m~cicncc <:

\Hlull,,'\rio.

:lgimlu c:m cnm;mst.> c u11idudc de Jc-~i~nln:;, cfcluou opt·raçàó dl· ciimbJ\l m'u tnlh>ri~<lltl' t;(lm (l fim
tk pr1JtllOVél'

~vas~o

de di\ i~;,s UH pai:<. Com efL:iLn. h;i

din~rsa:-; ttpt"raç~·~~ ~ iJHé(~epraçi\1!~

t•nmh·t•mln lt-\RIIl~: ;\I,HRR I C) YOl:SSEJ·"~. (ISSint ~·orno C.-\KLOS s\1.1.-).;.:\>inRE DF SOL!í.:A
RO( "I L·\ (\·LLtgo CEARt\)''·.

h11 1!-:.0S.201:l, vià
HM~H~

YOLSSEF

(nickrl:~mc- ou

akunh:.J PrimtJ)

tnickn"mc Zt•Zd sotic1!ando ::- C'ompm <k déz mil dólares em

H:\I:UH ou

J,,

Çí)Ol

csp~-çic:.

e~rt-:-~ r ~~Mil

scj;1

J~) ciPlc:iw

cunbuc.ln d~sco:. HABlR. cn!;iL>, inlcmna n !cld(me d.: :':L.:u cllrth~dç•, i\.tJ.;\LED

Y(H!SSEI' KASR.
dir~n.;iro

mnt

~~)dia scg\IÍtul'. YOUS~EF cuntlntlil \ltK'

o ç\mt,;l(io de: ff,\RfR.c·' F:nt

~(l.<l!C~l.'.

a op-craç:Lo ~k11 cc-rh'

~

qu.: pc~•)LL <l

via HB\.f. HMliB afirma <1 YOLSSI·: F qu~

(>.~/\uh~ S02ó3S7-13.2GI ) ..:04.7000 t.'\"cO!O 99.1 1). 2~. fi~ umJ jX'S'ii\·O:I opo:r.l\•10 dç o.l.\i<ir ..:al;ov I:Jmh~rn Nlr.rl:u!a ""(

1

r--· ..

•·tll.>Í~ ~"'""'n~" "''·' :uLio• .~02(tll:7• B.~i)l ~ .·10·~ 7t)l.lU n·c"~'' I :-1:->::l ~-. ·1.~· C>"crtt<• I KP..2 1'1'· l·u. • ' •
. .• \
(4 ! 1.-~ DI B· ··( V"'''<' •!if•' m tJ/' ,l/( dq I'IWT t.f<•tR. l:fl r~.>mprrmir> :1~· ( J f:.lf"'l' O f'"f''"' aqus lu .1~ (lmJltJ ~ miVJ . ..../
HA~JU: ··.··~ j .......,.. rlt! <I~J'Ú.<ÜI>, to ~.\lhU , ..~...()?"'. Zl:: ·•~o~,,,. ll:. "'' clq'<•.\JIO. f."""'" tlii<. I<'•LJ,, 'I•IL"<•Itt,'"\'<'ll.<i'.\'/1
,lf<>J !.'1) t),•p-;<it'' .<<"1"1<1 l'/11 /VYIJ<l <fc .•. -l(J I ! f: .f~f'l) <iti' lltt bnr~ tln •·aü·"· ~r elo i- i.•.w!' :\",r b•wr: .lo o.:mxrJ· ·. HA tliH_
·•J.•.•:i'. 7.&: "'.1'J ftii<J fltMI! ftt:,J!r lrf~m{/l.:adfJ. ~rJh~~ ,\",i••F-'•Jd•• .-.·r ;o/,;iriljir:ll.!oJ lei!". H ABIB. ··~i••:. <ÍJ~ ~.'Jit,•.,,i,·'
<-ll~n'li7.J ~ ~llJ; ~llol 70tlll c;•·~"~'' 1~:\ 'p -1>
6$ Dot~ ire obj~lo d~ impuC<1.ç..lo .:II.LL~nom ~- cor'lo jo ;uJttõ:do.
Mt Out(() dL)Io:iiO, com .:1Lu~o;5.l '"' Ui•lrih• h·<.lcral. dt:t)~l~Ci:L.I<> ""l>Jt\l:J~mc-"~"(
6< YOI :s<;t;F· ··r,....ciw ç·~;•mpr<fr J(NI(IQ p1rpd flj w•ri INII O" r: çulõf'<rcM' <L• wnh:>Jt> v,!rt:t 9>A"ff·.!l YOl!SSt:f
:-..-1\SI(. casadQ com K.o\TIA C"HATI-~R :\.-'!.SR. ir mA dt.' HABII!). HARlB rc':ip<>ndc: "'B'"'· IO,Y. l;wt ~·ser <MJ,,;· .

•..,,!•.-

.:!-9 Jc

I]

•:

\

I '
... . ... J

.
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•

Ministério Púb-liro Fed<"ral
l'rocnradorh1 da Rt>pú.h1ka. no Paraná

...,,.,.,:prpr.mpJ-gll v, h r

~!J~(".-\ "T"AJ.tt:lo"A

~('V cunhado

L) <kdcim Kl !ALED Y O( 1$Sl·:l-" NA~R- C::>t\1 j~lllttl CúJll ck..: pedi~l rrjr.~ ~)CrglltHar

c.·.mm qucri;1 fitll.'r

KIIALJ..:D
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fl"!"d

çom (1 r..:i:ll. YOL'S~EF re~pt)rlÚ~ ([Lil! L:'!'<C<l''<t .ittn[;.Jlldo .:

f:!~.t"r uma liquid;t~ii~' m::li~>r Em

quo..' iria nlambr p;.ua

2L).f)8.2013"1 .

Em l ~ .09.20 13, ror k-l<:ftm.:, ('..\H:I.OS ROCH.~. (CEAR.Á) c<Ü"lr:~ dC' HAIUII ttma

dí,·idit d..: 55 mit dólants

l'

di7. qUL'

tlà<l 1-.llll C<liltL1

jl;J.nt Ct)IO..::ar re<li:>, OJIM!ttniJa<lt:- c•m qut: HAHJH

di-. qu.: 1a:n1aria rc<Jii:;r.(lr llln::l or-.:r:Jção ..:om Ol<tra pt>~soa éOrlh~cid~ . o lii.1L'

!'l;)(l

~ ;t.;.;jt,, pnr

CARLOS RO( ' f IA (CEAR.•\.). qtlo: :tlinna CJUO: prçc,:is~t\":1 d..: dinn.;inl.;m ('ilml-.:1rit"t-SC'."'
P.m l(,.l(l}OD. VÍ\1 BBM. YOUS$1-:1-" pede doi& t:1von:s a H.-\IHB. Afirma qu.:
)11~CI~L't. pagar t :s$ 8S.~l00,{H) '·<:m piipcl"" {e•tl sc_ia, o:m ~spl't:iC'} qu~ r•~S<'U n1) <.lia iJlltetiCrJ'. ,\dcm:JÍ:>.

informa que estt\. com RS 40.000.00 <:rcl L'::ipl!ci~.: tlD t::o.t:ritúri,l

l."

rx·rl~.: P<II<l. o .:tlllhac!tl de HMHK

f:1zr.:r a orxmç<1~ po:~ra <'k. HABH:s. cnttlo . r<'spondc qu~ ni\o r<-">dc intc-nn11di:Jr. Jl<lis r:.~1;i dC'\·.:udo
l'•lT<I $Clt Cltr\hiido.
~n]11a,

nil•l

s.:nd<1

i\·ta.s UASLS ~fírmil

que :;ç t~1r pl'lra j};\~::lr

r~..:c.:c~~-~ri(' 1nl1<'1~ cem~ ~<:IL

,'\l!;u.;m 11\l fh:1.sil. L!mpr.:-sta~a urn:J

t;\lllh;t.IL,,. -~

.o\ut:m:.1is. em l7.10.20L.\ ptlr 1défNtl' o dl)lcim tiABlD CC\1'1\'t'r':':t C(llll YCWSSEF
(B.:w) .._. :.1firma que.· a r..cs:-<ua <.jtt<: iria ..:nt~_!.t<~r o::; valmt·~ .ii.i .:sl<i nu <1.\"[i\o. YOUSSI·J" afinn:1 411..:

C;\RLOS ROCHA (("I ;AR,\) oiss..: qw pt"lclcri,, p:Jg~tr •> l!('l11r;t r.::tl para Ef.J\BlB. Y01:SSl:l'
pcrgmn;~, ainda. t'm 4ual t'n<.lert:çtHjllt:rguc clltrel\uL', :r
You;~a:r

!IV.'I_•w ·o··

concordJ.: "S1../". l-:m ~~g<lid:l. H.o\BIU <1~ a Yüt~~~f-:f " nl•n>~ro <v~ F<HAI.!·.ll YcH;s sJ-.1- s ....sR: "(,1
Em 19.(1S.201.l (dia s.cgui1m), ,.;3 l'lllM. HAIHB pr~s~n1.:~ ;1 YOl;s~u:: ··n,'l' ,wJ-umr•.,·.-·. "'rOt·s~l":l'

r<'Spond~: "" l>t:u r> cara ~f:IJU CCINI dr"' (il\lt~~

5049)'17-•JJ ;!lll :1.~().11fliiii.!'R, L!"l~rHn I, l~IC I, pi~inl 5-6).
Eon i(l.lll< ".'OI\, ...." [H\:\1, HARJB ~hõlllr3 Vot:SS!·J: "<h r.ru 1·•'1.'1.1 () mh;rd:> L'5/,j •/1<1 f('lfiu f'TIII(' prTJéUhJur
COit!(> qu,•r [11J.<"f ('!Ht.1 o T('flf.. YOL'S SE F T~Sr<J!l(k: ·• 1·;,,, m,m:f-,r p.Jr;J ,•/,• fw>I.r•;..~, W!W f " T<I ,r,, ..,,_ LM• ji;:,·r um~
J1~1Nulr4r·<~~ lnaJ.·or- td /U IL'l'GA juni n t:r,, p,,.,;.r lttr uio 1Jr1rc:m q;J,'fYJ '·'t·r' ...(' ..... J( itt~ ..··, (mi(•I'S .~fl?.f.'-8'7·11.101 ~.J(~.'?UOO.
C' cfrl(l ')').1 pp. 5) -62 ~ ~'r<'nlo 6~ .1 pp. <7 -::8 ).
(,<t C;rrlo\ R<o.:l>a: ··c·:, 'lUCTL", lbhih, '"""" <.!cvil\ h:r 1:.\)'lli~Jr.lu l)lol su~ mulh~:. '\IX (11';1<)\1 pn:rbl~>m:r C<>ln ,.,,"k nã .. ~ ~
111il dólan>. (... ) f.u }a ::IUlllri.r..:i l'lu. '"4K'~ 1<:'11 411'~' ç<,~mpru .,..., "1"'1"'1", I l.!i>il>, c lll:llld•r pra Br~n" H;ri>ib ~ . I •:"
niltr lcnh<> n •til~ fno?r tono real. F.u n~n tenllo çÇJ_nlar prs tllltar rnl'" !f.-\1311J ··t;..l:\u 111. lk>lo.;r tu 1tr ~mias.:~"
cnn~t~<l f.m~r llma opu:;u;ll.c curn o Lf' Curtos Rlldlil ·· r--iivllnhih! :-.~ •• H"hill~ Hahib. ttJ pnci~<J llo dinhriro {'m
ll11ln<•o.iri" Cumi>Ciriri, !iallih. Hal>>ll, ~:ú 11l1• \"CliJ p.:~<ll" naJ;, ~111 Rlll. !.:·.1 pr>ed'o ,1,, c1"'""'"' ..,, lblr\cario LJmboril(.
(~mos ~();!6).87-13 ~0l~.404 ")(1(1(~: ~".;niL' 1.1~ l pp. 1·2)
701·.111 I (•.10.20 13, \ i3 BH~'~ · YOI;SSIT (nickn,,n·,,· Pri'l'''} T'<ld,• J,j, f;l\"<lrt'" ;r li.\ H!B r.. id.nnm~ Zcl~): "'jlJ"tdsQJ~
p~.~:~U:I~_dr...J)II~.I qu~~: bawnll fl~'.l~ ~1'11, c ..) 2 t~.. ~....l(lmil rui~ ,-j~·os !~llltll :Bqlli no ~('rilliriiJ"' P~"":.or J"lC2::1r (
aj<•ira <:0>11 tunll:idn para raur ~:11 opcn!o<~ pan mim'" . !IAIIFB: ""!:!• ~'IL'L' <i~•·cn<lo (!ro Crlrll:a. Se ~·.1 ~ntr<~ilr no 1\ )
c iro:;ULI(1 [~<><1.: '~r {lll\' ~I~ n;1" I''""" Vç •.,m 'lU C 11'2" r iJljtlJ~I!I il!:! LU"' f:lt i~s.o? ( ...) -40 tl1 rc il. ll:...!!m•JJ_m~ I"'"' liJ. Nó .I
pN:<"i~ do ('tJnhar. t:lt •·ai tt' ~:obn~r R toa. i'i::lo lt ~Obl\1 llH<.!.ll- i"'>b 1<•m 'I"" ~olo.-u ~do. f.u Carro ·Mposill; ~s l~ll
••mero rlinr!in. Ai r11 nil" drpOI>il<> u m•u ~c .. dou a{jqui··. Y()tJ!i:~H:F rmj)lll~<l ' ·;\1~ ~.iud;r, ~i ;unif" 11 o::a:a •·r a:~ ;rrn;r.r~lla
"~ 7 d~ m;~.r.hu" {i1.~W·s 5'1~C:.JIP-11 ~lln .m.l 7nfll"l, "'"""!" I 71, dr•c. ~.J>I>. 11-~b .- .:vc::~!u ISS. do<. 4 . pp 9~-1 1 ~)
7l H ,\BJB: " Dá.::t <:u t~ f~l.l. O port~dor já hi no lt\"ÍAI> iro(l~.> ~nlr~~~~ "'l ~lc- d11t11m~ntu lá" . Yl:;,.;-<.,.Sf~: "0 Cuni
:";ol<>rr 'I"<' ,·u pt>dra J'O!:..l "~mr!r.J rL:df p:• ~.x:.:··. ltAHtE:l: "~J,}, <:. 111 lS. lllJS lt'ln 1<".\l1n '!''. Fn' '<:I:JI''j;r YOt·''S~H:~· f.11n:
=~~1: 11
I
I
1,. "'
{,~
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MPF
Ministério l,ufl.lic« Fedn:d
Pru~uradoria dá ~C1>1il.dir<1 no Par:mu

ww-.;.prpr.mpJ.gr; L', llf

~RÇ',~ lAH~:f~

l:m :!1. I0.20 L3, C.-\ I~ LOS ROCIIA (CJ.:AR..\) lmt" com IJAB[JJ .., r~~rcit•> ela

cnnmbiliLI<Jtl~: <.1~: YOt 1 :-l~r:t· c di .... qul! iria ..:ntrq;;Lr ('inco mil p:tm csk úhimo, f:JJ'.<:o,l,, m..:nç5o ~llL~
Cl cknunciautJ

A:'.'DRF. f.Ut:oo; nà~ IHt\·Í:..L J'<b~~clo ~ ..:lc {(::\f{L O:\ I<OCITA) <~lgun~ dlCLJLLl?~.

("ARl.OS ROCHA l:JJILb..:m p,:dc,:- que lt,\l:HB cmr~ e!'IJ <:LHti<Jlu t:om ANOR.j;: l.l'ls pam liqtticlt~f
um;\ vp..:raçào.: ~
Ern 12 ll.2013, p<lr tt!ldon~.

YOUssr::r

tB~tn) f;d(l ~·c>r)l l~onwm 11ão id~·ntific(ldo

1li\"[J . htc a!in11() 4ut.!' t..:m RS ~5.UW.llt.l em cspC...·h: tt ~r!,'.unl<l a YOI :ssm~ L:''HLL> i~IJ'. par:.1 ,,
fut\ci(lnádo tie:-.1~ ir bu~c:;tr. YOCS~Ef llfirma
c-nti~).

411<!

irá nlartú3r :<L'tJ luno.:iml:iriL> bu:o.L·~r. UABIU,

inlçr:v.;m. c.: ;~firma tlll~ está (l<L'i~•mcl<1 R$ 1R.(H){),fll). -,
Amd<~ Sl)bH: lruc:J LI~ •·<Liorcs. L'm 12.1 [.~f)J:l, por 1d<:f,mc. 'YOI..:SSJ..I· ccmn~r,;:L com

CJ\R I.OS ROCHli.ICr·:A){Á) (com HA~I IJ ao ti.mdt)). qu.:- L\ 1.\LLL':-:ri''lla L{IJ<JJ\t~) :J ir tm:-K::lr um ".HJt"ó
d~t áülltt!iN,"'_ CARLOS ROCH:\ dit. qu~,; prL•~o:i~\·il ir c:ml1ma ~ p~Je p:.JTa

l'

fuct~.:ivll<iriv J~

Y()( "SSEF ir bus~nr RS _;8.00U.00. fm so.:guid::1. YOliSSH' avi~:l C:,.\RLOS ROCH,\ H.:EAR,\) rl~
Ljll~ o m'Hmi~la ~.~1:. ~:ho:11,:mtk1

o: ~.-s1ç últim(l Ih..: diz: ··..:u \'O .fte'c• c'<>m ffH'J?.sheü' (/..• (/irrlet•iro. a~(lif

~·mf>cu\o L'SJlC't<•Jtdr> mc>Jr,ri.~w...•,

YOLISsu:

úi'l. t.tUI~

ü

cnot{\rist;\ n1i ptoocumr C:\RLOS

ROCI !Ai<'E:\R/l..) ••u IIAnJR.
t~m 27 11.:?01.>. ror tclcfcm~. c,.\[{L\)S IHX:HA (l'l:':\lt:\l t~l(l Cvtn tt,\I;UJ{ ,-ohr~
Hpot."r<J~Ç;i<J tipi~:a .1~ hr~·al:!-cm de r.:api1ai~. :simtLil;llldV çmpn;~>1illl~)

<.T:\R:\ afiuníl ~llt: tl~Cl ll(lder tnlilr a<l [dcfbni:', m~s rf:
LIIYlU

dcc]a(OÇOO ([{' ertl]l~~ÜI\l\) ui:ter1LI\l l(ll~

VltcL'

o)rigr~m

llt:Íla a \'Jiun:s.

dirthi:Íl\1 ''h<ml··. mm; il\'i':ia:

"P~~S\);\ qut:r

vai cl~:Voi\'L'T ""!i.Jd~ <.liclbcim :l e[~ Cl)lll

di11h~i:o 1.3 aqui. aqui. ln.-:u~il<"
CI~1S'C~"~ rn imciru .. Ll..:rn, ... ~c snc 5""~~;1 ~~ ... ~ • .CS!-0~. :JLiLII.:Ic''

"E .cu to f:llandc> pr.1 <"lc: o

p.;Lra dur

ó. me Jt o cndcrc'\O

cond~

q·.1~·r

'"'"

<11'<"

)I) dias···~
ç~[r~~'"'

1:u

72 (.'.\Rl.O~ AU:XA~DRE (\·U)I!IJ C~!-;orio~ JiL P.".l ll.l,HIB: ··t·:tl!' (,\nJr.; ~"!I"· i~1o <. An<b C.u"i d,, "'" P"""" .
J:-'d" oh.- .chc"GLJc l:le: t'l~o oloc J'>J'"'LJ t'l:o.<Ll .lo: do,.4uc. ''' .C>>c' qu.atro. <"h<"LjUCS du !f (8 Hel-.1 YOl 15:-a:n. E <"111 i\/
~:;llld~ pc(]c: ''I1CUC prol Ll ;.I_F.~Q 1ó:r.cr .:l (t•111~ ddl'. tjU~ r lrinllt mil, ql,l illhfntO~ t p011W n lh:.f~(I\Í[U, rlL~ "U> Utll'l'
1\lcitJ Í"'~r .CL!I\Ió, 1'11~1'1<>> tt 'lll~ 1"<>1 >:.cllo.lu, lll<'l'l"~ u> tlo<'4lln dtvOiv•dó, ;,, eu H1 d dCS(Llnl<lr os 001 ~ I! qtl11'hl'll1•>< ~ •\'"
·~·li'Jil' ,, tr<><.:•• ;.I<t çl~ (,) Jll trnlln n~ cimn mi ll.ln J11Ll.:u•ru·"~" olu ~~~·.-ro :oqoi jfl, ~! ~ulàl'l•.!_'!.._t~_!o'illl~•~r i) L.'\.~ ..'
B.f..."((.1_n~r~_.çjnç('....mi.L~.)•.,...IlSD.!r.~··. f~ 1110~ 50.::G.W:0-13 ..::n 1.~ ~0~. ~!)f)(l c••·mt<' I ~~p pp 1-11'>-1 ~?. " J \S· I 71: :LiriO\ , /

uI

<J5<J'1

~'<,:n(\1 ~.I

pp olo7(1}

~<:u lt!kf('D~. C<lkllllo ].!t rtJ.I aqui, l'Omo ~<lU~ cu fJ.\O prv IM,'I',in<> vu11 bus~~ ·."''. YOt ·ss1:r· " L'·,,
:t1:o1>:!11 c k ro:lim.<Í. Au11dc ê- 4uc "''"" pcr<lcu '!". ti,\ I! lEI "'lcr~-:m: •·t o::!o• [,,,, ~ I io pa<...llldll )!! t·m;;,l'·. YOL;SSEf:
" T~ :;~" (;~~~~~~ 5001~-ló-6~ 201~ -lO~. ~C-oo. <'"~I' I<> 1. dO<. I pp ~ 1-::21
7·11\ UI•·~ ~i~>IY:SY?-Y.';.lol.l .•w~.?c•oo. c,·t:ul<l ~IJ, Pf·.'t 1. p. >.

7311!'-:l: •·f.u jX'rdi

7~ ( 'iU'II'~ Rdcha· ''f[abil:> ~IJ pl'l'Gi!--l' l~iar C\\rTl \'IJC~' il!lljlnh.êt. 1"~1 h·ntt~o.~ l)nl n~·g{"Cl\.1 ..'1'llll CJIIC 1..:JI'r'L!.l.Jjl~~l! i l \'lll.:i:. PrL-<:no
fal.11 com ''tX~ c 11io pod~ ~r por tc:kf\)n<'. <. .. ).: (lOJ:<Ilc é- mai~ ou meno~ ~mm. E~ ~cnilo ~m dilll,IJ!.Í~(jllt' n~<> 1~1"11

.iuw,, rlàH 1<:1'1\ ola<J:o.

Crl!l"ll<!C\J' '

!'j~tJ,:; llil1lLCÜ'<> rcim, l:i:!

f_ <linbrirn tl(l"l· Sf> <{ló.<: a
...

,,

.:t• d ; -

11'<'""'"711
' -billJ'' ti:l~l"llt~O dC
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:~ ~/'
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1\'IPF

•

Minl:i1~rio

Público hdenf

Pro~:uradori.a tia Repúbliça nu P:.mtná

,.-.,....prp<.mpf.fli>''·~~''

~!.!.!ik\ T -ll!.E.fA

4) J'romon:T,

sem ~uloriznçh 1~91,

sair.Ja de moc~l:. ~ di,·i~" ao nc~riur.

0perll~Õt9 ~om ~fJ.MA KOD,\f\1 ;\, (llrt. 22, J):An~grafo uni~11, da li~ 7.~92/116}.

A o:rgani~<''r<io criminosa :l(!Ui u~nun~iacla. wm;md;L~I;• pnr UARfB o.: compl1S~:t
~~,,~ <kmtnciatlos -~:'olOR~: C:'\T..\() nt ,\'IIRA:\"IM. f:I)JU. \'1.-\~A 1>.-\ SlL\'A, RKAROO

RICARDO E.\1h.IO ESI'ÚSlTO,

KXl'JA CHATER. ~..\SR, UHF.:L Vl~lcn·s VUNA nA

SlLV..\, TJ,\GO ROHF.RTO I'Al.HECO ~10RI':liC\, Jt:l.JO 1.\.llS lJR1'\Al i, FRA~CiSCO
.-\M:F.J.O DA SJLV,\. A::'jDRE IXIS PA~!Li\ S:\:"l'OS, . d~ modo consciente c \·olunlan,,,
a~indo ..:m cum:ursu c lJn iJad~ de c!.:si~.lliDl'o pi'Qil1LW~ll J<!'rtll:'S~ll ;I<J o.:xl~ri{>r u.~ di,·is:J.S por meL\) do
~i~1~m~1

"Jólar cabo··. sem

aucMit:i~;i,,

kg:AI. pl>is.

~cssc

n:<.~l izaJa:; lilvct~a~

rlspccto. foram

urx:raçiks d<: ç;"•rnhin j>maklo elo.: fi ABiB c\)m :-i[:L\1A :\11TSU·: J>l:.'\:\~~0 KODA:\1.~ ·•·.
wnltl(o!ll c~aâ th.:num:i<HI~ por ..:,·asaQ d~

1.:(lJls\Jll'l<lLh, m~di;.mtr.: à Lltili~<'u;iü•

chvi:>as

I[\U,;

d..: :-:iUILÜ;Jç;l,, 1.h:

i mpm1<J~<~es.
Em úià!c•go. <-"rn
UIII<J

<•pcraç:l(>

1-{UL.'

setéml'>n,l c!..: ~(113, r:nln:

H.'\Bm c: Nf.!.L:··],.'\ !•1;:-;,.\SSO. o,;c,mbinam

ro..:sultou ru! T<,:ffiL.'SS;1 elo,; t'SS 1.{)00,000,00

rmr<.~ O C:XIcrior. Jl'l)i' m~Íl1

uúlar L'<lho.

Pu;~ t<JJltu,

11\·!A(;F~~

UO HR/\:j([. l' t~s co11tas Slhlacl:l!i na CllinajMr<~ t~a[i.7.at a t)f'-ét<tç~o t-.:<1

pcr~unl<~

foi urili/.;.sJa uma emym:s.1. ch:LmHtl:! A()I.JIU·:S f \10! ''R A COivfFRCI<) DF.

dia 21 .09.2M .~

(\Lrn ~ab(ld~~}.

r:m

<:(lll\'Crsa (!Oitl

NhL:.l;\_ o Ôl'IULncimk' JIATllR

quanto pag,ou pela (~f~r:lL,:àL) tiúlar C.lfm ml <.li:.~ :mkri(>r 1''Quanr11

<~p<>rtunid<~d<: '\!'In (tLlC

<lc Oi>Cfa\OCS

'IEL\•tt\ rcsromk R$ 2.28. UAIHD

J'<U'~'>uu ..:àbL' 1>rLL..:m '!''1.

:~firm.-. q11e- 1cm

um amigo

qu~·

pn.·ósa

!~z~r Llti).Cll1L' Ultl:.t n~mç;ill <.lól~1 r c<~ho 11a se~Lm,J<J f.:ira, n pmllmidatli: L.! m L{ll<.! <.J U{:~L ion<~ !<I:' ~J ~ Li\·iA

to.:m cnpa.:idooo.: <k I'C<llit.<\( e se supurM unl

milh~o

ldt:

J~Jlarl's. l'tonft•rrm·

se(;:\

"i~10 ) .

"SELMA

qLLI::o;!ion<J ~ rx>LI~ri:1 lâ:t.:L.:r u <.l{:pÓ!<iln <.:m tri!s clmt<L~. p<Jm diluir <1 tr.ms;u,:J<•."" Trt::-< dias dcp•>t~. t-m
.;ontii\\I::IÇiiC'I t1 0:~1<1 COil'v'CfS::l.

rli:~~rnlll q11~

HARI B ~olid(:t QS C<lntas p.'lm (' dcpósleo. r,·f: L~I.-\ .~Lllicit~ ç-m(lil do:

11~\·nh·~r .aquçl~ <tira~çiru ~1.-

~.·i l"•r,::~c

qu~r

Cl1lJ1r<•timn
-...;o< \':oi
11
(<>m .\0 din•, <O>I<'nllcoi' 1-:0J nii<>
ela
;(
fJ.~~r ~~~o. llabib. ~lo m~ jX'r~un1c p<>rquo.- <'li n.io ~-Ci. MJ~ n:io & !l<-nt<: ~im \~0: •onh~<~" (Proc<'"'' ~04•)~' •· ~
<)) .:!HI ~.MI-l 7fl(((~:l'H •""~"1" 4:". ~ pp ~I-~ Zl
!
16 D~nund,,da CQmu &.'1<-ir_.. SCf'<'r.lll~m~n1~.
_,.

•."!''{'A~I.O~: l'"M btol'l'.> ( "ARI.().S Homo <11.<, (;(i: (li <lo:~rid,, ld 'b<lm; (' ,\IU.(.IS (flo;,mLn p~~~~·.oco <:noo 01\ltllf.' (i(,:
Dlgil: (iG : ns: CAR LOS: L:m dicn1t- do 00~!.1! ~mt~o pre<:i!.a u~.:mc fzc( ~ltl n~ !-tl!,llnda: Cr\!tl.O~: Qc.1nto ~v~
<:o•nl" :o~·.u~n!:L'.'; ( : i\ !tI .():): r". i:.r rr:L l'k
Gü: L>c 011d<: é; (itl: E d<" qll~ dl: CKi: N:J.Ja Jo :l.,li~e> a; no:; C AR LOS: l'.'~e> llcr,sun1t'i: GCi: Ent:1o:> ··~ <jl.l ~~o;
C."'ktOs. ~adl ninJs; u<;. 1:. ,."'l' •h: ""J" c 'Alo .o~. Ac!·~ ,,..,_. 1 ülll): ()(.i: O'- Ir"""'!"·(;(;: l'"'~rozr f•tl; <:•lnta.,·•
CAR I .ü~· l1>1i: (' ARLO$· L:nlil (u'lta ~oh'?: t',\RLOS: A~ch<> m.:lhor; <1<i: l'r~ liro díluir: C.·\RI.})ti: ELtljm~,:m··
~7 •'< :~
/'
I l.,
i

I

-.. '··
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r· .
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MPF

•

Ministério Publi~;Q Federal
Procur&doria dll R.~públk~1 no

Paran~

"'"'"'-PTf'T.IIJf'fK'J L', bt

f'"ORC.\ i.-\1-a;..·.~.

11..\AlB p.aru

QtJL"

r~p:~s~r c•s o<LLLL>s, np~ll1li1Ü(kidc em qui'! HARJH ir!Llka n

o:ht!H'éi hu!muil.cnm. p:n·;t l' qu<~.l irá imli~.:ar

J

ctm!a no HroJsil

fl

r.:mkr..:c;u c.k ~:-nuul

ser r.;~di:.:aJ::t llnlil TED e <L~ u.:·~

contas no cxtt'rjor em gu<: s..:r~v di:;ponibJili'.adt's os \·ai<H·e~. N~.:sr-= di:il<')!<l. U.-\IHB aind;~ &t qu~:
pn.:cisllv;• COillprur dóhtrl':< l'lll L::'fll:d.: c<~m ~F.L\·i.'\ r·J>r~~cis~~ ('~)mpr::n J)J)ll:llll1(' t .,
QLL<~Iro ~ii::~s dcpoob. n0 dia ::!5.09.2014. L> Lli,:nunr.:iadc., fR:\1'-'CI~CO i-..~(;~L() DA

SlLVA ("CHlCO"} rc.-c..:h-4.- doi~ corrdos ole!ninit.·Ll!>.

L>riundtls

primc1ro ~ inllie<ld.::t Hma cnntu no Uanc~~ Bmd.::;cl'. l!m
t\·101 !R;\ FJDA'". 1\:a

!:li!J?.tlnda Jlle[l:<i!g.:m,

s{tH

o<' {:-rmül

1\01\lc

~:h..:oL'âh,,1m~til.cnm.

dá 1 ~<:s..~,,~\ .ittridi;:;:; .\Qt =u.rs E

in,lictld;•t' d,; Lrês cu11tt'ls Jlv ..:xtçril.lr ,J,.; cm~:m::;t~:>.

Ço>m ~~s r-~:s~cüvos \'o:;]orC's. (L) t ISD .1SOJI00.r)f) lw SFIE~l.ErE~·

DLVbLOPME":' l UA>-iK (:()..

conta OS.-\llfiU~20:\~fi~H. r:rnprt:sa llD (iit\ l.imi1. (ii} LiSO J~O.OOO.OO
C0:'11MI~RCIAL,

t;<,

1\t, Clll~'ATRtiST

wn!<t 904lOIOISDlJ. rmprl·Sll Sllll'\Í~.:w Jm:.: (iii) t~S[) 30(Ul(l0,00. IH~ l11\!\G

SE~ O UA~K. ~on1a

7.'! WR4520RSJ • ..:mpr,;,;~ :\ Y

t,·(::1~i

Tmding Limitl'\1, (tt11al : t'~S I milhiitl)"

:-Jov:mu.:nk. em I (\.f(l.~OIJ. HABIB..: \'F.I.~·1A <'t'n,·crs<lm ncwamcJlt<.: ~:oh!":\) ~m:io

ck

,-;tlon:~

por ,·ia dóltJJ' Ctl]'l('>.

Vi:l BB.\1. 11.-\IHB <.•.scrc\'c p;1r~ :\'1].1\.·IA e <Jfirma 4lll! Llili:J l~~o.)á

(em \'CTd;ldC. () Ül)llliro l~i\ Yf..IJ J rx.Uiu

y>ilri.l

ver

éOlll

l'la [)\)\'<l:J1u~m.: \)

lll<:":Sitl,)

''<llllT. :\'f·: L:\ 1:\ d!l.

<tnc ni\o mandaria. pois tinha p..:ndcmc: l) valt)( de t :s$ 552.R77.uúeo\ abi!M. pois mllnd,ml L'SS 50
mil tndc<

m~~

.: qu.: teve S\I:JS c<lnta:; m' cxt..:rior pr..:judict1d<1.s. [•:frul.>rum n>m minhcJ.'

rmtJrl\'

frl

.fur·ct'']. ~.
Por fim. em 02.U'f.~l.)l3. (lt)r 1.'-m~il. HAHJI:J l<·hqn1cyhr>otuH'I.t'wlli
KEI.~1/\ (cam<.•mndia: 20/J 'ii)mlm<Jil.c.'O/II)•ml.:m

m,·m part1

de rugamo.:ntL) O() \'Uim do.: '20.üO.~.:::o O.:Ur<>s."!

'!ll)~la : Hor;~.: 2-h)Cl 2QI.l 1.:!::-.l U?. "C.-\I{J.OS !•rc~j,,) ,I\ L0111:l~ ~Lltlb q.:.CIC f~k· ll(> ..:.h:ld.cl; tl(i: o[~S pod~ s~r .1?;
C ARl.OS S~nL: (',-\:RI.(}~· t'. P"'~'~IJ de 1'<,m1~ pri> I ~Li1':>: (j{,i:· l.'m '1'"11 ~rn;lii'':CARl.C)S 'I e,1, t',\ltl.OS I'""'"~"

C•1rnprJJ f'(ll .-omt: CARJ.()~· .-hcplr/.linllnail..:,)m; (Hõ: t);,; 1<'> pa~~JnJ,) n{'l ~-m.lil : CARL.O:-i: Anmnlw rr~c•w {,o,;_:har
pr.l <:Lmli!(ll, tôC;. Ok. {;c;. Til l~rmÍ.Ila<l.l<> unta IL:I>IIi~·'· ( '.-\1{].()~: S"r 4U" COJ"~~UÍ.Ill<l~ r~<l?: C'AR!.t'JS: Ol\;
CARI .rJS: M<lnd<l s.-m falto. hoj~: GG: To passa11J{) d2.do~ d,, tL\'l: (iG : Ok: C1\Rl n~: r: (1.- lbr;L m;llu..:a. <;c; ;
.lif.:~o:1ll<'~. ti C. f'~t:llC'I I'C'.I!,Jndo. (;(): SC'IIlR~~"i dr' ~L-d; C.<\lH.O:'>: Oi'
-:'9"tk .:h h: P<lra: :o~if;o; n ::: 1\~~unlo· fW. J,,d~~ br~<kml; [Ma: 2.''i)'F2QI:; l.!'nfJ~rnmll ~ 1:n:
'/
1m!it~~ ~ult<JL"'"' (:yaol!r~l" Llc lni;JI(ttn~ I:I'IIAC''\1>.! l?.f>3U1:112:ill\01-42R!tAI)f,\C0; :1:3':'.-'\(; 26J):C(' ){•7!.!1i·~\l'~
SO /'IU1M :'00l.14(;.6.L1'<1loi.-10-UO«> ~v~nt{' ll8.1 [l[l. I il ~,·~1110 118 2 p. 7. <:'''''111•• 14~,1 ri' ~·lCI . nc:nn• I·Ud I"
'
I.\· I f>, c 1 ~mu .l r,p. I ~ • 1:; .
_,,:
li.i <>ulra f.'!'~Wrcl op~r:l\.iO d(' dólar c.at-o rdrrida no~ <lmos ~(J0' 1 ·14l>·62.20 1·ULI-<. 7000 ~,·,..nlv I ~:n p 9 ~: ti'CIHD
:~~c P lJ
lll Vc:-j;J·$<' <> JiaiOSIJ' "Onr.:m n •l'tllf<u /ti<' fJ•'<fJI< I"•' L.:r ,·('flfl~rJ J,'"'''"' aoJ~<.:I.: L'ol•'vr ,\!<1s n• •:.- 1;~1;111 'i'"\,•r m.mdr ,.,,
n;i<l ~·ur• ;atr IJacld pm L'it!". t\EL\1.~ rc~P<>n<l~: "E::u •1<l!1 l'!'õl lt~:m:illf. Ddw ,,',Jr<, ll'YrJ l:'fl r.·ulltl r-~(. l't'lld~•tlte'
55Z./IT!. liHl!i m~.\ mu1td1JV~ .~f1 mil <llt•rr. doilolr dd1r ITr<'IJ tlfl/:1 f. . I j•,,J,· JI;L'r. }'~! J. III>!Si~'f}N~ lfll~ H' ~11/l/!il
fli"lu:irn. (~c ft.«<rr.:m crlm mir~fiRI' colf~<rs In f(lm p,,. .-rmr,, <f...,.• nn.<((l< n,~, "'"'<frJ'{Jjr". ;,.u,,,, )l•lllH~t•.:: ~i)! ·k~l).1 . ?000 ('\·~11l<l I~ I.S pp. 9-21)
I
I' l
!'·
82Au,,,~ :'11•2a~P>.'·1; ~IJJ.; o~nc•ooo. c\.:1111) ISA.A"l l·xcn. r 1:.
'
I
I )
.'!-=~I)

.r·:~
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Ministério Pi1hlico Fcd~ral
ProcUTadori.a da R~ptiblil;a no

P~ran~
I'ORC:.\ T.\Jtt=:fA

5 l J' rGmo.-~r• .sl.'m

uutmiJ:a~.ilu lil~o:~l, ~ ítla

de m cn·d a

~

d h i~a :w

'-':O: ll'TÍttr.

Operaçõt's rom MA lUA STOCKER (EVJ} • Arl.l2 (' p:mi~r<tfo único d;~ l ei
?A92186n.
;\ (l11;;Lni:..r<.~e;~o crimÍL\O~

aqui demmci~1da. <:om;lll~l~~da pl}r H..\ RIH c:

wmrosta pdHs

Ll~n\Jt\ciáuL):-. A:\"])RF. CAT..\0 llE :\flRANUA, EnlJ.:L VLA~A DA Srl.\'1\, JUCAR])O

RICARDO L~tlLlO }~S1'6sno,

K.o\TlA Cfi:\Tf.R ~ASR, E.IJU:L Vl~H.'lt:S VJM~,\ IM

SH.VA, TT.-\ GO ROBEHTO PACUECO
.-\i"\(~[.1..0

~10RElKA.

T>A S[LV,\. ,\;'\llHF. LtiS l'ALILA

,Jl1LJO l.UrS

S:\~TOS,,

l!R~Al.;,

dr: m•l<.l,,

F'RA:"\(']SCO

c,:ons~i~ntc c

ml\Jll\ãri<'-

>1gintlü em cmKursLl c unidar..lc <.!<." dc:sÍl!.n[<,s, <."fcHLmL <'pcr;s~iiH de ~.:illnbinnil<t uUtNÍ:Illt.l<\ t.'(llll u fLm

(!c n;m..:t<:r di•.·i ~;1:;; p..•ra o Ç1\t~rior, (} (Jilt.: <!..: 1il1o ;Lt;ohnu nc;nrn;mlc,, ~c m ;1L1Wri ~a~;:J<> Je~aJ.
r\:'<LILJ'.ô!do pm mciu do sistema "Júlar t:ah1t". (\,n,;,)~Ullc cumpruva

(l

))(I i s

que

JlfO\~ l'<.lfrC<\Ck1 ;!O!-; rm1olS ,

HAI'HR dcttJ<}u uma s.:!ric d<." OIJ~r<~t,:(lc~ ue cãmbit• ;1 m:~rgcm UL'S ÇL)tltrolcs kg(1Í:;. 0.:- tiHtl, fiABm

lmhn contt'1to fn::4ucnlc cmn I~VJ~-<, mdict~dil na lngl;lt<:rr;•, cnm gu.~;m rr::ali;:a\a t~p~ra.,·ii.::; Jo.:- dólt~r
I:Clh<.l,

Em 06.()S_2() I~-

pot

l!•mCliL HABHl

k-rmil cht•pi.';i)mlmw/.mm) rL·-:Ct-1(' Jt""

fm·t[!l>r.l'~:gmail t'om o;-mlti( com o ;-~~suntv ..(.'0.'./PS l/SD DE 25.tJUtT'. A tit\ll~tr elo cnd~r'-V'

f(h·t~mx·:~·._~:mai! t.'tJm {F\'1) <~inth po.-tii.· a HAB1& "1'()!11-.'·ll'ON. ME J'KOV/DF.:VC!A AI :1,/El/ l!SD

{::{.' ES70l . f'RfX.'JS:I.-Vf)O m.TOlS Dt; 1:·1.\'Tr!.\ }'f:.'}((.-J.\'(jf.-'1:,' TIVE". bn 12.0H.2UJJ.

rc-:eb~.: Jc- fculxrm·:•!htnwil.c(Jm

c-mail l..':t'm

HAnlB

(l ;t~snn!<l '·Fwd· ClHII' DF. r:.8Mi. JAl."/:·1 t.'.H J)f·.'

I ()()()",

v

J.rr]1t1) c(nnbin:nn cntrcsn Jc J\Will'Jàrio l'ntrl' ~t.:U$ 1-'lllis:-.:ri~l:o; n;~ f [ol,mtb''i

- - -- - -.-d--....
.. 1 I •
.M'l. (\:-. a.:o1tdula..'\ ...14UI c~Clll .."l$ slo .,.t~a·er~..l \ ,,;l.(p~.il"' <c~;.:r11.1~ n•' 1lcm

ll[

IA r~ll)
• <"••m,no:-:o
• (.<"ViL<..:•n
' <c
1 l11\'lo'-:-t~~.'

\.J

m.•~

~llll'~ dJ ·'~·'" l><l""lu" .~0:! ,ú~70:l:!0 I ·~·W·~ 71)(11)
S-l1l«nurto.:i"d" <!ll ~L·para<let, jutL1amcm~ cllm JI,,BIII . rt'r ~uo.[lv .h: di\ i'"~ ~ lal-l~l."tn J~ ditoltdrv J<J ""'''<>lâtfi<·P.

EVI. rno:l<tr<1m il< m•·.:-~1Íp~;:.:s, !;tonl.,•m .!ccinll-l ao<<1t1(\ml:l ~r.l ~1.1~ aiO<tÇ~I.l . ~l<)m <l~ ><Cua.! ,iucu!a.Ja <om RF:I'If. c
sU:1~1AN. ~m uma corg:l'lil.il\n(ll~n~n<tcic;11.)1 d··•l~<=a<!" '"' lr;'ofi<:t> .!t <kll[;flS, nHllil·ó r<' r qll~ .1~ n,n,1tora, do 1:1/1, ~"""
cmn.t dt: RJ.t\E c St.l·: l~11\~, qu~Cl:o :tO crime <lc opcr~r insti111i~.~1.1 ~·onau"""" irr<!'·"'"'· ~'"'«~ .wali~aJ.l~ 1is.m!.\1 l"ltõrH
.Jcnitll•in. em ~<.'p..mt.<Jt,./wlos n ~~l~~nrfiCH2CII·l·H~r.'lx;~l.
&:' H,\BlBtlfZ~): "0 r<tp<ll j~ <h('!!$)11 141'.' l'.:m nllnl~ <:~cril<>. '·Va:t dct ~nll-. lt\lld d(ll'\lf~~lll'' Jho.l\d l<><,:aht.<ô111 m>
Hul.m<bl 1:\'1 (f"''l Hl'll:>.J. ·'J• pcg.o .-om íl 1no:niní' 1~u ~ .iit'' ·•v._.i ct•ntfm c i> tn<' n\'ÍML '<> r}rfcico" ··E.; <tn'ill'l>l~
I'~CllC\~ liquidar 1slu <fk". (E':<">I:('SI(' ~Q2<íH'7-U ~OI.l ~UJ !lliJ1t.f>R, h~lll,) •)'). J'E-.TJ.P;·,,, a 2.ç ~.)(J
~·)Jr ;;
·,
.'

'

\ .

,..x_
'

' ''.

2057

2058
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MLni!õtérío [•úb!icn redctal
Procuradoria <la República

ILO

l'aran:ã

".-""''·T"P" mpf.Jir<W.hr

1'01<(:,~:1'•\ R!:J::~

l::m 30.0&.::!01.:-, \'iá BUM, HABIB tz..:ZL·) l':-m.:~·~ p;tr:J EV[ (11ick l'a~l Gmxr
kmbn:m~1o-a
1'!'Y O

de 1llao ~S4U~•U a opcraçào tlc dúi:Jr t.:atlt~ J)Mil

i.l

Uilll<llnils {":! t lmi}.{a wlv t'HJIIt'<'c' clt•

f(~IJn prQ M/IQ1nllS"'; C:lOO- <l~)[:~r•caboi'".

Em :2).(}())1)13. ~ia P,}}~1. J-:Vl (nic.:~ lAI/lOJ ~·omcn1:.l ~''rrl HABlB {7..-zt·) qu~ c-sL;m,s
cum

um \'ç,IUnl~ muilU gran.Llt: .u~ dinbt:in>..: mio Linlm cmdc ~.:olt:-t::Jr, aH LfUI.! HAUJD -~~ ót'~fi.X'C pam
diz~1tc.lo

lljuJm.

po!>suir oontas tpro\·;w..:hncot..: "lat::s.nja:... J nas quai~ u dinheiro pt•(l.;ri;t .~..:r

4

i'!ln<.:~lc.lo -,

Em 09.lQ.:!()JJ, ''i:l BBM. 1Jt\13ln

(rút.:kll<~tll.:

7.crc) cmw~rl'a com

t.:VJ

di7t:n.~lr>

qu...-

chl. Jt;!\l!l ia lht;!' passar 1;ss l05.5 mil de usn 1fltal ~k t:s1; 265,2 mil. rdl:r..:n1\" :t ~1pcn;~~ão a Gu<tl
'"c,Jhrou" a rne!>ma taxa da última ("Eu

ti' como da umma \"t"Z a l:r')~\

Fm I(l, H).10 13. ,·in n~M. HAinll ~~n!>~ JMra EVl ui/.('000 qu~ prccisa\·a d<.: 77,8
mil , so.:ml•> q\J,_. pmls::ria ··armmar" uma

cun.t<L GNI

d:..t pr<.<t:i~;l;;~~·. l:m 17 1O 2(11 ,;,

vi:!

BB\1,

H,\RlR qu.;.-;1inmt!! f;,VI s~ pod.:ri;J ··zL!rar" ( 1'--cb:.Jr fll•siçÕL::s) lliJqUeh.' dia.'Y.•

Em .22.H>.201.>,

vi;l

HH;\1. H,\BJI.l c EVI Lnmm1 da crtlr~);;<l de '':ÜNl'; r~1r mr:in cl.,:

portrJ(i~Ht.:S (''/>{''k pm .\VHmc:nino (.'11/rr.K~ar

tw

ftl<'Sm(J fuJ!m· cl<·

.•·r.-mprc.'t'. ~~·t· mel( fWrtador dJ<!~a

u.~ I Jíl". fn: "'()j ligtl pm mC!tf lttl:'nina. t.)o/a pra L'!{' (JUatlâQ tiwr n(l ma<J .qm· rt• fi:-;«").\) m~ninl)

tio EVJ s~rin J\lU'O:'\-i 1)!: ,1E~~ ;~ [)t)~ SA\'TOS. <.jlle dit. a HABm.
L[LLa.: ,_.~1;i cmn a~

l'll\

::?..:. l{U1)1 ~- pnr tdt:fi,ne,

45 "'púgmaJ·· ldinill'iro).

S6 A ui"' .~U2t>~iti-13.20 I.::UO·l/000 <'' C111C> 1)?.1 pp .~)-37 ,• .:,·;rstot (o.!.l 1'1'· 11-~ll.
s~ f.upa rom~nl<l Ç\1n' HAK\H (/.·-=•·]. "[.y(,,..,,ll '''"'" •l/)«\~l/'cl'k>.< r··•J<'fll(t.< tJ

('f/IJ(,, do> '',"JII<'oU l'nr ·~''" <'
"'"""''tt!_$O,A<! dinhelf~,~flnf:l.1.(11.U.'.!1JI.~.!.~... IIAI!IK >c <>fcrtcc p::o.!~ .:lj11Jar: "Sr fT('Cj~nl.• wu f:.tr !e ~
f.(IJ/IP t .J L.' rt tJn". ·(,\'JJ do. F /l~J .v~·u1 JUI.·~. ·\'üv rt'tJIItJ <.'J)rtJ4 t'ttJJI.'Jrr,n· c.1 I!Jrm~ O rr'... lro ;·rmu; JJ.\,\L' f•••Jl! .H'I PJ'<I :h·rc•l'
.\tf,&,'f :~o\' AIJ ~nlf'd.'t.viref'. J.rlf'~ g:JJ'il:l11.!': ''.'ttiJ<•J I ' tHJ 10 \';.;1 ~.·r •'J"Ifr.'gJft' 1'1~1 ,·JIJ._·rm~ mrmrtn,\ tJÍi ( • •J I) .,··)ltJfl,JIIIr,•iru t'C.'t~ :1
,·..-"JitJitoo
ifw;>ul '""'" .i I""''' du <fUI r>t<ti.• "·' (!f) Jll ,.,., ,,,, ,.,,,!?,;,''. 11.\BlS· ..,~1' (!Tj'ri\r tl••<~mrJ C<?IUtlpr C'(l/qClJ!.
fi!IIIS.
d~qh t,;mifr.-rirp!f!.QJ!fm l!t~!lCW}(" qrrumti". tt~ul<r.. S()2(,1R~-I.UOI ~A0·~.700ll~:vculq 1"11 i ;..p. 2-l.:~SI
\'l8 11/l.l~ln lrtick,:~m.:: /.,-=··>c,MI.-t'5a com po:s.-;,la cl<' nickn;smo: i:,·i. <111"''"' ~"'""''" ' ·'..lomit:u.>'<' l<'tn tjltt '~
16J. ~fJfl lt;Jrf, Jd mt• p(ljlrnt J ~. f'{#ta 10.~- :!<UI. l;u [f; '""'"t.du s•lflrt.ll>'<"! li rx".
/--~

1::

<'•'

~I) HA!HB ".\cren: 1>'"" l:•·•. ··Eu [!nciJo d,• ii.8()(), O rr<'J.f<> ftr:a pra >t'nranu. (...}.o;~ qlljt-6f~r ~poJiJc> lll'ltoitiJa•

.'lrrumo tmm rNif~.pk?"
ll(liiA lliU l>cr"Siilllil a F.w; "Ulrfu> uttr porftuf"r em

.--

"""Pa ,:,.J,,, -1"'' <'11111•'.0::"•' ;.-r<lr io''J•'.>~·,
~o Jt .~2

'··

I
s'

..i
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Mínhtéría Público Fedfr.d
~rocuradorla da Rtptiblic~t no Paraná
.H~~ç,.,

~· ~·.,·.prpr.

rnpf.g(l•·.t.r

TARF.II:\

Em 23.10.2013. por C.:kfonç. U,\JHB tlric,:n1a

clr.:num:ii!LIH ANl>RÊ c.\T,\0 qut:

H

~.:.slc dcH· li_\!.àr ~r:t o dem.lll~Íilc.lO ANUIÜ: lXIS (ANDRÉ I\OJ<:(;O),; di;(<:r

C>

.styutl11~:

··o //ABIB

J!t•tliu pJ·u re w·i.wr. {fU~ u ~Jt~/l~c•r tJáwN fti rw !f {Jktr1: Alherl" '!'<m1·.1·<.j] qrmrcnw <' cinc'c>'' :··. O

..Ji<\k1gc s~f\·c_ all!m d..: reforçar '' ('ar1iciraçiio ~lo> dcmmo:i;tc!o A'NDRf: C,\T,\0_ a ll~:mon:"tmr
~ttllrlÇ~O do denunciado A~])RE LrJ~ na orgllni,»çJ•,> d.,: UAHIR Vc,ia-~e

..:jll.:

r1

~)!> \<.Ü~lfl:~ <:r;•m

dl·~tinmfos. H HABln, nii(l (IO~l<.~o{c: (]~u;m ns r.::nh01 id(l :lpanhilr !bi n c.!cmiiH.:i(ldo A~DRÊ I.US. a

cl.;M;Ic<•r SL;\L papel de mtxilio m:Jicrial na L'lllprd1ada

uc

tlABW . ~l>nl\) \Lma o.;~p~d.: Ul' cmis~:irio

Lll:.sk_

As~im a~indo,

cstà{} <'S

d~mmC"iadtlS

il'lcun-c•s

n;L~ ~<LILO,:<i.:_~ Ltu~

arts:_ Ui. :;~ t: 22.

par:igmli.> t'Lr'liú~. tod<~:: da Jd I A9:!...S6. bl.:m a~:;im. do :m.l '', ~". ~ 4"_ 11. [!(,

L'l.R:'i0/20 t:l .

.:~t<111d0

Isto

r\! ç

o d-:tumdado Hah1b 1;•mh.:m irKLtrso n~~ .smt~oc:s th' <m. :'!''. ~

posH~. r~qltcr

''

n:ç~o:hirm:nm ~ pmcc~mncnto

Ja pn.:s<:rol.,:.

V,

d<r !.o.; i

~ 0• !mnh~rn U..

lir.:tcrm i tlando-~1! <~

d1a.,·ào dtlS tll:mtnci <1Ótls piLr:! serem prm:~:sSádos .:.~tt: lL~I<.:rior C.:(lllÜen~'i<Ã<>pda

Requér, cambêm o arbilr;trn.,:rüc> d~ ~·al\)r oninimn tk r..:~1noç;ão J,>s danv~ c;Lus;~d~~
infraç;uo. com OliSC llo) :trt..~&7, wrwl~.: JV, CP!'_no monl;trtt<: d,> \'alor .:~tim<~do ~n,·nh·ich> n.a!'

tr<lll:>açt>~-s

~

de R$ 2500,000,(111 .:(I~!J,>h::tndC'·S<; na •:!'tim;•ti\ :1 <'S u>nlll~ <\O ~isto.:n1a ftnam:L'ÍI'O c
R<."l'o:Xlhe-sl! <.jLL~ a ll<l1Ufé~i1 dos dditc>s rti1c> dc\'o.; st:rr ir ti~ óbict: ;'t m.:ditla, ;md~.:oldo· ~<:
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EXCELENTiSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13il VARA CRIMINAL DE
CURIT!BA-PR.

IPL 714/200S
Autos n 2006.70.0&.018662·8

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos aufos acima
identificados, vem a presença de Vossa Excelência, oferecer DeNÚNCIA em face
de:
1. CARLOS HABIB CHATER, vulgo "Zeze", 'brasileiro, nascido em 2512/1968,
inscrito no CPF 416.803.751-72, com endereços na OTR MLN, Trecho tO,
conjunto 1. casa 2, Setor de Mansões Lago Norte, BraslliaJOF, e na SHS, quadra
6, conjunto A. lote 1, bloco B, ap. 214, Tryp Convenlion Brasil 21 , Asa Su!IDF,
atualmente preso na Superinlent:Jêncía Regional da PFIPR;
2. EDIEL VIANA DA SILVA, brasileiro, nascido em S/1/1968, CPF 979.975.287·
68, com endereços na Avenida Vice-presidente José Alen~r. 1500, bloco 3, ap.
1508, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, e na CCSW 2. lote 3, ap. 108, Ediffcfo
Uoique. Sudoeste, Brasília/DF. atualmente preso na Superintendência Regionar
da PFIPR;
3. DINORÁH ABRAO CHATER, brasileira, casada, filha de Jorge Abrâo e Tania
Cury Abrão, nascida em 18/05/1972, natural de Goiena/Go, RG
14678006713050/SSP/GO. cpf 585.792.651-34. residente na SMLN. ML 10, CJ
01 . Casa 02, bairro Lago Norte, Brasil1a/OF' (11s, 1870),

4. ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, filho de Kallm Youssef e Anloniata
You-ssef, nascido em 06/10/ 1967, MturaJ de LondrinaJPR. segundo 9 ra u completo,
empresario. RG 350647021SSSPIPR, CPF 532.050(359-72, residente na Rua
Doutor Elias Cesar. 155, ap. 601. bairro Jd. Petrópolis. LondrinatPR, atualmente
recolhido na Policia Federal de Curitiba:
5. CARLOS ALBERTO MURARI, brasileiro, filho de Sflvlo Murarí e rsaura Pislori
Murari, nascido em 06 de junho de 1957. natural de LondrlnaJPR. portador cta
CIRG no 913.527-8, inscrito no CPF/MF sob o n° 210.115.169-34, residente na
Rua Porto AJegre. n° 679, ap. 601 , e endereço comercial na ,~>~:~ã'P~ndias
Calógeras, n,<~ 139. ou Rua Fernando de Noronha, n° 488 - fu,ndos, todos em

I' G

Lml<lrlnalf'R;
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6. ASSAD JANANI, Advogado, RG 865.264/SSPIPR, OAB/PR 16.310 CPF
235.234. 179-53, filho de Mohamad Assad Jannani e Maimoune Mohamad El
Jannani, NASCJDO EM 21/07/1950, no Ubano. residente e domiciliado 11a Rua
Caracas. 46(), ap 102, Gleba Palhano. Londrina/PR.

7. DANIELLE KEMMER JANENE. brasileira, filho de José Moharned Janene e
Maris.a Kemmer Janene. nascida em 31/10/1979, natural de Londrina/PR. portador
da cédula de identidade n° 6.538.255-5/SSP/PR. inscrita no CPFIMF sob o n11
033.637.909-96, residente na Rua Pensilvãnia, n° 114. bloco 3, ap. 302, Torre

Mirante, bai«o Brooklin. São PatJio/SP;
8.MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, brasileiro. casado. filho de Juissein Kássen Jenani
e Mariarn El Kadri, nasoido em 06/03/1962. natural de Taquari!inga/SP, portador da
cédula de identidade n 3.362.789-7/SSP/PR, CPF n 46{),101.819-68, residente na
Rua Olavo Bilac, n° 608. Jardim Champanha! e com endereço comercial na Av. Gil
de Abreu e Souza. 1850, Londrina/PR;

9. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, brasileiro, divorciado, advogado,
CPF 613.408.806-44. RG 20759256-1 (SP), nascido em São Paulo-SP em
11 .12.1969. filho de Arare Pereira da Costa e Oraide Fauslino da Silva, endereço
re-sidencial na Alameda dos Guatás, 1367, apt. 111 , Saüde, São Paulo-SP,
endereço comercial na Rua Or. Re-nato Paes de Barros. 778, 2° andar, ltaim Bibi,
sao Paulo-SP, atualmente preso na SuperlntendêJlcia Regional da PF/PR; e
10. RUBENS DE ANDRADE FILHO, brasíleiro, casado, consultor, CPF
006.546.358-70, RG 6501799/SSPISP, com endereço na Rua Pedroso Alvarenga,
58, c-om endereço também na Rua Tucumã. n 375, ap. 04, Jardim Europa!SP~
pela pr<lttic~ dos seguintes fatos delituosos:

1. lntfoduç.ão. Dos b~ns, direitos e valores provenientes din~ta ou
lndlretamente de atividade criminosa- indícios d& crimes anteced~ntcs.
Aos denunciados acima referenciadO!i-, é rmpulada, entre outras
condutas ilícitas, a prática de crime de lavagem de dinheiro pela movimentação.
dissimulaç~o e conversão em ativos licitos de recursos originãriO$, dentre outras
fontes. do denominado esquema · mensalão", abjeto da Ação Penal n° 470/DF, na
qual JOSÉ JANENE constou como denunciado das atívldades illcitas de ALBERTO
YOUSSEF. denunciado e condenado nos autos da Aç:J.o penal n°
2004.7000006806-4 e de CARLOS HABIB CHATER, denunciado e condenado nos
autos das ações penais 94.00.14791-0/0F e 2.001.34.00.026520-8/DF, por crimes
contr.a o sislema flnar'loeíro nacional.

Relevante anotar, consoante ação fiscal levsaeito

pela8

DRF-Londrina, é que até o ano de 2003· JOSÉ JANENE não possuial patrimônio
l ~ç ~l
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considerável e as empresas da qual era sócio·quotista mostravam pouco
faturamento, com pendências fisi::ais. A partir de então, passou a cumular
significativo patrimônio sem origem declarada, consoante ações fiscais levadas a
efeito pela Receita Federal ern face dele e de Stael Fernanda Rodris;~ues de Lima
Janene (fls. 862 e seguintes. fls. 1368 a 1371 ). posto que tão só pelo recebimento
de subsídio e aposentaria de parlamentar nao poderia acumular o património aqui
descrito. ALBERTO YOUSSEF e CARLOS HABIB CHATER. por sua vez, sempre
acumularam patrimônio a margem do sistema legal. Notórios dolerros. pelo menos
desde 1996, operaram câmbio sem autorizaÇão !egal. ·especia1izando-se na
atividade ilicita de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

1.1. José Janene
Nos autos da Aç~o Penal n~ 470/STF, JOSÉ JANENE foi
denunciado como incurso nas sanções do artfgos 288 e 317 do Código Penal. hem
como do artigo 1°, Incisos V, VI e VIl, da. Lei n° 9.613/98, em sintese. Cómo
O~putado Federal e integrante da Executiva Nacional do PP- Partido Progressista,
teria fechado aw•do financejro com o PT- Partido dos Trabalhadores. e assumido
postura ativa no recebimento de proplna. Narra aquela peça o recebimento de
vantagem indevida, por 15 vezes. referentes aos 4 saques via João Clâudio Genú,
4 saques via 60NUS BANVAL e 7 transferências via conta NATIMAR na BONUS
BANVAL Alem de José Janene. também foram denunciados os Deputados Podro
da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e Pedro Henry Neto, assessorados
por Joào Cláudio de Carval ho Genú, associou-se criminosamente a Breno
FischbeJg e Enivaldo Quadrado - s6c1os da BONUS BANVAL - , e Carlos
Alberto Quaglia - da empres.a NATIMAR -. com o fim de receber os valores
ofertados pela cúpula do Partido dos 1'rabalhadores e proceder à lavagem desses

recursos
Segundo

a

denuncia,

JOSÊ

JANENE

leria

reoobido

indevidamente a quantra de no minimo R$ 4.100.000,CO {quatro milhõe.s e cem mU
reais)., sendo o ultimo ero da cadeia a empresa NATIMAR. Após o recebimento dos
valores, JOSE JANENE passou a ocullá-!os por meio de ínterposlas pessoas ainda
não totalmente fdentificadas, sendo certo, no entanto, que os valores desvelados a
partir de 2009 nestes autos tem origem naqueles fatos, em especial cnmes contra a
administração públlca federal, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistemÇJ
financeiro· nadonal. conforme consta na denúncia e do acórdão d.a açao penal
470/STF.

1.2. Afberto Youssef
Nos autos da ação penal n° 2004.7000006806-4, que lramitou
perante a segunda Vara Federal de Curitiba. ALBERTO YOUSSEF restou
condenado como rncurso nas sanções do art. 1° da Lei 8.137190, arísf41 e 22,
parte final do paragrafo ünico. da Lei 7.492186, á pena de sete ãnôS de 'ilf~ão em

I~!J
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regime semi-aberto, além de multa de cerca de novBcentos mil reais. Nessa ação
penal obteve o beneficio da delaçl!lo premiada, com redução de penas e
sobrestamento dos demals inquéritos e processos contra ele pelo prazo de 10
anos, com posterior perdao judicíal, uma vez cumprido deflnilivamel'lte o acordo.
Além da citada ação penal. tramitavam também os lnquêrUos 2003.7000056415-4,
referente à movimentação pelo acusado das contas JUNE e RANSY na agência
BANESTADO em Nova York, o Inquérito 2007.700000167590-e, referente à
movimentação de contas em nome de pessoas interpostas ("laranjas~) em agências
bancárias de Londrina e outras cidades, vinculadas ol.l nao à Youssef Câmbio e
Turismo, empresa da qual se utlli2:ou para evadir ~ivisas do pais, o Inquérito
2009.7000019131-5, no qual consta como autor de corrupção ativa para a obtenção
de empréstimos junto à agêncra Banestado, Gral'ld Cayman.
investigações levadas a efeito no processo 500144662.2014.404.700 e demais conexos resullaram na oonvfcção de qiJe ALBERTO

YOUSSEF, ao contrário do que firmara no acordo de delação - de que não
retomatia suas atividades de doteiro, seja no mercado formal ou informal, nem
voltaria a praticar outros crimes · , nunca se afastou dessas atividades ctimínosas.
continuando a operar no mercado paralelo de cãmbio, promovendo evasão de
divisas, comandando organização criminosa estável 11t devidamente estruturada,
especialmente destinada à ocultação e dlsslmulaçao da origem de recursos objeto,
produto e pmvelto de atividades criminosas e sua conversao em ativos licitas. Por
lal razão em desfavor dete foram propostas duas açOes penais de n°
5026212.82.2014.404.7000 e 5025699-17.2014.404.7000, a primeira que abrange
ratos que Leriam ocorrido entre 07t2;011 a 03/2014, tipificados no an. 22 da Lei
7.492186. pela evasão de divisas mediante celebração de contratos de câmbio para
pagamento de importaç{les ficticias. realização de operações de câmbio oào
autoriladas (art 21 da Lei 7.49'2186), operação de ínstitutção financeira nao
autorizada (art. 16 da Lei 7.492/86), além do crime de or·ganização criminosa (art.
~ da Lei 12.850/2013): a segunda. por lavagem de dinheiro (lef 9.613198)
d'e-c-or:renle de desvios havidos entre 2009 a 2014, na construçao da Refinaria Abreu
e lima.
Em face dessas circunstâncias, nos autos da Representação
Criminal n° 2004.70 ..00.0032414-4, recebidas a-s denúncias acima referenciadas,
presentes indícios de autoria e matetialidade. houve por bem o Juizo Criminal da
13ll terceira Vara Federal de Curitiba deternlinar a quebra do acordo de deltação ali
celebrado. conforme decisão de fls. 920/922 daqueles autos.
ALBERTO YOUSSEF é um dos protagonistas dos crrmes ele
peculato, corrupçáo passiva, lavagem de dinheiro e evasão de d!,visas envolvendo
COPEUOLVEF'AR (AP 514, originária do STJ), na qual apareceu associado ao
advogado ANTONlO CARLOS BRASIL RIORAVANTE PIERRUCCINI. Novamente
aparece associado nestes aulos recebendo valores de ALBEJ!-T~OUSSEF e da
MO CONSULTORIA, consoante anotado no despacho de dé rts.J.118Lb6. Nos autos
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da ação penal n<> 0003024-74.2003.8.16.G013, em trâmite perante a Justiça
Esladual. AlBERTO YOUSSEF foi denunciado por formação de quadrilha,
falsidade, peculato (arts. 288, 29-9 e ~12 do código penal), pelo desvio da quantia
de RS 45.000.000,00 (quarenta e cinco mHhões de reais), procedendo a sua
ocultação, di$sfmulação. trênsito dessas quantias no mercado financeiro, conversão
em moeda estrangeira e evasão de parte desses vafo(e~ pelo sistema dólar-cabo
(fatos estes - evasão e lavagem de dinheiro - pelos quais ainda nao roi

denunciado).

Pois bem. Os fatos ocorridos nestes autos. no ano de 2009,
inserem-se denlro da conduta habjtual crimínosa de ALBERTO YOUSSEF,
conforme adiante se descreverá.
Neste caso especlfioo (lntluêrito 71412009), segundo o
depoimento de Hermes Magnus (11s. 181/182), proprietário da DUNEL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO lTDA.- EPP (''OUN'E L INOUSTRIA..), é apontado o e.streito vinculo
societário (sociedade de fato} entre JOSE JANENE e ALBERTO YOUSSEF. A
respeito. disse " ...que começou a se desgastar com os clientes. Que contou a
situação para alguns e foi ganhando este tempo. Que passou a ser um "2:umbi"
denlro da ·empresa, sendo que eles {Janene e assadas) passaram a comprar
muito, sempre em "cash". que era pago por Carlos Murari no es-cr-itório do Janene
no bairro Shangri-ra. onde ê o escritório. As vezes quem trazia dinherro era
Srasiliano e Yousser (... ) que ALBERTO YOUSSEf sempre quis mostrar que ele
movimentava dinheiro. Indica que a PF btJscar as imagens das pessoas que
efeluaram os depósitos em d inheiro, certamente encontrarão Youssef ou a mulher
do cafezinho do escritório lá de São Paulo'' (na CSA].
No depoimento de Roberto lufz de Oliveira Chiesa (fls.208),
consta: "QUE já viu a pessoa de BETO YOUSSEF na OUNEL somente .u ma vez,
por intermédio de MAGNUS, que, respond&ndo a eurios1dade do de-poente ao
perguntar "quem é este que está chegando com JOSE JANENE?", MAGNUS
respondeu. "é o BETO YOUSSEF" nada mais dizendo e depoente não sabe o que
ele raz" Obsei'Va-se queM época em que foi preso. ALBERTO YOUSSEF portava
um cheque emitido por VANOOCIR JOSÉ DOS SANTOS, nominal a JOSÊ JANENE
(autos n 200370000587531 (fls. 1558).
Nos fatos aqui descrito~. prestou tipicos serviços de dolagem a
JOSÉ JANENE. no qual o dolerro mantém em contas bancárias no sistema
financeiro regular, mas em nome de terceiros "laranjas·. aqvi e no exterior. recursQs
que, por sua origem ilicila que devem permanecer dissimulados e ocultos das
instíluiçoes de controle.

1.3. Carlos Habib Chatcr
Nos autos da ação penal n°

,.,~

2001.34.00.026s;o~lperante o
I
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Juizo Federal
Brasllia, CARLOS HABIB CHATIER e outros foram denul"'ciados
como incursos nas sanções do art. 16 da Lei 7,492186 por fazerem operar sem a
devida autorização do BancQ Central dO· Bra siJ a empresa Fly Turismo. de fevereiro
de 1992 ate ao menos 01 de janeiro de 1995, nas lojas 14 - De 18- O do broco B •
50 e posteriormente na sBia 111. sobroloja do bloco B- 50, do t=dificio Ven~ncio,
em Brasífia/Df. Sssa ação p.enal foi julgada procedente para condenar os Réus
HABlB SALIM EL CHATER e CARLOS HABIB CHATER, nas penas do art. 16 da
Lei 7.492/86, à pena corporal de 1 ano e 6 meses de recluS-ao e a pena de multa. A
sentença sujeita a recurso pela parte e MPF fol confirmada nos autos da Ai'elação
Criminal n° 2001.34.00.026520~/DF. restando. no entanlo, declarada e:xUnta a
punibilidad'e em face da prescrição (cópia anexa do acórdão)
CARLOS
HABIB
CHATER
também
foi
demunciado
recentemente nos. autos da ação penal n° 5026663-10.2014.404.7000 junto com
ANDRÊ. CATÃO DE MIRANDA, EDIEL VIANA DA SILVA, RICARDO EMILIO
ESPÓSITO, KATIA CHATER NASR, EDIEL VINICIUS VIANA DA SILVA, TIAGO
PACHECO MOREIRA. JULIO LUIS URNAU, FRANCISCO ANGELO DA SILVA e
ANDRE LUIS DE PAULA SANTOS por comandar uma organização criminosa
(arl1°, 2°, §: 4°, 11, lU, IV e V, da Lei 12.85012013) destinada a fazer operar
instituição financerra sem autorização legal (art. 16 da Lei 7.492/86), efetuando
operações de cambio nao aulorizadas para o frn de promover evasao de divis.as do
pais (art. 22 da Lei 7.492186).
Nos autos do Inquérito 5001438-85.2014.404.7000, no periodo

de 2009 a 2014, restaram constatados indlcios da pràlica de crimes de lavagem de
dinheiro, especialmente pela utillzaçào de interposlas pessoas fisicas e jurldicas e
utilização de contas bancárias destas, como forma de ocultar e dissimular a origem
llicUa desses recursos, o que será objeto de nova denúncia, tao logo conclufdo o
levantamento financeiro resultado da quebra de siglto bancário decretada. Den1re
as pessoas fisicas e jurídicas utilizadas pela organização criminosa Mr'r'laó<:h~da
pelo denunciado CARLOS HABIB CHATER. destacam~se as seg,uintes: POSTO DA
TORRE LTDA, CNPJ 04.473.193/0001·59, ANGEl SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA., CNPJ 08.641.915/0001-98, TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA..
CNPJ 07.542.146/0001-08, e ED SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA.., CNPJ
14.726.207/0001-52 (nome fantasia Lavanderia Posto da Torre). Uma das
empresas, a VALORTUR CÂMBIO E: TURISMO LTDA .. CNPJ 17.303.45910001-67,
atua especificamente no setor de câmbio tuf'\lsmo (paralelo), expediente usualmente
ulifizado para ocultar a prática de operaçoos no mercado de câmbio negro.

Nestes autos, CARlOS HABIB CHATER também utilizou as
contas bancárias das e-mpresas POSTO DA TORRE LIDA. e ANGEL SERViÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA. para fazer transilat rewrsos de origem illcita, como forma
de dissimular e ocultar sua ori9em e convertê-los em ativos lícitos. Pr~tou 1ipicos
serviços de dolagem a JOSt JANENE, no quaJ o doleiro JJ1M1êm em conlas
bancárias no sistema financeiro regular em nome de te-rceiróS, aqui/e no exterior~

n&~J
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recursos que, por sua origem iffcita devem permanecer dissimulados e ocuttos das
instttuiç.ões de controle.
2. Imputação do crime do lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, arts. 1°, capule §
1° e 2") a CARLOS HABIB CHATER, EDIEL VIANA DA SILVA, ALBERTO
YOUSSEF, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA.
.
Os denunciados, previamenle ast.oeiados e CQm unidade de
desígnios, sob o comando de JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF, na cidade
de LondrinalPR1 sede da quadrilha adiante descfita e local de res1dência de
JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF, ocultaram, dissrmularam a naturez:a,
origem. localização, disposição, loca'lização, movimentâÇão e propriedade de bens,
direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente das Infrações penais antes
mencionadas, cçnvertendo-os em atlvos licítos, utmzando-o.s em atividade
econômicã da emprssa OUNEL INOOTRIA, consutllado-se tars condutas na
cidade de Londrin.a/PR, sede dessa empresa (OUNEL).
Conforme adiante detalhado, a conduta consisllu basicamente
na ulillzaçào de valores provenientes de atividade criminosa de JOSÉ .)'ANE.NE (AP
470/STF). no valor de R$ 1.165.600.08. que foram investidos na empresa DUNEL
INDÚSTRIA. Desse valor. conforme ilem 2.1, adiante, RS 537.252.00, são
originados de transferência~ bancàrias de conlas de empresas conlfOiadas por
CARLOS HABIB CHATER. O restante, no monlanta de RS 618.343,08, tem origem
em receitas it!citas admínislradas pela empresa CSA PROJECT FINANCE
CONSUlTORIA E. INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
("CSA PROJECr), conforme adiante descnto no item 2.2. Todas essas operações,
no entanto, foram ordenadas por JOSÉ JANENE e ALBERIO YOUSSEF, inclusive
a pedido do Diretor Financeiro da DUNEL INDÚSTRIA, o denunciado CARLOS
AlBERTO MURARI.

P<Ois bem.. No ano de 2008, H~rrnes Freitas Magnus e Maria
Teodora Silva sócios da empresa DUNEL INDÚSTRIA neressilavam de
investimento para desenvolvimento de produlos e serviços e buscaram por meio de
JOSE MUGGIATIJ NETO a Indicação de potenciais investidores para capitalizar e
alavancar as atividades dessa empresa, tendo este indicado o ex-deputado JOSé
JANENE, como potencial lnveslidor.
Em meados de junho de 2008, a pedido de JOSÉ JANENE, foi
marcada uma, reunião na sede da empresa CSA PROJECT, na Rua Pedroso
Alvarenga, 1221 , 5° andar, Blooo-B, Bairro llaím, São Pauto, dela participando
Hermes Freitas, Maria Teodora, JOSÉ MUGIATO NETO, CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA COSTA. RUBENS DE ANORAOE FILHO e JOSÉ JANENE.
Naquele momento, JOSÉ JANENE prop6$--lnVeãtir a quantia de

R$ 1.0DO.OOO,OO (um milhão de reais), o que realmente,.....ocor(e~, conforme se ( )

'~~
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observa do "demonsllativo fmanceiro CSA - DUNEL" (f!s 1781), em que consta a
disponibilização como valor originário do crédito adminislrado por meio da CSA
PROJECT de R$ 1.000.000,00 (conforme faz certo o e·mall de CARLOS AlBERTO
PEREIRA DA COSTA para RUBENS DE ANDRADE, ern 2011212010).
Posteriormente a isso, foi agregado mars o valor de RS 165.600,08.
Na mesmã oportunidade, JOSÊ JANENE também determinou a
CARLOS ALBERTO COSTA e a RUBENS DE ANDRADE que elaborassem um
memorando ~e entendime-ntos a ser firmado entre a empresa CSA PROJECT e a
DUNEL INOUSTRIA e Hermes Freitas Magnus • ME, fixando as bases de
negodação entre as partes para a instalação de um parque industrial para
desenvolvimento, criação e fabricação de dispositivos e máquinas para ensaios de
produtos na abrangência da rndústria e!etr-oe!etrõnic.a, em região circunvizinha â
cidade de Londrina/PR.
Tal memorando, denominado "Memorando de Entendimento
para Constltoição de Sociedade e Outras Avenças" (fls.1339 a 1348), foi firmado em
18 de junho de 2008 {no documento oonsta a d<:Hà de 18 de junho <le 2"007. •mas o tDto S1:l dou
em 2006. i:f. <focumooto de lls. ~S. Veja-se também o reoollhecimer~to das 3$!línaluras de
20/0ô/2008. rts. 354/355) por Hermes Freitas Magnus, Marta Teodora Silva (pela Dunet
Ltda e Magnus-Me). e por RUBENS DE ANDRADE FILHO - Sócio Diretor da CSA
PROJECT, servindo como testemunhas JOSÉ MUGIATII NETO e CARLOS
ALBERTO DA COSTA (ns. 1346).
Nesse memorando, além da exigência da sede da empresa
OUNEL INDÚSTRIA ser transferida para a cidade de Londr:lnaJPR, que de fato
ocorreu • instalando-se a empresa na Rua Don Fernando, 220. Bairro Aeroporto,
Londrina/PR (fls. 619) -. caberia à CSA PROJECT 50% (clnquenta por cento) do
negõclo e O· restante para a DUNEL INDÚSTRIA e Hem'les Freitas Magnus- ME
(2.5% para cada um). Além óiss.o, restou acordado que JOSÉ JANENE seria sócio
de fato da empresa. sua filha OANIELU KEfl.11MER JANENE Oirelora Comercial'.
seu primo, o denunciado MEHEIDIN HUSSEIN JENANI. Gerente de fabricação. e
CARLOS MURARI o Gerente Financeiro, o qual também é contador, arnígo e
compadre de ALBERTO YOUSSEF (fls. 375).
O objetivo de JOS~ JANENE, sua filha DANIELU KEMMER
JANNENE, seu primo MEHf::IDIN HUSSEIN JENANi, CARLOS MURAR I. ALBE.RTO
YOUSSEF, DANIELLE KEMMER JANENE e ASSAD JANA.NI2 nessa empreitada,
como de fato ocorreu. era utilizar a empresa OUNEL INDUSTRIA para Qcultar e
dissimular a origem illcita de recursos que seriam injetados nessa empresa,
converten~o~os em ativos lid!os e índuZ:ir em erro Hermes Freitas Magnus e Maria
Teodora Silva que acreditavam na licitude das operações. e caso estes se

L,i1

IV.Il~.J75.

:! ASSAD JANANI roi Ji:.lo.r Jo ilnó,.:1 lo~;;~ltt.ü.<!o ml RUII ld~l ro."\.C' dtl~ S;mlt1~.l00. Cllfl 16. Cono.Jomtulo
(iruUo A" I.
l~odo ' !tono<> f~ioM
<W"~''"' flL Jl10>1
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opusessem, afastá·los paulatinamente do comando Cfa DUNEL INOÜSTRIA, para
ao final apropria(ern-se dos valores e transferir os ativos para a JN RENT CAR
LOCADORA DE VEfCULOS LTDA., CJPJ 07.353.344/001~23~. de propriedade de
ASSAD JANNANI, seu irmão (fls 375).
Conforme adiante detalhado, a mando de JOSE JAN.E NE e
ALBERTO YOUSEF, os denunciados CARLOS HABIB CHATER, CARLOS
AlBERTO MURARI, CARLOS ALBERTO PER'e iRA DA COSTA e RUBENS DE
ANDRADE FtlHO. por meio da CSA PROJECT, ~ssaram a admin~trar o
pagamento da aqui.sição de máquinas. equipamentos, serviços de terceiros. bem
assim a pagar as despesas ordinárias da empresa DUNEL INDÚSTRIA, dentre os
quais satàrios e pró-labore, consoante faz certa a planilha denominada
oemonslralivo financeiro CSA- DUNEL" de fls. 1781/1782•.

4

A CSA PROJECT, mera empresa de fachada, foi utmzada como
interpo-sta pessoa para o fim de ocultar e dissimular a origem dos recursos lllcitos,
não somente das atrvióades criminosas descritas no Início desla denúncia, mas
também de outras atividades sem origem declarada ou lastro mercantil.

A CSA PROJECT, com sede na Rua Pedroso Alvarenga, 1221,
5° andar, ltaim, São Pauto, nos anos de 2007 ê 2008, tínha como s<Jcios formais os
denunciados RUBENS DE ANDRADE FILHOs e CARLOS ALBERTO PEREJRA DA
COSTN (cf. DIPJ de fls.. 66 do a_penso OG, relatório COAF de fls. 09, apenso Vll,
volume 1 e 2, e Laudo 1912-SETEC), No entanto, no comando dessa empresa
estavam de fato JOS~ JANENE e o ALBERTO YOUSSEF. A CSA, consoante
informações fiscais e bancárias, teve receítas de RS 111.296,61, (OIJP 2008).
originária da INDÚSTRIA METAIS DO VALE LTDA. (CJPJ 06.249.3421001-26- que,
3 Ctl111rnt.ll ~odol

ns. 692 e St:SliÍJltts.

Ct'. l.1111d" 191()(fls. 117S), J:t~ <.:OI1lttS b<\n<.:iirb) dn CSA I'ROJcCf FINANCE CONSUlTORIA E
INT~RMEDlAÇ,\0 DE NEGÓCIOS I~I'RESMUALS t.:t DA.
;,11'~1.1-=nl cf\.~U.O'S 1.'11.1 \l(bítus •le/p;~m
OUN~L. INI)ÚSTRIA E COMtRCIO LTO,.\ - EPP 011 fomccc-dt>rc-s 110 pcrfodo de ~007 .: :!OOS. D~ l!>U<Il
fcnna, pelo Laullll 11)31)/20lll, euof-..rnl~ pL~nlu..,~ LI~ Jh. 12·14 eo )t:t:lllrtl•"$.. 1amb~rn 1100 >I! ciÔ:Jcrvou d~Mo~ :::1
fom~\.'llkm.·~ r•n:s ~:olll<ls barrciili;ts da DUNEL INDÚS1'Rl1\ E COM I~I~CIO LTD1\ • EPP. A imi.;>a e;o.:1:cçoo
det~c-t:ti:la rcfo:ro!-$1! 11 unw TI:;D <lrl 01tlltrio d!! cnrun do CS1\ PROH~CT PINANC!; CONSUIJORI•\ E
ll\"TERME.Dr,\Ç,\0 DC NEGÓCIOS EMI'RESAIU,\IS l:fDJ\. ~merida .-to IISE!C BANK 1:111 U!/11•'2008. no
\':tl()l' .te RS l~l.ol)62.0~. em fnvttt de REGINA Hl!LENA. c:r. L11tido 1912/WIO, ns. 128.3. ApêtaLILce ll. <!
phu1llht1 "dç•r•l.)n)lt;\Jlv<1 litl:mccltll SC'A·OI.INEI." de n~ 1871, po;slvdln"•llíl I~EOIN1\ IIELI!Nt\ RRAN('()
MUNI,\. crcJor.~~ d.: III:::RMI~S FREITAS MAGNUS ( Lo!udJJ 275,:!009.1k l62?l i6JO).
~ Ruben~ 1lc: AJ1lit-~t!e 1:ill•u 1~11tW111 ~ JINtl'1r w l'tléus l11frn~rn.nur:~ c PMttcip:tN•~ S.11, CNPJ
07...179.1:10 0001-62. Nus ~ras D!Rr- de :!008 (nrro c;~lcndii.rio 2007) e 2001 (lli!O c;Jlcnd.Jrio 2006) IQII'es~JtJa
rc:nt:Jim<entos 101liÍ:S u~ RS J.5.60DJIO c RS 13."'.100.00 <:. 1!110 ~llb ..SJ:drml\"l\<1 de DCII:I., \'itlClrl:~ de: RS 73,429.21':1
(dWe$ sondo RS 65.000.00 em t'~J>fcic) ~ 81..129.26 (d~~ ~clulo RS 15.000,00) em C;Sptdo:. Os 111lon:s $.lo

.j

bilSIIIIILc bab;~ p:mt p~SS().) qiiC ostt·ntn u~:Ottdi~i!o d..: :fócro dtl r~lcrldu t:rttJI'I'\.'$0, bem ro•no ~p~cnu1 U~ç~s
comns en11lr~ I' <X:US J'ARTICIP/I(UES, CTS\JL. ENERGIO. ULTRANA11JRE (co:uromte apontaõo no
relatório do Os. 331). o que. somado Jli PfOV<J do ptopricdode de foto <UJ ompteso pot Yous~el e Joneno. mowo
que o mMmo aluou como 'lall!S1j.l". oouli<Jndo a idon~ Ó? rt!:JI prcprlotb.no l!nt ~n~p~~~ (~ 1803), i\
OOlpresa FOCUS Lasnbém ~ proprietAiia da CTS\11, jà oltlcfa nos <Mos, que n;c;t~ctín~t:~~o 3V10ncm;J,
6 CARLOS AI.BER'I O PEREIRA DA COSTA. no llno d.e .:2009. nflo pcmuia piildmCmlo l"~h•t:l, Ql(nl d~: lllll ~

''cieulo E~'C(l(l
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na época da investigação. suspeilava~se que esta seria de propriedade de JOSÊ
JANENE). Além disso recebeu créditos, agora sem origem declarada e sem lastro
eC()nõmíco (cf DIPJ), na conta corrente 119319· 4, Ag. 7010 do UNIBANCO, no varar
liquido de 7.132..481,33, dentre outros. das empresas FOCUS INFRAESTRUTURA
E PARTICIPAÇCES7 (Holding da área de Ener9ia. com negócios suspeitos na
EILETROBRAS E PETROBRÁS, CNPJ 07.479.120/001-62). Nelson Lurz Belotti'
GALVÃO ENGENHARIA SIA. Roc!rigo Liria Badin, Danilo Lyrlo Junior e Demetrius
Rios lyrio. A tíllllo de débito, observe-se que CARLOS ALBERTO PEREIRA DA
COSTA e MARIA GORETE ES. OliVEIRA efetuavam saques e movimentaçoes
financeiras direto no Caixa (apêndice 8 do Lãudo 191212010-SETEC).
No perlodo d~ 20/0612008 a 05/1112008 foram registrados uma
série de débitos contabeis na ·canta correntelcaixa,.. da CSA-DUNEL que
totalizaram R$ 1.165.600,08. dos quars R$ 537.252.00, conforme item 2.1, adiante.
referem-se a recursos pertencentes a JOSÉ JANENE, objeto, proveito ou produto
de crime antecedente, mantidos em contas bancãrias administradas por CARLOS
HABIB CHATER e ALBERTO YOUSSEF, e o restante, R$ 618.343,08, conforme
ítem 2.2 tambêm pertencentes a JOSÉ JANENE e administrados pela CSA
PROJECT por meio dos denunciados ALBERTO YOUSSEF, CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA COSTA E RUBENS DE ANDRADE FILHO.

As operações via sistema financeiro com o~fgem na ddade de
Brasflia-OF foram realizadas a partlt de agências bancárias situadas naquela
oi(Jaoe, por CARLOS HA6iB CHATER. EDIEL VIANA DA SILVA e DINORAH
ABRAO. e as demais, a partlr de agências bancárias situadas no Estado de Sao
Paulo, por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA e RUBENS DE ANDRADE
FILHO Todas as operações. no entanto. roram efetuadas a mando de JOSÉ
JANENE e A LBERTO YOUSEF.
JOSE JANENE lambem eretuava dlrelamente ou por interposta
pessoa, inclusive a pedldo do denunciado CARLOS AlBERTO MURARI, a
aquisição de bens e seiViços em favor da empresa DU N EL INDÚSTRIA e
determinava a ALBERTO YOUSSEF e a CARLOS HABIB CHATER o pagamento
dos respectivos valores levados â débito na ptanllha denominada "demonstrativo
finanteíro CSA-DUNEL" (fls. 1781/1782), da seguinte maneira: a) por meio de
contas mantidas pelas empresas de rachada de CARLOS HASIB CHATER.
conforme item 2.1, e b) por meio de transrerências bancárias e saques diretos na
conta bancária da CSA PR.OJECT ou por melo ele operações bancárias a partir de
contas mantidas em nome de terreiros, pessoas fisicas e jurídicas "laranjas• sem
capacidade eeonômica. como adiante se descreverá, mas ainda sem identificação.
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confirme item 2.2, seguinte.

2.1 . Opera(!oes via sistema financ~iro nacional realizadas por CARLOS HABIB
CHATER ou, a seu mando, por EOIEL VIANA DA SILVA e DINORÁH ABRAO
por ordem de JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF no valor de
537.252;00:

RS

2.1.1 .) No dia 29/0712008, na cidade de BBASIUAIDF, a partlr do terminal
11206 (Os. 058), que pertence à agência Sradesco n" 3341 (agência Pátio Bra.sll
Shopping). endereço SC/Sul, quadra 7, bloco A, loja 2P, 2" Pavimento- Brasilia-OF.
foram efetuados depõsitos sucessivos em espécie em terminal bancário com
lnlervalo de cinco minutos entre todos., na conta 6000,.3, agência 3390
{Aiphavllte/SP). Banco 237 (Sradesco), de litularidade da empresa Melalis Atuminun
Curitiba lnd. e Comércio, nos Võllores de RS 1.025,00, R$ 3.000.00, R$ 3.000.00 e
R$ 3.000.00, totaliz;ando R$ 10.025.00 (fls. 58, volume 1. Cf. planilha
"demC>flstratlvo financeiro CSA- DUNEL. de fls. 1781, lais depósitos correspondem
na realidade a RS 16.025,00). para pagamento de manufaturados adquiridos peta
empresa DUNELINDÚSTR!A;

2.1.2) No dia 29/07/2008, na cidade de BRASILIA-OF. foi realizado depósito
em dinheiro no valor de RS 10.000.00 em favor da empresa Mitutoyo Sul Americana
em 29/07/2008, na conta 0033007. Agência 2372-8. Banco Bradesco, por meio da
Agência 2918, do Banco Bradesco, locall2ãda na SHC. SD, CLSW, 304, Bl 6, Lj
32134, Brasil ia (fls. 57), para p~amento de insumos adquirídos por JOSE JANENE
para a empresa DUNEL INOUSTRIN:
2.1.3) No dia 29/0712008, na cidade de BRASILINDF, foi realizado depósito
em dlnheito de R$ 50.000,00, em nome de Milutoyo Sul Americana, no Banco
Bradesco, Ag . 2372-8, conta 00331·00-7 (Laudo 27512009, fls. 1632, fls. 29. apenso
11). O depósito foi feito na agência •acolhedora" do Bando Bradesco 0494, no
terminal 103 em Brasllia {Agência Avenida-u.brasília 0484 - 8anco Bradesco.
Quadra CRS 504 Bloco A~ Asa Sul - Brasília - DF). pe~ra pagamento de insumos
adqlliridos por JOSÉ JANENE para a empresa DUNEL INDUSTRIA'0 ;
2. 1.4) No dia 28/0712008, na cidade de BRASiUAIDF, roram feilos dois
depósitos em dinheiro pelo funcic;mârio de CARLOS HABIB CHATER, HELTON
RODRlGO GOMES DOS ANTOS, CPF 002.664.381-21. no valor de R$ 4.5-00,00 e
RS 36.700.00, em favor da empresa Ferramentas Gerais, na data óa 28/0712.008,
(cf. doc. FLS 369. vol. 11, informação de i1s. 556/556, e planilha ,.demonstrativo
financeiro CSA-DUNEL de ns. 1781 e depoimento de fls. 1685), para P!!.9,aml;!nlo de
aquisiç~o por JOSÊ JANENE de equipamentos para a ernpres!a DUNEL
INDÚSTRIA~ativo lmobllizado);
/.
{
Cf. j>l;milll<d - \I0:111("'5lr:ttlv•> IÍ11:t11C~Iro (:SJ\. l)l'Nll - <lé Jk 1781
lO c; lll.!mllw -.klll<tJI •lr.1 LÍ\ ,, 11n.UICC'iro CSA- I)IJI'\ LJ_- J~ n~. 1711 I
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2.1..5) No dia 28/07/2008, na cidade de BRASILIAIOF, for realizada uma
lransferência eletrônica disponlvel M valor da R$ 130.013,50 proce<:lenles da conta
bancária da empresa de fachada ANGEL SERVIÇOS T ERCEIRIZADOS LTDA, na
conta da empresa FERRAMENTAS GERAIS COMERCtO E IMPORTAÇÃO S/A. (cf.
plan~ha ·demonstrativo financeiro CSA-DUNEL de fls. 1781 e laudo 1871/2010. o
•laudo lambem indica uma TED em 08/0712008, no valor de 130.000,00. originária
da conta 6€45-1, ag. 2241·3 do Banco Bradesco, titulada pela Angel, cr. tabela 4,
documento 678445, fls. 1147, em favor da FERRAMENTAS GERAIS). O depósito
(corroborado pela declaração de fls. 059) fol efetuado pelo dem.rncia<lo EDIEL
V1ANA FILHO, braço direito de CARLOS HABIB Ch!ATER e sócio da ANGEL
SERVIÇOS TERCEIRtZADOS LTOA. (fls. OS9, 1858 e depoimento de ns. 1860).
Tais valores. destinaram.se ao pagamento de aquistção por JOSÉ JANENE de
equipamentos para a empresa DUNEL INDÚSTRIA (ativo imobllizado).
A empresa ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, oom sede na Asa
Sul, ST SRTV SUL, Quadra 701, bloco O , Brasilia/DF, tem como sócio o
denunciado EOIE.L VIANA DA SILVA" e LLJCIANA CRUZ S ILVA12 , Trate-se de
empresa de rachada , que Mo apresenta faturamento perante a Recefta Federal,
nem declarações para o INSS, FGTS, CAGEC e RAI$. A pedido de CARLOS
HABIB CHAT ER e sem conhecimento de LUCIANA CRUZ SILVA a empresa era
utflizada pela organ ização criminosa para transitar recursos objeto, proveito ou
produto de atividades ilicitas. Na realidade, o próprio CARlOS HASIS CHATER era
quem con trot.ava a empresa, sendo EDIEL VIANA DA SILVA empregado e "iaranj;;t
de CHATER. LUCIANA CRUZ DA SILVA. aparentemente, sequer sabia que
constava no contrato social da A NGEL.
2 .1.6} No dia 28107/2007, na cidade de BRASIUNDF, foi realizado depósilo
no valor de R$ 145.013,5(} por maio de conta da empresa TORRE COM!:RCIO DE
AUMENTOS LTDA. em favor de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E
IMPORTAÇÃO S/A (cf. planilha "demonstrativo financeiro CSA-DUNEL de fls.
1781), para pagamento de aquisição por JOSé JANENE de equipamentos para a
empresa DUNEL INDÚSTRIA (ativo lmobllfzado) ;
2.1.7) No dia 28/0712008, na cídáde de BRASIUAIDF, foi efetuada uma TED
-Transferência Eletr6nlca Disponivel. no valor de 145.000,00. da conta 73(3·5·2. ag.
3341 , titu larizada por TORRE COM!:RCIO OE ALIMENTOS LTOA eiT1 favor d.e
FERRAMENTAS GERAJS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A (fls. Laudo 228512010.
Os. 1538 e planilha "demonst(allvo financeiro CSA-DUNEL de fls. 1781), para
pagamento de aquisição por JOS·~ JANENE de equipamenlos para a empr~a
I I V. l..uml,.

20·1~

20 IO. tk

1-l·lj

~ ~guinlt'>, l\0

Cfls;tl EDIEl.
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OUNEL INDÚSTRIA {ativo imobilizado).
As transferências e depositos em espt~cle iodfcados no itens anteriores
originários da conta bancária da empresa de fachadat3 TORRE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS roram ordenados pelo denunciado CARlOS HABIB CHATER (sóoío
de fato) e sua esposa, a denunciada DINORAH ABRÁO (fls. 1870 e 1878).
conforme declaração de fls . 060 do volume 1.
A el'lilpresa TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., utitizacfa como
l.rànsito para ocultar e d!s.slmular a origem de recursos provenientes de origem
rJicita, tem como sócios formals a própria DINORAH ABRÃO (que afirmou quequem gere o negócio é seu marido CHATER) e DAlMO PITAO DA SILVN', pessoa
de baixa renda que é um caseiro/motorista que trabalha pafa CHATER e
DJNORAH. CHATER e .DINORAH são sócios da empresa POSTO DA TORRE
LTDA. CHATER, ouvido, afirmou que a operação financeira foi um empréstimo
feito a CSA PROJECT, de propriedade de RUBENS FILHO, o que não ê verdade,
como antes descrito.
2..2. Operaco~s via sistema financeiro nacional realizadas por CARLOS
ALBERTO PEREIRA DA COSTA e RUBENS DE ANDRADE FilHO. a mando de
JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF, a partir de conta.s nl:lo ider1tificadas
e/ou das contas da empresa CSA PROJETC FINANCE CONSULTORIA E
INTERMEOIAGÃO DE NEGÓCIOS lTDA, no valor de R$ 618.343,08.
Dos valores lançados a tltulo de débitos constante:> do ·livro caixa· nã.o oficial

ou paralelo, denominado "demonstrativo financeiro CSA-DUNEL" de ffs. 1781/1782,
administrado por RUBENS OE ANDRADiE FILHO e CARLOS ALBERTO PE~EIRA
DA COSTA, por meio da CSA PROJECT, tarobém
exemplificadamer'lte, as seguintes operacbes bancárias:

foram

identificadas,

2.2.1) No dia 29/07/2008, na cidade de SÃO PAULO, foram efetuados
depósitos sucessivos em espécie em terminar bancário da agência 145S.8 do
Banco do Brasil,com inteNalo de três minutos en•re todos, na oonta 5.739-8,
agência 1545-8' 5 , Banco do Brasil, da empresa AUJE lnd. Eletrônica Ltda.16, CNPJ
ll V. Lnfom~1ç-!lo 171W200?. fls. 363.
14 Autos 1... 5026387- 132013.404.7000. DALMO PITÀO foi ou\•ido 11as ns. IJ!SO. n lim d~ qi.IC C'S(:L1r~c~~
() ~noti.,•o do depósito rc-:~li7.n00 pela empresa dn qm\1 int.:t;rJ o Cllpi1111 mcic11lrio (TORRE: COMERCIO DE
ALIMENTOS), par.t pu;gamenlo rcfL'tl!ntc ê 11.q11isi~ de cquipanllcDlO'> p.1m 11 DUNE.I.... ~li disse que: foi
t<Js~iro atli ~009 c<~lu<thm.'111~ é motonM<~ de CARLOS IIMliH CliiiT~Rc OJNORAII AI3RI\O ~ qu~ ini~Qrl~l
O conlr-110 .1 p<'<lltJO de sua palrOll ·n~llrnlh•nmcnl'-'"· CooromJC j;i IJpl)lllado pD'l' c.SSC juiw, llll dcd:.'OO d.: lls.
J.l211•136 do IPI~ 1t.1o rcgi~mu ~ ll:'lir.ldn de luc-ros c: dil'idend<ls. oo p;mo q\lc DI NORA R com ilpi."JW ~.. de
pnnlc~):orn" ~m:Íel(iri:>, r:1;;h.trn rclir.!dn dé ~I..S 300.00(1.()1) ""11007. l,!,:r l.lmtlo 1945.(!0 10-S~'1'jCISiliDI'lii!'R
uc Os. 1..>90 ~ L:tOO.O :200.)/:!010, J~ 0>. f.[J,.
1$ A a~.'ttcià
J$•1~·~. fica t l<l t\\\ S:111111 C'JJtnritt..1 , 177~.Att<l!tr T~ric'<), VihtMib<:ot..::. S~o l'.lU!ô S .
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59.408.005/001-89, nos valores de R$ 644.00, RS
RS 3.000..00 e RS
3.000.00, totalizando RS 8 .844,00, cujos comprovantes originals se encontram ãs
fts. 63, do volume 1, para pagamento de manufaturados adquiridos por JOSÉ
JANENE para a empresa DUNEL INOÚSTRIA'7 ;

2.2.2) No dia 30/07/200·8, na cidade de BARUERIISP, foram efetuados
depósitos em dinheiro sucessivos em espécie na conte 331 00·7, agência 2372:
(Aiíilmeda Araguaia, 71 - ALPHAVILLE , BARU.ERI - SP) do Banco Bradesco, da
-empresa Mitutoyo Sul Americana Llda' 5 , nos valores de R$ 1.000.00. R$ 3.000,00
RS 3.1:)00,00 e R$ 3.000.00, totalizando RS 10.000,00. para pagamento de insumos
adquiridos por JOSÉ JANENE para a empresa DUNEL INOÚSTRIA19;
2.2.3) No dia 20/06/2008, na cidade de São Pauto. a partir da conta 1139194, Unibanco, Ag . 71 O, tltularizada pela empresa CSA PROJET. foi feita uma
transferéncia eletrõnica disponível, no valor de RE 28.804,00, em favor de Hermes
Freítas Magnus, conforme documento bancário 0082643, fls. 1282 Laudo
191212010. O valor foi utilizado para pagamento da folha de salâ1ios e material
permanente da empresa DUNEL INDÚSTRIA, cf. Planilha •demonstrativo ffnanceiro
CSA-DUNEL" (f1s. 1781/1782);
2.2.4) No dia 23/06/2006, na cidade de São Paulo, a partir da conta 1139194, Unibanco, Ag. 710, títularizada pela empresa CSA PROJET, foi pago •um cheque
diretamente no caixa no valor de RE 15.000,00, cf. documento bancário 0100180 e
fls. 1282 do Laudo 1912/2010, cujo valor foi destinado a Hermes de Freitas Magnus
para pagamento de de.spesas da emp.resa DUNEL INDÚSTRIA. cf. Ptanrlha
·demonS!rativo fil'lanceiro CSA-DUNEL" (fls. 1781/1762);

2. 2..5) No dia 26/0612008, na cidade de São Paulo, a partir da conla 1139194. Uníbanco. Ag. 71 O, litularizada pela empresa CSA PROJET. foi pago um cheque
diretamente no caixa no valor R$ 13.000,00, cf. documen!o bancário 0100180, fls.
1282 do Laudo 1912/201 O, que teria sido utilizado para pa~amento da folha de
salár1os e material permanente da empresa DUNE.L INDUSTRlA, cf. Planilha
"demonstrativo financeiro CSA-DUNEe (fls. 178111782):
2.2.6) No dia (}1/0712014, na cidade de S~o Paulo, a partir da conta 1139194, U11ibanco, Ag. 710, tilularlza da pela empresa CSA f'>ROJET, #oi feita uma
transferência eletrônica à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 6.000,00, cf.
documento baneãrio 0889200 e Laudo 191212010 de fls. 1285. que foi ulllll<ldo
para pagamento de despesa da empresa DUNEL INOÚSTRIA a utvto de "OUNEL
(planilha) FIS c/c", cf. planilha "demonstrativo financeiro CSA· DUNEL" {Rs.
178111782};
17 Cf. pln.niiPri\ ~lkuHli'ISLmlÍ\'o fulllt1e<:iro CStv DUNEl " de n~ lil! I

I ser. dndo.. C'<td iiSII'lliS oc flls. 10:!.. c:om cmlcr.:ço
l';ltllo. V. tumb~m. fi.. ..375
19 C f. p!t111ilhu "d.:-mutblnllih•
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2.2.7) No dia 10/07/2008, na cidade de s.ao Pauro, a partir da conla 1139194, Unibanco, Ag. 710, titularizada pela empresa CSA PROJET, foi feita uma
Transtefência eletrõnica para Hermes Freitas Magnus, conforme ·documento
bancário n° 0125110, trs. 1285 do Laudo 191212010, lendo sido o valor utilizado
nas atividades empresariais da empresa DUNEL INDÚSTRIA - EPP, conforme
Planilha ·demonstralivo finãnceiro CSA·DUNEL~ (Rs. 1781/1762);

2.2.8) No dm 18/0812008, na cidade de São Paulo, a partir da conta 1139H}4, Unibanco, Ag. 710, tilularlzada pela empresa CSA PROJET. foi reita uma
Transferência EJet1'6n1ca Disponível ern favor de Re-gina Elena. ao banC<l HSBC
BANK, cr. documenlo bancário 0818755 e Laudo 1910/2010. fls. 1283. cujo valor,
no entanto, foi utilizado para pagamento das despesa da empresa DUNEL
INDÚSTRIA, confom'le Planilha "demonstrativo línanooiro CSA-DUNEL" (lls.
1781/1782);
2.2.9) Outras despesas.
Os denunciados RUBENS DE ANDRADE FILHO e CARl OS ALBERTO
PEREIRA D.A COSTA, a mando dê JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF.
ocullaram e dissimularam a origem ilícita dos recursos , utilizando-os em atividade
econômica em favor da OUNEL INDÚSTRIA (cf. laudo 1912/SETC/SRJOPF de fi~.
12:65, apêndice 8 e "demonstrativo financeiro CSA·OUNEL DE FLS. 1781' a 1782).

conforme planilha abaixo.
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3. lmputaC<ào de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica aos denunciados
CARLOS HABIS CHATER, OINORÁH ABRÀO , CARLOS ALBERTO COSTA e

EOIEL VIANA FILHO (art. 1" da Lei 9.613/98, art. 2_99 e 304 do Código Penal,
c.c. Art 69 do mesmo diploma)

No dia 23 de julho de 201 2, na Superintendência Regr.onal do
Departamento de Policia Federal em Srasllia, EDIEL VIANA FILHO, por ocasião de
suas declarações (termo de fls. 1860). apresentou, a mando de CARLOS HABIB
CHATER e DINORAH ABRAO, à Delegada de Policia Federal Evan11iôà Cariné

Trindade Miranda. o · contrato de Mütuo· idE!()!ogicamente fá.tso (fi~_ 1862)
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6

2077

2078

Sexta-feira 18

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MPF
•

~

Ministério P!'1blico F'cd(!rilE
P1·ocuradoria da Repúblicn no Parnn:l

"'WN',ptpr.mpf.~;ll>~flr

EQB.Çr\ Tt\ R &f..\

pretensamenle celebrado entre a empresa ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZAOOS
LTOA e CSA- PROJET FINANCE. devidamente firmado por ele e pelo denunciado
CARLOS ALBERTO COSTA em 8 de julho de 2008. Na mesma oportunidade,
também apresentou um "Recibo de Quitação de Conlralo de Mútuo.. (fls. 1864),
pre!ensamente firmado em 2011012008 entre as mesmas empresas (ANGELe CSA
PROJECT FINANCE}.
Tanto o ~contrato de Mõluo de fls. 1862, quanto o Recibo de
Quitação de Contrato de Mútuo de lls. 1864, são Ideologicamente falsos, posto que
os denunciados. buscaram ocultar o fato de que o depósito foi efetuado pela ANGEL
na conta bancária da empresa FERRAMENTAS GERAIS (ver ítem 2.1.5.
precedente), dissimulando, com isso. a origem dos recursos de origem ilícita de
JOSÉ JANENE. Os valores, como jâ afimlado, foram credítados peta ANGEL na
conta. da empresa FERRAMENTAS GERAIS, a mando de CARLOS HABIB
CHATER, que administrava os recur:>os de origem illcila de JOS~ JANENE, fato
que é comum na ativjdade ele dolagem.
Observe-se que o valor do pretenso contrato de mútuo é
idêntrco ao depósito, ou seja, de RS 130.013,50 e que não há negócio julidi.co
vãlido entre as duas mendoanadas empresas a justificar a o~raçao de mútuo,
nem consta na data de 20/10/2008 operaçao de débito nas e<mlas b~ncárias da
CSA PROJECT (apêndice B do Laudo 191212010·SETE). nem lançamentos ã
crédito ou débito na planilha "demonslralivo financeiro CSA-OUNEL" de fls.
1871/1872. Da planilha, observa-se que o único crédito é o inicial de RS
1.000,000,00 e débitos no perlodo de 01/10/2008 a 05/11!2008, nenhum deles, no
entanto, de ou em favor da ANGEL ou de EDIEL. Se ereüvamente tivesse havldo o
tal empréstimo. o valor de RS 130.013,50 teria sido lançado a crédito na planilha
"CSA· DUNEL", e, depois, na qultaçao teria havldo lançamento â débito.
4. Imputação de apropriação indébita (art. 168 do Côdlgo Penal) e estelionato
(art. 171, do Código Penal) a ALBERTO YOUS.S.EF, DANIELLE KEMMER
JANENE, CARLOS ALBERTO MURARI e MEHEIDIN JEN'ANI
No mês de outubro de 2009, na cidade de londrínaJPR. os
denunciados ALBERTO YOUSSEF, DANIELLE KEMMER JANENE, CARLOS
ALBERTO MURARI, sob c<>mando de JOSÉ JANENE, previamente acordados, c;om
ânimo e consoiênc-ia dirigidas para a atividade criminosa, apropriaram-se
indevidamente de -coisa alheia móvel de que tinham a posse, consistente no
patrimônio imobilizado, material e inteleclual, de propriedade da empresa DUNEL
INOUSTRIA em detrímento de seus s.óclos Hermes Freítâs Magnos e Mariâ Teodora
Silva.

Conforme já descrito, no ano de 2008, Hermes Ef.eila,s e Maria
Teodora, sàdos da empresa DUNEL INDÚSTRIA, necessitava~.-(fe lnv'eslimento
para desenvolvimento de produtos e serviços e buscaram por melo \de JOSÉ
I
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MUGGIATil NETO a mdícação de potenciais investidores para capitalizar e
alavancar as atividades dessa empresa, tendo este indicado o ex-deputado JOSÉ
JANENE, que se propôs a investir a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais).

De tato. conforme observa do "demonstrativo financeiro CSADUNEL (fls 1781). o valor orig.inário do crédito dfsponibrlizado por melo da CSA
PROJECT FINANCE é de R$ 1.000,000,00, todo ele administrado pela própria CSA
PROJECT, confom1e faz certo o e-mall de CARLOS ALBERTO PEREIRA DA
COSTA para RUBENS DE ANDRADE, em 20/1212010. Por mero do Já cítado
"Memorando de Entendimento para Constituição de Sociedade e Oultas Avenças"
(f1s.1339 a 1348). exigiu que sede da empresa DUNEL INDÚSTRIA fosse
transferida para a cidade de Londrína/PR, que caberia à CSA PROJECT 5(}%
(cinquenta por canto) do negócfo que JOSÉ JANENE seria sócio de fato da
empre-sa, sua filha DANIEUI KEMMER JANENE Diretora Comercial,, seu primo
MEHEIDIN J-IUSSEN JENANI, Gerente de Fabncação, e o Gerente Financeiro ora
denunciado CARLOS MURARI, amigo e compadre de ALBERTO YOUSSE~ (fls.
375). O comando da DUNEL, no entanto, permaneceria com Hermes Freitas e
Maria Teodora.
Contudo, dissimuladamente, obíetlvava JOSÉ JANENE. sua
filha DANIELLI KEMMER JANENE, seu irmão ASSAD JANANI, CARLOS MURARI
e ALBERTO YOUSSEF, como de rato ocorr-eu. elêm de utilizar a empresa DUNEL
INDÚSTRIA para ocultar e dissimular a origem ilictta de recursos que setiam
injetados nessa empresa, afastar Hermes e Teodôra. paulalinamente do comando
da OUNEL INDÚSTRIA e transferir os ativos para a JN RENT CAR LOCADORA DE
VEICULOS, de propriedade de ASSAD JANNANI (Os 375). De fato, isto foi feito de
modo Informal. consoante Caz. certa a prova dos autos, aproJdr:nanamente em
outubro de 2009, e de rorma definitiva com a apropriação indevida dos bens, dentre
os quais uma fresa CNO, um tomo CNC e um centro de usinag~m. no valor
aproximado de R$ 1.000.000.00, que foram transferidos para um galpão situado na
rodovia PR 445, número 437, londrina/PR (fls. 905) da empresa JN. RENTCAR.
Ainda no mês de novembro de 2008. Hermes Freitas noticiara
os fatos e•wolvendo possível lavagem de dinheiro por e-mail à autoridade Policial
por meio de pseudônimo (fls. 52 e seguintes). ao ·Ministério Público Federal e
Estadual (anexos 11 e IV), ocasião ern que ele e Maria Teodora passaram a ser
afastados da empre-sa DUNNEL INDÚSTRIA. temendo sofrer mal injusto- ffsioo e
moral. Por conta disso, e não concordando com o rumo gerencial dado pelos
cor!éus antes indicados, no inicio de 2009, afastaram-se definitivamente da gestão
da empresa (fls. 561/564), passando esta a ser comandada de fato por DANIElll
KEMMER JANENE, que assumiu o car9o de diretora comercial e MEHEINDIN
HUSSEI JENANI, primo de JOSÊ JANENE, que íils.sumiu CQJ)Jo-"'gerente de
fabricaçao. e CARLOS ALBERTO MURA RI, o cargo da- diretor f~nanoer·

{
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Também para consumar a apropriação indevida, em
27/01/2009, os denunciados ALBERTO YOUSSEF, DANIELlE KEMMER JANENE
e CARLOS ALBERTO MURARI, sob comando de JOSÉ JANENE, previamente
acordados, com ãnimo e consciência para a atividade criminosa, simularam uma
Açâ<? Cautelar preparatória de Ação Trabalhista em face da empresa OUNEL
INDUSTRIA, de número 00659-2009·019-09-00-8, que tramítou perante a 2" Vara
do Trab·alho de londrina, tendo corno pretensos autores ALAN SIEDMAN. ALEX
BORTHOLO DELLA ROSA, ALINE RAFAELA BATISTA FONSECA, CLAUDINEI
ALVES DA CRUZ, CRISTIAN r.;A61ANO CAMPOS. LESSI MUZY, LUIZ AlFREDO
VILLELA DO AMARAL. NILSON MARTINS, REGINALDO MACHADO CARDOSO
Oê OLIVEIRA e RODRIGO JOSÉ DEMELLO ARLINDO (ffs. 571 e seguinles). tendo
como patrono o Advogado Felipe Rufatto Vieira Tavares, sob a simulada alegação
de débitos trabalhistas dos autores referentes aos meses de novembro e dezembro
de 2008 e eventllais verbas rescisórias.
Com essa açao, também em 27101'12009, obtiveram o arresto
dos bens da reclamada OUNE'L (fls. 641) constantes no auto de arresto de fls. 645,
consistente nas cinco máquinas ali desclilas (28/0912009).
Conforme despacho de fJs . 661, da Juiza do Trabalho Palrieia
Benetti Cravo, por não ter sido intentada a ação trabalhista no prazo legal. restou
sem efeito a liminar de arresto e extinta essa ação. Em 22 de abril de 2009. o
Advogado Felipe RvfêJtto Vieira Tavares rormula desistência da ação cautelar de
arresto (petição de fls. 666), sendo homol'o gada em 24/04/2009 a desistência (fls.
667) porque a l/ama havia sido descoberta por Hermes Magnus e Maria Teodora,
A1an Sie-dmann e Luz Alfredo Villela do Amaral.
Conforme consta na Declaração subscrita por Alan Siedmann,
lAN SIEDMANN, datada de 6 de abril de 2009, no dia 26 de janeiro de 2009 os
empregado-s da DUNEL foram coagidos p.elo denunciado MEHEIDIN HUSSEIN
JENANE e SALGADO (motorista de JOS~ JANENE, ainda não identificado nos
autos) a "a-ssinar um lermo que, segundo ele, seria ulírlz.ado para ~bera~ào dos
pagamentos". Alan afirmou também que "Nunca ingressei com ação conlra Ounel
indústria e Comércio e tampouco roi minha Intenção conferir poderes a qualquer
pessoa das relações do Sr. José Jaoene para acionar esta empresa nem para
qualquer outro fim· (fls. 565).
Conforme carta manuscrita por Luiz Alfredo Villela , datada de
22 de abril de 2009, encartada às fls. 566, que confirma a versão de Alan,
afim1ando que wnão entrei com ação trabalhista contra a Dunnel teStil'lg, nem tão
pouco autorizei a quem quer que seja a fa~ê-to•. Afirma também que ~m 26/01/09
foi convocado para reunião na empresa em londrina, téndo sido deletmlnado a .ele

que assinasse procuração a um advogado que: <:onhecla ª"finí<le que fossem
liberados os valores a ele devido em "saldo bancário"
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5. hnputac;.áo do crime d~ quadrilha (Art. 288 do Código Penal).
Os denunciados,
prevaamente associados
de forma
permane nte, estável e hier.Hqulzada, sob o comando de JOSE JANENE e
ALBERTO YOUSSEF, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localizaç.ao,
disposição. localização, movimentação e propriedade de bens, direitos e valores
ptovenientes. d ireta ou indiretamente das infrações penais antes mencionadas e a
desvelar, convertendo-os em ativos licitas, utilizando-os em ativldade econômica
mediante as condutas antes descritas, em proveito próprio.

A quadrilha era estruturada da seguinte forma: no topo e
comando situava-se JOSÉ JANENE, tendo a seu lado sua familla, camposla pelos
denunciados Assad Jananf, Meheidin Hussein Jenani e Danielle Kernmer Janene,
que foram os fesponsãveis por orquestrar toda lrama delituosa antes descrita com
o fim de auferirem do proveito e produto da atividade criminosa. Embora de menor
importância a conduta de Assad Janani, Danielle Kemmer Janene e Mah.eldln
Hussein Jenani, eles receberam, aureriram e utilizaram, direta ou Indiretamente dos
bens. d ireitos. ou valores provenientes da atividade criminosa, tendo consciência de
sua origem ilicita.
No segundo degrau de hierarquia, estava ALBERTO YOUSSEF,
sob cujo comando estavam Carlos Alberto Mura ri. Carlos Aiberto Pere;ra da Costa e
Rubens de Andrade e Carlos Habib Chater, ambos atuando no mercado de
dolagem em favor de JOSÉ JANENE. CARLOS HABIB CHATER, por sua vez,
mantinha sob seu comando, no terceiro degrau ele hierarquia, Ediel Vtana da Silva,
Dinoráh Abrão e outros ainda nâo fdentifrcados. Todos, conforme descrito,
conscientemenle tiveram maior ou menor participaçâ<l na empreitada criminosa,
sendo, no enlanto, refevante a conduta criminosa a eles imputada a fim de que esla
Sé

C<li"'SllrllaSSe.

Nos fatos ora descritos. tanto ALBERTO YOUSSEF quanto
CARLOS HABIB CHATER prestaram típicos serviços de dolagem a JOSE JANENE,
no qual o doleiro mantém em contas bancárias no sistema financeiro regular, mas
em nome de .terceiros · laranjas", aqui e no exterior, recursos que, por sua orige·m
íllcita, devem permane-cer dissimulados e ocultos das institt~içôes de conlrole.

6. Capítulaçao.
Assim agindo. estão todos os denunciados incursos nas
&ançOes do art. 288, caput do Código Penal, e no art. 1°, caput, e art 1°, §§ 1°, 2° e
4°, da Lei 9.613198.

Alberto Youssef. Danlelle Kemmer Janeoe. Carlos. Alberto

Muran. Carlos Alberto Pereira da Costa e Ruoons de And_rade f1~o estão incursos
também no art. 168 e 171. caput. do Código Penal.
1
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Finalmente, Carlos Híi!bib Chater, Oil"llrá Abrão, Carlos Alberto
Costa e Ediel Viana Filho também eslão incursos nas sanções elo art. 2S9 e 304 do
C-ódig.o Penal.
Deixa-se de ofe•ecer denuncia em face de JOSE JANENE em
razão de seu óbito, requerendo sej~ decreta'tia extinta a punibilidade por estes
fatos, nos termos do art. 107. I, do CP.

lslo posto. requer sejam os
processados ate ulterior condenação.

Réus citados para serem

Requer-se seja fixado o valor de RS 10.000.000,00 a titulo de
reparação de danos.
Requer-se a oitiva das vitimas e testemunhas abaixo arroladas.
Em separado. pedido de diligências.

Requer-se, outrossrm, na forma do arl 80 do CPP. a cisão
processual a fim de que os demais fatos a serem apurados tenham sequéncla ern
outro Inquérito PoliciaL
CuritibaJPR, 10 de julho de 2014.
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Vitimas:

1) Hermes Freitas Ma.gnus, CPF 650.352.67(}.91. com ende(eço na Rua Em1dio de

Souza, 47, Casa, Armaçao. PenhaJSC
2) Maria Teodora Silv~. residente na Rodovia RS 452, n° 4620, Km 09, Arrol Feliz,
Feliz/RS, Identidade nr. 22.959.899-7 ex:pedida pela SSP/SP e CPF 230,9.46.46991 : ,Portadora da Carteira de 230.946.489-91.
Testemunhas
1) Jose Muggiati Neto, CPF 003_370.649-20. residente na Rua Jeremias Ussa, 108,
Curitiba/PR
2) Roberto Luiz de Oliveira Chlesa., RG 4_059.263·4/SSP/PR, cpf 007.310.559-n
residente na rua Iguaçu, n 34, Faxina1 dos Guedes/Se (fls_ 208), com endereço
também na rua Severino Favero. 1950. ap. 26, dois pinheiros, Videira/Se
3) Marcus AurêlioAives, funcionário da empresa Ferramentas Gerais (fls. 381/382.
388}. CPF 538.522.409-44, r&Sidente na rua Augusto Canezin. 394. Bairro San
lzídro, Londrina/PR

4) Fernando Rodrigues Cordeiro, à época Gerente dás empresa Ferramentas
G€rais (fls. 386/387), CPF 630.363.47 9-68, residente na rua Miguel Abrâo, 183/03,
Portao. Curiliba/PR. ou na Rua Ublrajara.. 394, casa , Portâo. Curitiba/Pr
5) Dalmo Pitào da Silva, Molorista, CPF 869.1)45. 155-20, residente
01 , Casa 04, Samambaia do Norte, Samambaia/DF (Hs. 1880)

na QR 6 19. cj.

6) Tia.go Roberto Pacheco Moreira. Gerente Financeiro. CPF 002.658.941-90, com
endereço na Av. Parque das Águas Claras, lote 55. Bloco A. TaguatingaJOF, tGietone
61 .33856397. ou na Rua Boliva.r, 162, ap. 104, Copacabana, Rio de Janeiro (fls
2018)
7} Helton Rodrigo Gomes dos Santos, Porteiro, CPF 002.664.381·-21 , residente na
Quadra 03, Casa 101 . bairro Setor Leste. Gama, Ois!rito Federal (ex-funcionário da
Angel Sentiços e Posto da Torre)
8) Ai;an Siedman, brasileiro, solteiro, residente e domlcinado na Praça Francisco
Glícerío. 34, Grarna, Paraiba do Sul/ Rlo de Janeiro, tel. 024 . .2263'6427 ou na Av.
ltacopocoroy. 1392. Armaçao, Penha/Se, RG 12932893-4, CPF 119.394.477-.55

0?

9) LuEz Alfredo Vílella d o Amaral, brasl!eiro, casado, ferramenteiro, cujo endereço
sera fornecido opo"unamente.
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~ d.: tlisf"mthitidmlL· ~o.:xlcm!l p<Jr JKlrt~ dos dHil.;iro:-:..

Llui.l

(lp.:r;t~·J(t ,km11m em

48 !hmls (n(l linguu~.:m lltili"alttL p~.~tJ~ d..:nwr:lr I>·· 1-1. [) 48 tlll

dHI.; i ro Ll hkm

~ll Juçw ll(l di f~rl."'l\l.;<t .:n1 r o,; ;1s

t::l:'\JS t•mpr.:J:t:!Cl: 1s

I) ·7 ;?j

11:1 1.'~1tn!)(:t L'

11a

, 0

vo.:n~l a

da m<''-"-i:l l.!"iCrlmgL'Ír<~ l.1pr.·ad),

E:sSi.l L':'iflLki.: cJ..:
tcrdt(lti<LLs.

fÇ{fl'

htill<.:<iria [Xlrakl(l d~ çiimi"'io n;J(l 1\'fl:l rf(l!lkifa~

,,l>,;.:n ;tndo·s~: quo::. :.Jprm;irrwdv) po.:l()~ m<,cJ.:rnll:< nwit':> uL' cmmmi.:'-lçii<> ~·

do:: :Jçç,;~~) ài> r~.·..:k~ l'>andri!IS H(lCklll<L[~ L' .:!>Lr;mg,;irtl:-. 1.1:-; Lllll.:im,; .te 11>dU!> ti-; pan~.:.s d<•
l'<li~ rdat:inn;lm·-:>1.' Cllli'Ç :-;i frcqu~n1~1ll(.'J'ltl.'. Lli<:nJ,, .:mrr<·s(ÍI)lll$. ,. {I"(.IC~mJ,, f">~i~;i\..:.;
dl.' llH">CJ<L'

mtcinm•L:> ~ ç~1rallg.:ir:3!-..

I

1:

!Ir
Rdc\":mh: d<:51<l~<ll'. fin:Jllm'nlc, quo,; o ~i~tl.'lll<l t.Mlltr cahn C: um si:;ll:m<.~

par;!]do disr1.'ll~1\"o.:l J'l<'r H<JUdl.!" ,lu~ l.'<llldtl.t:L'tn lici1:mwnl1.' :>tJ<l:> ~llLYidatl.:s. ls"'>
pc'lttJu~ ~mpn: f, li Jl<.'s;:;j\·~J a l""Lmstiwi ç;-to tlc di SJ'< 'll ihili Ü;!tk~ no ~·;o.: ~~·ri111 """'m :1

im:id~llCi(l tk

!l"it'>lJ(():>, crtqu:m1<>

(I

rl.'<lf i/<~~·àl'

do:: Ín\·<.':ilil1l~'l"l{L1~ IW lhas i f Í~u:.Jflll<.:lll~

nAn !i.Ji <d~jchHlc Jrihtl(\L'(~<{.
4":-:a 'i~·f~:.;;;a ~i'

c-.;c (C<lll"<'lid"~'\'' d·· ~-,,,..nas CJml'oi-li·, o:dil:t:la l><ll" Circvl;•r ?.2:; I. J..- ::..' IJ1l ~~ 
El,\Ct-:!1. 1 <\ "..imt-m [X"odh s.· d:.r '"' "'"'~·•Li'' -~~ ta~~' liHn (:nnx>rwç,,,·~. <':O..P<>r!:l;<l<:•,
1:an:oif~·n::·n\'l:•s HllJ.fl(:l!'ir11:-. 1ela Ij,·;r' il ~·nlpn.:!-lii'll!•~. tir~1'f:h:r.,:mr ~l'lhl..; t' · r.'q!;,~,"nlc:r r[IJ~ 1.. rur r ·~·tiJ~,r \.I{'
~:}\,'lo,! f11rh1.111h.!': (t:u)ll(lrJri0~ aJH11.:aliL jo,,,., ~'m\"\'" d~ :f(11,•(J,.,_ ~l"] \.'j't'LI:-i turÍ...II :;111.,, \ l,il~l'll ~ ' ,'r;r~~U.I:IõLI ",

J,,

''''li·"

o:IC.l "" i'li<i'"O:$ d.:~ Ífll 1 C(".\. A fl'i'l>r:l uiç.~ll :!~ '~"?''~ ib il iJ;,d.:- 1\1'
ior IJ'"<'"il {\n,rr~r
il1i<i'O:~ J~ dc·t>o,ilo ..;n) r<"l~a tir<> ("(.":'. t ·nm ,, I{M(Cl (la'~m ~h"~"' 1a-1 iii:IC<' lr~çt,LJ<l rl~ c'.~\bin,
"·'1i11~:wn~l, ·s~ -il di'"I ~e> 1:1n r~':'~ 1!1 r<'S c 1hi:UJ 1:1.:-,. i'~,..,.," i' ,,. r 1<'u;1<l:1 a
imc:fta.<;:lo ck• 'f\'"{"ll~'~">

<".'["'

;n,,,.

~'"'f>. I

\

I
I
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1\-tiníst~I'Ío N1hiko Fc-<ll.'r~l
Pmcu.-a~duria d~ Rt>púo!íc,:j

tló

Paranli

tJ )!:!!.·UA rt f.[:\

1\:;sim S(:mll), \ "Í:t

i.!~ r.:gr~ ~1~ dkru.:.-; <.JII~· Pt.:l:iol:~un ,,s d o kir,1s. •·al~lldn
:lllll~kme pr,,rü.:i~' á l<t\<~g~m ', l);)o p·o~su~m ,,ri!,!.cm

SL' do ""'!ll('lll<J Jc"tlar ~·al">O .._, J..-s.~~

r~ua L)!-> fCCLII':IIl~ tllm ilnl'lltao..ICJ!< ~ p<1T i~5t) hU:<L"am ~ ~·~4tÚ~ar ,!:J j,[..:n1i llét11,:fin
dc1:o; SUjdh)~ Ja 1lpo.;TaÇik1. J.tlll! e (lnl"ill,ll•c\rj~ 11;1 kgi:.;)açi\co brJsLI<."il"\1, l'<11"rH) IICI.S c;JSL1S
lic;j(<l

L!lll qUl'

<• dinht!iT<l .; ~)1'(1\(.'tlc t

,!in;ltl do.: <:riniL'S

fJit;.~m-cm-." ro.:Jil:in~i:<. qm• \ <I1Üun de

scm~·gll~'<10 an n~rt:•HrMico. f')t'.:ul;•tcl ç ~·Nrll!'>'l;~<'. nn ~ pr~)~Cl1t• i11Jircw

ck

crmH.'!<

cuntr;L o :>ist~·mrJ linan~:o.:ir~) nacivual. Do: ~1u1ra píl!!e. hii <Lindu clil·llLL':o. <.jllt: f-:.11~1:<m1 11:>

dt)lc:ims para t"iz~r tllm·imt·nta.,_";.)(o~ d<Jndo:siLn<'" if"'ll!llr imrx)rta<;iio.:s ~ubfa<ur.n[;J,.,. [)llr
CXl'irlpln}.

"bmb~111 nl~u~~~ LlLlkim~ fomco.:cm ;n>s ~~Lt:; .:Jio.:nlc~
"omt;L <=(1T.f\'lllt'... L'lll <.jll<-' <l .: Iknk.

mllil

Yo.:r,i;ld.:ir<l

'L~~ml(\ L!\ i t(l r (I ~Xt.:ll ~a c L':<tri l:l :n:t!-tLI <lllll'lll<Jo.,:.:h>

d(l SÍ:'oiCilti:l tin;m..:o:in1. t:UÍli/.a n ,[,l!~·ir()

Çt'tll<l ,.L!rd;L,!L!ir.-

in..;CiLuic;.Ju li11;m..:.:ir;1

pllT(Ikl<l. ~~:lli:t.;trt,!.l J~·rt"l:<-i<ü;o;. ~~yucs, IT(IIl:>f~·r.:m·ia~ o.: l<>d:1.~ ;1ch·idad~:~ h~llldri;J.
l'c•~m. ni.'"5So.: ~tl~O. !'em n~:nf·n,m t'~)lllml.:-.

Por t"im. n:..:.:nl~mo.:nlo.:. tt~ d<1l~ir~~~ 1ô:11 ~..: \ LJ)iÜLl ,!~ tllnu IW\<.l li1llll-i.l d.:
cv;Ls;"hl do.: dh·ili[lli. p<•r mL!iV {1.:

~Oillf31vs J.: dmni(1, SU[Ill:'o(~liHl'lllt.- r~;tli.r:1do-: p;ll"<l ''

~!!itln~nHl c!L• i m 1"!<.)11[1.;(~:<. 0 ..; d(ll ci rn~ ~l' ~ai.:! 1H Jo.: uma t;ülw tll'~ !>i !>ll'ma:- ,lL!
Çolntn1IC. )llli~ <h ln.sli!llio;:0l'S F111~lll~L:i(<l!' {." <J~ ( "(>11"0,:1\)i":l:'o de Va!mo.:.i l1ÚH rm·<:i.;;Lm 11ltli~

]"l(:~ui!<iir jnn4<1 n.~ SJ')("{))..fEX.
l'XÍ:'tÍU

;tL)

rc:Jii~.(ll" um l"l'lllr~lW <J,_• dmhi<), ,.,o,: rr;ilmenl.:

<lqlll~l:! intp•>rtaÇilt1 qu~ rus[iiiL:;Lri:J (I r~alil:t<(~111 dt' lLnl C:CIIllr:J1<l de l';'m1hi().

Cln C<>lll."l.\ !Íilt> <"<."~ "f'l"" li<:I:J. <" <>rJCill ;!" (1·-<,:o:or<•~ . .1, t"<>ll~!Í!UiÇJ:O d" ,li,pllml•olid:~<l,• l'\l<·r~.:1. .l p.\riÍI
da i. <k,·c ~~r f~j(;t 311;11 ó '~" "'mtr,ll<> de '.imt> i1>. ~~ 4U"
i lo l:o '' >ii~tr~<l'l\Cilll> dço di oi lo c 11 •I (,",l{.'•·r I !"tio/)
nl) 1.!'.\(C'ti:,r, j:'t. cl·'\' 1)1) t.:V:'l~f.J[Ll dL: -.·,:rmhu' <1:\l.ú tndK",tdt' \~ J...'~IÍil..:t ..!.. ,..., rt:r!IT\1'' li'-' t',h.•!i\'-r. S~o-.brc .!.
'\=lln\j1·1ui"·..1c~ ck Ci..;~:<>uibii:.tSiid~ t._'Xt~o•n•<l nl\~ ina:iJ....,,, lri~)'111LI"'. lh:.'nt !11~:-1:-'h~ ll 11·. <_>a~lllll li L:l: lritd~ .U:.•
n: ...·ur~Ll:O. nLI ~11\.. ~ rC'..'llit'.J:Çl'> de in,·c,11nl·c:nttl:\ nunc~ :1\li C1 ibu[:ILI;,, l,;'llqua;,~,, a r\'.Ct 1it'~).l\' O::t: '"'~··:~;l.o
do;.· (jl))\)j(\ ~~ttr;J lll!-~:rL: ,\,() dç 1'\:'ni:-S<\i. .J 1111.1 !11 LJt: '-'111 rrL;"'Itllll'' fU• l~i h~.ol,uJ:L jS"'f Ull: ,ç,::.fr1\l pc•rÍtldl.l.
31'1Ll\Írnad,m·~n:L' <k 1995 ~ 11)9/, ""' I~~;,

r""

-'·

./
I

I
I

I

L'""''

.~Tan1u l' 1),\{' Eh
<l <"0.-\ F <'d iliiTillll c\lo.: I:" m•ror~;,ll.t'I~Jo.o ,!hri,g,\n<.l!J ''~ ui\ 0.:1 ~"' '"lU C<"\ .1:;
C<;.'llnl1nll41. <.'Spl~iíllnlL!.'Ilê Ih ti t:.:lrtL'<.:11X.I1. 41 Ídl!:l1 i1icar .J<. JÃ.1T(t:, d.1'õ nr,·r~l~?\.·~. II):J l!l,·r :J.Í:, (L;~· ::-.1 111:-. f._ Ir
v~ ri..» .lrtl~ hSt.: tuod.o a v..• P.,'mlll ii' '-' r'~:-ala L·..:trt:t!nl•1 LI L• \ il h,lrt':-. • ·'p.ipt·i" 11:1 i I" j 1: r.::du::.r \74'1"1 :tu k il\,,t!.,.
"-'"'1"'' 'l ·'o:" rrl'sent<:"~ iiiJic••J ,!rc' '~~ 1\f'l'r<l~~·, "Soli~iJJ,. 11' qn:11• "'" h,I.>Jt" r-.·t<1 (k'~.),> 1"~,,1 na!(c"}
1..'! i;11t\ t.mt .nn~icnh• mal 'i:;- ill:'t I ~..::•' <t•:!J .~;" w \!''"":-. m.1 .... c~,\fJ,,!'. ~T\ ~1,;\l:-. c J, cnh· ' ,.. =-"'-·;,~,n~ J.,:Hll.1;, "'"'' r<'g~iil~il<>. ~~JÍIIM ~r;11•o!~ <''r:IÇ<> p;1m .l o:in·ula~·;ho de• dinl-o,•irv q,oj<l. ll~ .J,olo.:iw,., o..l'•'""·
:LIII~I~ <"t:>nlO ~.C.c'nl.:' l~r.;l'iriJ.~d~ qu~ <>i>"-"""" :o 1-~'·il)!..:"m J<' <.ii11!1Cin• k " : o;:11r,1 11ho,;.';•n:.1 d:t
[tt"<'~i(i.-..~·;1" ~~i I lit' ,1.;o:1n de il.l ;, "'). do:1 ~;-poJ!J <.I L' Jd<>t.lr """<!'(!" < .:~~ 1h a~ ..ic pr"'-'11~;1•• "'mlr:< "

Os. d(';oiC'i ro c.

h t.:l(.'liJ,g<.'O'I dL.. a.liHt:\, cumn iiS r\..~rJS

N .•:-a:lc;tiL\ <k (,lo}l1p/JL)IJ('"-'· J ;o.. p.")II[IO:i~ .. ~w···.t• rii.'Jr': d;ê7,•1tl~·r, .1 ...
n~.;.·~~;otiJ' l"<llliiii:O<"il~·~~c'S ;1e> t'OAf· c 11/\C.T'-.:. <k- I~L'm'fiC.ll O• v.:"" .:lo,·o•l<'' P<"IJ.I" I · J< '\i~)~adc·,
lm"•kir.l>. ~In m"""~" m.rnla (1< r~~bmb d.l, <>i>"r:'l"•"\'~.
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Mini~l~riu Públi~o FC'der~l

1-'nX'nradn..i~ lia Repühlü;a no Pa.rouâ
!"Q.&Ç.\ l"'i\_k~:.~

1\ssim, os

rcoli1.mn

inlportilÇL''L's

d0IL·im.~ .;ri;ml l!lllprô:J:.. ~k f<ldl<ttl:.J, qu.;- :O:Y!)Il:<tam..:nl,;

d~ 1111:rcadMit~.~

nn

l~msil. C riam,

1:11nhcm.

~rni'1\!.~;L~ '!tJ.\hon·.

'-]Ué s l1Jl4 f.!i 1:mw1tt•· cn\·iari <~m ll'l\!II:<l•lllrias an Hr;tsi L abri rtLtL> ..:(Hlla;; IW L'Xh:ric,r. ;:rn

ll('lllé d.:slus

c:r•ipn:~:L:o:. 01/slmre,

t!llt.'ma..-:ÍL)!l<\i~.

(\m1 i!\[(1.

p-;Lra l"{"l'd'l:r

''-~ \~lh1r,·s

U<1!<

.-;uposi;L~ tr:lllS:t<,'~''"·-;

a~ {"lllj'ln:~lS nr:l~iJt-im~ Jt.• l~cha,i:l ~ilnUiatll

das .:lllf1ll.!.iiiS t>}J.~hoi't', fubric :mc,l(1

<~p;tr~lh'Ín li~ k·~:.~lidad<:. n~:<illl

0
'

iiJL"UiCI'.\ <.'

lllfl:l imp<1r1:1ÇÜll

CHiliWC j 111( llt{)!- J.: lr;mspnrt,;

..:v11w contf~los simula•.l.,s •.!"nlr.; ll

:O:.lll>\)~li.l

(1;11~\

d;cr

irllJI<•r1:ldm'(l

.: a <:~portMNu. Cc1m,, 11;"\0 ht\ p:lcJr~,ninll,':ÍL1 lltl~ tllltmas c.lc c•mtn1k. t11Ui.illll~l11i.'
S<.'tju.:r n~.·.:ç!'!ÚI<utl :.Jpr<:s..:-ntar a D..:dura\·On d~.· Lmron<IÇ~<'- ( 'c1n1 ~\LS~ em lai:-;
Jtoc<m1<:nW:;
wrLLrJitl c!.,:

false1~.

U]lTt!sçnll1111

infL,rtlla~·ô~.~ f:JI.~il.~ ~

llm1r1c~ira

1.'

r~·;Llit.;lm

('lÍmbh) ~ob ~ !~lisa rnhril.'<l dl! imr•lr!;L)'t"k.~. qu:111<lo. ~E\l 't·rJ:.Jc.l...-, tmlil·:i~

d,· mt::1~L :-.illlLLl<~çt•o ç~)m

ú

tlm

de ~nvi;1r \":iiL1r{":> alo c~tr:mgo.:im. I J Jinh..:-i1<1

c.:m.;tidL> pilra a c<mi;L nn <::\tl.'l"iL}r• ..:vmll
l!t"ll:\

Jn;;.titlth;àn

~· r~r~s..:

lllll ú>IHmlu

c. cnl~<',

til:' t:úmbin ,·in..:ubciL) a

imp<' n:.~r,:;in n.:nl i 1.aJa.

li. Sintesç d>t~

imputaçôe.~

Os dcnunciacJLb NfJ .\JA, L\k.'\, LUTAS, .J0 ..\0 Hr,\ '\ir.;,
("I,.(<;VJ-::RSO::'l, .HILl.·\N,\. ,\1ARIA ])I Rn:. }'AIÇ-\l, r HI:\ALDO L"<•n,;litniram <:
iru~srm:nn org<li1Í%<1Çill' crimirlt>~t. ~10 ml.'l1<.1~ dêsJ.: j:lfl~ifll

tiL:

.~111

r

;u~ nl<ll'<,'l) do.:

2() 14. a~~H:inrLÜL>-!.1.: .:m mni~ til' 4 (tju;llrol pc-:•~~\:1~ . .::-;trtllllralnH:mc: ,,rcJcnad:1 ,;
C:lf<ll.:l\:rizaJ:t p~li.l di,·is:ill illft)nn:il UI.' tilrdiL:-..

i:<)tn

nnj~1in' ,k (lht..:-r. cJirl'l<l

é

(;",\ lrJ'.~rie,· 4d~llúl!"lir'l:llll• .!,· 1;.Unr~ l"Oin~rciJ.I pd<1 1\~:.~ul:mocn[l' .h,IJOJiiH<!Ifo1 ! ,: 1:1'1 d,1,çllllo:l' l•) <lni[i::,,
J~:~tJ t':\~lt.,r1ô!:õSPr n;11 frau<.,)ç-...'C~ 'Clllh:r'CI.:Ji~ i:Jh:rna-..·1<>11~11<.. ~~•.-~w::dQ ~~ kl.."t.:~..·Íl.!, a !oi(LIIt4 ~llmu,'r(lill :.i "'
,!oc.:unt~n(r.1 Ç~,.• 1141tUr<'/J -..·tJtUraluar .. ,.,~.. ~'rvlhil ;, (lj>rr.:::a•rJr• d~ ~,.·,,mpra ~· y~··~\1~, t•nlrl" "' iln~"nJUw
~'~ISII~)ro c o C).f''L•r~a:S,,r t:"'lr:H;g.dro. E\•·n."~.: t.ult ,!\:fpd -.irn,br ao d&J n•'Ca ihc.)L n.L ... I.•rh.:r:u;l'a..:-. ~k , ... ,~,
1111 J(h.."n:,jd•l irt~~mll. Cln-.:'1 ... Í.J ,teÍ.I!.Í:•:,I !.ia '""Oi..:'\•. a~:'in.IJ~') l'dt• ...""l"c,rta.d.;>r, ~,: .;~.:."t·~•nwll1\l <)rr:~.awri~t
Pil'i lm;:.ma~·~'oc:~. J•m• .• lobc•rJ,·:u• d~ r1"1~:c.,,J,,,;;" j1m1~· :.t ,\lt~nu..-~:1 br.l<ik·ioa 1: ::uro0..•11: Jlln:,, ;·1,
C"ll:u:~~<;Jri.''. /1. /111>>1<'<' 1Jilli>Crol i: n 1~ ICI..I po..-i:t> 111,1Í!UiÇl'><:• IJol:OJO<"Cir~' nu I Cd1il 11~1~11' dn C11111!rlh) <:t"
(.·:imhi~,,_ .~ 1Í•ll de r.:1.•;1tpro•r.i.lr ;1 .:r~,•p-...a lr.ln:!2.:\~lç, Lot·t(·r..·t.JI d\., m..:rt\t&.'r:il:ot ;,.'

xr, i~1·~~~ in ic k••, :"' "''"""" (k:-.J<· I) :1: Kl" ~" ..::t11..::. '"'1111' •1u:rdro
l'1 ·"-~1111~ :.
1..:1 ~~~~Oik·:! de J.~:'"l•><lc :mu (''l(r<J.Io.'lll IÍ!-!<'I";:l<}di:L 1'+1111 ~<~1::. il in·1lUI;1~:"'
l"~al c·,:rtt r:ul,•
7A ,11 ;;>!lll/aç:\o c:rinltl)o',_;l

de";{:\ d~l.l.
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7

de ~~J
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Mini~l~rio Público Ft•tlcral
l'rul'uradorl~ da Rt:I)ÜbJica m, Par.mâ
[Oit~T~I"ll:rA

indi r.:wmcJllL', \ ;mta!-(~lll <.'.:(11lllJll i l"<L. m.;,iitlm<:

;J

Jlr;ÍtÍ<:il O<!' Ji ~ <.:H:t~ i [llri..IÇik:\

no: nais

d.: ~:arátc-r lmJl~ll<Li:Í<m;LiL' <:t!;as po;11~1s 1~t~.\imas "-ilt• :O.llfl'l'rior~·~ a LJli;JirH :Sf\L1:>.

b11~ ~011 (p<:io mo..'nus.l c: 1'l.ll:\.:'f)J ..f, ;t (kf1LIJ1ciCJd;t ~EL\1:\. :J!~in\ln
..:m çomC\11"><1 L' unid:1d<: ÜL" ~~~:~tgnio,.; (' Cllm ;l r;.~nkip.t~·iin do,; d<:tlluJ<.:i;Jdo~ :'\'EL:\1..\,

lAR."., tt'('C\S,

.r0,\0,

COEI.IfO, .rtU,\~:\, MARI.-\ )}11{0;, FAI(:AI. t

kiNALJ)O, 01l.:m Lk 1tLLCm<; pl·~~~'us n;Jc• hlt,111l1l'llk
\"Ll lunt.iri{). li...<:r:nn (>i')ér.J.r insti1ttiçil<> lin;.mc;:ir;L,

~ \·nw1! d~1 Hra~il"', sohrçtuJ0 J1LL'Ji;mto.:

iocntilic:ld<t~. tiL· JlH>\lol O.:t1l1:-:l.'iL·nt<:,

~{·m

a

oe,·id;L mno ri:r.açiic• d,1

B<llll"(l

I"L';dit<t,.;:.in ck opcruçt\.·s ilcr,!.;1ÍS 11~1 11LL'rc;~tl,,
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! i :'!'ro-..:··~:-(1 50-.l~H(t I-SS..!(~ I ~ .)(l.,l 7(1(10. ~I ,·oll<> ''· r ·'-~ ~· ~-.
; 16""\ .. ) Al .fi:X.-\\;!)RI" n~ ,\f"lOI.I l J"llA () r.IEC.' M;l·.l\ n : tll-: VIACll:~1 I. !"\IJTIA
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.\-Hnist~rio PIJbli~:Q Fed~r!ll

Procuradoría da l<:ejuíblíc:t no P~ran:.t

.,.,.. 11'.
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~1."'1\' L: rHr~1 id~t~IÍ1il'':lr
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I! Ul)l C6:Li'\!,o UIX'
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li illl,l(:r\•n.; Í.l~ de <lic1~1~j h l \!"fll(L: hatO.Ç(I:'. ::..,)1':-fctud•l rr.u: !'fi..! :i::"lL'i.::t... \! !t,•jr,._1nki1'- Íntt:rnii(I'\'~P:t i :'lo. .1'\!\: 111
t"(•lllo' i':Otol '" !~ollCO< 'c' <.:lltllUnll",lrL:on L"lll•;• ~- . f:kfCI ÍULI c<o<li>J<l ~OI> li oUt;oiQ< L' C:L<!.o bwo~·oJ que
~..•>.1 ~I(' ~~~" fl)UfiJ~• ("lt.t<s ... u'i 111)1 L<'xEi,L•.o S\dft Uflico. ~ 1n i~:l <. 'L·I!'li.-... ~r.Jm1~·..; t"lJ 11..: o~ d~~; c.-<r~ u~J',l'l r .n:i\:-11.:~ : o1L
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JIÍildH f C\ili l:'l.!!irnL'-<1"' :>.'!-"1.~1.·\ IC'f"llltl<' CIIIC.' 11~1'. "':'\"u• ll~<J fH~:tmO' n:Hia 1"211th ~a ~qm~··.
(Auc.,~. f• \x: ~,.,. n1(> 1-::' J.P, f'lfl ..~.~. <:!)
1 ~5''() lh.•râ Jrj rjtt•'lt?J.~dJ1.,oruJ \"c:~ ftJL: (
d,·t~}..'~l.~·m •'Ji/,'r.:.iL'. t ú(·,'~;I•.'(Ífl r),Jf LtJfo...
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Miqisteri1~ Público F~:tleral

P.rn~uradori~t da Rclltiblira no P:1ran:l

...Jl'lo',prpr..mp{.J!'-'''· f11

fOR~AI,UH:r,:~,

~VIKCU,O 1..!-lll<lill'Cilll Hnilv: '"RH!·": CIBQ t..S }7.{)/,I(J .~ll:Ci.r. :\n tl..'>;ll' de• cmt~il. <L mo.:n:;,~gC"Ilt fa;.oo. rd~ri·m:ia it l'<'llli..o:<~.,-:Jn ltc v(:'l.·r~ç:J,, ~k !-7 mil cf<,l.Lr~:~ , i;1 ,t,·l~(lr
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a
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L!c ..:'\lnt.:RITOJ ro->r 11111a TEI) <L s~:r r.:~li:t<LU<J

rw
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Miní.'it~rio ...... t,liro FIÕ!h:n•l
Procuradoria d:J ~i:J>úblíca n•; Paraná
~"0\ll".i._Tt.JU:F~

a!gum;~ C"<.>rHa nn Ewopa p:m1 dL•posil;lr ~lll\>s c qu..: ~(>Sluria
Hr:L~il. :"'IEI.MA. ~n1~11. t.:!sp<'lldt: qu1: :<i.>m~n1,; (t•ri;l n;tllfilia c
Hf'\lrtuniuad~ .:m {jliL'

L)

do:

rL'tc~r

L'l11

r~:li:> 1lç•

l.fUc•,;tion:ll.jUallhl ..:um.,,

in(<:rLDL"ulur Ut\ 1:'>-11:\flO} n.·~JlCIJIÚc 'I li<: ~..:ri;ull l.J51l,fJOO

..:urm, l:"ntiltl !li"F.L\1A ;Jt]rm:l l);tnJ úcp.1siwr 150 mil .:uros nu mnl(l tlti lltili:.J c ,,
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p;~~~•rta

tlu cmn;C~t <.k ~'EI.:\1A, ~l.:tm lc:-ali.t.:.Jr um ·1t:D . .-\ o.:mr<;tt1J<L l' JlÜ'IIlr:.J
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:.J
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f'iEL:\1.-\ c~Hlltll<l ,\RTl!Rf"l O. sol kiMrlu1> <•s d<~<h~ ~la L.!~11lhl r.lv lbm:tl d,, Bm::.iJ <.J~
L;nt[1rl'Sól 11\·t p r:R lO BR.-'\ :-; [L.. pu[s h,·ri:i u In c IÍC' ntc d<i R i L) ch.:- J;tnci ro l "O i :-.'.:' !em ;ti ~1<;
J:.Jdm d:1 !mput11 hraliil. ~ .. ,) 1em clicn1t: meu 'lo rj""l. VI.·\Ni\.o\ L!nl:j<' di; 11t>L' ~ri<t

55 mil n:lqudc ciio. ma.~ nu n11tro dia ~riam m;lÉs 75, lAR A, C1Him. p;L~"H <>< daJ,,~ da
coma da 1~1Pf:RtO para ~EL\1,\. ·•. \'1.-\\!!\';\. cm<l<l, Cj\l~sli(ltta se JIOd.... ri:.J ,[~fX"il.,r
1od0 (1 \ ;Jim na r..:t~·ridtl <'<lJlta c :"iEI.\1..\ l.!t1J1finm. :'-JH .lia !-i.:~uintl· ( II.Jll.::!(ll :q. \ i:J

IHH'>"l. VJ,\i\"K.•\ úi:t (lllc .ift tCrltl "711 ll;tmtLu", t1p~1r1llllLLl;lJ<.' em qu~ ~f:tl\1.-\ di~ p;tr;.~
13~;)3illli•d••>! ··f>r"n <<.> ú•mprar .3U(I (KI(I d,• p:~r.('l. l. f Vc-j.J '" "'':i: rc.:1 :,r~.tm•;1 ,.,,,,;) Cll~npn. i"-''~
dqx" Í[;" El•r.;.>. (.1u~r(l r(':~oi>"". 'kll,.:o· ""()1u d~ <"lll\,... l~;n h<> ,<>In. ''"1·.:~·' J.,i 1'1 iflh11 J it. '' 1 .1l1•r. ··1 I !'li
lmn·· :'>idm;J.: •·t'tJtlc srr 1!'0. l I plk" n;a 11\iiiiiJL di i";,··. );1iminh•• 1.-n>hl:~.: '"1-:uw,"" :-.F:!.r-.lt\ ..-:>:p!IC..I:
··~1illl.!.!!..J:Il'l!J!.Jl~ils tLI~.t .. 1 !"ou1u nh' pJ.I~J ~~~ ;<;.:;.• l'q '~ Ji1r •i•<> 11.::1~<•1jtll."" ~u.,.·;~r,·'~'';>

·y,,

"'' hmKo t>r..L-;il. Se f,,, '"" I';•><<> rom;J. '"'''" Ih ""'"'"'''••ro.~·· l:•n ''"f'I.Jiua ~I l.~1.-\ "''-~'<'
pr<"dS.:" do: -..·i ....''"'· ()<fiO ,·mh.'5. Pq )X CL' i 'o ...:utu ir. Pr.l ~ ~ r,l l'tJ i lu S. p·,, ''l~ntrrt!i ~a hu t:~\1~1 ll)l:l"' k.:d, <. ..,
~-~~ 1.; h11m'? 30l} :<: ~.)/..:::: ;7··. (l'rocc<s<• 5fl·~~.;.\ :. .! l .'lll_t 4lJ.1.-:'(I(IIj·J'R c·~··nr" ~~~. ~r? {•·1·101 )(11~.

1-110· Hn i1l1o::r.~)

t

I

!

2127

2128
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Mini~ll-rio Púbii"o F~der~l

Proc..·u•·udorht dn .R~públic~ no P:m~mi
~c.!J.t.i"-\.HRJ':!::!_\

c k ~tLCn:!1:tr na Rwl da Qui 1m1lh
tjlll.'

Março de 2016

~ "mdrit!n dn

1\..:1

IV-_ Dua!;

ll,

"lll\1

htlr<L!i

Qo2. ("cntt\•. ..: prclCllmr \-1.-\RC'J·:Lo ç ([rt.<T

Ll~rwi:- \.']..\\:~ ..\a' i~:~ •Jllc ··o r~tpaz ta inJn la

IN·.:tr o din··_ l'ki"\)Í~ tlc

J~ I'eL:I.! I:,:r
:Js

~·mr~!-tLII.: ~~ dinh~·ir.l, Nt:L~1.-\ r":r_t.; LIItl:.J ~VI.-\~\·..\ gC>S!:tri;s
LI \ a lm ('In S:IL) P\tull) llll so;: i ri (1 i LI n I ar, <L ioJic!r qlll' !1~(1 :I rctw., r ai j,;n·n
L·

a1ívitla.t~s dl."!

corr..:n1c

LmL.!(f

hl1

<h.JLid.:- , ·a iC>r

i.!

<ill Y:.JI,m::;, [).lr m,;ill LlL'

hol('l<(f!.'.:m. nw:;

,.,:,·tla.!..:im

l'I111 La

('I i.:tu~.'i ,.,

Úl' ;;..: LI s

l5, W.~ lll .1, ,·[a BBM. Vi.-\t\:\:.-\ <ltirm:~ yu~· rw.:i~mt rt•timr

tJLl~stiOil<~ :'•i~; I.,\1A [rli.:kn;lm~

(ircl<t ( i<Lrhll Í

ond~· roLJ~ri:.~ r~·t imr

0

~alor. :--JFT.l\.·1A aiirm:; q1to:- cJ ~·al,>r (kjlcl:<Íl.:~<l<> do.1ri<l a yu:m1ia 1.11.' { ·s J017Z .OO. rt:.J 1:1:' ''
d..:

._:~)j)~·cr~lo d~

1

RS 2.J2. "' i'ii-: 1..\J.-\ intÍJl111il,

ft•rir;ld(l Jl<l Par:•gCl(ii. em

in~lll.sÍ\C,

CJlll: l'Sk \:!lm

rl•(.k d~

Cindo:1d dd h 1, <.:a"(' fL)!'-s~ int<:r~5!'e UL) ..:li~lltl'.""

~a IHL!~ifll<L l inna. cro (}(),H~.::fH~. \"i;l BB.\l. ~EL.\IA q:Eld<!
i úcnlili~ad::lllM i\!(tf"~o'i.'IL)
Lliálc'S<'

c.:~~m lAR.- \.

~ (1l'f,Ç.lll1l:.J SI!

s.:r

<L CJI.J;tntia

c.k· CSS

I};_) mil .

11;1 1<1:-.a J.:- R~ ~.;9.

:l

IX!\~(l;t

;;.,,

Ln1

l <t;1().'2() 11 Oil;5t}. :"i}:L\f..\ 3licrmt qu.; precisa d<.· -.li nbl·irt> 'im

rA.J.t.\ [~ lrL J o mi[ 1.'111 L·,.,rêc; ic. I"
1\:Jc> ha:;tn::<~L'• .:-rn I(,_, (1.2() 11. rnr (io:il'l\1ll>.:. :'-11-:Li\L\ liLt;, ~'l'nl f'!.':"~;(f;l

id~...·mi!k:tda ..:mno "C;Lrlii<1 .• - \l'U~ lr:.Jh:Lina Jl:L l"O V ("01\RI-:"J"OR-\- :'11h1~.: mtli.•n.; da
SIJ.V1\ & 1\\IDRJ\l">i; a!irm;m,!ll qUl' <.~s ,,r,[,:n,;; l'~l<t\";1111 d,;mM;lJlJc, d1.·m;n:-.

i:

4u..:

'':-(<Lriam p•,: rdcndo ~.:li.:nl,; ]J<lr c<.~tl :-::J di.~s(), ''·'

{o:~!'~Rhl

1

Ti 11\:J·: I. MA:

4u~r r··~I:Jx·r

~'j

o,,

··f 'st• !lL'ix.L j.,
h.i r>LJ ;'·''·'"'"'""·' E
b"'
,.,, S;- .'
j '-"'"r,,.
l•rr.-;t' •«l 5(HQ)97-9! ."m IJ ~(1.1. )(l.)()·I'R. t;. ,·,,w I, .-\'>;1·)\(l.$_ J>:,;<illa 1·~·~0
1-:o:-.c,,:t <Lil;, j I:'-'I(1201 q. ç,,n1c{"m,· ;,~~""""';.:.,·~ Jo H,\CI "' · po:lo c.1rnbi" 111"1d..\l. ' ·~s I.~X) n <l
'"''"'' <tkme a R:",õ 1. PH ~ hnp. :·""""" ·U·-cb. :,tr·~. br·l'c·· "n>n' ~:'"' "'"" <'«U<>.a~p
l.fl Vi:t1\~:a· ··1\mi~a ~" 1''""''.,~,-;, r<·ltr:v .hiLh,:k Võil,,r;,,,_jo:. ( )r, 1k<:u ['(1SS•>I".:tir:~r ·1''"·. 'kln:.1 "" Rlõ 71l
-da ria. Bl j11 ~mlrul id>t " ••na q uc ~c 111 L' il('ll :li 111l rj "lo.'! (o$ JO I '!!,!)f) ( ..•} f"~~o 1f <jiH:int l'"t
'JJic>r, Em cill1l•cl d~ 1~1. Eu tcotf"lj_> lo nk?"'. ( ;"'!"~ <>> lt: ~1·cm0 I': I ~ /'J'. ~l>-.> l)
1·12 JhJrc·-.·.l,~· "(h ,,,, I, · } J1,1 ~.~ ._.._,.)r;u... : c'"'tJJ' () O,(oh/t; oJ.. ,,./t" I.'~Ut/r' U1- J .t5f/IJ .A' .!,.Ut.~rJ .. '\.d lil.!: ··:: \LJ
1""'".. ,.1;,ro;-d,, ··o;; 1i.•c!Jad·0 :i;, 'ai('ll .. (['('' " ' ''" .~rf.~X.f57-~-1.2'J I\. 11l~ 7(;1J(t 1'1\ o•·nt., f •l~.:; pp.

lrl:?-ló3J

1 -1.1\'~.-fa d.il<l

jlllo

ll.i· ~VI·IJ

J

IJ>.a

L!,•

r<l.n~r~;l<> 11lki;-;l .:rJ !<.$.

2, 10~~ .

~-~,lnoi-1 " 1~.-\CJ·:"

(1,:!1~' \\~.L\..:!:..~t<.:ít ,!!_tH',(,.f. 'j)~t: }J_~IV•'I.':"'....:t~'t'C~tU,:r"'a<~ :1<.4,~).
f.l·o:-II'J.:'<-11\ ··l~ch" ~,· l<'nl di11l1cir<l l"i'<' .!i"~ (,wLnlacl""'. ( 1\HF.J.J~I r(l· l"<:tlll<'! .. ~ Cjl" Cl;l pt<·c b .. ).

i\'E1.~1,\: 1"!1 _;()mil.

n" l'''':ocin1u -3 i'"'· c_·;,:O,.•Iiu.h,\;

s,, ~<'nh,, ~ó. \J·.I.\l/1 · 1\.,J..· ~··r.

\!;cf\"d,•

.i'c.<111hn"'. l'rr><.'t,,LI 5ü~ 1 l~•J7.')3.~1JI! .l(N.iQQ(I !'1{, J\~nf,• I. 1\i\"J-.:\O<. P,i~tl).l ~iJ

I~.S

1'\<;llll<l. ··c·l llndc,_ iõ C'M.II

p,•l••

I
'i .··

J>r(Otil~rna cc, m e>rll<.•m tJ~dc o ui" .4, da Stl~õ'l & ~'"~"~'-lllt' 1:"1

~rC\mc~"'"'lo ".' ( .. :~ C!I,.,, p•'di p1s '"1""1'1<1 Jor.3 dn_ S ih·a & .-\ndrJdo: !~'-·';ti <l~ '-yó'l~"''"a~II<'~,:J<': d;•'·"
wu~ll< a.<jUr. (. 1 I~. cn: ;to •VI11() ,. <jfr<• . f:""~·· ~'-ll' rnulvo: '"" ;tqlll : ~·o;q,;c ""til aq:ll '1">!1.•L''\- Yí!
.;3 de ('~

··

'
"

1'

t

\

I

!
/

.
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Miuist,:rio J>úMko Federal
Proc ura ,loria da H.tpúh lh:a 110 Paran~
fU..~i:-'1 T·\!UU:>\

,..,..l<'.prpr.nrpf-gtJI:hr

~t\ LlherS4H ''Wt"<•~ c-mail~ 4t1~ do..•mc1nstwm que ~'1(1.:'\.J,\ ~
pwtission;dm.:-n!c- ~~ tl~'Ct;tç~.~ i!~·gal d<: in'>l Ítl!Íi,.'t'ltl !in;111çóra -: ;'1 L!Yil.'i;'u> J~:
l>oJ firn.

Llo..!\lica

il t\"i'i:l~ ."·

r-:11cclo.:i;J

l:t

um sull<•ruintldll 1.!~ ~EL:\L\ l1(i~} iclt'mi!Lo.::til•>. ttHntxm in,lic;l

:l

r.~~mç;l.p

11<' mc]"(;adc' J"l'lr,lk!o.

A ÍIUcrc~p1;1Ç(i<.> t1o C'Jld.:rcc;(l .:k'lrl'nkü

(L'I·d ,m

.:~rr~·:;sh·r, yu;mc id:!ck

de tra!l:·dáO:nci;ts in1Crll;Jd,>miÍ !i d..: ~1 icllll' i r•• ~~m ftiiHiilmcruc, .:o.:c1m'i 111 LC,:<} r~·;L[ 1; '. a!>
q\l(lÍ:> J(;'\·Cbm

e\":.t<;(jt}

d~: Ji~·is<ls d•> l':.lb

pt:J.J

~i~ll.'m;L 1.:\lntu:cidt' o.:••m•> dúl;lr·..:<th(l

c

pc1r ilnponaçàu lic:tiçiti. I (;"t in..:Jm.i,·c c'-lli<lit~ em LlllL': (i) (I Wxa d~ c;"unl:-.ic• ~
~·xprcss<~m~Jll<." rdi:ritüj"'; (i i) c1 assuntl' de• ..:-m:1il.: "l:>éc!ido J.: {_•b" j;!hn;~ it~Hira ~"'<lra

cl f'C'rGJ<;~~' --..::Lbo")""' w1 ··Rf;F: ('AB(~ I iS l :i.l)f11J FJ-:\JX ""''··: <i i i} ;'I;EI."\1A r.'<:l'h'-' d<'
.knum:iad,, Ll.< 'C,·\ ~. usu;iric1 -.In c-mml :nultir~li..:_.n~~,,·ir>~
p:1m

rJ

l,~~.i.·,,:ll

c· ...·n(!;lrninht~

t' li!>LL<iric• do ~·-mail dcm' hJ·u L•m aii.{'tlll.l um !ltJ:Xt,gmm;J ck ~linh~:ÍH> Ul'C~•rrt'!11.:

LtL! "fr!Jtd~!õ" ·: •t.

1\!'õ!-Í m, ll:'ln

2012

em "'cr<l<lt.k.

r..::;t<l ÚÚ\"id<L~ dl' q1J<: (l;; .1..:-mmdaúll!>. 11(1 111 in i 11Hl ~ks.t.il'

nu•ilo <mlt.:;:; <li:;:;.) . ti..-:l!mln <lj"'".:r::lr, ~em <1 u~.:~ itb <~Uit>riF'a~J,l

(... i ">;~li. u:J,, ~~u urna L'l\k-111 , 11J11 S:.'iu qual·•~ (11'0..'1\1,, doi,, 'll"''"''- '"''· ~·lt (ll'~tn~ ..lt:f'"· l)11c <:<~ 111
C(lll~ fl<'••bkm;t I}" !o;,l,·;t 8: ,!o,uJr.hk. Llc\d,·" di_, •l d,• •'••llt::>•t>. 1... ) J;,.: urn ,·;trot'i".o• ~r:.h;LI:1J. '''-'111 t.l
J.otlt!l'. "'"\Ir~" pllm ;lil<l JCI C;,mllt<> F:u 1<>•11:.:~;1<1 Jl<) \'U •..liml;L ;~•r •"IICI,l mr.:.:-<1 r.u num qll<'r(J lll~h
J>t'rut cli~l"llc, c;,r:"L. Trt \J("<"UIItJHio din ll~i m ~"" ('r;('nH•. !>'}. llCiy.· c ,r;., 1'· !f,, 1~:11 '"'km J;• di.1 ·1

n~:li".fl'r<x:•'<W 50:?6.~87-13.20 I ~..IIJ.Uri<)O <''C•Il<' I 71.~ 1'1' · J 1,1 ~J
I ló V,• r l'rx~<c~~·' ~ IJ~ :14:'-7- ~-1 .:>0 J.\,.10-l. 7t)llt.J j' f{, ,.,."":"' 130.4 <' 13ú..'.
1-1 ~ f'mc ... ,~•• .~n~ú l P -I.;. ~o 13 .·ltl·< .71JIJI' c ......1<> 1J 1.·~ pp. 1 ~ c\· c nh1 1-:- 1<• r. 1.::: ~ ._. ,.,·~nt<l ! 7 1 Y 1,. 1
;, ··-·~:']:<) 17::.~5 p. !.)
/,-~-~
J .;:S J>I\~C~"I ~ll:.'f>J~"1-13.~0:.1-.·1fJ~."~(I(I(I <'' ' '"I'' I' IA p;'. (o C gl
/
; (
:oi'IPru~\'~~u ~D2(,~ 11~-1 ~ :'llt:;...I0-1.'000 t\<.'nlo ~ J! ..t p Hl (' <''<.'llh> ~;; .l.t flfl. •1-11
i
I~Oi'rLlc..·~.., ~(I.~(>~K7- 1 .;.~ôl :;_.:(\.l.".'i)IJII<.!Wn1rJ 17; ..l p. li.
1
I~ I f'r{'n''~' 50~(>.)f. ~-: J .. ~<>I :; .-In.: 7000 .-~·cn~u I 71 .ó I'· R~.
I
.;.l

,,~

(IJ

JI

I

~~~
I~
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Minisi~do r•aa•lko hcll:n11
Procurs~doria d~ot Rrptibii~;~ no l':mm:í
f.j)H_(J T.-\~t:f"~

"'"'""•f'Jpr..mpJ.)!'' 1', f,r

~>p<:r.t.y\1~~ d61ó~r callon, -~l:i<l P<>r m.:iCl LIL· rm<.:a de Y<J!,,rc~ on ~~po::ck

sem n;J;i:o.t(LL

Jl(lr llH:i<l dt.• rt•mt:s.~:ls iiL'l,!lli~ 1>ma o L!-;1çrJor p<>r lll<-'l•l d~ imJ1,1 11<~.,:<'1(.'!< r"nmduknL;..~ L'
i..'SL!ih..•kc~nd<, tihcrs.<L~ Ofll'HWih;s. CL)mo 'L' t'i):-s•.:- lllll<L r~nlac.ki(LI illslittJi,·.t,,

fi narlc:~irn.

fie l[(!i.:ts

\.'

dns

rc~t lii'.JJdn:o>

('OU fr:a:ln!l

Cúm

ideolo~ica rn cntr fal~as

Os d<!'lUilt.:i;jd<•,; l"lii':J.~JA, [,\ll-\, Ll.'( "('.\~. ,J0..\0. COFLIIO,
,JrLJA11iA, :\-1AHL\ OI.RCF• .F:\I~"AJ.

L'

~I.'IAI.DO, ~.:n1rL· {l3.1):i.~rJ1.1

:::!').I r .~Ul3. agindL' ~m t. :\Hl<.:tlrs.~ e uniLI~dt..'

uL' d~5ÍgntL•~-

t'

pmllW\·cr:un, tlt:

m(ld~,

C{lrL~iL!"nl~ c H>lun1úrio, rwr no\'Cil!H ~ um.:~ '"f1H2- .<;l it.l:Js ,k dh"i:-;1~: dn Hra,;il

J)<lrJ ,,

c:-:1c1il1r (lllai:> (.'l>[X'cifit\Ltli~:JILL!

Ftlrmo~:a.·T:-~i\""'"Lil. b>par~hu. l~dno

~'-271 .6-49,-t:2,

)"l'Jr m..:i,, do:-

pam

il

l.lniuL).

~J CIJlerd~es th:

l~m\.!1. ll()l\1'!. Kt.>llj!. lt~lia.

Chimt

indi~1

c Chile:), tlt.l \"<llc•r

c:in•l.úo J ... impDrtaçiio

,~.;

t:SS

L'll~·(d\"l!iJdLl r;

~:1llpn:s~ I>a Vim: i ("(ln(<:cçu<:os 1.1~!:1. :'vil:, t.:1•nLr;J10~ csr~, rL'Jii";Lclvs t:<1nL :t s.m.:gaç;'it)

~1.,: infontt<JC/l~S qu~

tk:'\"L!ria

pr~.slitr, il~~illl

Ct.lllll) ;J

[1!"\!~l~l\:lV ÜL'

inlÕlrlnilÇ"VL'.<

l~i!<a); <:

di\"crs:1s <k~l.[tJc!Js ~JLtC <1~1·..:ri<.~m )H\:S1.il1. (h <.:nnLm~o~ J..: d1ntli\) .:~i;J(, ,tL!st.:ritn!'_ dt"
rntlllCÍI'a ponnertor Í/.adü. rm Jabtlll :\ ( c.:.1111 ::1 d<tta ÜLl L!V~'IltL'- llalm<.:/~1 ,in 1\l(n. n Lut1cm

tlt• ccmtr;ttü. irL~1i111iç~o que n:~lir{lll '' C.:Hillfa1(l do:: âunhit.l, ~ l.'flll'I\.'~L qtll'
~U~l1.lSt!lnlCll11.' 1'<.'-L:d~Ll CJ~ ~ti[(1J"I:.~ no CXIN[t.lT, t.l jXtÍS L:Jn quo::

1)

dinh CÍI"cl Jüi <."m·i;tdL) <.! ll

\ r;lur ,!J ilnpoJ11<~~·iiD, L!m dt•lar.:!>J an..::.:;Lú l'r~:i<.:lll~ tk'llÚnti<L, •!tt.; p;t~sa

<1

t~l.?.<.:r

I

I

[l\Lrtl'

I

in(O:!J.r3n1c (k:;tr;_:" E!m lndos c-s cLmtnllr),;,, (· nHónn:1ctr>. Üll :-.;m~t•nlt..'. 'JlA' Ll CLmlr;I!Cl t.l.:

I

1

I
1

I

i
O ~'"<Jllt:'Cll<t p.:Lm ~~ ~·\";l:-;;J,, •k ,ii\·i:;a:; ~;r[aJc> ro-:!:1 N,!,!mii.t:;J.,::·L,, c:rilllim,~

~ d::l•<•

dL!" rmlllL'ira lw:<:!;Lrm:

{)(~;mir~ld::l, 6truwmda

c JL'

m<~n~ini transJl<LeiC~n;t!

[nici;dmetl(e. wri i"it'{)U·~ <.jiiC: ~l':J..\IA erintl, r'L)r iiiLL'nll~l[j,l tle S.:'LL~ !<llf)l.)l"(lirluoc>s.
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:\'li.ní s.tüio Pu hli ,.o Fcdera1
Procura.doría da ~E"ptíbli,·a no P~mna
fí..!.Ri"A "ll\ l:lF.f.-\

,..... w.prpr, tllpf.r:m:hr
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~\·ro:lvl.~O.~

r-;r.-. II-I :!1

__-·· · )

I 7~·'(:"(\I<':! i}.J ,.;,KI.'. <rnlnli~I.J \X >li r...'1.li: ('foi !ata llcl:1r 1""'11 o é':o:l~r•, r•l ;1 [);1 v;l'.;;c ..;HC::Í.:. i l. ~ ;1/ll''' 11<: c
rtl<' '"i ,.._, <.:on;l.'_o.tl1i "I''·' ;1brir ~111 bn uc11·· l':oc'-'~1<) :'IJ-IS·l q . .;..t.20 J.) .•Hl~ ::rJ(IU I.~K. I: ~·~ntl'{t:.l: 1-'1 r I .
f'J~u:a <u.
1
/
I J:;Rir JIII.Jt,fl. JLJto< l·lá I l'''"l'l<' l·l ?.
li
I 7.:11'1'\.,"c'">'i•o.~fl.j. 1~4<}. 11!.2(11 ~ .oiPol. 7()(1() i'X, r 1 ~~>I<> 57.1 f'.
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Mini~1hio Cltíblícn Fl.'der~l

1':-ocuradoria (I"" Rcplil.llic:~ no Par.an;i
J:l>!if.'.-\.J".:!_RJ,r~

"'"'" .ptjlr.mp.f.Xr' ,., l>r

m~rc;ad,lnit:> jXIra '~ Bra;:;il. J-::,r~·~ cunlrtHO~ u~ ç;im!lin <:>'lt),l u~~·ri1t~~ 11;1 t;tr..•J;II.!Il\"iad<t
r~·itl 11.-\CE:\ ("l";tbo:Jn .•\ ). (fltL' p<t~:>tl t1 b:'~·r im..:gr;t~(~· Úil rn:~~·nte do:rn"on~i;t.
Y.;rdauL'. n.:11.hLIIH;J

J'ürcn1. t:m

ck·sla~

<::'1["\lrt::l.\."t'k:,.;

~:-.:i~liu. lmtatHill-'~

ll't~~ simolil.o;<IAt p;tra p.:nnicir a t:\"(iSt1co dL· divis>J!<. 1\ça!ntl.!nl.:, a .::oltpr.;~(l J>.-\
''L~CJ nunt.·}o t~v.: bahili1a~,:illl rar::t tlpcl"(lr no l.."<Hll<.'rtic• cxk·rr,,r J1<:'r:m1t' a nc:cçila
r"<:J.:r;~l ~lo Br;1sil. r>~:m c;omo ll.'i<) hú pc:s~tlil ~at!;,,;trrod<t rtt>~ ·;isk'm<t~ ~i:~ R..:cc:il:l
1-".,.-d~lal C1lll1~lt~spolo1:>..1vd lo:_g:-[ dul.!mpr~'$tl ron Si~Nll<:X . .-\{iL'm;tis. 11l1:- mm~ 1lo.: ~01.::
d..-

l'

:::001.1 ni\(> t:nnsla, nos :;is[~mas da R,.·~o:icn. m:nhum;l opo:r;!çJ.t> dl.! im[l<.mnc;.ã,, <lll

oJir~[;trncnk~ L>u ro:•r m..:i1> J.: 1CrL·.,.·irt>:;' '' .Frn ct>nclus;in;

êXport;u,:üo. scj;o rt.•a li:t.<t,l:l

~·mprc,.;u l>a Vi•Tci \"onkc<;ÕL').

n<lo> <ltll<t J)(1

a

~~lnTt'tL"in t'litl'I"Í{>r c:, jX)Ittllllll, njic> d~lll<m

il'llj)C•rL;Jçoks N.1 <:X[l(lrta~,:(k~.

Adcnmi~. a {'tnpr~K\Illâo fJ<l~.qJi<t ~cguo.:r ~xb1ém:ia r~al.
tltl J11c:sm1l t.'c~<kr.,·ço d~ <1LI1ms: l.!mpr~;:;a::;. hiJ;~'> m) ..:mkro.:\'~)

t.l,,

L-;1;'1

~~'lll<lo.lm D.o\:"Jl!: I.

~EJ .AJ~ \.-fL\0, '1l'<.: HHnnu<,.'nl 201 .1 •kd;mt\iin ~k fatmamo.;nl\) ml.!lls;oi
400 lllÍI da

fndto:;i,·ç. tl
,..

;J.(IS

Clll[)l"l.'~i.l

o:nlr~· ns..~nl2

OA Vf:\CJ

CJlu~r.;ço da

cmpr<.'Sil

l'

()5..~1)13.

klÇroJi/atl:~

métli(> d.; R.S

u. .-claraç:Lt~

~ o.:m k1calmuicn ~tlllj~ll.!:o;. ~~llltf.•nllc:

..::;1;! f;t!:-tl." ••

ti11os .iurtt;t~la~

\llllllS.

~;il) ba:;ta~.w.
1
toram lllt>n!nclns. ·•

~ttjii.t.<lt.!<l por

Pt1r

int~rmC·Jin

d<J<.:um~J11{l~ de 1r:m:-.pmte d;t,; Ít11J'K•rla<;oks

ti() t:-mail

yo,bnma)(}~h<l!ltl<Lil.q>m,

tllllcimlflrit1 Llc !llfLMA.. \ "O.:ri(ka-s..- a

al:;t•nl

res]:k.'c1i v:o.~ im'(•in•.1· c:

iri1'01Ó:1· ,. oh

"llHml;ogçm·· t[as

d~1-eum..: rllo do.; Lrnn:-ptlrt<: q LLt: .: 1nb:Js\1 ,1~ I~d"l;Jmo.:nco ~ 11.: o..:;lmoJo

rltl llra:;iJ. As!-.LI11, ll<lr

c~.;mplcl,

0.:111 ·: l.ll.2lll1 ...·m·ia

~·s ~locucll~rtt<lS ~1<1 t•mpr-1!:;.;1

··st I('ESS '[ R!\Dil\:G.co. nn \"<llo r d~ l :ss 4&.886, ,;npo.l:-;[:liBC:Il1~ t.'tWimlll p;trtl <.1 D:\
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,\-Hn;:;.têri<• l'úbHl'r• F~tlt>ral
Pr<H~••ntdori;j dH l~{!l){•blica no P:tranã
Ji.9RC1 "fL\li~:JA

Por fim. ::ts cmrrcs.~:-.. d~.~linm<iri<Js ÜL)~ v~ l,lrl:, nv .:x1t.:rior .:ram

~!nprL'"::l;> (ltt!il->~n\ lk bi:h:JJ;L CrÍiLL!:b l: ~tll11rLllt~dR~

pd<L <ktlllrll:Í;lLb l'iEl.:\-1:\.

[[. SOJ .O l"l 'O U\.1l ['E[) c :'\Y :Vt"\XI TR:\1 )J~< i Uf'.rrru ),

~mrr~~;) JJ. SOJ.O n.:o LI.\11TI:D t:'~t;'t ..:m

J1(1J1l••

'[';JJllL>

1.:on~1a o ~-mtli!

Jl

n '() 11\.lJ"LJ-:[)

d..: !\"lt] .MA .:c'lll•l ~l CNtl<ll<l d<1 cmpr~..;;t 1'"

Alem da~ inf(,rma~·c1._.s d,, BACI·:~. h<i

Jhlr>l :1

assim que

~l:l Lknum:iada ;\-1,\RI..\ UIRCF..

~~~~<;' d..· .:"lF.L.\1.-\ . 1'-<ào h\ISI<h~. no docutJK'nlo dJ .:tuprt,;:-;<1 JJ . SOU I
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t lt's

:ttiiO:' 1ti1<'

;t~•w> <llJ!u n~

~te C::Í.tlLf"lin t.:drlmnlu!'. cnlr<: a tJ,\ \'L\('1 ... <I TOV'". 'k~n<..'\">.:IIUH

impmt<tviio

"'vrrm

-~~'11<1{> :;up,>:<.ta "imr<,T1;1ÇU~l

taml,.:m <l imvh·,· d(t [L SOI.O Tl"O l.l:\1! [ ED,

l~xtci~ r;nu a Clltpr~:::;tl DA VIN(:[IY'.
simular <f 1ranspmr.: inkma..:iL>rnll

<.:illll('

(I b:1Sc

c;lmhio ;,;illtp[itic;(Lct~··. m<~;

:-.LL[itl.:1mncntc cm·ianÜL)

rn~r<.:adnria~

tamr...:·m () iMJ ,~( l.omli·l~ ''. Ü:i(IJ1ch

1ia rnc·n:adoria.

Porem.

1~l1.Ü•~ o~ d~1o.'llt1l..:nLL>!'. <lo

L'vidcm.:m~n1o,; fal:-L>~.

,\~:.:im, ;t:;. im~h>rt;t~·üo.:~ ~àt• ti~:tio.:i<LS c timtm ~imula,b,.; tlpçna~
tim de tl'J11i!lt'r iic;galrll~nll! ~jjvj;,;;b ram :\llrl)SIUS Írl1]1<.111<1Joro.!S _.;ittli.li1<J~

C<llll

]1(1 o..•stO:I"Íl11.

o

ll~

4u;1 i s ~·nm1 em \"t.•n!ad..: contr,>hJd,l~ Jlt•r :"i EL ~1 ..\.

\
ll.s th:u1dt.·:< n;L~ imp<m:J.,:<i~·~ (:ttnh~l\t n<.:~l1T<.:rwn

o.:m pr~:s;os dom in ..,l;o~ ro.:;Jo );:rur''· t(1 is •oHtll A~lll i k~

Ltda. H)\iiJ) - C r'm..:ro.:k)
..'I:<.~S~•lJ i<J

L!

uo:

~h\4UÍ1l<J~ c

1.: \

hllLip.

lnttm

<;'tn

rdaç~<'

;1

<llttr.t~

t:vrnJ rdn ..lo.: Ima~cn~

l .t<b. :VIf:. !111p~rio lnlJI<•rl

Cnn-;ullmia çm Jt~lil<•rt~çriLl c F:'\J1<onaç;1,) l.tJa. 1\H:. <in'lii Cnlltc•rc,:i" Lk

(',mli.·c!Y•'•I!'s Lt'h Ml: (antil,!<l l>irc::;

Disl. L!c l•rnd. Alim. Ltda

L'

S:m~<t~ (\)nl\!co;ri.;.;

\I E. j>nr<'fll. nàu :<:h~hj~'!L'

LJ•.Ia.);

,1,· M

\l.;,r~Jm:• Ttt·~ [rmu ~

,3;, rr.:sent~· ~lo.;mnll.:i;J.

-1 Wf':f)t;o:''·<> 'i(~ lf.~'l- :tJ.~OI Õ.·l~. ?1J1Ju 1'1{ <''~~ll' ·1.LI r ::''l.
I!! 11'r<><\'S'l"> :.O.~l!·L~7.~~-~ú 1~.·1 •J~. :'ll(X) l'fl, t·s.:ntol õC.. :\!"\f·.XO.~. f';igin.! ;.;;;
i~:::J'r(I{{'>SL\ ~Ü l8~~7-.:!·l.~1JJ,; ~0-l . 70Ll0 !'1-t . i:'"<'llto\ l(l, :\"\;l·;\rl2. l'.o,·iol;o LJ
I SW""'''').{' 50-Ul·I~:O· :!.: 2tll.l .. m~.711tlfl"F'R. b.·nto .•o. :\~ I·.XO:', l'.lél';t I ro
·~
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Mini.:<otóri<l Pl•hlico Fcd<tral
J' rocuradoria dll H.~p•íbii\:a no l•:irJná
I'DR() !A.tU;.F1

A t.k'llllllt'Íil<b :'liELI\1.-\, Ih> lli;L 15·.()3.2(11 -l. nn ,\enlp<lrl<l ]rf(..:rnacirmal

(11) (} LL:l11JIht~s,

k lll0u pmnl\>\ t•r, Sl!lll

du:r.('nlo.~

..:spt;.'"<.'i!kaml.!ntL·

mil

~url'l~

àl1!ori:.r;1~l\l> k~<d. u

m;li ~

:-.;.,ida ti..: tu<•cd;l

dL:.:I:.~r;Lr 1<~J"

- p.:tr;l o t.::'\lt:ri<•r (ll:ilini. sm1

\"i!lnré:; â:-: :.JU~Mi uatle~ ~~lt(uKJco~;iria;o;.

Sç~uuJo ~ U!llJrou. no rL'rl!ri,!o (1ia, i>,,li~·i:li~ F..:tl..·r;fÍ~ t~•Jam fJkrl;Ldn~
p~la i>olicia h:~.knil dl! Cnrê1il1a. éllm h.:1s-: 1lu..; i nt,·rccpb~õo,;~ tl·l~l<"mi~·u<' ,k-. êdam.;llh'
;mlt)I"ÍI.<LLbs por t:'-ll! Juí;-~o. d.;- <]!1.:- um~ mtdht:r orklll:JI. do:.· ~ll"énom..- ~EL:I-1..:\,
d..-i:c[lfÍtl o p;Lis c;,1m LlL·srino à \1ii;1L>. na f!úli<L.

.-\ Ücnunciad<L

rur,l l'lHn;!TC~Ir

!lll \'(H.l

Ddt.:~<Ldl) d~• l'~•lki:.~

~f. l.:\-1 .-\ J~>i,

T,\1\.[ J,f~f)(>~.

C(1Jl1

~m H•u .las 2~ho.l5mill.

l' llliio, i<kmilil·<ttl;J,

do.::stino

;"l

ljtiWHh~

":w.:

rrl'J'<lr'-1~"\l

~-1ili:lu. ,..Di, ~·llt:1~). :Jh<>r,i;Lda j\cl,,

Fc(lcmr .\-IAt:J(jC:JO lvfOSC·\RDl (rJULI.O. que

~·olio.:it<>tJ

qu,·

);F !.i\. I:\ lbc a~:,>mp;inllu.>s~; :Ht::; D.:I...:J;;t.;;ia.

~tl caminhu. o lkl.:s<~(lo \·<:ri l i~:nLJ ClllL: a Jc-nLtnriul.b ' "'!11~1'"il ~scon.lo,:r
.:mrurraJkl~ · p;tra llaix,, :Jigo <]ltt· ~~· O.:ll\'On!ra\;l n:1 ;LICum ,l:.J .:ruHir<.~.

.algo n:.ss rl>llflo:l:s,

Fm mi".àL) dil>~n. soliciWtL à o:l,Ç.crtl<.! d,· J'{)li<:i:.~ F~,·,Jcr:tl EUA'\ ,\ S!\l.(i.'\l lO P!""ITRs.

\:::l

{1Clll1as

1-lu:~~o·a. l<•r.am <:nL·<m1r~ld3~ ~o·~tluiH,; tll1;~1ir.:.J.nd~; (J Lil~\'nlos m ilt·ums.

I)[IS W llpa:-;

Íllti!"ll:.JS d,· ~.tJ •.\ ZA. Clll {ILUJ[T(l rat'(l1l'S. :\ Ul'llllllÓ<Ld;J, <lll S~r

intcrro~;Ld:.l. afirmou qu~ ~·i;~iilria

<\

MJJ.,\0

Jl<Lr;l !lljt1bi\·;)(,

elo; mó\ L'is.

p,1j-;

panicir"!ria ~k· ··um i:'nc.:<Hlln' tlco ~mrn:~úril):> ~stmn~dr<'s d,, mm,, ti.: d.:~ul~ll;;'it>'.

k~,·:.Jnd(l

num.:r<irin j}I"Óp.riL> o.: d~ o.:lccJII..•s, t!LlL: nàt•tjl!t,; (kdiJlar. .-\tirmL•\J, ;tindrl, (j lt~o• ''·'

l<lklrc~ ..:slari;uu (cgi.~1mdl1~ e m :;.ua dcclar:li,![W d~ aiustl· 011 l!,,l
Jo.:dr! raç<1o 1"\.' l<Lti \ ~-

em '-liHl

Llll

rR:I'F.

l'N.,m, llC!

d,.; :?O I.\ j 11 111u,Jn jl..:l :.J r rópti<L u.:mm~ iriU;!. C{)fl~l:

<k..:laraç:J<• de: quin.r.c mi I dói<Jr.:s <.'11\ nwc-~.b ~s1r.'\t"l~l·ir~.

(

.{
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Míni1o;t~rio Público Feder;1l
PFoc u radori:~ da R~príblica no !':4r:tná
fO !!Ci\_TA lf~l'~
.-\

.:-rnl:>(ll"lJ LIL:

tlcmmciilLl:.~ n~k1 tl~·l.'l;tl<:>u o~ \"~lvr.:s

lkccÍ1<~ F~.:dcrul ;ml<.'~

ti

do

~lll ]l(lr rtll'ÍC1 d<l inLL'trl'-'1, )XIr jnl.:rmóli<' da D..:dar<:o;::lv d..: lkn s d.: \'ia.imtl'-'

ilbic:t nt~ ~h:lr•'>nir:a).

\'(I!C

clia da

l.k.~I;U.:o:tr_ l:Oll!~lJJ))L' j;í

tXmJ <kixa r ns 70.1 (Jú ét.lr,>s nu kili;L, l'c•m
J>it-\CI :L,\, po.li:. h;\vcrin

!)

di;i)l)~()

llll'llCiLlPl1lkl, (.jUl' étll

pri~(lo ut: ~ELM.-\ .. •~1<1 dil ~o ~~~~ i"tlll~:iun;irk~ '-'
p...·~..-:11;\

or;J

n:io

O<.:ttrrid(l

~knunc:iacJ.,

tJ~iiLiti~..·(ida.

ll<1

l"OEL iiO
tlc- ;lkllnlnl

ri.~.:c1 <f._.. ;lhmd;"t-!u lJU;uHh~ L"ll~ga!i'<: ll•J lk1~il. em ra%u~)

~k ~lia rn:<;(l(). "X I

E~1..:.~ ft11o~. ~:mt"-M;J iuictalmc-nll' !.:nh;un

"ide• •>h.i<:t,1 Lh> flfl0J4.!7-

7(,_:~() 14Am.6JXl .. fll'l"<lrtl'-' :l f./ Vam f·\•tkl~tf c.Jc- S~u l'auh> (Cúj'li:.~ en1 <.~n>:.'\o a rr'-'~'!lk·
tlcnúnciá), f()rt~Jll a\"I)Crt.tlo.~ rL'f é!'.H.! .il!IZO, ~lll fa7.àll tf:l prn·~m,::'ín. ~~r.!i!H.....J~It'"l_;:
imc~,:r(lll t~.: cb P.r>.l:;~nl.: rl:llllfll."i;t.

S. na corrup~:to llli,·a (' l}:uo;iv~ cl\.' fundonflriu plillfiw

por

l.:·qui]'lant\':1 n

O {kOUilt:iHdt1 HJ!'IIALI>O. timcic•miJ'iu púbtieo pllr
t'"Ulllbr.>

c lh)\"L'm hr1) dt." ~I) 13 ar.:

Llld~\·iLb, ~01 t·,mm

rct:ébc:IJ,

J1l :m;,,

,J,..:

20 I'~. acc•i 1Lltl

j"l<lrt1 .si, tlir..:la ...:

l'rl)tl:lc:;stl

;ttCl

1..'

c NELi\1.-\, :1gindc1 em (;()!lL'lm'•l ,. ••nid<l(k

IIClWnl hr<.>

d~· 2 () n

~..·ntn::.!l.ilrillll \"lllll~g<:111 lllJc,·idn

.;!10-

l"tlulÇH

dç

:m I·t

L)

dl.'

\"L".I.

d~· 1k~igniLl:i,

r..:n:<..'l..' 1"<1111,

~uas

tlc:i:'l.<'ll ,k

d~ Lllkic, '-' (1 pr;Ltic<J inlrin~111dc1 dcwr timc:i•lnt11 Por s11;1

•knllltCJatbs I AHA
t>ll[U luu l:

rL'I.;mh'u

ttl!I'I:

d~ 'illtl'l~cm

imlir~·ram..:niL', 11~1 ~xcrci.;io

eons..:qu<!m:i;~ dtt \lltuagcm ofen:1da e r<:~~l:>ida, o funci<m:"lriL~
pmlit"<lr

,;quip:.~r:l\";1,1,

a~

çnlrc:

llnllllt'lcr;ml <:

.Rii"õ.-\ UH)_ lLml..'inll<iriç• puhli..:<) r1•r l..'(jllirt~l:t<;~c•,

<1

[":'<Ir<~ dct~rmin;t-l{l li pr;Jli.:ar, ~~nlilir L' n.:-ttlJ'tiar alo J<: vlL..:i,l, '' \ju..: rc:.~lm.;ntr: • •Wm.!~J

llWI.••,.mCo f- \;I .r,~ A X ··c "Ol'I.HO'"

I'J"I}f: f'Akll

lll.T\,\1< I I:ROo.; N.-\ 11.-\1 IA

p~gi.''la ~)(>. l{{'Sü111Cl. 1\'fl \l.-'1 ae..ha di.' ,.;( 1•-~:<;1 ('~In

:IJil.f)IJ(I 1:~;1(0:'\ <'~C<li.':!Í<tl'' li<> SL'II ,·,or;x>
L'•h:inh<t. O imcrlo<:1•cor ·'{ "OFUrc r· ,.,l.l '"' fr;,J;n e em f"'>l-f ..le 7iJ. lO(II:l;KoS. '-:I:I.)M··Jyk <:!>\'
1
t "OI·Lfl(} Jcr> • tod,,~ '" l"liRO~ L""' 11 t\!
·-uR.o\n;r.A'· pNqw n;.,l<: '' ris(o_J'..( 'l"•'ll{l'<)ll~i.•
I'<:L1.:ml lil>ni"IL'I~' " <tb<.•r<.\c 11<• rm,mcm•l {"lll.'g;.d:~ :!.<> HrJ,il.
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\-linist~rio

p,·•blico hdn:JI

Procurador·ia t.l~ Rt'[HÍhli~·a no J>anmá
.t-DI!f;A "!3l!ft:.-\

!o;l·~undo Sl' :tplmHt, n

denwtl:i,tdo RIX·\I,UO C. f1111d<lll<Íric' rh'

Bt1Jl~ll

ck~J~ 20r)3. :\: L'S[!J ~lll<li iJ.,,i.:, I)() <lrlll ri~ ~IH 3.•• li C<.wJpi;IU(l rd~l l)f~a!Ú/Jl~i\ll

çrimitlt)S:l !idt'Wdit Jl(lr ."iF.L\tA.
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criminus:1 qt1.: 1<:m. tm ltLIJ,21)1.1.

d~nllnci;luri :\'[A~L\ mRC:E_ :"iEL~1A

P~'f tcl!.•lim.;, fai<J[hlo

SI: irrii;L

C~)m .~U(l ~·h1_

-J.;tltll !'-ua rllii...-. a
<l<l

..:nl:..:r ~llC -~11\l

!~..:nitt~r;., pns-suia vaton:s na c:n nlu lxmdria ,. úit. l[tz.: .i i\ ori~nHltl :1 m;'i..: :J n;to Jéi.\ar
dinheiro no Btmt:o_"norqu~

~.e ~•h,;,q~..Y tmc (l~'t)m..~c ''~1_p a ~ iJ:J J:t l\CillL'- n~". ,..~

Pm tllllT\l l;1do, NEL~1 ..\ n~o pnsliui reudn líci(:t déd:mul~ 0:11H<~ a I

(

.i11.~1iJk<JT Cl d.;\'.:.ldi) fl'ltlr~(l dt" \"id;l (jlll' j}llS~ltj_ \:c:-<:V.' !'L'lllÍLtr>. ("J Ul.'!lllll.:Í;,~da Uc•d:JI"I,lli ~
iÜ''~i1;! F~dt•r:JI tk1 Bra~i!. 110:00 <mt>~-<•.'ak:wi;.iri1> 20 I O, 2flll

<:

20 L.~. n~llhum

rendímvnto tríbu!:h·el. o.~ f><'n:<. <ll-cl:u;~clo:!l hnnl>rm !'liào in.~·oml,lltínis r<>m u
Jll7J:lll

l
I

~0.~ 1.201 ,; , DOr 1~icfou<!, !\",•lma, in!''""..lJ:J J<· 'l""" 1,.,.,. -.•,. f'..t_;:.,r RS •> l'lil ,k· ""i"•'>i••- 4""cc I

vn;l., Ji~ 1\S 7l1 11lliJ. di..: <1 'li" i"1Ll'-\"1<1naria .\!ir:~~· -·t;,,l~r':1<t t:..Jr;t,,_ [
lilhl~ ua . ~.. 1à IL'>c"ll, ··~ S<' n nlclhor p.l;,:.JJ,,,. Li<' llll~':<>l\1 olll [l·<J~i:. hcin n,•p<•i~ l:c~·.,inhu !ah 4UC ,.,
!.1'"0 Ji11}1~"" l";t I<:"Uú1 11•'111. (ri,l'>•f- ll'r."~'s" .'(14JJJ5'-~·1.:2!11.~ -H1·UP!m I'R ,.,~ll[1l 11 .1 r>J". 2-3 c j
i1<o L'' '111<" i11oh~a <liJC :ccch,• (X'f

'('\"~111<>

1i .:2

pp.

)-(>)

1'/lH\FL.\l;\ (dJ· "A ll1.k 1,·m il; t'"c dinh~ir.>~ L. J l.'ncJ,> fu '"~11'1 mõk. <~.1 pr.1 1.'!~
M;11'1"

"!.~<>r;J

n.lú

r,_,.." 4·r<hill'. PNIIlL>. o\i <.:L1 d~ t.'" IIJ:'l<; <.> ~i~UL":ll1. :O.Iii~.) mk

<l"" i~su T'. .\!:"1<1 l}ir.:,_- ""f'Clnd.:-: •·o"m :~ a~ft1<111 pc><plinh<l rlll h:~·"·o. Vo.:j1> 1:;'"

(1"-q

c c:1 I: L!,, (lf..l I
~lai-< .li;d1.:Jro1 ~

;

~~~~ ·-:-.r;k. <'QmQ
•
ll!lf ~_!i!;tt.lki\,. !!i'll!t.iro nQJ~Q!. Qlil.!_".:..,r1if~.lsi nr:l..'•l..!ll ' Jt;'l~ d,:Q;,,_mh:'>~fa;i.• !fr'<': ·''-!:,, '' ~1
-<00, .'lnn n:-Jis'·. N(:ln,il: ".-\l1 r~. P!!..r'l!!~ ~t ~~l'.ls• .!!.~....!' .Q.U~_a':!l"illt-<'olfJ!. Ü!•a.ttl ~l~ '!!.C. ,.{l'llJ(<'ss., ~ll~~ol5?-2-l.~(ll3-HlUO<.~H'R ~w"''' 11.2 flt'· .; -~1
·.
I
(K.o d,•M

li

·,
J

t·,

'Y

l
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.Yiini~hírio

Publil!o

i<~deral

Procnr~1doria da ~~'JIIíblíca uo Paran,í
f 'OR( ·.~..JA!i.t;f.-,

JIHd~o d~ 't'id!l da dçrruucitldà, l't.'o !lJ"IO
Ol'll.S

Março de 2016

.....,.,....f'TfTT.Wf'f_r,:IJ l',hf

('ai{'Udúrío 2HI(} tll'cl;tr!lll u vahlr l<lt:il

cr11 R~ 1lN.4 mil: n•> :u1(H:~Ictlt.liriu

::w 11 ,

d~)~

R:S l.!tJ.4 mil t.: ...·m ~I)] 2. R$ 29•>.-f

mil''·
:\~Sinl.

i lll

1Ht.:l1<}.~ c.k:~Úl'

1CJ [(), ; 1

ckl1lii1CÍ;H1il n;lç, f"ó1'óSliÍ

!lO:IllHltll:l

31i\·id<JJc lici1:1 CJill.' .Íll!<.tit'i.qtL!.' a ;!L[Liis i<;;l,, llo.: ,..:us l~<.."ns. lll\!1);; o:; l~u~ uJquiriclns no
mi11in1o

dc~t· 1ll IO .-I\c> pr-o' <..'nicrtlo.:s .lo" -:nm~::; anccn·do.:nlt.:s pm1tt;~\tl•'=- f><.:ht

~kmm..: i uda.

A prúpri;1 d..:lllll,ci;,Ja :"'!Fl.l\fA c,,nt1rm;, qLLc n;'iç• [)ltS..~IJi nad:1 em ~.:u
11(1111\;.

~~~~W~r.o;ar

i\l1

1.:0111

~\la ~.'CrCta!ia \JIR\"_.\, Clll 2J.IJ.~()J.1.

jiCIT

IL•k:fc>llt;,

:-.;EL\fA :1finna l!:..:prcs~Lr>wnt~ ,111c n;},) pn -;stti llild;t ,;m ~\.'ll n(ltnO:. a 1liiL> ser ,, c:hip dc.1
Lt.'kfon~· cdlllar. ' ''

lnclusi,~. t:lll o.: -m:1il ~1pn:çnuido ll<l ú111lu

uc

:\I.BET< lO \'{ WSSI·:F•

..:vm '{Lit.:m f''f;LI\],\ tc•·c rcf:lci, ,namt.:nln nn p<l1i~üdo. O.:t}ll~ta um;\ c~tbr;Jn.,:<~

tiL!

:mli!:o

a,hogJll.ln U.csca dt"mmt.:Í;lcl::'l. \!c, ~· lfliiÍL v <Hh L~J:!.ildo :.~lim;:J LIUt.:, ç~l"-<> n;,,) :O:l~i<l P<l!,!v ,,
,·:.~htr d~vid~l p(11 i\1-:L:\fA (l~$ l R~.MI)J)I)), ~·ntrmia l'Llnl ;tÇ;)(l 1.k t.:(d)rml.,:a l'u~ç:!!ldn

bloy11~<1r w,.

h.:-11!<,

mc=-m~l l[\ll: ll~nl ~'~C i\ l'~sc.·m t.:lll m•m.:, t.:mm 1l-: rn'prjcd~,k de

;\'EL:\·1,\. Cl'lllO H'icul<•s. ln1çs ll\L õl[I:Jrlarno:ntíl~. J·: ..:onli11 lla~ "As!<im s~r...·i íor<;HJn ;L

J;1r puhliçid::1d<.:

l lC\S :,\C' LI:<

1"-:ns l: n;t ~ua ~mf'r~,;rJ, '' qul.' nil~l m~ 1"<.'~1"-•n~•bilil'~• pc•l;j~

é v ri~·~ nt: m:i<L~" v

l'l.'ito, cai~
J..:illlrLCÜKb

esdarcL·imt.:l11<tS , nc1 pr.;s.;n1c -:Uol),

w:ult.m, ~·ntfc Ji\'l'fS~l> ~1LI1rtl~

Llll\"•\cÍ::<, UIH

.,,·rili..:NH·C

ttm· a

n;iculu P<m•cht.: Capn:u1 'l.'ll1

~l .

I
I

6.1 . \'~kulo l'lir!'>Cht· Ca~-m11n

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MPF

•

Mini~1êrio Püblic•l Fc·dl!"r,:d
PrQr:ur:tduri~ d:<~ Rr:públk~l no

P;n·<tnli

f:.O.!K.~T.~..Il.f..f..\

:!(li u.:2011' dç pla..:a .-\:>\J•&MO. aJ~uiridL' em ll(IVt:mhm de ~()1 J pcl<:> ~·<1],11" d..: K$

225.<lOO.On cmu L) prnÜLllo J.,l~

crimes ~111!:t.:<.>tiL'!HC'!>

cmma '' ~i)<l..:m~l limu1~·..:ill'

nacional n<:imt~ indicadc,::;, m:ti:; csp~·t· ilic<~m<:n to: ()~ ddi tc>s ck nrx:r:.Jçü~s i li.:gai s

D<l

mercado p;.~mklo d~ ~~\mllio {art. lú Ja Lei 7.-~~}~:~(,J..: d~ ~11;1~ nro-·mc;ü~,; i l.:gai:- ilL·
..:vasii.o d..: i.hisõJs ~<H1 . 22 d1t l.ci 7.4<}.~ ...~;(>).

I11Ít:iahncn1..:. ll~c• b;1 llú\"iJ<1S Jc que em ~f.L:\L\ :1 rôpLmsin!l 11t:l,1

rdt:ricJo

\CÍCU[ll. fllit'i<Üil1Cri!~. ~·m da~ J\'~)X.lll:i~\'<.'1 r!,."lll ra,~:•;Lm~·rll<l c.Jil~

fimmci~lm<:nto

:\1JR:\A.

TL"I;J1i,·~s ilo Y..:i;:ukl.

..; d;Ls m1Lil<L!>

~Cr<:IÚ1'ia

de :XEL\-1,\. c-mail lcmhn111do

rarn·lm. tlll \"l.!Íl."\110. :-Jo

11lC~n1~1

f·:m

c-nmil. k:min~·

I,:OITlail ~ .;n..:;unin]m.;.l;J n1ul1:1 do \"Ci..:lll\1:··:.

~\'guintt~ ywcdus: (i l R$ :~0 .000.()() .:m ~1

RS 4S.Of!fl,fl0

~m

pd1J

n:icul\)

a~

'10:'2011; (i i) R$ 5C}JH)(.Ult) ~~m 1).1: ll :~(ll :1:

2lill i2HI3: (i,·l R$ 4S.OOO.OO em 2 !"I: 2flU -: (v) RS

45.000.00 em 11'(1l:"21)J.t
I'OR~CIH-:

Ahr..:u

amb~1~ :-;,lht~ 11 ~'tl~um~n1•> cb~

Apunnl·st· 4ll<: ;L d~Jlunci<.~da 1}a~nu ]{~ 22S.OOO.(J()

<iiil

!"><l1Cd:t:i de

C'l\\' l,·tAN , !üi

lndu~iY..: . •1
~~dq\Jirld,,

J"l(úrri(l \1 IK:'\:\ l.!,;o.;I;Jr..:c.:u ~tu~·. em r.;l;l~;lo all

P<'r .:-.11-:Li\tA

~ tj\1<!" I"C~·dx·u 11Hkm p:mL dc1H;J1

o~ pa~<.~m~.:mo!> <.las par~:da~ :'"·'

Em

c;úpia d('

Lll.Jirá

lit:~::nciam~·nto

ln,c<\ de..· ç-m;Lils.
dn

~<:i..:ulu.

IIHI~ll! !.k RAJ-..\l-.J. f'l~l l FIRO
tjlt~·

f){}

.k·~lllilt<..' Ahna1

I!IHi1iuCl .:m

c:n..:t~minh<t

t;unh.::m

2~.ll.:w 1.-;. 'lllL' ~~· .:m·(mlr,l ~m

CAK\10. CIIIL: ~ I:.Jr<lflj;l. ,,, :--:3L• h<"t dll\ iLiil,

r••n.:m.

se Hi.l~'-1 (l..; --lHr;mj <L" Ju d<..·nund~da :\ F:l.\J..\.

JL•;uli •l~:

l'll' i:t
ft.ua
(ulir•I,>::.J:ki<" NII.'.J.!!). ,·1•:.1 "''l.llll.l '"RI"· 1-t,_;,·
l'f1RS('HI"'". no ti1a ?.1 Jc m11,·111hn> de ~01_1. 1;!·(:0:). ,·u111 ;1 'c~ui11~~ 11\!"D~:,~<!"'T ··1 lUi. IIOJI·: \l.:•-H."E
liMA !'ARCELA D.-\ PO!l.S(."I H·: 1'.1-t.\:-/{ · ,\, ~f..'<RCILl I'Elll.l. ~·· I I. 1.1':1.1 nRAR . ( <:o;.hl (JI :t·. 'lAO
l'Rt:CI!),\) Sl·i;L.:J-. lllt-.·lflE:\.1 liMA \-ll:J .]",\ I H I'OKM:fl!·.. F,\VI.llt !·.:\ VI:\R Cr--I! 1':\~1\
2021:111

c-n1;•il.

(j''""i"L';'b'"".'' lh>tmail.,··"'1

AIHL'II

ru·_l.m;cJ~~~?~IJI..!.!.:i!,h<>llll;dl. C<>lll ;;(•r, ia rar;1 ~11R:\A

e•o:o.:ro~.
OU RI<;.-\JJ.\.
:\HI(.\\ "0.
Wr'''''""
\(~~~;.~;;.
:;(} li'l'· ~-7""'""'11<' t.1fl.5 pp. -1-vJ
~-)
2fJ.:rr,•rn•<.> d1• uc<-'-r"l'"-""' p.:ra111~ a .'\mcll'id<hk f't~l•~i:~l, .'\!J[p< ;:.IH3·1U 1-~!l..::tJ I' ~11-1 . JiliJ (ltl4,.u<'r'L<'

TR.-\NSFI:"RI;\1("1,\

IXJS

:;:.:.~(Jl.~.-~~1.'100v.i'RC"•·.:.,to

l 111li<.:ml

1!)1)1)".~()1.11. <!"H!"lt("l ::0 I.

(.-l

.

11\.ll'tw~~~<> :'048*.~'-~-1 ::'111' ~IJ l.iOO.:> f'k , hcncCl 3n. f'J" 1"1. """~iu.t ·.'
(">
1•. ·l·
c f\•I
I

·.
.

~ /'/ /
1
! L·;/
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-

I

"' .

.

:\1íni~t~riu Púhlifo FederHI
Procuradoriu da ~~ptíblic•• nn J>ár<1n;~
.!Ji!!Q~o ".f~ H.\

,.

(I) NEL\L\ MITSU. I'EIIiMiSO K()flA~I:\, Jt\:RA GA.LI)J~O IH
S[l.\i:A, U'(:C.:.-\~ PACE JL:::'Imm• .JOÃO 11{.,\:"-i(;, CU:Vl-:HSO'i
(üE1.HO I)F. OU\'fõ;IJU, Jl'LI.-\;\'A COR[)EI RO illF: .\IOf:J~A,
\fA~lA UI.RCE PEN.-\SSO, FAl~AL MOHM•,IJ-:J) .'i.-\GR1H!'<Iü·
RI:"\.-\J,UO GO~~-AU'ES m:: C-\R\-~\I.HU o.."\'nl<l in...-ur:-.v~ rh•!" ~1rL
::?'' , G1rn1 ç.c. 4(). 11, IH , IV L' \-: d11 l.çí n. 12.85012013. •H1. 16 Ja
Lt.·i 7.4'n.'&6. .,;, JXlT ~J( \"I:'Zl'::., [)U ~111. ~~- <::.Jplll.: :o..:u P''r;íg~,lt~} ünit\1.
da I.L!i 7.-l9;::(:R(}, i.ló-Sim t:~1Jn\) ~\11. 21. par;ig_r;Jió ünit.:n, ltllllfo.(;m di! rxi
7.492.-'í\t>, n;l i'(mn;r dv <H1. (>9 c 71. JiJ C<"•di~u l't:[]~~~~

*

(ij) IUi\AI.DO (;0:"\Çi\l.VES UE f."AJ(.\i\l.liO ÚJl\HI iOCll~l' llil
~na do a11 . :; l ! . ~] ·'.<:.c. A11 ..127, ~·:Jpl11, i.lllll~):i d~1 (\i..Ji)!o l'l'll.ti:

(iii) ~JO:L.\1:\ 2\UJ"~n: l'E~:\SSO l\:OJHr'-•1.~ c 1.-\RA (;AI.Ili~O
DA SJLV.~. art. .nJ , ~ r'111i..:n. ti(< ILmn.t d\> ;m. ~9. w<.Jv~ J<• (\"•Ji~L'
i'l'IUll:

(i~) ~EL~A MrTSl iE l'~]'i,\S~O K01H~1,\

1""-·J,, <~rL ~2. JMriÍ).!Jafv

\rnbL na fl)rm;t<.Jumr . L4. iru.:. fi. do ('<i;Ji~,, P~·rwl.
(v) :\"F.l . .\1,\ ;\-tiTSL"E 1•Ei"ASSO KODA.'rlA nJcm• iru.:urs<J, ;1inda,
n<• ar!. I". t.:H["lLL[, c)(l l ...:i \!,{>] ~'1 9<18.

Em raúv Ja pwrnc•ç;iü da

pn:so.:nlL! a!itl<l ro.:nal. r~LtlJO:I"·S~ LI \()~~(!

f:.:-;cl'l ~nd t1:
<L)

a

.iuni<Hlil

i.Jm, U1H:umc:r1l<l:O.

<mL!.\c>s,

l:<'ll>iÍsto;nto.,:s

L!nt

,.

I

C;Lhcl;l:;

mçnc i vnt1das :t\) hlllJi•l dcst.1 JL.:Il t"rn~i<l~
h~ <I TI.!"L"O.:hj flll!"n lLJ L! rwt.:e!'~;I111L!n1<> (1~1 d~l1Ú11(" j \1. ( ()lll (I Ól~:Çflt) d(>~
d..:IHI[!Ci<li.J<l!< põlril U clr_.\j,l,, f'r<K"L!S!i<f po.:11;1t L! lli1i\";;J l t\l:'i ti.!S(<.:"fmlflilJ,;
ab:.li.>.<:~ ~(n,];u.J ;1s:

C) CN~1i I"Jllildas ;Ls i lllpti!<L'ti'' S, as .;;uruLL'ml~,""ÔL!S ,!c'S ,tL!mJilcia;J(I!ô; C

U)

iKI !Í[Iill.

P{Hsçh..:

~lll C{Jrl~~U.!Jlct:.J J;L CCllld<;ll;t.,;.'ill, 1) [lO..:r\iinwnt~l lh \ "çÍ\!ldll

Cn; n\Clll . UltC> ~01 (l:~IJ ll. J~ rl~..:a A.\:1'~: 6-H>. I.:ITl 1;a·<• r

d ;!

! 1ni;J,,, por~..- Lr:J1;1r d~ prndtll•> ci..: l'f"ÍnK·:
~) •> ;ut.irr:nncn(<l

]l~La i1lliac;~cl, nm1

,k

\ "-i.lkl r mtnillH) LlL' Cl'l'ar<J.,:;"l" Llu~ d;m•'>--t'<IL~~;ttl•l~
_;,.;7, ''c/1'111 c JV. ("!'L'. ~wof.\nL~ J()

f-:.;1s.ç m• :1r1.

\·alor total ~1\\u[\'ÍUCill<LS

lr<trtS.:LL;('L!S ( U.;S

b.: de (!..:i

5.27L<i-''>;iÍ,.I, Cllg(&-;m,j~l- .
I

•.

I

iI :" /
L,

'

/
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Ministérin

~IÍhlicll

Fcdl.'r,:jl

Procuradoria d::~ República no P:m~mí
FOk("Al... RF.F,\
~c; llll ,;s[im~tliva "'"' dwms :Jt> sisl~c~la tinartc~im ~ <.'('llnÔJllLl'O, Rl'S"lillt;-

se 4ue ..

nalll~l!IAJ

d0;;

JI!ILt<l~

niw UI:\<..' ,...,;r.,.ir ,t.,; únic:.: it tnt.:uiLl:J_

pocl~lldCl-~t,; f;~Zt,;T lllltll tlllitlogÍ;I L;(IJll 41 Cl:<l) Jl) ht11l1il'iJ[ü. l'ln 1)\JL.' <}
Ü:Jlhl :J ~·itl:.~ ê imp:tlpáv~L llHl~ ::'.(.' tl'lll h'<..'<lnho.:çidn ,, c:;tbinn.:nHt J,)
Jrbitmm~n((l. itldL·p~:mkntc:.·m..:111~: d..- prv.. a Ll11 mim Ja \ iu:t. :-.·~~~l'

..:n;,) ..:sp~t'ilil'~l dl· b~.:n:-; jiJridiçll!-. d...• diii~:il A4nii<.li<L~\·tt). Jü,~ hú n ''''t.:
"prtro•ar" nú loc:lntt.: ; t(l Yltl1lr d,, d;mu p:n:t :llt'tn da i~r\1 ilrlil fll"ll\"U dn.~
ft11os qu..: tii.:.:J.~ioD;.ml ,, Õ:.111(L .-\~sim , ra~,, hà yuc ~..- nlc)!ar 1[m· so:ri••
nc~c::.~tria

I">Lli:oi l'

algum.-

lkb.;tta,:

C>C(lm:tt il(1

dno;

l<lngn

disc t• o;~fw
lithl!<.

adic:imtal par:.J ti:>:i1t.;à11 da inlklli~;tçiin,
iJLW 1:11in;.'id..-m •~}11\ C':\ fa!~H imp1l1<!d,1:<,

tltl pm[,;_,su

t:riminal

Rol~~~ tto:o;tc-munha~;

I. \.-1.-\U\iUO \lOSC".oi\.Kl>l tiHII.I.O · lklq.!.t~J,, 1k l\1liciu 1-o:.·ü..:ral • .:m l::>..ct·t'io,:[, ,
trl<J1rit.:ul3 l:05(J(J
2. ELJ.'\:'\.o\ SAr.( óADO I'ETI·:RS
DF.-\]:".'SR.'SI~ nt:Hri~:ula 14807

IUI DF·\I~:SR:"~P.
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:'\fi~ISTJ:RIO I'l-llU('O l'ff)rR,\1.

?ROCUlAilORIA llA RI-".PlJBLIL\ ;\0 P:\kA:"Á
FOR('.-\ T.-\Rl:l·-.\
f'.:\(.' ..;U::'Iõ'l'l~SI:\JO SR~~UOK .H!!Z n:n~o:RAL UA

I~'

\·AHA n:.t)f."RAL

CRI:\ii~AL UASl:HSE(,:.\0 .n-mn;\~1..\ m: CttHTIB:\- J>AKA:'Ii,\
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13' VARA FEDERAL
CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA- PARANÁ

Distribuição por dependência ao IPL 1002/2013/SR/DPF/PR

(Autos 5048550-84.2013.404.7000)

O

MINISTÉRIO

PÚBLICO

FEDERAL,

pelos

Procuradores signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com
base nos autos em epígrafe e com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal,
oferece DENÚNCIA em desfavor de:

RAUL HENRIQUE SROUR, brasileiro, segundo grau completo,
empresário, nascido aos 01107/1961, filho de Roberto Henrique Srour e
de Olga Pagura Srour, portador do documento de identidade RG n°
5.224.462-3 SSP/SP, inscrito no CPF com o n° 043.719.548-12, residente
na Rua Emílio Pedutti, 11° 126, casa, Morumbi, São Paulo/SP,
atualmente recolhido à prisão nesta cidade de Curitiba/PR;

RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR,
brasileiro, casado, empresário, nascido aos 18/08/ 1986, filho de Raul
Henrique Srour e de Maria Cecília Gomes de Oliveira Srour, portador do
documento de identidade n° 43 740319/SSP/SP, inscrito no CPF com o n°
231.068.388-41, residente na Rua Padre Madureira, n° 156, casa, no
bairro Jardim Guedala, na cidade de São Paulo/SP, fone (11) 38126972,
celular (11) 976811825, com endereço comercial na Rua Fidêncio
Ramos, n° 160, 501, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP;
RAFAEL HENRIQUE SROUR, asilei r] olteiro, estudante, terceiro
grau incompleto, filho de Raul enrique
r e de Solange Papaleo
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Vianna, nascido aos 09/03/ 1993, portador do documento de identidade n"
38.193.847-5, inscrito no CPF com o n° 412.364.028-1 2, residente na
Rua Emílio Pedutti, n° 126, casa, Morumbi, São Paulo/SP;
VALMIR JOSÉ DE FRANÇA, brasileiro, casado, primeiro grau
incompleto, motorista, filho de Rivaldo Luiz de França e de Maria José
de França, p01iador do documento de identidade n° 16710472X/SJS/SP,
inscrito no CPF com o n° 042.237.738-44, residente na Rua Rodolfo
Belz, no 220, apto 161-B, bairro Jardim Lar São Paulo, São Paulo/SP,
fone (11) 25397994, celular (11) 992356652; e

MARIA LUCIA RAMIRES CARDENA, brasileira, divorciada,
secretária, fi lha de João Ramires Cardena e de Jesuina Maria Camillo
Cardena, nascida aos 15/09/1946, portadora do documento de identidade
n° 11645989-X/SSP/SP, inscrita no CPF com o n° 253.538.888-04,
residente na Rua São Jorge, n° 643, apto. 131, bairro Parque São Jorge,
na cidade de São Paulo/SP, fone (11) 22253495, celular ( 11 )981781223,
endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, n° 160, cj . 51, bairro Vila
Olímpia, São Paulo/SP; e
MAlUA JOSILENE DA COSTA, brasileira, inscrita no CPF com o n°
135.550.328-01, residente e domiciliada na Avenida Padre Arlindo
Vieira, n° 1035, apartamento 368 1, na cidade de São Paulo/SP.
pelos fatos e fundamentos a seguir descritos.

I - I NTRODUCÃO
Esta denúncia decorre de investigação' que apurou diversas estruturas
paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de
atuação nacional e transnacional.
lA presente denúncia decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes autos
(nos itens seguintes desta denúncia os autos serão referidos apenas pelos 4 últimos algarismos antes do
traço, a seguir sublinhados): I. a utos 5048550-84.2013.404.7000: trata-se do inquérito policial
1002/2013-SR/DFP/ PR, distribufdo em 06.11.2013 por dependência ao inquérito policial
2006.70.00.018662-8, do qual constitui desmembramento; o desmembramento foi deferido por decisão
judicial proferida nos autos 5047968-84.2013.404.7000 (evento 3), distribufdos em 04.11.20 13; 2. autos
5026387-13.2013.404.7000: trata-se de interceptação telefõnica e telemática distribuída em 05.07.20 13
por dependência ao inquérito policial 2006.70.00.0 18662-8; dessa interceptação é que surgiram indícios
7-74.2013.404.7000: trata-se
de envolvimento de Raul no mercado paralelo de cambio; 3. a utos 50
de interceptação telefõnica e telemática distribuída em 08.11.2013 r depe dência ao inquérito policial
5048550-84.2013.404.7000; 4. autos 5001443-10.2014.404.70 :trata-s;: e representação policial por
r ependência ao inquérito
buscas, prisões e bloqueios de ativos; autos distribufdos em 0.01.20 I
policial 5048550-84.2013.404.7000.
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Como é de amplo conhecimento, os doleiros, designação no Brasil dos
operadores do mercado paralelo ou negro de câmbio, desde o encerramento do notório
"esquema CC5" em 2000, têm atuado especialmente de três formas: (i) através do
câmbio manual e informal de balcão, sem boletagem ou identificação da contraparte2,
envolvendo dinheiro em espécie; (ii) operando o sistema dólar cabo ou sistema de
transferências internacionais infmmais; (iii) realizando uma verdadeira conta-corrente
para os interessados.

A investigação inicialmente apurou a conduta do "doleiro" CARLOS
HABIB CHATER e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas. Porém, posteriormente,
foi ampliado para diversos outros doleiros, que se relacionavam entre si para o
desenvolvimento

das

atividades,

mas que

fonnavam

grupos

autônomos

e

independentes, dando origem a três outras operações.3

Assim, foram identificados ao menos quatro grandes núcleos. A presente
imputação diz respeito às condutas delitivas praticadas principalmente por RAUL
HENRIQUE SROUR e seus associados, dando origem àquilo que se intitulou
"OPERAÇÃO CASABLANCA".

A presente denúncia restringe-se, confotme esclarecido na cota desta
denúncia, a imputar o crime previsto no artigo 21 e seu parágrafo único da Lei
7.492/86, bem como ao crime de lavagem de um único bem (automóvel).

20 boleto, nos termos do título I, capítulo 3, do RMCCI (Regulamento do Mercado de Câmbios e
Capitais Internacionais), é um contrato de câmbio simplificado que segue modelo do Banco Central
(BACEN). O RMCCJ determina em seu Título I , Capítulo 1, que "devem os agentes autorizados a
operar no mercado de câmbio observar as regras para a perfeita identificação dos seus clientes", e em
seu Título I, capitulo 3, seção 2, subseção 2, que mesmo no caso de registro globalizado no S!SBACEN
de operações de compra e venda de moeda estrangeira formalizadas em boletos (contrato de câmbio
simplificado), é obrigatório o preenchimento de tela complementar com CPF/CNPJ dos clientes
compradores/veudedor~s e respectivo valor da operação.
3!PL 1000/2013 - destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA M!TSUE
PENASSO KODAMA (Operação Dolce Vita); !PL 100212013 - dest'
o a purar as atividades do
doleiro RICARDO HENRIQUE SROUR (Operação Casablanca); IP 04112 1 -destinado a apurar as
atividades empreendidas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF (Ope ção Sido e .
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Ademais, importante consignar que esta denúncia está estruturada de
modo que no item seguinte desta peça (item "II") demonstrar-se-ão os diversos crimes
perpetrados pela organização criminosa, que constituem indícios suficientes da infração
penal antecedente ao crime de lavagem. Em seguida, serão feitas as imputações dos
dois delitos mencionados (boletagem e lavagem de ativos), ressaltando-se novamente
que este é o objeto exclusivo da presente denúncia.

Il- DOS DIVERSOS CRIMES PRATICADOS

Indícios dos crimes

antecedentes

RAUL possui longo envolvimento com a prática de crimes contra o
sistema financeiro nacional e lavagem de capitais, ao menos desde a década de 90,
quando surgiram indícios de que promovia evasão fraudulenta milionária de divisas por
contas CC5 em nome de pessoas interpostas. Nesse sentido, apurou-se, nos autos de
processo n° 2003.70000300860-5, que a empresa RHR Publicidade e Representações
Ltda., por ele controlada, foi responsável por depósitos num montante total de R$
13.583.108,00 em contas CC5.

Além disso, nos autos 2004.7000021789-6 apurou-se que RAUL,
juntamente com Richard Andrew de Mol Van Otterloo, foi responsável pela abertura e
movimentação de contas em nome de "off-shore" no exterior, que eram utilizadas em
operações denominadas dólar-cabo, como por exemplo, a subconta 'Chello Sociedad
Anonima' mantida pela Beacon Hill no banco JP Morgan Chase de Nova York e que
teria movimentado US$ 224.583.995,93 somente no ano de 2002.

Em virtude desses fatos (e de outros), RAUL foi condenado pela 63 Vara
Criminal da Justiça Federal de São Paulo, conforme destaca a decisão proferida por este
juízo no evento 23 dos autos 5001443-10.2014.404.7000. A representação policial que
inaugurou aqueles autos destacou ainda que, recentemente, a atividade ilícita de RAUL
voltou a figurar na mídia nacional, com a informaçãrnJmconta bancária em
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seu nome foi utilizada para pagamento de "propina" envolvendo dirigentes da empresa
Siemens em Luxemburgo e agentes públicos brasileiros.

Frisa-se, como sabido, que a atuação dos doleiros não tem fronteiras
territoriais, observando-se que, aproximados pelos modernos meios de comunicação e
de acesso às redes bancárias nacionais e estrangeiras, os doleiros de todas as partes do
País relacionam-se entre si frequentemente, fazendo empréstimos e trocando posições
de moedas nacionais e estrangeiras.

Nessa linha, a investigação da também doleira NELMA MITSUE
PENASSO KODAMA, realizada nos autos 5048457-24.2013.404.7000, 500146131.2014.404.7000 e 5026387-13.2013.404.7000, comprovou o envolvimento de RAUL
HENRIQUE SROUR no mercado paralelo de câmbio.

Com efeito, as comunicações de NELMA com RAUL e terceiros
revelaram diversos fatos ilícitos por ele praticados com a utilização de pessoas
interpostas, notadamente dos denunciados RODRIGO, RAFAEL, VALJ.\UR e
MARIA LÚCIA, e das pessoas jurídicas DISTRICASH DISTRlBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, KLT AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.,
CRG SERVIÇOS, ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇAS LTDA. e
MASCARANHAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Em que pese a DISTRICASH DTVM, empresa controlada de fato por
RAUL, seja instituição financeira autotizada pelo BACEN para atuar no mercado
financeiro nacional\ foi apurada movimentação financeira incompatível com sua
atividade regular, a indicar a prática de atividades irregulares no mercado financeiro.

Segundo o Relatório de Inteligência Financeira 11266 do COAF5 , a
DISTRICASH movimentou, entre janeiro e agosto de 2013, créditos no montante de R$
4 Confonne consulta à listagem constante do sitio eletrônico
acesso em 1I de abril de 2014.
5 Evento 14, anexo 7 dos autos 1443.
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275.244.612,00 e débitos de R$ 274.530.473,00, em sua conta n° 90000, da agência
168, do banco do Brasil, em São Paulo, não obstante o seu faturamento anual declarado
tenha sido de incompatíveis R$ 6.489.882,52.

Entre os meses de janeiro e agosto de 2013 constou comunicação de
movimentação suspeita da conta n° 90000 da agência n° O168 do Banco do Brasil,
titularizada pela mesma empresa, num total de R$ 549.775.084,98, destacando-se um
total de 2.546 depósitos recebidos em espécie, num total de R$ 208.860.098,89, em
movimentação atípica e incompatível com sua atividade.

O mesmo relatório apontou ainda que, entre 9 de agosto de 2011 e 19 de
novembro de 2013, a mesma empresa recebeu R$ 338.555.942,00 em depósitos em
espécie, sendo que a maior parte deles foi efetuada pelo denunciado VALMIR,
segurança da família de RAUL, havendo ainda depósito efetivado pela também
denunciada MARIA LÚCIA.

A empresa constou, ainda, de comunicação de operação suspeita de sua
conta n° 26000, da agência 2018, do Bradesco, na cidade de Alfenas/MG, onde recebeu,
no período entre 2 e 22 de maio de 2013, créditos no valor total de R$ 15.483.342,26,
sendo os débitos no mesmo período em valor muito semelhante, dentre os quais R$
8.829.238,22 foram remetidos para o próprio titular em conta mantida no Banco do
Brasil. A movimentação foi considerada incompatível com a capacidade financeira
presumida da empresa.

Confonne apurou a autoridade policial, a DISTRlCASH DTVM é
controlada de fato por RAUL, sendo que, consoante faz prova o contrato de compra e
venda, em 10/06/2011 os sócios da referida empresa a venderam a seu filho,
RODRIGO, sendo que, na cláusula vigésima quarta, RAUL foi nomeado procurador
de RODRIGO para negociar com os vendedores a aquisição
da empresa em várias cidades6•
6 Fls. 20 da representação juntada ao evento I dos autos 5001443-1 O.
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Ao prestar declarações perante a autoridade policial, RAUL confirmou a
sua condição de efetivo gerente da DISTRICASH, afinnando que, em virtude de "seu
histórico ruim decorrente de sua prisão no passado pela atuação no mercado paralelo de
câmbio", entendeu por bem não incluir seu nome no contrato de aquisição da empresa,
razão pela qual constou o nome de seu filho, RODRIG07 • Em outras palavras, o
instrumento constitutivo da DISTRICASH é ideologicamente falso.

Tal constatação, contudo, não afasta a comprovação da participação do
denunciado RODRIGO nas atividades ilícitas perpt::tradas por meio da empresa
DISTRICASH, tendo RAUL afirmado que RODRIGO, "além de procurador da
DISTRICASH, é quem cuida da parte administrativo-burocrática da empresa, além de
cuidar da loja da DISTRICASH localizada no Shopping Vila Olímpia"8 •

Além disso, RAFAEL, outro filho de RAUL, também atuava
diretamente nas operações cambiais ilídas praticadas no contexto da presente
denúncia. Em que pese RAUL busque sustentar que RAFAEL atuava tão somente no
mercado de ações, sua atividade direta no mercado de câmbio negro ficou fortemente
demonstrada nos autos.

Nesse sentido, vale destacar a interceptação de conversas telefônicas em
que o denunciado negocia diretamente a venda de dólares. Em 17 e 18 de fevereiro de
2014, RAFAEL negocia a venda deUS$ 5 mil ("cinco mil doletas") a pessoa que se
identifica como Júnior, da Só Veículos, a "R$ 2,47" (total: R$ 12.350,00), sendo que o
comprador acorda depositar o valor do pagamento em reais na conta pessoal de
RAFAEL.

No dia 21 do mesmo mês, RAFAEL vende US$ 25
total de R$ 59.750,00) e novamente indica sua conta pessoal Q
reais.
7 Evento 17, DECLJ dos autos 8550-84.
8 Evento 17, DECLI dos autos 8550-84.
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Já no dia 25 também daquele mês de fevereiro, RAFAEL vende a
pessoa identificada como "Marta" 2 mil euros a R$ 3,30 e 400 libras a R$ 4,1 O,
mediante depósito do valor correspondente em reais em sua conta bancária9 •

Constatou-se ainda que RAUL, em conluio com

RODRIGO,

RAFAEL, VALMIR e MARIA LÚCIA, servia-se das contas bancárias e estrutura
formal de outras pessoas fisicas e empresas, nomeadamente as pessoas jurídicas KLT
AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., CRG SERVIÇOS, ASSESSORIA DE CRÉDITO E
COBRANÇAS LTDA. e MASCARANHAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
para desenvolver suas atividades ilícitas e não autorizadas no mercado paralelo de
câmbio para as quais se servia.

Confom1e esclareceram RAUL e MARIA LÚCIA, a DISTRICASH
informalmente sucedeu a empresa KLT AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. (funcionando
inclusive nos espaços fisicos anteriormente por ela ocupados), com sede no Shopping
Fatio Higienópolis, a qual tem como representante legal a denunciada MARIA
LUCIA, mas é controlada, em verdade, por RAUL.

Inclusive, a K.LT foi utilizada para tratativas entre NELMA e RAUL em
pagamento às dívidas deste para com NELMA 10• Ademais, referida pessoa jurídica
figura como empregadora de RAFAEL, que declara.falsamente salário mensal de R$
25.000,00 como gerente administrativo.

O RIF 11054

11

destacou as comunicações de operações suspeitas

envolvendo a KLT AGÊNCIA DE VIAGENS. Além de diversas comunicações de
movimentações em valores superiores a R$ 100.000,00, destaca-se a informação de que
9 As 3 operações de venda de moeda estrangeira por RAFAEL aqui descritas foram transcritas pela
autoridade policial na representação da autoridade policial juntada como PET I no evento 45 dos
autos 9747-74, fls. 03/09, e em todas elas RAFAEL forneceu sua conta bancária de número 09700-7,
da agência 3 789 do Banco Itaú.
IO Consoante instrumento particular de confissão de divida e outras avenças ~a c pia foi apreendida
na, resid~ncia de MARIA LÚCIA - evento 26, APREENSÃO I - e te
de dJI ações de MARIA
LUCIA junto ao evento 20, ambos dos autos 8550-84.
ll Evento I, Anexo 4 dos autos 9747-74.
""'
8del 7
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nos meses de junho e julho de 2011 a empresa movimentou R$ 2,9 MM (dois milhões e
novecentos mil reais) na conta o0 130003167, da agência 1465, do Banco Santander,
através de depósitos em espécie realizados de forma fracionada, em operações
incompatíveis com o faturamento anual informado no valor de R$ 693 mil.

MARIA LÚCIA, por sua vez, tem intenso relacionamento profissional
com RAUL desde o ano de 1990, sendo pessoa de sua extrema confiança 12• Tinha
atribuições administrativas voltadas ao pagamento de contas particulares de RAUL e
sua família, cuidando ainda das notas fiscais da empresa DISTRICASH para remessa à
contabilidade. Reconheceu ainda ser responsável pelo envio tlt: informaçÕes de
operações de câmbio ao BACEN, muitas das quais ideologicamente falsas, eis que
oriundas da prática comumente denominada de "boletagem", confonne explanado no
item seguinte13•

Ademais, MARIA LÚCIA integra falsamente o quadro da pessoa
jurídica CRG SERVIÇOS ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA., a
qual também é, em verdade, de propriedade e controlada pelo denunciado RAUL' 4, que
a utilizada para a realização de suas operações fmanceiras criminosas.

A CRG ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA é utilizada pelo
grupo comandado por RAUL para a realização de suas operações cambiais ilícitas.
Nesse sentido, veja-se por exemplo que, em 29 de outubro de 2013, RAUL recebeu, em
sua conta de e-mail radiocity18@hotmail.com, duas mensagens eletrônicas de
vendas.tmf@gmail.com (Regis Mareio Fragola) com prova da transferência de R$
33.375,00 e R$ 119.700,00 da conta da Albani Representações para a conta da referida

CGR15 •

Também o denunciado RAFAEL era responsável pela obtenção de
contas bancárias e pela sua utilização para movimentações ilícitas pe
12
13
14
15

Evento 17, DECLI dos autos 8550-84.
Evento 20, DECL I dos autos 8550.
Confom1e ele próprio reconheceu: evento 19, DECL2 dos autos 8550-84
Fls. 32 do AUTO! constante do evento 37 dos autos 5049747-74.2013.40
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criminosa. Ele não apenas forneceu sua própria conta bancária para tramitação de
valores, como possibilitou a realização de operações em contas de terceiros.

O relatório 11 266 do COAF aponta movimentação incompatível de
RAFAEL na conta n° 114207, agência 9670, do Banco Itaú, no período de julho de
201 Oa novembro de 2011, em valores superiores a dois milhões a débito e a crédito. Da
mesma forma, em relação à conta n° 114203, da agência 9385, do Banco Itaú, em São
Paulo, no período entre 1 de maio e 31 de outubro de 2013, recebeu créditos no
montante de R$ 5.373.034,00, sendo que os créditos e débitos referentes a esta última
conta foram efetuados por diversas pessoas fisicas e jurídicas, incluindo a empresa
CRG SERVIÇOS E ASSESSORIA.

Também a comunicação de operações suspeitas da conta de Solange
Vianna Srour, junto ao Banco ltaú, agência 9670, conta 10096-6, noticiando
movimentação, entre julho de 2010 a novembro de 2011, de valores superiores a I
milhão de reais, incompatíveis com a capacidade financeira presumida da titular,
menciona RAFAEL como autor de parte das transferências recebidas (no valor de R$
152.178,00).
Houve ainda comunicação de operações suspeitas em relação à conta
bancária nv 17925800 da agência 0001 do Banco Citibank S.A., titularizada por Juliana
de Souza Patrício ante a existência de movimentos em créditos no montante de R$
668.683,09 e débitos em R$ 598.223,00. Tal discrepância entre valores movimentados e
capacidade financeira decorre do fato de que referida conta era utilizada para
movimentar recursos de RAFAEL, namorado de JULIANA.

O denunciado VALMIR era funcionário de RAUL responsável pelo
recolhimento, transporte, depósito e saque de valores em espécie, notadamente das
contas bancárias da DISTRICASH, MASCARANHAS e de contas
em seu próprio nome.

10 de 17
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O relatório 11077 do COAF infom1a que VALMIR efetuou 547
depósitos em espécie no total de R$ 143.195.512,00 em contas da empresa
DISTRICASH entre julho de 2011 e outubro de 2013. 16

O mesmo relatório aponta ainda a existência de diversas comunicações
atípicas da pessoa física de VALMIR, absolutamente incompatíveis com sua
capacidade financeira, dentre as quais se destacam as movimentações ocorridas nas
contas n° 059783, da agência 0066, do Banco Itaú, no total de R$ 3.530.088,00 entre
março e setembro de 2011, e n° 5378, da agência 6609, do Banco do Brasil, no total de
R$ 4.838.390,23 entre janeiro e ahril de 2012 e R$ 5.491.816,54 no período enln:: julho
e novembro de 2012.

VALMIR atuava ainda na obtenção, controle e guarda das "listas"
contendo nomes de terceiros que eram utilizadas pela organização criminosa nas
operações de câmbio irregulares vulgrumente denominadas de "boletagem", as quais
serão descritas nesta denúncia. Parte destas listas foram apreendidas em sua residência.
Consta também que, no período entre 5 de setembro de 2013 a 23 de
setembro de 2013, VALMIR realizou oito saques vultosos em espécie da conta da
empresa MASCAR.ANHAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., num total de
R$ 2.195.000,00.

O relatório 11266 do COAF revela que a conta n° 38341, da agência
383, do Banco do Brasil, em São Paulo, titularizada pela MASCARANHAS
movimentou cerc1;1 de R$ 33.037.615,00, grande parte em espécie, entre abril e agosto
de 2013, muito embora o faturamento bruto declarado da empresa seja de apenas
360.000,00 e não tenha ela registro de empregados no CNIS 17•

A vinculação entre RAUL e a MASCARANHAS é confirmada ainda
pela constatação de que, em 11 de novembro de 2013, ele ~~cebeu
il de oper~dor
identificado pelo endereço eletrônico transferpapa@gmrul om,
16 Evento 14, anexo 6 dos autos 1443.
17 Evento 35 dos autos 5049747-74.2013.404.7000.
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anexos "districash bmf conta de reais.pdf' e "districash conta corrente dolares.pdf', em
que se observa a existência de diversos lançamentos de Asterix (codinome utilizado por
RAUL) para "Masca"

18
•

Referidos documentos apresentam diversos lançamentos em

reais e em dólares, com as cotações de câmbio utilizadas e expressões que indicam a
operação dólar cabo (expressões como 'swift', 'fechamento do dólar' e 'pagamento cabo
Oscar'), indicando a saída de um total de R$ 2.259.871,69 da conta corrente dólares
entre março e novembro de 2013.

Ao ser reinquirido, RAUL afirmou que a empresa MASCARANHAS
pertence a CARLOS ARTURO, vulgo ARTURITO, que seria outro operador no
mercado de câmbio negro, confo1me consta no processo conexo 500146131.2014.404.7000. Revelou ainda a existência de acordo entre ambos para a realização

de operações financeiras ilícitas não contabilizadas, as quais seguem sendo objeto de
investigação policial. 19

Dessa forma, evidencia-se a rede organizacional criada e comandada
pelo denunciado RAUL (ou ao menos parte dela) para a prática de delitos, a qual é
integrada pelos cinco denunciados (sem prejuízo de outros agentes ainda não
identificados) e pelas pessoas jurídicas DISTRICASH DTVM, KLT AGÊNCIA DE
VIAGENS LTDA., CRG SERVIÇOS ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA
LTDA., além da MASCARANHAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

ill- IMPUTACÕES OBJETO DESTA DENÚNCIA
III.l. Falsa Identidade, Operação de Câmbio (artigo 21 da Lei
7.492/86)

Conforme apurou-se, entre 01.2013 (pelo menos) e 17.03.201420 , os
denunciados RAUL, RODRIGO, RAFAEL, VALMIR e MARIA LÚCIA, agindo em
concurso e unidade de desígnios, de modo consciente e voluntár' , ao me1 os por 900
18 Fls. 27/31 do AUTO! constante do evento 37 dos autos 5049747-74.2 13.404.7001.
1
19 Evento 19, DECL2 dos autos 8550-84.
20 Daia da prisão preventiva do denunciado.
'-.
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vezes, atribuíram falsa identidade a terceiros para a realização diversas operações de
câmbio.
Ouvido, RAUL confessou que fazia "boletagem" para a doleira
NELMA, ou seja, "vendia dólares para NELMA utilizando registro de terceiros para
legitimar a operação; QUE para tanto utilizava-se de listagens que adquiria no mercado;
QUE pagava em média a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por nome nessa lista; QUE
existem listas bem mais baratas, por R$ 4,00 (quatro reais) por nome; QUE porém essas listas
não são muito confiáveis, até porque cada nome tem um limite de R$ 1O. 000,00 (dez mil reais)
mês, sem maiores controles do compleance; QUE até pode vender valores superiores para as
pessoas fisicas, porém tal venda exige um controle maior; o que poderia causar problemas nas
auditorias que a DISTRICASH sofria; QUE linha por hábito evitar venda superiores a R$
10.000,00 (dez mil reais) mês por pessoa; QUE tinha esse cuidado de verificar bem os nomes
dessas listas pois não queria comprometer sua instituição financeira e, por consequência,
prejudicar seus filhos, pois a empresa estava registrada em nome destes (. ..)"21

A prática ilícita foi confirmada pela apreensão na sede da empresa KLT
VIAGENS E TURISMO LTDA22 e na residência do denunciado VALMIR de diversas
listas contendo inúmeros nomes, endereços e CPFs23 , destacando-se que nas já
utilizadas constava anotações como "boletadas".

Corroborando a confissão, a autoridade policial ainda realizou contato
telefônico, por amostragem, com seis pessoas identificadas nas listas apreendidas, a
saber, MARIA JOSE TOMAZELA (CPF 067.568.468-41), ROSELI PEREIRA (CPF
037.856.748-99), CELIA MARIA PIZZI NOGUEIRA (CPF 024.786.148-04),
SILVANA CRISTINA SENEDA RAMASSOTTI (CPF 260.454.998-08), TEREZA
GUERINI (CPF 068.346.528-76) e NELSON DA SILVA EXPEDITO (CPF

21 Evento 17, DECLI dos autos 8550-84.
22 Sede de operações da empresa DISTRICASH, conforme já referido alhures.
23 Item 12 do auto circunstanciado juntado como MANOPRISAO! no evento 13 e item 3 do auto
circunstanciado de busca e apreensão juntado n fls. 07/08 do docuuu:
TOCIRCUNS I e
APREENSA03 do evento 15, ambos dos autos 5048550-84.2013.404 00. Vai ressaltar que na
as. estaca-se, por
sede da referida pessoa jurídica foram apreendidas 22 das menc· nadas
conveniência de clareza, que a autoridade policial anexou as lista ns apreen idas representação
que inaugurou os autos 5017712-27.2014.404.700.
13 de 17

Ji

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná

www.prpr.mpf.gov.br

FORCA TAREFA

029.648.148-30), tendo todas afirmado que nunca efetuaram compra de moeda
estrangeira24•

No

mesmo

sentido,

em

12.11.2013,

por

e-rnail,

RAUL

(radiocity18@hotmail.com) envia para si mesmo registro de diálogo telemático de
07.11.2013 a 11.11.2013 que, com o nickname Asterix Obelix, manteve no Skype com
NELMA (Bat Fatalit). No diálogo, NELMA, além de dizer que ficou sabendo que seu
telefone foi interceptado, adquire 60 mil euros por R$3, 12 (no total de R$ 187.200,00)
em espécie, esclarecendo que poderia ser boletado em seu nome ou ser feito "por fora",
oportunidade em que RAUL informa que em nome dela não seria possível25•

Constata-se, assim, que, em verdade, a atribuição de falsa identidade a
terceiros em operações de câmbio era atividade rotineira da organização criminosa,
sendo que RAUL e VALMIR obtinham de terceiJos ainda não identificados lista de
nomes e dados pessoais, as quais eram utilizadas por RAUL, RAFAEL e RODRIGO
para atribuir falsa identidade a terceiros em operações de câmbio.

MARIA LÚCIA, por sua vez, como operadora administrativa da
organização, era responsável por transmitir as informações das operações de câmbio ao
24 Evento 40, DESPI dos autos 5048550-84.2013.404.7000.

25 Nelma: "vc tem os 30. aonde , que hrs. e que preco"; Raul: "Eu tenho, preciso conseguir compra-los,
vc quer os 60? Eu vou arrumar um jeito de pagar e ai trocamos na hora , ta bom assim?"; Nelma: "ok,
pode tomar. que preco. e se tiver mais 40 pra amanha eu tb tomo. 60 hj e 40 amanha. de 500. (...) me da
o preco dos 60"; Raul: " eu comprei ontem os euros , mas nao liquidei , vo u tentar arrumar reais
j>ara comprar. talvez eu faca um pedaco...e outro em seguida". NELMA pede o BBM e Raul
responde: " nao quem escrever nada. to no gra mpo , me disseram hj cedo, nao da par eu usar mais
o meu fone...". Em seguida Raul escreve: "3. 13 vendo so euros". Nelma: "bbm. me faz 312. eu fecho
ok. 60 x 3 12. que hrs e aonde. se pedir mais 50 mil pode pedir pra amanha. e boletar no meu nome. ok.
pq eu pago da minha conta e tenho isso em ir. ok. ou me faz por fora td bem. entao fechado hj. 60 x 312
ok. 187200. me diga hj e local ok. so isso. ou me n1anda no meu hotel, entrega e leva os vivos. tanto
faz". Raul: "Ta , no seu nome nao eh possível. cu to arrumando reais pra poder comprar e levar ai
pra te vender. 3.12 ok. vou te avisando. e faco como for melhor pra voce. (...) Eu terei os Eur tipo 15
hrs. Dai preciso pegar com vc e voar p ra banco ok? (...) Pois eh dinheiro de terceiro, vo u te1· ainda
que comprar pra ent regar pro cliente com o seu dinheiro. (...) vc tem como enviar a lguem na loja
pegar os curos ? pra ganharmos tempo" . Nelma: "preciso pagar uma joia minha na ita lia. por cambio
m os euros na
oficial. vc fecha no simplificado? pq tem que ser assim. te mando a nota fiscal. (...
mao o u nao. pq eu vou la, levo os reais e ja retiro.(...) antes eu tivesse per ·
e te 50 mil cabo
que vc no ano de 2009 me mandou comprovante falso" (Autos 5049747-74. 13.404. O O vento 37 pp.
3-27) (fls. 428-452)

oJo
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BACEN, ciente da falsidade ideológica dos dados. Assim, não apenas sonegava
infonnações que devia prestar, mas também prestava informações falsas ao BACEN.

Dessa

fonna,

incorreram

os

denunciados

RAUL,

RAFAEL,

RODRIGO, VALMIR e MARIA LÚCIA na prática de condutas tipificadas no artigo
21, caput e parágrafo único da lei 7.492/86, em continuidade delitiva, por mais de 900
vezes.

111.2. Lavagem de Ativos (artigo 1° da Lei 9.613/98)

Confonne consta dos autos, no dia 21/06/2013, os denunciados RAUL e
MARIA JOSILENE COSTA, em concurso e unidade de desígnios, previamente
acordados, ocultaram e dissimularam a propriedade do veículo BMW 5.501 NWS 1, ano
2008/2009, de placas EEI0700, chassi WBANW5l 079CT31294, bem este adquirido
com o proveito das infrações mencionadas nos tópicos anteriores ("itens II e Ill"),
registrando-o falsamente em nome de MARIA JOSILENE COSTA.

No desencadeamento da pa1te ostensiva da Operação Lava-Jato, o
automóvel objeto desta imputação foi apreendido na residência da mãe de
RODRIGO", u qual, consoante apurado pela autoridade policial e demonstrado pelo
extrato do Infoseg e pela cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
que ora se anexa, foi registrado em nome de MARIA .TOSILEl\'E COSTA.

Ouvido, RODRIGO esclareceu que o referido veículo pertence a seu
genitor e encontrava-se na residência de sua mãe" por estar sendo ele utilizado por sua
irmã, Luciana Gomes de Oliveira Srour8•

Essa versão foi corroborada pelo próprio denunciado RAUL, o qual
afinnou que o "(..) carro está registrado em nome de MARL4 JOSILE
26 Conforme esclareceu o denunciado RODRlGO ao ser interrogado pel

COSTA, irmã de

utoridje olicial.
Parque, São

27 De nome Maria Cecília Gomes, residente na Rua Bernardo Sanches, "I O, Casa 2 R
Paulo, SP.
28 Evento 18, DECLl dos autos 5048550-84.2013.404.7000.
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JOSÉ OSMAR COSTA,funcionário do DECLARANTE; QUE como possui dívidas em seu nome
junto à Receita Federal, o REINQUIRIDO solicitou a OSMAR se este poderia ceder seu nome
para o financiamento visando a aquisição do referido veículo, quando então OSMAR indicou o
nome de sua irmã, a qual, inclusive, é enfermeira da avó do DECLARANTE (..)''"·

Não há dúvidas, pois, de que RAUL, acordado com MARIA
JOSILENE, promoveu a aquisição do veículo BMW'" em seu nome, com o fim de
ocultar e dissimular a sua propriedade, adquirida com proventos, ao menos em parte,
oriundos diretamente de atividade ilícita, em especial de crimes contra o sistema
financeiro nacional e organização criminosa.

Note-se que sequer a empresa DISTRlCASH DTVM, empresa em tese
autorizada a funcionar legalmente, estava registrada em seu nome, mas sim falsamente
em nome de seu filho RODRIGO. Também todas as outras empresas envolvidas com
RAUL, conforme descrição feita na parte inicial desta denúncia, ou eram de fachada ou
estavam em nome de "laranjas".

Evidente, pois, que não tinha atividade que justificasse a compra do
referido veículo, registrando-o, então, em nome de terceiro (corré MARIA
JOSILENE).

Com tais condutas, os denunciados RAUL e MARIA JOSILENE
incorreram nas penas do artigo lo da Lei 9.613/98.

IV -PEDIDOS
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
denuncia a Vossa Excelência:
a) RAUL HENRIQUE SROUR, RODRIGO
HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR,
RAFAEL HENRIQUE SROUR, VALMIR JOSÉ DE
~~--~~~~----~

29 Evento 28, DECL2 dos autos 5048550-84.2
. 04.7000.
30 O veículo em questão foi adquirido em 2 0612j, de Mareio Carlos Rodrigues (arrendatário), CPF
049.686.728-88, com endereço na Ala eda Te
Lara, 482, Condomínio Terras de São José,
Bairro Rancho Grande, !tu, SP.
16
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FRANÇA e MARIA LUCIA RAMIRES CARDENA
por terem incorrido nas penas do art. 21, e parágrafo
único, da Lei 7.492/86 c.c att. 71 do Código Penal; e

b) RAUL HENRIQUE SROUR e MARIA JOSILENE
COSTA por ter incorrido nas penas previstas no art. I 0 ,
caput, da Lei 9.613/98.
Requer-se ainda à Vossa Excelência:
c) a juntada dos documentos anexos, consistentes em
cópia do documento de registro e da tela do Tnfoseg
referente ao veículo BMW, objeto do crime de lavagem de
ativos;
d) o recebimento e processamento da presente denúncia,
com a citação dos DENUNCIADOS para o devido
processo
penal,
ouvindo-se,
oportunamente, as
testemunhas abaixo arroladas, cujos endereços serão
oferecidos oportunamente;
e) confirmadas as imputações, as condenações dos

DENUNCIADOS; e
f) o arbitramento de valor mínimo de reparação dos danos
causados pela infração, com base no art. 387, caput e N,
CPP, no montante do valor total das transações indicadas
no item III desta denúncia (valor total das boletagens mais
valor do veículo).

Rol de testemunhas

ONÇA
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13' VARA FEDERAL
CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA- PARANÁ

Distribuição por dependência ao IPL 1002/2013/SR!DPF/PR
(Autos 5048550-84.2013.404. 7000)

1 - O Ministério Público Federal oferece em separado denúncia em
desfavor de RAUL HENRIQUE SROUR, RODRIGO HENRIQUE GOMES DE
OLIVEIRA SROUR, RAFAEL HENRIQUE SROUR, VALMIR JOSÉ DE
FRANÇA e MARIA LUCIA RAMTRES CARDENA pela prática de condutas
tipificadas nos artigos 21 da lei 7.492/86. Denuncia ainda RAUL HENRIQUE SROUR
e MARIA JOSILENE DA COSTA por terem incorrido no crime previsto no artigo l 0
da Lei 9.613/98.
2 - Competência territorial pela conexão - O presente procedimento
apuratório criminal decorreu de investigação que visou apurar diversas estruturas
paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de do!eiros com âmbito de
atuação nacional e transnacional.
A investigação inicialmente apurou condutas típicas relacionadas a ,
lavagem de dinheiro pelo "doleiro" CARLOS HABIB CHATER e pessoas físicas e
jurídicas a ele vinculadas, tendo por antecedentes crimes que se consumaram nas cidades
de Londrina/PR e Curitiba/PR'.
No cw:so daquela inwstigação, contudo, foram descobertas intensas
relações entre CARLOS HABIB e outros operado
do ('me cada de câmbio negro,
1 Autos 500 I438-85.20 I4.404.7000.
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dentre as quais se destaca a pessoa de NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, a quem
se estendeu a investigação. Na apuração das atividades de NELMA, por sua vez, foi
identificado intenso relacionamento comercial entre ela e o ora denunciado RAUL.
Assim, evidenciada a realização de operações entre diversos doleiros, de
forma que a prova da atividade de um interfere na demonstração dos crimes praticados
pelo outro, resta evidente a conexão a justificar a competência territorial deste Juízo
Federal, conforme muito bem destacado na decisão juntada ao evento 10 dos autos
5001443-l 0.2014.404.7000:
"Se operadores do mercado de câmbio negro realizam operações entre si, caracterizando
crimes financeiros ou de lavagem de dinheiro, é evidente a conexão ou continência entre
os crimes, aplicando as regras dos arts. 76, li e 111, e 77. I do CPP.
Assim, se Carlos Habibi Chater e Nelma Kodama realizam juntos operações no mercado
de câmbio negro, ainda que não especificamente em associação criminosa (em
quadrilha), a conexão e a continência são evidentes. O mesmo raciocínio é válido para as
operações conjuntas de Nelma Mitsue Penasso com Raul Henrique Srour, abaixo
evidenciadas.
Diante dos relacionamentos entre os quatro supostos doleiros, que praticaram crimes em
conjunto, as medidas investigatórias contra um poderão esclarecer fatos e provas em
relação aos outros e vice-versa.
Sendo mantido perante este Juizo os processos contra os demais doleiros, especialmente
Nelma Kodama, também ser mantida a competência pela conexão e continência, sobre os
pro"c essos instaurados em relação a Raul Henrique Srour, com quem ela teria realizado
operações atinentes ao mercado de câmbio negro, passfveis de caracterização como
crimes .financeiros e de lavagem de dinheiro.
Assim, a competência é desta Vara."

Assim, mantida a competência deste Juízo para a investigação e
processamento das condutas delitivas praticadas por NELMA, e confirmada a intrínseca
relação entre ela e RAUL nas práticas delitivas ora denunciadas e naquelas cujas
investigações terão prosseguimento, evidente a competência territorial deste Juízo para o
feito.
3 - Diligências suplementares - No inquérito policial foram constatados
indícios da prática de diversos delitos, dentre esses dos crimes previstos nos artigos 1O
(inserção de elementos falsos na contabilidade de instituição
recursos paralelamente à contabilidade), 16 (fazer o rar

rst

autorização legal), 22 (efetuar

a~to · ada com o fim de
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promover a evasão de divisas para o exterior), todos da Lei 7.492/86, de crirm: de
lavagem de ativos, bem como o de constituição de organização criminosa.
Embora os indícios dos crimes mencionados sejam fortes, no presente
momento, por cautela, opta-se por denunciar tão somente os delitos cujas provas estão
fartamente produzidas e catalogadas nos autos - quais sejam, os crimes previstos no
artigo 21 da Lei 7.492/86 e lavagem de apenas um veículo-, aguardando o cumprimento
das diligências já requisitadas pela Autoridade Policial, mas ainda não respondidas pelo
BACEN. Ademais, necessário ainda outras diligências, conforme será exposto a seguir,
para que o MPF possa, com segurança, formar sua "opinio delicti".
Com efeito, há fortes indícios de que o grupo criminoso desenvolvia
operações cambiais à margem do sistema financeiro regular, praticando o crime de
evasão de divisas pela modalidade conhecida como cabo-dólru:, conforme comunicações
telefônicas interceptadas nos conexos autos 5026387-1 3.2013.404.7000 e 504974774.2013.404.7000

Uá reconhecido por este juízo na decisão juntada ao evento 23 dos

autos 5001443-10.2014.404.7000).
Para a comprovação segura de tal fato, sobretudo porque a DISTRICASH
era empresa regular autorizada a fazer câmbio, necessário que a autoridade policial
promova, com o auxílio de peritos, se for o caso, a análise de tais documentos a fim de
identificar quais das operações lá mencionadas efetivamente ocorreram e, dentre as que
foram realizadas, quais se deram de forma regular e quais praticadas de forma ilícita.
Nesta apuração, conveniente que identifique e realize, por amostragem, a oitiva de
alguns clientes envolvidos nas referidas operações.
Igualmente, imprescindível a identificação da funcionária de RAUL
identificada em diversas conversas telefônicas como "Ana" ou "Aninha", já que, ao que
parece, desempenhava papel executivo relevante no contexto da organização,
indispensável nas práticas criminosas do grupo2•
Assim, após o recebimento da denúncia, requer-se o retorno dos autos
para a continuidade das investigações, conforme exposto acima.
4 -Crime de moeda falsa- O suposto crime de moeda falsa não guarda
vinculação com os delitos fmanceiros ora investigados e conexos, conforme se expôs
2 Nesse sentido, a título ilustrativo, as conversas teletonic
23 dos autos 5049747-74.2013.404.7000.
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. . .,

2175

2176

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA TAREFA

acima (item 2), de modo que se requer sejam separado e encaminhados à Seção
Judiciária de São Paulo para eventuais providências.
5 - Posse de entorpecente - Constata-se no itens 83/85 do Auto
Circunstanciado de Busca e Arrecadação cumprido na residência dos denunciados
RAUL e RAFAEL, localizada na Rua Emílio Pedutti, n° 126, no bairro Morumbi, em
São Paulo/SPI, que foram apreendidas, no cômodo identificado como "quarto do
Rodolfo", peq"\lenas quantidades de substâncias com características de haxixe e
maconha, bem como pequena quantidade de sementes com característica de sementes de
maconha.
Da mesma forma, em que pese a autoridade policial tenha solicitado a
elaboração de laudo de exame definitivo de substância entorpecente', não ~t: vislwnbra
qualquer relação de conexão daqueles fatos com os crimes de competência federal aqui
investigados, de modo que se requer sejam esses fatos comunicados à Justiça Estadual
de São Paulo (Comarca da Capital) para eventuais providências, encaminhando-se os
documentos pertinentes.

3 Evento 9, AUTOCIRCUNS2 dos autos 5048550-84.2013.404.7000.
4 Evento 21, MEMORANDO! dos autos 5048550-84.2013.404.7000.
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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13" VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITffiA!PR

Autos n• 5010109-97.2014.404.700

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador
da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece,

respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no inquérito policial em epígrafe e com
fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para oferecer DENÚNCIA em desfavor
de:

ARIANA AZEVEDO COSTA BACBMANN, nascida em
2/2/1983, filha de Paulo Roberto Costa e Marici da Silva
Azevedo Costa, CPF 098666447-23, Rua João Cabral de Melo
Neto, 350, Bl. 01- Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,

HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, nascido em
04/07/ 1974, filho de Arthur Eugenio Ferreira de Mesquita e
Cintia Maria Baronto Sampaio de Mesquita, CPF 05257480751,
RG n• 01354036010, residente na Rua dos Jacarandás, 1000,
Bloco 3, ap. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, telefone (21)

MARCIO LEWKOWICZ, nascido em 12/03/1979, CPF
078.689.907-75, Endereço: Rua João Cabral de Melo Neto,
L 01 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP
05
.

2177

2178

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná

www.prpr.mpf.gov.br

PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, nascido em
01/0111954, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina Pereira
da Silva Costa, natural de Monte Alegre/PR, instrução, instrução
terceiro grau completo, profissão Engenheiro, portador do
documento

de

idade

11°

1708889876/CREA/RJ,

CPF

302612879-15, com endereço na Rua Ivando de Azambuja, casa
30, condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
atualmente recolhido na carceragem da Polícia Federal de
Curitiba

SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, nascida em
13/08/1 981, filha de Paulo Roberto Costa e Marici da Silva
Azevedo Costa - CPF: 091.878.667-30, Endereço: Rua dos
Jacarandás, 1000, Bloco 03, Apto 501 - Barra da Tijuca- Rio de
Janeiro/RJ- CEP 22.776-050;

pela prática dos fatos que passam a ser imputados.

Fato - Imputação de Embaraço de Investigação de Organização Criminosa.
No dia 17 de março de 2014, entre 9 horas e 10 horas e 30 minutos, no escritório da
COSTA GLOBAL CONSULTORIA localizado na av. João Cabral de Mello Neto, 610, sala
913, Ed. Peninsula Office, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, os denunciados PAULO
ROBERTO

COSTA,

ARIANA AZEVEDO

COSTA

BACHMANN, MARCIO

LEWKIWICZ, SHANI AZEVEDO COSTA BACHMANN e HUMBERTO SAMPAIO
DE MESQUITA, de forma consciente e voluntária, impediram ~ ~mbaraçararn a investigação
da infração penal de peculato, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de
dinheiro envolvendo a organização criminosa parcialmente desvelada na denominada
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operação "Lava Jato", descrita em denúncia a ser oferecida apartada, mediante a remoção e
posterior ocultação de diversas provas de interesse da investigação (Processo 501490194.2014.404.7000/PR, Evento 24, INFI, Página 1).
No começo da manhã do dia 17 de março de 2014, atendendo a determinação judicial
da 13" Vara Federal de Curitiba, policiais federais se dirigiram para cumprimento do mandado
de busca e apreensão no escritório de PAULO ROBERTO COSTA, localizado na av. João
Cabral de Mello Neto, 610, sala 913, Ed. Península Office, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
Lá chegando, houve a necessidade de se dirigir até a residência do alvo para buscar a
chave do local.
Cabe pontuar que pelas informações

policiai~

da agente federal SHELLY CLARO

dão conta que ao retomarem ao local para cumprimento da busca e apreensão, o chefe de
segurança, ARDANNY BRASIL DA BRASIL JUNIOR, afirmou que teria ocorrido
movimentação estranha na sala 913 (onde está localizado o escritório) antes da chegada da
equipe policial (Processo 5014901-94.2014.404.7000/PR, Evento 1, ANEX04, Página 1).
Durante a ida dos agentes federais até a residência do denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, os denunciados ARIANA AZEVEDO COSTA BACBMANN,
MARCIO LEWKIWICZ, SRANI AZEVEDO COSTA BACHMANN e HUBERTO, já
previamente combinados, atendendo a pedido do denunciado PAULO ROBERTO COSTA,
dirigiram-se até o escritório e retiraram diversos documentos e dinheiro que interessava à
prova dessas infrações penais.
A ida dos denunciados ficou registrada na câmera de segurança do prédio que
demonstra que por diversas vezes eles subiram e desceram o elevador com sacolas cheias de
documentos e dinheiro relacionados à prática dos crimes investigados nessa operação,
ensejando novo pedido de busca e apreensão formulado pela autoridade policial (Processo ,
5014901-94.2014.404.7000/PR, Evento 24, INF1, Página 1 e Processo 501490194.2014.404.7000/PR, Evento 1, PETl, Página 1).
Em suma, das informações policiais consta que o casal ARIANA E MARCIO
LEWKIWICZ, chegou ao prédio do escritório da COSTA GLOBAL em um automóvel
FORD EDGE preto, placa KYZ 4993 de propriedade de MARCIO LEWKIWICZ,
estacionando na frente da portaria do prédio às 9 horas e 16 min
passou a remover diversos objetos do escritório de PA

I
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Só o denunciado MARCIO LEWKIWICZ subiu e desceu no elevador por quatro
vezes. Em todas elas, subiu de mãos vazias e desceu com sacolas e malas cheias de
documentos. Ao todo, o denunciado

MARCIO LEWKIWICZ remove: 1) uma mochila

preta e uma bolsa preta de mão (primeira subida); 2) uma sacola clara (segunda subida); 3)
outra mochila preta nas costas (terceira subida); e 4) uma sacola branca grande que aparenta
estar cheia de documentos (quarta subida).
ARIANA, por sua vez, subiu o elevador apenas com uma bolsa branca pessoal e
desceu carregando um notebook e duas sacolas coloridas com papeis.
Durante todo o trajeto, o denunciado MARCIO LEWKIWICZ faz uso do telefone
celular.
Já o casal HUMBERTO e SHANNI chegou no escritório às 9 horas e 20 minutos.
HUMBERTO permaneceu no local somente até 9 horas 24 minutos, quando deixou o prédio
e passou a esperar do lado de fora. Durante todo o tempo, o denunciado demonstrou ter
consciência dos fatos e prestou auxílio material aos demais denunciados.
A denunciada SHANNI, por sua vez, pe1maneceu até 9 horas e 53 minutos no
escritório prestando auxílio na remoção de documentos para o denunciado MARCIO.
Durante este período subiu e desceu os elevadores por duas vezes. A primeira vez com uma
bolsa de ginástica e uma bolsa preta pessoal. A segunda, apenas com a bolsa preta pessoal.
Assim, coube aos denunciados ARIANA E MARCIO a tarefa de remover
materialmente as provas dos crimes praticados pela organiznção criminosa. Já os denunciados
HUMBERTO e SHANNI prestaram auxílio material sem o qual a empreitada criminosa não
seria consumada. Enquanto SHANNI auxiliava MARCIO na identificação e remoção dos
documentos de dentro do escritório, HUMBERTO prestou auxílio aguardando no carro do
lado de fora.
Todos atenderam a ordem do denunciado PAULO ROBERTO COSTA, que era o \
único interessado nas destruição das provas.
A individualização completa da conduta de cada um dos elementos, consta nas
infonnações policiais anexas que são parte integrante desta denúncia (Processo 501490194.2014.404.7000/PR, Evento 24, INF1, Página 1).

Conclusão
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Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia: a) ARIANA
AZEVEDO COSTA BACHMANN; b) SHANNI AZEVEDO COSTABACHMANN; c)
MARCIO LEWKOWICZ; d) HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; e e) PAULO
ROBERTO COSTA como incursos nas penas do art. 2°, § 1°, da lei n° 12.850/2013;
Requer o recebimento da denúncia e posterior instrução processual, procedendo-se a
oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório dos denunciados, bem como
seguidos os demais atos do rito dos arts. 394/405 do Código de Processo Penal, até fmal
sentença condenatória.

Testemunhas:

Sbelly Claro, agente de Polícia Federal, matricula 7114, lotada na Delegacia da Polícia
Federal do Rio de Janeiro
Jaime da Costa Gonçalves, agente de Polícia Federal, matricula 7876, lotado na Delegacia
da Polícia Federal do Rio de Janeiro
Ardanny Brasil da Silva Junior, CPF 716123270-87, residente na av. Jornalista Ricardo
Marinho, 450/610, Barra da Tijuca, RJ, telefones de conta (21) 77482929 e (21) 20252843

José Soares
Procurador da República

Adriana Aparecida Storoz Mathias dos Santos
Procuradora da República
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MM. Juiz,

Denúncia, em separado com 05 laudas, com um anexo que é parte integrante da
denúncia.

Requer seja juntada da Folha de Antecedentes Criminais dos denunciados constantes
dos bancos de dados de que tem acesso a Justiça Federal.

Incabível a suspensão condicional do processo em razão da pena mínima cominada
aos delitos.

A competência para o processamento e julgamento dos presentes fatos, como já
anotado pelo d. Magistrado do caso por ocasião da deflagração das operações, encontra-se
justificada pela realização de operações da organização criminosa no município de Curitiba,
como também pela fato de a ordem judicial que foi embaraçada ser originária da Vara Federal
de Curitiba.

Considerando a tramitação da investigação de inúmeros fatos conexos aos presentes
autos, a magnitude da lesão causada por esses crimes, a grandiosidade do esquema criminoso,
como também o poder do denunciado PAULO ROBERTO COSTA sobre a outros
integrantes da organização criminosa, o Ministério Público Federal manifesta-se pela
continuidade da prisão preventiva desse acusado para garantia da instrução processual.

Março de 2016
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MPF
Ministério Público Federal
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Adriana Aparecida Storoz Mathias dos Santos
Procuradora da República

José Soares
Procurador da República
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FORCA TAREfA

EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13• VARA FEDERAL
CRIMINAL DA SUBSEÇÂO JUDICIÁRIA DE CURITffiA- PARANÁ

Eproc 5049557-14.2013.404 .7000
IPL 1041/2013- SR/DPF/PR DENÚNCIA

/2014

Classificação no e-Proc: Restrito Juiz
Classificação no ÚNICO: Confidencial

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exerc1c10 de sua função
institucional (art. 129, I, da Constituição da República Federativa do Brasil), impelido
pelos subsídios probatórios constantes nos autos suprarreferidos, vem à 13" Vara Federal da
Subseção Judiciária de Curitiba-PR, competente por prevenção, oferecer

DENÚNCIA
em face de:

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA ["CARLOS ROCHA
(CEARÁ)"] (vulgo Ceará), brasileiro, solteiro, comerciante, CPF
325.470.564-53, RG 5545312 (SC), nascido em Recife-PE em 06.01.1963,
filho de Aldredo da Rocha Machado e Otilia Augusta de Souza Rocha,
endereço residencial na Av. Atlântica, 1440, apt. 2201 ou 401, Centro,
Balneário Camboriú-SC.

I. Introito
Esta denúncia decorreu de investigação1 que visou apurar diversas estruturas
lA presente denúncia decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes au:os (nos
itens seguintes desta denúncia os autos serão referidos apenas pelos 4 últimos algarismos antes do traço, a
seguir sublinhados), relacionados ao presente feito: 5049597-93.2013.404.7000 (Interceptação telefônica e
telemática especifica de YOUSSEF, distribuldo por dependência em 08/ 1112013); 502777548.2013.404.7000 (Quebra de sigilo bancário de MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA,
WALDOMIRO DE OLIVEIRA, EDILSON FERNANDES RlBEIRO, MARCELO DE ffiSUS
CIRQUElRA; 5007992-36.2014.404.7000 (Quebra de sigilo bancário e fiscal (GFD fl'..'VESTIMENTOS,
LABOGEN QUIMlCA FINA, INDUSTRIA DE M:EDICAMENTOS LABOGE
QUIMICA
COM:ERCIAL, KFC HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, RCI SO
1\R.E,
V & CVV
CONSULTORIA EM INFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM
ORMÁTI A,
ALGA
ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA GRAÇA ARANHA RI PARTICIPA~~ S e OSRED

a)
0
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paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional
e transnacionaL

A investigação inicialmente apurou a conduta do "doleiro" CARLOS HABIB
CHATER e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, ligada a um esquema de lavagem de
dinheiro envolvendo o ex-deputado federal José Mohamed Janene e as empresas CSA Project
Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda.. Porém, posteriormente, foi ampliado para
diversos outros doleiros, que se relacionavam entre si para o desenvolvimento das atividades, mas
que formavam grupos autônomos e independent~s, dando origem a quatro outras operações. 2

Além de tais condutas delitivas, foram apurados diversas outras condutas criminosas,
dentre elas, organização criminosa, evasão de divisas, falsidade ideológica, corrupção de
funcionários públicos, tráfico de drogas, peculato e lavagem de capitais.

Foram identificados ao menos quatro grandes núcleos. A presente imputação diz
respeito às condutas delitivas praticadas CARLOS ROCHA (CEARÁ), cuja conduta foi apurada,
juntamente com outros doleiros, no boj o da chamada "OPERAÇÃO BIDONE".

1.1. Breve explanação da atividade dos doleiros

Inicialmente, cwnpre fazer um breve panorama de como funciona a atividade dos
doleiros e as operações comumente realizadas.

Como é de amplo conhecimento, os doleiros, designação no Brasil dos operadores do
mercado paralelo ou negro de câmbio, desde o encerramento do notório "esquema CC5" em 2000,
têm atuado especialmente de três formas: (i) através do câmbio manual e informal de balcão, sem
boletagem ou identificação da contraparte3 , envolvendo dinheiro em espécie; (ii) operando o
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA); 5001446-62.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/prisão principal OPERAÇÃO BIDONE); 5014901-94.2014.404.7000 (Pedido de prisão preventiva e novas buscas - OPERAÇÃO
BIDONE 2); 5021466-74.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/condução coercitiva- OPERAÇÃO BIDONE
3) e 5010109-97.2014.404.7000 (Pedido desmembrame~to).
2IPL 1000/2013- destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA
(Operação Dolce Vita); IPL 1002/2013 - destinado a apurar as atividades do doleiro RICARDO HENRIQUE SROUR
(Operação Casablanca); IPL 1041/2013 - destinado a apurar as atividades empreendidas pelo doleiro YOUSSEF
(Operaçllo Bidone); IPL 1000/2013 - destinado a investigar OPERAÇÃO DOLGE VITA
30 boleto, nos termos do titulo I, capítulo 3, do RMCCI (Regulamento do Mercado de Câmbios e Capitais
Internacionais), é um contrato de câmbio simplificado que segue modelo do Banco Central (BAC
RMCCI
determina em seu Título I, Capitulo l, que "devem os agentes autorizados a operar no mercado de ambio o servar as
regras para a perfeita identificação dos seus clientes", e em seu Titulo l, capítulo 3, seção 2, z::eção 2, e mesmo

,...,
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sistema dólar cabo ou sistema de transferências internacionais informais; (iii) realizando uma
verdadeira conta-corrente para os interessados.

O sistema dólar cabo é um sistema de realização de transferências financeiras
internacionais marginal ou paralelo operado por doleiros, em que as transações de câmbio
realizadas não são registradas no SISBACEN e envolvem contabilidades paralelas no Brasil e no
exterior.

Nas operações de transferências internacionais informais, ou dólar cabo,
constata-se uma relação de confiança entre ' os clientes (comprador ou vendedor de moeda
estrangeira) e os doleiros. Essa relação pode ocorrer em duas vias.

Na primeira via, o dolciro recebe no Brasil, em espécie ou mediante depósito, reais
de seu cliente, efetuando ou determinando a seu gerente no exterior o débito, de valor
correspondente em moeda estrangeira, de conta que ele (doleiro) mantém no exterior, para crédito
em favor de conta mantida no exterior por tal cliente ou por pessoa por este indicada. No caso de
não possuir o doleiro disponibilidade externa suficiente naquela data específica, vale-se das
disponibilidades de um parceiro (outro doleiro ou cliente), recompensando-o em reais, dólares ou
em outra moeda, imediatamente ou num momento posterior (mercado paralelo de compensações e
trocas de posições em dólar).

Na via oposta, o doleiro é quem compra moeda estrangeira por cabo: recebe em sua
conta mantida no exterior depósito em moeda estrangeira efetuado (direta ou indiretamente) por
determinado cliente, entregando a este, no Brasil, o correspondente crédito em reais (em espécie"papel"- ou mediante depósito em conta do cliente ou por este indicada).

A terceira modalidade de dólar cabo é aquela em que as duas primeiras aparecem
conjugadas. Nessa hipótese o doleiro, aproveitando-se do fato de que em muitos momentos há no
mercado clientes, compradores e vendedores de dólares, pretendendo realizar operações de dólar
cabo em sentido inverso, efetua o "casamento" das operações dos clientes, realizando essas
operações casadas de compra e venda de moeda estrangeira via cabo sem que os valores passem por

/.!/

no caso de registro globalizado no SISBACEN de operações de compra e venda de moeda estrangeira fonnalizadas em
boletos (contrato de câmbio simplificado), é obrigatório o preenchimento de tela complemen~F/CNPJ dos
'"'"""
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sua própria conta. Nesses casos, o doleiro atua como um verdadeiro banco de compensações
("clearance ").

Dificultando ou impedindo qualquer rastreamento, o doleiro, atuando como banco de
compensações, satisfaz simultaneamente os dois polos, indicando simultaneamente ao cliente
tomador de dólares - que pretende receber recursos no exterior - as contas em que o fornecedor de
dólares deseja sejam creditadas no Brasil, e ao fornecedor de dólares- que pretende se desfazer de
recursos no exterior - as contas no exterior indicadas pelo tomador que deverão ser beneficiárias de
créditos a cabo. Nesse caso, o doleiro indicará, a um dos clientes ou ambos, a necessidade de
entregar detenn.inado valor (percentual), em moeda nacional ou estrangeira, em espécie ou em
determinada conta, o qual reverterá em seu beneficio como remuneração da operação (spread).
O funcionamento desse sistema, em regra, depende da manutenção de conta e de
disponibilidade externa por parte dos doleiros. Cada operação demora em média 48 horas (na
linguagem utilizada, pode demorar D+24, D+48 ou D+72) e o doleiro obtém seu lucro na diferença
entre as taxas empregadas na compra e na venda da moeda estrangeira (spread).

Essa espécie de rede bancária paralela de câmbio não tem fronteiras territoriais,
observando-se que, aproximados pelos modernos meios de comunicação e de acesso às redes
bancárias nacionais e estrangeiras, os doleiros, de todas as partes do País relacionam-se entre si
frequentemente, fazendo empréstimos e trocando posições de moedas nacionaís e estrangeiras.
Relevante destacar, finalmente, que o sistema dólal' cabo é um sistema paralelo
dispensável por aqueles que conduzem licitamente suas atividades. Isso porque sempre foi possível
a constituição de disponibilidades no exterior sem a incidência de tributos, enquanto a realização de
investimentos no Brasil igualmente não foi objeto de tributação 4•

4Na vigência da CNC (Consolidação de Normas Cambiais, editada pela Circular 2.231, de 25/09/92, do BACEN) o
câmbio podia se dar no mercado de taxas livres (importações, exportações, transferências financeiras relativas a
empréstimos, financiamentos e investimentos), no mercado de taxas flutuantes (honorários advocatícios, passes de
atletas, serviços turfsticos, viagens internacionais, etc.) ou através de contas tipo CC5. A constituição de disponibilidade
no exterior deveria ocorrer através de depósito em conta t.!Jlo CC5. Com o RMCCI passou a haver um único mercado de
câmbio, extinguindo-se a divisão em taxas livres e flutuantes. Passou a ser vedada a movimentação de recursos em
contas tipo CC5 por conta e ordem de terceiros. A constituição de disponibilidade externa, a partir da!, deve ser feita
através de contrato do: ~:ambio, o que facilita o rastreamento do dinheiro (paper traif) no exterior, jâ que no contrato de
câmbio está indicado o destino dos recursos no exterior. Sobre a constituição de disponibilidade externa não incidem
ca foi ibutada,
tributos, nem mesmo IOF. Quanto à entrada de recursos no pais, a realização de investimentos
foi/
tr' uta
enquanto a realização de operação de câmbio para ingresso de recursos a titulo de emprés ·
curto periodo, aproximadamente de 1995 a 1997, em 15%.
\.
4 de 12
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Assim sendo, via de regra os clientes que buscam os doleiros, valendo-se do
esquema dólar cabo e desse ambiente propício à lavagem5, não possuem origem lícita para os
recursos movimentados e por isso buscam se esquivar da identificação dos sujeitos da operação, que
é obrigatória na legislação brasileira, como nos casos em que o dinheiro é proveito direto de crimes
altamente rentáveis que variam de sonegação ao narcotráfico, peculato e corrupção, ou é proveito
indireto de crimes contra o sistema financeiro nacional. De outra parte, há ainda clientes que
buscam os doleiros para fazer movimentações clandestinas (pagar importações subfaturadas, por
exemplo).
Por fim, também alguns doleiros fornecem aos seus clientes uma verdadeira "conta
corrente", em que o cliente, visando evitar a extensa e estrita regulamentação do sistema financeiro,
utiliza o doleiro como verdadeira instituição financeira paralela, realizando depósitos, saques,
transferências e todas atividades bancária. Porém, nesse caso, sem nenhum controle.

Feitas tais esclarecimentos, vejamos a imputação propriamente dita.

Operação não autorizada de instituição fmanceira (art. 16 da lei 7.492/86)
A imputação aqui feita de pratica delituosa diz respeito unicamente ao tipo do art. 16
da Lei 7.492/86, não sendo imputadas as demais previstas no mesmo diploma, em especial as do art.
22 da Lei 7.492/86, que serão objeto de apuraçã9 com maior profundidade.
Pois bem. Entre 2009 (pelo menos) e 17.03.20146, o denunciado CARLOS
ROCHA (CEARÁ), de modo consciente e voluntário, fez operar instituição financeira informal,
sem a devida autorização do Banco Central do BrasiF, ao comandar e realizar, operações ilegais no
mercado paralelo de câmbio.

STanto o BACEN como o COAF editaram extensa nounatização obrigando os diversos setores da economia,
especialmente os financeiros, a identificar as partes das operações, manter tais registros por vários anos (de modo a se
permitir o rastreamento de valores - "paper trail") e realizar comunicações sempre que presentes indicadores de
operações suspeitas, os quais silo listados pelo órgão (''red flags"). Os doleiros criam um ambiente marginal em que não
só eles mas todos os seus clientes escapam de toda essa regulação, abrindo grande espaço para a circulação de dinheiro
sujo. Os doleiros, assim, atuam como agentes rerceirizad.o s que operam a lavagem de dinheiro (é a figura moderna da
terceirizaçl!o da lavagem de ativos), deixando de adotar medidas efetivas de prevenção contra a reciclagem de ativos,
como as regras brasileiras de compliance, as políticas know your customer, as necessárias comunicações ao COAF e
BACEN, de identificar os seus clientes perante as Autoridades brasileiras, bem como de manter os registros das
operações.
6Data de sua prisão preventiva.
?Contrariando o disposto no art. 23, caput e § 2•, da Lei 4.131/62, no art. 10, X, a e d a Lei 4.$9 /64 e no art 65, §§
I• e 2•, da Lei 9.069/95.
(
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Na presente investigação, apurou-se que CARLOS ROCHA (CEARÁ), que possui
domicílio em Balneário Camboriú-SC8, realizou atividades típicas de instituição financeira
informal. Nesse sentido, o denunciado fez empréstimos a outros doleiros, ru~diante cobrança de
altos juros, assim como realizou atividade de transporte de valores, algumas vezes inclusive do
exterior, para posterior conversão em moeda estrangeira, e vice-versa. Ademais, o denunciado
também realizou atividade de troca de moedas, como se fosse atividade de boletagem "informal", a
pedido de seus clientes. Por fim, acredita-se CARLOS ROCHA (CEARÁ) também realizava
atividades de dólar cabo.

Apurou-se, nas ligações telefõnicas, que o denunciado fala sobre transações e
pagamentos que envolvem significativos valores monetários, inclusive com outros doleiros. Muitas
vezes utiliza-se de termos como "carbono", "papel" (moeda em espécie), "documento", "páginas de
contrato" e "vivos" (em espécie) para se referir ao dinheiro.9

De irúcio, verifica-se que CARLOS ROCHA (CEARÁ) não era um pequeno
doleiro. Tanto assim que em diálogo ocorrido em 10/ 12/2013, CARLOS ROCHA (CEARÁ) fala
com pessoa não identificada a quem pede para não utilizar as contas dele para operações pequenas
de 15, 10 mil, 20 mil, pois estes negócios não lhe interessavam. Afirma que não trabalha no
varejoto. Nessa linha, em 11.12.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEARÁ) fala para pessoa
identificada como IVO sobre transação de cinco. milhões.tt

Deve-se destacar que o denunciado CARLOS ROCHA (CEARÁ) possui
envolvimento antigo como operador autônomo no mercado paralelo de câmbio, sendo conhecido do
doleiro ALBERTO YOUSSEF há 20 anos e com quem operava com frequência. Inclusive,
YOUSSEF e CARLOS ROCHA (CEARÁ) são amigos e parceiros de negócios ilícitos. Tanto que
nas festas de fmal de ano de 2013, uma tia de CARLOS ROCHA (CEARÁ) perguntou se ele iria
8Nesse sentido: Processo 5021466-74.2014.404.7000 evento 1.3 p. 39.
9 Os monitoramentos mencionados são apenas exemplificativos, sem prejuizo de outros constantes dos autos que corroboraram as
respectivas afirmações. Registra-se que a atuação dos DENUNCIADOS nas práticas ilicitas é rotineira, de modo que seguem um
padrlio de atividade, podendo-se, a partir dos monitoramentos aqui destacados, inferir-se os fatos imputados. Ademais, foi
interceptado um volume muito grande de informações, de forma que sua citação nesta peça seria inviável.
JO"Sabe o que é, essas coisa não me interessa não, bacapa. N:lo fica dando as miphas conta pra esses negócio, náo
me interessa oáo, bacana. Negócio de 15. 10 mil. 20 mil, esses negócio náo me interessa náo. Paga pra outro, pra
mim náo interessa náo, bacana. Eu náo trabalho com varejo o:lo. (...) Esse negócio não me interessa meu filho.
Negócio de 10 mil, 15 mil, 20 mil. ABAIXO DE 50 MIL NEM CONVERSA COMIGO. porque não mo interessa,
entendeu. AS MINHAS CONTAS. AS CONTA DO MEU CLIENTE A CONTA É MUITO GRANPE. náo recebe
jsso ai, vai devolve". (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 45.2 pp. 79-80)
li: "Já fechei o contrato lá hein, I O real tá ? 5 meu e 5 teu. Vai bota 5 milbáo no boi
93.20 13.404.7000/PR evento 45.2 p. 72)
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passar o Natal na casa de Beto (YOUSSEF), em Londrina, como faz todos os anos.12 Inclusive,
ambos se conhecem há mais de 20 anos e atuam de longa data juntos. Nesse sentido, em
06.12.2013, por telefone, o denunciado confuma ao interlocutor

relação de 20 anos com

YOUSSEF (Beto)Y Também YOUSSEF, em outro diálogo, afinna que se conhecem há 20 anos e
que se ajudaram mutuamente.

Embora CARLOS ROCHA (CEARÁ) tenha contato com diversos doleiros (como
ALBERTO YOUSSEF e CARLOS HABIB CHATER) para executar suas operações, agia com
autonomia e mantinha contatos, clientes e negócios ilícitos próprios.

Vejamos os telefonemas, mensagens via BBM14 e e-mails que indicam que
CARLOS ROCHA (CEARÁ) atuava como verdadeira instituição financeira. O denunciado utiliza
seu terminal (47) 9948 7833, valendo-se dele para falar com algumas poucas pessoas, dentre elas
ALBERTO YOUSSEF e CARLOS HABIB CHATER.

Segundo a doleira NELMA KODAMA, o denunciado CARLOS ROCHA
(CEARÁ), transportava valores em moeda inclusive do exterior, inclusive de valores do tráfico
transnacional
de
drogas.
Em
20.09.2013, por e-mail, NELMA KODAMA
(nelmapenasso20JO@hotmail.com) escreveu que CARLOS ROCHA (CEARÁ) ia com bastante

frequência para a Europa, recolher dinheiro dos traficantes. 15 Segundo Sistema Internacional de
Tráfico da Polícia Federal, entre julho de 2013 e novembro de 2007, CARLOS ROCHA (CEARÁ)
realizou mais de noventa viagens internacionaís. 16

Ademais, em 17.10.2013, por telefone, o doleiro CARLOS CHATER HABIB
conversa com ALBERTO YOUSSEF (Beto) e afirma que a pessoa que iria entregar os valores já
está no avião. YOUSSEF afirma que o denunciado CARLOS ROCHA (CEARÁ) disse que
poderia pagar o contra real para CARLOS CHATER. YOUSSEF pergunta, ainda, em qual endereço
12(Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 74 p. 23)
13Carlos Rocha: "TEM 20 ANO OUE EU CONHECO O BETO. ANO, dize que não vai paga ou dize que ele vai
(incompreensível), Isso ai esquece. Mas ele faz tudo da conveniência dele, ele primeiro ele qué resolve os problema
dele, você que se fada, entendeu". (Processo 5049597-93.2013.404. 7000/PR, Evento 45, PET 1, Página 16-17)
14BackBerry Messenger.
15"TEMOS TB UM GRANDE MlGO DO A,Y [YOUSSEF] CARLOS ROCHA, QUE OBVIO ENTRARA EM
CHOQUE, MAS ARROLO SIM COMO TESTEMUNHA, POIS VIVE PELA EUROPA, RECOLHENDO
VALORES DINHEIRO DOS AM!GOS DO TRAFICO.(...) O A.Y HAVIA PERDIDO 1 MILHA E COLOCOU NA
CABECA QUE TINHA SIDO O ARL S RO
CO
O COM CEA " (Autos 502638713.2013.404.7000: evento 171.5 pp. 33-37; Processo 5049597-93.2013.404.7000/PRevento . pp. 0-73)
16Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 8, ANEX04, Página
rocesso 504959793.2013.404.7000/PR, Evento 8, ANEXOS, Página l.
\
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quer que entregue. 17

Em 12.11 .2013, por telefone, YOUSSEF conversa com CARLOS ROCHA
(CEARÁ) [com CARLOS CHATER ao fundo], que o questiona quanto a ir buscar um "saco de

dinheiro". CARLOS ROCHA diz que precisava ir embora e pede para o funcionário de YOUSSEF
ir buscar R$ 38.000,00. Em seguida, YOUSSEF avisa CARLOS ROCHA (CEARÁ) de que

0

motorista está chegando e este último lhe diz: "eu vo fica com saco cheio de dinheiro. aqui

embaixo esperando motorista".18 YOUSSEF diz que o motorista vai procurar CARLOS
ROCHA(CEARÁ)ouCARLOSHABffi.

Em 21.10.2013, CARLOS ROCHA (CEARÁ) trata com CARLOS CHATER a
respeito da contabilidade de YOUSSEF e diz que iria entregar cinco mil para este último.19 Há
também diversos diálogo em que verifica-se a participação de CARLOS ROCHA (CEARÁ) nas
negociações ilícitas envolvendo o mercado de câmbio.

O denunciado também emprestava dinheiro a outros doleiros, mediante cobrança de
juros. Em 26.11.2013, por telefone, YOUSSEF e ANDRÉ LUIS conversam sobre negócios e sobre
CARLOS ROCHA (CEARÁ), em que fica claro que o denunciado emprestou dinheiro a
YOUSSEF, mediante cobrança de valores acima do mercado. YOUSSEF afirma que iria pagar
CARLOS ROCHA (CEARÁ) no dia seguinte ,e que apenas uma pessoa lhe devia cinco milhões e
meio de dólares ("5 pau e meio de verde"). Nas conversas, fica claro que YOUSSEF devia cerca de
US$ 500 a 600 mil dólares para CARLOS ROCHA (CEARÁ), em razão de problemas de saúde, e
que este teria ficado nervoso em razão do inadimplemento. Após afirmar que já chegou a ter 150
milhões em conta, afirma que CARLOS ROCHA (CEARÁ) estaria cobrando dele 2,5% de 400
mil dólar. No diálogo YOUSSEF afmna que são amigos há mais de vinte anos e que ambos se
ajudam mutuamente neste período.20
17Carlos Cbater: " Deixa eu te fala. O portador já tá no aviáo indo entrega aqule documento lá". YOUSSEF: "O
Ceará falou que eu podia paga a contra real pra você". Carlos Chater: "Não, é, mas, mas tem real lá ?". Em seguida
YOUSSEF fala: "E eu to falando pra ele: o dinheiro tá aqui, aqui. Inclusive ó, me dê o endereço onde você quer que
entregue. Eu entrego primeiro, depois se me paga esse, esse, aquele".
18 Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 20, PETl, Página 3
!9CARLOS ALEXANDRE (vulgo Ceará) diz para Carlos Chater: "Ele [André Nego, isto é, André Luis) não me
passou nada de cheque. Ele nllo me passou nada de cheq_ue, só esses quatros cheques do!!" (B = Beto = YOUSSEF).
E em seguida pede: "Pede pra o~ fazer a conta dele, que é trinta mil, quinhentos e pouco o depósito, menos
um e meio por cento, menos o que foi sacado, menos os cheques devolvido, ai eu vou descontar os dois e
quinhentose vou mandar o troco pra ele. ( ...) Já tenho os dnco mil do pagamento do BETO aqui já,al amanhá eu
vou leyar pra o BETO esses cjnco mil e vou entregar". (ONDE ESTÁ ISSO?)
20YOUSSEF: "Ai ai, se Deus qllisé eu vo paga o Ceará !Carlos Rocha] amanha também 'cho. m me fala cara,
c
me ve 5 au mei de v rd .
vo durmi hoje, vo dunni hoje, entedeu ? ( ...) Só um cara me deve 5 pau. 6
Que se acha ?". Falando de Carlos Rocha, YOUSSEF comenta: "O duro é o car te conhec a
8 de 12

2191

2192

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

/~'!.):'

t~...

F~
Inclusive, em 19.11.2013, envia diversas mensagens SMS, CARLOS ROCHA
(CEARÁ)

cobra dívida de "39900" de YOUSSEF. Fala que

YOUSSEF

mente, manda

comprovantes de pagamentos falsos que 'o indiano' não para de cobrar. CARLOS ROCHA
(CEARÁ) diz que está sendo cobrado e perdeu todos os seus clientes, seu "ganha pão". Afuma,
ainda, que vai ficar livre de YOUSSEF21• Em 06.12.2013, por telefone, CARLOS ROCHA
(CEARÁ) diz a interlocutor (RJCH) que YOUSSEF lhe deve há mais de 90 dias. 22
Por telefone, CARLOS ROCHA (CEARÁ) conversa com MARIA DAS GRAÇAS,
tratando com frequência da compra e venda de dólares, euros e outras moedas com a referida
doleira do Rio de Janeiro. 23- 24 Em um destes diálogos, CARLOS ROCHA (CEARÁ) afirma que
iria ao Rio de Janeiro levar 40 mil francos. Em 03.01.2014, por telefone, o denunciado combina
coro Maria compra de I Omil francos suíços a 2,53.2s
Ademais, por intermédio de mensagens SMS, no dia 02.12.2013, às 17h39
durante 20 anos com você, ai você passa, ai você fica doente, teus negócio tudo fica atrapalhado, entendeu? Por conta
que se fico doente, quase morreu, pessoal te (incompreensivel), nego saca todo o dinheiro, concorda comigo ou não ?
Se fica desnorteado né ? As pessoa pega e não te paga, atrasa pra paga, até você começa a roda, ir atrâs pra recebe,
ajeita e tal tem um tempo né ? Entendeu ? Não é verdade? Ai o cara fica dando escândalo, fazendo confusão, achando
que nl!o vai recebe rapaz e gritando no escritório, chamando você de safado, vagabundo, sem vergonha. Rapaz aqui não
tem safado não pô, aqui tem pai de familia rapaz, aqui tem gente séria mesmo. MEU AMIGO, EU TINHA 150
MILHdES DE DÓLARES NA CONTA. EU QUEBREI FIQUEI COM 20 NEGATIVO, PAGUEI TODO
MUNDO, NÀO VO PAGA 500 MIL DÓLAR, 600 MIL DÓLAR, ai se fude. Entendeu ?". André Luis: "HABIB
falou a mesma coisa, HABIB também falou a mesma coisa, vai paga ele e só qué tudo bom, bom dia, boa tarde, boa
noite". Continuando a falar de Carlos Rocha, YOUSSEF diz: "Rapaz, ele tá cobrando de mim 2,5% de 400 mil
dólar, que eu sei que ele não tem esse custo entendeu ? Faz a conta, quanto da ai". André Luis: "Ó o tanto de negócio
que você deu pra essa cara, orra olha o negócio que ele tem ai da, lâ de fora lá. deu de graça o cara". YOUSSEF:
"Rapaz não é só esse não, muitos outros. E eu também mio vo dize que ele náo me ajuda náo, cara. Ele sempre me
ajudo, sempre ele fez as coisa, entendeu ? Não vo dize que ele não me ajudo não". Processo 504959793.2013.404.7000/PR, Evento 45, PETl, Página 2-6
2l"lsso e mau caratismo... PUTA quiupariu uma ordem de 39900 me devendo oque me deve e vc novamente na
mintira e enrolada pra nao chamar de outra coisa.. Mais DEUS e grande vou ficar livre de vc.. Vc tem que trabalhar
com gente da sua igualha.. Amanha vou pra i.. Vc nao trabalha pode acreditar não oque fazer caralho preciso dessa
porra ( ... ) PUTA quiupariu ontem mesmo corri pra resolver um problema teu.."Processo 504959793.2013.404.7000/PR, Evento 20, PETl, Pâgina 7-13
22"o BETO [YOUSSEF] me deve a 90 dias e só pra ele paga isso ai eu tenho 60 dia que ele me enrola, que ele me
enrola. Outra coisa os 300 conto jâ está autorizado a entregar, deve se problema só o rapaz não te ido aquela hora,
porq~:e eu avisei pro cara era 4 horas da tarde". (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 45.2 p. 76)
23Em 19.11.2013 travam a seguinte conversa: Carlos Rocha: "Que que lá fazendo ai de bom?". Maria: "O pap el? To
pagando R$ 2,30 e ven do a 2,35. (. ..) Tão fazendo a 38, to fazendo a 35, fá muito bom pro quem quer. (. ..) Eu lambem
pago 32, mas minha faixa é 30 com 35. (...)E o euro eu pago 10 e vendo a 15". Carlos Rocha: "Tá doido rapaz. E o
oeso ar~enti11o ? Par:a 27 ?"Maria: "Peso argentino nuín pago nem 25, to encalhada e (incompreensfvel)". (Processo
5049597-93.2013.404.7000/PR evento 34.2 p. 9) Nesse sentido há diálogos de 19/1112013 12:46:20, 26/11/2013
10:18:57, 28.11.2013, às l1h44min.
24Conforme jâ reportado no Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 34, PETl, Pâ ina 2, os contatos com
MARIA DAS GRAÇAS, se dão via de regra por meio do telefone 21-2548-3661, cu· esqm a em fontes abertas
aponta para a American Exchange, localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacab , 371 , no ·o de Janeiro!RJ.
25Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 74 pp. 27-28
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CARLOS ROCHA (CEARÁ) diz ter um cliente disposto a comprar 100 mil pesos. z11

Quando comprava dólares e euros, CARTJOS ROCHA (CEARÁ) os comprava aos
montes, em notas de alto valor, para facilitar o transporte físico delas nas frequentes viagens que
fazia ao exterior, sendo essa a forma artesanal de evasão de divisas. 27

Em 03.12.2013, por telefone, após dizer a MARIA DAS GRAÇAS que vai almoçar
com cliente às 14h e depois dirá de quantos pesos precisa, CARLOS ROCHA (CEARÁ) diz que
na verdade o cliente quer 600 mil pesos, e não 500 mil, mas só vai fechar com Maria após ver o
"checão" do cliente. No fmat, combina compra.de 546 mil pesos com MARIA.28 Em 05.03.2014,
por telefone, CARLO~ ROCHA (CEARÁ), após perguntar a MARIA DAS GRAÇAS a cotação
do dólar e do euro, diz que fez depósito na conta de terceiro, que iria sacar e pegar os valores para
trazê-los. 29

Em 04.12.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEARÁ) diz a homem não
identificado (HNI) que depois combina direitinho o atendimento a uma pessoa que "qué 15 mil

l.l!ll2d'. Em 05.12.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEARÁ) diz para interlocutor não
identificado poderia passar para pegar os quinze mil.30 Em 20.12.2013, por telefone, CARLOS

ROCHA (CEARÁ) que alguém deixaria 25 mil reais, que deveria ser trocado por 1O mil francos
suíços31

Aparentemente, há indícios de que

CARLOS ROCHA (CEARÁ) também

realizava operações de dólar cabo para seus clientes.

Em 17.12.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEARÁ) diz a homem não
26Carlos Rocha: "Tenho um cliente quer comprar 100000". Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 34,
ANEX02, Página 10-12.
27Em 26.11.2013, por telefone, Carlos Rocha pergunta a Maria das Graças: : "Em vez de 20 mil franco, pode ser 30
mil ? Mas tem que ser nota de mil hein" (a preferência por notas graúdas indica necessidade de redução do volume
para transporte física das notas). Maria: "Pera ai que ela foi ver. Se não puder ser tudo mil... Tem, tem". Carlos Rocha:
"Tem? Então tá, então separa os 30 mil e calcula ai pra mim, por favor, ah não porque tem euro de 3,14 e euro de 3,13.
Mas eu vote dá tudo em Euro tá ?Mais 30 mil tá ?".(Processo 5049597-93.2013.404.7000/PRevento 34.2 pp. 9-10)
28Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 45.2 P!'· 61-64
29"Vo espera sexta-feira, eu deixei um depósito meu na conta de BELOTI ai, que ele tá vindo pra cá na quarta. (...) Ele
vai saca pra mim. Ele vai compra uns euro ai, mas deixa pra gente fecha na sexta". (Processo 504959793.20 13.404.7000/PR evento 146.2 p. 11)
30"Se você q uise passa hoje pra pega aq ueles 15 tá pronto, já pode pega". (Processo 504959793.2013.404.7000/PR evento 45.2 pp. 74-75)
31"amanba o careca vai dei.:J:ar 25 em real e voce entrega em suíço para ele (...
c :ocê
pte· ·que dar para ele 10
suíços de mil". (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 74 pp. 26-27)
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identificado que iria obter uma conta na Europa para repassar ao interlocutor. Certamente a
conversa diz respeito a operação dólar cabo.32

Em 12.12.2013, por telefone, Sleiman Nassin El Kobrossy (Salomão)33 e André Luis
conversam, oportunidade em que aquele pergunta a este por que não fez operação de dólar-cabo
com o denunciado CARLOS ROCHA(CEARÁ).34

Em 27.11.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEARÁ) fala com CARLOS
CHATER sobre operação típica de lavagem de capitais, simulando empréstimo para dar origem
lícita a valores. 35

Por fim, em 12.09.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEARÁ) cobra de
CARLOS CHATER uma dívida de 55 mil dólare~ e diz que não tem conta para colocar reais.

Afirma que precisava de dinheiro em Camboriú-SC. 36

Deve-se destacar que CARLOS ROCHA (CEARÁ) declarou, no ano-calendário
2011, rendimentos tributáveis: R$ 15 mil. Em 2012 declarou rendimentos tributáveis no valor de R$
18 mil. Não houve declarações nos anos-calendários 2009 e 2010. Em todos os anos declarou não
37

possuir patrimônio. Nada obstante, em 29.11.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEARÁ)
trata da compra e um veículo novo, da marca
38

tomo de R$ 131.432,00

-

C:anry, "aquele mais caro da Toyota" - que custa em

e depois diz que atualmente está sem dinheiro, pois comprou 100 mil

32 "Vo liga pra ele agora, pro RICH, AI ELE ME DÁ UMA CONTA NA EUROPA". (Processo 5049597932013.404.7000/PR evento 74 pp. 26-27)
330utro doleiro, com atuação no Distrito Federal, a ser denunciado separadamente nos autos 2006.70.00.018662-8 e
nos autos 5025026387-13.2013.404.7000:-13.2013.404.7000.
34Salomão: "Por que ele não fez com Carlos, não quer fazer não ? (...) Não, aquele CABO, por que não fez com o
CARLOS ROCHA?". André Luis: "Porque o cara não tem conta na Europa e o cara m!o tá sem dinheiro pra
l!lll:l!"· Sleiman: "Ele acho alguém pra faze ?"André Luis: "Não, não deu ainda não, mas o cara (Carlo?) tá com o
HABID na mão pra faze mesmo". (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 74 pp. 13-14)
35Carlos Rocha: "Habib eu preciso falar com você amanha. Eu tenho um negócio aqui que talvez ajude a você. Preciso
falar com você e oáo pode ser por telefone. (...) é porque é mais ou menos assim. Eu tenho um dinheiro que não tem
juros, não tem nada, entendeu? Náo é dinheiro ruim, tá? Ê dinheiro bom. Só que a pessoa quer uma declaraçáo de
empréstimo dizendo que você vai devolver aquele dinheiro a ele com 30 dias, entendeu? Eu não sei porque ela quer
fazer isso, Habib. Não me pergunte porque eu não sei. Mas não é gente ruim. Você conhece". (Processo 504959793.2013.404.7000/PR evento 45.2 pp. 51-52)
36Carlos Rocha: "Eu queria, Habib, você devia ter expli_s:ado pra sua mulher, que o meu problema com você não é 55
mil dólares. ( ...)Eu já autorizei ela, você tem que comprar esse "papel", Habib, e mandar pra Bruno Habib. ( ...) Eu
náo tenho o que fazer com real. Eu mlo tenho conta pra botar real". Carlos Chater: "Então tá. Deixa eu ver então se
eu consigo fazer uma operaçáo com o Zé". Carlos Rocha: "Não Habibl Não Habibl Habib, cu preciso do dinheiro em
Balneário Camboriú, Habib. Habib, eu não vou pegar nada em Rio. Eu preciso do d"
·
Balneário Carnboriú".
(autos 5026387-13.2013.404.7000: evento 145.3 pp. 1-2)
37autos 7992 eventos 22.1 e 24
38h ://www.fi e.or .br/we /index.as ?as x=/web/indices/veiculos/introduca
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dólares de relógio. Afirma que comprou um relógio da marca "rolex" de US$ 39.500. 39 Esta
diferença indica que os valores declarados e o padrão de vida é indicativo das atividades ilícitas do
denunciado no mercado de câmbio negro, há longa data.
PEDIDOS

Isso posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA pela prática do artigo 16 da Lei 7.492/86 e requer seja o

denunciado citado para se ver processado, sendo, ao final, condenado.

Requer, ainda, o arbitramento de valor mínimo de reparação dos danos causados pela
infração, com base no art. 387, caput e IV, CPP, no montante núnirno de R$ 5.000.000,00,
englobando-se na estimativa os danos ao sistema financeiro e econômico.

Deixa-se

de

arrolar

testemunhas

por

estarem

os

fatos

comprovados

documentalmente, bem como porque da análise dos diálogos travados é compreensível a todos,
sendo desnecessária qualquer interpretação do analista polici .

39Processo 5049597-93.20 l3 .404.7000/PR evento 45.2 pp. 69-71.
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Ministério l?(lblico Fe-dcJ•al
Pt·oc n•·~Hit)rÍft 4.1:! Rcpúblic:1 no Paranú

w•1r1•.prpr. mpff. rmbr

f.ORÇA TA I3 Eft\

EXCELENTÍSSJMO .rmz DA IJ' VAUA 'I "F.DRRAL DA SUBSF.Ç.~O .JUDICI.ARJ.A
DE CUHJTIUMPR

[(lrm: 5031..J~ I-J9.2{)J-1.404. :tO OO

Classificaçtw no c-l,roc: Rc-slrito .ruiz

O M INlSTEfdO PÚBLICO FE»€RAL, r1o c:xercicio de su::. função
inslitucior"ial (art. 129. L dt~ Constituição da República FcderaliVt~ do "13rasil),
•mpclido !}dos subsídios probatórios c-onstantes nos :nuos supr:mcfcridos. \'l!lll ~ 1 3~
Vara Fcdcnll da Subseção Judicitíriu de' Cu ritiba-PR. competente por prevenção.

o!cn:cer
OENÍJNClA
em fm:e de:

I. J0,\0 PROCÓPIO JUNQlJEIRA PACI-I[CO O ~ AL;\'! ElDA PRADO
!"JOÃO f'ROCÓPtO"J, brasileiro. ca:;atlo, filho de Luciano Pacheco de
:'\lmticla Prado c de Yettc Junqu1;1ira Almeida Prado. mL<;ddo em 09.+05.1946,
CPF 184.5(>6,53'8··53, RG 3..144. t6S-SSP.-SP. resid~;n1c na Rua fidêncio Ramos.
u. 12~. op1. 81. VIla Olímpia, São Pmtlo, fl.!!!.í!hncnf'-' preso na
Superip1c.ndcn.éitl Re2:innal dt1 Pl"/l'.J!;.

2. ALBIZ.RTO YOUSSEF I"YOUSSEF"J, vulgo ..Primo" ou ··Bcto".
bmsileiro, casada. cmprcsàrio, C?F 532.050.659-72. RO 3..506.47('-2 (PR),
tlllScido em Londl"iua-I'R. em 06. 10.1967. fLiho de Knlim Yousser c Antonicla
Yottsscr, endereço reside-ncia l na R\tll Doutor Elias César, 155. apt. 601, Jd.
J>c1róp.olis. Londrít\a-I'R, ou na Run Afonso Bro?..., 7 14, apt. llOt\. ViiR
Concciçlitl. São l~:mlo-Si>,endereço comerci;d na Av. 1ira<leJlles. 50 l. torre I. 79
tmdar. Jardim Sh:lllgri· la ,\, L.on<lrina·PR. ou na R<t:u Dr. Renato Paes tJ.e Barros.
778. 2" nndur. IIJI;In tlibi. São P3ulo-SL'. i)hm lmcnlc'; n~(l R!!
Suptl'Íilt~rulê.ncifl Rt·e;íonpl •la I'F/PR;
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MPF
Minist ério 1->iJ b lic o Fcde rlll
P roc u rad o ria da ltepública no Pnmnfl

" '"'"'.prp r..mpf.llfJl'. br

FORCA T AREFA

3.!\JATHKUS OLIVEIRA DOS SANTOS I''MATHEUS"j, brasileiro, solteiro. Olho
de Mârio Modclilo dos Sal110~ c Canncm fruociscn MaFtins de Oliveira do5 Santos.
nascido aos 19.l2.1979, natural de Mtrarmbinhufl\'iG, lldvoga<lo, RF 10517809 SSP/MG. n.:sidcntc M Alatucda Jaú. 31 O, apl. 101 -A, Jnrdim Paulista. São Pauk•:

4.1V.\f<AEL A:"lGULO J...Ot•Ez I"RAFl1.EL ANGULO" f, CPF 369.033.708-97,
nn:sc ido crn 17/ 07/ 1947. em São Paulo-SP. filho de Mnria Lopes Rincon, resi::lcrtte na
Ru:t Alfredo l't1jol. 753. CEP 02.017-01O, Sfto l'aulo/ SP;
S.A~TON lO

~lt\ 1 UEL DF. CARVALHO BArTrSTr\ V II!:I RA I''AC'ITONlO
Vli::l RA"I, ponugut!s, c::tSado. corrclor d~: m~rc.adorias, RNE V020722-Z. inserilo no
CI'F 114136258-94. podendo sc..-r cm:<>ntrado na Rua Hungria. SSS, &<' andar. Sl', na Run
· Pl.al~mos, 200. ~idodc JnTdim. Suo l'aulo e Rua Jesuíno Arruda. 131, ap. 41. Jc~1im Bibi.
Si~

•

6.LE ANORO í\•IEIRE LLES I"LEANDRO"J, b.msilei ro. sollcíro. <ldministrndor de

cm1>rcsas. CPF 336.159.5'98-33. CNH 03 1503 102 16. nnscido em Slio Paulo·SP em
22.09. 1985, ti lho de Lub'. Curlos Mcirelles c Wilma Ribeiro Meirell~ endereço
residencial t\:l r\lruncdtt dL•s S~;mpre Vh·as, 2~6, CL'!Sl'l, Santana de f"nmnibn-SP ou rua
Ad:~livi a de Tolcdo, 135, :~pt o . 81, Mo rumbi., S:io Paulo/SP;
7. LEONARDO M E IH E L LES !"LEONARDO"}. brasileiro. divorciado, empresário.
CJ>F 26$..+ 16.23&-99. RG 22 148890 (SJ>), oosddo em Silo Paulo-SP em 02AJ5.l975.
li lho de Luiz C;trlos tvkirellcs c Wilmn Ribt:iro Mcircllcs. endereço residcncilll na Rua
lvlntcns Grou. 109, apt 43, Pin heiros. São Pmtlo-SP. endereço c.<>mtrci;d na Rua
Fr..:dcrico Magnuswn, 24/, Dis1t'ito lndus1rüd, fndniatuba·SP; c ·

8.NE Ll\IA MITSUF.. P ENASSO KOOAMA ["NELMA"], biilsik irl1 , titlm de MariB
Di1ce l'cnasso. CF? 1 61.~7·1.2>3- 1 2. residente na Rua Conde de f'orto 1\leg;c, 1033.
J 41 B. São l'mdo/SP, CEP 4608001, otunlmenl~prc.sn tlll Sup c-rintcndêllcio Region;l l
~

pelos falos n l><=guir i mpul~d<\S.
l. Si ntcsc d :•s ím fllttaçõcs

No cu~o da pr-cscnlc ím-.estigaç5o'. os denunciados JOÃO PROCÓPIO, RAFAEL
IA pre~cmc dcnltncia dc~o~r~ de> im.-s1it;a,ç0~ (lOiiciai:$ r<:uliz.Jdl>-'1 prineip.allnenle 110$ >cguinu:~ alllos, rtl.llcl003dos 110·
f'I'Cscruo: feito: 5U~9597-9J.20 13AI)~.7006 (lnlcr("epll1ç:1o tL"Idõnica ~ l.:l~mi\1iea espcdr~:Ca de YOUSSEF. dimibllldo
por tl~pcndência em ôR III/2013}: 502n75--'8..2013..10-1.70DO (Qllebr-1 de s igilo b<lncário de MO CONSUlTORIA E
1...~\ UDOS f:STJ\fiSTICOS LI'OA, WALDG.'viiRO OE OLIVE IRA llOil.SON FERNANDES ~!BEIRO. 11-IAR.Cêi,O
DE .!F.SUS Cli~QUEI RA; 50()7992·J6.20 JJ.JQ.t700() (C~~ebrn J.e sigilo bancúri<> e liml (GI'D INVESTIMENTOS,
LAOO<"iEN QLIMIC1\ r.[NI\, INDUSTRJ,\ DJ; ME.DIC1\MENTOS L..AB.OGEN. P ll~OQUIMICA COMI.iRCI/11..
KFC HIDROSSHMEADURA. cMI' I<f;lfF.!RA RJGJJ)EZ, RCI SOmVAR t:.. RMV & CVV CONSULTOR11\ EM
INfORMAllC\. HMAR CONSULTORIA I~M INFOfu\<IÁ I'"ICA, MALGA ENGI!i':li!IRIA !..TDA, COMf',\NHit\
GRAÇA ARA'<I IA RJ PA lnlCII'ACúi:S S,\ ç DOSRI!D SERVICOS l)E INFORMATICII tTDA). 5110 1~-'6·
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•

ANGULO c ~IATHEUS, ngi11do CIID concurso e tmidade de desígnios com os jd dt.:11.tn-cinclos
t\ LBERTO YOUSSEF, LEONARDO ME I R I~LLES, LEANDRO ME!RELt8S. PEDRO ARGESE
JUNJOR, ESIJRA DE ARANTES AER.R.EIRA, RAJ>IIAEL FLORES ROOR.IGUEZ. CARLOS

ALBERTO Pll.RI! IRA DA COSTA, J>AULO ROBERTO COSTA. MARCIO

ANDRADE

BON[LI fO. MUJHLO BARR.IOS; WALDOMIRO OL-IVEIRA c ANTONIO AlMErDI'. SILVA.
ini<:Hra.ram

Gon&lili.IÍI"tlm <:

organL7.>iÇ"faQ r.-riminQ~a.

ao

m-.:rw~

d<:-StJt:

~1)!2; ,. ..~

m!lr\'t•

ti(! 20 14,

a$socia1ldo-sc em rrmis de 4 (qu:ttro) r.csso:,~. c.s1ruluralrncnte ordeMda c c:lmcterizada pr:la divislio

infonmd de tnrcfa~. com ~1bjciiru de ootcr. direta c indirctmncntc. vantl!gem econômica. m·:-diame a
prnlicn de tlin:-rs.."'J.S inf'mções pcn.nis de c::uútcr Lransraocioual e cujas penas má.'(iflla:. são ~up;.;riurc:s a
~

quatro anos.
Adem:tis. t.:nln: pelo menos 01.2009 e l 7.03.2014\ .J0;\0 PROCÓPIO, RAFAEL

r\NGULO c \ 1ATllEUS, de modo conscicnlc· c . vohmtário, agindo em concurso c tuücladc ele
cle.sisnios oomjá os \Jcnuncimlo~ ALI;-ERTO YOUSSEF. LEONARDO MEIRELLES. LEANDRO
MJ~lRELL~S.

PEDRO ARGESE .IUNIOR. ESDRA DE ARANTES FERREIRA. RArJ lAEL

FLORES ROÜ I{IGUE7.. c CAR.LOS / , LBERTO I1 l.!REIRA DA COSTA, !i2t:ram' operor ir.~u ituiçl"to

iinanccim ilif"onnal. sem u dcvidu autoriu1ção do Banco Central do Brasil~. ao rtmli?..ár e ãuxiliar a

reali-zação de opocrnçôcs

ile~;ní:;

no mercado paralelo de ctlmbio, principalmente com o fim de

l'ilr sua \'CZ. os dcmrnciacftl!õ .JOÃO l'H.OCÓPIO, MATHEUS e RAFAELANGULO,

ll!lindo em concurso c uni<ltiLIC de desfgnios com os j;í de•lunciados ALBERTO YOUSSEr,
LEONARDO ~fEfRELLt.:.S, LEANDRO MEIRELLES, PEDRO ARGESE JUNIOR, E.S:>RA DE

AR1\NTES FERR.êiiV\. RAPHAEL FLORES ROOJÚGUEZ
62..201-1.~0-1.7000

c CAR.LOS ALBERTO PEREIRA

J•itLcipoJ - OPERAÇÃO BIDONE): 501 ~9VI·
b\18~$ - OPERAÇÃO BIDONE 2); 5&llo.Ui67.4.201 _..~()..1.7000 (P.:dioo d.: b•rsc-n ~ opr<:~lo~Ol<O•idt~Çllo coercilivD. - Ol'liRAÇÃO BIDONE 3) ~ SOllllOY97.10 l .$.~04. 7(1(10 (Pe-dido dC"Stllcmbnune~)to.J.
2.A orga1limçi1o ~rbnlnos:t .se itliciou no mínnno d~ o illlcio de 2012. tipifiçUd:\ IJ1lei3lmemc comCI q11:t.d~IM, 1\pós.
oon1 o Lei I~SO il" 2 de n~osco do: 2:0!3, <JIIC Clllrl!lu "lfl 1igor no dia 1?. 09.lOtJ, :1 ÇOIIdllla pas:so11 11 ser cnquu.drMII
~~~ IIJlO t:>{!fl;JI. por s~: trul"' .,!c criulc JilC'flSWmcn.ic.
·
(Pt:dt-do.J Jc btrS<::l e crprccnsllo/prL1olo

9UOI ...o.l~,70l10 (Pe-dido de: pmno prl!"v,mtil'll e

3Da1a de

M'" pri>.~•o J)I"1:\'C:Ilth·n.

•1Cofl1rnri:tndo C1 ''~Jll.'l~l<l
1• <: :!". do Le-i 1) .069 195

JIO .:lrt.

~3. t'<tpm 1d 2". ~Lei

110\!llS

•U31/62,oo ~rt 10, X. •• c r/, da Ld -1.59.5(6-1 ~no itrl. 65. ~§
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FORCATI'i REfA

DA COSTA. j:L denunci:.1dos, reiilí7.aro.m, Jc modo conscienle e voluntário, cnlrc junllo de 2011
(pelo menos).: 17.03.20 l4. saidas de
Cl1it1a).

LlO

ui visas (lo Brasil p:~ra o CXlerior (líOlodntnente llong Kong c

valor de USO 78.2S259 LS2, por meio dt l.ll4 operações de cã.mblo, t!nvol\·endo as

cmpresú.S ('ffidum:s DGX IMP.AND EXJ>.LIMITE D c RFY lMP.EXP. LTI), mcdianlc realização de
1.11~ comrnws de câmbio com n S012cgaçao de infonn<~çôes que devcria'pTCStar, íls>im como a
pri:$lâÇi'iO tle lnformnç~e~ fal!;.ll!> c diven;as

daquda:. 4W t.levcrinm prestar.

Ademais. o dc•~undado ALBERTO YOUSSEF, junlamente com os denunda<tQs
.JOÃO PROCÓPIO, LEANDRO c LI!..ONARDO, llgindo em concllrsó e unjd.ade de desígnios,
mantiveram no exterior deJ>ÓSitos não declarado~ â repa.nição federal compct..:olc - no caso, o

Banco Cen11al •. no dia 31 de dc2embt'O <Le 20 I h em valores

s~periores

ao estabelecido na

Resolução 3l>5~/20 lO do B::mco Ccmr=~l. ou stja, USD 1 00.000.00~. mais especificamente na conta
313-0-{)25652-9 dn (~ff.~lwre RfY IMPORT & EXt>ORT. no STANDARD CHARTEREO BANK:
em Hontt Kong.

Enuoe março c junho de 2013. os denunciAdos ANTONIO VlEJRA , .TOÃO
l'ROCÓP10 .: ALllERTO YOUSSEI', agittdo de muncira habilual, em concurso c com unidatlc de
dcs.lgnios. 1>0r sete 'czcs, ocultaram, dissirnult\rrun e movimclltanun USD 3.200.000.00 mediante a

sinmhtçilo clc contratos de mútuo lulso, bem como movimentaram valores de aproxirnndruncnlc
USO 2.200,520,00, envolvendo n.s cm:prc,<wt:; SANTA TEREZA, THETA LLC c a ELITE DAV

LTD.
Entre maio de 2013 e fevereiro de 2014, os denunciados :IOÂO PROCÓPIO c

ALIJE RTO YOUSSEF, agindo de maneira ht~bitual. em concmso e com unidl'ldc de cksíg1ios co

LEANDRO c LEONARDO. JX1f sete "'êZCS. ocultamm, diSi$imulo.ram c movimcnrarrun, mcdi11.11lc n
simulação de

COillrtliOS

de

mÚl UO

mi lhões, !;eiscçntos c dczoilo mil

raho. valores de aproximadameriiC
rc~ i :;),

LISO 3.618.000.00 (tre.s

envotvCJtdo as empresas SANTA TEREZA, THETA

LLC c a ELITE DAY LTD.
SRi!sOLUÇÃO N" J.85.l/20H); " An. 2" A ded:.uõ>çâo de qu~ tr.ltn o ;art. 1•, itK1usi\·e sun.1 l'é'tlflcaçlks.. deve ser
prcsan<b ~llll~tllllciLLe, por mciD o:lo:trOnlco. no dnt[l-OOJic d~ J l d<o dezembro de ç~dl) n:oo, qu11ndo oi b~ll$ e v.!l()tt:S do
d«laruntc no cM~rl:or totallmn:m. nc:~SII d~r:t qunntia ig1.1u.l ou ~II])Crlor o USSIOO.OOD,OO (c~ tn mil dólan::s dos Es1ados
Unidns d:~ América). ou S>Cu equivnlcntc c:m o.ttntS moedt!!S"- •
•
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Emre 3 c 13 de março de 2014. os dcnunclados JOÃO PROCÓPiO, /I. LBE.RTO

YOUSSEF, LEANDRO c LEONARDO , :•gindo de maneira

nabitu~l.

em çoncur:>o e com tmidadc

de desfgnios, ocultamm, movit))Cnlnmm e dissimlllamm, mcdiamc a s imulação de conll'ato de
mútuo. a quantia oe EU ! .060.000,00 (um miiMo c sessenta miJ euros), envolvendo a ccnlas.dn
•

o

empresas ELTlA SERVICES UD na Sulça e a conto d.a DGX lMPORT & EXPORT LJMnED, em
l'longKong.
Por fim, entre 10 de outubro de 2013 c 10 de març.o de 2014. os llc:nunciaclos JOÃO
PI~OCÓP10. ALIUW.TO VOI.JSSEF c N~LMA I'ENASSO, de mnrteira lmbitual, agindo em

concurso e com llnidadc de dt!sig.•Üo5, ocullaram, mo,•imentaram e dissimularam, mcdi:ame a

simulaçito de contratos de múluo, a quantia de EU 100.000,00 (cem mil euros) envolvendo f•S
contus das o:mprc:sas EUlA SERVICES LTO 1m Suiça e da FliRST TRANSPOR'f LOGlST!C.

em Hong Kong.
2.

D:l

or,.íln iznçiio Ct'imimlSO (art. r dn Lei 12.850/13)

Os tlcrmnciados ,JOAO PROCÓP10, RAFAEL ANGULO

c MATHEUS, agindo em

:oncurso c unidade de desrgnios com os jú denunciados ALBERlD YOUSSEF, LEONARDO

MEIRELLES. LEANDRO MEIRtLLES, PEDRO AIWESE JUNIOR, E.SDRA DE ARANTES
FERREtRA. RAPHAE.L FLORES R.()DRIGUEZ. l:ARLOS ALBERTO I'I!:REIRA I)A COSTA,
ANDRADE.

PAULO ROBERTO COSTA. MAltCIO
\VALOOMIRO Ol..IVE.IRA c

BONlLIIO, MURILO B/•.RRIOS;

ANTONIO ALMErDA SILVA. constiluimrn c iruegroram

orsanizaçilo criminosa, ao mcoos d~tl~ 20 12~ ntc março de 2014, associand~s.e em tr.ais de 4
(quutro) pcssous, cstrutumlmcllle ord:u.ad11

tl

~rocterizadn pela divisão i1tfonna.l de !arcl'lls, com

objetivo de obter, direta c indiretamente. v"ãotagem ecouõmicu, l'ncdiante n prálic:a de div(;rsas
infraçõe-s penais de cnn\ter trn.ils.nadonal c cujas pcnns mâximDS são S\tpcriores ~~quatro anCJS.
A presente organi:.-.ilção criminosa possuia cstn.nuraçãó hierárquic-~. estabilidade, di vjsúo
de tarefas e pcrrnancncia para n pnhica de infmçõcs e(imino.s..s diversa:;., tais come c·v::t.SãO de
61\ urwmiz;a~Q c:ri1UiJI().S;J >C" Iniciou r>C> flll11 mo \ksde o in1d() de 2'0 12, liJ}Itlcada inh;sn!mcnlc ç()lJ'IO qllllllrilhn. Após.
ç~u\ :a Lei 128:SU de 2 de :agosto dt: 2013. que cn1roo em ''i cor rw di~ )9.09.20 1), a cond11tiJ pnssou :1 ~a- enqoodrt~d;).
ncss.e típo pocn~l J>Or se 1ral:tr de crime Jlêi Jil:UlCnL~.
o
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f.Q.!!.Çp L"\ 13-E fA

dh~:>iiS,

opcraçiio irrci!!ular de ins(iluiçlo un<~nceiro, falsidade ideológica c lawgcrn de c:!pit•~is,

todos delitos de cnrih.:r tran.snncional, eom o objetivo de obter, direta e indircwmemc. vamagcm
illch:.1.
J:i. ibram tlenunciaclos por Càil'lpor c integrª-r orgm1izn.ção criminosa ALBERTO

VOUSSEF. LEONARDO Mfi.RELLES. LEANDRO MEIRELLES, PEDRO ARôE.SE JliNlOR.
ESORA DE ARANTES FERREIRA. RAPII A.EL FLOEtES RODR.IGUU, CARLOS ALBERTO

PEREIRA DA COSTA', PAULO ROBERTO COSTA. MARClO ANDRADE BONILHO.

MURll_O BARRIOS, WALDOMIRO oJLIVEIRA c ANTONIO ALMEIDA S [LVA~. NR prt.'Scme
denúncia, em ra:~,.iio d:.1s provas posteriormente colctados, é irnputach.• 9 particip~lç.iio dos t.l<::nuncia~os
JOÃO 1'R0f'ÓP JO. RAr'AELANGULO c M ATI1EUS.

A divisão de uucl~1s e a estrutura hícr.ín:1uicn da orgllfli7..oç.Uo criminosa restou
dc:'•idrum:nte comprovaüa. assini como ::1 estabilidade c perma11~ncia <lo vinculo.

,\I RERrO YOUSSI:if ~.:m o0 lidcr d<~ organiza~iío c-l'iminosa, coordenando as ati\~dadcs
• dos demais dcmmci<Jdos. d.ando ordcn~ paro todos sobre a mc:lhor fonna de condução dos nc:góciM
ilícitos da or~nniznçuo cri.miMSt~. E.m o responsável por tod11s as decisões. seja direta ou
indlrctilmenlc. Foi o rcspOI1Sável direto por C.011S1itui"r, comandar. promover. integrar e finaru:íar n
organização criminosa. Geralmente era chamado de Heto pelos imerlocuu:m:s c ulgum11s vt:JO:b por

··primo'', fm.:lush•c, uSil\'ao nicknnmcPrimoem seu BBM.

A organi:~.açilo criminos::~ ~e utilíz.w" majoritariillncmc comunicaç{,es via 13BM - que.
cmm

até

há

j)l>Ltco

nmito diricci~ de hllcrceptar -. visan.do di 11c-ultar os irwcslignções. sendo certo

que AL1:3ER fl) YOlJSSEf possuia dc:~..erut:. de números de telefone! Assim, em al&uus casol>,
possuiu tun (mioo número para oornunic-ln com cada imerlocutor. JvsUlmt:ntc por isto, YOUSSE.F ç
7J!or.111l dcmunci.orlos nos outos S01S699-J7.2014.o1~.7000.
SfClf"am df:nut'lci<!t.lOS oos autos S02"6212·82.:l0 14.404.7000.
9Assilll, quandL' uG cumprim-ento do ruo.ndaóo de prisllo pruvc:ntiY-a ~,.~ido, YOUSSEF" JIOI't!IW con.sl&o 7 aparelhos
~cluln1CS. ~o passo 111.10:: fomm ;tpi'"C:>CndidO$, 111. sede cJ.I OFD INV~.STIMENTOS, julllo t\ mesa do denlliiCiiKic, Ollltos 27
;.pMclhas. Ou seja. o dc:ttuJtciiJ<lo se wlhl do> o.o '!lCI>OJ: 3-1 celulntts divcrs.os. Adc:1oois, YOUSSEF mantinha linlms
lnó,'éls "ponto " pomo.. a llm de lr.tvar su:as <:oiii\'CJ"Sa3 •~Jcl?llüe<~S t:, com i$'S(). diftcullrr evcntoal tnonitol"llmt nto.
N~ s.t:IHido. WALDOI>liRO DE OLLVr:.tiVI, pcr:~llle n AU19fidi!dc Poilelal, inf(lntiou qlll! tlnl\1\ Ulll QC(Uiar eçdido
jl(l~ 't'OUSStiF para flllar <"\."Clusi-·amcmo: t~•n tsle úllimo. f'roccssu S(l..l9-5.571~2()134047000, E\'cn10 14.
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os 'lemajs dcmmciados difidhncnlc falam abc'rtarnente no tc:lcfor.e e quandQ falam utilizam :sernpre

códigos c 11i1o mcr1ciona nada que: os incrimincm.10 E mesmo no BOM. "s-empre utiliza linguagem

..

cifrada.

/\:; mivi<l(lde!> dcscnvoh•id:iS pela organização criminos$ c sua estnrturn empresarial

arquilctutla Lêm a prcocupnç:l.o corlstatllc com á ocullaçilo dos meios de prov:r. docu:ncntos..
d·inhciro. inclus ive com a ulilizaçilo de dh•crsos locois e mcíos para a pnitica de !Mis atividades.
Veja-se a trocn constante de 1enninaís teletõnicos, a Ulili.zaçiio de diversas modàl.idades de

.

conumícaçtto parn clificult.:lr o rn:slremncnlo, lais como skyr>e, Mcs.scrl[!.er, , wlull~mpp. BlackBerry

MesS:Cngc.r. eLe. utilização de lelcfom~s em nome de terceiros, ntunção a parlir de e:icritórios
dhersM. entn.; outros. Adenm.is. hou\IC episódios de dest.rulçilo de provas por parte de ?AU LO
ROBERTO COSTA c seus familiares. 11

Os intcgnrntei> da organi7llçilo criminosa. valet1do-sc de diversas pessoas j nridica:s,
prnticm•am os crimes de falsidade idoológica, operação não mllori7..ada de ins1ituição financeira,
· lavagem de dinh~iro, própria e ele terociros, ~:~ssim como eva-são de dh~sns. Já foram idenLilicadas
dr.:zc~as

de em)Jrcs:r1s de Jbchada utili:L.adas pda organização çriminosa. conforme sem visto abaixo.

Ademní:;.

rntJi~

uc uma dczerlas de cmpres:as offslwres lóram crindos e errun utili7-<td.as, dentro dQ

rm1J6s~to da or1J.uni7Jlyào criminosa.

A organização criminosa se valia de diversos "t~tns de ferro'', que, de maneira
COI'I$Cicntc. emprestavam SCU$ nomes para a· org1rniZ.•'\çilo criminosa colocllr as em1>rcs.uS, rocebel\do

um percentual do:; \•alores dcpo::;itados. em geral, cquivalenL~ a 0.5% a 1% do valor movimentado, o
que poderia ser um "alor considcwvd, diante do~ valores milionários mo\•imentaclos pela
organizaçiio .crimitlostt. Todos tinham ciência das práticas ilícitas e adcrinm a ci!!.S. Arleinais, c
comwn estes s-ubordinados sereni res-r•orurovcis pelo.:; depósitos de \•!tlores em dinheiro c Silques d
lOVcjn o ~suimc dJ~I~o, ocorrido em 1211112013 16:20: ~BI!fO: Alb. IINI: Voe~ me ligou 1 BETO; Eu te liguei
I'<: de pro nosso 0Jl1i~CI. Aqlu:lc, sqoelt· tlit ntei'() ~mmlc q li<! t le la rt~:tA)r ll3qoalt11. r l'dC pr:t d~ nno r.]U RPQIIC'Ii! nGo
Ptdt pra ra-u 11:1 p<:!<l ueua junto. IINI: fnuul.lo jumo? IJETO: t, porque en~rro a olllr<a . HNI: Ta oom eotno,
avisa ek: {i1LC0JI1prtcm:fvel). nETO: (inc:t>lllprteRS[Vel). 1'á 1 HNI: é. dns dWIS que lhillll, n que i11 ~do opernçioni'll,
~ ? BETO: t\ que la st do uperucionn l t~ nec-ln, depoh eu vo CU. out.-a rrn ele. l'r1'-' quê cl~ pi)LIC r.ue lmlo 1111
prqu''""· Na "ll". I IN I. r\quclc IISOC? OElrO; Isso. Isso. IINl: HSBC, ~Uée<! o outro? 6ffTO; l~o. Ta to01n '!I INI:
1'a Tchau. 13CIO: Onero nis~n. ai dc:~Kti~ n:.~ pról.imJ~ dD o11tro proc:Ç IIN I: 11100111 cnc!lo. 8 ET0: Brigaóo. TcN111'",
Proç~ 30495'n ·93.20 13.-104 .700011'R. E\'"1"1110 20. f'ET I. l'~~·i11n •1.
110 q~.~e foi ohJc:Lo tl3 d('núnçi:t 5025676-71.!014.404.7000.
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FORÇA JA Rl\rt\

altas qullntias. no intcn:~sc d:t orgatlízn~(io triminosa.
Sil1tclic~m~11lC, de acordo com as imputações já ofertadas. a orgaríiwçi\o crimillOS<'\
cst:Jv,t <L-.!tim cslmtumdn: ALB ERTO YOVSSEF em o lfder <La org11ni:zaçrw criminosa. CtY.'\trohwa

um sofisticado esquema d~ cvusão cc divíst~S, mediante importações fmu.duh."':Hls. bem como

es1n1turou e.<;.qucmn de lovngem de capitais com a .finalídl'!dc d:e integrar à' economia

ilícitos.

inclusiv~

form~l

recursos

do.:$viados de obras da PETROBRAS. PAULO ROBERTO COSTA atuava no

org:llliZlLÇào crimino:;a juntamente com ALBERTO YOUSSEF.

utili~.n:ndo

de seu Cl'll'go na

PETROBRAS e postcriom1cnté d.: suas influências parn obtt:nçilo de contratos fraudados com a
cslatol, MARC!O BONIT.LIO era o din.:tot das Cfllpn:silS Sa11ko Sider<: Sanko Serviços, cn·,.,ol vid:~s
no esquema. tl.'lURILO TENA 13ARRUOS, jun1Q C(}m Mareio Bonilho. era dirc.tor das ~:~npresas

S<Ulko Sidcr

~

Sanko Scr,•iços. Cn\'olvidas no

CS<t~mu.

CARLOS At.BERTO PEREIRA DA

COS'fA atuava como ..tésta de fcrrlll", mas rrunboém

am;iliaviJ no planejamento juridtco das
atividades c nu luv-ag,cm dt.: vulores. sobrct\Ldo adminí!(trando as empresas de YOUSSEF. 11

WALDOMIRO OLIVEIRA era o ··teilo de ferro" da MO CONSULTOIUA, empresa de faclludo
utilizada p11m cw1aliz<w os r·o.:cursos dc:;viodos do PE"fROBRAS. LEONARDO MElRElLfiS ern
opcru<Jor e tes1n de ft-rro de ALBERTO YOUSSEF nas empresas Labogcn S.A. Química FiM e

Biotecnologin

L:

lndúslria c Comcrci.o de Medicamentos Labogco S.A assim como

emprcsns, l'tãtioMis c C.'ftr:mgcitu:,, de fach.ada. LE.1-\NDRO METR"G"LLbS

ea11 ot!lros
'
Ç OJWI'>'dor de YOUSSRr.

nas empresas Labogc11 S.A. Química rinn c Biotccllologin e Indústria c Com~rdo de Mcclieamc11tos
Lnbogen S.A.. po1' intcrmMio de seu irmão LEONARDO METRELLGS. admi11istrador :Ja~ duas
emprcsos. Era também responsàvcl pvr ofishon:s. PEDRO ARGESE JUNIOR era IC!it.u llc ferro de
-ALBERTO "'I"OUSSEF c de l.GONARDO MEIR.ELLE.S nn emprcsil Piroquim.ica Comercial L•da.
EJ>P. ESDRA DE AI~ANTES tERREIRA nrunvu como aulorizador das ópe!'ações de ALBERT
YOUSSEF nas ..:mpresas laboge11 S.A. Q~1imica r1na e Biotccnologia c lndúsuia e Comércio d
Med icamentos Labogcn S.A. ANTONIO ALMEIDA SILVA c:.ra concador da MO CONSU::..'fORTA,
dentre outras empresas concroludas cJi::IÍV~InlCiliC por AL~ERTO YOUSSEF. RAPI lAEL FLORES

.

.

1:!-Sobtctudo ns ~c;:.ulfll&:5l'ln~:n: (1) GFIJII!ve$1illl~nlos Ltf.L11. {c:omo admlni~tradordesd~: 29.04.200?); (í.) E.xprandir
f'imi.<:ipowc• S.A. (t'.on•o diretor dl· O.t.OI J1ll l .. 16.07.2-Dl2): (ill) M:)lsa Enb~nh~ria ltdll. (con10 rc:pres<:rnamc da!
GfD lnvcstim...-nLOS ltíln.. D punir de 25.()9 2013); (i v) Vlaitns MII.I'SIIn~ h11L"macionu1 Uda. (como adminislrador iS
partir d~ 1709.2012): (v) Wcb llotocis ênl(II"CC'Iadime1110>> Umckiro~ Uda. (corno l!dmi•tismldor u. p;util <[e 19.J7.2010).
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f O RCt\ IAREf,.,

ROOR IGUEZ era '' lc:;t<t de ferro'' de YOUSSEF c: de LEONARDO nns empresas RMV &. CVV

Consulwria em lnformillknltda. M.E I! HMAR Cótt.~ultorio. em lnfonnt.ílica Ltda. ME.
Não btlslassc u divisão de tarefas. apurou-se relação próx:ima da organização c:-riminosa

com funciom\rios publicos c. inclu.">i\'c, alta!> autoridndes.
l l u~trativ;tmélttc .

vale desiacar e;;-ITlilll de 2S.OS.2013, il.lentifkado nn coixa elo e-maíl d<:

YOUSSEI:. em que se dcmOn!>trn a. proximidade do detlUMindo com o p<>dcr. t>eJ.o teor do

wrifica-sc que !oi enviado por JOÃO

cu. umo GENU. envolvido

DO escândalo do

e-mau;

Ml'nsalão')_l•.

No c-mail, Gl:.I'-'U cobm alguma d(vida pass(ld!l e alirma que YOVSSEF ·'lic aproxirnou dns
[lC~s oo.s b ttS$

l'

poderosas que té aprcicntc!". Afirmn. aindn. e-m relação l! YOUSSEF: " lloj e e:; la

poú c ro~o , co•'tcj:.ulo ll OI' lodos , l"eSOh 'e tudo [1<11"":1 todos".

Os crimes praticados pclu ~rgalliz.nção criminoso silo os mais v:~riados. Há, c<'llfomw
scn'i visto. t>n!pc.,ndenmtê amo.ç.iio no tllcrcado paralelo no sistema filllmCeiro, na tll\taç1l-:> como
"dolciro''.

11a

cvnsilv de di\'iS<L~, median te compkxo sislcmu de impormçõcs fraudulcnti.ls c na

lun1gem de c~1pi1ais. Pnra t:mtQ, ~i'lo criadas diversa> clnp1esas de rach.11da. em nome de l.:.tt·fmj:l$,

paro movimcm:~ção e ocultação dos vçtlQf•CS, bem como do patrimônio i:ldqtt irido.

l:>Jo;\o Cr\RLOS CBN'U ê i!):•t:llefe de H.:.bh1C1~ d:;~ lider.lll~ll do 1'"11 na ~[ll:lr.t, qiiC =ébi!<U dinheiro dll5 COOIIIS de
Marcos Vak'rio {>m ••oou: do turtldo. 1\poo11JU:ló como mfi d~ princltl3is Sllcll;(.!on:s do meru;ftl!lo. fof condet\OO.o por
U.v~~g,'1l1 de dinheiro M Aç11.o Pcirlll -470. R«dleu p(fla d~ qunii"O al1()~ dl: rti:lu~oo. :alé1n d.:: m'!llta de 260 000 reais. OENU
""' ptó:xi rno oo f.'lk<:i-d>o Dcpmodo Jose ,\fohfioned )IU\CJI<:. també-m ~o>voh•ldo no Ca...o 1\.lcm;~l.!o «: fnli1no de JI.LBii.RTO
YOUSSE.F

I·IEmbOfa com nl~;umns f<~lhll$ tf.c conligurnçt.o. w:ju () bueiro teor det c·lllõlíl ·'Prezado, O que es~a nc:oll'tec~o? N<~IJ'
tellh() cido suox~so nas CQisas que ve tmlil ~:amigo. Nno ~111cndo mullo bc1n porque, sclllfJI'C proQlff:i 1e respeitar e
CO~tSidemr. A Indo qdo o fi Iludo e!ol.G\'11. C'llln: i)l):t, n fóm)fl de npf().l(inm.Ã~Ãfo ern g.r.mde., o D:1,'TI!.do em de tó<ló jei1o, se
fttlaV01 em arni7..al!c e tudo Jl'l<.~~. Mos elr;. $('roi c 111o:k> que ouvi~ CTll dn boca p rorn. Vc $C upro~lmou do vn.. Ni!o tenl
ciA"'m~. IUM me si1110 tt'".)Âdo. Vc .$.C apro:~.i~ou elas fltiiOIB bo•IS c podcrMDs que se npr~s~lllel, tbm 111110 $hn
ci;\•mc, mas tbm me si11t O trnÃdo. ·rudo qu~: ti:r.c~1os e. q..e \'c fiçou ck-ltollnJ.r o que 1nç AC de direilc· tem sidO
pos(crg."ldO a quase :! <ti'ICIS. Nilo;! çomprccndo. Hoje cSUl J>llderosfl. IO'ó rttj:atlu 1•or todos.. re:sol.v~ tuilo para lbd~ Mas
cu, n~o qt~t'ro ml<kl, sil' o<!"~ roo c dc,•ldo. N11o oro~i!;O mi!i~ L~r eontinnÃ§a .-m 11ada que ;\O lrnllldo o.»mig~. Goll~rio.
de avisar qu.c ruo v011 abrir mA.E:o de nOOll ;1 QIIC lenbQ direito. vou atÃO ns uWn1aS (onsequÀ'I\l'ias. 'Nem ~pcilo ns ·
convcl'l'M S<'ria.,. que tul)ltO, ·tomo nil.q~tCiu ·ht junto com 111inha cspo~a.. ~·c ~g_11e 1-:Vllr em <:onsldcmt'.~Ãto. De
todas as n~rd~ ~011 sendo o m:~is pre-Judãcnd.o. Meu !!d,•ogado e3lll cl~hL<: dcsl~ i!lnail. T11d0 convei'Sl)do c ek,
intl11sh•l' ;1s .;ons<:qllknci3s, que .;stou dispolló llliSSU111ir. IIUIS nilo \'OU deixilf barato, o que v~ cst11 flltc:ndo ÀO tlltlila
saeair.l&cln. <1:1 rc·:tlidndoel.. llli~IISliil:S é problc tHL$ c.le c-<~da 111'11 de nÃ •$ sÃfo dif~rcnt~. m11s p«=ei.s•m• ser r~tmdos.
Lembre. qulliC]ltt:r prob!cmn c n11.ai1o n.un1 Ull;lo p ve, qto Jl"lr:l min. Nil.O scl st ÃC n.s.sim com os oocros, mns e
l!mcniÀjYCl et q••~ C.\La acontc::cl!o\oo comi (;O. Vou 1111ÀC ns ultim.:l~ consequÃ'lltins. N~' .S).tiJOrdo. JC gc:nu l'illviado via
iP1d". l,ro<;C$;" SO·I9S'n-93.2013.40.<.70001FR. E.vemo 76, REJ'RESfiNTACAO_BUSCA I, 1'6gilla S9·60.
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Após CL dcHngroçàu da opcrilçào. apurou-se que outras pessoas imcgnwam a orgnnizaçoo

criminosa. mais cspccilicamenle os d~nut\cind.os Jo~\o PRÓCÓPfO, RAP,.\EL ANGULO e
MATII'EUS. Todo:s lmbalfun·mn na Gl~D Jl\VE.STIMENTOS, emp~e!>a u1iliw<.la por YOUSSEF

para a blindagem c lavagem de valores.
Vejamos a panicipaçuo destes <l<::nunciados na organização criminosa.

O d~::rumciaclo JOÃO PROOÓi'IO po-ssuia uma mc.sa na GFD. onde 1mbaJftava
diariamente. lnel u.:;h·e, tram1lhavn com .~t,BERTO YOLJSSEF h~ pelo meno~ <1unko anos, OLl seja,
~ú.$dC no nlÍilÍiliO OJlllO de 2010. 1$

Embom t"l.i}o lenha sido d.etumciado inicialmc11tc. documentos apreendidos liiJJÓS a
cleflagrnção da opentçiio demonstrom que .IOÃO I'ROCÓPIO imeg.mva a organizaç:llo crim3nosa

lidcnicla p<lr ALBERTO YOUS.SEI~. ena posiÇl1o de de.<;tr~que. ·e atuava ativnmcnfc 1m obtenção de

seus lins ilicitos. possuindo diversas funções.
Sobretudo em nLZ~o de sua longa e:-:pcriência 110 setor bandrl(l e n.a ãreo de -~mhios 1•,

a f'unçilo de J OÃO PROCÓPIO era, em síntese, ser o op<::rador das contas de ALBERTO

YOUSSEF, sohrctudo no exterior. Assim. era sua incumbência abrir as conl:tS de empresas

offsJwres no exterior. em seu próprio nomc ou em nome de "laranjas", bem corno movimenta-las no
intere-sse d.l! orgunizaçi"to criminosa. Em JOÃO I'ROCÓt>IO quem controlava lodos os d~ósitos

que eram feitos t\o exlcríor. em mziio das importações rm~t•.htlcnlas, conforme será viS1o. Assim.
po<Je..se alirmar que JOÃO I)ROCÕPIO a:;;:;umiu n função que RAFAEL J\NGULO exercia até

ser envolvido com a Opi!Tllç~o CumçJo, cuja dentmcia em face dele ~orrct~ em 20 lO.
Por~m, .TO.Ã.O PROCÓPIO possuia di\'ersas oul111S r\tl1çôcs. Vejamos sep.arodamcme.
De ittfcio. JOAO I'ROCÓJ>lO udministrava e llv..ia a palle conlâbil do:s Hotéis dê

ALBERTO YOUSSEF. Na mesa de JOÃO PROCÓPIO

TU1

GFD apreendeu-se um d~umento

150 Jli"Óprio dcmmdndo nli:rmou i~!o em SCII 1Mcm>gat6rict.

I6Segu1ldo c:unlc:ulo o.Jo dcnur~~i:Hio JOAO PROCÓPIO :~prtllllndkio ~ll'l poder c!~ ANTONIO VIEJRA. JOÃO

I"ROCÓI'IO trnb:Jihou <:ntn: 197lV19~ 1 no i>onc:o Au:xllior SI\ como gcreall<: g~'flll. cAtre 1?8 1119~ no l)rulfo ;:j~rn.l do
Cof!10:J~: lo.. como rll,·clof <:omerd:tl, d~ Of)CnJ>;õ~ c d~ ~;; 111 bio, cnrto 199811999 no Bll.J)Co &ndc:irnnt~ S.<\, corno
Din:ICK parn imptnn1;tçi\O ()()' sejpllCIIl() de llliddlc Markct. Adenmís. enlré 191)) o 19'99 roi viN pruidcnt~ dn '\BBC -

I\U6CI:LÇIIO 6rrui h: im de BUilcos Con~>en;inis c Mli!tiplot.

IO<k 7&
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idcmilicado como ··PI11ni lll~ Basica de lnvestitncnlo x Retorno'·, referente aempresa I)REMIERH_Ii
- empresa depms sucedida rJoel:1 L71vl MOTORSPORT • ~m que !;C v~ilica análise de cus1os e,
i nelu:;i ve. <mOiuç;lo tolo I d.l rcntabilidace. Lo~o eru seguida, vcri fica-se uma planilha, noV11.m~me

im ilu.lada "Planilha de in\"Cstinu:nlos x rc1omo" 1 ~ c omra chamadu ·'n:lmorio de investimcmo .x

rc~omo"N - lodn~ apreendidas na mesa de JOÃO PROCÓPIO - em que fica nftido que aloava
lr.~mhri.m n:~ Mnr,.i>ili~..:~~·iio rlns inv<:~límt:n[o:~ iHdto~ <11! ALBF.RfO YOUSSI:::F.
Ademais. l1á u ocurnt:JlH,)S que comprovam que JOÃO I'ROCÓP!O atualfa na

adminiscrnção de empresas de ALBERTO YOUSSJ;F no l<milorio n<~cional desde 2009. solretudo
ns emp~sa:; Gr D <: GRAÇA ARA.l'H:!.A. Alem de se identificar como represerHMíe da empresa
OFD em tratmivas.. ,u tiliza ~-lltllil jprocovi(}r@sf<linvÇJ! iiDCJJ!QS.ClW), conforme documentação
:tprecntlida, em que disc.utinu qucst~o da compro da GFD pelo grupo QUALITY.l 1 Neste sent iuo,

eta ó rosponsúvd por ndmini.o;lrar ulgLU1~ dos hotéis de YOUSSEF, como o Wcb J-lotcl Salvr«lor, o
Hotel .Tahu. entr..: oulms.
!nclusi,,·r.;,

n:c;;beu

duas procumçõcs

0\lto rgad as

por CARLOS ALBERTO PE.F.EfRA

OA COSTA. adminis1mdor da GFD. parn rcpresentm o empresa. Em uma delas, particular, recebeu
proeumção para :.t aquisiçi\l.l do cmpr<x:ndimcnto Hotel Jahu. Na outr.t., lavrada peralltc o 2~
tabelionato d~ nott:tS de SàL) Paulo, em m.:uço <.!e 2011, recebe p(l(Jc:res ~er1~rieos de- represema;üo da

em t>resa.I:
O dcmmci11dO era pn:sidcn!!'! do Con!;elho de Àdmin i~tração da GRAÇA i\RANHA
PARTIClAI'ÇÜES SA. companhia que. era a "holding'' do grupo MARSANS SA. Nilo há dúvjdas

de que tanto

11

GRi\ÇA ARANI-IA quall[O n fvlt\RSANS eram de- ALBERTO YOUSSEF, ruas qu

11Pruoesso 50-19S:57-1-t.201J.•IO.J.70001'C'R, E'-cn10 lSR, AI'·INQI'Ol.l, r.\sin~ 133
18 IE&l"il. ~IIJ>ft!S<l pl)S$ul;:~ lllll!il subcQflm na contl da SANTA l't:: R.EZA no B1111co I?KEI. ~ Su iÇil Vc:j~. nelilt ~Cilli.do.
exuruo l!prceJidido nr1 mesa dC' JOÃO PROCÓPIO. em f\"\1<:: ço11~~ trl\<lli.'l~O :1. mno ..:scri1a ""PRE.M!ER": Processo
.5~95S7· 14 .20 13.40-t.1000.'1'R, F.w:tll() ISS, AP-INQ?OLI, Página 124. Tomo assim que JOÃO i>kOCÓPlO .:nvi11
documento l'lO gcrcnll" da comn do oo1wo I'K O auloriUJ~k> ~~ u1il iznçi!Cl de flnli3 de erêdim pré :~proVI!do p:Jm n s.1bconrn
C'rn tl0111e d.:~ JtUI:I. L7.\t MOTORSPORT na 0011111 dn Sr\1\'TA TEREZ1\ pnrn liii<JnçÍOlllltnlo impon~ffo (~'lo(esso
5().19557-14.20 l J..IO-t70001J'R, E.venlo ISS, Af>·INQI;Ol. l, l'<l<~till:l 137}
19f'roees..~o 5(}.195:5 ~-1 ·1.20 13.404.7000/ I'R. Bvenlo 188. i\ P•INQPOI. l , Páíin.l 134
ZOPfúeeS.~ 5049~5 7· 1>1.!0 1.\.<10<1.7úOO.n>R, l:\•cnto ISS. i\ P-INQPOL L Pl\gi11:~ 135

21E••eJIIO 182, item 2, nnloS S049SS7- l4.20t:l.4(14 ,7000.
22AtltOS 5031·191-49.:?0 1-VIO>l. 7000. t'VCIIIO 69 (iiC'IlS J c 5 dO 1\1110 de i\pré~'fl300),
l i de 78
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.

fo111m coloeadus em nome uc seus funcionôrios c subordinildól>. Em orga11ograma aprcc1\<lido sobre
a GRAÇA AR.i-\NJ.IA, a GFO aparece como ncionilila de J 00% das ações da GRAÇA AR.•\NHA
PARTICIPAÇÓES. que é uma I loltling que engloba EXPANDIR. NET PRlCE e MARSANS
CORPORATIVO SA.1'

Nu residt'nci;~ dç JOs\0 PROCÓPiO foi apree~1didó Temw de 1-cnúncia em 19.05.2014
-ou seja, após a denagraç.Uo tla opcmç-ào -do cargo de membro do Com;;elho de Administrução da

GRAÇA ARA~HA. Ademais, consta controlo de conlidc:nc.iulidndc. convocação para tellllÍ(to e
duas alas etc as~cmblcia Gcntl de Qu{)tistas referenle ~ Vioja Brasil Fund<"~ de hwcs[im::nto e
Participações.:' Tambêm. no mesmo loc11l, se aprct:ndcu documento de rcntmcia. em 25.04.2014 ao
cargo de tllembro do Comilê de [nvcstinx:nto do FJP Viaja Bra~iL Foi apreendido, :'linda, documento

na sede da GFD~' i11titulado "Comunic:tdo a !ler L'"IWitJdo aos coluboradorcs" c ··comunicado a ser
envi:tdo oos fomcccdorcs c parceiros•·, em que JOÃO I'ROCÓP[Q "ssi11U, em 13 de jlint:<iro de

20 1-l, como pr~sidellle do Conselho de Adminis1rnçí!o da empresa GRAÇA ARANHA, ao lado dos
1!1mbêm l.arn.nj::~s CARLOS ALBERTO PEREIRA DA

COSTA e o dcm.auciado MATHEUS. No

mesmo sentido, <.~111 de rcuniilo do Conselho de Admini:;lmção rçoliznde em IO.OJ .2014, da enpresa

GRAÇA ARA>lHt\ RJ PARTICII'J\ÇÔES·SA f'or fim, há doet1memo enviado por E-DUARDO
DUARTE - qLL~ COI\Stituiu a empresa GRAÇA ARANI!A CARLOS Al.llERTO lmlnndo dela. om 19

G"

ptiffi

JOi\o PROCÓPIO c parn

janeiro do 2011, .indic:1mdo qtHl ambo:~ fomm

respcmsâvels por constituir esta empresa.ô)lo

Ademais, JO;\.o I'RO CÓI>IO atua 110s imeresses da OFD. Além de trabalhar na
empresa e se idemincar <;omo ref:rcsentanle da emJ>resa em lratati\'as, utiliza c-mail
jprocopjor<llgfdi.JJvcslimcmos.com. confom1c documentação apreendida, em que discutiu a qucstit_o

da compro da GFD pelo grupo QUALITYn. Esta.<> cmprt-S<t-:i eram u!iliÚt.dliS para a l rrva~em de bens
de ALBERTO YOUSSEF c o dem.mciado participa\>'3 também desta atividade. conforme será visto.
Era, níndn, sóciu dtl empresa QUALITY1 fOLDJNO INVESTlMENTOS E PARTIC IPAÇÕES S.A.•
2JEvcn1o IK6, hL""Il'l ~. d<>.>Aillo~SQ<t9.SS7- l4.2"0l3..10.:t7000.

l4lllltos 5031491~9.2014A04.7000, çl"l.'illt> 60 (i4ens"3 ~ 5 do i\uloik 1\p...,m!!OO).
25EV~IIl<> 18(} dos <lUtOS 5049557- 14.2013.404.7()00.

261h·cmo 186 ih:rn q dllS~UIO• 50-l95S7-1<1.20t::.404,700D
2í.Evenro lln, item.:!, L5049557-1·1.20 13.40•1.7{>00
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junuuneme com o clt:JHincindQ MATHEUS. empresa cstn l.llili7..ndn ptlr;) ns framJcs.
Ta:mbém c:m ponlo de con1.al<> da org;mizaç.ão criminosa com as consh:utoras. De inicio.
o irmão de J0,.\0 PROCÓ I' IO trab~IIJ.ounn empresa CAMARGO CORREIA c o conctmJmclo do

denunciado uintl;t fuz purtc do consc lno :lo empresa.!*. conlorme o denuncimlo deçlnrou ao set preso.
Assim. J0,\0 I'ROCÓ I' IO funcionnva como do entre ALBERTO YOUSSEf- e a referidit
COI'IStrutora. Adernais. foi apr~'endida pümillla tlo computador d.e .JOÃO P ROCÓPIO com o tituJo
"contrttos.CSV'·. em que cons1am, dt:1llrc outr():;, os contatos de ~h,.ersas pessoas da empn.-sn

MENDES JÚN IOR. Ademais. em outm documento irlli"Lulado "Pla~Jilhn Comargo-vcrsão 3-:5-12".
corlstn documento inlit\dado ''Demonstrntivo de Resultado • Obra Jirau'', com a contabilidmlc da

empresa no tOCOillt! ao projeto da Usinn .lirau. no Rio Madeira. em Porto Velho.
O dcnuncindo J0.'\0 Jll~OCól>lQ ali.tiivn também, qu:md9 necessário: ua busca de

dinheiro p:.~.nl a organiwçliCJ criminosa. lbcrn como a rcnlizaçúo de depósitos c saques em c.,.pécic.
t~rdo em beneficio dn organi7..ação. Nes:te sentido. na Cif-D foi i;IJ)rcênclido um depósito realizado jlOr
ele no vnlor d<.' R$ 141•. 250,00 em dezembro de 201219• Trunbém foi ele o rcspons:hre( por efetu~;~r

depó:;ito

n;t

c.:ont:1 de EXPANDIR PARTKlPi\COES LTDA (llanco Bradesco S.A. SAO PI','ULO.

SI' 1\G.EMP.Cl~NTRAL .R LO · 3434 80276), em I 0/l0/2012, no valor de RS 600.000,00, co1•lorm.:
13

RlF enviado peJo COAF
YOUSSEP.

•

Esta em,>resa cru 0111a das \'tíri'as cmprcsus uülizadas por'ALBERTO

'
JOi\0 PROCÓJ>IO utual"a também na cvas~o de divísas. mediante
co~tratos
simulados de importaç:to. valendo-se de sua c~pel'tisc no mercado de câmbio, pois atuou p<lr anos
I'I'CSla órca. A atuação dele era, );ObrdudQ, no g~réncillmcnto dos pagamentos íntcmacionais c dos
depósitos leitos em d"-corrência d{ls imt>Ortaçõcs. Neste sentido, na mesa de JOÃO I'ROOÓPJO

roi apreendido c-mail dc 10.3.2014, c:iviado por f}cssoa q\IC se ídcnti!1ca como FERNANDO
SOUZA (irtccptiun.br'(ú.tnnliLcom) parnALBERl'O YOUSSEF (p:mlogoin58@hounail.com). No e-

mail c solicitado o pagamento na conta da FIRST TRANSPOR'!' LOGIST!C LlMlTED. 110 HSBC
~rn llong Kong. uà eontll 652339276.838.

Em mensagem anterior. havia !:ido indico.d:u a conta <lo A Y

2$JOÀO RICARDO AURER..

291Procrsso 50•1955"1-1•1.20 13Ao.t.7000/PR. E\'< mo l &.l, AP· INQI'Ol2. Pi\ginn 2l
30Pr'O<:esso SOOI•I46.V2.2014.40•1.7000ll'R. lh-cn•o L, ANEX016, P.igln;1 10
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J\•!AXI TRADING Lltvf!TI::.D. ec 781084520883, no HANG SENC BANK LlMITED. Em ou1ro c.maíl,

JlôLLCO

depois, em e-mait é t:nvra.do

lambém

para a <lotcira NEI-MA PENASSO (Camerou

Dias). é indicada o coma d11 F'IRSl TRANSP.ORT LOGISTIC. De posse des1c documento, entrcg.ue
por ALBERTO YOUSS!!F. o dcruu1ciado JOÃO 1'ROCÓI?l0 elabora documento intitulado
"Si':RVICE /\GREE!vlENT'. que é co1trato cntn: u FIRST TRANSJ'ORT LOGJST!C e ELBA
SERVICE LTD. da11tdo de I 0.1 0.2013. em que 11 FIRST iria n.:cehcr FI rR I 00.000.00. Qw.:m MtJina
pela ELOA é .10,\0 J•Rocór• Jo.

Por~m. 11 função prcpondcm..llc de JOAO I'RO CÓPIO era de nbrír empresas offilrn"ç
M é.xterior. em nome próprio ou dl: ·'lar&njiL<;''. bem como abrir contas c movirnenti1-las no in:en..~c

da orsani:r.açiio criminosa. Pode-se di7..l.'l'- utó mesmo em razão desta função exercida- qtiC .UOÃO
PnOCÓI'rO era pessoa oc I.'Xtrcma coufl::111ça (lc ALBERTO YOUSS.EF31 • pois era quem tinha us
contas no exterior c as T'!lovimentuva. S<•bremdo cnt razão de p~ssuir longa experiência bancárin32.
Inclusive, .JOÃO l'ROCÓPlO possuía os tokeos e ru; senh.as de nc.esso das contas de YOUSSEF."

Verifica-se. assim, que referidc> dcn.u1~iado assumil1 a funçtio que o denunciado RA.FAEL
ANG lJ LO .:xcre ia ;\lê .s~r cn\'oh~do con· a 0[}craçllo Cumr,:ão:
Vale Llé~Jnc~1r qlle na

mesa de JOAO PROCÓPIO na GF'D foi uprcendidfl cópia do

J>assai>Ortl.' de JOAO H UANG'1, Rclcmbro-s:c que este ero um dos integnmtcs dn org_animc;ào de

'

NELMA l'ENA.SSO KODAMA q\IC realizava a nb~nu rn de empresas oiishore no exterior.
Neste sentido. na mesa de de JOÃO PROCór•IO, <len1r0 da GFD. foram apreendidos
di\'crsos documcmo.s que dcmon.strmn qm: ele participavtt ativamcnle do esquema criminoso,

possuindo cnvo~vimcnto direto com dh-.ersa.~ empresas o.ff.rllonJ. Realmente. o dcn tlJlci:tdo nbriu
diversas cmpres::J~ c~{Tshore - inclusi"~ colocando-as em seu nome e de Slilâ C!.1X>sa. Também
J lNcste ~ntido- tmta11do d., rlfnçoo dl: JOÃO I)BOCÓI'IO ~ confinmmdo q1Je s~ trniB' 'Il de J'CS$CI:t de C"Oillioo~ de
ALBERTO YOUSSFr. s.cndo certo qJX ;J.;tw:k li.a.l1~ comi!$ '11.11.\ ç1n \"(rcbde, cr.~m de YOUSSF.:F • é o dcpoimcztiO nos
omos da ttÇ:lo pei"ISI .502621.2·S2.2014A0.:.7000.1Jlerante 1t J3• Varn Fedeml de Curitiba. do Agoote dto Pólic~ f"cdcm l
RODR IGO J>RAOO J>EREIR1\ (evct•lo <119, vld('o I. csprei.:tiii"K:Ille 1:ntn: 19mirl f! 191nin32s), çm ~~~~o.
3UOAO I'ROCÓPIO é fJJnn~ c:m ·lldrninisu·.oÇ:i\1) de C"mPftsas c conlil'1llOU. ao ser imc:orrog;sdo pel3 ~ut(ridllde
polki~l. que tntbolil~.>u em diverso~ bMc<}$. 50314S1-4S.2014.404.7000, ovonto 3-0.
·
33Ne,le $~'fltido é o dcpoinH.'I'Ito '}'-'$ -;oulos d., a;Oo pcll3l SQ:Zól ll-&2.20J4.-104.7000. t>cr.mtc n IJ' Vl)m l\xlel'"31 de
CtJJÍiiba. do Agc-r11c Je f'olici;r Fcdernl RODRIGO I'RADO PEREIRA (c,<emo 419, vldco I, ~c:i:tl•trcnl~ 19m 1132s).

cm11n~o.

341'N)Ç<:Sro 503 1-l91--19.10 Io.l .o!O~ 70001PR
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realizav;L a mo\ rnh.:n!nçuo de coni<L~ c vulores das rcfcrida!i cmr>resa.~. Tudo tsto, repita-se. em

proveito da org:~nil'AçÚo criminosa lidt.:rnda por ALBERTO YOUSSEF.
1\ssim. apltrou-~c que era dire~nmentt.: r~~ponsth•d. no minimo. pelas seguintes

cmprcsos oj),,!Jorê.l', (i} SANlA CLARA PRIVATE EQUITY
34

LTD

:

LLP 1 ~; (ii)

AQUILA IIOLDTNG

(iii) SA>J' li\ TEREZA SERVI<;-"l:S LIMITED f'ARTNERSliiP (fom~:tdn peh1 SANtA

CL1\R/\ c AQui LA): ( i v) TII!NORASS SP.RVICES LPP". (v) ELBA SERVICES LTD"; (vi)
AQUI LA WORI DWIDE LLP. (vii) SAVOY TRADI~G & FlNANCIAL SERVICES PTE. LTD
(\·iii) ONIX PTI- LTD"': (ix) ELITE DJ\V LTD.
35F.~~ rcl<l\JÇI il S1\N I A Cl 1\R.J\. Jo~umL•uto 1pc.:~:ndido uuitubdu "The hmitcd Lla.bility PiUlJJo:rn1 i~ ;\CI 2000~
(docum.:ttlo Jàl. dn ,!c 21.03.201JJ inJu:n que JOÃO r•ROCÓI'IO c ilt;~ .:,p.:o-.:t .><'lo o' r~~pon~a>ds J~o:IJ cmpr=
(rollfon~e d<IÇUillCu'" ;1preC1>1hdo n.t ~cuc dv 1J01ncv t'.Jif\:i!l-.s.t).
36Da nl~~na form.1 n l>lbhorc ,\QUI Li\ IIOl. DfNG t.i D <' r.t 1111egrnmo.: dn CruJ~ SANTA TI:.RE7..A. Confvrrnc
ducvmcnHl ilpr<'ll<iltl" no c'cnlóriu 11..: YOlJ!;Sl'F. a AQUIJ.A IIOI.I>ING l'1i! o unko pn1c.:1ro dn S1\ NTA l!!RESA
Sl.RVI<;OS LP <' lot .:o.~blituidn p.1nt re-ceber Cl> lxros tl~ SA~T1\ ll.RESJ\ SERVIÇOS LI'. lntet~~•tnt~ nnutnr que no
ltl.'lll f du ,\ul\1 Jc i\pn:'cns.to C0•\)111110 d.c documçmoJo r<'(Cn:nt<.'\1 110 llocd Jnl111 S.A. cknlro.: 01 dotufhCtliOS
fijll~o:ndid<h, ÇUJDS L•'ptas '"' c:ncontmm int~gmltn.:-ntc ane.,,,dus à J)IL~l'ntc. me=~ lle<lilQUI! uma r11inuU1 do.! c-;1na,
'"fl\'\Sl•llllcnt..- c~>~an IJthad:a JlC.'f' J0;\0 PROCÓPIO p.MA uma j).:~Oil idCt~lilic3tia opcna.. como St. CASSOI.I. N~
c.tnll, nca cl;~rv a •o~lnr t>:t;;o p:tr:~ ;J .MJUÍ•i\~O do illudid,, ..:mPf•""'' llune"to hotdeiro. RS Ui mlthaca de 1\:ai~.
cv1de•~i:U1do o "''" p<'ldl't nquisill\'0 do im-cstig;Wu; bem n'""' llrd1<;;~ que JOÀO I'KOCÓI'IO ILTÚI rcntctidc USO
100.000,00 (ç~m 11111 dól•m:s lll)1cric.mt~>) p;mt a i\QUII.I.A IIOLI)!NG L'l D. no au.o <!.! 201 I. o qw cvidcnc lt nnu
DJklla' o \·lnC'I•Io <!C--.1 ofr~ho1" folll o rdcrid{• Ítl•·~~ll&ado, mô\~ ;undn " n«C'S$id.ldc de st .uprofuntlilf n in~t':Siit;IIÇOo ;a
fim d~ v.:rincar -...: tJI renl!ll~sn lot reolu.ad:l pd~ meio~ olkini~. (Auto~ 5031•191 ~19.20 14 .'10.1.7000. e"""''o 69)
Adcn..-.h, () l:ll.tmto \lo~ 1\ QUII.J\ HOI..DING loi llJir~<'tliltdo em poder de JOÃO PROCÓPIO (Proc~3o 50·1'iS571·1.2013..104.7000 PR. l.wnto I H-li. i\1'-tt-:QI'OI.I, l'llg111n 177)
~1A l.'fld10N TIIIM ·RA5!; !)ERVIÇES I.I.P (ccnslltt1id:1 no Reino Unido) t~mbêm em utiliQda pela .~n&zaç~
rntnin~ ,\lftn d~ , ''' ~:l.JuLJç.,G cnmi'nos,., lider.tda flOr YOUSSc F par-..sr 415 tl1:>1~S11s. de moanulcn('no cksw en' 11rc...=t
(P1~sso $0.1')557·1·1 :!013.•104.7000 !'R. f\~1\lc ISg, AP-1!-:QPOI.J. P.âgir111 l !i8), for llpt'Ctmlido doC1uncliiO de
constit~i~!lo d:t IIIINGI{t\SS SERVICES l.LP. cot.,lituid~ 1i0 Rcin(l l;nida entre as empres.'IS t t. IM SCRVICES I.TD c
SOl.VJ\N\, MOLDIMiS Lrn. 1\prc-clll.lçu-.o, 1.un~m. no <'!>Cfilório de YOUSSF.I'. doc\JnMllo (litulo •IJl( I, LP>' l ~rue
indic:tlõl o cu.>.~o d.- 111>~ tlllcllçlu <1.1< cmpr~s:t> SANTA CLAHA PIUVi\TE tQUITY l.LP. AQUILA WORLDWI()E LLP
c rHI NGRASS Sf R\ ICCS I.LP, to..l;,a< sc.Ji:~t;~s 11u Rr:i~o lJilhlo (l'ru~-esso S0~'J5S7-14.2013 ~().1.7000 I'R. E.cnto
fS8. AP·I~QPOLI. !'"!>'"~ 15&) Nc~tc tlocwncnt1.1 llõii.J dt~ 1-aloro j!ilril nt311Utcllçau <1.1 AQUII,1\ HOLI)ING U'D ll
$;\NTA 1'15REZt\ SI IWICI'S LP. Allitn ub~n. fot Gj)f,.,ZI1\Iido docum-cntn de: c011:-.fttuiç:1o i.la IHINCõRASS SI~RV Cl 'i
1.1.1', 110 Rdno Ut~i<lo. ~IIII"C as cmpf\:sn~ f' ti\A SEKVICES 1.1'0 e SOl VANQ !IIOLDINGS I.Tf>. A EI.BA SERV1CES
l.1 o foi ~n-.litutda lli'' Ilha.. v,.~<llS 13riltinic<t~. Cl!l jllllllll de 20JJ• .: que111 U\SÍIIIl ''""cu 110111.:" JOAO PROC(WIO.
J80 eol)lrJ.\o de ton,utuiç;1o d3 ELllA 1135 llhds 'lirc;~:n~ Briuinicas foí apn.~nd1do em t>Odcr de JOÃO PROCÓPIO
{Proçcsso 5049S57-14 20 l3A().I ,7000 l'R. Evc:nto 1.88. AI'·INQPOI..I. Págin~ 100-216)
39PN fJ1n. docum~n''" :lJ,n:.:ndu!os tl:l mc1a de J::lÃO I>ROCÓPIO rndic;lllt 1\U'l em o i'~Wj)Dt~Sllv.:l pda~ oll'sl.or•"
S;\VQV I"Ri\l>tNG ~'- Sl·RVIÇOS I'INANCEIR< •S PTI:.. l.TD c Oi\JX. 31l100S situ:td.I.S em Sn~npum Em NliiÜI
eiiYtOJdo f1011\IAR1 IN DF. CRUZ· fi~:SSoa rc~{'1\1nsd1el pCir crinr ~s du:1.> etnpr~:tS no cSLcriot •. dntado ck 26.01.201-l.
nfisnJJ que o C'lid::rcço mdt~dÇI por JOAO cenum.:m.: JOAO I'ROCOPIO como ~ndo ~·erú"gmail.cCJID,
e~l.;l\õl il'lCOrn:to. NÇI c-mail. t dlt(l que"~ o:~ur"ridade; d~ Sin§lpor.~ çl\ig~m q11c h:tjJ o Cll-pósito <Ju C':lplwl da cmprc$;1ti.J
OOilli!l b.~ncjri3 p:tr.t nb-..·nur.~ dn ~mprc><t. No caso.~ depósitos ~<rinm de dez. mil dólnrcs em C;)[ln COflla.. No e-n~:~il S•'k>
indi,·nd;u 3S dc1.lS C'Oilt 1s. lUlliO <l.1 SAVOY qu.1Jit(l d.J ONIX Em 1>~ro C'-lll;!il. ~n,•iado. entre oUtt'(lol, p3.111 JC•ÃO
PROCÓPIO. o imc-rloo iiOf hv-.ca L-&nl'im~<tr ''' ~-maib <l~h p~lilS lig;~dM ÀS companhia> Oi\'! X e S,\VOV J\ ONIX

IS d~ /'f.
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fORCA I AREt0t\
.A.pr~cndcu-sc no escritório de

YOUSSEF, na mes:~ de JOÃO PRO CÓP I O . documento

(titulo ··uK LLPs'.r·) qlu: im.lic~wa o custo de manutenção d3S emprcsns SANTA CLARA PRSVATE
EQU ITY L.LP. 1\QUll.A \VORLD\VIDE LU' e THINGRASS SERVICES LLP. todns sedilld:ts no
Reino Unido.'' llú outro documento que trow dos vulorcs J>ara manutenção du AQUI LA HOL.OING
LT() c SANTA I ER~ZA SERVICES I.P~1 Em outro documcntu. lnmJ>.O:m l'lpreendido no escritório

de YOUSSEr. 11.1 mcs!l

de

J0,\0 PRO CÓ PIO /- ;;1dica<lo o valor pom mo.nut..:n~o du1o 1-!!>lru[ums

lcg;1is das cm r>rc:-:ls J\QUILA _II OLDING L'!'D, SANTA TEREZA SERVICES LP, SANTA C:.ARA

PRIVATE EQlJIIY LLP c AQU ILA WORLDWIDE LLP.', PROCOPIO inclu:>ivc recebe c-mails
lrutl!ndo do SAl'\TA TERESA, da AQU LA IIOLOI}:G, SANTA CLARA PRJVATE EQUIPTY c
TlliNGRASS SI .RVICES LPP e, inclusive. das despesas para a manu tenção das cmprcs3S+~.
Alem dos elementos acima ''iSios. JOÃO PROCÓPJO uunt>lim gerenciava liS contas

das empr..:sas oflshorcs no ex.lcrior, q11c eram utili:mdas paro de[)6sito dos vnlol\!s

provcnicr\Lcs

dn

c,·asão de divisns. Assim. em çonlinuaçào tto esquema desenvolvido por ALBERTO YOUSSEF. de
imporuLÇócs i'rtm1lulcnw.s, viSilndo

ú evasão

de divis~. JOÃO PROCÓPIO era o encarregado de

movimcmar e ge1,;néi ttr tai~ conllls. 'l ;~ntc as!>im que em poder do denunci<tdo .JOÃO PROCÓI' IO
loi aprct'ndido dtl~urncnto com instruções par:1 crédilo de v:llorcs em USO paro SAN !'A TEREZA.•)
,">>& \'iatulnda .s C t\1{1 OS. pru\;~\dlll.:u!c CAI~LOS M.I3ERTO l'l;.REIRi\ DA COSTA, tombém funçioota-io 1.1.: •
ltt:RTQ Y<)I.IS.SI I. c<~qn,mlo u SAVOY a J()),Q I'ROLUI'IU. t<eh.'lllb~·sc que t.tnlll CARI.OS ~LBE.fUO qLWitO
IOÀO l'k0C01'10 lt,,h.,lhui.Jm "· ~mt>l..-.,.,i Gl. D, d~ ~'ron,ubilí~td;: óc ;\LU!::R I O YOUSSF.F, ~ uRham prcna
cotiS,ttncb Ju~l'·~lll.t ilktln Wj.t p.!it~ '"' Ji,\lq:e> "Ll.:ar Mr Jo;jo, Mr C,triQ:, nnd 1\lr lh1hit I tio ltov< th:u )'OU h;J\'c
rt'C.:iV(!Ó my ,•m.:~il ~>f 23 J~uL11') 201>1 C.lll I ll.l\o 11 qukl.. tlu:d: 1\ith )OU th;ll th( crnail .tddrc:>~ l1f
,!1\tl~ limscr'l @bm;til cl'm . A> I mn b.uving n.n C'l't(lf llfll'S).Jg~ \\ldl~ scooin!_: thru lhis cmnll addt;:o;s. 1-'I.:<~Sr I~ n~e lino11
tbc coo~'Çl cmnil nd<Jr..~s. tiL3nl.. ~ou. ll} tliê wuy. Cl!n I Ct'!'IÍim the cnwil3ddr~s ror mdaHdunlns below: (I) 0:-JI X
Pl E !.TD (Mr C<~rlo>) utaldou20 13@':gm;,alcom (2} SA\ 'OV I"RADIN(l & FI:-.IANCIAL SERVICiiS PTE 1. 11) {Mr
Jo:w) · c:uthinsr:>" agmn.il.con~"Vcj~ qtl!ll o o: •m3i éltl l\(iln~ de 10.\0 PROCOI)IO ~ li!!ado ;t oiishore TI JI NGR;\S$
SERVICC · LLI' t\tkm;us. no d•~ :n de j:uwiro .!e 2014 em c:·mnil dircctotlõk!D J~Jr-3 CARLOS ALBERTO c JOÃO
PROCOJ>IO. oê infonn~.OO que u O.,nco 01)$ UJlfO~·ou o 1>1.'\lido dr .:1\1et11rra p;lr:l .:~s conl.15 w O"' IX c SAVOY l'io dl11 :!6
de j~n~r,, d~ :!OH. 11ma ~\S pcsw;~~ qu~ lr:lh.lfl~ no cscrilúrla de Sln::;~um infonn~ qtte o ~illiCO DBS cmio)ta o
num•-r•' \l;a conto p.tr., ;mJbas cmprcs<tS 11;1. .lltloiLl. da~umcnto npr~ell<lido. ~n\i..ld,, pnr.1 JOAO PROCóriO, que
~0411im~, ~» tbl.los w .:mpr"-'a ~AVO''• b.:m como i11d11:3 .as coma~ ti<~ cmJ!fe."L' llO lllli>Co DO
tiOI. umtcd tíabilil) l'..:u1n~hip (l.t..l'). que SIJ:IIirtom um tipl) de l)lll"e~~í.. que ('):Í\Jc em 31gun~ ou todos o~ I!"I'('Ciros
~ucm ot><ll!.1ÇOC> lnnat;1d:\.\ . \ ssun, ~ 111 um.a U.P. um )Odt;l llllo ~ l~lfKnl<iivcl J>Cin ç(>f!dULJ do., ou.ros S!tel(l').
hnp: 'c~ \lilo.ip•'<lia o~ wil;i. t.im h:d Jinbilit~ JMrtl'chlliJ>
·11 Processo 50<19557·1<1 2013.40ol.70001PR. E'""l" 188. AI'·INQPOL I, P.1j~Íma 158
-!2l>roçcsso 5CW>SS7·1·1 2011.10~ 7000 Pl~. E"cnlo ISS,AP·INQP0J.1. Pnginn 1$9
43PrOCI!S$0 50~9-557-14.2013 4CH.7()00 PR. Fw111a lli8.A~·Ir-:QI•OLI.1'6slnn 161
·l·ll>t.n;csso 5031491 -1') ~O L•l.-it).l,7Q00,1)R. I \Cnlo I ANI:.X06, 1'6J;il~<~ 30.131
45Pc~ 5031-1'>1-i'l 201·k~0.1.7000•PR. F.\tiiiO I. INICI. 1'-á~iu.a 26

;\1
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Em omro documcmo, larnbém aprec11dido em podt-r de .roÃO PROCÓPIO. há instruções Pf.llll

recebimento de rccur:;os em USO, i11dicando as' C011tas e clnõos paro dcp6silos de vnlore.~ n.as contas
d11 Suíça cm11omc da SANTA CLARA c da SANTA TEREZA.~
Ademais. constatllu-sc que as c!.[fjhore!i acimii mencionadas J>O.ssuímn contas no
estrangeiro, não declaradas para as autoridades,. lflili:wd.1s
proH:IIilo!nlc dos

~Fiílks Mlccedcmes:. JúAO J>ROCÓPIO

dcs4cs valores. A:;sim, formn

pare~ a movimcmaçào de ..,.alore.s

eru o reS}XInsável pela mov[mcntnçiio

identiücad~.s diversali contas corrente.-. abcnas ern nolii~ dus referidas
n~cncia de Lugm1o. na Suíça. Estas corltas. pelo
de valores pura o extcrioJ\ provcn,ient~· de crimes

ctí1prc.sas o}fthore.1· j unto ao PKD I'RlVAl'EllANK,

que se ilpurou, foram tllili zadas parn a remessa
contro <1 Adminblrnçllo e de Javugum de capitais.

qt~<'ln.do trillurmos da lavagem, JOÃO PllOCÓPJO
cncarr~!,;ado de n:-a!izar contratos simulados p<am movimenLaçüo intemacionnl (los

Por fim, conlonnc scr.1 vis-o

lallll:lêm era o
\'alon:s.

Vcjrmws.. agora, a p.anicipaç.ão do denunciado RAFAEL ANCUL-0. De irúcio, o
referido denuncii!ilo crn tratado, pelol> demais integrnmt.-s da orgruli.zaçlio criminosa., pc:lo oodiMme

de ··vclho". 47

. De inicio. dcstaque-.!ie qLrc o denunciado RAFAEL

ANCULO geriu a conta

TR.EMAZUL CELL CO. conrormc foi objclo ele dcmincb c condenação no bojo da Operação
Curaçno, que tmmr tou pores te mesmo J ui~o. já telldo sido. inclusive, condenado.<~ Segundo consta
daqueles aulo~. fu\FAEI.,cnovimc111ou. de modo consciclllc e voluntário, nCJ J>CriÔdo de 23/05/!005

a 11/07/2006, pelo me-nos 175 tnuuaçõca, a credito

L)

total de USS 2.76l.470,30, e a dêbilo o

mesmo vulor. ·rnis opcmçll~s consistiram, basicamcmc. em operações de c.imbio ilegais. feita~ em
benefício próprio ~ de tcrcciros.•9 Nos documentos da conta e da empresa, RAFAEL ANGULO
<IISf>roc~ 50.19.SH-14201:J,,o!O·UOOO!Pft l.i.\'ento 188, AP·INOPOU, PógioBI9
471\'cstc se~Lido é o d(!p.-.i11rentc no~ m•to~ do aç-.lo péniil 5026212·82.2Cflol.404.7000 ~1'3flle a 1.3' Vam Fcdc1111l <k
Curl1l(,.1, do Ag.:mc d.: Polf<:ill Fedtrnl RODRICO J•RAOO l'tiRE:IRA (er.-.:nlo 4 J9. v-Ide<> J, por volto di: 16min.I0$1, efll

llllt':\:0.

4l!RAFA~I.. ror ton.den:!l.k> <l ~na de nov~ Mo< e. um m.!-s de ~çlustl.o e d11t.c•uos c lrll:lt" dias lnllll.l, com re~irne.
fec.h~o p0m inldo \Jc cumprimetiiCl di! JX'I"m, no ~Jjo dO$ autos :ulto~ n6 .SQI7n<H>9.2010AO.I.7000, pcmme l!$tJ n•

Vi\ru fedl'nll d~ Curui~.

49Coofomtc coosta da drnimcia fonnulada, dcn1": ns evid~nc~s de que ••~ Jliovi1ncornç6es fomm
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"'"'"'.prpr.mpf;;tJl', br

figurava COillO propric:túri o bt.'llcficiáti•l ("'benclidal 0\\11cr") C diretor (''diroctor"), sendo

apontado como titular d;) asslnatura auoriwdn 3 mo\'irnentação financc.:ira'.
Em "crd;1dc. prov:wdmcutc des.de esta épot::l. RAFAf~L ANG ULO já tmbalhava parn
ALBERTO YOuSSEf-' 1, rc-alit.-uldo ::ni\·id;1dc de comrole de cont~ no exterior - nth idade que em
fcílu otuulrm:ntc por .JOÃO PRO CÓI'I O Porém.

aJ>ÕS

o envolvimento de RAFAEI..,\NCULO 03

óp~:rnçllo Cumçno c: J() olcrccimento de denúncia em tàce dele no ano de 2010. passou a ser muito

perigoso a ma.nut~:nçilo Jc: .:ont3s em seu nome no cxu:rior. pois isto podcri3 chamar a ntenÇ5o dru;

autoridade:; intcmucionais. Ju:;tamentC por

i~U.l,

RAFAEL ANGULO p;ls.sou n atuar na parte

financeira de r\ LBERTO YOUSSEF, l'e<~lizando pasamcnto.s e liquidações para cs1~ ühimo.

RAFAEL ANCl1LO foi .:;ubslituldo pc-r JOr\0 r~OCÓPIO, que passou a là~..cr a ge.'itão. da.<:

contas no cxtc.:rior. conlormc visto.

Rcs.~;thc-se

que a época da contmtnção de,;;tc último - ooorrida

hâ quatro :mos- coincide com o ofçrccintento de dcr1úncia no bojo da opcraçdo Curação.
RAFAEL Al'\GULO trabalhava na sede {la organiz:u;:lo criminosa. na Rua P::cs de
Barros, sede d;1 GfJ.), poossullldo uma

tllC!>O

no local. E.ra <>

re!;p<~nsávcl peta

parte financetrn de

ALBERTO YOL SSEr, r-cali:t.ando as atividades de sat1uc. entrega c recebimento de valores, c
sobr~ tmlo

o 1rabalho de •tl·artsportc oc dinhc:iro em espécie (reais c dólurcs) em espécie a pedido

de ALDERTO YOUSSêF. Estes valores .:m espécie crom transportados pelo dcnunci<tdo. em voos
domésticos. ocultados no corpo ou em

o.~lgllma

'alise, pelo utilização de aviões pru'licuhtrcs ou.

ainda, vnlcndo-sc de vefculo.s blindados, de trumpone de ;·alorcs.>1
;,tividndc do 111<:rco.do de cfitrlbio Jlarnlclo nmes M...c:rit.ll. rus:~ltwn·se IIS ~guirwcs citeuJtstiillCin.~: a) a :~bcl"lllr.l dn 00111n
em nortK de t-mpn:~~ Je fll':had., (~:ell conq)llny).. ocullal1do·se o )O:U rc<~J oor~ttol<tdor: b) n movimcn1aÇio da con1a
nllo se r<! fere a qual4u~r mmo ~dfko de nctl.çiO ou a qu3lqucr negócio próprio do d;:llUilci:ldQ (fi!li~ pagJt•n~r~IO<S
pnrn l<:reeiro.s): c) 110 c;~dastro do próprio ~"'''a milld~c do chcnt~: cstd ldenliliClld:l COillO ''O(het busíncsscs
;md servic:e:.~, e tambcm c\lmo "Money ~rvicc~ llu~mess~: d) t~O eumpTitncl\lO do mnndildo do:: bU5Ca e oprcc:ns!o o"
710.'2009. no end~rcço r<:>ideltdnl de R;\fAEL. .em JOJII/2009, f1lmlll encontrados 95.000,00 n:ois, l.no.oo
dólurc~. 1.750.00 euro~ c 770.00 pesos uru!ótJuios, todo~ pi'Qdutos <k a-irncs da e$J>eCÍ~ dos orn <knunc:i.ados. o que
t;~mbérn, h1die.11i\O d" u111~11o ilc_g.Jin~ ;\~J d~ ci.Jnbio. Rcunhe-sc que o dc"'tun<:indo Informou õ Rocelt~a FcdrrnlnBo
ter p.1lrimõnio al~o:um n:J dntn-b:t5o: de 31112J2()0Q (:L DIRI'r no rc:~pc~tovo dossi~). c) o n\un~:ro dc•tronS<lç&.~ ~fetllOldtu
185 - em I <1110 c- I mC:~ aproximad:tnt.ente
50A<Icmnis. o tndc•n'\O de (•lllatl dn com;~ p:arn cunLilO 110 cJda51ro do b.lneo ~ rofíld.an.gvlo@ICfr.!.tOtll.br ·~ os
tckfoll~s .te e.td~rro ,.1o 5~·ti-3079·71JO. 55-I t-:>07&-3397 e 11·6976·279<) (mesmo tekron~. ~e úiiHno-. ror~u111e
.:m S\1:1 Dcclar3ç:lo dt· IR)
51 Foi i.ut.aumdo ll><;ucril<> JK!hci:ol p.rrn cotrtpr.:>>dJ ;~ rt:1jKif1'5Jbrtidad~ ck ALBER10 YOUSSf!F pd1 coul;~

c,

TRF-\tAlUl CEU CO
SlN~le scmido -

trulJndo dn funçâo de Ri\FAE.L ANGULO e dll' meios otili~do~ par.~ o 1r.on•portc de \'!!lo=· 6 o
.,ç-:~o penal :S.(JZ6212·S1.11>1•1.404.7000, pcro11IC n t3• Varo Fcdo:ttl d~ Curitib.1, do Agme de

dçpoimcnto no) autos d.t
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t\ssi111. por exemplo. no dia IS/1 012013, na conversa ALBERTO YOUSSEf (PRJMO) c

LA, por 1l1eio do
por

Março de 2016

:~oislt-Jil::J BBM. lica claro que o de.mmciado RAFAEL ANG ULO é o rcspclfl.Sávcl

entregar vnlvrcs a mando de ALBI!RTO YOUSScF. No

díâlo-~o.

YOUSSEF (PR fMO) c lA

conver.s<Lm sobr~ a nc.:ccssídadc <!c valores (LA: "Preciso riu dos 40 do pcsSO!}J na m;;io e mt~is 20 ou
30...13). YOUSSEP, cmilo. afir111a que mandaria pcsso.a
tarde, mns o imcrk'lClllot diz que nilo é ncces!:itrio.11

chmMdt:~ de '·velhírtbo'' entregar

~o mesmo dia, "nr volto 1;/a& 15h30min
r·

fim f d.a

nQ

..

LAtli.G
•

que o pessoal est.t lá <:0111 o "veio" e que-ele não saberia de Mda . YOUSSEF, ~:-ntilo, diz que cJe deu
t•ma sa.ida. mas que estú chegando. l.A.
funciomlJ·ío iri:J

en~ão,

.

p<-'"ryunl•• o no111c d;l pcs!:O<l com quem seu

~· cnconlmr. YOUSSEF e111.ão responde: "Dig.. que vai falar com (....)

Ralàcl"n_

De.st.aquc·se qu-e HAf<AEL 1-\NGULO possui Dl\lalmcntc 65 lmos. mulo pela qual é idenlificado
peJo código dé .. , clh<J" ou ''vdhi.nho'' confomle ' 'isto. Em otura passagem desta mesma

conver~.

LA pergunta se YOUSSEFj~ ··mandou o '•'CÍo. (... ) Vc mandao.:; 4 do pc~oal c llllliS 3 J>ra mim'".M
l)or

sua

vez,

em

c-nlai l

(ndmapen<ts.so20l O@hotmall.com}, que foi

l"ltviado

pela

do[cira

NELMA

h~ramc próxinm de ALBERTO

PENASS-Q

YOUSSEF, cm..indo

parn "alinekemc!'/' Ltol.cQU!J.rr'', dntudo de 20 de se:lcmbro de 2013, NELMA assim se manífcst11:

'
·-sR RAFAEL, AINDA FUNCIONARJO DO AY E TEM O PROCESSODQ BAt"CO

CAY1vli\N POIS ERA LARANJA NUMA CONTA DO A,Y E TEVE BUSCA E

APRRI:NSAO NA CASA DHLE"n.

Veja CjUL:. prOVl"JVClmcnte, Nl: LI\.•!A eslá se relerindo ii
realmcme houve h11scns na rcsid(}nçín de RAJ'AEL ANC.VLO.
Ademais. o de11u11ciado
l'olki;s
llol;:....-o.

o,~raçifo

RAF~'\EL ANGULO era o responsável

l'cdcr:~l RODfUGO PRADO PERI~IRA (e~nto •119. vldco I, CSp«íalmentc entre

Curaçau. 11::1 qu.al

por n::ceber os

vnl:m~s

17min:N$ ç 18"mlnl<ts), o:ru

53Proceuo 50•19.S97-93.2013.-IIH.70r00lPR, E\-.;nco I. ANEXO$, f>áginn 71
S•lu lSIIOOO IJ 07:03 !'RIMO: Vo11 m.::mdur o \'CII'Iinllo fmnl <I~ tttrd~". LA: '1'eln u.ns p3gnm~lttos pr.t Sl:'l't:l11'(t.itos
~r":
posso
1·1 boms"
( ... ), PRIMO: "l:.tLt;to passa~; LA: "Posso nmn~r U1113 p~oa ~r 111 no ~ritório 12.crr. PRIMO: ..POc!e ltS

:5.5"15/10l 2013 IS:J-4. I.A: "'A pcsso:~ çsw aiiXlm o velo'': "Ele

di~ q 11 S11bc d nud".l". PRIMO: "Ptde parn •rnr
~'Cio deu um" saida, fv ligand{), Veto dW:gMdo La a.a brn$il. -Qual o nome <.lt pc:SSO!! l)nL de nl!ltJtdar lá?"" "PRIMO;
Pede p;.'lr.t o t:llr.• ~-,.lf In l:lc- m ~lr:gllll<fo. Di;:11 'I"~ •·ai ruru rom r.1f~L ftt~f:u:l. Como nome dele". LA: ·•

Eduntdo~. PrOCI!"$ro S0-19S97-'J3.10JJA04.7()00/J>R. ~~1110 I, ANEXOS. PiigiM13
5(>f'rocc-sso $1Wl597-9J .:l013..104. 7000/ PR, E'-emo • ANEX05.1'llsinu. 74
S7Proct'S$0 50-119597-<>.UOJJ.-.10-1.7000/I'R, F:vento&. I)E' rJ , Pll~:ina 72
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FORCA TARfifA

em esp&i<! que eram
OLIVEIRA, um dns

~mcados pdos Jaranj<ts das contas

org:m i:r.aç!io criminosa.

Wl\LDm.nao DE

imc.·~rante.~ da org.·mizar;ã-o criminosa, oonlim1ou ljue reãli:r.ava os s:lqucs em

conr:~s d<~s empresas MO, RIGI0EZ c RCl - empresas utiJiwd.as para (J CS<!Lwma
cri n1inoso - . a p~;.'dida de ALBERTO ·~OUSSEr, g11c eram entregues no escritório da Roa Dr.
e!>pêcie das

Renato

Pa~

do.:

B~IITOs.

Qunrtclo YOUSSEF não se encontrava no escritório, os valere!: eram

cnrre~ucs p~rn pes~oa ide11tificada com-o RAFAEL'$ rlc
denunciadoRA FAEL ANGULO.

ltl11d·~

que,

p~lo

contexto. tr.llll\'U•se do

Adernais. HAFAEL .ANGULO iudu:sive tmbal~ova em uma saiu prt'lpria, rut me.~ma
saJa em q11e se cncortLrovn o cofre, no qu:IJ houve apreensão ele RS 1.393.4 10,00, USO 20.0()(•,00. c
tuno milléhl com aproxirnachmcntc R$ 500.000.00,
Rt\I'AELAf'íGl LO c ALBERTO YOUSSEF.$~

Na

me~a

S~Jia

na qual tinb:un UC(;SSO o denunciado

1

de RAFAEL A GULO foram aprccndiuas fil[Ums diversas. corn
compT(lVI\tHc.s de pa~::amcmo;;. Este•.:; documentos comprovam que o denunciado era o responsiwd
f)CJas cmn::g<Js tle valores a terceiros, c111 nome de ALBERTO YOUSSEF. Segundo se apurou.

YOUSSEF e-struturou tun cliciencc c r-.ipi<.lo sistema de cnlrega a domicilio. em que o:; valores eram
levados por !)011Ddorcs de co11Ji:mç;,r na te!;idência do cl ien1c. Para tamo, os lransportndores dit
moc..•da inclusive \·iajavam de avião, pllr:t

ctHravu RAI'AEL ANGULO. i\lêm de
autoridades,

que n ··critrcg-n''

J~s.:>oa

chcg~e fll~•is rlipida.

Jus11mu:me ai

idoso, o que diminuiu a suspeito sobre ele pelas

era pessoa d.:- confionç"ll:. com quem AlBERTO YOUSSEF

possuí~t rclacion11m~n1o há

longa dat».
Ncstt: s..:ntido, os documcmos apreendidos Otl mesa

\'Íngens com

hm;t~nh:!

fic<iUcncia. !odtrs as faíuras

d~ RAFAEL demonslm qu.e re~li:r..a

pa~as pela MARSANS.w A s:;ím. apurou·se que

RAFAEL re-alizou viat;cns em: (i) 14.02.1014 (IJrasília- Congonhas): (ii) Ilto2.2014 (Congonha:.
Brusiliil -

C'ongonh;.~s};

(iÍi)

24.02:2.01~

(Congon.has- Brasilia-

São Lui.z); (iv) 26.02..2014

(Congonhus. • Br.rsflb - Congonhas). Veja que em dOZI.! dias, RAFAEL ANGULO faz. qua1ro
S.KPI""OCCSso S0.19SS71ol:?.O 134()117000. E~ocnrn 14 .

59/lless.e searido ns decla.rnçõ;::s ck I!NI\(ALOO QUADRADO petnnlc
14.2013.404 .iODO. C\'cJilG l.l.

GO Pnxcm So.J9S.S1· J4.20 IJ.~O-l.7000/J'K. Evenro

:1

Aurlllidnde Policial f'r<Jt;euo 3049551-

I85. J\ 1'-INQPOL..S. Pilgina ..7156
.20 de 18
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vingcn,S, em loc:ais com qucrn ALBERTO YOUSSEF possufn rclacioonmenlo. mais especificamente
em Brnsilia c Silo Luiz." Em tO<.Ias estas '~:1gens, :1 ida c a \olttt ocorn;m no mesmo dia ou a1o dia

seguinte, :1 indic.u· que se lrala\'1! de de!>le>camento rápido, para cmreg~ de dinheiro. Desloque-~ que
todas as fa1uras lorum p:~g:LS em dinheiro, pelo próprio RAFAEL. Conforme visto, estas viagens

crrun coordenadas por ALBERTO YOUSSEF. que se comunicava com o cliente, infom1ando quem
levaria o dinheiro, quando. em que voo. etc.
Adcm•1is. RAFAEL A 'C l'LO também atu:11:;1 rcali1.ando a pane contáhil de

YOUSSEF. Além de reali7.ar desconto tio:.~ IÍtulos n;:t MBM confonne documcmo 11prccndldo em
sua mcsl'l61 - t::unb..:·n1 cnm ~.;lc f'oi aprl·.:n·.liclo urn Corllntto 001141/00-!0 entre ENGEVIX e GFD,
cujo objeto é " itpoio udministmlivo JKirn dcsCJwoh·imcnto de nlÍ\ idad~s do Co1lSÓCio c

administração

d~;

contmto... pelo prn:r..o de 335 dias (cmre I 5.01.1014 c 15.12.201-t). pelo vo.!or de

RS 2.132.000.00. t..:J1do como client..: "CONSORCIO RNEST O. C. EDJFICAÇÓES".... Em SCI,luida
este contrato ê cedido liducitlriamentc

~arn

o Banco Safra. conforme oficio enviado em 23 de

janeiro de 20 14 para u ENGEVIX pelo f!nnco SAFRA, trntaodç. da

"ce.~silo

liduciftria de

di1-eito~

I

creditórios".•·• Alem de demonstmr qttc RAF,\EL ANGULO conht."Cia os útivjdadcs illcitns
cn,olvcndo, apo1tta que atuava na ~plação de recursos pnrn :~organização. rcãlizando desconto de

títulos. Com istú. ;\LI3GRTO YOUSSEF teria capim\ de giro para suns atividades ilícitas Da
mes111a forma,tambl'm n;t me~~~ de RAI"AF IJ ANC:ULO oon:;to

tut\

olldo liO MBM - làeiOrltig que

dcscomava os litu los de YOUSSEF - solicitando reoli:t.ação de TFO no

"'~lorde

R$ 8<1.244,1 (I em

ravor da EXPANOIR. outin empro.:sa de YOUSSEF.•l
J>or suo

' 'CZ.

o denunciado l\ IATIIEUS mmbém imegrava a organização criminosa. Fora

c;:ontratado por ALBERTO YOUSSEF c possuia uma mesa

11a

sede dn GFO. Como advogado,

formas de esHulumr as
114
cmprcsns vL'>llndo ocultar os vercli!dciros litulm-cs d(LS cmpres:IS. tendo (>lcna consciências das
útuS\'3 na estruturação legal das empresas ofTshorcs. ajudando a organizar

61H:\ il\di(ios de cm,l!vimcmo de 1\LBERlO YOUSSI-F tom csqucmu ffi~ol\~sldo pre.::!tónos no Marn11h.lo.
62P~so 50•19557·1 I 20 IJ AO·I. 7000.1PR , E \'CIIIO 185. 1\P·II'tQPOlS. P!thl:l 53
63Pro<.-esso S0-!9557-IJ :!Ol3.-10-1 .700<I'PR, F..venlo 185,AI'·INQP0t.6. P~imt I
6ll'riXC$SO 5049SS7-1-I :!013.>~04 7000/l'R. E\tl\t.o ISS.AP-INQPOUJ. 1'4inn J
65ProccssoS049557-11.2013AO·L7000JPR. E\'C<~10 tSS,AI'·Ir-:QPOl6, Pi\gmn I~
66Ncstc ~el11ido e o <lepoimt'rllo nos alliO> 1),, ~-~c· pculll 502611l·S2.2014AI).I,7000. 1:-enmtc t1 t3• V;m Fcdtr31 de
Culrlib;,. do Agcnlç d.: l'olid;, Federal R.ODRlGO PRADO 1'13REIRA (evento >+11), vidro I. c~pc<tialme111~ entre

191J11n50 c 20tniiiSS), Clll aJI<!XO.
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fORCt\ TAitEFA

priíticas iliclllL~ de seu chefe Em pouc;~.s pabvras, crn o rcsptmsá vcl pela cstruturaçâo legal da
l:wagcm de c;,pitais Ja organi.r..uç-ão criminosa.. sobretudo na crinçlio de ~wpresas otr:~horc

c: oumL-;

cslrulura.-;, no bi.!ncllcio da oqpniwç1lo <:nminosa.
'c~tt>

scntidl.), em sun mesa

con~tava instrumento

particular de ühernção do crJntrato

socinl clu M!\Lv !\ E"NGENHJ\RlA JX•ra a 1ror1sterêncin da maioria das cotas sociuis pam a GFD
INVESTI~lEI\'TOS,"- inelusi"e assUlanlfo como testemunh~ deste comrnto. Importa npontor que 11

MJ\I.GA cstú cn1 oh idn com

esquema~

dL' licitat;õc:s pública.<: c

1am~m

era de propriedade de

AL13ERTO YOUSSEP. por imem1édio da empresu GFD. Na mesma linho. era MA'fiii.:US o
rc~ponstlvcl pcl.1 cstrutt•ruçuo

de

emprc~as

oiTshorc ctn nome de parentes de I)AULO ROBERTO

COSTA. junlam-:r11c com o denunciado JOÃO PROCÓPIO, \ isando blindar e lavflr os '"rllores
prove11icntcs do:. crimes praticados pclo cx-Oirclor do Petrobrás. Ero MATHEUS. também.
rc~ponsãvc:l

esta

pela gestão do p<ttrimõnw dele. tudo a pedido e sob os ordens de YOUSSEF. Etoboru

I~I':J!{.!Cm

llilo g;jn ~lbjclo d:~ prcscn1:: dcnú1~, aponta parn a participaç~o de MATHEUS e

J0,\0 PROCÓI'IO m• oryanizoçàt> crinún<>St"L

Ncsk scnlido, em poder de I\IATHEU

foi .apreendido ins1nuncn1o de <..."<ltnprn da

SUNSET GLOBAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L'fOA, por PAULO ROBERTO
COSTA. aclquiri1Kio imóvel pelo \alor rle mais

uc

três milhões, em Mangatatibat.e, um outro

Ll.mtr..llo em <tll..: ;•dqlllrc um motor marítimo. no vulor de RS 1 90.000,0~. a realização de pr~jcto
\

de construção di.! um borco. no valur de RS 320.000,0070, projeto p:1rn ocompal"lhamcnto da
coi\Struçiío í.lu cmburcaçiío .tdquiricln, no vnlor

uc

R$ 40.000,00" c instrumento de compra d,

embmenç.ão, no 1 alor de RS 450.000.00.'~ Todos em nome c proveito de PAULO RO.BERTO
COS"I:<\. Da mesma fomla, em poder de i•IATHEOS estava o instrumento par1iculnr de alteração

contrttluol (I" :theraçuo) da SU:-lSET GLOHAL INVES"11MEN"fOS E PARTICIPAÇÕES. datado
de 23.09.2013, <lliC c-stavn em nom..: d;.. lilhn c dn ~po~l de PAULO ROBERTO COSTA.
ARiAt-.TNA c M,\R ICL mos que, por meio da referida altt.:rnç~o. rcpassa'rn o controle majoritário do
67Proc~ S0-49557·1-1 2013.40-4 70001PR. f:vcnlo
68Processo S0.19SS7·1 1.::101 JAO·I.iQOOIPR., liv.:mo
159Pnxesso .50-19SS7·l·l.20 13.40-1.7000/PR, E"~IIIO
70J>roc=o .5M9557-14.2013.-10J.70001PR, li\•tniO
71 Pr01.-c~o 5Q49SS7·1 ·1.201.3A04.7IJOOIPR. F.vcnto

1?0, AP·fNQPOLI. J>u~dnu I OI-lOS.
190, AP-INQPOIA, V.gillll 6:!·S7
190. AP·INQPOl.A. 1'4gina 8Y·90
190. Af'·INQPOIA. Pógin.1 91
190. 1\P·INQJ>OLA. P.iiin-:~93
i:!Pt~e,sso 5().19S~7-1·1.20r:J.40.1.700011"'R. Ev~1110 190. AP-INQPOI.J. Pógina95·99
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socie<ladc para a otr~hore SUNSET GLOBAL SERVICES LTD. CORP. situodn no Panamá e em

nome de MARICI." Conrom1e será visto, é MATHEUS quem planejou t.-stn estnllura societária.
,·isando ocult;~r o n:rdndciro proprietário dos ''atores. Não bast~c. MATHEUS atllOil na
COilSiiruiçuo da oiTshorc SUNSET GLOllAL FOUNDA:IlON, cujQs ntos de consLítuiç<lo foram
ap~cndidos

em sun mesa, '~ ;Lssim oornc· n COitsticuiçâo ti;~ esposa de I>AULO ROBERTO COSTA.

MARICI, como a mandnt,lria e Prllldpal re,pon<..-lvd peln ..:mprCt.ll (confom1c
"Dednmlion of ,tgcnt").H Em su:l

me~

ducum~:nto

foi apreendido docwncnto, enviado paro o denunciado

J 0;\0 PROCÓPIO por "Pimming Consultoria'', datado de 06.08.2013, com rcfcrettcia u
"Documentos 'Sunset Group"'. em que envio documcmos dÍis ··sociedades do 'gropo SUI\Sct'. que
in<:luirin os cm1)rcs.'\s SUNSF'T INTERi\1/\TIONAL HOLDINGS LTD. SUNSET GLOBAL
SERVICES r;ro. SUNSET GLOBAL FOUNDATION.'~ Da mcstn:J forma. foi a1>reendido na mes:a
de i\JATHEUS documentos imitulado!> -Minutcs of il mccting of thc board of dircctors of Sunsct
11itcmationall lotding~ Co.rp" e "General ~>owcr ofAnomcy", em qw são transferido.:; J>O<lercs des1n

oOshorc para \IMUCI DA SILVA AZEVEDO COSTA, ARIANNA AZEVEDO COSTA
BACHMAt\fN e SI-IAI'.'NI AZEVEDO COSTA BACHI\IANN pma representarem a sociedade.H
Também os

!)to~

de constituição

tl11

otfshorc SU SE:.I" INTERNATIONAL HOLDINCi LTD.

CORJ).a c d::t SUNSI:.-r GLOBAL SERViCES LTD. C9RJ>'v fomm aprendidos em poder di.'
ti.•IAT1-IEUS. inclusive com a rmdução P""'' o vcm:\.culo, assim como in.slrLUllCnto de procmaç:'lo da
SUNScTE GLOrL \ L SLRV ICES l TD. CO IU'. , 0011fi.:rindo p<1dcres parn MAR!CJ."'

N:1o bastasse. em caderno intitulado UNJÀO fNTELIGENClA Rf;SULTADO. na mesa
de .:O,Ii\THEUS da OrO, conswm aponHimc.ntos rmmuscri~os sobre as seguintes cmpres:IS e pcS50aS:

pó~

~

7ll'roccsso $().19S:S1· 14.20 13.<104 7000.1'PR. E\"Cnto 190, Al'·l NQPOL<I, N.gma IO1-1 08. A
11 n'i'lli:znçllo de> cor tr.zlo. \\
n ~oel~11dc SUNSET OLOBAL INVESTIME~TOS E PARTICIPAÇ0ES pa$S.1 asff C"QII\po.sla pnr 99,998!<o dlllõ t01at
da SUNSE'I GLQB ,\1 SERVICES LTD. CORP. I; 0,00~/• 1"'111 MARICI No conlrnlo fica e$1;abeleddo que qUI:m
, admlni!llllrj a emprc-5ll scrl PAULO R013ERTO COSTA.
NProceuo 50-19557·1·l.2013.-l().4.70001'R. Ewnlc• 190, AP·INQPOJA. PáSmil 183-206
7SI'r«'~ 50495S1· 1·L2013.404 700() PR. E\Cil~t· 190, AP·INQPOLA.I'<iginn 207
76Procmo W49557-1-l .20l3 ·104.7QOO!PR. êvc;nlc 190, AI'-INQI'Ot..-1. ~~ina 209
77Proce»o 50495.5 i-1·1..20 13.40.t.7000l i'R, E\'CIIIO 190, AP-INQPOlA, P(lgin3 215·217 e l're>c:C$50 5{).1~·557·
1.1 .2013.'10.\.7000/PR. hv<"lllo l90,J\P·INQPOIA. Páglno 218-:!10.
7SProo::.~o 50-1955'1-1 I .20 t3..10.1 .70001l'R. E'cnto 190. AP-INQJ'OlA. P3Jóln41 225·2•15
791'toc~so 50495S7-1.: 2013.-10.1.70001PR. E\·énlo 190, AP· INQPOIA. Pá~;in;1 :!·18 lU~ 1'~'!10 5049.557·
IJ.2013.·104.7000/PR. l·.vo:nlo 190, AI'·INQPOL5. P~ina 3
!tOProces~o SO.I9~S7·1 I 201 3.<104 7000/PR, Evcnco ICJÓ.i\P-INQPOL5, Nttinil 53-SS
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FOgfATAIU:fA

f>.·IERCEAR it\.~ •
1

LAHOGEN,

úFD,

QU,\LITY,

P.ii.ULO

ROBERTQ

COSTA.

TIMO,

MARSANS.'? Pelos uponlamentos. co1· firmn-se que reali7'Jiva todBs ILS pendc11cias jur[dicrrs das

cmprcs.'lS. bem como estru(urtwa » lnvn~em de ben:;. t\ss-im, por cxelilplo. ao t.rmar de PAULO
ROBER.TO COSTA.

con~ta

di\'crsos apomarl'lentos (sic): ''s11geri utilizar outm empresa (Sul"l!tcl

oit~horcs'""". ·•col>mr documentos estrangeiros Andlreía",
·•fazer I>TOJX>Sta para elaboração de <~hcrnçru.~ '>'<'nt~~uuis; glabo11;1çõo de nto5, ualiUijlu uc
d()(;umcntos. registro de documenlo5 CDT.: regis1ro de ~tos na JUCESJ••·~. ''tàlar d<! pagto com
I folding)''"''. ··Ji.dru

cort1

Andreia sobre

Bcto, cob-rnr cotllmtos de compra de imé•vcl. cobmr mrt1rict~Ja e valor de lR dos imóveis que sci"Ho
lr.msfcridos p.'lm I lolding; veri licu.r com Andreia andomenlo de llol<fing OITshorc; ajudar fazer
pl!lncjamcruo

lributario c suorssorio; lazer entrada nas holdings off shore !las nacio~is. cobmr por

conlrJios e rm11uo ~ cmprcslímos entre f>RC c ~Iuldinss..~·. "PAULO ROBER1"0 COSTA.

!.Contr-ato de mutuo. PRC _: Sunsct h: v.: - Linha Jc Crédito; 2. Comntto de compra c 'lenda
Lancho - scU20 I) ; 3. Cotnmto:; ([c locCJç.iio - Cas:.~ ltaipava; lancha Busios: 4.1megrali7..ar ca!lital. •

Terreno Búzios: - Casu llaípava; - Lanct1a Búzios: 5.DeS<;nh:Jr tluxo de S nas 1-loldings; 6.Holdings
otTshorcs. - verificar status: 7. Pagamemo de couutdor c 'fFE; 8.

Fal::~r com conl::~dor Dr. Paulo'01.

Nas anmaçõcs de MATHEUS lambem h(J menção nMI\LGA em que COil.lil.a ..cou1rulo
Delta'' c ··alterar comr:.no st~inl, incluir Gl:D"," '"MaJga. *Obra DeitEI. - SctcmbroiDcz.embr;o 2012:
• R$ 55.000.00 <t receber- •

nfi<;~ [()j pa~o p-nrquo ''

C.'<i:;tin empr.:.m; •

noJifi~:m Dchu~ - cmprc~adós

lorom pagos dircwmeme pda Delta. • Queiro:L Gol vão. Anolisur Caso".~

Da mcsm(l lorma, no aprécrt~lo fciLa m1 GFD. na mesa de 1\'lATHEUS. em ou1ro
caderno de pcndêm:ias a serem ctê-tundns. 1ê-:;e;
· ·'Rcun1rto l'auiCl Robcr1o C<>stà
SIRcrerindHc ~ MERCEÁRIA 1\ RAÇA/H OM: E RESTAURANTE L'rOA, cn1 nom'l! de TAIANA DE SOUSA
C.AM1\ RGO. pcs.soa pró:o.im:t 11 ALilERTO YOUSS!;F c t>m nome de q11cm co!oco1,1 diversos bens.
82Procc:uo 50495 H -1•1.10 f 3.40-t.7000/T' R, ~··eme> 191, A P·INQPOL~. P<lginu J
&.il'rocC$30 50·19:55/-l-l,2013A04:70001PR, Evcmc· r91. AP-INQPOL2, ~gin.a 7
MJ'ro~sso 5õ49SS7-1·1.2013.404.7000II'R. C\'Cn!c 191, AP-INQPOL2. f'&gl11a lO
S51'toce$SO 5()..19551· 1·1.2013.404.7000/J>R, Ev~niiJ 191. AP-INQF'OL2. Póginll29
$ól'roc:C$SO 50.i9557-1·1.20 13.41'M.70001P.R. l!ve•llo 1?1. AP· INQJ'OU. Pllg.llliHI-'1
S7Proocs$0 :S0<19557-11.1013A04.70001PR, c~·emo 19l.,\l'·II\' QPOL2, l';:l~a:bl'!l6
SSProl-c~~l;l S049557- 1·1.201J.-l.Q!1.7000'1•R. Evcmo 191.1\P-!NQPOU:, P.igiml·l9
891•rOçcsso 5~l9.557·1·l.2013.-104.7000/I'R. f.,·~nl<> 191, AP-INQPO~. Págil:l~ S7
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~CA'fABEfA

A - OITshort:s:
l ·P'vde h:Wt>r J)robll~ni:'IS cnt nbril· offshot·cs ern nomo do r>r. P:tu.lo em t'n'Zliijo de ter
oeupado c·a rgo de indicaç.ia() Jl Oiítica. na Pct.roonís.

2- Pude haver problema:. no abertura de coma corremc paro as otfshon; no t.·xtcrklr caso
:.cj~1111 nl>crtas em nome das lilhas c da osposa. por CJUt:sUio de origem d? S.

cl<i:.

3- !1em 2 acimél pode ser rcsohri<lo se declamçr..;. dP. IR. do O. Poulo c d,l
tonJuntn:

~;:.p•osa tbr

n- r!old.in~s:
} - N;jt, h :i como fa:tc1· ns holtling.s no Bntsi1 nern. as Mfshorc:s;

2-Propor constituir as holdings em nome das filha.~ c, tla espos-a corno lorma de
adi~m!ar processo de r...gistro:: C)ipediçl1o de CNPJ: •

..

cndcl'cço de :1111 bas ilS cntprc-sus na GfD; 4-DoCLimcntl3ç.ão necessária.:
(,J-Cr.Joc:n
)''~.

Ademais, fo i apreendido c·mail datMlo de 25.08.2013. na sede da

LJNEt\R'>~, lrtllanuo

de fcuni:lo do Con$dho do GPI - investidores qu.: iriam apJicnr dinlieiro r1u LABOGEN para

rculizaç-Jio de co111roto com o Minis tério da SuCrde. Constam do é-mail MAURO OOSCHlERO, o
denunciado M ATHEUS. f.EONJ\RDO f\ifEIRELLES c G!SLAJNE BUENO, além de P.EDRO
ARGESE. Na
Pll'

.

\.Cilt.lt.:

folh;~ seguinte Irá, manW>crito.t.:-squernas que: indicam qual sçrin a cs•rutura criada: J)

:.n;~cs pnm LINi:.AR. cem d(vi::ln de

15 mi.lho(.:S para

:1

FIP. 2)

1J

LIN EAR

\tçOcJe

pwa a

GPI 50% do~~s ações por 7,5 milhões. 3) Depois a LINEAR e a G!' vendem SOOA. ca\fu dns ações para
a 'rPJ, repassando I 5 milhões para o Fi'!.Ool

Atuáva. 1;m1bcm, como ''testa de ferro'' de YO USSEfo oos diversas empresas domirmdas
por CSIC dcllllllCÍUdo. Assim. tiA sede da Gro foi aprc.'endido documcolo ern que é constiluldo O::lmo
Diretor d.a GRAÇ. \ ARANI-IA GRO\VT!-1 SA. eonfonne ata de IISSCmblcia geral de I Ode janéÍ!I:> de
91

2014.

Inclusive, o denunci<1do assina I <nno de Posse de

DiretorY~ e Comunicado a ser cm~ado

90 Pt"O«s.so SO 1•190 1-9<1.20 I.:lA0-1. 7000/Pk. E.-c:m.o!>o, rNFI, Págim1 3.
91 Proc~.-sso 5049557-I.J .20 13.404 7000/I'R. Ew:mo 178. AP· INQI'OI, I. P.6g,,.,, lt7
92J'rO«"sso .Sf>.l95:S?-l 2013.<10-1.70001'1\. E>cnro 178,AP·INQPOL.I. P~ína 89-90
I)Jf>rocC"$$0 50~9.S$7-I-1.201 J..IOJ.70001PR, Ew111o ISO. AP·INQPOll , f'ágino 8
94Praç~sso .ro.I9557-I..J :l0 13AC.U000fl'R, E~'l.'nro ISO. AI'·IN'QPOI.I. Pllgiu;~~ lO
4
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fQR.~JlL.f.l

au!> cotoboradorL'"S ~: parceiros.v' &t~ ~ urna das empresa!> que compunha o gmpo MAI!SANS
{dQminado pcl;. GfD), que em utiiiZlldiJ ·por ALBnRTO YOUSSEr para investir c lavar os
proventos dos crimes ltrlh.:c~:dcntc:t t."())'lforme Si!rá obJetO de impulação autõnoma..MATriEUS
também adrni m~tr.l\'B O!> inlcresses da IAARSANS em nome de ALBERTO YOUSSEF, confor.me
contrnto de franquia assir1ado em sua ancsa."' Adeinnis. lambém foi apreendido em .seu poder

''ins1rumcnto particular de qui1açfto e outras ovenças'"'r r.nlrç OIS empreGas GFO, GRAÇA ARANJ lA
RJ

PARTICIP \ÇÓES.

VIAGENS

1\.lt\RSANS

INTEIU..JAClONAL

e

EXPANDIR

PARTICP;\ÇÓE<;, scndu que <~S quotro empresas. como componentes do mesmo grupo. frv..:m
compcn!'nç.ôes r..:ciprocru.. O conrmto. dat"do de 30.08.201!. const:t J\IATII EUS como testemunha.

ALicmais, tamb..:m em :.cu J.l4ldcr foi

ur·r~cndida

at(t de conslituição do Fundo VIAJA BRASIL

FUNDO DE I'N\'ESTII\IE!':TOS FM Jl,o\RTIJ>AÇÕES, dtlta<lo do dia 27.1.2014, administr.,do pela
MÂXI~IA CORRETORA Dentre

l)S

cotisttts deste Fundo está n GFD. que indicou para rcprc.ocntã-

la os dcnunciad,~~ J0,\0 J>ROCÓJ>IO c MATIIEUS, al~m de CARLOS ALDERTO PEREIRA

DA COSTA Es1c rundo Vi:tjo Br.Jsil foi tttilizado para práticas ílfcitas envolvendo Institutos de
Previdência (sohrctudo lnslituto de GcHão J>revidcnciãrio do Estado do Tocantis, instituto de
l'rc' itlênciu lh: C\:tabá c Instituto de Prcv1dencia do Municipio de llolambr:t. que Sl1o também parte

destl.! fundo). i\IATJ I EUS tnmbCm ntuou rm emissão de debêntures em nome da G~ÇA ARA '\'}lA
GROWTH S.A'4 fonmt utili:r..uda JXIr ALUERTO YOUSSEF de captar r.:~;m~os pAra suas pr.i1icas
ilídt:u. Tmu\JCm

lol

.tprcendtdo em

seu poder documentos rclat:ionodos à !'v1ALGA

ENGENIIARIA. ctlntcndo por!lolio de ..:aminhõc:s,

csc~tvadcir.ts

c equipmnentos da empresa."'

Foram apreendidos, ninda, di\'erso:- documentos <la LABOGE.N SJA 9UÍMICA FINA E

nto·r ECNOLOCi I \. apomandCl Jlrrrn sua oluaçào junto no Ministério dl.'l Saúde c pnra a aquisição da
LABOGEN peta C rD c pelo GP! S.A.'o.
95PrOooso 5049557· 11 20 IJ.<IO.I.7000IPR. 1; >cn1c ISO. AP-INQPOL t, N~;ma 1·1-1:;
96Proc~ 50-l9557·1UOI J..IQUDOOJPR, Ev.'l\lO 190, AP·lNQPOt.l.l'.igino H-87
971'rQçcsso S0-19557-1 1.201JAO•I.7000/ PR. F!w:nto 190, AI'·INQJ>OL2.l'~Sfnn IJS
98P~o ~9557-11 2013.404,7000il'R. Ev~n1o 190. 1\P-INQPOLA. P~J:ina t lO
99l'roce»> 50.J9S H · 1-1.1013.40-UODOJPR, Ev~u.to 190, A P-INQPOU. PAgirJ:l I05·129.
IOOMI:m cspeçllica!U<'nlc. Ala d~ A~mblcill Gcr~l E.waordin6riJ (Processo 5049557-1•1.201 J.40J.7000JPR. 1!-.c:nto
191, M'·INQPOLt. f'. giJia t t.:ll), lhllilnço p:s1rlmoai.11 (Processo 5~19557·14.:!013.40-1.7000/PR. E\en10 191. AP·
INQPOLI, Ngioo 1) ~6). kvanlilmcnto~ d.: dêbi10~ dfvidtl 1Uiva. (PI'O«sso .50J95S7-I~72013.40·1 .7000/PR, t''-'fllo
1?1. AP-tNQPOt.l, l'agir•3 -l&-6!), t:nbel::! iulit.J~dll ~()Ç1ld~ntiM pmu vistorin SIVISA" (Proce$50 5049551·
1·1.1013.,;~~ 7000'l'R. h\ ~1110 I\I I. AP-INQPOLI. Pó.~l11;a 87). ''tltboSen SA Quftnlc.t Fina c lliorccnlolosio.. li$111 de
f>cndCncias. lisla de: s~ndrncin5 09.12.2013 (Prc..:esso ~9S57-14..1013A04 .7000.1PR, f!,•.:nto 191, i\P-11\QPOLI,
PnslMI>?-93). Ne.stc: ,,,imo docum.:nt(> 11.:1 di,crs~ pcs1'4énci.1S, UI i~ como "~ltlbornçno de bnl:lll(llS c lhro> coruibds''.
.!ô <lt 78 •
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Ministério P úb lico Federal
P r ocur:ad oritl d a Rcpaíblica no P:trnn:í
fO RÇt\ 1'!\RF..fA

Ad~mais. MATHEUS atunva. so:mpt'C que l\~cssário,

cnvolv~ndo as ,·mpt'C.!i<l

paro resolver ques1õcs

do gntpo criminoso. Assim, em e-mnil dutudo de 26 de agosto cJe 2013,

apreendido na s~dc di! cmp1esa Ll:-JEAR. traw da rc.~omp<lsiçào dos li\'rOS socictórios d.-s

LAIJOGEN Ql'iMICA FINA, 101 cmprcsJ cluromente ligada~ divers.as práticas ilicitas, sobretucJo
na importoçâo

fraudul~:nta

de lllt:readorius \•isando 11 C\'í;ISào de oívisas. Da mesmn forma, c:n seu

poder. na mesa Jll GfD. fomm aprendidos documento<: r-111 qu~ pçliçioM, como udYogadu ~
MALGA ENGEi':IIARii\, J>Cnllllc a Ju:.tiçn do Tmbalho, em diversos feitos. Em lodos os autos t:r.l

reclamada a DEl rt\ CONSTRUÇÕES c a MALGA eNGENHARIA. além de CARLA ZARRON
LOPES.'01 A DELTA é crnprc:sa nocorilmentc envolvida com fraudes eonu'li a Administraçl'io
f>ubricu c o

Üll(l

d.: ser colocada no pelo r~ssivo das r..:clamaçõcs tmbalhisra..o; junto com a MALGA

indica que ntunvam conjuntamente.
N<l nH:" il d..: i\lATII EUS fora111

apr~:cndido~

diversas f11turns emitidas pelo !\•fARSANS

p3m pagamcnw d.ts \ iugc11s do.s funcioná1 iM de ALBERTO YOUSSEF que realizavam o tmns;J<mc
de valor.:s, noLOdarncntc RA FAEL r\ 'GU LO c

ADARIC0. 1 ~'

Estns faturas fonml emitidas pela

empresa CONTROLE t"IONITORNdENTO DE VEÍCULO, ou1ra empresa de r\LOERTO
YOUSSEF.
Ademais, em poder de MATIIEUS na OFD fornm apreendidos documentos que
comprovam sun Inti ma lig:tçi!o com :1 estrutura criminosa. sobretudo .sua atuação em nome dos
ofrshorcs R.FY c DGX. De ilt!c:io. loí L1prccndido um documento

t.'lll

que. em nome da RFY

JMPORT & EXPORT. contmta serviços profissionais no exterior do escritório SHENTON LA\\'
I'RACTICE para t<.·solvcr umn qucst1\o ~n\"olvendo esta empresa. O documento com a cobrança dos
vulorcs. damdo de 03.07.2013 .: enviado à RFY, rm~s aos cuidados do denunciado MATHF.Us.•lll
On mesma forma. :\1ATilEUS Rtuou n1 nome dn RFY, qunndo ocorreu um problemn de
translcr,;ncia intcmncional de valor.:s rcfercn1e ils importações fraudulentas. Neste sentido. foi
"<.'"~tc.-lu~no d~

fnzendn,·. "mudnnç:. l.le camn4()J ... -ftSC3hl:lçllo dn n.-«illl lcderal'",

~lc .•

rc-.peclho n:·Sf!<NL~t\cl tGFD I."IU GPI ~.A).
IOI Proc:Nsa ~0~9557- -1 2013.-lfJ-1.7000 PR, E•cnl~ 178, AJ>·II'IQI"'LI, r•.\f~IIIJ S2
IO:!Pulcc.sso 50·19!i!i7·14.20 13.-IQ.l 'lOOO'l'R, E\~,to 19(), AP-INQP0L2. P.it;ul.'l

SMOO çoloc.ado n:.

13-28

e

f~111c

o

l'roccssl) S049))7-

I-1,2013A0·1.7000•PR. hcuw 190. Af'-INQPOI.l. l~t;mo 30. l'n;>~;co.w 50ol9jj7-14.l013.-IOJ.7000'PR. l:.nnto 190,
AP-INQPOt.l. Página ~9
103Pro~so W-19S:S7-1 ~ .20 13AQ.l.7000,PR, E•entc 185. AP-INQPOL~. Página :l6
104Proces.so 5049~57·1-l .2DI3,404 .7000ll'R. EH~ntc 190.AP-INQPOI..I. Pll~n3 IS

·u dc7S
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1\Iin ist~rio PúlJiicu FcdcnJI

PnH:u nldorill da República no Por:w:l

"'"'K'.prpr.mpf.gor.br

fOIK~

apn."Cndido em ~cu poder o contrato de çonstituição du RrY I.MPORT &. EXPORT LIMITED. em
nome de LEOI\.ARDO MEIRELLE.S. '' Também cons1avD em seu poder um documemo de acesso

J}Qr imam:l bonkin~ d;t COill:l do RFY no Bane~) HSBC em Hong Kong, 808-8{)6764-838. datado de
junho de 2013. com c{lrimbo do RFY IMl'ORT &EXPORT l:!MTED. indicando que eslava a~u<Jndo

em nome c pnra esta empresa (''For and on beh<slf of RFY IMPORT & EXPORT LIMITEO").'ao ,
Pelo extrato. da co n1::1 é possivcl 'Cl't!iclt o depésito de divcrAA<: :'RI ore~> n:forl!n(c:~ n tr:tnsfe1 ~m:im;

illtcmacionais. Uma uda.s é dcsta<:;ida. referente a umn transfcrérlcia de USO 300.000,00 ?Ma n
empresa KAYB l E EX IM PlE LTD, em 11ong 'Kong. 107 Em scg\tida. consta c-rnail enviado de
tEONARDO

~·II~IR.L:.LLES

MATHEUS

(nt:lthcus.'â'mQs.antos,adv.hr). datndo úc 2 de julho de 20 13, em que aquele manda paro este cópín do
e-mail enviado pa.rn

<)

rcsponsiwel da cn}l>rcsa KAYBEE. 101 Etn !'cguida, MATII EUS envia c--mail

pam o advoj;',ado Manin de

Cru~

se int•tulando advogado da RFY,

:~lirnumdo

que houve uma

lransfctência intmlacional de USO 300.000.00 por equívoco paro a co01a dll KA YBEE em
Singapura, rnz:lo pe la qwll requer n re.stituiçâo d3 quantin. No e-mai!. o denunciado pede que sejam
tomada.c; as mcdiJus pnra

t~stituiçào

do;. valores e cnvi:1 cópitl do

1\fEIRELlES.'"' Ern scgt1ida o udvogado Martin de Cruz envia
empresa KA YDEI:: em nome do denunciado MATHEUS.

110

pas:st~porte

il notHic~tçâo

D~ta•quc·se

de LEONARDO
pam o tlooo dtt

que MATH EUS nuncn foi

Jd\·ogado da RFY. mn.s .silu dl!' ALBE RTO YOUSSEF, c tinha plena consciílncia da utilí:z.açUo ilícita
dcsUJ!! oflshot c1>.
Ad~:m :1is,

LEGEND WrN

em

SCll

pod\!1 fornm npre-cnditlos o documento de consiÍtuiçào das offshores

1-:N I ERPRISES L:rD.• SANCO TRADING LIMITED111 • ASIA \VIDE

t:.N,G!NcEIUNG Lll\llTED"~. tod~ situlldlls em llong Kong c em nome de ACOTA SERVICES
Ll~11TED. que foram utilizadas para as proticas il!ci1as. 111

105Pro~ 5049SS7·1·1.20 13.40UOOO 'PR. J..;'..eoto 190. AP-I}IQPOLA. Pf!gtnll 37-43
I06Proc~ 5049551- 1 1.2013 .40.! 7000 'I' R, Ew11tfJ 190. Af'·INQPOIA. l'áginn 4-I..J§
I0"7 Pra<:~~so S0oi9S~7. 1·1.20 13 ~ 0.1. 7000' Pit E'.;nto 190, i\P•INQI'OL-1. I'JginOJ 48
IOSPrOCC!.W 5049557-IJ_;!QD.<10-l7000'PR, l''o:-1111) 190. AP·INQPOI...t,l't\jlina SI
1 09Proc~ 5049557-14.201 :l,•I0-1.7000/PR. Evc..tC~ 1?0. AI'-INQPOIA. l'â&iltil 5-l.
1101'~50 30l9S57·1·1..201}.-l04.70001PR. E\'o!nl<• t90.AP-INQPOL4. P!~t>ina 56·51
llll'ro~so SO-l95S7- IJ.201:>.·10<1.700<l'1'R. cHntc 190.AP·INQPOLI, Pógimi3J·41
ll:ZPro~o 50.19551·1 UOI3 ..Jô-1.7000 PR. E\Cillç 190. 1\P•INQI'OI,I, P.igin~t_,J -5 1
IIJI'r«.::sso SOJ9!iS7-11..201JAO·UOOO 'PR.I'''~nlc 1.90. AP-INQPOLl. f'ilgmtt26
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P I'OCLJr:ldorin da R..epúbllcu 110 ranmtl
F'QRCt\ y\ I~F.fA

Por sua v..:z. em sua

de crimc.s contnl

<1

II'HIIf!.pTJIT. Wfif.J.'IJ1', Ór

me.sil na GfD foi Apreendido ltln coruroto que OJX"mtn paro a pr.Jtíca

Adminlstn:IÇ<1o. No documento intitulado

"inslrum~;~uo particular; de cuntmto de

Jlrc.'Staç<'io de serviços proHssionais'·,u• firmado entrl! SANKO SERVIÇOS c n. CLYDE UNION

IMBIL, á<jucla .:mprcsa prcs1a '·lmbalh·.:>s técnitos·· a serem de-senvolvidos entre a CLYDE c o

CONSÓRCtO C:--ICC- CAMARGO CCoREA CNEC. Ncsrc conlrato.
dos. pedidos de: comp"' é de R$ 22.75-l.804.04, sendo

conHalam~::

qu~

n

t~Grmn-se que o volor total

valor dn
vendo
_)

com;\JX>nd~ut~: ti

scrin de RS J 9.500.000,00, A diferença. choll1ada no contrato de "ovcr'', '·j>cJos

rmbalh-ol; lécnic.o.s c de intcrmC<lioção ( ... ) no projelo RNEST- CNCC Camargo Correa" seria

repru>~lldo paru li Sl\NKO SERVIÇOS t1u.a quem cstn empresa ir1d.icassc.

Este d(l.(;umerHo, u.ssillado

por MARCTO IJ.ONILi-10. é indi~livo d!l )1rinica de SUJlerfitlurnmeQio e de pagamento de ' 'elorcs
pclu interm(.-diaçuo ilkila na Relinaria Abreu e Lima.
Por fim, em um do!l e-mails interceptados, MAURO BOSCHIERO solicita a
dcslirmtârios que dcll:tcm o ~-mail, _uu1a

\'lrl

tooo.s O.i

que "colocaria em risco nosso projeto".' O e-mail que

se bu~cn apalt11r • imiiutac:lo "COA • pr<•po.sta URGENTE'' • é ju.:;tamcntc o que faz mellçtiO ao
projeto no âmbilo do Minist{:rio da Soúcf.c 11 ~ c lcm como um tfll .~cu.s destinatáriO$ o dcnum::i~do
116
MAl"llEUS.
L~lc c.mail <lcmo•lslra darnmen1e que MATHEUS tjnha conhecimento das
atividades ilfcità.S dn organi7fçi'io crin1in:>sa. o que é reforçado p<;la própria proximidade com
YOUSSEF.

3. Oth:raç.:Jo não ::~utoriz:ítl:l ele lnslitu.iç:lo financeira (a t·t. l6 !la lei 7.492/86}
Entre pe lo menos 01.2009 e 17.03.20[41 1', os denunciados: RAFAE L ANGULO.
1\IATHEUS c JOSÉ PROCÓPIO. dt: modo consciemc e voluntário, agindo em í:<>ncuNo e

unidadt: do d~s!guios com outras pessoas jú dcnunciadils, rHJxíliarao1 ALBERTO YOUSSEf,
lEONARDO MEIRELLES. LE.ANDRO M.EIR.ELLES, PEDRO ARGESE JUNIOR, !!SDRA DE
Alu\NTES FERRClRA. RAPI-IAEL FLORES RODRfGUEZ

I;!

CARLOS ALBERTO PEREIRA

I 14 Procc~$0 50-19551- I.J .20J3 .'i !lo$, 7000/PR. Ev.:m~:> 190. i\l'·ll\Qf'01..2, Pági~ 96·i'JS.
l15Sub;..-ct; RES: CO,\· !M'<>I~O:.ta URGENl'E
Pedro c L:onardo (aléin de ~~~os outros qu~ l't'cdocr..nl os c-mails obaixa)
0 e L~ 1' EM· 1'10 U R 0 c N TE. Ali dtaçlles (lt~:: f0111m f~lta:l DERRIJOAM NO,SSO PROJE'f'O.
!:t:U:nd4-rtir.1 fa.liii'C'IIIO> disso. Mnuro BoKhicM Din:Concl. ss li 30150·91 n llllp;IJwww.il'1fni;I$5CC.comltl~ilgpijp~
116Pr«esso 5001 <l4ó-6.2.:W 14.404. 7000/J>R. Eve-mc I s. PET:l:4, l'ógin.a 2J
li 7Dara de sua prisao s)revc:nLi Y':l
lCJ de /'/1,
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fQllCA'IA REI't\

DA COSTA a op~.:rnrcm instituiç<io ri111mcciro infonnal, l\cm n dcviuh ttutoriznção do Bru1co Centro!
do Brasil"', ao comandar c realiza• operaçõi.!S ilegais no mercado JXlmlelo de cilmbro.

principalmente com o fim de promover evasão de divisas do Brasil.
Conlormc jã foi objeto de denúncia. ALBERTO YOUSSE F atua na eva.sao de di~isas c
na lav;'lgcm de .Hnhciro hU bastmne h.:napo. Foi um dc1s p: incipnis dolciros c1wolvic.Jos no "Caso
DunesuldLf'. com evasão de oi\'ÍSlls' mílior~;iria por meio dn.~ CQR[;l.S CC5 no Pamná na d~cula de

1990.11' J\pcsar de já ter sido pro.ccssmlo c conden;.~do por esse tipo de delito. continuou praticando
crimes contra o :.:stcma financeiro nadon:1l c de.: la\a~;;cm de dinheiro .:m continuidade delilivn.
No

CSL(Ucana

liderado por YOUSSEF paro a práúca dclilivo - conforme jâ foi \lbjcto de

imputação - cont.tV"a com u colaboraçiio de o utros doleiros

.

1::

outras orgtmizaçõl-s

.

crimino~

paro

executor us opcwçõcs de- dólar cabo, .através dos sistemas tlc compensação. 1\ada obsLame,

ALI3 ERTO YUl'SSEF ê lfdt:r de uma orç::ulizuçào criminosa especilic~ c amõnomu. cspc:cializad<J
em opcmçõcs à mJt'1jcm do S i!.~cma iin:tncci ro nneioll<ll fonmtda por Sllbordiondos diretos, parceiros
de confiança. ··t;u.tlljas" c "mulas" <JliC carrcgom os numerários. Embora YOUSSEF já. tenho sido

denunciado s.obr·· cs1cs l'oios, importa sintetizor alguns clemcnlos, apenas paro comprovar n ptãlicn
do delito de oper.1.;:lo mio autorizudrt lle insmuiçào fin:mccim parn, cnlào, incJ icru- a participação dos
dcnuuciados RAf,\ELA 'GULO, MATIIEUS e.IOÀO l'ROCÓPiO.

Apurou-.sc, nas lig,açõcs

lelcfõnica.~.

que t\ LBERTO YOUSSEf (geralmente chamado

de Bcto pdos i11terlucutorcs) fala sobre transações e ·pa~amentos que envolvem significali\OS
vulorc.:s moncLúrios. Muitns vu.cs utiliza-se de termos corno ..c.arbono'', "pape.:!'' (moeda em
'
cspt!cic), ··documento", "puginas de con1ra1o" c "\'i vos'' (em espécie) para se referi r no dinheiro.
1\

ntunç:lo de ALBERTO YOLSSEF no mercado parulclo era. lxtsicarncntc, de qtultro

fonnas. Faí'.Ín divc1SU~ operaçÕl!s de bolo::ta~em. sem os rcgistrns dC\~dos. r~ali:zando tanto ITOClrS dê
moeda cstn:mgein1 (especialmente dúlnrcsl por rc.:ais, quanto vice-versa. Ademais.

~truturou

um

eficiente e r-Jpido .>tstema de cntrcg;:~ a domicílio. em que os \..<llt)rcs eram k vados por portadores de
li8Conlrori:mdo C> disp.1S[O no arl. 23, eapul c~ 1•. do L~:1 ·1.131162. no an. lO. X. u c ti,~~~ Ld -A.S9$164 e no :111 65.
I" c 2'. d.1 Lei 9.069 ~5.
119\kr :umxs 14·16 c1.:n1o 1.1 f\1> l!-17 e C'\'Crtto22 pp J.s

~§

JO dt

'*
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Proc ur·adoda d:1 Rcpítblica no Par:auá

'"'""'·Ptflr.llrpf.J:u>:br

fOBCA 'fA lt_LL:\

confiança na r..•sidência do cliente. rurr tanto. os transporwdot~:Jõ da moeda inclusi\'C viaja~<am de
aviuo. pnru <IUC ,, "entres~•" chegasse nuas rápida Outra fonmt de atuoçilo der organizaçilo criminosa
em a rcalizaçuo de o~mçoc~ dólar cabo. Por Jin'l, apurou-se que YOUSSEr estruturoú um :Qstcma

compkxo de r..:mc~S.as ao ..:xtcrior c cvnsão de di\'ÍS:l:>. valcrtdo-sc dt empresas de titchêido c
njfsliorl!.l', simulando contratos ch: impc1rtuçllo. visando rcali21rr contnuos de cambio fwuduJcntos.
Sõbr~.:

a venda de papeis, em 15110/2013. 13h58, YOUSSH fala com pes.:;oo não
idcntilkad;r, que quer saber se tem nu alio ··papel", ou scjll, díithciro em cspêcic. 1N

Sobre

-

:1

rclaçllo com Otllro~ dolciro~. hã diversas opcraç(X:.s e interceptações envot·..cndo

YOUSSEF e Ct\RLOS IIABill

C H ATf.R 1 ~1 • a~im

ROCI lA (vulgo CEARA)'~·. I loU\

1<:,

como CARLOS ALEXANDilli DE SOUZA

dndtl. diversas opemções c iJllêrC:ept:tções o.:nvoh·cndo

YOUSSEF. CAHI.OS llt\BIB CHATER. CARLOS ROCHA (CEAIV'\) c ANDRÉ LUIS PAULA
DOS SJ\J'\TOS

1\ ulgo

André 'ego)m. liÁ. ainda, divers;;t:> operações envolvcuúo YOUSSEF e

tL'>Uária do nickn,une RO, 11indu n5n idcmific;-ado. Em outro diãlogo fica evidente a reme~sa de
\'atores ao exterior. No di:ilogo de 17.09.2013, via BRl\1. n usuária de

nfclurc111re

RO chama

YOUSSEF (Primo} c qtlcstion~r o valor exato que fi>i enviado !XIra llong Kong. YOUSSEF afirma
que pediu o cxtr~11o c que ini infonnnr o ·;nlor corrcto 1!-l. No dia se~uintc (18.09.2013) YOUSStF

confinna o volor cnviodo para IIong Kong. de USS 713.145.1 O c diz q\rc. se precisar, em·iaria o

cxlrato. RO informa que csHi sem "capital de Ouxo" c já estil

110

YOUSSEF consc~uirin d~positt)r no invés :lc c.levol\'cr em cspéci~.:.

cheque especial c questiona se

1 11

Ocorwtam tombem diversos diálogos cnvoh·cndo YOUSSEF c NELMA MITSUE \
120Proc-csso 5().l9S'J7-93.2013.40UOOOIPR. E\..,1\10 l.INICI. Págill3 18:
IZIOtllrO doh:iro, com nru~llo !lo Distri1o Fedcml. dcri\JilCÍ!do ~.:pnmdruneniC' nos flutos 201)6.70.00.01li6Ql-8 e n~
3Uio.$ SO:l5026387·13 ~OI J..l().l 7001l·ll2013-10 I 7000.
t::~ourro dolc:arn. cwn alllllç3o 1111 Oi~Lnto fe<l~ml. d~t\Uiw;indo çep;uud.uncnrc no~ aUIO$ 2006.70.00.018662·8 t• nos
JU!OS $025016387-13 ~o 13.40~.7000.·13 2013..lo..l.700Q.
t:l30utro doh::iro. COl'l iliU;IÇJo no DrSirito Fedc:lõll, dcnund..do sep;uõlol!nmcme nos :autos 2006.70.00.01S662·8 c nos
auto.s S02S0263&7·1::UOIJA().J.7000··I3.201J.404 7000.
121l>RO: •Born c!ln •• l'\lt çonfi m•n g natQr n1111 do v111or lli!Ç pn!!nnto~ I• ç-m ftn.,e k, o Cillrn '·" me (:alando q •n~
mandou •un pouro :a m~is c cc:ulto qu(! nju~l:ar issolr Abs". YOU~SEF': "llo:l lorde j11 pt:di arrio p;1r.1 \ t te ~r
\•nlor c»rrc:ro llbs"
12SEm 18.09.2013, ,i, BUM. YOU SEF info"'m 11 RO; -uo-m Jia l iJIIJr 7/J.J.IS.IO. S~ i~~'•'Cisllrte numdiJ llXIr<~to".
RV; "B<>m dü1. uk. ubr•>:,u/111! Ahr Vi.'S<"IIIf'<" te otraf>1111lw com tno dt• iJ111'0, " " " t:!IOJJI(IIf C'Otll pn.b/tJfiUJ... Jtí ""to<~ro.r
"" dgqlf<! <:.Sfu••·frll. tor,dm<[lf/l' $CIJt. f.lww. l't" cnuJ.t'lltt dt!fH1~1ttlr ao im·a ÚC' mt tft•"flfl•u em l'ÍI·o~r.
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Minislérío Público Fcde•·:~J
P1·ocuradoria dn Rep ública no J>aran:~
.I:Ql\CA TA B HA
P EN/\SS O KO DAMA ~". em que li cn c Iam o tH i i iznçâo de empresas de fttchnda pam .a rcali Ztlçào de
1

conlral(lS de c5mbio fruudulcnlos, visarJdo n eVi!Si'Io de divisos.

N~LMA

c YOUSSEF são

conhecidos d~ longa d;11a e. inclusive. ri·.tcrnm ttm relac:i.onamcmo smoroso no Jlllssado.
Em 17.0J.2012, por c-maíJ,

NEL~[A

KODAMA (cmgelhrujo/ie_20J2@hotma.'/.com)

petk para YOL SSEF (pautogoiu5li@hJJmuil.com) colocar

•·2orr em

t:ltda uma das scguinres.

cmproas. nu lkrnk of Chjna ~ llong .Korlg)· Crysma.x Tradiog lll1J>Ort Expor! Co.. Límited;
Grccnworld

Tr.l,lin~ lmport

Ex:port Co. Ltd; Ultra Trudin.g lmport Ex:potl Co., Limired.m Estas

cmpH:sas t:ram uriliza<!as por NELMA p:.1n1 •• rea li7.3çâo de irnJ:Kllinçôcs froudulcnla.s, vis.1ndo a
cvas~o

de divisus.
H;i t arnbem M vários c·mails trocados t::lltrc YOUSSEP

outros interlocutores i1idicundo opcmd"s- fh•

(pau/ogoicâ8@humutl{.~vnu) c

c16!ar~eítho no exterior. Em

I3.10.2010, por c-mail.

YOUSSE.F (pauloKoío58@hotmtdl.com) Cn\'[a paro crislil.mt!.@lome.(:om.hr os seguimcs

bancários de <.lu,ts

cmpre.SiL~

dado~

para rcaliznr depósitos, nos wdore.<> de RS 300.000.00 c R$

1

450.000,00 .!3 Em outro t:·mai!. Ji\!rQpcctrnrias.x@l!.tl:iail.com, em

r~.:vcreiro de 2013. envia os d.udos

o d~:pósi1o de R$ ·100.000.00 n'-' cor to da ernJ>resa Píroquhnicn., urn11 Jas empresas uri!iUJdas
pela org.anizaçiio .: ri rn i no.s-JJ.. 1~~

para

i\ otU;Jçào dt.: YOUSSE.F' -..· dà. Lúmh-em. mediam.:

clltre~· uc valores em dom1cilic·, em

cspt:tic, paro seus cliC11Lcs. conforme visto.. Is1o ê rclorçado em c.liáiogo ocorrido no dia 26.02.2014.

por meio de BU/1.1, vcrifíca-sc a cntreg~1 de numcr.irio em espécie, no tola! de lJS$ 66 mil dólares,
n.a cidade de Port,l i\ legrc. YOUSSEF converse• P,essoa que se ideniiliea como "JfUCARDO'' tlO

dia 26.02.20 r4. Nesta
206

np 702

COiWcrsa·•. eles

JUilrcam

Bairro San1a Tercsa··uo -

1260uJrn oolcirn.. CQITI au•.~ç;ío l'lll SiTo Paulo·S P. j.i

S.8...201J.-IO-l.1000.

Ul"r]ll

cntreg[l ou

nll

co leia

no endereço "Rua Clevefand.

cida<it de Po11o Alcgrc/RS. O l.ntcrlowtor

d~mrn cind"

por C'Sle~ l'lJIOS

S.::pnrnd.lllbent~ llOS

311"105' 50.lll40 1-

127(Proces$o 5049.S97-'J3..20 ll.-l().1 .700CFPR cl'>n1<J 54. 1 pp. <t0-51)
128 ··bw1ço-ei1) h<lnlo. II!I·IO:Sclc 193.2'9353 vinu.:!ll <:om.suprimcmO!I m(omlnliL"il lida .cnpj-08,7S7.355IOOOJ-S.4
300.000.00'" o "'ban.:•'- c:li~,. cco,~micn fcd~=1 IIS·JJ0~-9· ele 0300026?-7 rei sollware ltnnfwa"T1:' Jtd rt~P.i08.227.325,00(11-IJ ·bO.OOO.OO".I'roccsso s.G495'l7-93 ZOIJ.4U.I 7000/I'H, E,·cmo S4. PET I. F':Sgina 38
129'"b;allco banksco-2 i 7 t1g 0500 ele 7411 i -6 piroq11jmícn rom.:n:i:1l lld ntpj_ 00.29770~-?s ·100.000.00"
1l0Qun1110 .10 C'lldércç-o~ 113 R11~ Clcvd:!1Kl. 206, t•hn-rvou-se q11c o endcRço foi fOI'll(!tido por K!WIN KRIEGE.R, ~m
oniva 110 limbito <1.t SK RS. no i11qucrito polldal n• 2R4~0 13. ~1e ttpltm $11Speilll$ C:ll\ 'OIVettdc rorutmo firmn4o ~lll
f'und~~Çl!.o de 1\ ssist>l!:kt,, Soei..'ll c Cid3dania (f'ASC). C111Íd;wk d3 qu11l o refe-rido em presidente uté po11c:o tcrnpo. ""

Jl de 'I~
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EQRCA lr\R t; FA

"JRICARDO.. inlonna YOUSSEF

<JUC

u towt seria de! 66 mil r·Total

conteúdo seguinte do diálogo. YOUSSEF manda

cnviodo por o' iüo. 111

•llsucm

66''). De acordo c.om

0

nté o cnden.o.ço confom'e combilltldo,

Por lim, coraf:lm1c serí'.t visto abaixo. em tópico próprio. ALBERTO

YOUSSGF dcs~·nvolvcu um complex~· cSQU\:ma de cva.'>Jo de divisa...., mediante irnportnçõcs
fraudulentas. qt:c cm·oh io dezenas de empresas de fachadn, di\·crsos laranjas, empresas oflshores. c
mo,irncmou valure:, bilionúrlo.s.

Pois bem.
Na

.1lll:lÇ~O

d i \'c~ns Pl'~:;.oo:...

como instituiçfLO rinam:ciro,

/\l.B~RTO

YOUSSEF crn auxilind·.) por

dcntr.: eles. os dcollncinllos RAFAEL ANGULO, .JQj\Q PROCÓPIO c

~IATHEUS

.

A pa11icipoçilo de cada um ji1 foi cxpostc1 ucimn. quando traiamos do

organi~çào

crimiiiOS:I. Neste potllO, imporw destacar aptmas surnarizã-las. Destaque-se que todos os t~ eram

pessoas de coniiunça de ALB~RTO YOUSSEF. trabalhuvnm sob sua subordinação na sede dt1 G FD
c possuíam funçôi.'S especificas.

RAF'A EL A~GULO era o rc~ponsl\vcl pcl(l J>:trtc financeira de A r~BERTO YOUSSEF,
re.~Ji;r_.-mdo

u:; ath 1d>Kics de suqu~. cnlrcgn c .recebimcmo de valores, e sobretudo' o tr(lbaloo de

11'1UlStlOI·te d~ dinheiro cn1 c. pécic

(reaisoe dóltlrcs) em espécie a pedido de ALBERTO YOUSSEF.

Estes \'atores em ..:S[)C:cic eram tran:;ponadtls pelo denunciado. em voo!> do111é:sticos, ocultados no
corpo ou em alsuma valise. pcln ulili?;tÇãó de nviõcs panicularcs ou., ainda, volcndo-sc de veículo~
bl i ndodos, de trnn!o pmlc de ' ulore.s. m T:un bém r"-;'1i 7nva .o con t11bi Iidade <Ie valores.
O denunciado .JO}..O PROCÓ PIO utili/.ava ~llllln.rga cxpcri~ncia na área bancária e de
Oc;st:~quc·$C :aind:. que o referido é wrco1dllr na dtlttk de Porto Al~~re, vincut~ oo Parrído Pro~usist01. Tl'l!til·~ de
t\·dirigente de entidade de :ISSÍSI~nclil soci:ll M enpiml íJ.illkba, vinculado ao l'nrtido l'rogrcJISisl~. lcgcnd3 dil qu.. era
tr\legr.amc o f~areeido d,·Jmli!do JOSl! MOBi\MEDJMIII:"'NE e que n:SIOU c:vid~ner<ldo nos ~utos mnruer ligaçoks•tom
t\LBER'TO YOlJSS!:iF Processo 500 1 446-62-!01~ .4~.7000/PR, Ewmlo 101, PETI. ~gintt 5 e Processo SOOtll466:!.2014.404.7000'1'R, F.vcnlo IOI, ANEX02, Pàgirca 2
13 1Prooesso 5001·1..!6 f>2.20lo1.4~.700<WR, Et;()l'ltl• IOI. Pl:-11. P~girltr2
l32N~e sentido tm ~1\do dll fun~;lo de RAF'AEI. ANCULO c dus m-eios IJlililJJdos Jl'lr.l o trnn~portc de VlllO«s ·e o
dcpom1ento nos autos J~ açio pcn~l .5026212·822() 14.-lO.l.7000, p~nlc :i 13' Vnr:r fo,·<krnl de Curit~. do Àgenl·; de
Polida FeJcr.~l ROI>Rtr.O PRADO PEReiRA (cvell!O ·ll9. \Ídro I, ~~i:tlrr~<:ntc emrc 17min:>·l~ e 18mill24s), em
:~ne...\o.

;; d~ 71!
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EOBCA TA lU:fA

câmbios para a\Ix.iliar ALBERTO YOUSSEF. De inicio, re-alizava saques c depósitos e.m espécie,
quando s.c mostr.1ssc ne-cessário. Trunbém rcali?..ava n contabilidade de YOUSSEr, sobreru.do dos
seus ''invc.:slimento!;·· •

lambem - c

es~t em

~m vcrdad.e. do di nheiro proveniente do delilo em análi:SJ.:. Em, re.spolts<l\•cl.

suo função prcporu:le!'<Inlc -

r.eaJizndos dt)pó:;itos do!i valort.•S provcn entes

jlOr

criar orfshores no cx:1erior. nas quaL:> cmm

da~ impona~iics

frnudulcmas. Em sua, porta"lto, a

re.:;ponsa.bilitlnde de gerenciar os dcJlÓSit<•s no estnmgc.irn •: n1mprir a~ orden!i de YOUSSI!r, ~lm;

o destino dos ' :llorcs. Cr.1, ainda. o rcspc.)T"!Sàvcl por
e-strnngciro, scjn parn

movimc11~ar us vaJore.$ nas con1us d.o

pagmn~uco dos destimuá.rios finais, seja

jmr-.t oulra.'>

t<mtru~ da organi;;mçi!o

criminosa.
MATHEUS lambém l.'<>ntribuiu para a condula .de YOUSSEF. Era o responsávd por

crinr a cslnltllrn juridica

c :I.S

ClllJ)rC.<;~IS

tlllili7..jldas pam o esquema. Para que os valores pudessem

chegar às Clllprc.sa!> importadoras. era necl:ssârio qur;; pass<tSsc por diversas contas de pa-.;s:tgcm. em
empresas de fnch:1da. 1\JATIJEUS auxiiirwa na criação c gcrcncim11ctlto desUls cmpresas.Adec,uis,

otuavn paro rcsoher pcndênciu.s que se mostrasse111 ncccssáriru; paro que a instituição financeiro de

con~inu:ll'. inclusive 110 c:xtc1 ior. Neste sen tido, re.s.olvia pcndencius j~m\o t1o:; bmcos
J.:Simngciros que t'stiwsscm rclacior1a~as iiO$ problemas das transferê-ncias internacionais. Também
lato

pltdcssc

:11110\J 1111

criaç,..lo tlé divcrs<ís ofTshorcs mili7..adas pela organi~tr~o criminosa. sobretudo a..-: ofTshores

RfY e DGX. Por fim. como um

dn~ n:~l•()nsóv~r~ pçl:~ cmpi"C!ln MARSANS.

(e-f.

IJUgwncn(o das

liUunlS rofercnl<:s :is viagens dos rulTCiOU:ÍJ; os de YOUSSEP pí.lra Jãur entreJ::tiS de vnlores em :odo
o território n.11ciorml.

C\'i'!São di! divisas Jl1Cdimue importações rraudulcnl.lls, lrnlarcmos em lópico

Sobre

:1

4. Dn

I.!V:lSiío

próprio.
\

mediante imp<JJ'taçôe$ fmudulcni:J.s em•olvtndo :ts

ClllJ)rcsns

DGX

nvn•. ANO EXI'. L J,\ HTED c RFV l.MJ>.EXP.LT.f), entre Dll!l';)IJ,
Os dcnuncinc.los JOÃO PROCÓPfO, MATHEUS e RAFAEL ANCULO. a_sindo em

.:oncun;o c unidade de dc:;ígnios com ALBERT'O YOUSSEF.
LEANDRO MEHU:.LLES. PEDRO ARGESE JUNIOR,

LEONARDO MEIRELLES,

~SDRA DE ARANTES FERREIIlA.

2229

2230

Mar o de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MPF

•

Minístério Pl1blic<J FcdcraJ
l•rucm·adoria d:~ RcpÍiblicn no P:tr~uJ :l

"''""'•f!rpr.mpf.ft•mhr

FORCA 'I'ARF.f<\

RAPI lAEL FLORES RODRIGUEZ ~ Cr\RI.OS ALBERTO I•EREIRA DA COSTA. rcali,.ar.am, de

modo consdcm~.: o.: volu111ârio. entre junho de 20 li (pdo menos) e J 7.03.201 4. safdíls de divisas do
llnlSil para o C'l.tcrior (n<ltadam~nlc I lc·n,g Kong e China), no valor de USD 78.282.59!,61, por
m<'io de l.ll -1 opernçul'.s de c:irnbio, cnvolwndo as cmpro.:s!ls f>.ffslwres DGX IMP.AND

EX1'.UM1 fEO ~.: RFY IM I'.EXP.LTD. médiantc realizuçllo dt.: 1.11~ contratO!> de eilmbio com a
soncgnçào de mtorm11çlks que deveria prestar. as.'>im romo n JlNiilaçli.o de infonnaçuc~ fd~L-; c

diversas dnquelns que dc,·criam prcstur.
Conlormc CCinsta de ou1m imputação jti fomlUlada. o CSA.tl«:ma parn a cvasilo de divisu.c;

se da,·a de
~imulaç;io

man ~:ira bastant~:

organi:.r.a!Ba, cstrulllradtt

1.:

de munciru transrmcional. mcdiamc a

de importAções fraudulentas c~ realização de contratos de câmbio ofici11is. com o intuito

de remeter valorc.; p.tro o ..:xtcrior. em con!as dominadas p.;ln org;1niwção criminosa.
lnici.~lrncntc,

\'criticou-se que ALBERTO YOUSSEF criou, por intermédio de seus

subordinados. empresas oj{short!s no ext~:rior, para justificar ~upostas imPorlnçõcs de mcrcacorias
para o território n:Jciollal. t\ pre.scn1c

di~;

respeito às imporwções envolvctldo as empresas oll:.;hore

UGX IMP. AND I·.XP. LIMlTl:D c RrY IMP.EXP.l.TD.
Apó.s. n organi:t.açflo criminosa St.: utiliztt\':1 de ernpn.'Sas

q~1c

dominava. no território

nacional. em nome tamhcm rl,. S~1bordinados ou lnronju dç, ,\LDERTO YOUSSEF, para S.llllulnr

di\·ersos

contrato~

de imponação com nq.tc!ns otishorcs. Assim. no

11r~ cnlc

cu.so, vcrilicou-sc

ll

rcalizaçüo de contmtos de importaç.Uo da RrV c DCX com as scguintc.s cmpresns (i) BOSRED

SERVICOS DE JNFORMATICA I:rDA
MEOICAlviENTOS

LABOGEN

BrOTECNOLOGIA; (iv)
t'SUIS

'S/A

PIROQU IMJ C~\

ME. (ii) INDlJSTRJA E COMERCIO DI:.
(iii)

LABOGEN

S/A

QU!MlCA

FINA

E

COMERCIAL LTDA - EPi>. Não há dúvidos de que

quatro .:mpr.:~n.s crom utili:t.ndns pam simulação de jmportaçõcsm c de que os comratds- de

133LEONAROO MIIRELLE.S çonfinnou que YOUSStF ~ v~lill dos coo1~ d:u .:mprnas l.:lbo&~" Qu!ll"'ita,
lndio3-lril LaOO&tn. J>rrnqu!mki). Hmnr e RMV CCV pnr.a cv~u de: divis~ por meio ck imporwç~s ficdci~. rr.cdinnu~
p;lgamcnro de comi!>sJv de 1%. Nçs.sl) SCilLido. t EONAR[)O dcclnu)ll: "QUE 1\l.BERTO YOUSSt;F razg USC· das
coot:l~ bJnc.ária.~ da I \BOGI:N QUIMICA. INDLJ ~TRI A LABOGEN. PtROQUIMICA, 111\IJ\R CONSULJ 0RIA e
RI\ IV CCV CONSUI l l)RIA. p3r-.1 indic.~r o rc~cbu~nto uc depthilo~ c trnnsfer~>ein.. fir1nn0:.:1ras J»l'U 1.m oor.t.!.S d.:
onde o <11111rciro c~ u!rliT..ndo em su.n m:~iori:~ p31U :.qui<ifôes de çoolnolos de c;.imblo relm:nc~ J unpór111ÇÕC$ lktidn.s.:
Q lJ( no toc:Dtlte aos ' .al<~r~..s dr:po.sil.l(lo.s nas C1npn;lõrs cootrolil\!ils pelo d«lurnm~ ncl11r3 c:ll:~dn com dc:"S1ina ~o ~:xtl7ior,
YOUSSEl' scinprc a·. i.~<~vll ~o dtc:l.1rar11c a Tc~pc-ito do recebimento de dctcnnina."o .-ulor que dt.Wcria :ser
dl$.l)órtibilimdo 110 c,t..-rior par.r umll ert1pn;~a que o p<óprio YOUSSEF lntlic-..-n. indu, h-e os dxlos b;rncári~ 11 p;artir
J.:. de 78
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fO RC,\ TAREfA

cimbio rcalizud"s eram ~imulados. com o .fim ~mico de cvasilo de divisas para o exterior.
~C~Ic scmido lw provas c·.'idcnl~$ de que ~s empresas 80SRED'"'. INDUSTRIA

LABOGE:--1'''. LAÂOGEN S t\. QUÍMICA FINA"" E PIROQUJMIC!\m não existiam de fato
(eram cmpres;.~-; ,(c fachada) e niío po!>su:ínm aulorizoção para atu:tr no Comér<:io rhxtcrior, pcis nllo
possuiam

h::tbiliwção no SISCOMEX,

rcgi~tro

de imp•ortllÇilo ou Occlnraçuo t.k lmponuç1lo na

R~céila h:dcml ..:m seus nomes, que corrcspondcsscm ::to:; contratos de càmbio efetivados.

o que

dcS!as infomrilçôts r«ebNias t!c YOUSSEf'. o d~rtrumc fcchnva Q <:lirnbio e il opcrn;.to cOtTcspolldcmc-_ ( . .) ( ou scjm,
todo' OS C001r:II O~ •k cámb!o (calOS 3 lll11ndo tle VOUSSEf. 11l10 po~5U!.-m l.!cclaraç;lo de impOr1(1ÇOO c 11ão ronun objeto
de P.1!31llllllto de quulqucr lriblltll". l'rocc.s>4 S0-19557·14 2013A04 .7000, C\'CtliO 14.
134A c-m;w~ OOS RED Cl.ltl silu.lc.ln no mesmo o:mlerc-,ço da RMV & cvv c f !MAR, omr.u emprc-~s ulilizldn paro
a prútica deliti\'3. P"rém. nenhuma do1; etllv<esn.> e;..bte de rato. Oc:\"<·SC dc.!ot-1~;<~r que. em 05.08-2011, por e-at:nl. o
LEONARDO
~lEt RI:::LLt:S (dnlm>' 888, JJiba_l66tiilro~mwl com) m\ i:~ P"~ LEANDRO 111f!IRELI.ES
(fe.rnJu~ tlt<'IJ'l'ilc'a lrtt/IIJ<til. cam) rn<:nsagcm ··•·oJtm>.l 110.• projl.l.liOirtrli:m·~. indic.1ndo 3 ~c-~uiT uma ..listo lr(Jm~ do:
erllprt.s.lS c ··<;(mtu..< ;wr" lc-tr n scr<:m uulinJ.I> n;1 pnitica •!.» crime~. Cttlrc as qum~ a contn d" JFJR Con~DÇio de
r\timculo<. c1~c é , l'll,lliC anlll)O cl.a Bo~red, :J'rott~$0 ~049597-93 .2013.-1().1.7000lPR cv.:nto 111.2 pp. ;':0-2-1),
Ad~tllli~. a cmpr-4-t no~c'tl dcclarott-!.1: in;~tiv11 nos l!nol•calcncl.irio 2009 c 2() 10 JX'rn111C ~Receita F•'dc~<~l do Br.ssil
(l'roccsloO S0079Q2-, 6.2(1 14 ·10.1.7001l•PR c,·~·u.. 23). N3o baslns.c, r.:fo:rida empr~sa n.'lo ,11)n:$Cntn rer;.~.ro de
Oj)Cr.IÇ~ks de ÍlllP<'r1·•ÇOO no pcrfOOO de j.tnt;'ÍFO oX 2009 ~ drZCillliiO (J(' 20 13. l'tC!IInO porqw 000 pDSSUÍU h~bii il.aÇio
.lliva da Rc-cctta l'c(kr31 rar.t oper:1r nu comércio 1'.\ICrior no perfodo. (Procc~so 5007992-36.2014.4()<t70001Pfl. ~"C:IlLO
:!0, f'I;TI, l'ltginn 2)
135 1\ empres.a lndil'lria L:!boJ;r:n nlo elo.l~ll3 de l:lto, ScaundC> !L' deçlur.tçoo du.10 sócias. a cmpreS!l eSl& irlõlti"u de)()e
2008 (Autos 50-19S'I7·9.3 2013..t0.1.700011'R evc:~os l-I:; e 14.6). Ad~rn:~is, o sócio LEON1\RDO ME!Rlli.LES
conlirmo11, pct:Utle ., Amotrd41dC Pofiei;~l, qtte YOUSSEP ~w os ç<>nlas d:llndustrin Labog.:n S.-\. p:1111 11 ptiLien dos
crime$ de op~:rnç:\o nilo autoril:!da de iJLçtituiçio fm.anteinl. l:oYat&?m de dinheiro de: tcrcoircs c ç"~o de d"is:os. c
intlllSÍ\'~ P3Si!"" ~~~ de comlss;)o sobre 05 w lort-S rno~ímcrui!ólo• nns coi\W ( SO<IO't)7. C)J 2013.40.1.70001'R ("Y(;rllo
J.rJ). u próprio I'LDRO ARG~E afirmou q~ as co~ll'illos ele e.lmbio relu;,$ pebs cmJ'~s Labo;en Qu1 mic;~..
lnd!lstrin l~bog~n c l'itoquf.miC'll ''nào correspoo;l~m crctiv:~mc:ntc a uma imponOJçlo n:3li7.JJ<b" por I:IÍj cJil!ftSM c
qu~. npesur dii~O. o• ,..,lores rcbtl\-o~ D.O$ .:ootmiOS de c-.imbio reatme~tlc ornm r.:!rooidos plll'll o ~'tCYior. O~ mo:s1nlll
fonna. f:SUR1\ e Pl ORO conlirmamm. peru11c a llu1oridad~ Policio!, qu~ i! ll•dú.strfa Lábog~n nllo "t.;m ttualq~.~er
all"ldudc (Proce~~IJ 50-l95571J201J4G-l7000. E•c'l110 14) Adtt!13il., refcri<b empresa nllo :ll)r~ntil resislro de
op~rnç.Xs de impon ...çJu uo pcrfooo de Jlmciro de 200? a dc?.cmbro de 2013. mesmo porque n;lo() pos.sulllli<lbilitlliÇilO
athll d.1 Rcx:ci~ Ft\1"'·'' PJI"il optr.~r.no con1~rcru e~~ol.('rior, QtJ .CjJ. n:to c.>t:rv;11 habilitolilil no SISCOM~X . Pn:JL'C!.SQ
5007992-36.2014,-l().l 7000'1'R C\Cnto 20.1. t:mbcra a clll~resa lenha ~i•lo hal>ilitad;urot~ de jMdro 2009. nAo opqou
no corncfttO e.l>u:riot . l"rOçt<sro 5007992-J6.201 •1.<H>-l.700011'R. Ev~nlo 20. PF."J t.l'~giM.
'
1361'rutn-sc monb.:m de cmprel':l dê fachatl;t '' q11ebrn tio sigilo fisc;al d.t cmpn!$õ1 111ostrou tcc.:itus nu!<.$ ou
inc'XJMC~Si\'Us nos rutr»·c.llclld.irio 2009 c 20 lO. Sl!llllu que o1 ttnprc~;a ioclusil c ~.: dcciJrou [!\;lUva oo ono-<~lcmillrio
~OI.Z (Procc~so 5007•J 9~-J6.20l~ •IQ.I.7000.J>R .:"en1os 22.1 e 3 f). Acltntnis, ~ tmpr~ nSo cotn~rc:bhz;wa qldqucr
prudu1o pelo mcMJ 'I" * 12.05 ~OOS. nlo tinh;l ~~ flstm. era •·um m0111e úe fN!Jk!ls". confOflnc declarou~ préprio$
~cios da emptt:Sa (>c gtmdl, ~ dcp<)imcniOs tk LcOfl~trdo Mcirdle-i [di~tor·prt~Wt:ntcJ o ck Pedro Arge.sc J.lllior
fdirctorcomcrcmll .tulo> 0·19:597-93 :>Ol3..lo.t.70J0'1'R C>'Cfl!QS 1•1.3 c l·tS) Njo bn5oassc, :r empresa POSl-uln li>lh.a
d~ p.Jgruncmo.- nu ""krt de :lpl..'1ta> RS 28.&10, \ '3101 irrisórto S.! cornp3r.ldG .;om os cornpromtssos :u.~rrntdos. inc:l<.uh-e
corri patcc:ria.s pt)bli~." (Processo .5001-lo16-62.20l.; 40.1.7000!1'1t livl'IIIO IS, PETJ..I. l'dslll• 11) Nesse scnido.
t.EONAROO MEtRr LLES recebe de !'EDRO ARGESE uma pl;;mUI\3 c:orn movitnc11Ln~no linilocdr-.l ú~ EmprMa
L:~bogc:r Quhnic;n Fitu. nomc:tdn oomo Ft.UXC• Gf'l
l.ADOOEN. No corpo do e•mmil. dautdo de lS.Q.I~Ot3,
PEDRQ lnfonna que conlrai0.11l.l11 lltn3 !it.~mcirn pat;~ rni!Jl~1<'1lç-lo <: ~clim inarrun'" oempornriatrmnu: 11 Socret6rin, Jlõlfll
tc•thtç!lo orçnment~ria (Processo S().l9597-93.201l404 7000/Pit E\"<nto 111. 1\UTOt. 1-.i.t;ín:~ 45). Rcferkl<1 em}:"c-!3,
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ProcunH.Ioria da R.cpllblíca no P:1rnn:i
J:.Q.RCAIABE.J::A

"'"''"·P'P'· mJif.gm•, hr

seria c:.senciuJ para a realização do dc:-scmbamço aduaneiro, caso e~is1issc unm impurto~o c::fcliv:J.
Em sfnrcsc. não .:ram habiluadas no com::rcio e.•.acrior c n(lo rcali~U1Lm imponaçôcs regulares.

No ~:111anto. u organiY.llçuo crin1inosa, com a p:mícipação dos denunciados J OAO
J>HOCÓI'IO. f(Afi'AEL ANGULO c MATH EUS. rc;llizou 1.11~ ?peruções de câmbio. tendo as
oflS.hon:s RFY

c.:

DGX corno reccbcdon.; de \'3lorcs no estrangeiro. por supostamente serem as

1:.\pur!utlur:ts dlh lrkrc:.1donus para o tcnitól'io nacion31. Porém, confonm: dito, nãQ havia qualquer
importação eletiva. Em \'er<ladc. cslc dinheiro .que em enviado pelas supostas imponndoras
bra~ilciras paru <ts comas das supostas CX!XIrladoras [RFY e DGX, no pr.:scn\e caso) acaba cvudido

di.l 1erritório nacio m~l. por mt:io de contra: o,:; de citmbio fraudulentos:, pois bas.eados ern docume~Hos

f:1lsos e

impurtnçi\e~ iocxi:.tent~$.

Em' c~ndc. ambas lls pontas da imponação eram dominadlll peta

organi?.ação criminosa de I\U3ERTO ~OUSSEF c seus subordinados.
A utilit..açilo d..: . imr>Orta~o fmudulentos para a remessa de valores p::lrn o

extcri{•r fot

constatada por <h\'~rsos élcmcmos. que demon5trrun. inclusi\'c, a direção e dm~línio do fa lo d~
t111~11l posrufs~e J~hililaç!!o

·••wfi

da Rcccil:l ftd~ml P<~nl OJK'fllr no comércio e~terior no perlodo (Proec$SO S00'7992·
36l014.·1Ôil.70QO.PR. G'cnto :!O. J>r,n, Pligina 1}, ret;istrou pc:roolc a R.ec.:il3 Fcdernl. no pcrfod<f de: 011'2:l09 1
12.2013, cpcnas 2~ D..:clamçOes d~ lmport:lç:!o, nc vaJor de USS }7:!,93S.s.t (Proce>W S007992-~6.2014.4Q.I.700l:PR,
Evc:n1o 20, ANEXOS Pa!;i•i.'l 1). Po1é111, :•lf1n do ,,ún11:ro de Deoclorn9ÕCs de lmpo11açi\o ni!lo se compatllt ao número de
colllmlus. de dlmbio rcalilildos (tt>till de 1294 c:mtralm. d.: ~mblo no pcrfodo), ,,s unpom~ dcclan~dns fo!'lllm
1nmb~m frnudtil~'tlla>. [>OIS n emprcs;a nno 1:.~isre de filiO, de sor1e que as illlf'«<O!ç-cks r~llit.adas nJo ocom:r.an na
pr.ilica. O próprio PI.DRO ARGF~'il~ ô\lim1ou qu: os coatl'311» de cdmbio feitos pd~ emrrcsns 1...1Jbogen Q,.:n,t.-u.,
lmlt'•~u J.t L.lbt!!l~ll c l'll'iX}Ultlli.:., "n~o rorrespo!ldcm c f<!tk;uncnce 3 wnJ irnpon.,ç3o n::lli7..nc.b" JlOI' tais empn::~as e
que. apd>Jr ch»o. o> .tio•~ rdnlil·os n<ls conlntiO:! de cà.mbio r.:almc111c or.Im 1'\:mclidos p:1r11 o cMcrior. O~aqDC-v,
ainili, QIIC 11 cmpt~l ( ,.., bogcn QuiUIIC.1 1\30 p<».$WÍ nhnn\ de (uncioo:uncr'ltO Jll! li p~ntc d3lll, SC&UlldO detl:\1011 O
dcmHrcindo t:SIJitA l'roçessu SD-195)71•1201 340·11000, "''l:nlo 1·1.
IJ71:.nlbur" n l'iw<tlllmica ti\e~c ilutoriL!çiO pan aru.,r 110 Comtn:io E>.1erior (Processo 5001 992·
:iCí-20 14Ao.l.7000/JlR . E,·cmo 20. I'~ I, ll:1glna
possui a~nas quauo impon!!Çoles n:gistrad:n na Rceeilll. lod.IS no
llllo de ZOI3. no valor 101.31 de npenn USS I S.Sl1.:!3 nM scsulntcs d:uns c "lllorcs: !S fev 2013. 25 jul 20 13, 2:1 001
2013 c 12 dez 2013. sendo as Dcclarnçôes de lmpor~.~~ç;lo de nOmcros 1303().18584 (RS US9.01). 131438623(• (RS\
l.$18,26), lJ2093SSZto (RS II.S14J I) c 1324S6S340 (R$ 1..29S.59). (f'ro.:csso 5007992·J6.:!01 4AO.t.7.0001PR. E•e11lo
20, ANEX07. Págil\,1 I). Nesse sc•'lldo. LEONARDO MEIRELLES confirmou que YOUSSEF t!Sa''ll M çonAliS da
Piroquimica IJCII'3 n pr 1ticn dos crimes d~ ~mç!la "lo nutorizada de lmtituiç~o fln:\l,çtira. lavnsem de dinhd1o0 de .
terce1rQs e cvas:to ck J"·r~s. <' inclu~•v~: pagn1a I~ ti;; tOIIIiSS~O ~obre os l'lllorc~ movimcnta.OOs nas con1as. (ProcL'5S!I
S0·19597·93.201J •..\OI 1000/Ptt 0:1~nto 14.3) Adcn.1i~. di~ersos c·moil! d.lmonslmm qu~ 11 empresa Cr.l utilimd:t p;n
dcpó~ilo.s em pro1.;11 n J~ ALBERtO YOUSStl:, O ProPriD I'EDRO ARGESE 11rtm1ou qui.'~» c;oolmlos df ctrnbio
feitos pda> "-"'l'rcqs Lnbo~:en Qulmica. lndú~lm Lnbo;en o: Piroqulme~ ''l1~0 co.uspondcm cf.:ti\•,uru:l'ltc a uma
iml)Ort3fJ.o n:aliznda" I'Vf" 1a1s cmpr~~~ c q11e, ap:!-.l<lr dis;1o, o5 v.s1<1~ rclJtÍ\W ao~ contmlos de c:imbio rnlll'O:IIIC
or.lm n::mctidoi p~r.• n c~teri01 . D;, mes1n11 fonni\ LEt\NDRO MEIREI.U!S çoofinnou q11c I'C'<Ilíza~ll contmlas de
dmbio de illlpt.>rtnçOcs 11ctitiu~ tam~m "'"nome <.b PitNtufmiçll, sendo q~JC a rwnutltr:)Ç:\0 que rceebilllll cr.~de 1~ ••
<I~ em d"ididJ do 5<:,:uont.,: fonna: 0-~·. p0l111 LEANIJ~O ç LEONARDO c O,s,-. (lllr.l o caixa d.'l f'li'Oqufmk-11. !P3rá
pa~amcr11o dos s.al:i"'" ele PEDRO .: I:.SORA. ll..t\NORO aintl;a afnmou que ;. punir de 201 J p:wou 3 renlizar
ITU11sfcri'nt'i3~ u11c:mac ''"llis li J~d1do d\' YOL<SSI:l' mediru•lc:: çonlrmos de c.'1mbio dt impcrtt•~Oes fictld.l$,
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EQRi.'Q..!t\8 EtA

YOUSSEI· dé toclas w;

impOI'IilÇÕes

c, ainda. <t utiliwçào de documentação fraudulenta para

rc;~lizaç;io de cuntratos. t!e c.ãmbio. b.:m ~.:omo il participaç.uo dos denunciados JOÃO PROCÓPlO.

RAFAELANCULO c l\IATIIF.US.

'

Pois bem. Embora lcnham sidc.l ideutificadns 3649 opcm~õcs de c5mbio e de imp-nt1uçào
frnudu[cntos. n presente imputação • relacionada aos denunciados JOSÉ PftOCÓJ>lO, RAFAEL
J\NG ULO 1: MATH ll:US • cshi vincule da à realização de 1.11 ~ ope-rações envolvendo as cn•presas
offshorc: DGX l \ IJ>.AND EXP.LIMI I"ED c RfY JM P.EXP.LTO como recebedoras no ex~e:rior do~

conlrutos de càmbio. que estão descritas em oncxo n
rc~pcctivamcntc).

que

p;ts.~nm

a

fa?.~r

c~tn

denúncia ('fàbelus A e O..

oortc jntegrí'nte desta, Confom1c visto. nenhuma d1:stas

opcmções rcalno.::ntc representava uma importação efetiva e serviram apcn~s poro simular e rem~:cc:r
llo exterior divisa.<> o momaruc l(ltol de USU 78.282.591,62.

Emb1.•r..t j:i ck.sérito, vcj11mos o mudrts

t1J)(!I'lmtli.

Eram simulados contratos de

Ílll]>Ortat;ão cvm a.~ empresas rJffihor~ de fachada OGX JMP.AND EXP.LIMITI!b c

IMP.EXP.LTO. (qllc seriam as
importadorns 11o

1~:rritório

s1 1postn.~

RfY

cxportadom:; pam o Brasil), tendo corno supo:>ta:s
I

nacional o.s cmprcS<u> BOSRED SERVICOS DE INFOluVIATICA LTDA

- ME. INDUS11<.1A E COMERCJ.O DE MEDICAMEt-!TOS LABOGEN SIA,

LABOG!Th~

S/A

QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGJA oe PlROQUIMICA COMERCIAL LTDA- EPP. t>orém.
LVnforrnc visto,

nc11hurna clcstus

em~csas

tinha existcncia lisica,

copacidt~de

de rc:•li7.ar

imponaçôc..-. ou ~o:c•ntrultl$ de dmbio nos valore-s i.ndicndos.
Algumas \'czc:s. visando dar .tpan!ncia de legalidade tis operações.. os in1cgrantcs do
organi?..ução cnmu1o.s;~ simu l:l\'él.J11 comratos c:11trc cmpré.sa.~ brasileiras c cstmngc.i ras, 1•i!>.lndo
justifiror. sobrctu,!n l:xtra as in.~tituiçvcs ftm1nceira~ cslrtlogciros. a rcalizoçi\o das transferências

intcmnciorwis. Nr: ;te scutidl>, pilJ'U tentar dar aparência de legalidade às operações de câmbio
rcalil-;tdas - 1o<.lns sem Dcclaruçõcs de lmportaçi'l.o · foi Jinnado um contrato simulado c:ntrc n

J>iroqu!micu

Com~· rcial

Lida. c n RFY lmpon & E.xport Ltda., no valor de RS 2,05 milblics. Este

'

controlO foi enviado por LEONARDO 1\•IEIRELLES (duboy 888. dubay66@Jrotmnil.com). po.r c:-

mail. em 06.09.2013.

p:~.m

r:stherho@haiJgSeng.com e parn jabcJumg@Jrangscng.com (do ll:mg

Scng Bank Limitt:cl}. visando possibilitar a C\'"1\:.àO de di\ isas amparuda em conlrulos de
J8 de 7fi
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l''rucur:1dori!l da Hepüblica no P:u-anó
m&'..Q.IA&r:.fô

'll>'r.~•v.prpr.mtif.got:Ju

importução/export:JÇão fic1ícios."' Rclbido concrnro, com o nome de ''SUPPLY AGREEMêNT".
foí firmado parn a suposta v.:nda de Gricerina e foi elaborado com a participação do demmciado
i\1ATI IIWS. 11''
Com bas.! nt.-s1a doctU11l:lllaçfio f.alsa. que i11dicavam uma ~upos1a imporlaçilo de
proJu1os.. a orgMizoc;ão criminosa rcáli,..~n·n contretos ck~ cãmbio simplificados com dtversus
currutvras. 110

Fccllilvu-se t!ntiio o co111rnto de cfin1bio. cujos valo!~ eram recebidos, no c>:lcrior, nas
comas gcrenciad.~s pek• or~;aniZ..1çi'lo criminow ~m nome da DGX IMP.AND EXP.LIMITED e.RFY
IMP.EXP.LTD, n:l China c em J l()ng Kong. Vale de-stacar que o LEONARDO MEIRELLES ern o
responsável pela DGX. etltfl•anto

~t:u

irnaào, LEAN!JRO MEIR€LLES, era responsável peta RFY.

No gcrenci:rmento Hmto c!ns oft'shorcs qu<1Jllo de
PROCÓ PIO c i\ lATEUS.

~uns co111a:s. coruribufam os dcnun-cindos JOÃO

dcsnc<.-c~ário, pois já cc,mprovndn a inexistências dns importações pçlas
cmpn.'Sa.s acima litdkadas. toda~ dominocns por YOUSSEF c S.Cli.S compat!>us, cllmprc dcsl:tC<Jr que
Emborn fosSe

!l

nrga11iznção crilllilioso era TC:i]){)JlSÓ \' d pelas cmpres;a:; ofl.i·/U)rffs DGX fMP.;\NO EXP.LIM ITED c

RFY rMf'.EXP.LTL>. t)U Ch ina t: em IJong Kong, rcspcclivanlcnl<.'.

R~:;llm~mc,

a· partir dos. dncum..:nlo:> troêa<los via correio clcuônicó da coma

çluba,•66'iiíhotmail.r;;om, foram encontrados documentos de c-ri:tção dn offshore DGX lmp. E:<p. Ltd,

víncu~-.da a LEAN DRO - que

1a1t1bém ligttrâ como membro da

diretoria da

Lab~gen. No
Kong.'~ Em

documéllto. L-EANDRO npttrcce como o responsável pela empresa, sediada em Hong

outro e-mai l. encaminhado por LEANDRO, em 12.05.20 l3, é enviada a conta dn DGX lMP. ma~

13SI'"rocesso 50.1\1~97 -93.101 J..o.l0.1.7000JPR evct111> 111.1 pp. t -25.
IJ'ilNo cad~'fno a:prL-cnd ido c1n ~cu pvder 0.1 GF"O h!I WIOUções llt:lilustril~ rorcrindo-sc- a ·•pl ROQ Rr v. SANCO X
LABOGE:K, KF'C X ·'ISJAWIDt. LEGt;NO X M,\l.GA"' (Procçsso 5(J.19SS7-14.201.l.404.7QOOIPR. E~-enco 191 AP1NQJ>OJ.2, Pú.gin;:~ &6) LOdos eslc~ Ct.llllilltos ~imuln:fos C"C<llllrlldos Co:!:!h 11 orpnil,>tç:ilo crim lnOtSa;
140PIONEER CORRETOI'(A DE CM•flliO LTPA, M ULTIMONEY CORRETORA DE CAMBIO LTDA, uOV
CORRE'J'ORA DF. C.i.rvt Bro. TfTULOS E V,\LORRS MOBfi..IÁ RJOS LTDI\ e lEVYCAM -CORRETORA OE
C;\Ml.!IO E VALORES l.TDA Att o pr~~lllc nlon~mo 11:lu IID elcntcr.cos pnrn ~lirrnu.r o cn•·olvhncnlQ d::Stll5
ôp<:radoms n3$ lhmdc,. c:•=• bom hnja ~uspcicas cn~ n·lil{ilo ll TOV CORRETORA.
1.; IProemo 5001·W6-<t2.20 14.404 7000 PR, E~·cm.;:, 15, PETJ2, J):í;.ino 16-:13.
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MPF ,
J\o1rni.stério Público Federal
l't·ucuracloria d:1 .R.eptiblica no Par auú

B>.B..C.il.U.I.l.E.fd

"'WH".prpr.mpf.;:llv. {)r

LTDA. (acc. S 1.~·575~ 11 ·8JS), no 1.3anco IISBC em llong Kong. COill o respectivo código .!.W{ft, 14J
Em 27.1 1.20 13, ror c-mtdl. LEONARDO (drdx'J' 888. tluba)'66@holnwll.r:nm) reecbc de seu irmilo
LEANI.)RO

(/~:wlclfO

flll!iri.!l!l;!.">@hmma.'l.com), o pa;;saporte deste último c commto soc:ia.l d;1

cmpre:>u DGX fmpon &
J)róprio LEANIJRO

E.'l:pol't

Lim itoo, rcgistmda em Jfor1g Kong em nome de

conlirm~' que a. cmJ~resa DGX

LEANDR0. 1 ~l O

loi constiluídn em seu nome, em Hoog, Ko21g_

com u supos111 final idade de e;..:pona:r para o Rm<:'il t>rr:trõnito~. mat.: tiJJc nllo realizou tais
importaçõc..-. c foi uriliz.ada p~m tl evm:ão :Jc di vis1•s.'"
A D<-rX possuía c-oma no Banco HSBC em llong Kong e uma

disponibil i7.<Ldos nestas contos, eram
organi7..açào

criminos<~,

lmn.sf~ridos

ve-.~.:

os

V.illore.~

para Jts cotllas no e...acríor d9s clientes elo

metlilll!h: o pagamento de comissão de cerca de 0.3-% pt'lrn LEANDRO c

LEONARDo•••.

Adl"J)nlis, foi enconlrado no c·mail de YOUSSEF

(pQuJ.2goi[J58@ho!mllil.cmn~ um

ad....ndo ao COnlmto cxistcnlc Cll!fC n DGX c cmpresu chamttda QUEST INVESTMENT GROUJ'

INC., otrshorc de ilnrbndos, refcrcme il pr·;>rrogaçào de suposto contrnlo de pres1ação de serviÇ()S. 1'1'

t~or
MEIRGI.LES.

LEO~ARDO
• JMPORT &

sLra

111

v~. a Rf-Y IMP E.XP LTD

é

um:~ oll'shorc em nome de ·LEONARDO

Tanto assim que em docLLitlcnlo aprcc11dido durnnlc as investignçüC'S,

em·ia pnm IIANG SFNG BANK LJMITED cumrutos cmre t:mprcsas RFY
EXPORT LTlJA

c PIROQU!MIC1\ COMERCIA L LTDA p:m:L comprn de

insumos no valM de US$ 2.050.0D\•,ú0. No t•-rnail, LEONARDO nlinna e!>tar enviando a
document<tçilo requerido para abenura dn cont:t ~m notnc da empresa. De~lOca·se q,ue quem
assino como

rl!sponsável p..-Ja empresa RF:-' é o próprio LEONARD0. 118 Ao S\lr ou"ido,

LIZt\NDRO MEIRELLES conlirmou que a Rf'Y em emprcst1 de LEONARDO, sohrcludo utili~de
142ProçessÔ 5001446-62.2014.<10<1,7000/I'R.J!,-enlo 15. f'ET'.l),l'ãgillll 7
14ll'"rore.sso :SO'l9597-93.2()1J..-l04.70001PR evento 111.1 pp. 25-35
1 44Ncs~ sentido d..:chnou o c.lemmciadr> L-EANDRO prnmCl· 11
1•1.20BAO-l,7000. H1-emo 14,

Al.lloridnd~ Polidlll. Prooc:1$o 50>19SS?·

1·1.5N~ sc:mido 1.kclnrou o dm1111<:i<Jdo 1,.1:.1\NDRO fl'Cr.lntc ~ • Autoridade r•old'"llil. Proc~ SM9551·
14.2013.404.70()0. l;\'~1110 14.
l<le}Jlroçcsso 5049597·•1J.20J 3 .40•l.7000ll'R, u1-emo 76. RcJlRESEN'T;\CA0_3USCA I, P~ifl:l 1'9
147Procmo 5049S'J7-93.201J.404 .700(11PR cvcn1o I L1. 1 Jlil· 75-116
I•ISPrucesso 50<19.597-93 20D..l<M.7000fPR. Hw111co 111. 1\U'I O I. Pd~inn 20-:ZJ
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110 Para ná
FORCAJi\BEfA,

para efetuar çom ralos de climbio 11 ~.

Não bastasse, á Receita Federal informou qu<.: as empresas c.<;tr.mgeims DOX !MP. ANO
EXP. LIMJTED

<.'

Rf'Y IMP. E.XP não figuraram, uo período de jl!ncirô de 2009 a dezembro de

<X~mo importadoms de produtos exportad&s pelo
Brasil, segundo sistema.~ Ja AdtrMa. ~ t\t.ada ob:;tantc, estas duas cmpr::osas COil.Stam ~Oint.)Çm::~res:~1s

20 I3. nem como exponadoras para o Brasil nem
1

l:.\J.Rlrlt!dOTil!> Cill I J [:, COOII;llo~ di! Ímpottnção.

Den--sc dcsuu;ar que ::lJ>CimS por intcnnedio d11 RFY IM f'. EXP. houve supostas re-messa
de produto!5 pan1 o BrasiJ 110 valor de USS

câmbio

rrauduh:ulo~.

63.510.51~,72, por

fnrermédio de 934 conlraC.os de

Por iutcrmédio dó DCX JMP. AND EXP. LJMJTED houve cva$ilo de de

USS l-1.772.076,'10, por mdo ela realização de 181 c:onlmtos de c:imblo fraudulentos. Assi1n,

:IJ>en:ls

v~1 lenúo-sc

da.'i o.ffs/wres DGX c U:FV, n

i"n-gnniz.a~ão c.r iminosn ·~\·ndiu

USS

78.282.591,62 por meio ue lll5 <:ontt'<lrus tlt:: clmblo rr:mdulcntos.
i\ o longo da.s

invc.s1igaçõe~. j·unlo aos c-maiJs dos inregrn.ntcs da organ i7.,'lçào crirni'lo...,a,

lbrnm apr4.1Cudidus cópias dos sc:guincç-s contnllos de câmbio da Jndüstriu c Comércio de

MC<I icmnc:nlos Lahogcn S.A u•:

- - ...

r J.OI-.201.3
t)J.OI .:lO 13

_______IDGX

Jmp. .c.,p, ud (Hoog Kong)

~ 99..229,60"'

DGX lmp. E."<Jl. Ltd (I long Koog)

9:i.ISS0.80'''

L

----

149N~~ :sen!ido dcclaroo o d~tlUnc-iado L.EANL>RO pc:mrue a 1\uLoru:l:sdoe: Policln l. l'n>ce:$$0 5~9:3:57.
14.20 13.<104. 7(100. [\'C111(1 J.l.
j50Pr(lCcsso 5007992-36.20 IJAD~.7000!PR. cvcn~' 20, ll~TI. Pllslnn 2
ISJ(Pmcc~~O S007992-36.201•1..104.70001PR Cwlli•)J I. IS. 1.19, 1.21, 1.2~.123 c 1.26)
152Co.~o~rnlo de c:lnlb)<> 000110277-19-l, re:tlizalldOjlllllo :â l'IONEI,!F!, CORRETORA DE CAMUrO LTD1\, depo,it.,clo
1111 HSIJC coll!a 800-57S~JI-S38 (Swín~ HSBCIIXJIHHKH) (ProoessQ SOOI4<16·62.20J4.4o.t.7000/PR, ~veoto 1:5,
ANEXOIS. Pd.s,inJ llol)
'
1$3-Conlrmo d11 c:ímbto 000110277-1%, 1.:0<1h:znndo j~nto 11 PIONceR CORRir rORA DI! CAMBJO LTOA. o,,mfludo
IISBC, conta !l08-S7~.S il -83& (SwiO: HS6CI KHHIIKII}. Equivt~lenlc ern mo.:d;~ nacio-n:~l il RS 19ó.SIS.41
(l'roe~o 500 I 11·16-ó:?.20 I·VIO.J 7000/PR, tH:mo Ii, 1\N ~XOJ 6. P6ginn 1-4)

110
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lV!inistêrio P"tiblicú Federal
Procuradoria dn RepiÍblica no Pnrant.

I<'IVH•.prpr.tlrpf.flm:br

I'ORCA TARI;t'A

W.l2 :?OI~

DOX fmp. E:~:p. l.cd (Hoog Kong)

.,.
OI.CRM 12

...._

94.640.00'"

Rr.v hnp. l:.'<p. Lul (l roos I<Ong)

I

Of.O.UOI:?

78..890.00...
~

R I'Y lrr p. r:>:p. ud (llong Kong)

jRFY JJJ~. l~p. l,Jd (I foug Kong)

108. r2.:w 11

j 71.J ro.oo• ..
1-19.997,00"'

Da mo.:sma formi foi possível oprccndcr os seguintes contratos dt":"' câmbio,
com 11 Lubogcn S.A. Qufnlicu Fin11 c Biolc-cnologia, SUPpslamcnte pura
impoortaç-ões15":
Dat:o ~lo ~lltl lrnto dl.' cii111ltío

~mprcn n:ç<'btdom no c;..ccrior

r

05.03.201:!

l07.1)3.2011
18.08.20 I 2
L_

Em n:l101ção

DGX lm:~. F.xp. ltd (llong Kang)

~

pt~gar

re<~liUJdos

as sçguimcs

Vi:! IOJ' !lu jmport11)llo ("Jl~ IJ.SS

-

-

-

IS. 196,71''~

IRFY ImiL &p. Ltd (Hong~

~-1 .3-16,001"'

RFY lmp. Exp. Ltd (ilong KQ"Ilg)

r9'}.863.01)'.:

J

~ RFY. é possi,·cl verificar que, nos conlmtos de câmbio, são idcntiii<:adas

I S4Comrnlo d-e tlimbto 000 li 0023S I CJ. 11!3li.llando jçmto à P10NEER CORRETOI~i\ DE CA M RIn I.TDA., diiP\Ilóitu.do
no USB.C. coo1:t (W'•!-37Jj I 1-(lj!l \SI,·orl: 1-tSJIC!IKHIII[KH). EciiJjvalc:flle em mocdJ nadon;ol a RS 1%.1~8.72.
(PI"ocl!>so 5001446-ó.:?.201~AO-L7000 1PR. Evc:ut~ 15, ANEXO I S. Pú.gina 1-4)
IS5Contraro do: çlimb,., n. 0001032906-IS, ~cllliznd::ljoallo.fl GJV\CO CORRE'fOR1\ OG Ci\l'l·f610 S.A., drposíllldo l.'ltl
S.TAN !)A R D CH ARTERE.D H/\N K, (Onto 31l002 56537 (S WI r-r SCOL HK IIUX XX).
em moedil nilc io111:1l
loR$ 135.917.'H(Pr""'~~o 5001·1-lG·62.101<1,<10-UOOI)!PR, EWJJ.lo 15,ANEXOJ9. J'ágimt 1·6)

&tuiv<~lcmc

1 50Co~crato de ciLnb 1o 11. Q0010l290GS6. rcnli~e& junti) 6 ORAÇ() CORRETORA DIZ CAMBIO SA • depo!imdo

STANDARO Cllt\R'f I:I<.EO BANK. ronu 3J:i.00:!56521J (S\\ift SCBU IKIIBXXX) Equivnlt-nte ('Jn moeda n3c.l~:~11a.l
;J RS 122.S.U.53 (Pruo:·c.sso 50014-16-62.201•1.40·111:lOOIPR.I!vMio H. i\N'EX020. l'df,ina 1·6),
IS7C0111r:llo de. cilnobtl,) n. 000101~62073, tl.'al.lJldO jvnlo ! I'IONE.~R CORR~fOR.A OE CAMI3JO (.TDA..
depo.si1~ no STAND.-\RD CIIAJUEI~ilD, roouà )IJ002$6S37 (IICBUIKHII), Equí:v-.llerue c:m moeda Rllcio.ral (RS
90,1)59.54. l'ltlc.csso 511014·16-ó2.101·1.404.70CJOlPF:. Jh•emo IS, ANEX023, l'"âglna 1-4)
158Auto$ l446t:''<.'fll•>• 15.17, IS.21 e 15 22.

IS9Contral,() d<: dmbio 0001033$78-lO. ~lllizndo jmtlo à GRACO CORRETORA DE CA.\11310 S./\.. S'I'IIFT:
HS~CHKHH HKI I • IISBC I JONG KONG • CON"I"A: 8135155 I I 838. Equi\'aleme ém mocd<111.1C'ion:~l ~ RS 26.43.!1.78.

"(Pro~5.50 5001446-62 2014.-16-I.?OOO.'f'R. E,--cnto 1:5. ANCXOI7, Ngina I ~J

J60Comrosto de nmt>1o 11. 000103391S62. por im..-mH.'dio dh GRACO CORRETORA DE C.:I\MBIO S..\, dcpostllldo
no STIINDARO CHARTl~ReD BANK. cont.1 31J00256Sl9 {Swift SCBLIJKIIHXXX). f~qllh'lllà!le u RS 94.SJ4.S7.
~'rocC"SSO S00l446-Ci2..:!0 I-1..104 iOOOIPR. Ew111o li,ANuX021, 1'ó1).inill•(i
161Controlo d~ Ciimb io n. 000!07241«)7(), por Nntcnn~dio <b PIONt.:ER CORRETOitA DE CAMBIO l.lllA.
dt<JW,.icl)(lo no ST/\~0.-\IU) CHARI EIWD llAN.f;:. ron1-.1 313002$6529 (Swift SCBUIK~IIiXXX). Equlvo1lentc em
111~dn nnCtOIIDI a R$ :":! 1 1~.619,29 l'roccs$0 SQIH·H6-6:!201~.-IC).I.7()()()1f'R, Evento IS.A:--IEX022. Pdgirll J-4
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Ministério PubJic<J Federal
Procuraclor·ia cr•• República IH) Pm·:lná
~
du-as contas; amlms no SlANDARD CHARTERED. conra 31300256537 e coma 31300256529. Por
sua VC'"f, El lJGX r<."ali;rnva os
8!3575511838.

~gamentos para a s~:guintes eonla no HSIK HONG

KONG:

Ncs1c passo CltlllF>rc identil'icnr 11 partidpuçoo de- cadn 11111 dos dcmmciadc•s llliS
importações n:etli tadas com n DGX e com a RFY.

J0,\ 0 1:-'ROC ÓI'TO tilüw c-c.nhccimcnto de que ns empresas DGX c RFY não existiruu
de l"'tlto e de que os conrralos cmm mc111 5Ítnulação de iruponaçõt"s; com o intuito de evadir cli\'ÍS~.
Relembre-se que ele tinlm v.a.-:to cxpcricnçia nil árcn de câmbios. Foi .rOÃO PROCÓJ"IO o

rcsponsá\•cl por go.:rir. jllll!ílmcnle com AL13ERTO YOUSSEF, os depósitos que eram feilos para tais

oiTshore.~. bem Cpmo n.'alizJrr 1ranslcrências iiltcrnncil)n<~is de valores. .1\s:;ím. em sua mesa na GFO
fornrn enconlmdos nlo apenal.i os d<x:umemos de cons1í1uiç.ào da cOsl'lorc DGX em nornc de

LEANDRO MEIRELlES. mos LnmO.:m I) pnsst~))l)rte dele e a conla d<~ emprcsu t·m flons
Tuis docum~n lo:- Jbn1m t.:lll'iadc1s J>elo j)Tôprio LEANDRO.

Koog. 1 ~

t\clcm:1is. na Gf.O foi ilJlrc;~nliida cópia do p;1ssapone de JOÃO 1-IUANG, rm me:>.'l de

.TOÃO

l)l~OCÓJ'!0. 1"'. Rclcmbr~.:-sc

NELMA PENASSO KODAMA qu.:

que HUANG cr-ol mn dos irde,grontes dn orgm1iaçoo de

rCllLi:ttt\a

a

ubertu~u

de

empresas

oiTlihorc

110

cx.tc.rior. Isto

arnmta para n atu::~çiio de .rOÀO PRQCÓl>JQ nO: crinç.ão c ndminiMr111,:ão das e-mpte$HS offihor(!.S
DGX c da RFY.

De outro lado, JOAo PROCÓPIO gerenciava n conl:l

110

exterior, a rna~tdo de

ALBERTO YOUSSEF. :.leste sentido, os dados da conta tfa DGX em l-long Kong estnva em
<li.: JOÃO PROCÓPIO na GFD

114
,

assirn como

W'l1

~t.:r

conlrato simulado com ~sta empn;sa. lit"tni!do

ACIO próprio d~rHmciado, em nome da o!Tshore ELBA, cóm a DCX, visando íl movimcntaç~o
illlcmacional de va lores, H·.< conforme será Yisto.

i>or

su;r \'Cl.

conforme dito. i\JATHEUS muavu paro so lucionar

162 V~r Proccss() ,5[1-1'1 55 7-14.2011 40·1 7000•'PR. h'C<IIO f ~4. A P·l NQI'OU,

163PI"O('cs..w SOJJ.I91-t\).2014A04.7ô i)I}IPR

é\'Cil1uais

prob-lcn1as

~gioo 76-S:S.

I~Proeesso ~9;SS7·1 -l.20l3.404,7000tPR. ~-..;nt•:> 188, AP·INQPOLt, PUgina 65
16SPmc~ 5049S57·1·1.201l,-l04.7000/Pft Ev~llló 188, AP-INQI'OLI, Pllglna 60
43
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•

Ministéd o Púulico Federa l
P rocurndo 1·in d a Rcpú blicn no

P~ raná

M'W"II',prpr. mpf.goitbr

f!lliCt\ TõHEfc\

que t:\cntuahm;nlc existissem nas tranli.:l!ÇÕC..'\ inlcmacionai.s em nome destas olTshores c tinh.1 plena
conseiêrlcia da ilicitude de slla atuação. Neste sentido. em poder de MAn lEUS na GFD foram
nprecndido~

d(lcumentos que comprovam sua íntima ligaçilo e sua atuoç.ão em nome das ofl'shorcs

R.FY e DGX. cturforme "isto. Foi npremldido documento em que, em nome da RFY JMPORT &
EXPORT. controla serviços profissio11ai!i no e~>acrior do cscrilório SHENTON LA\V PRACTICE

para rcsoh·cr un1.1 qucstüo cn\•oln:ndo esta cmprcsn. O ' '<W:umento

~om tt

cobrol'lça do5 qllun:s.

datado de 03.07.~0 13 ê crn iodo i'l RFY. roas ;ros cuidados do denunciado MATH EUS.'t Da mesma
lllmlD, 1\1,\ T HEUS ntuou em nome dn RFY, quando ocom:Lt um problema de tronsferêncio
internacional ck \alore..'> rdcreutc ns impuluçõC;:; fra~Kiulcnms. Neste sentido, foi npreendido em seu
poder o contmt11 dc constituiçilo do RFY IMPORT & éXPORT LIMIT~D. em norrc de
Tom~1 1\ consta\'O

LEON/\RDO 1\IIIREl.tES.'"'

em seu poder um

~ocurnenro

de acesso por

intcmet b<mkillJ;: ,Ja con1u d1.> RFY nn B:lllco IISBC ern Hong Kong, 808·806764-838. datado de
junho de 2013, com C'llrimbo da RPY Ji\IFORT &EXPOR'r LIMTED, indicando que estava atnmdo
en~

nome e

J><II"'J

cstn

empres::~

Pelo cx1m1o da CPnta é

("For and on behalf' of RFY IMPORT & EXPORT LlM1TEC·").161

po!>..~ivd

\'e:ilicar o depósito de diversos valores rcfcrcnles a tmnsferenciM

inlcmncionais. Um:1 delas c dt.:stacada.
empresa

KAYBll ~

a umn trrutsfcrencia de USO 300.000,00 pam a

EXJM I>TE LID. cn· Jlong Kong.111t
I'\IIEIRELLES

LEONARDO

re fercrll~

~m

scguid:1, consta c-ma.il em·:ado de

Crf" mpon,mdcxpon 11 -g.rnail.cQm)

para

MATH EUS

(mntl\elts'Ü'mosiltl\IJ:-. nsh•.br). tl:ltndo de :! d.: julho de 2013. c:m que aqueh: m~mdn pom este c6pra do
e-m:~ i I enviado

p;ml o rc:-.ponsávcl dn cmpre!>a KAYBEE.'" Em seg\Jida. MAT I1EUS etwiu e·cnai

para o<hogado

~lanin

de

Cru7~

se inlitulando advogudo d:1 Rf-Y. alirmando <1Ue hou\'e \!ma

1mnsl"crencia inll:rnaciónnl de USO 300.000.00 por cquh·oco pílTO a com.a da KAYBEE em

Singn rmrn. ru1.1k> pda qual rcq\tcr a restituição dn quamia. No c-mail, o dcnuncindo ~c que sejam
romndás as medidas para rcstituiç3o do.s valores e env ia cópia do passuponc de LEONARDO
MEI R ELLES.~' 1

l'm seguida. o ad\'ogado ft.lartin de Cruz envia a notilic.!lçil.o paro o dono da

1661'roc~ 50-195~7 ~.:'.013.-10-1 iODO PR.I~\~ttt;, 190. AI"·INQI'OU. PA~;inn 18
I67Procc"'" ~049.557- 1•1 201 ~ 40.1 7000•1'R Ewnu 1'10. 1\P-INQI'Ot..-1. P.lgin.1 J7-IJ
16SProccsso 5G 19557-1 UOD-~OJ?OOO•I'R. l".:nt> 190.AI'-Il'-IQPOL·1, P:l~tlna ~-1-'llí
J69t'rocmo 5().l9:>S7-1-l.20 t l A04 7000 PR, Evc;nto 190, AP·I~QPOIA P{l!l.inn ·18
170Proc=o SO.l9557- L1013.-IO.J.7000 I'R. E\'Cfllo 190, M·INQ"POIA, ~ginn SI
171PI'OC"I!~$0 50.:9.557-t4.~013.40.1.70(l():PR. E~-entg 190,AI'·II\'QPOI..t, Páj&iJIJ 54

·M dé 78
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Ministério Público Fedcn•l
Procuradori:t d~ Repú!Jiica no P::tmná
fQRCA. TAREf,\

empresa KAVI3l~E em nome do u<.·m.mciado

nlATIIEU.s.m L.>es.taquc-sc que ~lATriJWS nl.alen foi

mhogodo da RI Y. mn..~ :;im de ALBERTO YOUSSEF, c.tinJla plcnn con:;ciência dD utilizaçJt· iHcica
destas oll~horcs Adcmnis. em pl>dcr :leste dcnunciauo loi apf'C(!ndido balanço J>-alrimonial d~t
Lf\BOGISN. cnl que const<~vam as uivcrsas remessas pelo e..xtcrior feitos por esta empresa, dentre

ela:; da RfY e d,t DG:'\. 111
Por ~Uõl

V(.'%,

ll<\FARL ANGULO, confonnc dito, j~ roi ÍJ!elusive condenado pelu

utili1,;1ção de conta:; de om,hore no e.xtcrior, no bojo d:J operaçflo

C u roçltO,

No eas.o das imponaçõ<..'S

fr;mdulcntrls, sua Jimçiio era não ap~,;nns realiw depósitos e tronslerênciiLS de valores entre as

empresas irltCrcs~;tdns ~lll rcnlií'.ttr n cv::~süo por inli:mlédio dcLS offshon.·-s RFY <: OGX, mas também
realizar a contnbdit.lrJdc <lest~"S. dcpósitM em fn"or de ALBERTO YO.USSEF.

5.

D :l

m:mujcnçilo uc

v:al or~~

no

e:~. lerior

. em ucclnnlção ih !lUto•·itltuJcs

competente-s

O <knunci:tdo ALBERTO YOUSSEF. juntamente com, os denunciados ,JOÃO

PRO CÓPIO, u :.ANDRO e LEO 'AROO, agindo em coocun;o c unidade de dcsicnios.
manCi\'cmrn no ~ x lerior cJepósitos não declarados à rcp<~rtiçào fcder.:~J competente - no
BtulCO Centro ! ••

Cll$o,

o

no dia 31 de dcz.erntro de 20 11, em vulorcs Sllpcriorcs no cstabeJC(:iclo n.a

Resolução 3854/201 O dn R>~n<:o C..:n\rlll, ou v.cjo, USD I 00.000.00'14, 111ais t..'spccificmnentc na conta

313-0·025652-9 da oiTshorc RFY IM I'OI~T & b'XPORT. no STANDARO CIIARTER.ED BANK,
em I !ong Kong.

Confotmc vi:;lo acima, loram idcntiticadas duas conta!) da RFY: ambas no STANDARD
CIIARTEREO, c.. ma 3 )3.()..{)25653-7 c coma 313-0·025652-9. A primeira conln era em euros,
enquanto a segunda ~.m dólares. A:; coma~ desta empn.-sn eram utili:wdas pelos-denunciados paro o
r~ccbimemo do~ '.tiOtl·s

oryanizaç~io

prnvc-mcnrcs da:;

Jnportaçõ~s

crimi nosa lidt.:rnda por vou:sEF. No

fraudulentas, embora sempre em provcioo da

(.'US(),

da análise do CXlr.tto é poss!vd vcri ícar

172Pu:.•<'-:IW 50-1955·;· 1·1 20 IJ-10-1 .7000 'PR. EwuiO I 'lO. AP·I~QPOL~. P~wna 56-57
173Procc-.sso 5049557-1·1-.:!0t 3.·10-UOOOIPR, ~''ffiXI ti) I, AP-INQPOI.I, P~gil\1! 23-46.
174RESOlU('ÃO N' 3.8SM20JO· ''Arl. 2" A dec: ~raçilo de: qt.tc lroll<l o :m. t•. in.ciiiSivt Sllil.s f\!tilic-3Çóe$, dc:v~ ser
pre.srl!d:l illttt:Jirncme. ,,_,.,. rndo c tctrtinko. oo dalll·blose ck 3 I <k deu-ttlbto de- c:ad.1 :snQ, ~JI.mndo o~ beRi c v:t lore$ do
dcct:u.:.,,ll<.' no eSIC"nl'r ro1Jlli73t"erlt, nessa d:ll!l, quawia igu:~l ou superior il USS I00.000.00 (cem nlll dóllll"tl dO$ E,lildO$
Unidos d:~Aru.1ric<~), ou ...eu equivnl1:111e e-m

outn.~

nocdas".
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MPF
Minist~riu Púbiioo F'cdet:lf
Procur-adorin <13 RcJ>Úblicà no Par.ln{a
fORCt\lAR[Ft,

que ha\'ia di\,;rws depósitus e-nviados peh1s empresas INDUSTRIA tABOGEN, LABOOI!N
QUii\•IICA c PIR:CJQUIMICA. !'()r sua

dezembro de
YútJSSEF

diversos

~OI I o

Qtlllll

valor crn -([c USD 987.863 .92). O próprio LEONARDO afinnou qtac ero

se utiliza\'o das

uepó~IIO.S

,.e7~ a con~ cht:gou u ter ~lLlasc um milh:lo de dólar<:$ (23 de

rcfercntc-.s

~~

COI'ias

de sua cmprcs.ta. T11nto

assin~ que n~1as contas havia

.ndjt:; - diver.sos prov.:nícmcs: da LABOOEN. U!ilizada pór

A.LBERl"O \ ' OUSSEF. Confonnc vis•o, .10~\o PROC:(Wi[O
YOUSSEF na lllO\' ÍtnCIIl<'lçdo dcs1a e de outras comas no exterinr.

çlil

quem otaxi lrtt\•d ALIJI"WTO

Assi111. na mesa de YOU&SEF n11 GFf) foi Rprc.~ndido o exlmlo J~as duw.s contas
mcm:ionadas, O tl pt:rio<lo compreendido entre 14 de setembro de 2011 e 02 de junho d~ 2012. m

Assim, nu comn 313-0-015652-9 - que .em em dóla r-es - havb o quanlia d~ US!) 1QQ.909.ll (cem

mil. novecentos c nove dólarus c vinte::: um centavos) no dia 31 de dc-1..embro de 20lJ. \>a lares
,,.·slcs que csla\"om disponf'Vds paru os dt·mmeiados..
Porem. tais

valor~s

n:llo

Jor~m

dedarndos por ALBERTO YOUSSEF, LEANDRO,

LEONARDO ou .JQ,\o PROCÓPIO ás nutoridad.cs compelt:nles, no

conforme cxigi~fu p~lu ResuluçJo 385ll/2010 do ilBnctl Central.
dcclumdos :1 Receita Federal.

C:l.$.Q,

Tamp<1ue~

o

Ran~ ~m.rul.

os valores rQ·rrun

l:.m <li">l'nuda SÍiltCSC. VCnlicou-sc que, Unlll vez O dinheiro no exterior, dcposiladu nas
con1us d:JS divcrsL1s olfshores dominat.!IIS fk:fEl orgut"lizaçilo criminosa - proveniente dos inúmero·

crimes prnlicados. sobretudo a J>t<itica dt: eva'silo de divisas:, de opemçào ilegal de instituição
linanceira, dps crimes comrn a

Admíni~tmçãó

Pública c crimes tributários - os dcr1uncindos

simulavan1 contrtllos, vis;:u1do. a..<;:sim, nHwimentar. dissimular c OCllhar os referidos'" \'lllorcs.

Vejo mo$.
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de valores pmn:nieruc dos diverso:; c:rirncs pmtie.aüos por ela, sobretudo \I<JivreS decorrente_-. da

evasuo de

Públic~t

dlvis<.~s, d~ opcrnç.llo ilegal dt: instituiçdo fi:nanceirn. d'os crimes contra a AdJJiinistraç.lo

e crimes lribut:irios. Nceçssririo. port:Jn'tó, ffilcr tJm stlmárit) dos diversos elementos

apurados, qué .1j}O nt;,tm paro a.~ pr.lticns ilic:i tas comeridns pda orga ni.znçllo criminosa.

De início, impona tlcst:Jcar que a atuação do dcnuncimfo ALllEil.TO YOlJSSEF data
de longa tinto nu si5teuw

lin~llletiro parnJelo. Trnbtllha. oo mín tmo, luí vin te nnos no men: ado de

cfiJubio paralelo. como dofcjro, c já loi considerado um dos 11111iorl!s doleiros do Brasil.
Juici<Llmcnte.

obsérv~-sc

QI:IÇ

em meados de 2003, quàndo da

dcCl~graçiio

do C<t'iQ

Ban<-"~laclo, ronwu-s.e conhecimcmo de que urna das pc."ÇaS chave do csqu~.:ma de evasão frnudulenln

de l.liviS<t.S perpmado n:J décnda ck 90 cro jusenmCll!C YOUSSEF. Utilizando-se <lc cor}IUS l'mccárias
no Brasil em nomt.'! de h:rcciros. o dc•lcjl"\) operova oo

merc.~do

de

e~rnbio

negro, alm\·és de

operoçõcs tlc tlôlnr·c;<Jbo que :Liimcnta\'llm os ccmlas CC5 por ele conlroladas oo

c~lcrior.

lmeressarltt: An<.Jt;Jr diólugo. t'aptndu t:()lll at.tlorizaçilo judicial durante a opcraç.ilo Luva Jnlo, c:n que
YOUSSEF com·crsa

C.'Om

ANDRÉ LUIS c afinml que já chegou a ter ISO tniiMes de dólares

n~

coma. Mlc.s de ··qucbr:.u-"- ou seja, de ser preso no paSS;J.do- e méSmo assim f>flgoutodo mundoY•
Naque la épocn. no B:m.sit,

llmas

das principais

cml'"·:~ l'n>~>.arv

ertcontrava·se rcgistrnd:J em notnc du

quadro socinl Ct~l compos1o por :..CitS !>ubordinndos.
171.964.954,00 foram depositados er:n cor.Las CC5.

COitiUS COnlroladttS por

YOUSSEF

i\:.:.caqclria EntJJI'Cl>'lrial S/C Lidn., cujo

Apenu~

Qu:mto As comas no exu.:rio:. nuqueht épocu se

por meio dcsUJ (mica cont<t. RS

~1purou

que as mais utilizadas no

esque-ma controlado por ALBERTO YOUSSEF encommva.m-sc em nome . de tl'!lllS empres
uffshure:r: n Rttnb:-

lrltCl'llaliot~'ll

Corp..

cujn

movímcnra~lo nproxirr:a·se a

cnlre os ruws de 1997 c 199S. c B Ju11c lrüo.:mational

USD 163.006.274,0;;

<..:orp., n qual recebeu depósitos de

CCI'Cil

de

USO 668.592.60.$.05, no m~srno perfodo.
À

époc;.~ da opcraçãll. dccrdot.~se a prisão prevcm]va d~.: YOUSSEF. O doleiro opto

'-'"'"'-'-.ti.:.!~~P . ~~.W.ffi...!~~Cl.loo~1ul\'""""w...!.!.lA, EU QU~BRJ!JJ,.IQUF.I COM 20 NEGATIVO, I'AG UI!I
LAR, 6COMIL DÓI.AR. ail!: rude. Enrcmdcu 'r !Pro«sso 5~CJ:597.
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"'""'''•J!rpr.rnpf.gol~hr

por cclcbmr Ul.-mdo de del:u;uo premiada com o p~111Jtte/ fedem! c o MinistéTio Público do E.stado do

Paraná, tendo n:velado KCU •Mvolv[mento oeste c em diversos outros (;rimes de luvogem d~ dinheiro.
inclusive d e valoH.·-~ provenientes dt: crime~ contrn a Administmção Pública. m
Urn dos bcllCficio:; rccebido3JJelo doleiro dc\'ido ao ocotdo mencionado roi a sus_pensão
do Lr<.imire de diversos outros intt u.Crilc-s c :1ções penais aos quais respondia. dentre eleJ> aqueles
rc!Ulivos fao CSL\ÍIIllillo da Copei/Oivcr•ar. A condiç<io necessária consistia no doleiro n[[()· mais
prmic-iJr a ti vid:td.;:; i lic'ilt~:;.

Emn.:t:mto. no :i.mbito da inlo>listigação da presente VJX'raçdo --' intitulad11 Operaçoo Lavn
.lato· tomou-se t:onhccimcnto de <tuc o c:nt denunciado nunca abandonou suas otividudc ilícitas.

Vejo mo~. surn::tri~nlerU{', os elementos j~t Bfl\lrodos até: o prescmc momento, no bc~o das
impu1tlÇÕCS j;\ aprcscntndas.

De tnício_ ALBERTO YOUSSEF. junt.amenlt: com LEONARDO MEIRELlES.
LEANDRO

~v!l· IRELLES.

PL:DRO ft:P.:GESé JUNIOR, ESDRA DE AR.i-lNTES FEHREIRA.

RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ c CARLOS ALBERTO PEREJR.A DA COSTA, lbi
'

ac.:~S<.Ldo

por con.s:timir OC!:.(ilniza<,'ào criminosa, oper-ar insti1uiç(t0 financeiro sem aulol'iznçáo. rc..'llizar

comratos de cdmhio fr.:urdulcmos, eva~(• de divh:ali c lavagem de ari vos (qltiUtto ao último crime,

:rpena~

YOUSSEr c CARLOSALB!!:RTO), delitos previstos nos arts. 2• <la Lei 12.850/2013. 16,

21, parágrafo \mko, e 22. capur c p:mlgraiO único, da Lei 7.49211986, e 1° da l.ci 9.6 1311·99&,••t
lnicialmcmc.

A

acti.S<LÇeio dc.monstrou que YOUSSEI', L f:.ONAROO, LEANDRO.

PEDRO, F-<iDRA RAI'l lAEL c CARLOS Af.B I.!RTO c<.>llSlituíram c
ct'iminosa, ao menos desde 2012

1
1'1

nl~ nuwço dt' 201~.

associando-se

itue~ra.rrun
~:m mais

orguniwçào

de 4 (qL.atro)

pessoas, ~'SII'llltrr.drncncc ord~tmda e carnclcrizru.l;L pela di\"i:;ão iofonn11l de t<lrelàs, com ól:ljctí•·o d~;

obter. dire1u c ino..lirt;tmncntt:. vanu~gcm ec.onõmk;:~, m<.:diame a tmítica de diversas infrações Jli:Mis
177A UIO$ n• 200.1 /~1.00.002-: 1-1-0.
178F<llos a:pur.!dt~s no bojo <1.1 úa açlo ~rlill n• 50~.5699· 1 7 20 l .t.d04 7000.

179 A ôl~l!tiZ!tç-Do cn 111 t11osa se ir\IÇIOU no mi•limt dc:sdl! o lní~io de 201l, tipif!t'lld:t ini<IinJmctll<" "01110 qtti)dnlh:.1
i\~- com a Let l:ll!50 de~ u~ ngosc;:, <"e 20 13, que entrou em visor no di:t 19.0?.2013. :t condul.a J'IISSou li ser

\:nqvadJ.tdU nes..c llpl • pcnGL poor ~ lr.JUlr de crim.: ll<:"fmln1entc.

2243
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Procu l'àdoria do Repúblicn no P1H'~1n :i

PI'IO'II',/)I'flT: rrtfif.f:fll~ bt

fORCAL\!tW

tk ct~cltcr tran, nacion:tl c cuj:LS penas má:<im:~s slio superiores n quatro an(ls. Ademais, cmrc pelo
merlo~ 01.200t1 c: 17.03 20 1-+u". YOUSSEF. de modo conscicnt~.: c volumário. agir}<lo em concurso ·c:
unidõ~.de de ucsi~;nios com os dt:mai!l denunciados ru~queln ocasião, fizeram opernr im:tiiuiç;1o

financeira inforrnal, sem a devida autoi1Ízaçào do Barleo Central do Bmsil 111 , ao comandar c realizar
ppcraçõcs ilcl:(ob no mercado pmnlclo de câmbio, principalmcn1c com o fim de promover C\'3S50 de

dhisas do Brasrl. Em udiçào. YOUS 'Eif. mais urna \cí'. :~cindt' ..:m concur&o c uuiumlc de <lc-s1gmos
com LEONARDO. LE1\NDRO. PEDRO. ESDRA. RAPHAEL e CARI.OS ALBERTO, comondou

c realiz.ou. de moÔ<) eonlõcicme c volun~.trio. entre j unho de 201l (pelo m en os) e t 7.03.10 1 ~ 1c_

said:LS de divisus do

nrn~il

p::rr.t () cxr.:rior. no valor global deUS$ 444.659.188,75, r•or rncio de

3.6.t9 oncruçioc.LJ!c ciirr!..W.Jl. envol,·endo

llS

einpresns CFL> INVESTI M E NTOS LTDA,

BOSRED SEJr.,.·ICOS DE l>JFORMATICA LTDA • ME. HI\·IAR CONSUL1'0RJA EM
11\:FORMt\TIC-\ LTUA
INOUSTR!t\

I

i\IE. J.,\1:! OGEN S/ A QUIMlCA FINA E BiOTECNOLOGIA.

COl\HiRC'IO DE )t.IEOlCAMENTOS LABOGEN S/A. t>IROQUI\-HCA

COMERCI AL LrDA

EPP t! lUviV & CVV CONSULTORIA EM INFORMATICA LlDA.- ME,

assim como ns ~·mpr~:sas (J[fShorc DGX L\ !P.AND EXP.LlMrTED c a empresa RFY IMP.EXI'.l...TD.
Paro a cfetuoçã<' Jas operações. houw :\ !>Oncgaçllo de infonnaçõcs que dcvcri;ml ser
a,-;:sim como a

pr~stnção

p~1adas.

<I<: informaç?ICS fJbas e diversas dnqucl:ls exigidas. YOUSSUf e CAJtLOS

ALBERTO. nin<.la, cnln.: 3-1.08.2010 e 03.05.2011 . ocultou c moYitm:nlou IIS'j: 3.135.875,20 Vti lores
pro\'cnicnlcs dns
INVES'f l ,\IENTO

crimes 3ntcccdelll<!!> indicndos. por in\enm:dio das
LTOA e DEVONSHIRF, GLOBAL FUNU.,

coi1tnnos de dmtHo. em qLtc fornm
Estrnngeiros 3 I 0ngo Pmzo -

prestada~

hl\'é~timcni•JS

J>OT

emprcs:JS G FD

irucrinéuio de quatro

infomul<;ÕCs Ji.Jlsas, sobre o fnlsa rubrica ''Capitais

Diretos no Br.lsil • p:~rticipilçãO em empresas no J•aí:;-

para aumcmo de l ;tpltal", imcstind\1 cnpiwl na

cmp~

G FD,

qu~u1<lo,

em verdade,

trotava-~e

de

üli,•idadc vis.tndu ocultar, dissimular c m::>vimcmar vaiOn.'S provenientes dos crirncs antecedentes

cxistcrHCS no exterior. Por tim. YOUSSEF foi denunciado por ter adquirido

ç

ocuhndo, com a

p;uticipaç4o de CARLOS A LOERTO, a propriedade do ap;m:uncoto n• I ! J-A. situodo no
Condomínio Edilkio \V:1lk Vila Nova. em São Paulo-SJ>. com o produto c proveito dos crimt.·s
I SDOa1o1 de !ua JlfÍ.s.'ICI ''n!\ cntt \01,
ISICummrinndo o d"fill'O rtCI an. 2:>, r utmr c§ 2•. dn l.er.J 131/l'íl, no~~~. JO. X. u c c/, d;a Ld 4.595'6-1 e oa nrt 63.

§§ 1• c 2". d;a Ler Q Ot,'l •IS.
lS:?.D;un de ~ua pnsau •''.:":nll\.1.
•

4911~
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!::Q.I~

:tntcc~Jentcs. s0bn.:tudo t!c crimes contr.a o sistema finnnceiro nncionnl. acima indicru.Jos. Referido

imóvel, que pv~sui valor atu.Lt de RS 3.727.733,56 1 '~.~. foi 11dquirido em nome da cm~sa GFD

INVESTIMEI\'TOS LTD-1-\. no ano d~ ~009, cmprc.so esta que nàtl se cncomro em no.-nc do
dcmmciadu YOU 'S EF. mos que cru de t:.uo por ele conlrolndn.

Pois l>ern. Apcn;I.S com base rm rclerida imputação, vcrilictt-sc que a o~lln. znç--lo
crillliuus:.J. C'V!IIlht pum o cJ.Icrior, po•· OJciQ ~imul~1çito 1.!1: imtlo.r tnçõcs, nos molúc:s ~cimu

t.lcscritos, nproJ.imad:uncnlc meio bilhão de dólares.

Ademais. em outru açio

~nnl.

imputou-se a YOUSSEF, junlnmcmc com RENE U..U17.

J>I!REIRA, SLEI\IAN NASSI~l EL K()BROSSY. t\•tt\RIA DE FÁTIMA STOCKER, CA!tLOS
HA13ln CHArER c A:--!DRE CATAO DE MIRANDA. n evas~o de di\•isas c IB\'agcm de ativos

provenientes do nurcotràfico interm11:ional. crimes previstos II01i m1s. 22. pará~rafo único, <13 Lei
7.49211986. c t ~. § 1". ll. da l.cí 9.613/1998. Os latos :-t.brongcm o pcriodo do linal de ogomo de

2013 u meados de sctcmhr? de 2013.n' Conf'onne a acusaç;.io, \'OUSSEF pfi.'Stou nuxflio em etap;L
do.: lavagem de dmhciro. ao pcnnitir
escritório por Rr'\!1·.,

\ ál0n:~

do

P~ru.

dcdteacl;~

recebimento de parcelo de valores (USO 36 mil) em seu

e-sses que scrit~m <kstinados no pago.mcmo dc cnrrcgamcnto de t.lrogns

adquiridas da flolh·ia. Segundn
trnnsnacional

ó

~:ons•a.

RENE c SLEIMAN tl\lcgram umn organi1.nçilo

ao trúlico de coco111a odquirida de produ1ore.." çu fomcccdorcs do Boli' ia c

dros,a c.;ssa geralmente embarcada no Pon_o de Santos com destino à Europa. Eles faliam

parte do núcleo <lpcrncional c financeiro da organi.w.ção. responsável pelo

circul;~çiío

dos n:i,•os

ilícitos c :.-cu "rcin,·estimento" rm aqui:;içl1D de novns c.nrgas de droga. A organi .....açi.'lo é Cltpilan:mdo
por MARIA

DE FATit-.•11\, rooicnda no lng!ntcrra c responsiÍV('I pcln negociação da dtuga

COll\

il'l!liC!llltcs naquck conlinclllc. bem como pela introduç,'ío dos recursos auferidos COl1'1 u prãtic:1 no
l3rasil , para n :ltJur"içilo de- nO\'OS c:lrgils de droga. YOUSSEF lbi denunciado por ler prcslndo
auxílio material O:!') opcruçõcs financeiros

ilcgtti~

du orguni7..11Çilo.

t8JU111datlt: !Jim' 1 1pu). V:tlor de Ullrnalh'll m•'4ÍO atualiz.tdo em H o.t '201-l httn:lf"\'"• !11j coll' br'çolt!lo!Jliii!Q:
] 8::6aht lb h!illl. () t ~ .it funcio11.1 l'"r.t l.l m.:t••nh' lltobill.lri~ como u1u çun~ofidaJ,,r uo: informaçõc~ Di;uillllClll~ ~'o
t•'.lhlad;J, mdh..ll'\:., Ul.' C•>lllrihlli\'Õ~' de 1111.1Ji!~lh, .:ar.~et~n,!l<"~'. onrf>mlnÇ\)<• ~~-'lli~il:i. ,.•1!.'1-.;;:. de tr.III'-IÇ<~< Cl~
fe>mco.:lclll> por <;\llll(lt.3uor.:~. \.:llo.lo:<forc•. Cúfl.:t~. jm,)bil~\ri:b.: incorpomdon.'"'- ,\, mr~;~nn~<'l.:'> -Jo :mali'IICLI~.
c.luf.nn..lda' c d~~pol•ot>dirAu.l" '"'''di.Jlam'""(' al> 'i>lli1nlc
IS4Tnis fruos .1410 obJ~t.:. d:l "~o pcnnl n• 50.25687-0J.:ZOIJ.-104.7()00.

so <k /li
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Adl!mcis. em ouLra imputar;ào115 ALBERTO YOUSSEF c 'J>AULO ROBERTO COSTA,
junlamcntc com MÂRCJO 130N!LIIO. WALDOMIRO OUVEIRA, MURJLO TENA BJ\.RRIOS,
ANTÔNIO ALMEIDA SILVA, LEO?-IARDO MEIRELLES. LEANDRO MEIRELLES. PEDRO
ARGESE JÚ:--.IOR c ESDRJ\ DE ARANTES FERRErRA. foram ac\ISados formalmente pelo delito

de hw:~~cm li~: tlinbciro pruvenicntt' de crimes de pecui:Jto c corrupção contra u Petróleo
Brasileiro S.A. (PETROBRÁS). cmpn:sa commlada major1tN"i:t.mçnto pela União Fcllcrul. Crime

ro e 2". 11

previsto uos nns..

1:

111. du Lei 9.613/ 1998 (Lei de Lavn~cm). PAULO ROUERTO

.

COSTA. MJÜ{CJO BON!LHO.
WALDOMIRO OLIVEIRA, MURJLO TENA BARRIOS e
.
/\ I

róNIO AL~ 1Eil)A SILVA IHmbém réSpoll<fcm pelo crime de (Xlrtidpaçilo

criminosa. prC\'ISio no ;~!1. 2".

C(lplll. <e

!3\'0~<:m

orgar iwçilo

§ 4°. 11. 11 1 e V, cf3 Lei 12.8SOnOI3 (Lei do Crim~

Orgalll7J\do). A .ICUS!lç:lo Jbmnge o r~criOdO de 2008 <L março de 2014.

ROBl: RlO COS J"A se ::~s:;ociou . e m

em

orgatJ i z.aç~1o criminost~. ~orn

Vcril'lcO\l-SC que P,\ULO

YOUSSEF t• outros pessoas paro a

de valu(cs desviados da PETROBRAS. c.spe<::ificamcme da REFINARIA ABREU E

LIMA. obt·a ínicialmenl,e orç:ulu em RS 2,5 bilhões e cujo c:u.sto ultrnpas..'a h oje n ca.sil dos RS

20 bilhõe..s. ScgLrndo se apurou. PAULO t{ODEIUO COSTA, valendo-se de :;cu cargo dê Din.'lor de

AbnstL-cimcmo c d~.: :;ua po!>ição como Conselheiro do Conselho de Adminisln•çilo d;1

R.~FIN.•\RIA

ABREU E Lll\1 \. b..:m C<H110 Ja Sllll inJlucncia n.1 PETROBRAS, operou um c.squemn de
supcrfalurmncnw c des,·io de v:llores, com n panicipação de construtora.<;.. pro,•idcnciando sua
IO\"Ogcm ~llb.So..'t/lll.'lltC. 1!-Siâ :lób gcr(.l.ncia

rhanceim de YOUSSE F.

O CO~SÓRCIO J\ACIOJ\Al. CAMARGO CORREI\ (CNCC) foi concratado parll n
construçi!o

dtl

UM!ndc de co·qucmncuto Rctu.rdado da REFINARIA ABREU IZ LIMA. O frihm1al

Je Coma-; da Uni.IU

milbêicli c RS

4~ 6

creu) 111V..::S1igu evidEncias de SU('IcrfatunllliC'lllfJ, IlUDI

v:Jior entre RS 207

milhúts (ap1·oxim:u.Iamcntc de USD 95 milhões n US D 200 nlilhôt'S}, r•t:sse

contrato. O CN( 'C c a ~o'mprcSil CAMARGO CORRÊA CONSTRUÇÕES Sfi\, principal
I

controladorn do C\ICC. com 90% de sua~ ações. trnnsfel'irnm. entre 2009 c 2013, pelo menos R.S
113 milhõe!>

;'L'1

\.'inprcsas S.'\.NKO SIOER LTDA e SANKO SERVtÇOS DE PESQUISA E

MAPEAME1\TO I TDA. St.tpo.stumenlc a 1[lUlo de produto:; c serviços. Desse total, contudo, pelo
menos RS. 26 milhücs

(:l JH"Q~im:lúmn cntc

USD 12 milhúe.s), em sobtcrrcço, ror01m p:tg<•S a

SI de '1!1
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fORCA TA IU~ft\

tilulo úe'' collli~s~1o" que seria rcp:~~s:uJa a YOUS.SEF e I'AlJLO ROBERTO COSTA,
Co111pr0\·ou-sc que a cmprcsn SANKO. por sun

ve;-~ 1ran~fcriu

R$ 26 milhôe1;

(aJlroximadam,·ntc USD 12 milhões) a empresa ··de fachada'' MO CONSULTORIA. em IXlmc de
··tanmjas", ma~ contr(>lada de filto pC'f' YOUSSF.f.. llmJVC ano em quc a SANKO SERVIÇÇ>S
recebeu recurM's de \.Una tUlica fome. o CNCC. e repassou
l ronsli::rênçi,l~ tl:ltham

(I

parlc deles ô MO. Embom as

.Sido jusu!Jcad;~s a tftulo de ··consultori:l'' (meio muito comum puma l<tvogcm

de di nheiro). a MO ni\o possuiu
comprovados

bo:~

quai~qw.:r SCr>-IÇOS

qu~•lqucr qL~dro

c. pelo contr.irio,

especilllil..ndo e-m consultoria. não for-1m

pcsso;;~s

cn\ olvid::IS confessaram qu.:

11

MO er-..t

penas uma cmprc-sa '"d.: papel", sem qunlqucr atividack eoJ\lCTCial, destinnd:J simplesmente n emitir

notas fis..:ais ptlr OH.lcm de YO USSEF'.
.'\ lvt~>. por suil ve7.. rcpa$sou R$ 24.3 milhõ.:s (aproximadamente USO I J tnilhões) pam
outras empres-a:.- de fnchud;t controladas ck i'nto por \'OUSSEr, quais sejam. I.ABOGbN S.A.
QUili11 CA FIN:\ E B!OTEC~OLOGI1\, INDÚSTRIA E COMÊRCJO DE MEDICAMENTOS
l..ABOGEi': SA. PIROQUÍ.\IICtV COMERCIAl, L:rDA - E?l1• RCI SOFTWARE I:rDA c

El\IPREITEIRA

RIUIDI~Z

L'l 01\. c para conl<l pcssot1l do acusndo WAL.DOMIRO OLIVEIRA.

"1cs-t.a , de ferro"' que mantil1ha Clll seu nome a MO (a respeito, consul no processo um fh.tJ<o

fin:meciro rt.-stunido c umn onálisc de dados
.SETEC/SRIOPFIPR, que mt:a:m

b(•ncário~

~$as tran.~çõt:s).

feitas pelo Laudo n° 73612014 -

! louve. uindn. ccn1cnos de milhares de reais

sacados em cspécrc- d!l conto da MO.

Porte do v,1lor JCcehi<lo pclll MO, n qunl corrcs1X!ndc a RS 2 I milhúe'
(nptoxim:u.l:!mcratc USU 9,5

m ilhõe~),

roi comprovndamcute rcroe(lun frnuclulcnf:\rotnt.e ao

cxlcrior pelas cmpr<!su.s LABOGE:-.1 QUÍ\I!CA, INDÚSTRIA LAnOGEN c PIR.OQUÍMICJ\. por
meio de conlrotos de cãmbio d.:

imp01'14l~O

ficticios com nfftlmre.ç controlada.o; pelos envolvidos.

tm quo? os rccurs(l:> saíam JH;Js não cntmv.am quai~Juer mcrcu<.lorios.. A INDÚSTRJA LABOC·EN,

por exemplo. !>t:ttllcr 11nha habilitaç;io de j3n!2009

.t

dc2'120 11 pam opcmr no comt!-rcio

intcmacionol. O Rda1ório d<~ Unidade de lntcli~ência FiMnceim do Bmsil <!c nu 11 809 infonnn

movimentaç-ão suspeita d11s cmpn:S:Js. cspcciahneuw

:1

RIGIDEZ. de suc.:~sivos c milionários Stlqt~s em espécie.
~.! d~ 7S

mliY..açll.o, da conta da EMPREiiEIRA

2247

2248
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As Importações cmn' simuludas porque

tiS

,.,,..,...prpr.mp[.go1·.1Jr

empresas no exterior. como a OG.:o< IM!'.

EXP. LTD. .: Rf.Y IM f>. EXP. LrD.. siluadus em Hong Kong. eram de fachada

é

m:nhwn produlo

e111ruvn fisicamcnlc no Rrnsil. como r.;.stou csclarc:cido por dcpoinwnto policinl de LEANDRO

Ml:itRELLES. t•m dc1s {mrticipamcs do ~sttucma. que ntuou rta simulação das importações por meio
dos commto:; dl: câmbio. tomou-se conh(.o.cÍmt:nlo de que: se lmtnvarn de importações

simulada.~.

Ademais. as cn lprcsa.\ cuada:; ou não 1inluun habilitaçiln para n.:aliz..ar upcroçôcs de I.Udtén:io
Cl\ll.!rior 0\1, npc\;Jr de figur::n<.·m em cetHCn:L-. de conlrnlos de importação. s~;quer dc-scnvolvínlll

qttaJqLtcr midd~tJe (crnm cmplé:>!l~ de r:,chada). Assim, os recursos remetidos ao cx1eri01 eram
aqueles prO<.Iuto~ c J)rovcitos d~• atividndt" cn111inosa dos crimc:s anrcccdcmes (corrupção c pceJimo).
De fnlo. as L.:!liJXcsas LAIJOGEN QUft\IICA, INDÚSTRIA LAJ300EN c PIROQUÍ\>IICA
rcmclcl"Jm juma-. ao ~::xtcrior. de 24.06.2010 a 27.09.20l2. USO 111.960.984.43. Dcmrc esses

valon.:s. pode-se afinmu que t<tis

remc.s~

engtobar:un os valores

intc~.:ratmcntc

re<"ebidos da MO

CONSULTORIJ\. bem como de outros fontes. Analisando o cn•zamento de dados entre as
iníorm:~çõcs

do:; comrntos de c5mbio c~ dadl,\s bancários da MO CONSULTORIA. por dh·crsos

vezes hil coincidêru:in de datas entre a elltH•<lu dos depósitos Jlro\'cnic:ntes da MO na$

con!L.~

das

cmpr.:sus LABOtiEN QUÍMICA. !ND(SJ RIA LABOGEN c PIROQUÍMICA e u.s reme-ssas ao
ext.:rior.

Além di:;.so. sem que tenho luwlrlo qualqu1:r justilicati.,.n !icilll pl.:~u.slvel ull.!> panes }'-ru'a n
1ronseçilo. YOUSSEF n::p.llisou valores

~·ra

f'AULO ROBERTO COSTA por mci<l da compra de

um \éÍculo rcgi:.lr.1do nome deste, no \ale r de RS 250 mi l, mediante pagmncnto.s de tcrc..:iro~ lendo
sido tudl> feito Jl.' modo dis:;imulado, ocultwlu(HiC a origem e t'lllt\lrc7.n da transação. Ao p.,sso.

aitlda. em que houve c..:ntcnas de saques em espécie c 1ron:;.ações dissinlUilldas no àmbitc· dliS
empresas de facb..da de YOUSSEF. fornm apreendidos na residência de PAULO ROBERTO
COSTA altos \'Dion.:s em especie, sornnndc· mais de RS I milhão (apr~xin mdamenle USD 450 mil).

Na UCll~IÇiiO I!SiàO dcilllh;l(.las r•ormcnori.zaúamcnlc a.~ provas dos fatos indicl1dos !U.ima.
Dcntr~

essas pro' as estilo. por exemplo. laudos tinanc:ciros, relutórios de uuditorio do 1 CU.

diiilogos teldõnJcos c planilhas aprecndidns em que aparecc expressamente :a

indic:tÇ~c- de

"comi:.sõcs CNCC'. Em uma plonilha. recebida pela gerente linanct:ira da SANKO. FA131ANA
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~pon111m·sL•

v~lc.lr

ESTAIANO.
YOtJSSE:F. por cxelllplo.
"comissões·· no
de <lproximadamente
R$ 7. 9 milh<l..:s, op:uccemfo no t:<lllljlo "f(lmeccdor'" o nome dns empresas MO ~ GFD
lNVESTL\ll';;t\'TOS. e.mpn.:sas de

fncl~dn comrol~tdas por YOUSSEF. c como "ditnle'' o CNCC.

Em diálogo irn<:rce.ptndo em di:í.logo de 2 1/1012013, que ptm.-cc se referir ao mesmo ussrmiQ,

YOUSSEJ~ ern ~.:on1a1o com a SANKO, após luze!' referência a "9 milhão bruto". a "7 e pouco'' e a
EDUARDO LEITE (Vicc-Presideme da CAMARGO CORRÊA), <>hamnalcllÇJ:o par<t <r qUArí1ia que
··PAULO ROBI'IUO levou". A:s:;ím. YOUSSEI" alinnn que recebeu nove milhões bruto. p-.ngou
20% - prova"clrnerl!<.' de Prol>ina - c rcp!l.\ison o resh\ pllro, dentre outro, PAULO ROBERTO

COSTA.'~

tlll otllra pkulillm opn.."Cndida, jndtc<t·sc que gmndes construtoras. ligadas a obms

públic<~s rcpll...o;samm :is cm1>re-l'll:> clomin~las peJa organízaç;1o criminoso (MO, OFD c RIGIDEZ).
VJJiorcsd~: npNxirna<.Iamcmo;.: RS 30 milllõe,s. Ass·irn. o CNCC repas.sou R.$ 29,2 milhões. empre~u
1
P

c o Consórcio CON~Sl (Con:;órcio
1
Jbm1n.<lo por ODt.:BRI:.tl IT c OAS). R$ DS.j miL -'~ A Jf\RJ\GUÁ c: o CONEST são (HLtras gro.ndes
eJ~prcsas, coaur;JC,tclus pela Pcltobrás. ( ! UC igualmcnle podem ler pago propin~;~s para 11AULO
JARAGU;\ EQU IPAMI;N ros reJ><tSSOtJ RS 1.7 miiM.o,

ROBERTO COSTA. por meio de

YOUS~EF. Veja-se que grandes empresas nilo teri am ncn.luuna

ra.zão cconómic.a crivei para cferunr ptt~ámcll(os liciíos para
doleiro.

e~nprcsas <te Jõchada controJad3s pelv

YO SSEF. como !,;crente flflaJlcciro do empreendimento ilícito, tinha frequcn1es

r::omm~.s com .a S1\NKO, co111 PAULO ROBERTO COSTA e mesmo com as ccmstrutõras. Assim
por exemplo. YO !JSSEF linlttl conwto c:om o vicc-presicJ~nte dn CAMARGO CORRÊA

EJ?UARDO LEITI~, com o prcsidemc dll l'TC/CONSTRAM, RICARDO PESSOA, c t·om o dit<to
finru1cciro d'l ·0.'\S, MATEUS COVTfNI 10. Em hora lajs Ji!!os nilo se j.11m objcco da

pre.~

i.mnmnçiiQ, npcm!a pant relaçôd espúrias du organizaçJo criminosa com obras e licitações públiros.

(J:~s

6.2. Du utJfiY.JJçào
cl)nru.s no
pro\'c:nicnks dos crimes :tntc-ccucntcs

c::~;teriõr

p11ra a l·cccbimcnlo dos Vtllvrt:

IUF'roct)so ~0·19$~]-'13.20 1 3.40~.7000il'~. El'cncc I, IMCl.l'ligina 19

187Prl)~ .S049S57- I l.20 D.-104.7000,'PR. c\~nlo 184, A1"-INQPOI.J, Página 31 -32
18&1'roi;I:SS0$0495S7-It.l013,4Q.1.7000/PR, E"cmo 1&-l. t\J'. fNQP0l4.1•3gimt lj

·

2249
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Apurou-se que os dcnunciooos

~c

utilizaram das contas de empresas offshorcs cri11das

nt'> estrangeiro para o rl!ccbimcnto de valores provcnicmcs <le crimes amccedemes indicados,

sobretudo das utrshorcs SAN1:·\ TEREZA. 'J1-!rTA LLC, ELITE DAV LlD, ELBA SEIWIC~S
LTD, DGX I~ ll'ORT & FXPORT LIMITE O c FIRST TRANSPORT LOGISTIC (esta última Iíg>~da
il Jcnuncillda NEL:\IA PENASSO). Wiamos os clcm~.:ntos nc.:-ste sentido.
En1

06.04.20 IJ. uma. pesso~ envia paro ALBERTO YOUSSEf lm·oicc~· f~ls as nos

valores de USS 60rt mil c USS 200 mil. A duo~ mr(Jit·.·.~ soo enviada.:> para a SANTA rrREZA
SF.I{VICES LPI', em ntzJo de um:1
vcrdnd~.:.

SUJ)(ISia

exportação d~ 1;crviços pam o Brasil. Por~m. em

csm documellluçào apenas visava ju:.lificar a

mencionad()s crnncs antecl,;dcmcs já 111cm:ionudos

rcmc~~.t

de valores provenientes dos

1 1
J' •

Adcm:lis. em outro diálogo, fica claro qu<: ALBERTO VOUSSEF se vale dn coma du
Si\NTA T.ERE7 -'\ para r-ecebimento dos •:alorcs décorrentcs das import:1çõcs simuladas. Assim. en1
26.09.2013, via BBM. RO

U$ 1.300 (um nulltllo

1:

~crc,·c

pur,1 YOUSSEF nflrmando que seu chefe ('·W'')

q~1cr

uwiur

trezentos mir rcois) de rn:tnciru r.i(>idll. RO quc!i1LOJ)a em que pais ele

pagaria, sedu cmprcsn Si\NTA - ou seja, a c:mprcsn SANT1\ TEREZA- ou no Chimt. YO USSEF.

então. diz

<(UC

é p:mt fazer com n cmprcs:1 da China c diz.. ainda, qLM.: pode dar um contrato. se for

preciso, par:l o R.mco. visando ju.~tilicar .a

tran~fcrênci!l

intcmacionnl dos valores. RO diz. (T!t(io.·

que J epv.l>it,mi nn co1\lu I, Ja l'hm:t. no Srandanf Clmrlel'l!d Dfmk c solicita que YOUSSEF cn,·ie o
controlo.'~ Esse .:ontr.uo. conlonnc ~ro

'isto, é frnudulcnto. rcali7.ado tmtre empresas pertcncenti-'S

à organização criminosa apenas 1~.ara fm:ili'lar as operações intemacionais c eviwr levantar su.~pdta.~

perante as !nslituiç~ics llna.nceiras. lavando G-diuhciro.
Ne:>ta mc!>mll linha., em 02.05 20\J. uma pessoa envio c-mail com o titulo "1'rnb.'"ltllo
relcrcntc aos U$ l 00 que

cntr;~rarn",

so lictlàndo qut:, do válor de USS I00.000 dólares que cnlrou

189Proc~~.o 50·19597-'>3.20 13 ..1().1.1000.PR. E'cnoo 54. t>['rl. 'J>.,I:iinn 66·67
190RO: "Bom d1a, onwn m~eu chd~: te\'C um.a rCU"'iilo com W. dt j~ •Ju~r 11111111dilr US LJOO, ~~
l!ill:JUitt!WUJlp1~,J:kJJJ!tt.,Wb~r •ç dt: t~ l'il!!diUI !!In la 0 11 ma cbí!!Jt, Jl-llra n:lo lt'r probiCJJUI.s de dçmort ~m
rrctb~r..,". YOtJSSEI . -sim CSIOU c:m S(l 3mWIII3 cedo tCSOt\'1:'1100 :USUIIIO Clíl 100 luit. elo M :lmllh.llo lt!!l 9111 ser
slJ.iu.a.l1ilJJ!...!ll1!.JI!l!!J!UU:.l!.QS~-~Jii Wl!!ttJ~~. "I• muilo Jrnnquillluquellb I)•IC lt dt!<l China !>MS!'! Ir dat 11111
~nlrut~ 1aml;ém .-ç l<.tJ.:J~<Q...Ii!!!Jl..2~CU. fi<'o "lluard:~ndo mnn po.sJ~n " .w ,.111 ~<!r t'llln11se 1lllo p~de:- me

aviM: pmntWillr cbr ''"';~ soluç-:lo mnis rtipida ;~bs'' RO di!cide: ~xa; ~u chlfl<l sjm. 011 conta L !'!l•dr Mn jdmt(liÇJ•

s!!iwl, Sl!!nrli!rd eh:llrH-ré'd hlpJk, po<l~ lllt' mnnd:ar o modelo do tontrnro sim. p:ant mostr.•r p11r:1 o bn11ro!· . (nonos
5026l 87-13.20U.-IO·l. ii,.OO; '' cnLo 11·1.1 pp. 127-1 ~S ~ ~I'COto 171.7 pP 28-30).
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.EQK..Ct\ TAUEf,\

na ~~ma To.:aet~a {S ..\NTA TFREZ.A So;RV!CES LLPI. losscm lmnslcridos 25% (US 25,000.00).
descontando n ,·nlor dn comis~1o. de 3%, para a conta .no exterior, nos EUA
mensagem,

por

\'CZ:,

rccncruninhada

pura

Oll

Suiça.l91 A

c-mail de LEONARDO

(duba\'66fâlhpHn;til.cooJ). em 26.05.2013.
1\,lo bastasse, em I I .04.20 I3, YOUSSEF reec:bc de pessoa chnmado Milcna Paula e-

m<lil u ..tt~mtJu tia r~mc-:;s::~ de dois milhõc.s l! meio de rc.;:;is. para serem depositados em uma conlu no
Ciu1;~d:i. indicnnJ\1 os códigos S\\ ifts. At• explicar qu:\1 serin o "trabaJho'', o interlocu1ora é e.\pliciln

no afirmar que liSD 235.~6.50

cnlrntin

na "Sllntn"' [ou scj:L, na

Cm(')YC-S~t

SANTA TERIEZAJ,

<tportuuidndc em que o \'lllur seria lr.111sfcritlo paro outro conta. que .seria apont:tdn pcrn

irucrlocutona}'·' YOUSSF.f' llfinn11 que cobmrú 3o/o de: comi~l'o c cobrara o dólar em 2.10"~. o
t)uc

foi aceito p..: ,, interlocutora.'~'
Ademais. !(mtm aprendidos doi~ docu111cntos nn mcso Jo denunciado ,JOAO

PROCÓPIO quo.: rcforçnrn
191-~~

:t

uulitnçJo d.as onshor~s paro o rt"Ccbimcllto de vulote!i iícitas. No

100.000 Q!ll! rnl rnu na S11188 Tcraa. lrnnsfcrir lS%. ou ~~ju US 2S.OOO.OO (;3,.~) p:l.tll ~ sr-sulnlc

cocllt~: PAY: Ocmsdtc Trust Co AmÀC:riÇl)s New York One Bankers TM1$t J'l;ua, P O Box 318 10006- Ne•YYork

(USA) ABAil. 021 · 0010-J-> Or S WIFT',\ODRESS: BKTRUSHXXX FAVOR: RBC SUISSE (GENiiVA:•AICII:
O-'OIQ.l6S. REFERI' \ICE: 24 t 1378 â€'' JERSIT BUSINr.SS S.A.A lle11cior1: Fcru:'!ndo Oitm:ncz ("' 41 21 510.4235
• ~in_of_thc §l.yp~ ht~:htig)uine
GRÁTIS
-.JI
22
819..1135
crr.d_of lhe sk.)~ hlghli&)uing)
r~'ITIOIIdO..&J11tCIIC7ffi rbccorll" (Procc-.>.S(I Sfl.I9597-932013.404.7000.!PR., EICOI(I S-4. Prrrr ~.J:IIIil ól)
19~Hom Jiu. c~~ lt.tb.:IIIIO ~51~ l'l!l<.~~:torlado ç0411 :arr'l u valOr dt US 601),000 qu{; depois mudou p;u:1 US 235~46.5(). O
1"rt\lmlho ~ o scgututr, nó> de• cmo!i 1•<~g<~r par.1 C'SSt clicn!c o ·~tor• eorrupoullenle a ftS l .500.000.0ú, lli!r
Ulluii~~J.r!!...!!lll1rt!\!Lml!~. rmr luo gnc Unha n(djdp :n !i!'{D de g~ mbb c: <ç
tinl•rA ''Rinr txtra rio l!ll!'!iillllt•.J::.uurtl!>r uc US 235..14~.50 nur l'fll t nlrar Qil S:r1111 !IÚ'l •·nmm aoro"t!!ar, vç I"!! I
ln!n<frrlr ••:•ra tonta •1uc ' '"' 1r dnr. por bSJt <rue pttcbo da ama onra olllarcr do l'llf!lr dt: RS 2,500,001).00 kurç f:
SUJ\Iê t!C'' º PIJI!nr). 1\1~.rru:..a...wJ..IJ.rlnnsl\o do' Uli l-.l'S.+t6,Sll(ltlra ú1zcr o re~ta!Ui) l !!tlJ!i
J'lmh~m cu nãn .ssi ><' t'<c C!) ' 'alnc mts""' ou$( Q2dc.J.!.l:.jtjll~;ll!rutt1ll.t.IIlíLnam.iu.!liJ!.IU.il!u.l~
li 11;içmpç Ml!!!ldllr I.!WUl5 ~<.IDL!ti~J. ' 'S ri)~ 11 wuufcrtn~l!l o:,.n 11 ronl" c!rlç em US c cu te IW!ll
~~ Seguem os d..oc.!o~ dJ ro>tl:l' Corrc,poodcr~l 13mtl; • JP MOI1llln Chsc NY 1\drcss: 4 Ncw York PIOT.a Ftoor
15 • NY. NY lO 00' · USA AOA 021 000 02 I S"ltl Code: CIIASUS3J lmcmrcdi.-n'} Rilrlk Ropl 13;mk of Cu13dn
Tomtllo Adrcs..: f>d} llltnt Cc:lliTc 100 Wclll~t~ln St Wtsl Tol\:mto M5J 111 - C3MIU UID 0S52S3 S"il'l Ccxle:
ROYCCAT2 BcneliÜor\ Bani... RBC ~oninion Sccrrnli~ lnc 1\drt\S: 217 Frolll SI. Torontu ON MSV2X4 - Cllt:lda
Tmrnit· 11 00002. A C -10 00162 rirU~I Bweliciary AW>IJI'II Num('· TJI.ESSê.V RJJ!Ek I.TDAI AÇ(7: íl lJj - OJf.tSj
1S" (l'rOC1!:4SO 50ol9597·93 2013,404 .7000 'J>R. Eve 110 .S.I. PETI. P.igiiUI SS)
19l'Win dl3l:J.L.!i!til..!l.Jl.\!S.3..1lll' mnnd!!u s:m dí•ho(! u l u11htnr J% n gu~ "Vç nu;: dtr em rcah l'D!! !c robrnr IW
dt: hnh; W l!b$ >" f>u:u:.,sso 5~9597·93 .20 IJAO I.7(l(J()/I'R, ~~-ento 5-I, PE'fl. l'áSIRn SS
19.(~Ent.1o vamo~ lot, .-nrmll<ll) US 2J.s,.u <o •·c j:t pode cncatnrc1har p~~r.1 :l cona::t :1b.1ixo. l~•
US 7,06l x S2.10 RS
I4.Sl3,00. <' ~im que dti'O çalcul!lr">~'>'J Nmo p~fllrc quo cu pd~~J<:, ~cir: oo ted'?.,..., ScgWld3 p:lrtc.j:\ podl' (Dtilo
enc"mioh:flr US SOO.OilO p:m1 ~ con!:t ab;tr w, c c• 1~ UCl'O RS 1.050.004},00, pode me mandl!r as ll'Cb por aqui, 5<' n~o
der h:ml!<) de te P••!!·•r hoje, mcluo "o meu tn<WJmcmo d~ am.anh3, ~em fn!m, tudo l>e:m7"7- 1-.tO<:~ .5049.S9?9.l.20U.-l04.7CIOOli'R. L\c111o 5-l, 1'~'1"1. Nsin~ SS-S6.
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Minislér·io Príbli<:o Fcdcnll
J'rocu r:tdoria da Rcpúbfica no Paraná

.

EQI!g.Ll.f1tü\

in.~truçõcs para crédito d~ valon;s Ctil USO rta COJlla da SANTA 'ffiREZA.
Neste,: docllrnctuo consta escrito: " NSTIRUÇOES (sk) p;)rágmfo. Hcccbimcuto de Recut·so~ los
prili'lciro docuttll'nlo M

USD". É indíC': •da u c<rn ta

SANTA TEHEZA SERVrÇOS Lf, Ll..57884, no I)K!lS (PKH
1
PRlVAT I3ANK, em Lugann, nu SuioÇl1). ~ Em ourro documento - int itulado "lnstrutõc:s p.11ra

r~'<:cbimclllo

cl1l

dt• rccun;os ern USD" ·, h:í

in.~truçõe-.s

parn recebimento de; recursos em dólares.

imficando as ounw.s e dados pam depósitos de valores rias contas ( la Sui\a em flomc do S.•\N1'A

CLAR..\ c da Sr\NTA T.tREZA mílis e~jl.ccilicnmcnte as conltLS l.l .S78S3 e I, 1.57~g4_ ambas no

PKB PRIVAT IMNK.

Ademais. JHI mesa do dcnunc iodo .JOÃO PROCÓPIO foi aJH't'Cndido cxlmto do conln

da qf[shmt• SJ\N IA TEREZA no ('I'Criodc de 08/1'0/2012 u 04/031'2013, c-om di\•ersas o~raçõ.;:s em

valore-s igltais ou superiores a USfJ 1.000.000,00 t61da. 1"" Em 20 li a C"Qfllll desta Clll.j)l'C$11 na Svíça
recebeu onze op.::mç(~s scquc-nciais d~ credito origirtUd~ tia SANKO S IDER e recebeu 289.754.55
euros da empresa SI\NKO SIDER eutr.:- 24.01 .2013 c 07.02.2014. Es[e valor 'é relaciomJd;1 no!>
crime:; de corn~p~·llo. pccuiatcl, comm o s:isLCJna linar~o.:iro I'Uicion.al e tribuulrio.

A1>urou-.~c que dcmro d.a conra <la offsh(m~

St\NTA

TEREZA na Suiça h'li qumro

sub~:ontas (dcnomirmdns FIANC!\, C/C, FREMfER c SANKO). lodas con1roladas pela OTg!Uli2:tlção
criminosa de YOL"SSEI- t: ulilizadas paro !IS prlrti<.'às delitivn.s:. A~sim. por c:<crnplo. no e:~trnro da
.subcomu SI\NKO SlDER aparecem dcpósilos que- aparentam rc[acionados à corrup~ãCl de
funcíonários !>liblicos bmsileifOs: BOMBARDfER, Or\S INVESTMENTS, crMENTOS TUPY,
WINTERBOTI!A:-.1. KIN\rSf-IELD CONSULTfNG CORP. OAS AFIU CAN INVESTMENTS
LlMJ'fED, lVAN PIO

AZ~VEDO.

ele. A OAS AFR.JCAN INVESTMENTS cn:dilou US$

1.600.000.00 11u <:011ta 110 din J1.06.2013 c outro. no mesmo valor, em J 7.07.20 13. Rclembre-sc qtre

d~.-;vios de valores c crimes corllm a AdminisLraç-ão. Por
outro b.do. a SA"\.'TA TIZREZA ou1ori~ou, ~;;m 24.03.20!3, ao PKB PRJVArBANK que utili.í'..ãSsc o
a OAS csul dirctanu.:nle covolvid a com os

credito aprovado paro financiar uma impc•rtm;.ão crn favor da SANKO STDER.. no va lor de U.S$
284.391,00, que seria tronsfc..ridLl para comas na China. Ademais, junto com o denunciado JOÃO
PROCÓPIO foi apreendida cópia de carta endertç:Jdn no PKB Privatc Ba.n.kAG. aos
19Si•ri\ÇC"JSO .S0-19557- I.JO 13..10·1.700011' R, f:, ~~~~(l IS&. i\1'- li'IQJ'OL I. P:l&fr\.:1 7S
E~-X"nt(• 18.'1. Af>.INQPOLI, f~\!lilla GG-75-

J t.IG Proomo S049SS7-I-I,:;::Q JJ.<I U4 ,7000'1'R.

cuidado~

de
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MPF
Ministério P1íblico F"cdc-ral
Procll radorla d a Rei>Ü bli c:1 no Panmá
Lo.JlCA H RI.\.FA
Heitor Duatk
Síder". 1 ~1

~.:111

COH\"~m

que solicito o

"~11çt1o

do valor do limiu: opcracionnJ da

ressa!!Rr que dentre e;sscs e:-:cratos. cQnsta

um

sl.lb-con~a Sanko

documcmo

qLtc

detalha

movimcmaçiio li naucc-irn dctcctucla na conta no pcriodo de 25/0l/20.13 a 31/0J/2014. Em

0

apcna.~

uma semana (entre os dia.o; 30/0112014 a 07/0212014), n comu recebeu créditos d~t SANKO SIDER

COMERCIO IJ\· ll 01~T.<\(:AO E EXPORTAÇÃO na mon1a de US$ 1.363.822.06 (um miih1lo.
trezentos c se~scnto c rrês mil. oitocentos-e vinte c dois dólt1rcs c seis Ci:nls).
1

Tmnh.lm c:hamn a

I)IICilÇfio

no cxh-ato bnncário dn comu mantida pclu Slr.NTA

TIIER.EZA SERV ICE.<; IXD. os vaJorcs miliont\rios provcnierucs. sobrentdo, da empresa OAS

Af:RICI\N INVI'STMENTS Uil·ll'l'Ell, a qual rc:llizou três creditlll> no valor de USS L600.000,00
c-ada (USS .1.8UU.OGO,OO

:~ o totnl ) nos

.

t.l HS 07/05!20 13, i l/0612013 c 17/07/2013. lllclusive. em

documc:nlo apreendido, a SANTA TERI;ZA amorizou. em 24.03.20 !3, no PKB PRIVATBAN ~~ qtte
tuilízasse o cré-dito 3proY<tdo para frrwnciar uma imponaçã-o em favor da Sl\NKO SI DER, 110 valor
deUS$ 284.391 .00. que seria lr'dr~Sfcrido pt'IHI comas llll China.

Pvr sua vez, " subconw PREMli!R (01.3JJ.0003) ·é referente à empresa PREMIER
IMPORTAÇÃO 1 EXPORTAÇÃO, que po>t~riormcntc foi suce.<lidn peta empresa 1.7~1
7

f1tmtl~s. No monítõmmctllo do c-llla f do
dcmmciado YO SSEF foi I>OS.Sh'el vcriflcllr que. em dcz~mbro de 2010, este troçou
MOTORSPOR r.

'ILIC

wmbém

~ló c11vol\'idn wm

11.'>

mensagens com Kicn.rdo IJ<~Idassori ni, diretor do cmpresll de som rnnqmotivo Premicr Drnsil,
informando dauos pom uma remessa de USS 8.950,00 para empresa em Hong

Kon~. a ser

dCjJQsitado 110 ! ISBC ! long Kor1g. 1\•lcreo:: destaque a mensagem [nietal de Comercial Koy:nn<t
lmpor1.s para Sus~u\, t!"ncfUllinhaua a Rict~rdo Bal<it~s.sirini em 13/09/20 10. fazend-o rcf\1rencia n

uma 'fake invoicc'- ou scj:•, invoicc fnlsn - c c.onfírmando o m:cbimenlo deUS$ 39.147.98 da
l'remicr [mponaç;i<) c
E.:<porlrtção. Estn mensagem é encaminhadn paro
LEONARDO
MEIRELLES.
Da
mesma
forma,
12.08.201o.
por c-rnaü.
VOUSSEF
(pmdogoio58@JI/Itmail.com) reccb~: de Ricnrdo Balda.o;:;arini (l'icardc,.@prf!mittrhnm'l.com). diroctor
d.n empresa Prcmkr Brasil. que allta na óren de som <iutomoth•o, d11dos para de-pósito de USS -8.95
197Proccsso So.I9S!i7-1-1.20 13.-1.04 70001PR, E\cnr;, IlU!, AP·JNQPOl.l, Páglui 151
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•

l\finistérlo Públic(l Fcder:ll
Procurat.loria d:l RepúblicA no f>amm\

'"WII'.prpr.mpf.;:qv.br

f.O.JlÇAIARUA

mil em fa\or de M;mking Technolo!:J {IIK) Co.. Limilcd. no Bnn~o IISBC llong Koog. As
opcmçõcs

tomhc:m

s;io

(drtha>-66@Jwtmuíl.cmn).

encaminh;~do.s

rcspon~ivcl

para

o dcn\mciado LEONARDO MEIRELLES

por concréli;aí-la..~. 1.,. Ademais, na mcsn de JOÃO

PROCÓPIO tc•wrn idcntilicud;1s divcr:>as in\'Oic:es referentes a importoÇÕI.!s da empreso L7M
MOTOKSI'ORl .
Ademllis. do anól1se du cxtrr..to da conta da SANTA TI: REZA SERVICES LP (posilion
01.333.0001). referente a mnrço de 2013 - mas com movimentações desde março de 2014 até

outubro de 2012

·c pos:;ívcl verificar pagamentos de diversas emprcs.'ls. dcnlre elas n WORLDNE"f

JMPOR L com lrunslcréncias no~ seguintes valores: USD 250.0-12.85, USO 250.041.45, USO
250.042.05 c USr> 219.042.30.'"'· Dcst<tquc-sc que, em 03.04.2013, YOUSSEF recebe ~mail com

as Jm•oic't?:> c as contas da WORLD>JI:.I IMPORT EXPORT CORJ). nos Estados Unidos. paro
teét:bcr USS 600 miL:w

t\demois,

<!1r

29.04.2013, \'OUSSEF rcc~be de MARCELO IIIRA

RECKZ fEU EL (11Wrc~:lummhic1.fpy@Jwti'ltlil. C'om e bonan;c1 /967@hommil. com) - qt•c trnb:tlhnva

em

LJilltl

easo de c.imhio no Paraguoj- c·n·ail com o assumo "REF: ORDEM USA I,S}.f' lratandodo

envio de <luas translcrencia.s. nos vcolurc5
WORLl)NET 11\IPORf EXJ>ORT

outro m' BANK ()F A~ lER !CA!!!

CORf~

~oh:

747 c 753 mil. no total indicado, em bc:ncfic ()da

sc11do

t~ma

conta no CHASE MANHATAN BANK c

1

I')/IProcHH-. $0.S9.JQ7-•'l.20 lJ ..UJ-l;IUOOJI'R cveroi:J 5-l.l pp. :l i: 26.
J99Ewlt!O 188. item 13. >Ubiu:m 3. l'tOI.:CSiio S049557-Iil.201 3..10-1 700011'11.,
2:00 -CO/\ TA RDIZ!! ANI!XO INVOICES. US 64ll).000 WORl.()NET,I~ US 200.00() GYSilE GROUP,OK abnixo ~
dlldo~ dns conln.. u~ (oOO.OOD Bénelicinry D<:t.:ü4: NJmc: WORLDNET IMPORT EXI'ORT COR!' Addross: 6401 NW
82 AV !i MIAMI. Fl33 166 Cil~·: MIAMI, FI. 331M C~unl ry· USAAct"ounl to."": 193132699 Ol:ncliciiU)· IJnnk D<uil>:
Name: HSOC DI\NK llS1\ S11il1. MR.MDUS33 ,,nA I Fcd Wirc: 021001088 Ad~: 4090 NW 97 AVI! OCRJ\1,.
BRANCVH MIAl\11 FL ,lJ 178 Cit)': Ml,\1\11 F I~. J317S Comury: USA
200.000 Bc:nelicinry D•1ails:Nillllc. G\'SHE
CoROUP ll\iiTEO,\.:I.irC">>: UNI 1'0-l, 7 F. [lRIGloTWAYTOWER. NO. :n MONG KOK ROAO, City: KOWLCtON,
UK Couiury: IIONG ;,:ONG 1\f:counr 1\": 817 391 873 8'38 BcncfrciM} 6.1nk O.:loil~: N~ow:: IISBC IIONO KONG
lil: IISBCiiKIIIII IKIII\UA I fcd WirC': Addr.ss. I <)UEENS ROAD CENTRAl. City: IIONG KONG CotaUr>·:
HONG KONG~ Proç~sso 50•19S97-9'.l.:WIJ.404.1:l001PR, E1·1:'1Uo5ol, l'eTI. P~iroa 64
201-bom din eMou t~ tll3nd:moo n. COnlliS rat:\ l<c: mno~tl.Jr onarlde em uma 747 c i\3 outrn 7S3 rnc comflmQ qtandQ
tnJ.ndar abs BOM OIA'! AUAIXO OUAS CONTAS USJ\. PARA O PG1'0 DOS 1.51\J. CARI..AO I:.STA
COMBINANDO t\1 O~ VALORES f '•l CADt\ C~A. Bc:neftci~ Dct;tils: Nilonc: WORI. DNET JMPORT I~XP::>RT
COR I) 1\ddrc~os: ~02 ~. W 82 AVF MIAMI, H, 33l56 C:it} 1\.IIM•II. R. 33166 Coumry USA Acço~nu NO. 2D5011298
(}cndicilrv Oanl.. Dd>.ils N.1r"c· C IIASI; MANI!J\1'1\N BJ\NK S111n. CHASUS33 ABA I Fc:d \Von:; Adrh:s:s:
WF_')TCliEsTER Ml ,\\il. ORANÇII 74173•1 Cil)" Mlt\o\11 CounLI)•· US1\ tlen~~:ficial) Dclllils. N<IITlc: WORLD)'.,E'T
IMI'ORT f:-XI'ORT CORP Addl\'.s.S: 6-102 N\V !12 .AVIi MI,\MI, FI., 33166 C!ly: ,\~ IJ\MI, F!.. 33166 Cot~ntry: USA
Accotllll N": 8980585 ~ 10-12 O<n~f~elan Uank Det<tils: Namc. BANI< OF AMfRICA SwiA· BOFAUSJN ABA I Fcd
\Vire: 026009S9J Addr~: RICHMONO. Vi'l!inia Ci1y: RICHt.IOND. Virwnia Country: USA" Protts~ S~9S97·
9.l.2013.1~.7000JI'R, b~lltO 54, PEll, ~gillll 60-ó l

u'

g,,
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MitJ islt!l"io Plll>lic(• Fcdet·:ll
,..,·ocurndoria da Re1>tíblica no Ponmá
FORCA TA R E l'i\
PoJ' sva lfC'l.S 11 FJRSTTRA~JSJ'ORT LOGISTIC trn da denunciada NELMA, confonnc
Sé'rá

vis1o abaixo. .Confonnc será obje1o de imnutacijo aut(}nnma, aJ>enilS em fevereiro d< 20 14.

foram

realiz;\cl~>s

18 contru1os de cômbi() lendo a f-JRST TRANSPORT como suposlu expo""tOdom

de mercmlorias r3ra o território nacional. em total d'e USD 1.075.768,00 (conforme tabelo em aJH.'xo
à presente denüucia- 'Jilbl'l;1 C).

Du

!llC..~Jíiil

forrna, a

I!LlT~

DAY LIMlTEO - off:;horc de

rcs~nsal>ílidhdc

de

~cbeu dh'ersos
vaton:s a título (h: exporla~lio de mercadorias pm1 o !crrítõrio nacion~~l, supos!"amcnte cnviad()s pa.~
ALBERTO YOL"SSEF. sif\JOJdo em Ho11g Koog, conlorme será visto - também

as cmpro.:;,as PPROQUIMJC,\, l,ABO<iE'! S1\ QUfMICA FINA c TNDUSTRIA E COMERClO DE·

•\11EDICAMEN1 O. E.m verdade,

l;unb~rn neste caso a imP<Jrlaçào era simul.::tda. Entre 2012 o 20 t4,

11 ELITE DAY LTD aparécc em 684 ope.rnçõcs de câmbio, recebendo valores no es1rnngeiro -em

l long Kong - na monta de USD 3.890.356,29. coufonne tllbeln CJll uncxo ( ra.bçla
em contrmo
Clll

D).M~ Ademais.

d~ d mbio ~:nlr\! PfROQU!MlCA e ELJh~ DAY LIMIT.f?D, <lc importaç.ão, OCillrrido

22.08.2012 . .: indic~Jdil a C(lllla

nsnc. I fong Kong, llCC. &1713327583. para o depósito de USD

3ú.OOO,OO.

Não hust<lSSC. nnmc:$a. de JOÃO PROCÓI'JO M. C· tlliiil datado de 29.1 l .20 13. erl'áado

por LEANDRO 1\ fEIREL[, ES para LEONARDO MEIRELtEs e pessoa idemillcad.a como frru1cis
rmn1.:is (peP.idad..:-.srtlhp!mall.<oQW), em que são em•indos os dados <111 ELITE DAY LTD. COJ,la

788287153883, H,\NG SENO BANK, em 1-iong Kong, pam <!epósi!o.Y"'

A~sim. tlilo

rcsln d(widas de =JUC u orga11iza!;ão crimino:>u se valetJ das concus des1as

otlshore.s JXlra o rec<."bimen!o de valores provenientes <fos crime-s n.ntec.edenles indjca.dos.
6.3, Du morlus OJiemmli da l':wagem ~: nvolvc.ndo as contas das offshorcs

Dcmon~lrou-sc acimn que h;í riortcs iJLóicios de que as Ct)nlas das offshores eoncrobdHS
U>2Todas .

~tns ilroJ"'rt;~çõcs
fruudukm~
7000.

50.25699. 17.2014.~04

j;\ for.un obje1o de dcnilllda aUIÓIJOill;], no bo}Q dos

au1~n

21)JO~: Len11<b"o 1\l cirdles (lcalldro-_mcirell~@llocmoll.eo•n) Esle rt.'ll'll:lo:lll>!! C~lfi na listo de eonfmJtç3. Enviad:l:
.sc:tkl-feil'3. 29 de- novcJII~O de 2013 OD:23: 1(, P.'ir:~: t.c-o.nnrdo Mcirellç~ (dU!)ll}'66@hmmnil.~om): fm11cis f'rruJçis
(pcrseiM~ItoliJH(jl >\•J.n). EI. ITE D>W l.íD. ACC . 7!J82~153&83 SWIFT : lfASe!IKHII OANK. UANG SEN'G

BANK LIMJTIZO llA ' 'K ADR.ESS S3 Dcs Vu;:c~ Rond Ce!Ural. !loug Koos INl'ERME.DJAIW BANK Dilnl: of
1\ mcrlCil. Su11 ff11Jlcisw. USA IN'! ERMEO!,\RY SW!FT CODE BOMUS6S fEDWIRE No FW 1210003S8
Wd~7S
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i\1inistcrio Pi•blíco Fcden1l
Procuradoria .d a. República uo J>al'nn:i
mru.:A TARI:f'A

""""',prpr.nrpf.gãv.hr

p.;:ln orgaJli.-.<~çilu criminosa eram utilir.nllas p:1m o r~..-çcbimcnlo de \'atores pmvcJlicmcs dos ::rimes

antecedentes. sobrewJo c\·u:...io óc d1\'isus. crime de opcmçtlo ilegal de instiluiçllo financ~irn c
crimes corllra n AdminisiJ<Iç;io J>úblicu. Poi~ bem. Apurou-se que os denunciados n.:aliza\'nm

mo\ imcntaçôc.s nllcrnacionms do~ vtllor~ dn~ ct>nla.s da!> oüshorcs no cxlerior. seju entre e!as ou.
uinda. pum as .:~lnlos ele oulrns cmpre.!>êis. mo\'imcmando, dissimulnntlo c ocullando valores
provenientes da~ infrnçucs p<:n"llis mcncic·n.adas J):tm tanto, os d~:nunoiodo3 :.imuhmun COJitruws de
mútuo ou de pre::-.wçlio de serviços entre JS empresas offshore. dando nparência de

lc~alidadc

a toü

tran$fcrência.s.
Este mmlus opemmli pode

~cr

pertcbido c:m c-mail datado de ll .o.t.2013. acimu jó

mencionado. rt.'(;chido por YOUSSEF de peswa chamCida Milerw P::mla, em que se trata da rcmess<~
d~.;

dois milhões c meio de rc.tis. a serem

ílcpo~itados

em uma conta no Ca.no~á. Ao explicar qual

seria o "trabalho ·. a intcrlocutoru é c:-:plícitn no nlirmar que uso 235,446.51) ~o traria nu us:mta"
lou

~ej{t,

na rmpn:.sn SANTA TERF.ZAI, oportunicllldc em que o valor !>Cria transferido .rmrn

ontr:.l conta, CJUI' seria ap11ntaõ:1 prla iJHcrloc utOI":L, YOUSSEF alirr"a que cobrará 3% de
comi:.são c cohr;u ,\o dólar cn1 2.1 O. o que foi aceito pdo

intcrlocutorn.~

A,dcmõ.Jis., em outro diálogo, também j{a mencionado

ac irne~,

fica claro que ALBERTO

YOUSSEF rcaliz.t contratos visundo as transferências ir11cmac ionais. As-sim. em 26.09.2013, ''ia

BHM, pe$roa não idcntificnclo - que se idcntitico como RO - escreve parn YOUSSEF afirmando
que Seu chele (''\\")quer criVJ(Ir USI JOO (um ntiiMo c trezentos mil n.'nis) de nulncirn n\pidn. RO
questiona em <iLtc pais ele pagaria. se d11 ctnprcsa SANTA - ou seja, a empresa SA 'T,\ TEREZA·
ou na Chi1m. \'OI rs~a::F. emàt), diz que é pnra
dar um contmto.

s~

tiw~r

com a cmprcsn da China c di"~ aindn, que! pode

l"or preciso. p11rn o Banco. 'isando justilkur 11 wmslbincin intcmacional dos

valores ("po.sso tt· dnr uni contr;1to tambÇm se for

ntl<'ci.~o

parn

1) .~c11 ~.")

RO óiz, cnlllo.

que dcpo:iitar,i nil ..:11nta 1. da Chin<~. no Shrndt1r<l Clwrtr:rctliJank c solici1a que YOUSSF;F tO\ ie o
conmllo ("'pode nw mandill' o modelo cto conh-,tto ~jm, ttara mo~tr.tr pnm o IHmco!") .lG~

Assim. o objeto da l:tvagcm no presente caso

e juslmncntc

a realização de diversos

1~1Proc~sso 51).1'>597 -93.1013.40-1 70001PR. En"lllct 54, r•E'n. P.\gin~ 55·56. O di:il<>!lo ja fcti IJUn$o;rilo t~tirna.
2051\U!OS $026387-1.3 ~OJJ.-1()4 .70()0: C\·çnlo 114.1 Pl'• 127-128 C o;vCfi!O 111.7 pp, 28-lD, 0 !COr d!l conVetlU jl roi

IJ'llnSCTIIO IIC:Íilt.a.

.
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contrato..<> simulados c l"roudutcncos, l't'illi;-ado.s cmre empresas pcrtcncc:ntcs à organi;-11ç.:lo crio1inosa
apenas paro facllir~tr ns operações Ínlenulcionais c cvilar levontar suspeitas perante as iJlStituiçõcs
linMcciros.
Em :1per11td:1 s ínlcs r . p-orlar.to, o modus opcrandi era v scgt1inrc: primeiro. o va' or era
depositado na com11 dns cmpre.s<~:; ofl'!;horcs. provc:nicnlc. din:la ou indirct:Jrncme. dos crimt:S
nOIC\.e\l~:utcs indtcndo~.

conlonnc visto; segundo. si mulava,-st:" um contr.11o -

~cja de prc~to~·ão de

consultoria ou d~· mútuo entre as cm1>re~o; ollshorcs. dominadas ou tllilizadas pela orgllni7.açào

crilnutosa - 'il>Omdo ju~lltlcar as lr-.tn~ações internacionais: terceiro. com bnsc n..:s.tc lkticio
contrato, o \UI<•r era movimcntocio, por meio de

trnnsaç~cs illlema~ionais.

sobretudo para

Hon~

Kang, onde. sabidamcntl.!, é mais dil1ct l a aptccll.'ião do nwnerório e menor são os controles,

afastando-si.! os v;Liorcs de ~u;ts origens ilícitas. Vejamo:; cada umn das condutas.

6.4. l>n l:.mtgcna cm·olnndl) a S.-\ :TA TEREZA, THETA LLC c n

~ LITE

OAY

L:fD
Ü!> d.:nunctados A 'TOj\;10 VIEIRA, .JOÃO PROCÓPIO c AL!lERTO YOUSSEF,

01;Jndo em concut.so c com unidnde i.!~; dcsignios. por S(;lc VC/'.(.'S. ocultorom c mo,ímcntaram USO

3.200.0()0,00 mcdt:Jilll.! n simulaç;lo de cootratos de m(nuo falso. bem como mo\•imentamm YDiorcs
de

aproximadàmc.:nlc

SA~l'1\

USO 2 .700,52(1.(10. <:ntrc m3ro;o c junl11;' de 2013. Cli\'Oivo.:ndo a.~ émpresas

TEREZ,\, Tli ETA LLC c a t.LITE Dt\\' LTD.
A SAt\TA l'EREZ.'\ SERVJCES I.IMJl"EO PARTNERSIHP ê uma dus offshorcs

I,

utilit.nda pel.a org;tnizaçilo criminosu. que .estó em nome do denunciado JOÃO PROCÓPIO e d e
~ua respon!labilitl :túc.~ Embom o denunciado

206F01 <onstituidll

11.1

tcnlul ofimmdo que a ernprc:;u possltía carn.o

1\ovn 1..:1:\ndiJ, n P.'r'Cir de u tl:'t pa.rcerin (ptrrtll"r.ohip) enlre a AQUILA IIOLDING c a S.'\.."'l'A

CLARA U.P, rcprc>.cllt:•d;!s JX.'r .JOÃO PROCÓI'IO e sul\ esposa, Mi\IUA ClllS llNA I\IAZZEI DE ALMEIDA
PRADO JQ,\0 I'HOCÓI>I() ô\),illd como rCSJX.'IlShcl tunco da AQUI LA HOLDING qtt:~nto dn SANTA CLAR1\ l l.P.
Nc:slc sc~ttido. o c~nilic'";JLIO de rcg1~tro da SAl\ IA rER~7A foi cneOJ\lrndo no e:;(fliÕC'io de Al.IlERTO VOUSSF.f' c
C)IJ\il rcgtstmd.1 em nome de J0,\0 rnocórro 1'1l1110 .'ISSÍII1 qll( JQ,\0 PROCOI'IO n:ccoc ('•rnaiJs tralando d.l
PRIVt\'11~ EQUII'V c lliiNGRASS SERVICES Lf•P o;,
indu'!vc:. dns <lc~~S:I> t'Jro n nwnm1:11~~o dM cmpre~as (PI'OCC$50 )()J I.J91··19.2014.404.70001PR. Evenlo I. ANEX06.
l'~gitan 3013 I). Adelll..lh, .:m bu$C'! c nprccn_<.tu autOlizrul'.:l p« Cj.IC Juizo. apreendeu-se l"ichà d<.' :abentJta c.k oontu
cmpres.'b, 110 Bancu Co"l'c"g0.>3, em l'ortugnl. n:t n10alid:ocJe BunC'.a l'rí~~dil (<M• scj.-. prest:~ç:lo l.k $~TViçus b.,IQiOi.lk

SANTA litRliSA. dJ AQUILA JIOLOING, SANT.t\ CLARA

fomlll fk,'rsOn:lli7.iUI.1 ~ ll;mltnte e~p~cr.tli~•l\!:1, a Clio.'fll.:l> que tenham tomo objo:tli~o principal protq;.cr Ou 1111111en~or o
(JI1111mõnlo. txnclico.trld<• de Jcou-.clllllmcmo p:ufJ.!.Sional é c\tlu.ii\O oo~ seus iowe~tlm~nlo~). em ••orne d:t SA"ffi\1

~eu

"""'

~
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EQHCA I<\(! E f.\

atividade n ..pn.-.;tnçào de scn•iços de t:onsuhoria finoncdra inu.:macion::~l''. não quis- ern verdade.
não soube, por mcxis.tir- indic~u· C)Ualquer cliente da cmpn:sa. Porém. de foto n SANTA TEREZA
era de rcsponsnl1ilid:ulc de ALBE RTO YOUS EF. que as gerenciava de fato. Tnmo assirn que.
c;ontormc diálog0s ncima mencionados, este denunciado indicu n comn d:t SANTA TEREZA para

rcccbirncnto de '~li ores referentes à cvJs5o de divisas. que lhe eram devidos.
Por sua\'~/.." empresa TliETA LLC possui sede em OELAWARE. parníso ftscgJ nos
EUA. c pus..~ui co1no bcnclici(lrio tin~l o

dCiltlllCÍildO

ANT ONJO VIE I RA .~' Rcf'erida.cntpresu

rossuia C(lnta 20\10601 no Bnneo Currcgcso. em Portugal.

Ocs1aquc-se qui! no loc.al d·:;

!rab~lho

ele AN1'0NIO VlErRA

1m1

escritório de

representação do llanc(l Carrl.!goso em Silo Pouló -. funcionava \erdadeira instinliçào financeira,
atua•1d0 como

~.:mre10ra

de cómbio c da bCllsa de valores c obrindo contns para clícmes, a despeito

da inexisu:ncia de autorização do lloncíJ Central J>ara tanto. Apmou·sc, ainda, Q\lt
s;:rvia pur3 a

l'el'\cs~o ilc~,;.t~l

Jc

\alorc.~

tru t'SII uturu

ao exh:rior. por meio de diversas empresas ofl's.1orcs

a.ssociad~tS ao denunciado ANTÕNrO VI EIRA. 'làrnbém se verificou um estreito vinculo entre

ANTÔNIO VI E IRA

1.!

MIGUEL JURNO NETO, dolciro cor~ ntuaçl'lo em SUo Pnuto invcst~ado

no bojo da investigação imituhtda '"Opcmçllo

Sntiagraha"_!~

Embora não seja objeto da pre3entc

TÇRClA SERVI<.:ES LIM[TED PARTN!tRSHIP. Wo çampo "fid1a idcllliiie-:.çoln tio- ••'l'n:~ntnnt.;-- ~ cole.::ivtu"
:ip:i~~ ~ t1Munco;:du .IOÃO Plí.Oc.;ui'IO. O ITÓPfÍ<> ,JOÃO PROCÓPIO. 110 intCTT~tório rcalW!.do perJIIte .o
.tmoritl:!de poticinl, ··.-onfinnou scr o Ú.IIÍCO 3dmin slroldor" dn cmp~~, SANTA TEREZA SERVICE-5 L.P c conf;nnou
que ··a <mpré!.1t(SAl\ IA ft!REZA] possuía u1n.1 ~onla no oootto PKB n:) S1oiça, nlitnlilndo quo cr:~ ij ítnica DC')it>i rom
no.uçrn.1•nrn mo' í11o~ utu ~~~ cttnta.:; \J11 emm:.w· (,\ul~ '03J4QJ--l(>2014.o.104 7000,l',cnt•• 30). IMo roi conlinm!.do

por JOSê LU IZ PIRI·'\ DE CAMI'OS Fll.lfOS. q~ tr.lbalhim! n:~ QUilLUZ Pt\RiiCIPACOES E NEGOCIOS e que
foto rc1pons;~,~l pela empn:sa ELRA JOSL~ I.Uit.: nlinlloto qu.: abriu e mGvimcmou :1 conta. sempn: outoritadJ por
JQ,\ 0 l'ltoCÓI'IO P<>r fi11t, ~n pódl'f de JOÃO I'ROCÓI'IO foi 3p;-e-."!ldido docmnl:'n!OS de :luditorin linil!ltcirade$1a
emp= (!'r~ 5<W>SS7·14.2013.'10.J.7000.'PR, En'flto ISII, AP·ti':QrQLI, P.iJ;ÍIIa !64-173).
207Nt>Sle scmidu co11.11.t ··dccl.:lr.lçlo" assmnda em 11.1)2..20 1·1 por ANTONIO MANUEl,. Oc CARV,\U 10 8AP1lSTJ\
VIEIRA, .:on oorne d. TIIETA t LC. apreendido :m poder dC'SIC 1\himo. confonne b~m:a c a~ns!lo judio;,alin<'ntc

I

3UIOri7.Jl4n.

:!OSConfonnc bem .rpoo.tou t> tlilisc:olte t\utorid.J:Ie l'olícinl tel0ponsl1"~1 pclu:s invcstl~ações. nos autos 5031491·
49.~0 1 4 .JD-1.7000. ç\~lll<> 6?, -oflcio'comu•tle;oçllol~. Dlli~m:i'l no IOc31 do cscnt.óôo n::wlou que MIGUEL JU~O
NETO e A NTONIO \ ' I F. I I! ,\ pos:sur:tnt rclaçllcs que ullrnpass:l\1Un n mcrn ~iç.'lo de cll~otc. Primcil"!lmentc.tenblt·Sé
que ll.Ul~a dns SD.IM C>l._l~ funciootft\11 o c-scrirório d11 oonto, Q ruoliCÍOnil.rlo V,\ LOI R. que se C!lCOnll"!l\':\ prtscme !I() JoQ!I
por oe<~siao d:1 boaKa nfonuQU <fUC uma dils rnçsii:S e-m utiltZildll porr MIGUEL JURt-.'0, o qual la ev~:nttmlroont~ paro o
bllnoo. Allhn disso. fom11n nrr,-cadad~ p.1slll! éoll n:mtc de uma offsllorc intituloo<~~ ,\1A'r' fl.O\VER de propricd.lc!c ck
MIGUl:oL. JURNO Nl lP. hnve11t!o di"er-;..S~ c:ompro\'ruotcs i.le trarwçoes cmre ll rcferidll finn:l e oolm o!Y',I·orc5 •
:h)()Çi.Jo:bs n ,\Nl'ÓNJO vn;IRA A~éiue·sc ninJa qo.:e os doculll~'fllos ap~ndtdos rc\'l!lllFJJ~ utna r.:lrtçjio bi!Stnme
stupeit:l tmn:: MIGULI JIJRNO NETO c c o deHIIl C:tJdo ANTÔNIO VIEIRA. um.a ~et que foramloc:nliz:ados div.:.Ms
pag~mcnl~ de limor.o de c.or1;\0 de cr.:t1110 titulari,..lldos por MIGUEl. JURNO NETO. tudo isso tll~t~do por
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tab eircun:.tâncias dcmvnmam não apena!: u c:onsciêr1cia

dr~

ilicitude do den uJlciaclo

ANTÔNIO V IEIHA, mh.s sobrct udu que ns lmn$,lÇÕes rornm pmticad;t.S em com ex 10

d~ ilic;ítude,

N•:~te COJHcxto. a~ empresa 'fi lFlA LLC c SANTA ltREZA silnula•·am dois contratos

de nn.huo. no \'a lor total d~· USD 3.200.000,00, visando dissimular :t ori~<:m c a m.ovimenté!Çllo de
valores J)ro\'e(ltt:-ntcs dos crimes acimn mcncionatlos.

No primeiro contrato, 11rnwlo em OS de nwrço de 20 13. é :simulado lffil t!ontrAIO de
mútuo ('"Loan ,\greerncnt") entro

il

SANTA TEREZA. representada por JOÃO I'ROCÓPlO, eu

q~ue a SANTA TEREZA
(dois milhõe..~ d..: dórares) para n T!-IE'IA. Se~ttndo o.-; tcm1os do

TIIE"fA LLC, rcprescmada pelo denunciado Af\;TONlO VfEHv\, em
cmpresmria USD 2.000.000.00

c ontrato, o vnloJ do supo:;.4o mútuo <fe\·cria :ser j}D.g() em 05 <fc n1arço de 201 5. No segundo cc mrato,

cek:brnd:o ~:m 12 de j unho de 20 I J.. a SANTA TEREZA realiza muro empréstimo parn a THIITA uo
valor d..:: USO 1.200.000.00 (um milhilo c duzemos rn il dólares), que <leYcria Sl.:.r rçsrimido em 12 de
junho <.lt.•

201~.'· • b 1\ urnbos os contra i·::IS '>C admitia C..'l:prcssarncnlc o pog;un~nto antccipaclo dos

valo~...._.,, de sonc a ju.~tificar transli.-rênciir; antes tl<r:; dai:J$ d~,; vencimentos.

A ctompro\'ar que JOAO PRO CÓPlO é ANTONlO VI.EJRA cstuvam diretamente

manu~crito - cscrho em pilpcl tiillbrndo t111 COJISimlora
l"t"]JI~-emaçao uo Batlco Carregos:a:1G. assinado JOÃO

trntilndo do cooo·ato. foi apr<!cndidCl bilhe-te

UTC ENGEN II \ RiA -, no C$Ontório de

PROCÓPIO ("J. Procópio''), dauido lle 17/03/20 13 c Clltlcrcçado a "A111ônio", Oll liejOJ, ao
denunciado ANTONJO VlETRA.

r>orém: em verdade,

os COlll ralos c ro m

simulados pelas p11rtcs.

a

pedido <fo denun::indo

YOUSS.EF. visando npet1us ju.slíficnr 111(Wimemações ír1tcmacionaís de valores ·proveniC1lte~ dos
crimes alllecedenlcs jl1 cxau:>tivtuncmc mulisados. Com a rcaliwçlto dos contratos c a possibilidade
de pngameneos antecipados. ubria-.sc: a oportun idath:, em um prim.:.·íro momento, párn que houv(.-ssç
lmnsfcrências intcma.cionais da Si\NTi\ THEREZA paro a TIIETA e, depois, no scnliclo invcrS<t.

N(.·~ tc

sentido. lorum rcnli?..lld3S divcr'Slls tra.n.sferencias imcmaciomtis dirctrunc111c da

A NTÔNIO VIEIRA
209/\ucos 503!491-~'J .10 J•l.-104.7()00. o.wcrno 69.
2 10Aulo.s SOJ 149 1-•l9 101•l.ol04 7000, e•"~:lliO G9,
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conta da empt(.'s.;t SANTA TI-tEREZA. nn StiÍÇil (Banco PKB). p-ura a conta da HIETA (Banco

Carrcgos:~),

sediaJa .:m I'Orlugal. conforme documentos de lron:;fcrência.s apreendidos e

llflOnlamcmos COJilitlm!c..o;. do conto da cn1presa SANTA TEREZA para a TIJETA LLC,, da sc.guínle

f<.mna;
(i) U.:>D 1.000.042.25 no dia •)7 de 111arço d~: 2013 ((•:.:troto d.n conta).

(il) USD 100.043,00 no dia lO de abril de 20 13 (cxcralo de <::Oi'llu).!"

(iii) !JSD 200.042,35 no dio 26 de 11bríl de 2013 (ex1m1o de oonta).! 11
(i v) L SD I.200.43,25 no diu 14 de junho de 201.3 (exlrato de conra). 1 11

Dt.-s1:t~IUC·sc que. em n.:lnçfío á

lrunster0-ncia <fe USO 1.200.000.00. o vCJ!or foi Cl\.·d.ilad
0

na coruo dn T! li T A LLC no Banco Cnrrcgos.;t no dia 18.06.2013. conforme extraio apreendido em
111
poder de ANTO.'\IO VII:.:m.A • No di:.. scguhnc- em s.cjll, em 19.06.2013, há u.ma LrunsfcrêJicia
110

valor de USD S94.S60.00 da

com•~ tla THETA LLC no

Banco C<1rrcgosa purn a. EUTE DAY

empresa.~ olf:;horc de rcspon~hilidadc de ALBERTO YOUSSEF. Ou seja. aJém da

L'fD, uma das

movimcnlução c.lc valores, a coma do T UETA foi lJtili?".ad:t pam posterío11ncmc pem1rlir a
lrnnsfercncia J).mu a ELITE. tiissimulando ~ tranfifcrê.ncias internacionais.

Além desta$ trnn.sbências d irc:IIIS

tl~mum:iados

.S.:'

'<~lt,;ntl tt dtl!i comrato.s

c11trc

l1

SANTA TEREZA c a THETA, os

de mútuo simulndos . pani ocobcrtur lnms!crencias puro

l~rct:iros, sohretuJo paro m; scguintt.·s cmpr.::sas:
(i) I> \ ' ISTA INTEJ{1\IACIONAL, no vnlor de USD 40.000.00, no b~1ttco Ping An Brulk,
Clll

12 0~ .20 IJ; C

tnnsfer~ntin de USO 100.000,00 d-'l<tdo 12 t:k 3bnl de 201), que diz
r~pei1o n l'$10 OJ><:rnçJcJ. O ,docum-ento foi oprc.cn:lit;lo <:m poder do dcnunc-l~oo ANTONIO V .I "IRA. i\ difcrr11ca ~

.li i TtL!nbéln houve IIJ>ll'e"tlSl!o de documemo de

valo-r é rcJn1 iva :h tn ~:.~ para a OJ!<!r.'Sç-ilo.
212Também houv-c

aprC'<.'Yt~Jo de dOClJI"Itclllo de ~IÇJ""énecia de USO 200. 000,00, jumo ao deom.nc:indo ANTONIO

VIEIRA, cf;JI.<~do de 30 de <~bril de 20 13. q11e d i7, 1\1:~ peito o t::l.l3 flJX'I1lÇGo. A dife-to:tiÇB de v:~lo r <! rclrul\lft :\s lnxlls plllõl ~

opcnçoo.

:Z13Tl!mbérn IJoovc 11prc~n~:l.o <k doc\lme!IIC> <k l.mrt$fCrêncin oo ~k>rd~: USO 1. 200.000,00, q11c O<lOrTCu no dí11 JS de
r~i to 3 c~tl) Of~mçll.o. A :lifC'f"l:"JIÇII de "~lor t relilli'l'l) lis ~J.\.15 ('lilri.l a opcrnÇ'4!G. 0 domtr CfiiQ
foi ;Jprc~dido C!nt ~J'Mkr mmo do dcmmeil!do JOAO I'ROCÓPJO qu.illtl() c!c ANTOI\'IV VIEIRA. Adenl.1is. na col):;;, da
Ht!ITA LlC. no BillkO Cnm.~os.a. con-'lõJ <~ trnnsfcrênc;ia dtm: \•niOC". ocorrido 1'10 cJin 111.06.201.3. cooronnL'" cMrn.to da
ooma ap=ndid() e1n pot.lcrd<' 1\NTONtOVIEIRA.

j tllliiO de 2013, que di/

214AillOS 3031491-49 .":01•1..1~.7000. e~'<CntCI69.

6S de?~
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FORCA TABW
(iil USD

180.000,00 parti IIANRICii INDUSTRIES, banco ChiJm Bank., em

IOJI-1,2013.
Neslc

sçntido.

JUOIO com o

dc11~lllciado ANTONIO VJElRA foi npn;:cndildo

um

documentom. t'Or ele assinado em nome do llnnco Cnrrc:goli<t, contendo declaruç..ão de que os
\'alares m.:inm m~;nciunndos. trousfcridos pBra a BVTSTA c para n IIANR!CÚ emm provenientes do
comrato samulo.Jo de USD 2..000.000.DO entre a TL-:IE.TA e a SANTA TEREZA. Veja o 1e-or d.o
declaração (si c):

"DFCLARAÇÃO
Dcd Mó parn os devidos liu~ qtu.:: as trJ.n~fcrÇoci{IS pedidas de

I00 000 dobres pam (l empc-sa nct!t no 13<~nco Cn.tTegoSII
40 O(JO dolare:s pam o fianco Ping Na B.onk c fkncficia.rio Bvistn lntcnmrional

I &O 000 dol11rcs pnm Wclls F'rugo beneficiário llanrich illdu:;trk-s
Fa:t..:m Jl:1rlc dó pag11mcnto ilc 1000 000 de dólri:res que faltam do conlrato de 2 000 000
de dolarcs l1m1ruio entre Antonio Mauuel de Cnrvalho &lista Vieira (tlll!la !Jc) ~ a
En1Jll~sa

Santa Terc·~:n d;~ Neva Zclnndia.

l~osto isto confinnv que recebi estas parcel::ts por conu1 'desse contraio faltando 61W 000
dolarc~ pa1'"a liq uidàr ó rc.~tenlc. c qut: j)rov i denei:ut"i .'J<: ronl~<: f\~r\1 ~ r rf.>Xillla S•:ll'tnnn''

A n::sli!>ando

u co ntn da SANTA TEREZA. são identificad.a:; as lransfi.'rêndas
.

mencionadas para as empresas iodicadss. quais sejn. BVISTA INTERNA110NAI , no dia 12 de
abril de 2013. no valor de USD 40.043,00,

1.: llt>

din lOde abril de 2013 pora o cmprcsn IIANRJCII

INDlJSTRIES, no \'Uior de USD 11:1),042.95.~ 1 " Inclusive. os
intentaéioJ)al da SA~'rrA TEREZA pW<I n BV fSTA c para a

documentos

de: lranslcrênc in

HANRICH fom.m apr..:cmlido em poder

de ANl'ONJO \ 'JEIHA.m
21SA~t•o~ so:ti<~YI -I•,.:Jo 1-tAo4.7ooo. evc11to ~w.
216A difei'C'BÇa en~r..- os valores diz rtlpcito :\s. tt.~..$ cobrud.ls,
2 17Aprt'i:1Kft!u·.., e majJ I!IICUtnlnl'lndo por ANl ÓNtO VIEIRA ~r.l lllll:l funcionária do B<~noo C:un:gosn dlllJIIadn
Et,\J NE l'liRES. o:ulltf:fldO., foto do co1nprmDJl1o de umn trilllsfcrhcirt no valor do USS 40.000,00 (qunr,ntn fl'lil
dó!ai'C'.s) f"~:itu p.:ln SANTA TEREZA SERVICES LII\HTES, n p.1rtlr de ~ua t':()ltUl maulid:~juiiiO ;ta I'KB Pri\'lltb:mk AG.
11:1 S~fÇ'l!. <:m fà.,.,,, da culpl t!Sll llVI$1";\ 11\'TERN.r\"tiONt\ L. Tlv\0~ CO., tilulor de u 1m COfllll junlo a.o PNG AN

66dc7S .
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A1.kma i..., o dr.:nunciodo ANTONiO VIEIRA se va le das transfcrendas feiras para a

THETA. pela S.-\N"fi\ TEREZA. pani jastific~r tran.-;f<.:rêllCiAs

fmern<~ciooois para ourms empresas.

Ne-ste s.eru ido. em seu puder, foi apreendida ouun doclaraÇ<Jo, em que afinnn que as transferências

de USD IOO.OUO.OO para FIRS'f CLEA RING LLC c lJSD 200.000,00 pa1'à a BIBLOS COMPANY
LTD ennll dct:nrrcntcs do pagamento d<.· USO 300.000,00 que fuwía recebido da SANTA TEkEZA
em m7iiO de conLrmo com a TH E1J\.

Por sua vez.

1111

Jlrc~ do Jcnunciado .JOÃO PROCÓ'l'10 na GFD 1"

foi apreendido um

c-mail pro\'cnieJJtc <.lo dermnciaclo ANTONrO VJ ElRA, em que se faz rell:rência ao contmto i1úcial
de USO 2.000.úüO.OO (dois milhões de cól;ln.:s) c indica pagamento!> que terium sido efetuados no

pcrÍ(lclo ele I I /U3 a 02105, dus quo i!>. USD 1.400.000,00 teria.rn beneficiado a empresa THETA c

duas rrnnsfcrcnc:ins refer~.:mcs 11 tcrccirc•s (em valôrcs corrcspontlerllcs
IJVISTA e para a 1IANRICfJ). conforme se vê abaixo:

à~ transferêt~las

p;àra a

··caro Dr. João.

Anc.-.:o

lllOtlclo

de invoicc.

l'or J'r11'0r me conlinnc se estiio correios os p!IJ;amcmos cfcwndo~ por vocês abaixo
refcrc-11tc ao nos.so contmlo inidal de 2000 000. /\pelJas para org:mi.z:tçõo c controle.
11/0:-l - I 000 000 - 'fhcw

03/0..J - 40 000 - terceiros

03!04

I80 000 -terceiros

I2/Q.I

l 00 000 - IJ1crt1

02105 - 200 000 · thclu"~ 1''
Nns ' 'c.rso do referido e-mnH c.,nstam apo!ltamos n rni'lo, com as

indicações da empresa,

data r.: va lor. Nck constam tres tmrtsfcrenc-ias pura o TIIETA, em 07.03.2013, 05.04.2014 c

24.04.2013. nos wrlores de USD I.·JOO.OOO,OO. USD 100.000,00 e USD 200.000.00,
respéeliv::um:lll·é. Consta, ''indo. unotaçil.o de translerCncia para a HANRICI-1 c para a BVISTA. em
BANK CO n:~ CJ IIN
2 1SEvelliO ll!S. rccm D. ~obi1.:m 9(,\C -l~). E:pr<x: 50-l9557-14.JOI3.404.7000
2 J 9J'roe;:~so 50<l9:5S7+UO 13.404.7000fPR.. Evemo li!ll, AP-JNQPOU. Págiu;a 21
b'l de 'IH
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05.04.2013. nos \'lllorcs de USO 120.00:> c USD 40.000. respcctiv~t.rttemc.!..'~~

D~.-scaqu~-s~.: <rue ANTONiO

VIEIRA CtJVia um ..modelo de invoicc", a indic.ctr que

seria um modcJo uti!i7r.ldo f>llr:l crinçi'lo de fabas illl'nices, apcn:1s pal".t serem uprescntachs aos

b'llllCOS, com u inluitç, de ju!.ti(icnr <~s

fTE.JL~fcréneills intemnción:1ís. De i11icio, deve--se de.~lilcaJ' que

JOÃO PROCÓPIO ni'lo JXlSStli crualqucr mí\idude regular de Ílllj)(}TIQÇ<io c tampouco a SANTA

TEREZA cxen:i.1 tal mivl<raae. Em <f~lCUitnento de em poder de ,fOÃ:O J>ROCÓPro, relativo aos

rcgil>tros flmmcdros da empre.sa, co1Ís1a que a princip:JI ath•idade da cmpresn para o ano financeiro •

que rem1inou em agosto <lc 2013 ern

··in\'e~1imcntos··.nl

Em. port<Jnlo, mera empresa dt "papel".

Adcmnis, o c-m;ul .! crwiatlõ J>ilro que o dcnUilCiàdo JOAO J>ROCÓ'PIO re<1lize "a organizoção t
controle", o indícotr que ll:io se tra4uvo ti.: verdadeiro contraio, ma.s de mcm simulaç-ão. f'o· lim,
cooJbm1c "isto, ANTONJO VIEJHA hunbêm tstá vinculado. assün como JOÃO PROCÓl'JO. o

doleiros.
6.5. l...~t\';lgC"m c•wu h·cncl u ns -ofrshor·c$ SANTA TEREZA e ELITE DAY LIMIT.E D
Os d.,;JluJJCÍndos JO..\Q PROCÓPIO c ALBERTO YOUSSEF, agindo em co11curso c
com IUlidatlc <k dcsignios com LEANDRO

é

LEONAU I)O. por sete ve:;:;cs, ocultuam,

dissjmuJaram e movimentaram. mediam\! a simtdnção de comrntos de mút~10 falso, valorc,.o; de
aproximadamente USD 3.618.000,00 (tr•1 ~ milhtks, ocisccntoli c dezoito mil rt:fuis). entre- ma.ioo de

2013 e f~;:vcreir·o tlc 2014, cn\'olvcndo ;~s C1llf:>r..:S3s S.•\ N'rA TEHEZA, TUETA LLC e 11 EU1'.E

IMY LTD.
Coril'vmJc visto acima, a emrre.sa ELITE DAY LIMITE O - assim como n SA!<JTA

TEREZA- leve su:J c-onto utilizada pela orwmização criminosa J>lll'll d.:pósito de valores provenieme
elos t:rimcs adm,, indit:;tdos.n' Apurott·ii-e. confomle

vi~l(l acimtl,

qtte n conta <In ELITE õl])a!'ece

coma de$lin:udrb de USO 3.890.356,29 rl!ft:rc-ntc a comraros de câmbio baseados em simuloçõcs de
i111porta9ào de rnc-r<'Cldorit~s. por empresas envolvidas no cscruema criminoso.
220f'rocesso 50~~.5S7-H.10U,40.t.70001PR. "''<'fll« IS~, AP· INQJ'0L2. f'á~i1m 22
221 ProctS$0 50<19557-14 .20 IJ..tOtl. 7000/PR, E~-cnw ISt. AI'·Jl\'QPO!..I. ~i na 167

222Empr~•
siruo.d11 ,.,.. I ron;; Kong. oo l<:@llÍIIIc c•lotkrcço:
llon~: Ko11g.

tOfl'

Gre;~onaA)' Centn;.· •111. Otli.'Cns Ro<W East, Wn.ncbni,
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Oc inicio, na mesa do dcnun::iall~ JOÃO PROCÓI'lO hú c·mai l d<tlado de 29.1 1.20 13,

·enviado pelo dc.:nunciado LEANDHO pa111 o dem.mciad(l LEONARDO c pessoa i<lculifi<:ada como

franci~ f1-anci~

PHOCÓI' IOJ.

(J)L'rscjpd.:-.stpho1maillcQm

[pro\'avelmentc e-nmil \uilizodo

por JOÃO

~111 que envio os dados da empresa ojJ1·hore EUTE DAY LTD. indicando a con ta

para depósito ClJillO sendo ncc. 7SS28775.3883 . 1lANG SENG ilANK. em l-long Kong.:t•

Ap<i~.
ALBERTO

p1-ovcnicnt~s

o denunciado LEANDRO c JOÃO PROCÓI'IO, n pedido e por ordem de

''OUS~E.F,

real izaram oomro1os fictícios pam justiiictlr a movímemação de vnlores

dos crimes :J.Illcc.:cdcntes Já

verilic~1dos.

assim como nHwimenlii-fos

entr~:

conlliS

IIHumacionais.
Apü:;, os

ll~,:nunciildos

e laf):)l(lratll dois comrntos iicticios -

intitulad<ls "service

agrccment'' - cmre SANTA TEREZA SERVTCES LLP c a EUTE DAY LIMITE O, cujo ohjcto seria
suposta pres1ação de consultoria econômica c fillanccira por pâr1e do ú[l ima empresa_ O pritneiro
conlmto foi no ' 'alor de US$ 1.000.000.00 (um milhão de dólares). d<tlado de IO de setembro de
20 13 (com du1-a.,:àu até LO de jo.nciru de 2014f.2l e o scguJldo no valor de US$ I 50.000,00 (cento c

cinqucntn mil dólares). d:1tndo de 07 de jnnciro de 2014 (com dnrnção

20 1 -W.!~.

Em amhos, n EL!TE DAY

L!Mrn ::o receberia os va lores da

íUé

23 de fc\'crcii'Q de

SANTA TEREZA: Ar:noos

conlmtos. encomr,l<los nn mcs:1 de JOÃO l'ROCÓI'[O, S<io scquenciais (ou seja, quándo termina
um, ê leito o ouu-o}, s.lo padronizados c gel1Cricos. sen1 qu~lqucr rcfer\lucia efej iva il preslaçoo de

sc-rviçm• que s-erin r~,:ali;;. .tdlil. Adt:mlilís. neuhuma da.~ empresa::; posst1i exislência lisica, tu:do n indicar
que se tra1nvnm dc contmtos 5-Ímulndos.
Com istô, a SANTA TEREZA - empresa que recebia .os valores em

dólan.~ no exterior

da organi:-,aç;1o cfimino:;a, confonnc vi!l-lõ acima - JXJderia transthir os valores provenicmcs dos
criml·s antecedentes da Suiç11 para !-long' Kong.
Com bos..: nesst s-uposto conrrr.to_ há tr:msfcrfn.cins imcmncionais dn cmJ)l'C's:a SAMTA

H~REZA SERVICES

U .P - ccJntu 1.1.51.88<1. no PKBS (PKB PRJVAT BANK, em LugMo na

223Pro<'•'Sso 5049557-1·1:20 13AD11.700QIPR. EvcntQ llllt. Af>.INQPOLI.

f';\~ÍIIQ 99

22<lf'.rocesso .5049557-I·I 20 IJ.404 .7000IPR. !;~111~ 188, J\ft•JNQPOI,I, P<iginn I00-103.
22S!'toc~çso 5049.557· 4.2013.40-1.700M•R. E\'L'fllu I&S, ,\ ·P-INQJ)QLJ, P<l:;irW•·I07-138
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Suíça) para a Etrn: DAY UMITEO ·conta 7882877538~3 no HANG SENG BANK LIMTfED.

As~im, com basce nn c:::»nlnuo liclicios. s:.1o realizados as seguintes 1mnsferencias
lndns da SANTA TEREZA (coma na Sulça) para a corlln da ELIT~ (em 1-Jong

em Hong Kong
in!crnac ilmais.
Kongf-~:

(i) em l 0.05.20 13, lransferénda de USO 500.04 I.SO;
(fi)

Clll

16.05.2013 transfcrêJl::in de USD 700.041.35:

(iii) :.:t11 05.06.2013 M lransl~rencia de USO 853.622..15:
(i v)

~:m

13.0 1.20 14, há lrao:;ler.Stlcin de USD 98.5.000,00 (confonnc documcnlo de

lm~ori.~:uçõo de tr:msfc~ndn

aprccrtdido em j}Oder de •.fOÃO I'R.OCÓJ>IO, por ele

envi:1d~t tlO PK13m, Q11c se efer i vou rll> dia .21.01.2014)=;
(v) o.:-n) I0.02.20 l4 hú lr.msfo::ro!ncin <lt: U~D 250.0·14.40;
(vi) ern 14.02.20! ~.rui" transferência de USS 200.044,S5:

(vii) crn 27.02.2014, há tr<ulsf(!"rencia de USO "130.000,00 (confonnc

nutorizaç~ de

trnnsier~ncin dn coma apreendida em poder de JOÃO PROCÓPI012'1)l111,
Assim. alra,•és dcs1as seles movimenulçõcs, os denuncitldos movimentarruu
apro>:imadnmerl!l.' USO 3.6 18.000.00 (tr.~~ milhõc!>, !>eisccnu.'l.lõ c dcz.oi1o mil reais).
A

comprovar 1:1is

tran~fcrêr.cias va[~ destncar que foram apreendidos di\'ersas

iltllorizações de: trausterêncio. em qtrc o de-nunciado JOÃO PROCÓPlO envia 1mra o B<mco F>KB

' auto;iwções de debi to de
LJMITED.

assÍllll:Oillo

valore..~ na conta da SANTA TERJZZA, e'm beneficio dn ELITE DAY

cxtrulos da próprin C01lln d~(juelo empresa.

226T('ociQS docutll~:nto:. qu(! <:ompro~am cais lraMro:rend.as fOrJirn apreerldidos rw mcS<:J de JOÃO J'ROCÓ?tO. ll!l
sede <la GFD. E"o::n1o I ~8. icem .13. $ubiccm 3, EFi"OC 5049$S7·1•1.2013.40tl.7000.
227Proce$so 50.!9S5 7·1 ol.20 13.4()4 .7000/PR. c~nl•> 188. AP-INQPO!..I, Pllsinn. IOol
l2SNo el'[r.:llo d;Honr~ do PKn consta, eoro 09.012(if4, o d~biro de USS 98$,()t3.95.
2~9Proccsso SO•I9557-1<1.20 13.-t0-1.7000/"PR, E~·cnto ISS, AP.JNQPOU, i'á.gín:~ I06
230No cxtrnto 00 toma do PKB COIISI:O. éill OJ.03.:W 13.tran~fertlflti:J dt lJSO 130.04..S,.50.
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f O RÇA Td,RF. t'A

6.r.. Lavagem pel:1 mQvlnlcn• açilo c dl.ssimul11ção ele va lores cn lre a offshores
ELUA SERVICES LTU c DGX I~II'O RT & EXPORT LI~UTE O
Entn: 3 e 13 de março de "20 14. os dcnuJlciodos J OÃO f' ROCÓI~W. ALJJEIHO

YOUSSEF, LI:.AXOHO c LEONARDO. agindo em concurso e com unidade de desígnio~
ocultaram. movimcllll'lr:un c dissimul:Jm'll. mediante a simulaçílo de contrato de mútuo. a quantia de

EU 1.000.000,00 IUnl milh:lo c sessenta rnil euros). envol\lendo a contas dn cmprcSIIs ELBA
SEIWICES Ll D na Suiça c o contt~ dn DGX IMPORT &; EXPORT UtvUTED. em llong Kon,g.
A:o .:mprc.s;LS El BA SERVICES LTD c a DGX IM PORT & EXPORT LIMITED.
também foram utilizndll.'> 1)31'11 mo,·iment;~ção intemacional de valores. Arnb:~.s cmm controllldos. de
fato. por AUlEin O YO USSEF', cum a participnçlio dos demais denunciados.

A cm1~res." El.flA SERVICES LTD, o1T:;horc locnli:t..ada na..~ Ilhas Virgens Britânic~~. era
Llrl!nnit.o~·iío

utili1..ud;, pda

cri111inosa par<. as práticas ilícitas contbnne visto acima. Não há di vidas

d..- qt1c es!IMJ cu1 nome do dcnuncindo J0,\0 PROCÚP!Ou'. cmborn seja. de fa1o. de ALBE RTO
YOLSS EF. A f.J Ht\ rossuia coma na St1iço. noi'KB f'rivntbank AG. Acc.: 36005364, Bcneficinry;_

1. 1.59612.

conto111lc

cxtra.t()s apreendidos em poder do denunciado JOÃO I' ROCÓPIO, em sua

mesa tia GFD.

Da mc:;ma fonnn a DGX Uv!PORl & EXPORT LiM!TED também em utilizada parn as
prática., iliciras d-.

org:mi.zaçâ~>

criminosa. Além de niio possuir exi:>tência

re;~l,

foi utilizada p

rcali7.ação de contratos de câmbio fraudulento>., sinmlando importnçõcs para o Brasil que

lll UlCa

J

e.,istirnm. A coma da DGX estava situada -.:111 Hong Kong. no Bru1e-o HSBC. conta 813-575511-838.

Confonne jú f01 'isto. estav~1 em nome do denunciado LEANOR021~. nl<~~> era controlod.a pcl:~
23 I Assim, em pod.:-t J~ J01\0 PROCÓl'IO

for'o)nl ;;prcendioos os doculllcmos de composl~-!lo d.t rcfer1da p:ssoa
jurldica. roJutituidn 11.1> tlhas Vill;o.'Ri Brilénrças. em Jl.mho &!: 2013. assi111 <:omo tl~umemo llltlllll.ldo ~roWEFt OF
1\TIORN l~Y" em qu~ 1.: LBA S~RV ICES t.rD com11111i JOÀO PROCÓI'IO como 3<hogado e r~JlOIIS.IV~I p~lõll c-mrucw

(l'roce»Q 50-495S7·1..t 2013.404.7000/I'R. E\~Oit· 188, r\P-INQPOI.I. l'ôlijii\11 3?). l:m SU3 lnC$<1 11.'1 úi·D fo1
BJm'<ndldo, JmdtL Ccnil1e<1do de llltorpora\<10 da <:ITIJlrcsa (Processo 5049SS7·14.201.l..t0-4.7000:ftR. E\·cn1o 188, AP·
INQI'OLI, l'.lginn 351 AdemJis. conforme ser:\ ,f~lo, o dQI:umcniO de cmpté~ti1110 cnu-t a I;L.BA ll ~ OGX ~I'Slil a
~~~ul.ltl;lfll de JOi\O PKOCÓPIO como r~SJlOtl$á\'1:l pdJ PJprc5.3 I I.IM. além \!.e ter ~ldo cnco111rndo o extrato clcsm
C<)lll.l Rll sur.... na 1111!5..1 cldc. I'M fim. JOÃO I'ROCXWIO rceelx."U C•lll!!il e(>ltl os d3dO< U\:110 eonlll (Proe.:»g »t9:SS714.:!01).40.t.7000 I'R.I l~nto 13l!.AI'·lto..QPOLI,I'~giM32)
232k<lalmente, :1 pJJ11 dch documc•llos tro.:::do~ .•iJ t<JIT~io ek•lrónico du cont;~ dub:w66fii'hotmail.corn. fur:~m
(JIContmdos docun~cntus de <:ri;~ç.\o d.> o1Tsl1or~: [ oQX hnp. Exp. l.td, \'lll'CI.lL1d;J no denw~eiodo LEANDRO - que
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fOR<" A L\Rf.&\

organi:~~ção cnmin~>S.1 li<lc:rada Jl<lr ALBEHTO YOUSSEF. sobretudo para a imp.)n.açilo
frnuduh:nto ch: m~.:rcudorias no lcrritóril) nacional e rcccbintcnto d<:

vo1orc:. no estrnngetro, com 0
lin1 de evasão de divisas. ~o escritório da GFD, de YÓUSSEF. constava nllo upcn.as o contraio de
constituiçuo da DGX, mus tambérn o passaporte de LEANDR0.!-1' O próprio denoociado
LEANDRO conlinnou que n DGX li11ha uma conta em Hong Kong. no Banco HSBC, que c:m

utili?.ndo para r~.x·cbirncnto

dtlS

\'a! ore~ de tmnsf. .'Téncias <pw p:~r~iam

do:1

Brn3i!, em no. llc tio

LABOGEN. Est..: dinheiro. depois de etllr:tr na c.onta da DGX. eru rcpa~sado para ou'tra~ cor-taor; de
pes..'itla!> noextcnor,
l':t.-sl~·

mediante o CIWio doim•oic<" ao

contexto. 'is.anLio rno\'imemar

B~nco.l\l

valtli'CS

prove-nientes dos crimes antecedentes jã

indictt~los. 11nnllli-SC rnuis um cuntroto simutado de empréstimo, sgora entn: as empresas ELBA c a

DGX. inlitulndo "1.0:\N AGREEI\fFl\ r·, no \'alor de EU 1.060.000,00 {um milhão e scsscnln mil

curos). datado d~: IJ7 de março tl c 201 -.; ..u Por meio llo referido ncgódo jurídico simulado," Eli3A
l.'mpreslú\ o par.t it DGX o \'alor mencionado,
0.5% por mês.

QtiCJtLII.SSÍita

lJUC tlcvcria ser

restituído em 03.09.2014, com ta.xu de

referido contrato $ào os de-nunciados LEANDRO MEIRELL.ES, pela

DGX. c JOÃO l'ROCÓJ>IO. em nome da ELBA. sendo ccno que o documcnll.l foi apn:enclicio em
poder de JOÃO I'ROCÓPJO. em sua mcs:~. na GFD. Emrctonlo, em vcrdudc. amb:tS crnp~<;;;tseram

controladns por A I.BERTO YOUSSEf. c o controlo foi simulado. mais Uina vez, par<L juslilicar a
remessa de v;~l otó do. ELBA p.tra a lXiX, "" ~·:ja. dr• conta da St•içu J:><~ru llong Ku11~Ass1n1.

no dia lO de março de :2014, ,roi\o PROCÓPIO envia documenl(l para o PKO

ril!llr.l cotmo membro da diretoria d;~ ldlo.:cn. No docvrnento, o denunciado LEANDRO tlfliJt"eCt: CIWIJO o
rc:5p01~1,h d pela <:n11)rt'SJ, sc<li.uJn em IIQng Ko11~ ;Proces~o S0014-16-62.20l~A04.7000.PR, E~cn10 15. Pêl32. Pàgina
16·23.). !;In oulro C·n••ul. Ctl<'aminh;odo por LEANDRO. em 12.0S.2013. <! ctw•.•dn 11 conta <b DGX IMJ•.C.XP. L'!I'OA.
(acc l!I3-57S5ll·li3S). no &nco IISUC em llong Kon~.;, com o •<!Spo:çuvo ~•go s"irt. {l>~sso SOOI·M66l.l014.40-l 7000/PR. ~~nto I S., PIIT33, Pagina 79) Em 27. 1I 2013, JIOC' c-m:~il, L..tONARDO (dubil> U.S.

wmbém

dubay66@110llll;sil.com) recebe de LJ:.ANORO (lc:andro_mcirtllc$@bou1lo'lil.com}, setJ lrm11.o, o p.1S53.pono: d~le iltimo
c oonmuo ~oçial d:~ c:nprcs:~ DGX ttnpon & ~fT Limi.t('(j, ~g~trnda em Hong Konjl l'ln nome de LEANDRO.
(flroçl~O 5049S97-93.2013.40-l.700ó'PR evento I 11.1 pp. 2$-:JS). O t)róprio denunciado LEANDRO oonflf11l11 gtJc n
C'lllprt~a IJGX foi cnn>linrlda em sc-11 nome. c:m llong Koog. 00111 n supos1~ fll\ll)idldc de c:<pon;v p4111 o llrusil
.:l~lrónicos. N~ )~nudo d«larou o dcnuncind:> LEANDRO pc-r.•ntc: u Au!orldtldc Policilll l'roce$$0 5~Ho.S.S7·
l-t2013A04.7000. ~\~010 1·1.
233 E"<nlo ISS. ilem 3. subit~m -t Epr« S04Q557-14.2013.401.7000
23·1N~ selllido. <kcla:mçO~ de L~ANDRO MWRELlES pcr;~~mc ;a Autorilbdc t>olici31 Aulos 5049.55714.2013..1().1.7000, e'cnto l<l.
•
23$ Referido conlr:n" lc>i cno:o>nlrnJo 11.<1 me..:. <!o d~nunc•;~do JOÃO PROCór tO nn Gt- O (Processo S049:SH·
t-1.2013 ..1()..1 7000 •I'R L\cmo I !!:lt. i\l'·lt--'01'0LI. P~J,;in01 60-64)
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MPF
Ministér·io Ntblíco Fedct"lll
Procumdor·in da Rep(llJiic:!l

[lO

Pat"anâ

EO!tCA TABI;E'A

"'"' "·fl'"flr. mpf.goo•,/J:t

l'RJVATI)AN K. aul(lriznndo lransfcrl!ncia da conw do comn 1.1.59612 da ELBA SERVICES
l.TOA. pma •kl>iw de EliR 1.060.0:l0.00 em favor do conta da. DGX IMPORT- & E:o(.PORT
LlMITED, élll llon~; Kong. referente o um empre.s.timo (''loru1'Y"'. Além dcsla autorização. também

foi apreendido numcs11 de .JOÃO PROCÓP IO umo ordem· de transferllncin inlemacional. 1:.0 valor
de EU l .060.00\J.OO. cl-....tivuda em 1.3 de março d~: 2014, t~ndo como ordcna.rlle o ELBA SERV!CES

e destitllltári;\ a conta da DGX IMPORT em Hong Knng~11 'N:ln hA~tl•~5•:-,
DDX em Hon~ Kong,l:t.~

l)

QS

dado5 d;t <:•:Jtll.a da

C<ln1ralo de constituiçlio d.a DGX IMPORT & EXf'ORT.m e ttm c:-mail

enviit<lo por LEANDRO em 27J 1.2013 paro LEONARDO, consuuado ··contrato c passa!X)nc"L-Iil
foram cncontrotlos .tlA me.•a dç JOA.o J' ROCÓPIO.,la GFD. ·ral transferência foi feiln por crdcm c

a pedido de AL I.J ER1'0 YO USSEI".
E11trcl :J nl o. o contrato cmn: :LS ~lllpre::;as em simulado. Além de amb.1S pertenc~.Tem de

fato a ALBERTO VOOS. "EF. nenhuma po..~uia cxislência fisicn ou qunlquer alividitd(! lfcitll.
ViSJva apenas a 010\ irncnta_çllo intt:nl<lCionàl de vn[orcs.
Os dtmund•tdos LEA OllO c LEONARDO con!irm3r.tr'll que a DGX possuia coma no
13anco IISBC'

l: lll

l·long Kong, c que. uma wz os vttlon::s disponibili:r.ndos

dcmLnciutlos 1r.msferiam os valurcs pam as c(ml(I.S

ll()

Destas

coruas, os

exterior indicadas por AUlERTO

' YOUSSER mcdi;JJ1tc o pagamer1t0 de comissi!o de cerca de 0.3%.~·11

6. 7. L:1v:.gcm pela movi ..entaç-llo c tNs.~ímulaçiio de vnlorcs cnh~ as orlSll.orcs
ELBA SERV!CES LTD c FJRSTTRANSPO IU LOGlSl'IC

Ernn: 1.0 <k outubro de 20!3 e 1O de marÇQ de: 20!4, os denunciados

JOAO

t'ROCÓI,~O. AU3F.RTO VOUSSEF ~· NELM.A 'n~NA.SSO • .agir1<lo em concurso c coJn uoidadc
de d~ignios, o~:uhar.un, rno,•imentllrnm c simularam, mçdian.tc a simulação de contratos de ""'''ÚI\to.
11

qtramin de EU l 00.000.00 (cem mil ClLros) envolvendo as contas das empresas ELBA SERVICES

236Proc:csso 5049557-1·l.2iHM0-1.70001PR. E\cmo LS8, AJ'.fNQPOLt. P.;\g)na. $<)
2371'raé<:sso )U-19!157-1-1.20 D.·l0·1.7(l()() f'R. he11lo 18S. AI'·INQf'OL l, P~l.t'"" 98.
23!1Pr'O(:~o:SO·I9~ 3 7-14 .20l3.'104.7000: PR, E\-t:nto l&S,,\P·INQPOLI. P6gi1tll65
:lJC)PI'()c;~sso ~O·I'lS5"1· 1·l.JO 1.3 -10-l, 7000/t>R., Cwnto 188. Al'·lNQf'OLI, J•;;!lÍ113 9ó·96,

2-lOProocsso 50·19557-t•1.20l3AO-I.7()()(1'l'R, t;,.enm 188, AI'·JNQPOl.l, l'âginJ%
:l.fJN.::sse sc-tuido dcclaro11 o d~nlti»Cindo LEANDRO pcl"lllll.<: <1 AUiorid:tdc PoliciJI. Processo 3J).l?5H·
14,;!013.404.7000. EYCnto l..f
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Mínistério Públkc• ~'cd<:t'al
Procur~doriil d:t Re.rHíblic:t no Paran;í
FOHÇA L \HE ft\

LTD na Slliç11 ._. da FlRST 'I R.ANSPOJ.:T LOO!STIC, c;>m llong Km1g.

Conforme visto. a ELBA é olfshorc ern nome de
responsabilidmk de ALllERTO YOUSSEF.

Pw sua

vc~

.Jo~\o

I•ROCÓPIO, mas de

n fJRST LOG!ST!C TRANSPORT LlMITED é uma oflshore <111

"denunciada NELMA PENASSO.

eonsl iluín:~· •·rn

OS cl..: l"){}vçmbro de :zou.:u Ncst(' scutillu, em

nove-mbro de :!O 13, J01\0 r rUANG - responsá\'cl pela organi?..:•ção de NELMA 1:>ela consUuiçiio

tlcni'lllci~jã ofenodn- cn"ia ao e-mail <472985102@qq.com>
docum~l1oçlltl n:lcrcnte ú nbcnum de CCJ11a corrcme d.'l Emprc~a FIRST TRANSPOR.T LOGJSTiC

das offshorcs nu <:x•crior. conforme

LIMITED, inlonmmdo que H ndonista é
J\m(llOmts,

:1

dcnu ncíada NELMA. apresentando como endereç-o Rua

33110 Sala 7-f, Ccntru - CEP lS.S00-004 - Vo1upor.ango /SPm.

nle.$1'1"10

cudcrr"Ç() da

~.:mpresa 4 RIOS f>ARTlC'lPACOES, EMPREENDi MENTOS E ADMINISTR.ACOES LTD.A, de
propriedade de NELMA (embora em
in1itubdo

"'App!Jcot~on

D~me

fllJr

d~umemo

anexo ao c-mail,

for regi$1mtion of a .I-IK comp:my". dntndo de OS. 11.2013, em. no1nc: da

empresa FIRST TRANSPORT LOG ISTLC

rcspcmsávcl

de seu irmüo).1u No

I00% da:; co1;tas da

UIVHTil:D~·~.

cmprt.~a.

NELMA é apontAda como dirc!om

Não bastasse.

c111

~.:

c·mnil L'nvindo por JOÃO

1-IUANO. em .3._11.20 D, ck· lida t lllC uma amigo - J'elcrindo ·sc à dcnuiJctada NELMA- <ru~ria abrir

um.11 empresa e;,,m esse JlOmc. assim como um11 conta bancárin. Ademais. em c-mall datudo de
-U.2.LU1 :.1. JO;\O HUANG envia a d<l<:umcntação de transferência da litularidadc da

F~RST

LOGlST!C TRt\NSPORT LIMlTED de NELi\lA ,,.,mo nome dó próprio JOÃO HU/\N'G.:"• Emh.ora nuo seja obicto da orcse•llc demíncill. o FIRST aparece como suposta exportadora de
mercadorias para o lerrit~rio nacional em I & opemçcres dé cilmbio fruudulentos, supostamente
cnviodru. pl'lro o tl'rrit(rrio naeion·al com OO,se ..:m importações frnudulentas (conforme t.nbela C, em

ane.x()), recebendo o valor to1al de USD 1.075.76S,OOno c.:..:terior, 1odas operações rClllizadas nc-- mês
de levercirc de 2014. Porém, oenhum~t das importações re.aJmcntc existiu.

Pois bem.
242c:f. PrOC'flsS() 50-118·19-1 0."20 13A04.7()00ll'R L:'Yr"r()'IJ I pp. 35-39.
2·13l'n."~Ç;:Sso 50.18•1~7 ·.:!.:1. 20 13 4DJ.7000li'R, t\'"Ç•'f;o 130. INFI. Pi1tinll25

:N4Proce.sso S~ I S-1?-1 0.20 13.404.700011'R. Ewmo 5·1, ANEXO.l, f.>&~lníl I

2·1 SProc~ 50-1IS-ll)-J O,l0 13,•l01.7ô00'PR. E\"C"Illo43, PETI, P'iij!ÍII'I .36
24(>Pr<K'I.osso SO<IS-1$7-:!-1 .2013 404, 7000/PR. ü~·cn:o 130, INI' I, Ngrn:~ S.
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i\•Tlnistério l)úblic~t l'êdêt:ll
Pmc11.rado rin da Rcpú-bH~o no P;ll'ont.
fOBCATAR&fA

Vil':-~nJn juslilicnr nmis urrn

10.10.20 13. é dah()mdo

\ lm

''e'"L

trnnsferencias internacionais de \'olores illcitos. em

comr;tro simulado inCitulad.o ..SERVICE AGREEt>.,LENT", entre a

FIRST TRANSPOJU LOGISTIC e <l empresa ELBA SERVJCE LTD. d.atado de 10. !0.20 13, cujo
objeto scrin

::t

''1posta prcstaç~o de S~ervições de consultori:~ financeira c cm.J>resarial (~el"{Mrt

serl'tt:es tm jiu.mciaf aml brtsiness c:o/::wlrlll}: '').

No corumto, a P!RST - _prés!adom do ~c: rviço -

r;.;~bcri;t EUR 100.00{),\K) (~;çm mil QUros) da BLDA, Quçm ~nu pçla :E:LBA ç

JOt\0

l'nOCÓNO. sendo qu~ o o documnto foi apreendido em sua mesa no escritório da 0F0.1117

RcfCl"jdo cor11rmo foi elaborado u pedido dos dcmmeiad{)S ALBERTO YOUSSEF e 1\'ELM.A
·PENAS$0 .

No.::o.lc

semi<lo,

1111

di!t

10.03.2014,

às

16h55rnin,

é

-enviado

e-mail

dt!

im:eption.brrci a.;11Wil.c-om. J\mciomkio de NEL .I\'L-\ responsilvel pelos pa!);mncnlos inlemudonais,
J:Nim At.I3ERTO YOUSSEF (puylo~ttlin5Sili'h<itm!iil.com), em <IUC oqucle pede para es1e re:.~li2úr o

depósito na con1a <f:l FIRST 'IRANSI'ORT LOmSTIC LIMITED. no HSBC em Hong Kong. na
CQnla 651339276838. Rt!rerido é-mail

roi apreendido

na mesa de .101\0 PROCÓ I'IO. Pouco

depois. as l8h02min. l\'KLI\fA co,~a c-mail pa.rn seu fLLnciomírio c ]>!Ull YOUSSEF [)Cdindo_para
"passar os d~dos da c.:ortla cQm cndcrew conht em euros' '.~' 3 Às l 8h08 do mesmo dia. o mesmo e-

nmil it)cr!plion.hr(âlgmai l.com CJtvia c-mail para ALBERTO YOUSSEF c também parn N!ELMA
("'C:tmc-ron Di"-~") com os dndo.:c dn c'Ontn du PIRST TRANSPORT LOGJST !C c~ liong KonsY'

No c-mai l é info rmado que a conta é iotegradu. ou seja. re~cbe tanto em dólares quant(l em outrns
moodas.
l.Clgo em scg1•i<ht, no nu·sfiio dia do

~-mui I.

-

acima mencionado ( I0.{13.2{U-l). o

dcnunc.i.ado .IOAO PRO CÓ J>lO envi:~ ao Banco PKB Priv111hnnk aHton;r..açu() par:~ <lébito
1.1.59612. da ELBA SERV lCES

I.:m. pttr!'l 1ransferencia

!la

oonta

de EUR 100.000.00 pam u é<>nta da

FlRST TRAN:-.PORT LOG ISTtC LIMITED. no HSBC, em Ilon~· Kong, acc. '652339176838,
rçbente a suposcos "servíços··.~ll) Assim. o valor <i lrltr"ISfcrido du Suiço J}'am Hong Kong.. O~:staquc·

se que na mes.a de ALfiE.RTO YOUSSEF também foi apreend ida tun papel contendo o rúmcro
24?Proce$$1) 50495 S 7·1·1..20 U.ôl04.7000/PR, E•oemo ISS. A P·l NQPOll, l'á{;iM Sl·56.
:!•18Proccsso 5o-19~57· 1 •1..20 t ~..Jo.l.iOOO/ I'R, E'•e1110 188, AP-!NQPOL 1, P<lgi11n S2
2'4 9Processo 5049557·1 4 2"0 I J.4~. 700tlii'R, H••m1o I88, A P-INQPOL!. Pllgillll SI
2.S()Proccsso 50·19557-1 4.2013A04.7ó00!1'1t, c~lltt.> 188, Af'-INQI'Oll, Ngina i6

1S deIS
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•

Minislé•·io Públíco Fcdwal
Prvcur<~dorin d11 R.epúolica no Pr11--:m á
FOOCA JAB"Ft\

de.s1:1 collla dn FIRST TRANSPORT em Hcmg Kong..i$r Por .su:t vez. em poder de JOÃO

PHOCÓJ•ro so,; C.acomrava
áCima lnénciollaLiom.

CÓJ)Í.a

Porém, ncnhwqo das
c,xisti:·ncia real

~ o comnrto

do roas.saportc de .TOAO HVANG, bem como cópia do e-mrul

cmpti!St~s

- scju a FJRST TRAi\ISPORT QU

f'or.r apell/1$ p.ara diss.imul:tr, mais uma

j)I VI'I:IIi~IIH..'S dO!> ~:rimes iln!(..."CCdCnlcS.

Cl

ELBA -

JX~S.Suia

vc-.t~ o lr.Jnsferência de ,'nlores

Embo"' os demanciados ALBf:RTO YOUSSRI' c t\fELMA .PENASSO tenham sido

bastante prôximlos nv passado.

<:~1u.'lvam de m.nneira autônoma, conf~rmc impulaçôes já ofcnadus

peran1c este Juiw. Porém. I! bas!amc ccmum que doleíros teali7.em

cruc ocorreu llil

pr~scmc

op~raçõcs conjunlas., como a

siwaçilo.

Pc.didl.l'.s

Pelo L"XJrosto. o

MINJSTJ~R.!O PÚBLICO PEDER.ALdcnuncta a Vossa Excelência;

(i) J0...\0 PROCÔPJ.O J UNQUElRA PACH!F.CO, Ol.i: ALMEIDA PRiWO,
RAF. \ F,L ANG ULO LOPEZ c MATfiEVS OLIVETRA DOS SAN10S como
incursos nos art. 2" da Lei 12.850, nrt. 16 do Lei 7.492186, e por I. .114 vezes nos arts.
22. q1pul c ~1:11 parágrafo úrli<o. c ao. 21, J>arúgmfo único, ltllllbêm dll Lei 7.492/86. lla
fon11u dos arts. 29 e 69. do Codigo Penal:
(ii) ALBERTO YOUSSEF, /IOÃO PUOCÓPIO J UNQUEIRA PACHECO DE
ALI\ I IUDA T'IV.\UO, LEANDI<O M~J.RELLES e t.IWNA RDO MEf(\ELLES no

art. 22, parágr.lfo único. parlé linaJ (modalidade monutcnçiio de dep6sico:s não
dcclmados). da Lei 7A'J2/S6, r a fom1n do an. 29 do CP;
(iii)

A TONJO MANUEl
DE Ci\RVALIIO IJAPHSTA VHU RA, .JOÃO
I'RO CÓPJO JUNQ,UEIRA PACHECO DE ALMElOA PRADO e ALBERTO
YOUSSl! F pclu prática do art. 1", caput. c.c. §4". da Lc19613/1998. com redação dada
pela Ll·i 12.683/1012 na Jorm:J dourt. 29 do CP.:

(iv) ALBERTO YOUSSEF. JOÃO Pf{OCÓPW .IUNQUEJRA I)ACHECO DE
J>RADO, LEANDRO MElRELLES e LEONARDO MEJREL16ES,
pelo pr.hica do an. 1°, caput, :c..c. §4°, du Lei 96131!998, com redação dada peln Lei

AL~lUDA

12.683/2012 por sele vezes. na forma dos arts. 29 c 69 do CP.;
(\') ALBEKfO YOUSSF.F, JOÃO PROCÓPIO .JUNQUEfRA PACHECO DE
ALMEIDA PRADO, LEt\NDRO ME m ELLF.S \: LEONARDO ME IRRLLES
2S1Processo So.l955i ·l-l 20IJA()<l.7000.•PR. Ev.:11ló 192, 11~1n S. subiu:m -1.
lS:!r't.x=o 5049557- 1·1.~013.40-t . 700DIPR. E\•c'fliO 188. AP-INQJ>Ol..l , Págí11n •19-50
lb d~ 7S
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MPF
Mini~tériu Público Fcd~r:tl
l~ rocur~Hior-fn d:1 RCJJública no P~tr:Jllá
EQ tKATAn&Fa

pelu

prúlic:-~ do an.

'"lf'I...J!rp1Wififllfl•~br

1", copt.n. c.c. §4", d:J l...ci 96!311998, com redaç-ão dt1dn pela Lei

12.6R3/l012 na lorma do nrt. 29 dQ CP;

·

(vi) ALBERTO YOUSSEF. J OÃO J'IWCÓP[O J UNQU.EJRA J'ACH ECO DE
ALJ\!RJOA PRADO o: NEU'IIA MITSUE PENASSO f<cOD.·\ MA, pela prática :lo 011.
J•, c.q.Jut, c.c. §4". da Lei 961JII99R, com redação dada rx:la Le i 12.683~01"2 na forma
do urt. 29 do CP.:

ém r-.12àõ da promoção <hi prcseme açilo.pt:rml. requer-se a Vossa E:xcclêncin;
a) a juntada dos
desta dcnúncía:

documento~ um:xos.

consisrent<..'S em tabelas mencion-adas ao longo

b) o rt'C\;himC'IllO c proq::;:;um~IIIO da dc-nt'inda. com a citaçilo do:; denunciados f.\.1.m o
de\·ido J>I'OC"e~stl pcm.d c oith.o<~ d,'lS test..:m1mhas aboixo arrola-dns;

c) COIIIÍml~tdill> os imputilç-(les, as condcnRifÔc;s dos denunciados;

d) a ap!ict1ç:ão dos beneficios rlo ar1. 4" da tci 12.850 aos acu~ados ql1<.: évemuulmente

t<1laborem mt apumçfio dus fatos durante n in!>tntçilo. mesmo sem 11 existência de acclrdo
de cofnboração premiada com qualquer dos dcnur~ciados.
e)

p~rdimc nto eq-uivalente do~ bens indicados na presente denúncia, caso não s;:jam

cncoJllr;:~dos no C:sll"llrtfl<<ir<:•, Jl<'i
I) o arbitramento

tCml OR

do (lrl. 92 do ClK!igo Pc:rlU[;

tJ: \'alor mínimo de repamç.'ío dos danos causados pela inrrn~o. com

base nn urL 387. <'·l.lfJuf e IV. CJ)P. no lllOitLante do vnlor total envolvido nas 'transaç-ões,

eng.lob;Jlldt~·sc na c:stimalivrt os

dnnox 110 sistema firúmcciro c econômico. Ressalle·se

que a rumtreza do-s delitos nik• deve servir de óbic:c i1 medida, podendo-se faZ('r uma

annlogi:.~ com o C-l ho do homicídio, em que o

dnno â vidA

é impalpável, ma~ se lem

rcconhc<.:ido o cabimento do arbitramento, indcp<:.ndeme-rncntc de 1>rova do \'aior da
vid;a. J\'csse cn.so e.specíllco óe bens juri<.lico.s de diricil aquilarnçào, rlllo h::i o .que
"provar" no l<>eantc no Và!or do ciJno paro além da própria prova dos fil!os <J.11.C

oc;t.<;íonr~m o danQ , Assim, não llii que se alegar qoe seria .ncccssári.a n[guma ôiscus.sllo
ndicion:d

r••ra fixaçiio d:J indl'r!ização, pois o debarc dos furo~. que coincid~m ~orr os

fatos Íllll)llfEidos. ocorrctl ao longo do processo crimiMI
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MPF
Minis1é1·io Público Fcdenll
Ptoc tll'adol'ia d11 Repúblicn no Pnrn ná
.EQ.RCA TA[t F,f A

"''"''"·P~"flr..mpf.t;o•~hr

Rol d e T~oliteni un ba :

L RODR!GO J>RADO PEREJRA (Ag..:nle de Policia Fcdcn1l.
Curiliba)

<llttal,,~mc crn c:-:crcicio nu PF de

2. JOSÉ Llllí'. J>l RES DE CA~-li'OS FI LI!O (Rua Cayouwaa. n. 932. ap. IOI. Perdizes. São Pa1.1io)

~ública

'18 d~ 78
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Ministério Pú Mico Federal
P•·oçurador-ja da Rep ú blica no P:trnn;l
f.Q.R.C,\ IA R f,f..ô_

EXCEL~ TÍSSrl\.JO

11
'"'''

"·P'PT.I11Pf.t:av:.{Jr

SENHOR .JlJ!Z FEDERAL OA 13"" VARA FIWERAl,

CR1M INAL DA SU"SSEÇr\.0 JUDlCIÁRIA DE CUIWnn~\ -11ARANÃ

Eproc 5031491-~9.20 1-IAU-t. 7000

Clas~iticação ao c-Proc: RúStri to Ju iz

C lassllkaçiio no ÚNICO: Confidencial

I -O Mini.s1ério !Públi<.'Q Federal oferece em separ-ado denúncia, em lálcc
de .JO;\o

J>ROCÓJ'IO

JU~QUEfRA

PACHECO

DE ALI\ffiUM PRADO,

RA.I"AEI. ANGULO LOl'.EZ, 1\IATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, ALU.ERTO

YOUSSJ•:r.·. LEANORO MEIRELL&i, LEONAI{])Q MEIRELLE.S, ANTOl'ilO

MANUEL DE CARVALHO DAI'TISTA VJEIRA e NELMA MITSUE PENASSO
K:ODAi\1,\ ., em 77 l~tudns.

2 - Corn Jlehincl:l lcrritorlul pcln eonexuQ - O 1>reseme proccdlmlhtO
apurnr6rin criminal c.k<:orreu de illvtstigaçàQ CJIH; \'Í.Sou apui"E!I diverstL<; cslruturas

parale!a.)i ao mercado de c.âmbb. abrangendo um grupo de doleiros com ãmbito de
nltraçilo rwcional e lransnBc iOrlai.
A im•es.tigaç.ilo biciahnentc apurou cori<lutas tfpicas relacionada<> "à

lavagem de dirihciro peJo ''dolciro'' CARLOS HABJB CHATER c pessoas lisicns c
juridicas a ele '~nculadas, tcnd'o rtOr antecedentes c rim~ que se consumnram nas cidades

de Lond ri nillP R c Curi tibillP R1•

No cun;o daquela itavestigaçilo. contudo, foram dcstobcrtns ln!en~""tS
relações cnu·e CARtOS IIABID ~ outros operndortts. do tncrcado de câmbio negro,
I

A•rtos 5110 1438·8~.201<1 .<104. 7000.
I ,"fte j
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•

Ministério Ptíbl.ico .Fcdcrnl
Pr·ocu.rndoril1 do Rcptíbli.ca no Pa•"lliJá
EQRCA TA R F:fA

,..,.,ov..prpr.mpf.t;.!J"I·.l•r

dcmrc ;~$quais se dcs1ncn a pe~ de NELMA MITSUE PENASSO K:ODAMA.u quem
se e-s!ell(lcu

11

ínvcstigac,.iio.. Nf. apurnção das atkidades de NELMA, por s.u.a ve~ foi

idcntilk.1do imenso rdacioname111o comcrcinl cnlrc ela e o om denunciado YOUSSEF.
T:m lu

;l•!>ÍI!l (!U C

na

n~·sentl' Jcn(lllCi;l illllbu~ -~fio den uneiados.J!.tla movirnco.t&JlQ

de V:Jiures no cx fc rio r.

Assim. cvidl!ncíitd:l â realimçilo de operações c:nlrc diversos dolciro$, do
lorma t[~tc u [>rova da ativid11dc de \llll interfere na demonsLmç.'~n clns rl'irnl'-$ prnli'.:"lldos:
pdo muro. tcsLn evidente n com:xilo a j11stlfioar a competência lerritoriat deste Juízo

Federal. confOI"lllé muüo bem destacado no dccis~o jumadu nos aulos

500 1.146~

62.20 l-U 0_.. 70 0()/PR:
"C-rn.prc j usci r~e:11 inid:llrh<'rltc a comj)Ct.:tlei::~ dt!slé Jt1 [zo..
i\ inv~ign,ao foi illltanda ~m vis•n dOt real iaç~o lk opc"'ÇÕCli de luV\1gcm díl dinheiro.
ter1do fl<W"~i!Lcccdclll.::s crimc:ç tr.lnlmnAdrninistroç~o Pti.blic<:~, por C1irll').sllílbib Chnter,
ou.lro· opcmdor do gnen:ado negro d~ eámbio, e q11c ~ <:õll.'Sutni!J1lm na dd3d~ ck
LooJnu-:.II>R. Atndii no curso d~1uela irwcsrigaç;io. et>t~t~tlldos i:nodlcio$ de opc~
de lu,•..r.gcm de diru.ciro. t<lmlo por nrutcc~entcs crimes ck lr.iAro de dro&a~. qu~ ~t:
co~~5trmamm rw cidade de Curiii1)8/PR.

E~~ cr1tncs cs1no de to lllados llO prottlSQ pr6prio rd~li\'0 ll Cilrlos IIOJbrb C:Ur.er
(5001<1.38-.8.5..2014.40-1.7000) c tambrhn 3bl!ixo. já q1.1c ~~~ írlldrer~ de panicip3ç1!.~ de
Allloc;r, o You~~cr oo~ .:pisódios. N1i111. j~M~ificadn., em princll>io, a compe~6rtc-rl' tlcsta
Var.l ,,,,... il([ltclc ~cito, já que ~em por obj<!to c:runcs d<: l;mrse-m de dint~iro
cort~u.rnados liO I~ ;.do do Pllfnná. 11:\ iJJdlc io5 de crimes l~mtlc-:~dos nlltu~s. mas quç
ser~"' r;orl<:l\os com aquc 11:$, :apl ienndo-sc ns reçros élos ans. 76. ri c 111, c ?7. I, do CP I'.
Oportttno d.:st:tea1 II'JC e~ til Vnl'll ê: C!l~illlilW p;1111 o proc~ e julgamento de críme1
tlt1n11cciros e de l:wngcm ele! dlnndro Ocorrido.~ el!l) lodo o Esl.ildo do P:umut
Relati\illl>entr: 11 Alb~o Youuer, ocom.: que, no curso dJ fnvcSIÍ;,"'I~o de Clulos ll111>ib
Chí\lc:r. ror.un idc.n•Hicndat opcr.:u;-'es linnnce1!'lls emrc eles, corn ioofclo de 5Uil
nt~nll1!7.n, oritcrnl' propósitos cr.iminos:os.
O<::l.lllhnrci c.ssc~ crirr.cs .u.liunlre.
Se opct:ldores do mm:ndo de c:l.mblo nl:"iro m~Jiznm OJI('mÇóL'$ é!nl1c si, ~311Kicri:zmldo
çriml:llinttncciros ou <k! l:hl~lj.C'Ill de dinlteiro, é c~o~idchte o çon~:.xllo ou conti~nt'Íi!I~S\Lfíl
os crirncs, nplimttdoa~ r<:~U"& dos arts. 76. JJ ll lU,~ 17, I, oo CPP.

A.ssim. s~ c:;ri<M l ltillib Ch.•tcr c Albc11o Yo~r =lizrun crim·~s em e.onjnnlí), ~1nda
q11c 11~0 c:spcdfk:~rncnli" j!O\ õiS$0CÍnçUo 1:riminosu (~111 qua<Jrilllll). n ConC".xao c n
com inêncill. sn,, evldemçs,
11indu que. pelo l<or das ir!lcrc~pta~o..."S,. rçstou evidoend&(lo ((U<: 1\lbcn:o YollSscf
teria nutl'llttlo, no [1.õi$Sildo. rcluciooarncoto c;omcon;i:ll inlcnso com Nehn;, Mí.suc
P~nnsso Kodnma. cutm l)p~:r.~dorn do m~mrdo de eârubio negro idcntiliClld3 1111
inwst ig:~çilo, o qrrt ~igltllie<~ que as medidas inve:s1ig111õrias em rt l~âo J cl~ ta.~n!nm.
JlQ<kr.lo revelar fala& t provas rclevJ.nt"s .:m rclaçAo n ela "Por ~~~.,· ''~ as mcdid.Js
in,•.mign.16t'ias e111 rtf~~ilr:l ~ Nclma Kodn1113 J)(l<leri!o re'·.:lar falos c pro\'81i rclt~ot~
e-m rel:~ç-Jo às ali v id11dcs de Albcno YOU$$Cf..
•
Ott-en•o
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Ministério Público Fedcnl.l
Procm":''doria du Rcptíblic~• no Pmran:!
fORCt\ TAREFA.
Diilnle dos

rtl~~ioo:;~mcntos ctUI'I!! A lb<:orto You:s)ef, 1-Mmn Kodarnp c ~rios ISabíb

Cli:lrt:r. tltllllcsmn fontla àtmcdidM iii\'I'!St•gt~tóriiiS~oolra tlm poderllocscbreur l'"r.cos e
provns em reln~;1o oos otllros e vicc·w·rsrL.

A&r~:glilc-sc qlje, co.no lldi~n111do G como S•"Tlí detalhado ~i:;mtl:-. a b:Jsc d~ nt~açoo de
i\lbc.flo \'o"~~r ~mpi""C' foi S~o Pnulo c Loodrina/PR. esta liJtilllol subrndltl3
direl:iiiiCill ~ à juristliç-JCI dC:S?I Vllrn ck l:i\lllgC'Itl.
i\ucsccntc-l.O niJida rundad.l suspeim
<:nvolvimeoiiO do: ;\lbcno Yotw.ef ~ crime de
lavag.l!m que moli\1011 o inr<:ío dcst:l invesa i&~no e aioo., em ctlrnc de lavagcn1 de
p(oduro de tni.ftco de dJogn ç0111 tOO$UI'íii!Çilo em CuritiJ:on c(lr'IIO ~ni mponUJdo Ddinnlc.

w

Assi1n, n cotolJ>et~acin é dcstn Vnm:·

Assim. mantida a comJ>elêrléia deste Juí7..o J>mu a Investigação e
JXOCess;uncmo dns condutas delitivas praticoda.c; por YOUSSEF' c NELMA, evidcnlc a
compelência territoTitll deste Jllí:to p.ar{l o feito.

Curilib11, 21 de ju .-

Procut-:•dor Rcgíonal cb Hcpúbll,ctl

~~

Procm·mlor Regional da Rc(lút.lic.u

CARL
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MPF
Ministériu PübHco Fedcrnl
Procuradoria da RcpúuHc:l no Pn..-..1n1í
FORÇA 'lil..lill.f.t\

JVH•tr.prpr.mpf.r.o~·./Jr

EXCE.LI!NTlSSIMO SENJ(OR .IOIZ FEDERAL OA 13" VARA Cru.MlNo'\L OE
CURlT IBA-I>R

Eproc 5031~91--19.1014.~0~. iODO

C lassi l1t:.lÇão no c-Pro c: R<'..sfrito Juiz

O MlNISTÉJUO PÚBLICO FEI)ERAI~. nos autos ntímn identificndos. vçrn a '

prcsen1;:1 de Vossu Excelência, rcqu~::rcr a PRISÃO PREVENTIVA d~ (i) ALBERTO

vousser.
06/1011 967,

bmsiJeiro. cas~do, filho de Kalím YmLSSer e AntotliélU Youssef, nnscido em
naturnl de

l.ondrinafPR. segundo grau complc::·t(l, cmprcsario. RG

3506·+702/SSSP/I'R, CPF 532050659-72. resídcntc

M

Rua Doulor Elias C~sar. ISS, ap

60 I. l>airro Jd. r•wópolis. L<ondrinafl'R, attllllmcnlc recolhido na Polícia Federnl d
Curilib:l. (ii) RA!FAEL ANt;ULO LOPEZ, CPF 369.033.708-97,

nascido c

17/07/ 19-17, em Sr!.o Paulo·SP, filho de Maria L.opes R.íncon. rcsi<:lenlc na Rua Alfredt~
Pujol, 753. CEJ> 02017-0rO, Silo Paulo/ SP; c · (ii i) NELI\IA MrTSUE Pt::Nl\SSO
KODAHA, brasilci!Jl, filha de M~rio Dirce J•er\asso, CFP 1ó 1.974.2.38-12., residente

tlll

Rua Conde de Porto Alegre, I033. l41 B. SJio l'aulo!Sf~ CEP 460800 I, a!.ll.almçntr tlrtsn
I de 12

r
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MPF
Ministério Público Federal
Procunnloríu d:l Repúi.Jli~o:ll no Paran:í

,..,.,,...prpr.111p"']:gm•.br

fORCf! TAREFA

!lll Su,Jcrintcmlêru:·iu Rcgion:ll da I'F/f>3. bem como n MANUTENÇ1\0 DA J'RJSÃO
PREVI•: NTlVA de (iv) .JOÃO l'ROÇÓPEO JUNQUEIRA rACHECO DE AL:i\JEIDA

t•RAOO, bmsilciro, casado. lilho de Luciuno Pacheco de Almeida Prudo e de Ycttc
Junquw<~ Almeida

Sfl. r<·s,dcnr.: na

Prodo. n.aseido c.rn 09.05.1946, CPF 2.84.566.538~53. RO 3.44•1.168-SSP-

Rtlil

Fidêncio Ramos. n. 128, n}>l: SI, Víla Olímpi_a, Silo Paulo, atualrnenlc

Jlff. o n:t Syncrinl.c!!dl'ucill Rc{;ion~•'l dn PF/I,H. Re<Juer, ninda, a splio.:•wão '' " mr.rlirta
<lllcr nat i\'a à p risi'io (cntrçga de passaporte) em rclm;ão a Al~TONIO MANUEL DE

CARVALHO B.-\ Pl'ISTA VlF. IRA.
ALBERTO YOlJ$SEF .c NELMA MITSUE PENASSO KODAMA cnc(nUrrun·sc

denunciados J>CNlnte esse Juizo pcln prática dos mais variados c!e.lilos. Nesta data, foram
nvvamcnlc denunciados pela prâtlca de lavagem de ca,pimis (ambos) c. em relaçl!o a
YOUS!-iEf'.

tmn[)~m

pela manutenção de contas no exterior, além de diversas

mov~mcnlnço~ illcilas nc,

cx1crior. Ademais, lumbém se ofertou dent:mcia c111 racc de

HA'f'AEL A.NGULO LOPE.Z c .JOÃO PROCÓPlO JUi'lQUElRA "PACHECO OE
ALM L~ IDA J>RADO, pcln pràlica de diversos crimes graves, tais Ct.)mo integrar uq;ar~ização

criminn::;u. lava.geJll de dinlH.:iro. por Jivcrsn:; vl:'lcs. c evasão de
conta.~ no extcri0r. l~or fim. r\ Nl'ONlO MANUEL DE

divis~.

manutenção de

CARV,\LHO BA['TlSTA VU:lRA

foi dcnun-eindu pClr l:wag.:rn cJc capí1nis.
Pois bem. É m~cc.ss:iria a manulcnção da pris~o uo dcJtullcin.tlo JOÃO PROCÓPIO
JUNQUELRA J>ACl:I~CO IJoE ALMEIDA ?RADO, bem

c;o11\0

a de(:rcUl.Ç:ilo da prisil

preventiva dos d.:nuncindos ALI.rtRTO YOVSSEF, NELl\'1A PENASSO, RAFAEL
,\ NGULO LO I'EZ ncs1es atJtos.

Urge, ainda. a aplicação de mcdlda alternativa pa-ra

ANTONIO vum~.

Vcj.:unos scparodarncntc.
I

(
(i) JOAO I·'ROCÓI'lO

(
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MPF
Míuístério l"úbiJco Federal
ProCIJr:ulol'i:J d1~ RcpúbliJ;l• no Porau{i
fOilCA TABE~

Dl' início, confonnc j..í dito, n lllunç.lo intensa de J0...\0 t•Rocór>ro na
organizw;:iio criminos:a crn inltr_sa c de longa datn - h:i no mínimo quatro

simomôtica de qllc :>Utl pris.üô é

:~nos ., sendo

ncce~Íiri11 pnra ll garanHn d:~ ordem públicn. Isto porque

J>OS.Sttíil .tiU>~Çflo utiv:t em seu Xljo, sendo ~sson de cxtn!lll:l conli~mça de AL3ERTO

YOU~SI·.F. Tanto assim que as empresas o.IJshores e,

mnis. as conhl$ tlcstos

cmpr~sas

cxtel'ior· <::SI(to e m nome de JO.\o PROr.ÓPIO. É intuitivo <JU>e YOUSSEF nilo

rto

coloc<~rin

\'lllorcs milionarios ern nome de pe-ssoa que não fosse de sua cxlrcma cgnfiança. A isto se
soma a ~lllllntiüacl'c de emprc~~.ç offihores que t\~l:n•:un em seu nome, demonstrando fJUC
a p:ufjC'irm.;oiio .:ra intrn.sn.

Cunrormc

.~c pot..lc

Vl:rificnr da

pllrticip:n·u ath·:•ml'nle de cli,\'CJ'SO!i

é

dcnúntil• ofc1·t:1dn, ·JOÃO PROCÓPIO

v::~riados CS:!J"!:Icmas delilh,os ligado:s. a ALID:n.ro

YOUSSE.fi~ não apcn:1:. nn .c•,·:tsão, mo~ também

1111

l:wngcm Jc v:llo1·cs, íu.êlu.s.he uo

cstnu1~éi t"tl. ls1o se rcrorça uo se COtlSill!ar que PROCÓI)IO atua com YOUSSEF há pelo
mcno.s q11atrcl anos, confomie o próprio investigado dc.claroll.
E:>tc longo

clcmOt1S1r<~

período de rcmpo. somadó à funçãt> que possllfo, de extrema eonfiança,

que a fimçfío dele na org.ani:t.ação crimino:;•n era bastúnlé intensa c rclcvnnte, em

rosiç~io b:lslnntc clcvnd:l dcnlr~» tia orgnni:t.~1çílo crhninosa, den~onsrrando llneccssidade
<lO]>ris!io de JOÃO PROCÓPIO p;.1t:.1 a gnrnntia tln ordem p~blicJI.
Rt:ah1H!n1c. caso seja fl(Jslo em liberdltdc. em rxrJ'io d:;1 confianço ndc dcpositod;~ pelos

dcmai:; membros du org~ulizaçrto criminosa - sobrclltdo pelo seu tider, ALBERTO

YOUSSFF •· c.et1;1tncntc scra um braço do organi:>.aç.:io crimir1osa Par:t <1 pr:ltiea de 1110\'0.S
inrr·;"tçôe~.

Acl ~ntaís 1 a pris~~:~ tamh~m é neecsstll"in pant assegurar~ 11plicaç1lo dn tci pe-nal.
Realmente, caso seja libt:mdo. nãQ hã dúvidas de que trá movimentar os vulorcs exis~cn!o:.-s
no exterior, lrnn~fel'indo-o parn [oc:~is em
seja feito,

li

(JIIc.' j:amais

pollcriio ser rc,>atd.ados. Ca.q) isto

próprín qplicaçào da lei pen:tl .ficará ialvi;~bili:zada, poi:s scrá impo~ivcl o

repalria ~;·,o dos ":~lorcs. Dt·slnt1uc-sc que, confonue é sttbiclo, um dos efeitos dn
sentcuça contlenatól'in é 11 rcrdimcnto Jo produto c proveito do critnc, ton!oTme ntl.
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t

!"Iinist ério P i1blico Federal
P r ocur!ldoria du Repúblic-a no Panmâ

IPN'i<'.p(pf.lllpf.gln\hr

FORÇA TAREfA

9 1, Inc.

n,

do CP. C orno o~ vnlot·cs cxistc!ttes uo cxteriQr - em ccml:J:s ai-.dn n:lo

comp!(·tamenlc idl.'nlificndus - :.ão :ru-oduto dos crimes pratkndos pelo oq;;onrt.açiio·,
cu!'\u ~cj a solto, ,JOÃO PROCÓPlO colocnrú e-m l'i:;co c..'1!tc imporllmlc _3specto do

elidci:t ela lei P~lllll, prcjudknndo, d e

definitiv~•• o rermtrinmcnto des.k~

Ull HICÍnt

\'OlOr!."~. u m tio~ mnh imporf:HIIcs :lS[lCC"tos no

-cnrrcaJittmCiltO th1

cd mhl :Jiidndc

Ol'~&auizndn. i\ neB~uiva de PROCÓPIO ~m po&Suir murtl!: conta3 1lO cxlenetr

em

tlecluraç:lo chtmmcntt: !Hcndaz · dcmotlst.ra que seu vfneu lo cum n org:.~ ~tiznç.;1o crinninosa l'
.r

atual 1·, cnso sollo. cMamentc buscnrt\, de loda!! a~ fom1as. ocullor os milhões que
cenam..:nte a.imb se cncomr;~m em contas no CJ.;tcrior, n3o idemillc.adas nt6 o mOtll'i)lltO•.ls,Q

~<:ttds:! Dlfl;]s .reçcmes movjmemacõ.:." dos vll! lorçs pas contas da SANTA TEREZA no

Bunco r KB. p ô.'I'I<'J'Ío,rc.-. :l d.!l..D.1.ttgrnçi'lo d;~ opcrncno. conforme acima '<i~ló AcÍmJ!, bem
como a

renúncia

ftOS

can~os I;JUC nnle.~ exercil•: vjwndo isenl:-~r-sc de responsabilidade.

1\ão bastasse, a existéncin de inúmcn~:; contus

110

exterior indica a ("lrobnbi liLhtde de

fuga- OLitro :~spccto d:-t garanLhl da nplica~~o dn fci p<:na l'. Rcalm.cnte. a <lisp01übiliclndc
tit· vnl u 1·~s no c:strangdro, somndo

n gr·o.vidn<lc da.~ apurações. é

indic.nrivo de q.Jc, caso

pcrmo.n-c~;;1 em libcrd:tde, J0/\0 I'ROCÓ PrO f}OOerà se evadir do ll:rritório nndonal l>odersc-ia akgnr que atê

i.l

prisão

Jo;;..o PROCói>JQ [tão fugif!!. É ve:rdadc, mas isto oecrrcu em

u.n t1u1ru pnnon1rnu: airu:lt1 nn" hnviu clcmc.ntoa que pude:i3em envolvê-lo no orgnuiusção

criminosa. A:o descobrir que as investigações direcionu-ram comr.t si. sobre-tudo pda prática
de crim..:s gnwcs. inclusiv..: com 11 sua prisão tcrnporâria, certarneme haverá cslimu'los para
que JOAO PROCóJ>Jo fuja do lcrrilório mlciom.tl. aproveitando-se das milionárias

disponibil idades que possui nn êXte.rior. ls1o se .nost.ra btc;Ullltc plausível, à luz dos
clcmcnl"s cxistCJllcs.
Oestaque-sc t[LLC u tmln..~u do JlllSS:S.JlOrlc é in!)uftcic ntc p11ru neutralizar o.s riscos

qLte a pJis.io prev~núva visa aSS~Cgurar. lsto porque. além de a pris!lo ser necess:iria também
yx1ro a l~:1r;mti~1 da ordc:m públi~:a. a entrega do pílSSaportc é insuficiente para IISS\:gt:tmr ~uc
PROCOPIO 11que em lerritórjo nacional. sobretudo diru1te da.<: diver;:as e inúmeras fnonrcirns
:<>cc-.'ls no tcJrirórro ll!)cio1111l. Também os dcmnis medidas altcmotivns do ;~rl. 31 C) do Ct•J> são

insullcil:'tlles, sobretudo di;mtc da gravidade dos elementos cxistemes, apo;ltaJldo pan1 a
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•

l\•l ini srério Público Feden1l
Procuradoria d :l Re p ú b lica no J>nrnn ã
fORCA TAUEFA,

gamntiA d11 ordem público c parn asscgttmr a <~plicaçõo t.lnlei penal.
.1\ssim. urge

11

marnrlr.:no;:io

tb flri.siío prcvcotiva de :10Ao PROCÓPtO fJitru

gll r-:1111i:1 lia ord em p tíbli c:l c para assc.:gun1r n a plh:nçiio d:.. lei

J)C.:nitl.

(ii) RAFAEL ANGUL O LOPF.Z

Por~~~~ \"cz. necessár iu u pdsf!o uc RAFAEL ANGlJLO LO PEZ, parn gnranlia dn
ordem ~ubl ica

1.:

pam assesnm r a aplicação

<lu. lei penal. Destaque-se. de promo. qtte o

denunci;.~do I{AFA"I':t Ai'ICULO gt:riu u conta TREMAZUL CELL CO. coniÕrmé foi
objeto d<.: dcnúncio

ê

condcnoçllo no bojo da Oper::tç-<io Curaç.ao. qu<.: tramitetl por c~te

mc-snw Juizo, jia tendo sido, Inclusive, condenado. '

Segundo consta daqueles ::n.1.tos,

RAFA EL mo\d tnt'11tott, de ruo do consc.icntc e vohmtii.rio. no perio<ló• de 23/05/2•)05

11

11/07/2006. pt: lo menos 175 Lnn:soções, a cr~d ito o toln.l <l.e lJS$ 2. 761.470,30, e a dêbllo o
111C"!'I1ltl ';l lor. Tai~ or~Croçiics consilt'1i111m. basicamente, em operações cle câmbio ilcgni~

lci•as em benefício p r'Õpri o c de terceiros.~ Nos docttmCJltos dn conca e du empresa,

RAFA EL ANCULO
diretor

("d irc.:: to r··).

movimcntaç;Jo

iigurova corr!_o proprietário hcnefíciârio (''betJcficia l owner") c

scndo

<LJ>Oiltudo

COillo

litular

da assinaturn aurori:-:ado.

n

linrmr;cira3 •

Nau OOSL<b:se, confom1c se verifica da denúncia ofertada nesta data perante tstc Juizo,

mio parou :>uas ath•idadcs. Tendo em

visla SC\1

envo lvimento direro no opcmçilo Ct~tror;ao,

I RAFAEL fui tono;le~t.:~tlo ~ peno de no,·~ <mCIS e um m~~ de. rcclu~o c du~ntos o; trima dias multa, COtn rcgi111c
lflicio dt CUI'IljUlii!C!I1ro da penn. no bojo dQ$ I!;U[OS !lU(OS n• :SO 1777·0-ó9.20 IOAO<I. 7000, p<ll'311lt

rco:lmló par.l

C'Sril 13~ Vru.1

l'<:der.•l de C1rri1 iba.

:!Conforme coosta da 'dcnúuein fonnul td<J, dumre 115 e-v idllot~enLS de: que :u movilncnlt~Çi:ICS f0rõ1111 feitas no
rlmbito dt: ..m~·i<bdc: ~r<> mt:n:ado da c-àm.lio parJielo llnt~-s d~o~riln, I"C$salttlfl'l•~ n:s se:guttllés circunst!n::ias: :l)
a ;~b~.'"rturn oot ~;on~ L'"m n<»nc- de cmpres:J de fncbn<!;;r (ccll compomy), ocullando-sc o seu rea.l OOnlrobdor, b) ;j
ffiO\'illlcnta~:lv da ron111 11G.o se rcfo:-rta cpt3lqtter ntmo cspcclfico de Mgóelo- ou a qunlqutr DC&óciOi>fÕprio
do dcrr~uRc i.tJo (t1l~ia p~11mentos parn !=eiras); c) 110 Cildi6tro do próprio b:tnco a mividnde do· clienre
csrd iclo~milit:ild\1 como "otlacr bttsin~ <llld scrvices". e também eorrlQ ~Mon~:y Scn•iccs BllsinQoU~; d) no
curnprimtnlo do nwndado de ~SCil e ll~Jrcc.JS!Io n• 770tl009. no endereç-o I"Cl!illend;,l de RA FA E:L, elit
10.11112009 rornm cn~;ontrndos 9.S.OOC,OO reais. 2.1!70.00 d.ólalcs. 1.750,00 cu~ c 770.00 pcs.~ Lltliiii)Íos,
ao dos pro-toro,. de crime~ da c~p~1c dos om demwdndos, o q1.1e ~. r:unbóm. indiearl\•o da 31w>-'o [h:gnl n.a área
de cãmbio. Rc."$llltc•~ qu~ o dclltmci.:sdll! ínrõm)oult R~~:eil.:l Fcdcrnl nâo ter p;lftim<'M"Iio algum nn dam-bsse d.:
31112/2QD9 {ti, DIRPF no rcspecti\'O dc-:.siê); c) o núm~ro d~ ITMS3Çôes eretuud<ts - 18J- em l llno e I tnés
Ujli"QUI)l;Jdo IIICil(C

.>Adcmnis. o c:-ndcrcçQ t.!c <:·m!Jil dll <C'IIIn p:tl'll. CQmato no mdil3tro do bnnco ~ rnrnel.unguló@tcrrn.com.bre
os relofonc.. de c(lli:l~t~o ~o 55· 1t-3079·'7130. SS:·11·307S-JJ97 c 11-ú!iiQ-·2799 (m~mo tclcJont>, cst~ltltrtno,,
coMt!liiiC' em s.~m Dc.:lamçalo do;, IR)
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FORCATA!tt:FA

passou a cxcrc~r outrn fuJlÇ.ll:o. rnas alJidn continunndo a pmticar condutas delitivas. muando
palil AI BI?.RTO YOUSSEF, ool>rcrudo na entrega de valores c realização de ~uo
comnbilidade. Assim. ao menos h:í nove ii1HIS RAFAEL \'Cm tu>~licando crimes c-ontrn o
si.st<>m:• lin:mcciro
,\ t:1)nti11ui<Ladc de sua au.taçào. por quase umo décmta, somada il sua intensa atuaçil,o
n:>J or!/lni7:~~n •~rimir>t.•:>~l s:ão ~inl<.\rmítkos da necessidade de ~\1•~ prisão pam a gn.rnnlia da

ordem públ i~:;n.

ll.·fas m'io ú l'Ó. Também !XJrn asscgumr a aplicaç.Uo da. lei pena l se faz a sua pr~são. De
início o cicnunciado é espanhoL o que pode ser fator

11

estimular a sua ruga. A isto :;e some

que elt· ja. teve comas no c:->!crior. na qual mo\~mcntou valores milionários. Isto indica que é
bnstontc Jlrovável que RAFAEL po~--sva dinbciro no exterior. a jllS.l.illcot rrmi:; umn vc~ SlUI

prisão.
J>or (im, no tlio do cumJlrimtnto do maododo de busca na GfD, a autoridade policial

certific<1u que buscou c.ont<llo ::om RAFAEL ANGULO. que s:e recusou a comvarçw:
!IH:, 1110 a01ís

ndvcrtícJQ d11 pos-.~ihilidlldc de sun nrisii<~.

Ont. csh.: conjunto de fa'to!es. somado à conGunça <JIIC ALBERTO YOUSSC.F lhe

depositada. indica n necessídatle.dn det:rclação de sua prisão prcvcnHvo..

(iii) ALBI!:Rl'O YOUSSE.F

Por su~• vc~ t:.'lml>êm n prisão de ALBERTO YOUSSEF neste:; aulos ~ medida
também essencial.

1\I.BERTO YOUSSEr possui cnvohrimCJllo há mai.s de duos déendas aoos

COJ!l

crimes ..:umo os apurados no pre>entc feilo. Já foi preso e condel\i)do. descuniJ>riu acordos de

colnborílçJo c vollou n

t'llllar

de numcim ainda mais grave, rcalí7..and.o ovasflo de

::~proxirnu,Jamenlc rneío bilb:iu de reais.

~~
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Re.almenl~. YOUSS~F foi um dos principais dolciros envolvidos no n:;sim

d~;:nomi,l:tdo ··Caso Btml.!stadó'"", eom evasão fraudulcnla

mil iom\riB de divisas

pot'

contas

CCS nA prnç.a de Foz do lguaçtl n111s <~no~ 90.

\!uq\rcla éjJoc.a, apurou-se que ALBERTO YOUS.SEF controlava divers:~s contas
bandri;.rs no Brasil em nome de pCS$(}.1S irue.rposms e que eram utilizadAS para-alim.enlnr
CO!tltL~

CC5.

Por intenncdio da

cmp~Sll

PROSERV ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDJ\..

em cujo qundro social 11guravam pessow interposlas, subordin.adru; de ALBERTO
YOUSSEF e 1bi utilizado p::rru cit'positar· cerca de RS 172.96-1.954,00 em c.ontns CCS.

YOUSSEF cn\'iou pnrccin dos v;rlorcs paro duas cont~ no cxlcrior abcrt~~ rt:J. agl'rlCia

do 13um:o do Estado do Paraná .;:m nome dns off-shorcs RANBY INTERNATIONAL CORP.
E JUNE INTER NATIONAl CORP., com Jn.ovimentação cmrc 1997 ol 1998, !i primeira de

cerca l 'SD 163.006.274.03 e a r.cgun(ln de USO 668.592.605.05.
ltllcrcssamc ano~<•r. em ~iálogo intcrcci>lado n,a preser'Ltc investigação. (lue YOUSSEF
alirma que jti chegou n ter 150

milho~~

de dólares em sua conhl éo..rcntc, antes de

..quchr..1r"' • Otl seJa. d<: ser preSt• rto passado- c mé:>mo assim pagou Lodo mundo:
Nnq~u:ilt

época.

YOUSSI~F

r.:a.lizmr acordo de colob<lraçi'lo premiada com o

MINISTÉRIO PÚBUCO r:EDEIV\L c do ESTADO DO PARANA, lcvmtdo a n<L-nitir c

Jui7..o Jh'croos raios dclhivo:.. incii!Si\'e recursos subtr.tídv~ d11 Administraçilo PúbJic,
(procé:;:w 2.004.7000002414-0"1. Y<3USSEF inclusive se comprometeu n não .rcRiiz:L

nli\'iundc delitiva, sob pena d~ revogação t.l.o ítcordo. Porém, não o fez, tendo ''ôlln.do a
cometer novos critnj!s. de mul'l'cira h~;~bituaJ.
lnclu$ivc, no bojo da presente invcstignçilu, foi possi\'cl verificar que ALBERTO
YOUSSbF poss,1fn l!twolvimC""tlO com o c~uemn criminoso apurado nn Aç~o Pen.al 470,
'

I

4, "ill!...J'liil ft! 15fl Mll.UÜHS {Jfi i/2Ól.tiHlÇ\' & 1 CIULill. EU QUEIJRf:J FIQUEI COM lO t\'J:C,IT/VO,

I~GUEI !'ODO MUNDO, l'.:-iU 110 ,I";IG.4 SQfi ,IJII. DÓLAR, 6()(J MIL 1JÓLAll, úl $.r!frul~. l;nlt!m.l~t~• )'"•.{àll~M

9:í97 CI •.ULO H. I pp. ::-~)
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conhc~.:ida como

·'Mcns.aljo". F.m c-nmil interceptado de Nl:LMA KODAMA

conhecida

llulcir,l, também Ín\'CSLigaJa c com quem ALBERTO YOUSSEF teve relacionamento

11morosn no passado - verifica-se que a corretora BÓNUS-BANVAL ero, em \"erdadc. de
t\LI3ERI"O YOtJSSEF c que ENIVt\1.00 QUADRADO era c ainda C()ntinua a ser

1\u)Çionario de YOUSSEF. Rclcmbrc·sc q11c referida corrclot-a estovu dircLamcnt.: crwolvidn
com o esquema :tpurado no Ação Pcnnl 470

1'-'~SS'-1:

c·mai), NELMA ofimm: "'ENEVALDO

QUADR,\00.. DONO DA BONUS ••• ENROLADO E FUNCIONARlO DO AY
fALBEHro YOUSSEFJ ATE IIJ WALDIR V ICENTE; DO PRADO,CORRETOR DA
ANTIG,\ MASTER I)TVM. eLE EH NORMALZINJ-IOH• MÁS SAOJA TU DOS

ESQU!:.\1AS ENIVAUJO. MARCOS VALERIO E BO~US....E til MEU AMIGO".
\ 'ale dcstaca t c-m:til de 2S.08.2013, identificado nn caü.:.1 de c-mnil de YOUSSEE cnr
lfUC

se (k!llonstra a J>roxirnid;Ldc <le YOUSSEF com o poder. Pelo teor do c·mail. ver li ca-se

que foi ~o:ll\ iado por JOi\0 CLÁUDIO GENU. envolvido no csc5ndalo do Men.salllos. 6 . No

c-mail. GENU cobra alguma di,•ida passada e alirma que YOUSSEF "se ap•·o:~:imou das
IJ Clil O;b

boas

l' pod cro~as

que lc npres cntci' '. Afirma, aindn. em relação n YOU.SSEF:

"'Hoje c~ l : t poderoso, cortej ad o por todo:;, resolve tutl o pnrn todo!>", Vale relembr~ que
GENU for assessor do DcputndCI Federal JOSÉ JANENE. de quem Y OUSSEr em muito
$10Á0 Ç,\RLOS GENU c c:<•chcfc J" s~t.lu.,le ·.Ju liúl"l1ln~'11 d'v PP na Cli111tlnl. que ro:<:cbc:u dJnbe1rO da.!> c.OOID5
de M~r.;o, \'alétiu em nome do pMido. AJIU'Itndo como um 110$ principais stteado= do tn<'ns.alao. fo• condenado
JK>r lavagc111 de dinheiro n:1 Aç.to J'..,.nnl 4 70. R«tbeu peno de qull1ro nno~ de rcdusllo. nl~m de m<Jitn élc :!60 000
re.ais. GEi'it' er11 rmhimo :ao fàlce•<fo 0<-(IUI~o lO)<' '\lol1;1ITI<'d lllll~ne. tllmbém ffi\OI>ido tiO C:uo MeogfAo"
imimo do! AL UERT O YOUSSCF

óEmborn wm ni&IUII:lll. f:~ll};tS de coolil>lrtl~30, wja o in1ciro teor <.lo ç-mail "l'reJ,ado. O qiJe est:~ l!rontccomdo?
Noo t•ml111 ltdo suttsso nn.-. çoi:.o1s que 'VC lr:ll ll çc•migo. NilO crucnl.lo tnu ilo bem porqm:. setllpll! procu~i u:
l'l~itar c ~un~idernr. Ai11d.a qdo o fina-lo ~")tlli'Ol en~re n~ a forn~a de apro>.un.:~i\~ÃLo Nõl gronde, o 11g111do
cr.~ d~ todo Jeito, se flllav11 em amizad!! c t!JdO trnlis. Mas ele se fo1;; tudo quo: ou..-ia om1 J" bOQ p (oa. Vc se
a pnll:linou ''" l'lt. l"uo tenho d}i•,ne, lllõiS me sinto ll'liÃdo. Vc ~e :apro\ lmou ~"' pessoas bo:u e potlcros:as
q u" te "l'n..,tnl ci. l bm MIO 'inlv ciÃ•mc, m:n tb rn tn4: si nlo rrnÃLio. ludo que fizemos c qttc vc lkou ck
honr.1r o qt.c me Ã lk direito tem sidl.> ~tCJgudo a qu~ 2 :mos. Nao compreendo. llojc: nl:a poderoso.
currcjado 110r totlos, r-.:sol\•c tudo pa n: lodo.t. \t:u çu. 11.110 quem nn<!;,, Ã' o que 111e c devido. N~o onsiJ,'O
mats tcr cottlhnÂ§a ~m nJda que Ao 1 ma.do comigo. GosLui.l do.! avi~a.r <J1tC n310 vou ~brir mi-\.Eo ck ruula u
ttuc to:t•ho ,J,mlo. ~ou ..~t..\ l ..., ul11ma$ consequÀ'nei.s~. Nem r~ilo J~ C(Jn,~rsas scrilkS qttC lenha. çomo
n;J(jU~Ia 4.1. ;unto con1minl1a t<J>posa, \C con>ti)u~ levar em constdcr.'IÃ§ÃEo. De todas as mcrtbs çStou !.tndo o
n\nls prcJud •c., do Meu ad•'O!;adv ~lo d::mç d.:stc crnall. Tudo l;()nl'crs:Mto c ele, l11cltnivc ilS c;onse-qlllo"sldn:s,
que •"31011 •lispo:s~o ~ l\5$\lulir. mas nao • ou de-l\:IJ' boiralo. o qu~ •-c CSI.I f:u.c:ndo Ãf:J muiu s::~a~n~em. as
rt'alidadl!S, .msu~tías o: problemas de c:JJd:l um do: nÃ's s.Ãfo diferent~~. mas pro.:cisrun ser respeitnd03'. L-e~nbte.
qwlquer rroblem;~ c muito rufJll tllfiiO p \ ' C. qlO ~ mín, N>Ml sei s.t AO ~~"" tom 0$ Otllr()$, llliiS c
l:unenli\ jld o que CS-13 acontcccnda ccmiso. \~u 111ÃO as ultitn.l~ tonscquÃ"llci:Js. No t'g~rdo. JC gcnu
Enl'i:klo üt iP.1d'". l'roe<!s~o 50-l95~7-9J.201J.40 1.7000/I'R, Evento 76, RF.f>RESENTACAO Bl.SCA I.
p;,gi!111 5Q.{i0.
•
Hlkll

g
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próximo. e restou

eompro\~tlo na Ação Pc21al 470 que GENU

,...,w.prpl.lllJif.GIJI\Ór'

reslizoLJ cinco saques em

espêcic: rw to1al de RS 1.100.000,00 c no Jlerfodo de 17/0912003 a 20/0112004 das comas da

empresa SMP&B de J\1:lrcos Valérío c os e11tregou 11 parla.menhtrcs do Panido Progressista,
entre ~lcs o fuJcc:icfo José Jancr1c.

O teor c.Jo c·mall nílo d~monstra apenas " rclaç:lo clr: ALBERTO YOUSSEF com
pesso<tli próximas <~O esqurnra lfo Mcn!mi~Q. mas tnmbém que ele conlillt.Jil a ter
políticos com pessoas liga,das uo poder.

tOn!<do.s

VL'J'ilicou-:;c, Dinúa, rclaçllo L~púria de YOUSSEF com o Mini~lério da Sa·=rde. na

obtençiill de pnr~crias com a .:rnprcsa LADOGEN. rnediante o ll<rgt1mcnlo de conaisSt\es.
Dcslaquc-:>e que a relação cnne a organi~açêio
exislência. de verdadeira orgtuüz..'!Çâo criminooa.

crimino~ c ageolés públicO$

retorça a

1-icou dcmonslrado que YO USSEF c se1,rs comparsas possuiam rnmlticaç5('"S no
l,oder P(tblic.o, iuclu:>ivc no l\•1inis1ério da Saúdc c na J•etrobras.

A rclnçi\o de YOUSSEF com J•AULO ROUERTO COSTA, cx~Diretor da
PETR013RAS, cxcmpli!icolal pro:..:imidndc. Assim, cr11 diálogo de 21/ 1012013, YOUSSEF

ali r'mn <pto: recebeu NOV!i: MILJII"ÓES BRUTO, pagou 20%- provaveimcnlc dt:< J>l'Optna- e .
rcpassDu o resto patir, dentre outrm!;, PAULO ROBERTO COSTA.
J\ <\ l.ongo

<las LO\'CSIÍgaçõc-s, apurou-se que ALOERTO YOUSSEF tinha relnção con

diversos outros doleiros, tais como NELMA PENASSO. CARLOS HABIB CIJA.TE
f{;\UL I IENRJQUE SROUR.C.AJU.OS ALEXANDRE DE SOUZA ROCI-JA (CEARÁ),
entre ouu os.

lndusivc. ALBERTO YOUSSEF já foi

denunci;~(Jo

porque csrnllurou e

conslilui1/

orgaJ1iz..1.çüo crinlinosil COllStituím"'lt. ao meno:; <.lcsrlc 2012 ai é março de- 1014, o.ssoc.ando

se em mnis d~ 4 (qumro} pessoas, cstnrtnralmerne ordenada e car<.~ctcri.zada pel<l dívisão
ÍllfÓmllli de tarefas. COlil Objetivo de obter, djreta C intliretllfllCiltC, Vãnlagcm

CCO!le•ll1ÍC:8,

rn<.'<lisrHc a práticu de diversas :nfrações 'l>enais· de cnrliler lli.lrtlitmcional c cujns pcnns
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.

má>:im:tl< são sufiériOIX.~ a qualro cmos, conforme deoúr1cia que já: foi ofenacla. Ad-ernai~.
constatou-se quo,; YOUSSEI~ promoveu, por 3.6.&9 vcz.t-s, entre junho de 201 1 (pelo menos) e
17.03.2014'. saidas de di\'i~a~ dQ Bmsil paro o exlcrior, no valor de USS 4-N.659'.188,7S:,

pu•· mo.:i,, d.l:' .>.lí-19 onfotçl'l~ de cfttHbio. CJWI)I\Iclldo diversas empresas do f~hada •
BOSilLLJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA • ME • liMAR CONSULTORIA EM

INFOR\JATJC,\ l.TDA - M~-:. l.ABOCF.N. S/A QUIMICA FJNA E BI01'6CNOLOGIA.
INDUSTR IA E COMERClO DE MEDICAMENTOS l...AOOCEN SfA, PlROQlJit-.HCA
COMERCIAL IXDA -:- EPP e H.1\1V & CVV C@NSULTORJA EM rNFORMATlCA LTDA.
• ME. assim como a.~ emprc~<IS ofl'shorc DOX IMP.ANO EX P.LIMfi'ED e a cmj)I'CS<J RFY
IMI>. EX P.l .TD.
\) CS<tucma para ,a evasão de divisas

se davn de m:mcírn bastante ory.ani?.ada,

estrulurullêl ~de mjtncirn lmosm:cional. inicialmente, verificou-se que YO USSEF ci011, po.r

iolermê(lio de seus s.uoordinaclos. empresas oiTshorc no exterior, para juslilic:u· ~upos1a:s
imporlnçõcs ~c mcr~adorias J>at:a o !errirório tmcion:Jl. A~sirn, restou claro que YOUSS[F
criou tw menos us crnprc~~ otThon: DGX !MP. AND EXP. LIMJTED c a cmpr~a Rf:Y

rMP.EXP LTD, em nome de setH; subordinados.
;\pós. YOUSSEF se uliEi'l.OU de élllj)lt"-lL" que nmnimtVII, no temrnrio n::tdr-.~:~ 1 , "'"'

nome wmbém de seus stJbordinlldos, sobretudo as cmprc~s (i) BOSRED SERVlCOS DE

INFORMJ-\'r!CA IJ 'D/\ - ~·!E. (ii) HMAR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDAME. (iii) INDUS'J RIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN SJA, (i'')

I.J.\BOCIEN S/A QU IMICA FiNA E BfOTECNOLOGIA; (\') INDUSTR.fA E COMERCIO
DE MEDICAMENTOS L.l\llOGEN S/A; e (iv) PIROQUIMlCA COMERCfAL LTDAEPJ>. Um tios próprios subordinados. de YOUSSEF. LEONARDO lvlêiRELLES oonfirnlol•

que YOtJSSEr se valia das contas das empresas L/\BOOEN QUlMTCA, fNDllSTRIA
LABOCIEN. PlROQUÍMiêA, !-!MAR E 1Uv1V CCV para evasão de divisas por meio de

,

impórtm;õcs fíctícín.s., mcdinntc p~lgílmcnto d~; comiss~o de 1%.'
70am de c;un prisllo pre\'ctltivn.

SNcssc :s.:n11do, I~~ONA RDO deel~~~ = •'QUE At.BIHtTO YOUS.SE.I~ fadt) \1$0 d~ eont~ b:ln~ri~ d.,
LABOGEN QUI~tlCA. INDUSTRIA l;.\B008N, PIROQUIMICA, HMAR CONSULTORIA 1: RMV CCV
(.;QN$lJLI OR I A, f>.' r.!! l1u.llc.1r o rc~blinotiHO de d~ito~ t J:T:I1l~Jcrêl'lci:IS nn<lln~ims p31'3 Jal$ <:QnUJ$. de .~
n dinl>c•"•' ,,rn tU ÍI~>;:tdn t!ln ""' rnni,,.b I"'"' Mpti<içik~ ele mnlr.:~rru <fi> dmhtn mf~rem.o " mtport"J~ç/lc!<;
IDde'!l

~
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FQUÇA TAREfA

r:~ws empr.:.sa.o; simulavam comrntos de imponnçilo com as empresas oO"shore de

fuehaua :tcill'la n1encionadas (IJGX IMP.,\ND fXI}.LIMITEIJ c RFY IMP.EXP.LTD .). além

de outr;L') ·l.!mprcsus u1iliu1do!i pcl11 org<111tlilçtio criminoSo<&. cmlli11d(), qunntlo fiC<'C!t~úrio,
in~·' l' j,'O!lheci menl n.~ ele lf'ftn~.por·tc.o;; rnlsns, Algu.mos vezes. VÍ:>llndo· dar llpi.!r=:nciu de

Ji:g;~lidctdc, simul i.l\'áln r.:otnrato.s emre empresms brasi leiras e estrangeiras. visando justilicn.r,

sobrc1udo para as inslituiçõcs financeiras estrangeiras, a re{llízação das !mns!Crências

intcnmcionajs.Com ba~c nl!-slll cloc:umenutç5.o falsa, qu~ i11dicavn uma suposta impottaçllo d.c
produ1os. 11 órgani;:açilo crimit\c•s.a real i?..<'lvn c.ontrotos de ciJmbio simplificados com <li versas

YOUSSEF, por intermédio dt: ~cus subordinados, eml'lo, fech-ava o contrato de
câm~iu.

c1,1jos valores erum rec~bidos.. t\O exterior. nas contas gcrcncitlda.s pela org:~niz.-,ção

crimi t10&:l em nome da DGX 11\•IP.AND EXP.Ll~'llTED e RfY !Mf).EXP.L.TD,

Ol"l

China c

em Ho1 1~ Kon~;;.

Pvrcm, em verdaclt:, este dinheiro que cru cnvind.o pelas suposta.s importadoras

brn.silcirn:; para a SliJl()Sias c.xportadorns- ambas as pontas c111m dominr~.<las por YOUSSEF c
sc:us l.ubordim.ldos - ncaba e>'3dído do lcrritõrio naciona l, por meio de contratos de ciimbio
frnudL1kntos- pois bnscados ctfl documcmos

falso.~

c importoçõcs inc;xisli:ntcs: Os valores,

. então. poderiam ~l!r Ln~nsleridos para os comas dos clientes du orgnni ~1Çàó crimi11osa.
i\

par disto. parn a

movimenta~

de valores d.c ori,gem iJ[citn. YOUSSEF se Vüli a de

divcrsns ..!ttlpresa.~ <Le fachndil. Jl::lr.l a ocuhnção de \'itlorcs.mil3onári6s.l\lem dl'ls empresas já
mcncionad.as. YOUSSEF se

v:~.h:u,

direta ou indiretamente, das !;eguirnes empresas: MO

CONSULTORIA. GFD INVESTIMENTOS. VIAGENS MARSANS. ?JROQLiiMICA,
fkl ieíll~. QlJE no 1ocant~ 11os ''iJIQr~ ~i><lSÍI~dos rlrts cmpi""C95 colltroloous peli) dedttrante ac-ima c.iUlda c.om
d~;no ;r(l <::-it~'l&or, YOUSSf:F SL'"Inptt: "''isnva :to dednr'i'n!c 11 respeito do ~Tccbimcnto de d~.:nnittaoo vnlot
qi.l" dn,·r~:t s.<:r disponibili;m<lu 110 c:.xlt!tiot p.l.t:llltlll! e:rnprcso q11c o próprio YOUSSEI' i.n.dic.nva, im:IIJ5rvc os
dodos h:ucdno:o.. A t>anir o.k~il.S itlfllímliiÇo!\e< r.:r:ebt~bs de YOUSSEF, o doclamlllC: (eçh;,L'r.J <l r::lmb!o c a
opcm!;flo ~orrespond•mt<:. ( •. , J Ott s::-Ja, 1odos os cootm!os de W.mbio !dtO$ ., 11111ndo de YOUSS EF nllo
J)O>SI.IClll l.~darnçlo de imp<H1t:ç:W C11<,(1 fomm ObjcU) de p.Jgn.tllCI\10 de qu1.1lqucr lriblllO'' J'roces.so jQ.IQ;SS7l-1.20 13 ,.Jr,.U , 71)>1.WI. ... " ''"' 1.1

~C-
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fO fKA TAU F.fA

EMPREITEIRA

fliGJDEZ.

RC!

S0J"7fWARE LTDA

(<meiga

LCD

COl\otf'l 'TER COMERCIO Dr~ EQUll'AMENTOS LTDA), EXPANDIR, dentre ouJrns.
Tt~c!ns c~.1:1s empresas se t:nc:omr;nli em nome d~ ·'lornnjas" óu intcrposlas pocssoos.
Apenas no tocnntc ã empresa MO CONSULTORIA. apllrou-se que movimentou

vatorc~ na ordem de R$.89.736.8.34.02 n(i p<:riodo de 2009 a ~013.
Adetnnis:.
li:mdo
indica que vnlorcs milionário!> rcr.m1 n·anstcridos da MO CONSur;rORIA- que não pos.~ui
existência fisic<l - p::~m omrns empresa::;, também envolvidac; no csqttema. A SANKO SIDER
- ligada ao-de-!wio de valorc:s ccvoh•enr!o obras públicas - figura como principal f..,ntc de

depósito!' nn
como

11111

COJ11tt

d<l empresa. çom l{S 24. rJ 3.-:140,83. /\ LA])OGEN, por sua

\'(."Z.,

figurn

Llos principal~ de~linos com lrtlnsferencin.s a se11 vnJ<lr superiorc$ ~~ 17 millliil!!i d.c

rCJlL~. P:u.1 Ll l'i r0t1uímica. foram lrn.nsferidos RS -d.56.JSI),00. "lambém há trnn.sferêndas dn
MO CONSULTORIA il<~ra os empteSàs., RCI e Empreiteira RIGIDEZ. Além disso, Relatório
do COA I· de n " 11809 infonna movimentação

susp~ila das empresas, c.>spedalmcorc a

\

rcolizaçàu. rfa comti da Empreiteira Rl~IDEZ. de Sllccssivos c rnilionlírio.s saques em
e.spéck Isto demonstra o ::llto !lOdcr aquisitivo de ALBERTO YOUSSEf e os \'alorcs
I
milionário•: movimenw.do~ por sel.l í.'squcma crim ioi)S(l,
Apurou-se. <linda. que h<l\"i::t oper;Jçõcs escusas cõm grnnrlP..<: r-~'ll:!ilrutoms, :• apomnr

pam 11 c:dstência de fraudes em licitnçõcs, des\~0 de rectt~s:
AdmillÍ!lll :lÇ~O.

c

outros crimes comra a

I>c inlcio, apurou-se qtt-c YOUSSEF crd bastante próximo a diversos donos de
cons1ruLur.1s. AssJm. linho contflto eom o vice }Hesidcntc da CAMARGO ÇORRÊA,

EDUARDU LEI TI?.. com o presid..:ntc dll lJlCtCONSTRAM, RICARDO PESSOA, e Ctml o
diretor finr1nc:ciro da OAS, MATEUS COUTfNHO.

Nesse sentido, •em diálogo interceptado ern 20 -de outubro de 2013 entre

ALBERTO YOUSSEF c MARCIO BONJLHO. os dois comentam a rt:spcilo de uma
reclaJrl!l<;;io d...: ..LEJTOSO". que se. diz prejudicado no csquçma de desvio de recursos
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.-\demais. em planilha <.prccndicla. gr<:~n<.k.-s constrtJIOrns. ligadas a obras públicas.
rcpassnJ<IIll ás
valores

empresas dominadas pe-ln organização criminosa (MO. GFD e RJGIDEZ),

de CIJ>roximatlmncnl-.: tr·i~Ll:t milhues ele n:ní.s. Assil:l.l, o Consórcio CNCC (form:1do

Eq u ipa mento.~ RS
1,7 m.ilh:lo, e o Co nsórcio CONEST (Consórcio fo:rrHílúo por Od ehrcchl cOA~) RS ]84
mil. Isto ap(~lll<t j>ilra relações <:Spú.rias dn orgrulizoç.ljo criminosa com obras e licillLÇões
pela Cum argo Corrtll

t

CNEC) rcp.:tssou RS 29,2 111ilhõcs, a .Jaraquií

públiC~I:i.

hu 03.0,t20 13, por co~nail, VOUSSEF (Jl41Uiogoia5~@bounail.c;..om) recebe de

Fabiano l.:st.aianv (f!Lbicsul2~@gmnil.com). gerente lin;mceiro da empi'I!Sá SANKO-SIDER
COMÉRCJO IMPORTAÇ;.\0 E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA., planHha em que constam diversos ,repi!~es feitos pela CNCC (Consórcio Fonll.acló
pela C.t\i'viARGO CORR.EA e CENEC) pam as eruprestliS MO ~ GFD pagnn<lc, entre
28.07.201 I e 18.07.20f2. um Lot<~l de RS 7.950.294,23 a tíLulo de •·comissão''.
f'Jc:-;t,lS

relações. <:SU.IVtl scmpk envolvido PAULO ROBERTO COSTA, cx·DircLor dn

PETRO!.}RJ\S. Conlbrme jli foi obJeto inclusive de imputaçào. 1\LB~RTO YOUSSEF
adtllliriu um veicu lo Land Rover Evoque, de placa FZQ 1954. pelo pn::ço de R$ 250.000.00.
1<.-ndo~o tcp.assado a PAULO ROBERTO COSTA.

ALBERTO YOUSSEF FOSStlín, t~inda, relaçJ'io cspúrin corn o MINISTÉRIO DA

SAÚDE. Apurou-se possível esquema de desvio de

d!nh~iro cnvotvendó

n empresa

LABOGC\1 SJA QUÍMICA Ff:iA E BIOTI:!CNOLOGJA e o Ministério da. Snúde; que

rea.lizn.rnm uma P.t~rcc.:ria pam D-esenvolvimento l~rodU!ivo - PDP.
9 Nessa C(lflWml, YOUSSEF f."llll (1)1-o<:csso 5010J09-97.:0 I ·U0~.7000'l'R. Evento I. INICI, P~i11~ l'l);
NClo. porr.1. plor <;JUI: (1 ÇUTl) r:~.la strio, Cilr.l, que ck: <Jdl:l qut" foi prejudicndo. c.: IAClntcuil-cndo? É rnpaz.lem
l•'lliCO Jlr'J ,, ,j~;~, J>om1. foi füCJud,-.,do'! C li!TIIo d~ dinhcin> qu~: nós demos pt:~ ~ c:u:..... Elo:: te.m cor.~~-.n dv
fltlilrc11tt ro. Jlll!JudiC"3do. l•õ. fiiZ coma :qui C:::1cet~.;,i IJOI'Ttl.. rt:cebi RS 9 milhoo bruto. 20%, cu põi~IICi. !Oo 1 t
pooC'o. ft11. ,, ~olll:\ do 7 ~ pnuco. ,.,: quan!~;~ ele l1:vou. ,.,: qunill<'l ll wmp.;~rsa dele l~•l()u, •·11 quDIIto o Paulo
RobL"Iilo ,,., •>U, vê quumo O$ outro m~miuo Jcyou ~ ••c quanll)sobrou. Vem fnla.rprn mim qu~ In projltdiÇo;I;)o. Ah.
porr.~, ningu~m saber fa?.•'f conLn• .:11 a-cho <t ue niqg.ué1n salx: fnzcr COlllij nC;S:~~~ ponu. Que nfio é pO$$h>cJ. A
contll s6 fcchn prol11do deles.

2289

2290

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MPF
.

1\

.

M in is lér-ío Públi co Fcdet·aJ
Procurndo1ün cl'a Rcpúb lic.::1 no Pnr:lná
fORCA TMF:ft\

•
~

Março de 2016

'""',.,·Jirpr.mpJgu.., flr

as.sinmurn do COtllru1o loi, i11élushre. comcmora<la. Consta meMagem enviadu por

e-mail. dutado de 12/J2120 1J, ~r LEONARDO MEIRELLES- tes~ de ferro de YOUSSEP
•• em (jliC <tqucle afinnn:
sonlw!!! 15tlmi".

''Assianm n.~

l IXIJI!ra.l n gpyçrno,

· ;\ I.ABOGEN tinha cusros mensais com n

28.240,00

t'

olt~•url~•gcm.

Hc-a lizacflp

rolh~t. dç pagamento de npt!nns RS

o próprio LEONARDO MEIRELLES afim1ou que a rcferída empresa -em, há

pouco. 11m "monl~ de p....pcis". Depois. a org~miz:nção c:rilllinosa, a n1.anda de YOVSSEF,

mor~lou um labomtóriLJ t:om a aquisição de ":su~(<ts'' - corlfOmJe dedttr<)ll um do.s sócíos.
laninjas -. apet\;Lo; pnro pcnlli!ir q~•c o laboratório Joss.e vistoriado pelo Ministério du Saüdc e
fosse rcali:~..ado a p:ucNia mcncioMda.

lmportnmc notar que a OtlJação criminosa de ALBERTO YOUSSEF eru tão lo:te que
não parou suas a1ividades ilicila:s 111.:m mesmo qullndo.sôfreu um infarto, ocorrido no dia 28
de seu:mlno de 2013, que o H:z rloCar imer·Mdo no l·lospital Albert Einstcin em Silo Paulo

até 08/ 10/2013. Poucos dia$ depois dep(lÍ:> do infarto j:i estn\•a lrãlarld.o com ~eu~ conrpar!;(tS
sobn.: ;t.s nth.ridaclc:; ilícitas. Nc.':;s:: ~ntido, no dia 08 de oultrbro

rl(l

di~ em que

SilÍIJ

do

laospilal- jf\ rnlava com 1\'lf\RCJO 130NH.HO sobre a nccessidodc de continuar u atuar.
De· todos estes· elemento:; verifica-se que a prisão de AlBERTO YOUSSCF crn

nl.!ccssári.l p:.rn1 :t garantJ :.r tia oroJc1u J)ú l1lic.1 pelos seguintes motivCl!;:
a) dedica·:re prof•ssiorlaltn::!Oie no c:dme há déc:Hlas. desde no mfnimo os an:>s 90.
n u ncn lend o lic.llo q uJ, Iq ucr lllivklade 1Ic:il1t, é ccmtiu\ulv:t :a dclinquir, ãt é a d a ta d.t su11

pris:lo.

b) 0miqucccu-se no exercício das pníticas ilicitllS., logrando adquirir patrimônio
nome de terceiros:

altissimn, totalmen!~ em

c) m<:.smo lclldo rei to tc-nno de colaboração com a Jtl.!itíça, na quol se comprom~cm a
nlio dclinqmr, sob pcn;~ de revo~:Jç<ió. ALBERTO YOUSSGF vol!Oll a dclinquir, imlie.: mdn
14"" 2l
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que trnn&formou o crime em vcrcadciro meio de \•ida:
dI

L'rn

o Jíd cr dt" organização criminosa complcxft, vohoda. para a eVã$iiO de vak>res do

1erri1ón(, nacior\al. corrupção C' Davagcm de capirais. com divisilo de: tarefas, esrubilidadc,
cs1rutt1r:1 hícrnrquka - na qual eslava no IOJlo .- contc1tos com ' o poder públ ico

(!

abas

Ar11ot·idaJc:::;, c. ainda. voltt~cln para a pnl1ica de VElriudos crhrtes;

c) os vulorcs movimenrud{Ps eram vultosos'. Já evadiu. apenas pelos fmos apt~rados em
urna dtiS im pUiaçcies, sem PI'CjuíM

dt~s demais

apurações.

npc_nns ernrc o.s anos d~ 2013 e

20 14, M EIO IJHA IÃO DE JJÓLARES ao c.xterior. No passado afi mJou que j a chtgcu a ter

movimt:ntndo 150 milhões de. dó-lan ?s em sua cont:t. antes de ·•qucbrur'' • ou seja. de ser
pTcso no pàSSado.

Assim, caso mantido em liberdade, não há a minima dúvida de que ALBERTO
YOUSS EF ini vollar a tlc linquir, cada vez de 1'naneira. mai$ it\lensa.
l "•unhêm paro :;:anmlia dn instrução ú ~sendal a prisão, Conlormc se aptwou. a

empresa LAI30GEN seria adquirida pelns empresas GPI. QUAUT('{ e LIENA:R.
YOUSSEP é propt:ieJi•río da QUAUTY, enquaruç MAURO BOSCHIERO é rcspo11Síltvd
J5-ela GPI. b n urn dos c·mail.s ioterccptados, MAURO BOSCI-IIERO sol ícita a todos os

dcstínali:iri\>S que dclCiem o e.ml'ljl. uma vez QliC "colocaria em risco nosso projeto''. O ~-mnil
que :;c bllsca apagn r é justan\emc o que faz mCJlÇllo ao projeto no âmbito do Ministério da
1

Saúde c._

J:, jç c·mnil' dtmgn~tl':1

~cru pu lo

l'!ll

<JUC a orgnnizllçiio

sri m inõ.~ll n:io

terin qu:lloucr

npm::;u- c d ç-l'tnl ir a docu menta\'lio relacjonmhl il:o: nrlj!icfis llkita$.

dc!l"tnli r'!.tJ,·, ~~~ fonl l!s de

(ll'( l\'3.

Adc-Jmtis, YOUSSEF logrou ocultar 11

Stlll

própria J'C!iJX>n.:;ubilidadc no caso dn.A~~o

Penal 470. rcvcinndo l.'lc-\·ltdo poder dC' rnoni pulaçiio llc provas e de tcrccir~. Não

31

Loo,

ALRERTO YOUSS[F s~,; utili?..a\,.Hic aprox imadam..:n lc TR!Nli \ ccl ult1rcs. J>ossuindo Bnhas.
IOSubjL~r: RES: CDA • PI'O(l<).>tu URGENTE
Pedro c lcu11nn.lo (n l~m de todos os outro> qu~ r.:«"~i'tllil os c-moíls sbnh:o)
O fH. E 1' EM - NO U R C E N TE. 1\s d~çCleJ qt~c fornm feltr!$ DERRUBAM NOSSO PROJETO.
cgund:~-fcir-.! f..!lat<:mos disso. Muuro l}osô!Jiero .Direror ttl. +S5 li 3060..9177
htm://www inlh!g<s;t com'.n:~IJ.,ni iM. Proct'"$:1G5001446-6.2.20t ol.40~.7000/PR, "''"'"~"" 1:-. PET:M,I'Jt:g.ina ;l·t
1$ ~. 22

g
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exclu.si\liS para lid:Jr com nlgumas pessoas.
N;io bastasse. a prisão preventiva é imprescindível, ainda. parn assegurar a
illlliC!1çl1o tln lei pennl.

l.m diálogo ocorrido poucos dias antes da deflagração, ALBERTO YOUSSEF
'informa "\IELMA <Ir: que hav<:ria operação e diz a ela: ··Enrão voc:c sabe o que fazer".

NELMA diz: "Se quiser Lemos um augusla r10 marte .i1 nossa disposição, OK? T.à na
mão". Deve-se dcsLacar que Augusta é uma marca de hc!icópter.os. Estl! diíllogo

o<:orrcu do is dias anlcs da prisão de NELMA, com duzentos mil curós no Aél'l:>porto

de Guarulhos escondidos em suas roupas' intimas e

com

deslino ao c:-.:tcrlor. a

conflml11r que o diálogo tratav::. reahncntc da tllg.a.
Não baslasse. ao longo .das in\•cstigações. verirtcou-se que YOUSSEF estava

tcntn.ndo coJmpmr uma aeronave.
I

•

Er11rc 28.06.2010 e 23.09.201O, por e-mnil, YOUSSEF (paulogoia5S@hQtmni; .com)
recebe mensagens SéJhrc b::rroo.:; c aviões a serem adquiridos por ele. O :wi:'!o v9lia cnlre USS

t~~:cci:Je
mensagem de Rubens Co11cllazzo Aircrn.fi SuJe.:; Managcr da Maca Avim íon. sobre p~Jvcl
6,5 a

US~

6.9 rnilhões. Em 20.02.20 I~. ru·;r 1.'-mnH, YOUSS~F {4.)'0U33el'@ live.oom)

comJ>nl pM YOUSSf:F de ttro rwí:Jo Le.arjcto.l 5 SIN 125 PP-JAW ano 2000. YOUSSEF (e--" .

oferta de 2 milhõçs dé cl61nw pclo aviiio, ma:; o dono do a\rião n.ilo a accilou. Da rucsma
fomm, em (13.02.20 14, por e-m1\il, YOUSSEf' (a.youssef@live.com) recebe mensagem :sobre

oferta de <.:Oilljmt de um avião Lcarjet 45. avaliado em US$ 2 milhõe,s. No mesmo c-moiJ. e.m
12.02.20 1·1, YOUSSEF recebe rnc;nsagem pcssoo que está na Itália avalin.n<!o as condições
do avião LearJct ~5.

Dc,·~-se destacar, ttinda, ego.: ALBEKI'O YOUSSEF é pUoto tlc acron:~vcs e
pos.suía, no lllÍtlimo, um ·hC'IicÓ(ltero em seu ním1c. NcsS{j S-e11tido. o MJNIS'I"ERIO
PÚBUCO FEDERAL obteve cópia do COJllnuo de compra e ventla celebrodo entre a GFD
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propried.ad~: de YOUSSEf11 ·c a CARD10MÉnJCA CO~!

OE MATERIMS MÉDICOS l:rDA-EPP, em 14/1212012,

<tprcendido no bojo dos autos do IPI. n° 5001446-62.2014.404.7000. Porêrn, parn impedir
que

fos~L' rnstrt.'<tdo. YOUSSEF Mo realizou o regislro du venda 1111 ANAC.
Inclusive, o !vHNISTÉRfO P(f13lJCO FEDERAL $Olici!ou informaç•3es ao

CINDAC fA fff, rc:sponso:i11el pelo registro dos plunos de voo do rcgilío em que está a
ilt.:ronavL· registrada,

4.:,

em

rospos1a. ob1evc

n informaçâo de qLtC a aeronave· circulou no

cspnço :1éreo de Sa lvador. P()rlo Seguro e Arnc.aju no pc•·í<.Jdo centre 2tll11!013 e
' O.J/05/20 1~. Frisa-se. nderunis. qtlc grnndt: p•ane dos trnjétos Gcorrcm emre o 1-f<.'lill(llltO

i>rh,ucln Del

Rcr (SWDL). localia~do crn Sah'{tdor/BA, o lleli1Jol1to Privado 1-lclicia (Slli!),

loca lizado em Simões Filho/BA. c o ac-roporL<> de V$lença (SNVB). O üllin1o
helicóptcr-.• de que se tem

conJle~.:imcnto do regi saro foi

\'"0()

d{)

realizado em 04/0512014, às DSh30.

saindo do IJeliponto Privado Dcl Rei e tcrKlo como deslino o !Jc::liponto Privado de llelidn.

~.io c demnis rt>~ullnr que, em ro:t.iio do!; valores que YOUSSEF r~:n1ctcu 110 C:\tctior,
Jlossui ccrtruncnae \'alore.s no estrangeiro, em contas não identificadas.

E.~tc con1suo .::om o

exterior t:crtamencc poderá se r U..<l estimulo à ' fuga. Adernais, a organizaçilo crimill•JSa se
tlliliz.ou,

~.:m

diver:;.o.s momentos. de documentação falsn parn

:~

cvasfio de divi!:fl;;, -o que

indico que a fidsificaçiio de docun:emvs pessoais c algo provávt l.

t\~sim, em rcstuno, o:; seguintes elementos indicam a necessidudc da prisilc para
assc,gLrmr ..L uplicaçuo da lei peno I. pois YOUSSEF:

li Nilo M ~u\ldii.S de qu~ ;~ <'mprcsá GFJ é Jc YOUSSEF. Al~JJl de êSWr si1Ua03 no cscrilótio de YOIJSSEF,
ns dcd.-snlçlk~ Lli! 1\ li\TIII:US OLIVf.JRA DOS SANTOS (''QU5 ALBI!RTO YOUSSEF pouuJ inger~'nei~ na
GfD ( ... ). C.h•~ ~ éf".; lllgum~~..> Jcc~<:$ o:!c~~r :ser {.sk)ll B.ltmônda de YOUS.SI:P'), M.M~CIO ;\NfDRADE
BO!II!LJJO 1 ..cguJido Ih<' fc1 i rnlado pdo próprio ALBf.Jl'rO YOUSSI::F, 11 GFU tra uma cmpfl!"Sllde sua
pmpriNl<~c!c'" ( ...) -ql.l~: nêo i:onhcc;c qua:"qtu:r outrn ~ relaclonnda à GF'D, que njl() o própt[o AI.BERTO
YOl.ISSef"" ), I. HON.o\ RDO MEl RE J.U~S (''QUE pergumao;!o Q1111is s-.lo ;u cmpr~ de AlBI!R.TO YOUSSEF,

o d;:cl!tn~m~ rcs:p011dc" qiJC S<'lo 11s cmprc~u~ GF'O INVESTIMENTOS, QUALITY 1: MARS,\NS~) <'
ENIVAL.DO QUADRADO (""Que peJo o que. o clct'Jai".Jntc u tbe AI..BERTO YOUSSEr ~ o 1ird~o
ptuprictllrio dtl GPO INVI::STIM ~NTOS'") lllmbém ~o •lcs:sc se1Uiclo. 3finn:l11Õo. de nliDneim incqui\"OQ.
<!lte YOtJS'SFF Sl:JllPI'C ro1 o pn:>prielt.rio de f:llo dii.Cmpre~ GFD.
17dd.l
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J'ORC,\ TA!U.:~

NELM.J\ PENASSO sobre fu~a ames da deflagrnçi!o do ~raçilo;

a} lmlou com

b) é piloto c es1avn em tnrn1lv!l para nqui.siçõo de Un'l[l aeronave;
•

c) póssui um

I

helicóplcro Llue ntlo foi apreendido t: LJUC está adv~tmcrlte voando;

d) possui valores no estmngeiro, facilitando twcnlual fugn;
d possui alto poder IICJUÍ~tivo, o que 1>00e faciliwr ~tlll evasão.
f"J

<1

adulter.rção de

doc1m1~111M

llJX>nlil

p::mr n <?Ontmfoçdo de <mlros Llul!UIIIllntus

pc!'Soai:..

J\ssim,

dit~ntc deste J:N.tncmma, >ls medida~ nHertl:1th'11S õ t>dsão s!io insuficientes.

Com o poder 3<jui~ilivo que dispõe. corn

cont~s no cstmngeiro, 1cndo traluclo do remo- da

fugu - :JJllcs da operaçilo com ouwa agente. poss.uinc!o hdicóp1ero c Aah•ez Ae-ronave c
sabendo pilolnr aeronaves. nilo hti dúvl(fas de QLLC a pris~o preventiva é a única medida
adequ;1c!:1 para ALBERTO YOlJSSEP. Certamente depositar o

pass.~1por1c

em

Juí~o s.ert\

insulici~nk pam irnp...'tli r que saiu do lcrrilório nacional.

!'ois bem. Toda essa nrgumcnlru;r.o pcrmauccc higi<la c é agot'•1 reforçada pelo

fnlo de

L[UC,

ncsi:l

t.lnt:1,

csl:i stndo ofel'cdd:• denuncia em

f11ce

dele c di.' JOÃO

JU~QUS:::IHA PA CJJECO OE ALMEIDA Pll.AOO, lUFAELANGULO
l\lAl'II~UI:i OLIVEIRA UOS SANTOS, LEANDRO MEIRELL.ES,

I'ROCÓPTO
LOPEZ,

LtONA RDO MEIRELLES, ANTONIO MANU~l UE CARVALÍ10 BAPTISTA

VrEll~ c: NELMA MITSUE l>ENASSO KODAMA c outros, r or crüncs ele lavag~em de
dinheiro, mellianrc rcali:z.açilo de r.rto"•imentnç:lo de conhl.S c "n!ores no cxtcr·ior,

mediante simulação de eontrafos fr..tudulentos, a.ss"im como crimes contra o si'5femn
financeiro , soh•·c·tudo

:J

rmmutençào de dcpósilos não·declanidos tU> exlerior, Os \alores

movimcnrados no exterior, milic·nârios, valendo-se de urna dezena <le ollshores. com a
utilização ch: documentos fhlsos .e simulados, apenas demonstra <(lte a dccre1açào de sua

prisilo é C.>SCIItial,
éni irn, lcm-sc, no.s 11nos detlUllci<tdos, apena-; uma pequena rnnostra da magnil.Ude d.a

movimcnr nç.ào

fi~tanccír:J

de

valores

prL:sumivclmcntc

d:c

origem

ilícito,

cujo

aprofundnmento da.s investignçõcs é medid!l que se impô!.!. Em ' 'en.bHie, o que se V.triftca
18dd1
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fúHCAT,\IU:J:A

que, ti mcditlu que o1o 11nnlisudlos os tlocume1Jtos ucm:ehdido$ tlurnot~ a O[Jt~rnçiio,cn.da

vez. lll;lis condutm~ ilícitas \'êm

j lUIIII,',

ucrnon.slrando que

ti

Muaç:iio de ALBERTO .

YOU SEF e.ra muilo IIJ:1is: umpla do que S(' íma~in::w:'l em plincipío.

Assim. necessáría a dcerr.:lltç5o de nova cus16dia prcvencjva, ramo paro gar::müa da
ínslruçiJl> crimin••l <:omo p..1.ra garantia du ordem pt•blica.

(iv) NELMA PENt\SSO

Inmbém em rela~·ào a NEL.\lA r1ENASSO se 1110S1m essencial a dccrcluÇâ<.l dJI prisão
preventiva. Além de já ter sido denunciada IJOr integrar organização criminosa, evasão de

divisas. lil\'agcm de cupilais c cc-rrupçlio, na presente data foi impuládu nela a realizaçlto de
hwag..:m tmnsnacionnl de valores, mediante a uüliZüç-ào de offshore

em seu nome. com a

pm1icipaçào, dt!n1n; outros. do deJ1LutcitHio ALBERTO YOUSSEF.
"l\tLMA também 1em na prnlica habitual e reiterada de crimes de crimes Cónlra o

sistcm:1 li11unceiro, h.vagr:m de c.üiheiro de recursos c oulros ligados ao mercado de ::-âmbio
nclU'O o seu modo de \•ida. loclusivc. ji1 foi cotl<lcn3drt, juntemcnlc cnm JC)ÃO r;, R.LOS

.R OCnA MATOS, pela J>r.ãúca dt- l.avt~gem de capitais.
1\lt:rn de t.:nvolvimcmo de NEI.).I.L\ com OlLlros opero<lores do mercu<lo de càmbio

negro. bem como relação com lovugcm de rcellrsos dos mnis variados crimes, .a SL·
munutcnçno em liocrdndc ll"(lL c~·idenlc ri.:;co à ordem pública. i\ próprin NElMA, em c-mail

da1ado llc I 9.i 0.2013, conllnnou que é dolcira há l{mgo.s anos - "profissi!.o" da qual •
orgulho;

I'OlS AO ,LO!'íGO DESSES ANOS, E DIANTE DESSA PROFISSAO A
QUAL MUITO ME ORGULHO E COI\IFESSO COM TESAO:...
r'ROF,IS:SAO *u DOL"EIRA*•• ... KKK EU; TALVEZ EU SEJA M,ES MO A
ULTIMA DA~1A DO :\1ERCAI)O, TAO RESJ•Ell'ADO ~ HJ rNFELlZIVJlENTE

..
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TAO AVACALfiADO......

inv<.-sti~ação. que NELMA transformou as pr-~ticas ilicílas ~m
''crdadcir(, mt:io de v~da e mQvimcm~ll'a m:~is de QUKn~o MJLHÕES OE REAJS POn
;\purou-sc, pela

i\IÊS em suas ::nividade:> ilícitas.

111,~,...1 d~ n~o dc~~twoh·çr f!UIIiljucr utivldade lícita. NEU.•f1\ re.aliln sua$ atividades hit
rnuito lcrnpo. Já foi invcstigudD,

ir1cht~ive, na CP! <lo.."' Bingos, no tlr\<> de 2006, em rn:zão de

.suas ativic.lndcs en,·olven<lo a rlAVAi C1\M13JO E TURISMO, em Santo André. Ademais,
NELMA PENASSO foi condenada no a.uo passado, pelo Juizo Fcdel'al da 6a Vara de -sr.o

Paulo. p~lo crime de lavagem de dinheiro. nos autos dn 1\ção Pen.111 004()367·
47.2000.4.0J.OOOO.

Rt::;soJle-:;c que

C(lll)

"garnntia da ordem pública"

ajuri5prudênda tem cons.i<lerndo

não só a J1<Jssibirithu;lc de rcitcmç.iio crirninosa {alta neste

ca~0.

como se pode ver, dnda a

conllmláci,t ctirninosa ele NELMA), como tctmbém o envolvimento CQlll crime

org~tniz."')(lo (o

que C~>ustilui. nu vcru.ldc. o ohjclo .Ucssas opç.rnções), n ~r<tvidadc çoncn:tn do crime (não s:'lo

npenns crimes gr-.:J\'CS cn1 abstmlo, mns também C?ncrclamc.:nte. envolvendo

incoq~veis

pcssous lig_<!du:; gn111des eSctindalos de corrupção e lavugem de dinheiro no Brnsil) e

u

fi!JJICicu:s.sno so~Jul (nlio apenas rnic.iãtic:a, mas uuubén1 em relação il e.~o;pecrativn socíul de :se

verem punidos os agcme.s c evitados esses tipos de crimes. sob pena de dcscrençn <to
Judiciário c tod3 a e~lmtum dcmocr.útica do JmÍS).
Não há dúvidas. assim, da ncces.-sidtldc da prisão p.aru garamia dn ordem pública.

Ademais. a priS!lo prevenÜIIil de NEL.MA foi dcere1o~a lambém pilrn asse<ôumr a
ap!icaçilo <.la lei penal. Apurou-SI!
movimemn.yões milionária~.
Não

l"lltSiflsse.

:jUc

posstli e controla divcrsns contas no

ext~rior.

::Qm

logo após a dr:crewç-ilo da med ida camelar, NELMA foi p:c.Sll

e feri' amenlc ICntõlJ1do e\'adir-se cb (}a($, em ut•ro,porto de S<io Paulo. Nesse sentido.
NELMA, no dill 15.03.2014. no Aeroporto ln1cmncionul de OuaTulhos, l<:ntou promo..,er,
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EORCAII\R&~

sem QutPrizaçiío lt"~11l. 3 saída ôe mot-du- mni:ç C!ipccilicmncnlc duzentos mil eurOi • pnr.t
o cxtenor ( llóli a). sem declaro r :ais , ..a.lorcs :ls autorid~•des alfhndcgárills, valores este.; que se
encotitr;•' amem sutb veste:; ínti01as. conforme tam!Xm foi objeto da dcniu)cia em an~:xo.
J\ 'i agem

de NELMA no ::xtcrior ocorn:u apenas alguns dias antes da
do
, Defingraçi10
.

Operação Lava Jato. Inclusive. em tun dos diâlo!;OS. poucos dias antes da cit>nt,_;roção,
NEL.I\It\

c inlbnnada p11r ALBERTO YOUSSEf- outro dolciro com <1ucm tinha ba!>tatltc

prmdntid.:dc -de que ha\crin opcrnçào c diz o ela: "Então vocc sabe ó que fnzcr". NELMA
diz: ..Se quiser temos urn ougustr. no mn.rtc à nos~n d;spos.içâtl. OK'? Tá na mão... Augusta é

uma mtm:.:~ de helicópteros. Estt: diâlogo ocom.:u dois dias antes d::'l prisâo de NE.LMA.
t\~sl!ll.

niio h:'t dúvidas de que a prisão de NELMA é essencial para asscgumr o

uplicoç:4o da lei J>cnal. Com \a! ores milionários no exterior em contas nllo identiiieada::, com
di"crs.o~

çonl<ltos c liicilid;tdcs no I.!Stmngciro, e inclusive com helicópteros à disposição, ficu

bastante

~:vidente

que. caso

fi([U·;:

em liberdade, NELMA nllo terá dúvidas em fugir ao

exterior.

Conm se não baswsscm os funú;arncn to~ acimllapontados, foi consl:ttado nn Op(.'fnÇllO
Dolce Vita c invcstie:ações u ela rd11cionndas que NEI.MA tnmb<:m agiu com o intuilo de
obM:~r 01 .;vltacrta

de dcmemos prot:uórios pclu PoHci~ fcdcml. constituindo 'crdadeiro risco

à ínstruçilo criminal. I'o dia da prisão de NELMA, IARA avisa COE LI !O que a Pttlfcin

csto\n na ~.:.ts;t de NEU\IA c a\ is.Hfth! no 'apartamento desta ultima n-ão havia mais nada de
valor. a in...ticnr que rctimmm os b::ns mucs t[UC a Polícia chegasse. Depois • El.tv.IA
que a Poli~.: i:.~ im adiu o e~critóri·:.l ambém. Após pedir o

""i9

tclelonc de Ricordo. avi.

COEL! IO qut: o "'NARIGUDO" [YOUSSEFJ loi preso também.
Tod:1 cssn nr~umcnl:tçtl O p~rmanrce h1gidn e ê ngora rcforçnt.l:1 pelo fato ele que
nc.'ll:l data,

es t1i !iC:ndo oferccidn denúncia

trn

face dela tlcl:l ffi(l\'imenlnçào de "lliOrC!i

no c~tc1·ior proveJticnlc tios crimes por eln pn1licnd(ls, em conluio com ALBEil.'I'O

YOUSSI!:F, , a lendo-se t.lc

docun~~eotução fnll>:l. Du mesma formn que em rcl:tçii.o u

YOUSSEF, t;uubém u uprofundnmento

da~ inYesligaçõc:; de

que sua atua~·fio é profund:amculc imbrincada com
21 "~z

ll

NEL,\lA apenal> dcs\ cnda

rm\tic:a dos lll!lL<;; V!ll"rruJos erimt"S.
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(\) ANTONJO M ,\NUEL DE CARVALHO BAPTJSTAVlElRA
Por Jirn, ANTONIO VfEI.RA 11:1mbém fc)i denunciado pela prática de la.va(;o:n1 de

t·npiwi~.

na presente data. Pelo

qu~ $C apurou. :uuou flll

lav-agem ele valores de ALE.ERTO

YOUSSI·F e d1.· J0...\0 J>ROCÓPJO, mcdirune siJiltdação de contratos no exterior. Adcmnis,

conlonn~.: dito na dcrtCtnci(), posspJ rclacionéllncrlto c-.stroito corn outro doteiro de São i>uulo,
já cnvo!vi(JO em outras invcstig:~çõe$. Considerando o fato de que é poriugu(os c poss~j
valores no exterior. requer seja inmmado a depositar se u pa~SflJlOJ1e em juizo.

Isto pos1o, n.:quer seja dccretadrL a J)ri:;ão

prcv~;;mlva de ALBgRTO YOUSSEJi' c

NELM~\ i\IITSUE J' ENASSO KODAMA e HAFAEL ANGULO LOl'EZ, assi m <:(l-mo a
monufcn~·i'w cJ:~ j'll'isiio de JOÃO
ALMEfiJA PRAUO. Por lim,

PROCÓJ'lO

r~qu~r

J 'UNQUEIRA

-

DE

:.-çjn ANTONtO MAN UEl DE CARVALHO

llAJ'TfSTA YJ[;IRA i mimado ::. dcposilar seu J)I\5SOJXll1e em juizo.

-.

PACHECO

-===---wr--====~

l>ELTAN M ,·\RT~~AZZO DALLAGNOL
Pttlcurador dnlleptíbllc:n
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FORCA TAREFA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13• VARA FEDERAL
CRIMINAL DA SUBSEÇÀO JUDICIÁRIA DE CURITffiA- PARANÁ

O M inistério P úblico Federal, por seus Procuradores da República ao
final assinados, com lastro nos documentos constantes nos autos de ação penal n°
2007.70.00.016759-6, bem como nos inquéritos policiais que instruíram essa ação
penal

(2003.7000036034-2,

2002.7000078958-5,

2003.7000035983-2,

2003.7000033554-2, 20037000035990-0, 2003.7000033683-2, 2003.7000033671-6,
2003.7000035989-3, 2003.7000033682-0, 2003.7000033572-4, 2003.7000037024-4,
20037000033684-4, 2003.7000043785-5, 2003.7000037026-8, 2003.7000037029-3,
2003.7000032354-0, 2003.7000035998-4, 2003.7000033567-0, 2003.7000037031-1'
2003.7000033570-0, 2003.7000037023-2, 2003.7000033571-2, 2003.7000044464-1'
2003.7000044463-0, 2003.7000045607-2, 2003.7000045625-4, 2003.7000045612-6,
2003.7000045623-0, 2003.7000045611-4, 2003 .7000044492-6, 2003.7000043799-5,
2003.7000033683-2, 2003.7000044483-5, 2003 .7000044482-3' 2003.7000043816-1,
2003.7000043810-0, 2003.7000045610-2, 2003.7000043802-1, 2003.7000044493-8,
2003.7000044485-9, 2003.7000043824-0, 2004.7000009713-1, 2003 .7000045626-6,
2003.7000048664-7), vem oferecer

DENÚNCIA em face de

Albe rto Youssef, brasileiro, nascido aos 06 de outubro de 1967, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sono n° 532050659-72, com
residência na rua Dr. Afonso Braz, 747, ap. liA, Soho, Vila Nova Conceição, São Paulo
(SP), na rua Dr. Elias César, 155, ap. 601, Jd. Petrópolis, Londrina (PR), e na rua Dr.
Renato

Paes

de Barros,

778,

São Paulo

(SP),

atualmente custodiado na

Superintendência de Polícia Federal em Curitiba (PR), pela prática do crime de gestão
fraudulenta de instituição financeira a seguir descritos:
I de 7
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1. Durante o período de janeiro de 1998 a agosto de 1999, o ora
denunciado Alberto Youssef, confesso operador de câmbio no mercado informal
(doleiro), com o objetivo de realizar remessas ilícitas de valores para o exterior via
contas CC5 , bem como operações de câmbio conhecidas como dólar-cabo, associou-se
aos funcionários do Banco do Estado do Paraná S/A José Colette, Superintendente
Regional de Londrina, Wilson Tsotumo Maeda, Gerente Geral da Agência Centro de
Londrina (039), e Maria Regina Fazan Bosqui, Assistente Gerencial da Agência Centro
de Londrina (039), para, com o auxílio e ciência destes gestores do Banco do Estado do
Paraná S/A, abrir 26 contas correntes nessa agência, cuja movimentação nesse período
totalizou R$ 238.045.554,40 (duzentos e trinta e oito milhões, quarenta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), utilizando-se para isso de
documentos material e ideologicamente falsos, conforme relação a seguir:

Titular da conta
Movimentação
1. Rainha Empreendimentos R$
Comerciais Ltda.
15.150.429,63

2.
Nascimento R$
Empreendimento Comercial 27.387.745,99
Ltda.
3. Maria Cristina Ovasco R$ 137.515,75
Coelho

4. Elsa Maria Giroto

5.
Jacinto
Dracowsky

R$ 872.114,00

Santana R$ 540.828,71

6. Rosane Strazas Henkin

R$ 356.490,00

7. Paulo & llson S/C Ltda.

R$
27.142.509,02
2 de 7

Documentos comprobatórios
Fls. 340-352 e 447 do inqué1ito
2003.7000044463-0 e fls. 03 e
14-54 do apenso I do inquérito
2003.7000044463-0
FI. 79, 401-423 e 445-454 do
inquérito 2003.7000045607-2, e
fls. 03, 10-68 do apenso I, do
in_g_uérito 2003.7000045607-2
Fls. 304-305 do inquérito
2003.7000045625-4, e fls. 03 e
07-12 do apenso 1 do inquérito
2003.7000045625-4
Fls. 37, 96, 330-332, do
inquérito 2003.7000045612-6, e
fls. 13-18 do apenso I do
i119..uérito 2003.7000045612-6
Fls. 38, 98 e 333-336 do
inquérito 2003.7000045623-0, e
fls. 06-11 do apenso I do
~uérito 2003.7000045623-0
Fls. 37, 104, 210 e 309-310 do
inquérito 2003 .70000456ll-4,
e fls. 03-09 do apenso I do
in_quérito 2003.7000045611-4
Fls. 38, 79, 366-391 e 475 do
in__g_uérito 2003.7000044492-6, e
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8. Freitas e Meneguelli S/C R$
Ltda.
21.212.979,93

9. NP de Oliveira e CiaLtda.

R$
23 .003.710,23

I O. José Andrade de Lima

R$ 266.653,82

11.
Michiko
Okagawa

Santana R$ 641.397,28

12.
Jomaia R$
Empreendimentos
17.383.540,00
Comerciais S/C Ltda.
13. Amália Giovani Pancier R$ 1.757.072,12
Grochoski

14.
Rosângela
Romanek

Pertinski R$ 520.700,74

15. Oliveira e Nascimento R$
S/C Ltda.
26.154.780,57

16. Paulo Roberto Karolinski

R$ 647.139,52

17. Eberson Gonçalves dos R$ 9.615.377,90
Santos

18. Manoel Prisco da Cruz

R$ 309.491,90
3 de 7

fls. 03- e 16-67 do apenso I do
inquérito 2003.7000044492-6
Fls. 38-42, 376-394 do inquérito
2003.7000043799-5, fls. 03-46
do apenso I do inquérito
2003.7000043799-5, e fls. 1516 do apenso XII do inquérito
2003.7000043799-5
Fls. 219, 394-415, 440-447 do
inquérito 2003.7000043785-5, e
fls. 03-50 e 111-112 do apenso I
do inquérito 2003.70000437855
Fls. 107, 153, 297-299 e 443447
do
inquérito
2003.7000033570-0 e fls. 03-14
do apenso I do inquérito
2003 .700003 7023-2
Fls. 38-42, 93, 96, 325-328 do
inquérito 2003.7000037024-4, e
fls. 07-11 do apenso I do
inquérito 2003.7000037024-4
Fls. 168 e 169 do inquérito
2003.700003 3 671-6 e todas as
folhas do Apenso I do inquérito
2003 .7000033671 -6
Fls. 98, 294-295, 471 -475 do
inquérito 2003.7000037026-8, e
fls. 03, 137-146 do apenso I do
inquérito 2003.7000037026-8
FI.
566
do
inquérito
2003.7000033683-2, e fls. 031O do apenso I do inquérito
2003.7000033683-2
Fls. 78, 350-372, 395-400 e 535
do inquérito 2003 .70000444835, e fls. 04-57 do apenso I do
inquérito 2003.7000044483-5
Fls. 93, 333-336 e 445 do
inquérito 2003.7000043835-5 e
fls.
03-09
do
inquérito
2003.7000043835-5
Fls. 111, 180 e 360-371 do
inquérito 2003.7000044482-3, e
fls. 03, 09-27 do apenso I do
inquérito 2003.7000044482-3
Fls. 39-41 102 291 -292, 465
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19. Jucélia
Pereira

das

Graças R$ 344.523,94

20. Cru·oiine Alonso
Cordobai

de R$ 527.603,17

21. Alcarde Representações R$
Comerciais Ltda.
22.831.922,06
22. Maia
Ltda.

&

Mi1itão 8/C Sem
movimentação
totalizada

23.
GN Representações R$
Comerciais S/C Ltda.
21.229.492,29
24. Rodrigo Feltrin Mogloni

R$
10.546.358,41

25. Fábio Antônio Reverso

R$ 200.667,40

26. Wanduilson de Oliveira R$ 9.264.510,02
Alvarez

TOTAL

do inquérito 2003.7000033570O, e fls. 03-08 do apenso I do
Íl!9_uérito 2003.7000033570-0
Fls. 296-297 do inquérito
2003.7000033572-4 e fls. 06-10
do apenso I do inquérito
2003.7000033572-4
Fls. 102, 331 -334 e 525-526 do
inquérito 2003.7000033571-2, e
fls. 03-10 do apenso I ao
i1!9_uérito 2003.7000033571-2
Fls. 376-395 do inquérito
2003,7000044464-1 e fls. 187228 e 341-342 do apenso I do
if!9_uérito 2003.7000044464-1
Fls.
19
do
inquérito
2003.7000032354-0, e apenso I
do inquérito 2003.7000032354-

o

Fls. 122, 524-539, 615-631 do
inquérito 2003.7000043816-1, e
fls. 03-54 do apenso I do
in_g_uérito 2003.7000043816-1
Fls. 61, 102, 327-336, 398-401
402
e
do
inquérito
2003.7000043810-0, e fls. 0330 do apenso I do inquérito
2003.7000043810-0
Fls. 37, 107 e 291-293 do
inquérito 2003.7000045610-2, e
fls. 03-07 e 11 do apenso I do
inquérito 2003.7000045610-2
Fls. 89, 323-334, 395, 419-427
do inquérito 2003.70000438021, e fls. 03-25 do apenso I do
inquérito 2003.7000043802-1

R$
238.045.554 40

2. Para abertura dessas contas, o ora denunciado Alberto Youssef, com
os préstimos de seus acólitos João Danziger e Lourival Neves dos Santos, e com o
conhecimento dos gestores da agência Centro de Londrina do Banco do Estado do
Paraná já nominados, utilizou-se de documentos de terceiras pessoas, furtados,
obtidos mediante fraude, ou simplesmente contrafeitos, bem como de contratos de
4 de 7
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locação e contas de energia elétrica material e ideologicamente falsos, além de
contratos sociais ideológica e materialmente falsos.

3. Observe-se que em relação às contas dos itens 1, 2, 7, 8, 12, 14, 15,
16, 18, 20, 22 e 24, os seus titulares nunca apresentaram declaração de rendimentos ou
foram considerados pela Secretaria de Receita Federal como inexistentes de fato,
demonstmndo terem situação incompatível com o volume de movimentação financeira.
Das contas dos itens 11 e 19, os autos demonstram incompatibilidade entre as rendas
declaradas nos cadastros das contas ou entre o capital social da empresa e o volume de
movimentação financeira destas.
4. Das contas relacionadas nos itens 2, 9, 10, 13, 15, 23 e 24, constam
laudos periciais atestando a falsidade das assinaturas constantes no contrato social da
empresa correntista ou nos documentos de cadastro da conta da empresa ou pessoa
fisica correntista.

5. Das contas relacionadas nos itens 4, 5, 6, 16, 24 e 25, há informação
quanto à falsidade do reconhecimento de firma da assinatura do correntista.

6. Da conta do item 35, consta nos autos certidão de óbito do correntista
antes do período de movimentação da conta.

7. Das contas dos itens 6, 17, 24 e 26, consta dos autos boletim de
ocorrência de furto dos documentos utilizados para a abertura das contas.

8. Além disso, nos autos de inquérito policial 2003.7000033682-0 (fls.
290-307), há relatório elaborado pela Secretaria de Receita Federal em que são
identificados os depositantes nessas contas de valor consolidado superior a cem mil
reais, dentre as quais diversos eram clientes do denunciado Alberto Youssef em
operações de evasão de divisas.
9. Assim, Alberto Youssef tinha completo domínio dos fatos relatados,
orientando a conduta de Wilson Tsutomu Maeda e José Colette, ambos com poder de
5 de 7
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direção no Banco do Estado do Paraná, além de Maria Regina Fazan Bosqui, que
também detinha poder de gerência na agência Centro de Londrina do Banco do Estado
do Paraná, no sentido de permitirem a abertura e permanência de contas CO!Tentes
mediante o uso de documentos ideológica e materialmente falsos, envolvendo, inclusive
os nomes de terceiras pessoas alheias à fraude, gerindo como autor intelectual, dessa
forma, instituição financeira mediante fraude.

10. Por fim, Alberto Youssef, de modo habitual e para atender à
demanda ilícita daqueles que procuravam a sua atividade 'profissional', durante os anos
de 1997 a 1999, determinou por centenas de vezes (número a ser apurado em
instrução), a transferência de valores depositados nessas 26 contas para depósito em
contas CC5 na cidade de Foz do Iguaçu, o que permitiu a movimentação de valores
financeiros e remessa de valores ao exterior sem a correta identificação dos verdadeiros
proprietários do dinheiro, atentando, assim, contra o funcionamento do sistema
financeiro nacional.

Pelo exposto, o Ministério Público Federal denuncia Alberto Youssef
pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, previsto no art. 4°, caput, da
lei n° 7.492/86, combinado com o art. 29, caput, do Código Penal, bem como pelo
crime de evasão de divisas, previsto no art. 22, da lei n° 7.492/86, em tantas vezes
quantas forem apuradas em instrução criminal, tudo em concurso material, nos termos
do art. 69, caput, do Código Penal, e requer o recebimento e autuação desta denúncia,
seguindo o feito o procedimento ordinário, arts. 394/405 do Código de Processo Penal,
com a oitiva de testemunhas abaixo arroladas, interrogatório do réu, e ulterior
condenação.

Rol de testemunhas:

1. Gabriel Nunes Pires Neto, brasileiro, R.G. N° 317.572, residente na rua Bernardo

Pericás, 25, Jardim Social, Curitiba (PR), ou na rua Pio XII, 65, an 2, Jardim Maria
Lúcia, Londrina (PR), telefone (043) 3026-4445;

6 de 7
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2. Antônio Carlos Neri Romero, brasileiro, R.G. N° 1.389.659-3, nascido em 1° de
janeiro de 1957, natural de Londrina (PR), filho de José Romero e de Adélia Néri
Romero, residente na rua Alexandre Grahan Bel!, 679, bloco A, ap. 304, Solar das
Torres, Jardim Jamaica, Londrina (PR);

3. llvino Fazoli, brasileiro, casado, contador, nascido aos 02 de novembro de 1942,
natural de Birigui (SP), filho de José Fazoli e de Santa Marques, R.G. N° 614.976,
residente na rua Espírito Santo, 1265, ap. 122, Londrina (PR).

Curitiba, 23 de maio de 2014.

~AN:RTe~~D~:;:LProcurador Regional da República

JANUÁRIO PALUDO

ANDREYBORGESDEMENDONÇA

Procurador Regional da República

ORLANDO MARTELLO
Procurador Regional da República
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13• VARA FEDERAL
CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITffiA- PARANÁ

Distribuição por dependência ao autos n• 2007.70.00.016759-6

1.

O Ministério Público Federal oferece em separado denúncia

em desfavor de Alberto Youssef pelos crime de gestão fraudulenta de instituição
fmanceira, previsto no art. 4°, caput, da lei no 7.492/86, combinado com o art. 29,
caput, do Código Penal, bem como pelo crime de evasão de divisas, previsto no art.
22, da lei no 7.492/86, em tantas vezes quantas forem apuradas em instrução
criminal, tudo em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal).

2.

Alberto Youssef deixou de ser denunciado por esses fatos nos

autos n° 2007.70.00.016759-6 em virtude de acordo de delação, acordo esse que foi
julgado quebrado por decisão judicial, fls. 1456/1458.

3.

Em relação às gestões fraudulentas envolvendo contas em

agências outras que não a agência Centro do Banco do Estado do Paraná, deixou-se
de denunciar Alberto Youssef por entender o Ministério Público Federal faltar
prova nos autos de concurso de funcionário daquelas agências.

4.

Quanto aos crimes de evasão de divisas, apenas em relação ~

aos crimes cometidos por Alberto Youssef através das contas na agência Centro do
I de 2
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Banco do Estado do Paraná não ocorreu prescrição, uma vez que houve a
interrupção do prazo prescricional pelo recebimento da denúncia em desfavor de
Wilson Tsotumo Maeda aos 09 de novembro de 2007, fls. 66/68, nos termos do art.
117, §1°, do Código Penal.

S.

Quanto aos

(2003.7000036034-2,

autos fisicos

mencionados

2002.7000078958-5,

na

denúncia,

2003.7000035983-2,

2003.7000033554-2, 2003 7000035990-0, 2003.7000033683-2, 2003.70000336716,

2003.7000035989-3,

2003.7000033682-0,

2003.7000033572-4,

2003.7000037024-4, 2003 7000033684-4, 2003.7000043785-5, 2003.700003 70268,

2003.7000037029-3,

2003.7000032354-0,

2003.7000035998-4,

2003.7000033567-0, 2003.7000037031-1, 2003.7000033570-0, 2003.70000370232,

2003.7000033571-2,

2003.7000044464-1,

2003.7000044463-0,

2003.7000045607-2, 2003.7000045625-4, 2003.7000045612-6, 2003.7000045623-

o,

2003.7000045611-4,

2003.7000044492-6,

1,

2003.7000043810-0,

2003.7000045610-2,

2003.7000043799-5,
2003.7000033683-2, 2003.7000044483-5, 2003.7000044482-3, 2003.70000438162003.7000043802-1,

2003.7000044493-8, 2003.7000044485-9, 2003.7000043824-0, 2004.70000097131, 2003.7000045626-6, 2003. 700004~664-7), requer este parquet vistas para que
possa proceder à sua digitalização e juntada ao presente feito. Os autos
2007.70.00.016759-6 já se encontram nesta Procuradoria e serão juntados em
seguida.

Curitiba, 26 de maio de 2014.

República

Procurador da República

2 de 2

2307

2308

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

lllltr.é(l"f-4

; o-Proc • J\JSTIÇA FEOI:RAI.. OA d" REG lÃ() :

JUSTIÇA FEDERAL DA 4a REGJÃO
Processo Eletrónl co
NumérQ do Processo: 504948S~90.20>14.404.7000
Proce.ss ~ Origlnáno; 20 03.70.00.039531-9

Cha~"\1 para cortsul1a: 497723317914
Nome: AORJELJOSE DASit.VA

OAB/Slgl~: Mf>F2!i32 S

Data En~o: t8M7f2014

Ewnto; blstribulç1io.IALrlbuJçlio Por Oep~Miinc[a pot sorteio elotrôn~eo
NO.ITle daCs) Porte(s ):

MINISTÉRIO PÚEILICO FEDERAL- At.JTOll
X

ALBERTO YOUSSEF - REU
Otgêo Julgador: Juizo Fed!!ral' d(l 13""VF de Curitiba
t.laglstracJc.: SERGIO Fl:RNA.NDO MORO
Ass ln('I1Um Digl1al:
• Os dadr:~s lnrom1noos sl!lo de re spoos.ablllçt:sefo do remete-nte. Se ncecssãrfo pooerá.ser feita ã conrllr6-nci-a com
o dOQJm ento Cnl<i<Jéo
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EXCELENTjSSIMO SENHOR JUlZ FltDERAL DA

IO'IVll.',plpr:mllf.go•~hr

n•

VARA FEDERAL

CRJMfNAl DASlJBSEÇÃO JUOIClÁRJA DE CURITJDA - PARANÁ

O MJnistério Público FC<len11, por ~us Proçuradores clu Rcpi•blica ao

final ussinndos. com lastro nos documcnros. Cltia cópía anc.xrt c:on,c;,lomes nos :UilO..'> de
açàQ p~:ual n'' 2{)03.70.00.039531-9. bem como nos autos. de procedimento crim1md
diverso Jt'' 2004.70.00.0 14152-l. vem ofcrecet

DENÚNCIA em race de

AIflerto \ 'ousse r. brasileiro, nascido aos 06 de outubro de 196 7. i nscrilo
no

c..tdn.stro de Pessoas Hsicas do Ministério da fazenda sob o n" 5320.50659-72. com

re5idctlcia nn rua Dr. Afonso Bro.7., 747, 11p. I tA, Soho, Vila Nova ConcciÇ'iio. São Paulo

(SP). na rua Dr. Elias C~nr. 155,. 11p. 601, .ld. Petrópolis, Londrina {PR.). c na rua Dr.

Renato l'a.,."'S de Barros, 778. São J>aulo (SP), aluaJmentc custodiado na Superíntenden<.:iu
de Polrci:t Fcdcrul em Curitiba (PR). pela prática do crirnc de gestão rmudLJienta tl'e
inslítuiçilo rinanceim a seguir descrito;

1. Durante o período de outubro de 1997 a 1998. o ora denunciado
Alberto Yo usséf. conles~o operador de- c<lmbio no mercado infonnal (dolciro). com o
objetivo d~.: rcali7.ar remessas ilícitas de valores p~ra o exterior via comas CCS. ns.~ociouse. medi:Jnh: pagamenlo mcn:ml, aos funcionários do Buríco do E:;tado do Pamnf1 S/A.

Gal>ric.l Nunl'"S Pires Neto, Diretor de Cãmbio e Operações lntcmucionais, José Llliz
13oldrini. AJaor Alvím Percil'tl, Asso:ssorcs Téoc:Jtii.'OS desta Oil'l.:toria (DJROI), e Benedito

Barbosa Neto, üercnt,; da Mesa de Câmbio da Agencia Centro de foz do l,guaçu (025).

\.J

pm-a, com o auxílio e ciência destes geslorcs do Bnnco do Estado do l'nrttmi S/A {a) _;\
o.brir c movimerltar contas correntes de interpostas pe.o;soas - "laranjas" -. cuja\
I de 9
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.~c t~'nhn como precisar em sua
114.077.713.38 (cento c quulor.t:c milhõc:.. Sl!tenta e sete mil.

mo''illlcillllÇão nesse pcriO{Io, em que t>esc niio

totalidade. uhrapassa R$

seleccntLls c treze reais c !riota c oito c-entavos). nas: agências desse bane<>· em Foz do
lgmtçu. e, (b)

H

p:mir dessas contas de lamnjas.

t\Oill

!imilc diário dctcrminad{) peta

pn'lpl'ia IJlROI .. realizar depósitos em COJllns CC-5, também mantidas nus 11gôncias. dp
Hanestmlo em Foz do Iguaçu.
Essa primei!<:~ wãticn foi estabelecida de tres formns.: {:1} com o

2.

ulttgucl da conta con-cmc por parte dos ''laranjas". ou, qllando da abcrtum das contas. (b)
corn a upr~cntaç:!o de uocumentos matcriu'lmemc falsos, ou até r11esmo (<:) s~:m o
t:onhcci mcnto dtl !:'llposto lituhlr. pnitica (.'~ que é cxemplilicadu ncst<.~ autos por 09
(nove) cvmas titularizadM por terceiros int<:rposto..o;;.
Registre-se. de plano, que a prcsc:nt~ inicial acusnlórin relcn."-sc

3.

apenns ~: \Ho somente âs contas correntes cuja abertnl'a .foi prooodida nos agências do
Banç(, do Estudo do
Cllm!IH\'S

abertas

Plltatlli

S/A em Foz do lguaçt•:

éiH Londrina,

()S fa tos

referentes 1:ls conlas

por $~lu v~.:~ já rornm obj~:to de imputnç~o tlulónoma.

proccssacli.l nos autos da aç~o pennl n" 5035 r I0-84.2014.404. 7()00, em trumitnçrlo n11

1:3.. Vant Fcdt:ral Criminal de Curi[iba. poi.-. p1.lSsucrn cs1as últimas modu.r opercmdi
tolalmemc di:>!>ociado das comas n11111tidas em Foz do Iguaçu.

<1.

Em síntese, o orn demmclado Alberto Youssêf rr:tnt~ucravu a

gcrcncin de câmbio du Agência Centro (025) dó Banco do Estado do Paraná em f'oz do
lgtmçu, n;l pessoa d~.: Benedito Barbosa Nc1o que. por sua vez, repassava parte de tal
remunemçào

H

Alnor Alvim Perclru c Jm;é Luiz 13oldrini. assessores lêcntcos tla

Diretorirt de Câmbio e Operações lmcmncionais.. a fím de que fossem abcnns. e
1mm1idas

as

contt~s-corrclllcs

··laranjas''. pelo período de 20 {vinte) dias.

aproxim a damente. após o qual seriam Sltl>stiltlidas por outras c assim sut:Çs.sivamcme.

1ddl
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5.

Tlll sis.Lcm{ttic.n pretendia cvit<~r a fiscalizaçllo por pari<: do Banco

Central 03ACEN). de fnrmu n propiciar tomb.!rn a ocui'LnÇ'J.o do rí.•al ~c:stor dessa.;;
contas. o oro denunciado Allx:rto Youssef. ~ lõi revelada por JosÇ Luiz Boldrini.

confonn'-" depoimento colhido na audi61lCÜí realizada ern 31/0312004, 1rnnscrí1o ii lls.
17/47 <h) I" volume dos autos de proc:cdimcnto crimin<1l diverso n" 2004.70.00.0 14152·

I. cspccificamcnlc !la 11.20 1,

6.

Esse proct.'<lirncnto também é confirmado pela ínformoçiio do

gcrctllc I~encdiw Barbosa Neto â aLH.litorin do 13anc:s:tado, (lJ:lr meio de comunicação

in tema lll. 353 7. do 18" volume dc)s mrtos de ação penal n" 2003.70.00.039$31-9).

<1

a'cspci!o dé 09 (nove) con1os as~oc:iaclas à YOUSSlW CÃMBIOS. Ê importante
salienwr que nu referida inl(mnaçuo o gcrcnlc cxplici!a n dimlmica de abcrturo das
comas c

manutcnç~o

pelo period<l de 20 (vint·e) dias. com posteríor :mbstituiçuo pelo

me.smo p mw de c.Jurnção, sucessivameme. bem cotno <tuc cru essa sist<:tlltitica de

conhedmemo da gcrcnt:in geral e dn área de cãrnbi.o.
7.
oponuni (hluC~. 4u~;

Aliás. nesse contcx1o. Or1htiel Nunes Pires Neto alim111. (!111 tluas
existium contas

"larat~as··

no banco que operavam com t.'Ontas

CC5. c t!UC n:s contas utilizad<J!i ror Albc:r10 Yousscf eram rent:ivels e de inlén.-ssc da
ínstilui~ilo ( tls. J32ó, linhas 12120: O. 3338. linha.s J f7 (; 25/38; 11. 4006. litlhas IJI J9,

do 17" vo!Lrme <los atnos de açllo pe11!ll n" 2003. 70.00.0395.31 -9).

8.

Além disso, a remuneração paga ao cnmo Diretor de Câmbio

Gabriel Nunes Pires Neto tambélll objetivava que cslc Diretor autoriZ<~sse o aumcrno
do volume de depósitos diários que Albcno Yousscf poderia realizar em contiLS CC-5
LJul:r. FeJ,•..-,1 1:- Substlluiçi!L1 de C't)l•ll'l'l
hllcrrQgtHI<>:· , .. .~llbstillliçâo :u cnd:J 20 di;ss, f.,C'llim O SCCI'ICO do (j~U\), il(lf<l!M: da f o Greyó nno fli'Cdsa fte:ll"
em cint., tl~ssflS ~ofll~~>". Ma> nilô, 1·cjn.. IC,J urma JlOSÍÇil~:> <;fU~ o Grc:t;~> rm: deu c cu nno se se ckpois I"CSSI!tOtl
~f<'ll\'\lmctale i~ call rc:sa,dl:tdo JIQ~ltivo. Jllmlu~ o Grego fu.i.:m1 ~sim pnrn mim: ..ç;llrc:rtliO Ufl1il. dilie-uldadc.-~
~lt:Cr o NJtlrolc dirs rontu.s L1r.~njas porqw.· Nt c:>tou briS3do CIJn) o ~~~-tSWI cl~ Rt.ó(;~""itn fcd~:rnl. enl!lo cll n~o
co11sigo flll!.!T irlfOfllli!Ç:lD dn Rcc.:il:l Fc\1~-rJI, 11 Rt:c.eílõ'l F*r.~l n.,o me pass~~ infOI'll1:l:Ç:!o, t-.111~0 t.'\1 tl;lô ~i I

qtJI!In é 'I"~ tenl purrlmõllÍo c qu~Tn é qtJC n!l:o ten1 tl!ltrimónio. cmn.<~ l~~o leva <:111 IWliU d~ 40. 50·. <.o dia~ JN!fll ._.
C'lcs rnc dar..-m umn rc;;postn. cntllo Si.' v()CI!$ momh·tTcm lllll3 COOiíl dt~ 2U em ::tO dÍ;;J~. rcoric:~mcorc ~'' 1tSCí \"Dll
\'C1'". SL'"ft :am:~h ~~ menos c:ssn i1 id4'ia dck.

l

de''
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mMtidns no Banco do Estado do Paraná S/A ~m Foz do Iguaçu. Gabriel Nunes Pires
Neto confirrnn em depoímcn1o que foi remunerado em scparndo J>ór Alberte Yuusscf

para que aumentasse o limite de operações do om dcnuncilldo c que este c íntorrnou
t1uc rctn~lltcravo muras pessoas do banco. ou que participavam com de elos resuluJ:d(}s,

como Botdrini. B\.'ncdito c Aluor Alvim Percir~ (lls. 3327. linhas 318: fl. 400.5. do 17"
volume dos autos de açã') penal n"' 2003.70.00.039531-9).

As comas abertas em no1ncs de laranja nas ug.:!ncius dó Bmtco elo

9.

E:;taclo do Píln1nf1 S./I.. em f:o7. cto lgunçu, portilnlo, emm e.ssenciaís ã ariv[dauc de
Albcrll) Yousscf nl) mer-cado purnlclo de dóla,·c:;. poil> permitia q\IC o om acusado,
intcrpô-h1s cnLrc

<)

IH)

real deposiianle e a conla CC5. dificultasse a idcntilici•çâo dus

pessons que contratavam os seus serviços paro a <lisponibili7.nçl1o de dólares em contas
no exterior. A isso o esquema adicionava o limite. diário <.le depósitos pcnnitidos nas
contas CC·S do BaLleswdo em 1:oz. do Iguaçu. c, provldcncinlmcnte. duas contoscorrentes controladas por Alberto Youssef na agência desse mesmo banco em Novn
Iorque ( Rnmby c Jum:). pura {l!lde err'lfn destinadas a maior

~rtc dQ~

valores

dcrosiuHios.

I O.

Dentre outras. cxcmplilkl.Ui\•amcnte. as

cQnlas

a seguir. ubcn.as

em agências do 13Hnco do Estado do Paraná S/A na cidade de Foz dQ !gu41çu, eram de
resport<>nbilidade de Alberto Yousscf:
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!I" d.11 O'C lNome d~o T;l11l1rr
JJ1 1.3·:?

I Ciuç11 LouJ~"nço dos Swtlos

I

Doia de a bcrlura !lloclliDÇiltOS

--

OI 10.97

___.

CQIIIt:l!o de Bbc1111m de comn cwrctllc {0.

I fiO~ do 9b voluilll!' di» :unos 11.:< :oç-Jo
2003.7().00.0395l L-9·)

33117-5

lld:J d<: Jesus

331«>1-IJ

Gilson Jnir l..opc.:s

p~l

n•

CunLmlo ~ o.bc:nur.:~ deo t(}f~~l)1t (flJ.. l
~W$7 do 21pmso 03 dos :ttJios (Je.nçDo pc.11uln•
p oo3,7o.oo.m95JI-rt)

1)1.10.97

I

~o~n~n•~

f O1.10.97

Clll1lo1o de ltSSilltL1tJI"l'l de- tont;t
(0. 79
nlo ilj)l:rniQ 03 dO(! 111nos de ~~~ pcnnl n•
1
200.3.70.00.039531-9)

j

- - - ClloriO~ de 8S$inntorn de: contloom:ntc (A. 189

.llo962-3

07.10.'17

do õ!pcnro 03 ,t<~ tllllos de nçl\o pcnnl o•
2003.10.00.039331-9)
l0,!1.9i

Coolrnlo do: nberturu de CO!Ita co«r.:ntc (lls.
dos mttos cfc uçlló ·pçlil:tl n" '
2003.70.00.03953 1·'))

IUJ'32

IO. IJ.C}i

Atlccc M:uins

c·c 74·4l

E;~;trn1o

) 1111(}$ lk uçã() I)Cil~l n• 2003.70.00.039531-~l

1---

d~ conta com:111ç (O~
15011 51 do apenso 03 do~ iiUlO~ de aç;1o p~nal l
n• I003, iO.OO,Q39S3 1·9)

Conlffilo dll lll1><:11ui':l

(fl. j

26.1 1.9-'1 - - - + C-Oll_l_
l'aiO dl.' a.bcrtum d-~:-·'~o-n-1a_W
_IT_en-[-., 5
-do apenso OJ d~ ~uros de IJÇJ\u p~~cml 11''
!1
2003. 70;00.03953 1-9}

1--

CI::illdcmiro Mnri.rr~o

d~ C.OilLII CIOITI!llll" (IL
1S67 dn ll'' volum~ dos iiiiiOS d~ ~~~o 1\C"Il..,l

26. [1.97

33779·5

L--

d.: Cor~~>• ~Offtnl~ parn Sin1,11lcs
Cn. I SS2 ' "'.,.-go do ~ \"'IUmt dos

Ct)llfcrt!n~ia

r Corl1nliD dç llbCr111rn

1

i

11,

Obs.erVI!·S~:

2003.7il.OO.OJ95}1·9J

n•l

.

t1U<= conso;mtc lnfomH-lçâo do Laudo de l!xnmc

Econômico-Financeiro - l-audo n" l71 ll2003·lNC - do ln.slituto Nncional llc

Criminulís\iCit do

Dcpanumcnt(~

de Policia

Fcder~1l,

à fls. 87/SS do l'' volume <los

nuto::; de llçiío penal n° 2003.70.00.0395ll·gl . apenas sei~ dessas conrns
movirm:ntarnm RS 114.077.713.38 {cento e qu:.noíl.c milhões, setenta
s~:tcccn tos

li:

sete mil,

c treze reais e trinta c oíto CtmtO\'i.lS) em seus pol!cos dias de vidll.

C<1r1forrn~ SI.) C.l,"lr:li ~ ~fe-ridos dados. n~<> t"OII$!::1111 n.o lnudo l"IS I~> ol.11ms lítul.nL'\ls dil:l ~'Ollm~.oeom:nll'S
llSoSPci:~tl<\' 1w dt:JIItnciad\l: Cluç;a L•J<i~nço dos Sum~. Arlcc~ Mglias e Rm;~Lo Cl):jllr Mllrimo,

2

~tk?
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pm~ du rilllla_r_ _ __
1lc J~>~l~

IOJ~1L7.B.OO

Gilson J11 1r l.op..'$
S11eli

1\IJil i!~ ~1<!'1\!;hcl~

•klclln

Valur llllll'illl ~lllild! c:m reais

32 ..276.021.00

~.l~llil~

IO'W:II'.fJI""fJr.lTiflf.J:O't'../)f

I
I

l0,632AI7.00

~~-~

:ZCJ.Q60.991 ,82

.O.r.anildo fcodt>ro d~Soul'3- - - - 1lo1.4~D.~O.
i.S6

Cl.,uclc-mir1.l M:srir111o

l r-6-.7-98-.75>,00
1.-

12.

---

Pnr si só evidente a iocompalíbilidade dos valores movil1lentados

por meio dessas contas com a rcalidl'l.d c sociocconàmica de seus tilulurcs. Apenas a
titulo dl! exemplo, de ncordo com 11 60 do npenso 06 c fls. 81182 do apenso 03, nmbo.'>

dos nulO:\ de açilo pcnnl n° 2003.70.00.03953 t-9, Helcmt Mntias, tüular dá conla
corrente de n'' J.377S·2, abocna em 10/11/ 1997. lcdt'l movimcmudo, de 12111/1997 a

12/1211997, RS 29.060.99 L82 {vinte c llOVe milhões. sessenta mil, novcce:ntos e
noventn c um r..:ais c oitenta c dois centnvos), cnt que pc-se em seu controlo de cmua

c.on·entt: tcnba se declílrado reprc:;er\tantc comercial, com satnrio de RS 3.000,00 (três
mil rcab,.
1J .

Çlaudcmiro Mnriano c Sueli Malías Stcnghele, por sua ve-1"

rcvciEn'um, cadu um em sede de interrogatório r>erantc a autoridade policial. que
rcccbcn1m pmpo:>Ui3 de vunlágens patrimonià.is em troca do cnlpréstimo do nome l)al'll
abertum de conla corrente no .Ba.nco do Estado do JJaraná. em Fo.z do iguaçu.
Oituucmiro (lls. 2l 71219 do apenso 02 dos ln(los d~ ação penal n" 2003.70.00.039531-

9) recebeu R$ 300.00 (trezcmos reais) pam ceder s.cu nome. bem como documcnlos
pam abertura da conta, uão tendo comparccitio à agencio paru 1an1o. Jú Sueli (ns.

223/225 dt) aJ}Cnso 02 <kls autos ue aç~o pcnull\0 2003.70.00.039~31·9). cujo sal~ rio à
época :;cria de US 200,00 (duzcn!oo dólares n.mcricano.s) mensais. teria :;ido pr<>cllrada

ror Ali

Hibrnim, proprict<lrío da loja onde ela ltabalhava. paro que abrisse a conla-

com~mc . em lrut:B de .tn:.\~ salários n. mais do que já recebia, pcl~l período de três meses.

údd
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14.

Al~n da incompalibilidade de rendimentos c a c.cs~o da

idcnlídadc do titulur da conta, h<i iodicios de falstda<lc nunerial

em

documt:ntos

c.:dgido~ para abcnura dc.slus. De acordo com o relatório ele ml<litoriu inlcrna do Bn:nco

do Esludv do Pi:ir<tná. uccrcn das movimcntnçõcs expressivas em conta.<> c.iCt Agência
Ccntw <1..: Foz do Iguaçu (025) (.Ih. 134/138 do apenso 04 dos amos de ação pcnnl n"

2003.70.00.039531-9), em contas annlisadas. dentre as quais o. de Arlc-to: Matias c a de

Oz.--.nildu Teodoro de Souza. algu~mls posstlíám documentos cClm endereços ate.<;lados
como inc:\istcntc.s. c outras Cédula!> ch: ldcnlitladc cxpC'didus rcccmemcnte pelü L::stat!o
d;;! São Paulo. sem que o n" de Rcgis1ro Gcrnl con1ivcss.c dlg.ito verilicador {fls.
137/ 13~ ) .

15.

O próprio Alberto Yousser, por sua vez. nss\lmiu a ulilizaç~o e

manutenção de contas em nome de "lm·a.njas- paro con(.!uç!io de sct•s negokios em Foz.

do lguaçv, ossirn atuando até 1998 (fls. 3980. li11has 26/3 1 c linhas 41142, <.k> 2W
\'olumc dus amos de açilo pcllaln" 2003.70.00.039531-9).justi11cnn<lo ~· sjslemthjca de

abcrtuw das conws ..laronjas·· c sua operação p.or 20 (vinle) dias. ~orn posterior
cnccmllllcnto.

p.or cxigê1u~in dos operadores de c~mbio. 1:'1 qual níío sú ~rtl atCíldidu pl!lo

banco ~.~omo 111mbém ft~zia parte da negociação de; tlmllCnto <.lo limite (n. 3320. linhas
9120. do 17"' vohtmc dos llti[OS de açflo penal 11° 2003.70.00.039531·9). Por cruatro
vezes alinnou que remunerava Benedito. o qtml r\:pass.oria vulon:-s parn Boldrini c
Alaor (tl 3321., linhas 13/40; 11. 3322, linhas 23/27, do 17° volume. e

n. 3983. linhas

26128 c 40142; 11. 3984, linhas 19/24. do 20" volume, tios autos de ação penal

f.l0

2·0 03.7U.00.039S3J-9), explicando ainda que remunerava Gabriel Nunes Pir-es Neto em
separado porqt1c este 1crin cmrado no banco depois que o "esquema. já estava
1\mcionando''. o qtJc demandaria outra negociação. em separado (Jls. 398$, linhas 1/8.
do 20'' V()lllnlc dos autos de ação pcrml n° 2003. 70.00.039531-9).

16.

Por sua vc;t_ Jose luiz Boldrinl confirmou ter recebido Ir~ mil

dólares para fazer contalos com autoridades do B~nco CentraL a fim de que fosse
fi;;chado llm acurdo em que o denunciado seria beneficiado pelo aumento de limite das
1 d.: '>
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npcrnçõcs. Boldrini aindn infonnou que teve seu trutamcnto dt: sMtdc pago. quando
esteve dt,entc. pm Albct·fo Youssef (fl. 23. 11nhlls. J 1/43: fl. 24.1\a íl'llq'lru: 11. 25. linhus
O1/07.

do

I''

volume,

dos

aurus

de

pl'ocedimcnto <:ri minai

diverso

n"

2004. 70.CIO.O 1 4152~ l ),

11. Assim, Alberl() Yonssef tin ha completo domínio dos fatos n:lmudO!>.
ori~ntmulu, por meio de pagamcntus, a con<!Lila de Gabrr~l Nunes Pires Neto. Jnsc l.uiz

13oldriní

ü

Alaor Alvim Pcrcim, todos 110 cxcrdcio do poder de direção no Banco do

Estado do P<tnuH.i , além de Bencdilo 8art>osa Neto. que também detinha poder de

gerencio m1 agencia Centro de foz do Iguaçu do 13anco do ~tado do P~ro11â. no sentido
de pcnnitin.:m a ab~.:rturu e pcnnunC·ncia de con1as correntes me.dinnte o uso de

clocumemos ideolôgicn e matcrinlmcrne fals.os, envolvendo, inclusive os nomes de
terceiras pcsson:s llllicias à fraude. comas é:>sas que receberam mais de l\S
114.077.713,38 {cento ~ quatorze milhões., se:u:nta c

sele rn il. setecentos e 11-cze reais e

tr-illla c oito centavos) de fontes uívcnms parn pOS{erior depósito. por in(tmcrns vezes.
mas sempre dcn1ro do limit~ diário ne-gociado, em comas CC·S, com a conscqucntc

remessa dt.:Ss.I!J:s diVi:>tlS uo CX\l.:tior, gerindo a.'>.<>im. como autor intcle<:luul, inslituição
financeira mcdiamc as fraudes mencionadas.

18. Por fim. Albea-tQ Yousscf, dé modo habitual c para a(endct à demnuda
ilicita dnquclcs tjuC ptocuravmn a sua atividade 'prQw.s.<;ional'. duro.nlé o periodo de
outubro de 1997 a l99&. tlctcrnünou pol' inúmeras de vw.e:s, a transferência d~: valor..;,<;
deposit~tdos
tgtJ:tÇU.

ncss::t!i contus "laranjas"' para dcpôsho em contas CC5 na cldnd~: de Foz do

o que permitiu n movimcnwçiio de v;dores financeiros c rcmcss11 de vulorc:; ao

exterior sem a corrcta ídcnlilicação do.<; verdadeiros proprictâríos do dinheiro. atentando.
assim. i.:lllllnl o tl.mcion!lmcnto do sistema flnmtc~:iro naciona l.

Pdo exposto, o Ministt!rio Público fcdcrnl dtnuncia Alberto Vousscf pelo
crime de gestão rrátldulcnttl de instiiUiç.ão. previsto 110 m'!. 4°, caput, da lei n~ 7.492/86.
combinado com o an. 29. cBplll, do Código l)enal, bem como pelo crime de cvasilo de
8 de(~
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dívisas. previsto no un. 2"2. da lei n" 7A92186. em Lamas vez.es quantas forem ::tJ)Urndns

em inslru~o criminal, rudo em çom:urs.o material. nos termos do art. 69, capul. do
Código PenaL c requer o n;-ccbimcnto e nulunção d estu denuncia. seguindo o R:lto o

proccc.l im~nto ortlin.átk', arts. 394/405 do CÕ\1igo d{; f>roc(..-s.so Pcot~J. 1.10m a oitiva de
t-.~Lcmunhas abaixo arrol{ldus, interrogatório dl) réLI, c ulterior COildcnnç~o.
Rol de lc!ilemunhas:

L

Gabriel Nu:oes Pires Neto. brusil~.:iro, R.G. N<' 3!7572. rcsidcnt\: nn ma

Bcnturdv Pcricás, 25, .Jurdim Social. Curítíha (PR). <>U nu mtl Pio XII. 65. an 2. Jardim
Mnriu Litcia. Londrina {PR). telefone (043} 3026-4445:
2.

José Luiz Boldrini. bmsilciro, ca.'i-ado. advogado. nas.cido em :27/0411955. filho

de Josê Augusto Boldrini c Rufinn flolclrini, port11dor du cancim d~ id1.'flli.clndc ~oh oRO

n° 1.23 1.230-0/SSP/PR, insc.riHl no CPF sob o n~> 200.843.749-34, residcn(c c
domiciliado na Rua Gago Coutinho. n..,. 453, Bacacheri. çm Cmitiba!PR. c corn endereço
profissional na /l.v. Se1c df..' S.Ctcmbro, n"' 3591, llatcl. eu\ Curitiba. Paranú.

~.J (l-d~Lilbo dc-20 14,__--............,

- #
::;:; -DELT/\N MARTikAzzo DALL/I.GNOL
Procurador Rcgion.al da Rcpliblfca

JA NUÁRJO P!I.LUDO
Procurador Regional da RCJ)tiblic:t

ANDREY BORGES DE MENDONÇA
P1·ocurador cla Repaiblica

f
ORLANDO MAR'rEtLO
UMA Procurndor Region.al da l~cr)ublic:l
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Ministério Pi1bl.lco Fedcrt~l
Procundori>l da Repúbllcu no J>arnná

it'ivu•.prpr.mpf.f:IJ~cbr

I'ORCA TMUO:I'A

F.XCELE.'fi"ÍSSJMO SENHOR JUIZ FEDERAL 0 ;.\ ll'

W\R~\ FEOER~\L

CRfMIN,.\ L I>A SUBSEÇ1\0 .IUDJCJ,\RIA DE CUUI"fiiJA- P,\RANÁ

Ilístribuiclo

t>Or dependência ao Processo n° 2{)03.7000039.531·9

I.

O MínL~tério l'úhllco Fcdcrnl ofcret.-:c em separado dcmincin em

dcsfavor dL· ALBER'fO YOUSSEF pelo crime de gestão lhlUdulcn ta de instiluiçilo.

prcvislo tw un. 4°. caput. dn lei n" 7.492186. combinado com o an. 2.9. ca;pm, do

Código P,.-nal. bem como pelo crime de evasão de dh·isas. previsto no tlrt. 22. da lei

n<~ 7.492/86. em lantas ve;.:cs quantas fõrcm ap11radas

Clll

ínstmção criminal. (lldo

em COilCtlrso nwtcrial. nos lenno.'> do art. 69. cnput. do Códrgo Penal
2.

Observe-se! que 11 prcscriçll"o foi inletTornpida pela publicação

acórdão ~.:oradcn1:1tcirío rl'COrrivel. nos lemws do art. 117. JV, do Código Penal.

3.

~~tn nç~o penal deve ser distribulda por tiepC11<l.:r1ciu no processo

n" 200.3.701>U039531·9. <Juc cncomm-sc llsicrunentc ::tcnutelm.lo junttl n IJ" Vnr<~ Fedem I
Criminal Lll: Curitiba.
4.

Os documentos rncnciont.ldos na denúnciu foram CSC31lcados c

seguem a1tc xos.

Curitiba, 18 de julho de 2014.

,IANUÁRJO Pi\LUOO
Procur:1dor Reglonal da R~púhtic:1

Pa·ocun~dor ~~~

~

s?
ORLANDO .M.AHTELl-0
Procuradol'

Rc~ionlll da Rcpúhli~"'

Repúblk>l

CARLOS FtRNA :J>O DO~~~OS LIMA

Procur:Ltlr.i/ RegioiHtl d~ ~e~blítn

I dcl
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Ministério Público Federa
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FoRçA T A REFA "OPERAÇÃo LAVA JAro"

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13 3 VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO PARANÁ
Autos n° 5044849-81.2014.404.7000 e 5044988-33.2014.404.7000 (IPL's referentes à
OAS), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL originário), 5073475-13.2014.404.7000 (Buscas
e Apreensões) e conexos
O

MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL, por seus Procuradores da

República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,
comparecem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no inquérito
policial em epígrafe e com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para
oferecer

DENÚNCIA em face de:
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, filho de Kalim Youssef e
Antonieta Youssef, nascido em 06/10/1967, natural de Londrina/PR,
segundo grau completo, empresario, RG 35064702/SSSP/PR, CPF
532050659-72, residente na Rua Doutor Elias Cesar, 155, ap. 601, bairro
Jd. Petropolis, Londrina/PR, atualmente recolhido na Polícia Federal de
Curitiba;

PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS, brasileiro, casado, nascido em 01/01/1954, filho de Paulo
Bachmann Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, natural de Monte
Alegre/PR, instrução, instrução terceiro grau completo, profissão
Engenheiro, portador do documento de idade n° 1708889876/CREA/RJ,
CPF 302612879-15, com endereço na Rua Ivando de Azambuja, casa 30,
condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, atualmente
recolhido em prisão domiciliar no Rio de Janeiro/RJ;

WALDOMIRO DE OLIVEIRA, conhecido "Bom Velhinho", brasileiro,
1/101

2319

2320

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, vulgo "Léo Pinheiro", brasileiro,
natural de Salvador/BA, nascido em 29/09/1951, filho de Izalta Ferraz
Pinheiro e de José Aldemário Pinheiro, engenheiro, portador do RG
0091840740-SSP/SP, CPF 078.105.635-72, com endereço na Rua Roberto
Caldas Kerr, 151, Edifício Planalto, Alto de Pinheiros, em São Paulo/SP,
atualmente recolhido na Polícia Federal de Curitiba;

AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, brasileiro, natural de
Bom Jesus da Lapa/SP, nascido em 08/06/1948, filho de Maria
Magalhães Medeiros e de Waldemar Lins Medeiros, engenheiro civil,
portador do RG 587464148-SSP/SP, CPF 063.787.575-34, com endereço
na Rua Lourenço de Almeida, n° 580, apto. 121, Vila Nova Conceição,
São Paulo/SP, atualmente recolhido na Polícia Federal de Curitiba;

MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, brasileiro, nascido em
13/08/1978, filho de Maria Magnólia Coutinho de Sá e de Luciano
Martins de Sá Oliveira, administrador de empresas, portador do RG n°
0747408815-SSP/SP, CPF: 784.015.265-15, residente e domiciliado na
Rua Iperoig, 748, apto. 32, Perdizes, na cidade de São Paulo/SP,
atualmente recolhido na Polícia Federal de Curitiba;
JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLU, brasileiro, natural de São
Paulo/SP, nascido em 09/01/1979, filho de Lucia Maria Nogueira
Breghirolli e de Antonio Fernando Breghirolli, administrador de
empresas, portador do RG 00668608703-SSP/SP, CPF n° 268.462.448-83,
com domicílio na Rua Apinajés, n° 640, apto. 111, Perdizes, em São
Paulo/SP, atualmente recolhido na Polícia Federal de Curitiba;

FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, brasileiro, natural de
Curitiba/PR, nascido em 29/05/1962, filho de Regina Maria Stremel
Andrade, engenheiro civil, portador do RG 3029288-SESP/PR, CPF n°
650.599.059-34, com domicílio na Rua Desembargador Burle, n° 68, ap.
202, Humaitá, no Rio de Janeiro/RJ;

JOÃO ALBERTO LAZZARI, brasileiro, nascido em 16/01/1952, filho de
Rosa Potrich, inscrito no CPF com o n° 168.303.690-53, residente e
domiciliado na Rua Jaques Felix, 96, apto. 22C, Vila Nova Conceição, na
cidade de São Paulo/SP;
2/101
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pela prática dos seguintes fatos delituosos:

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR
FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE,
JOÃO ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLU, na condição de gestores e agentes de empresas
1

integrantes do Grupo OAS , bem como de consórcios de que a empresa participou,
violaram o disposto no art. 2°, caput e § 4°, II. III, IV e V c/c art. 1°, §1°, ambos da Lei

12.850/13, no período compreendido entre 2006 e, ao menos, 14 de novembro de
20142, porque (A) promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por meio
de terceiros, organização criminosa, associando-se entre si e com administradores
das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECH!NT, ANDRADE
GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA,
ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA3, de forma estruturalmente ordenada,
de modo permanente e com divisão de tarefas, no objetivo de praticar todos os
crimes descritos nesta denúncia e de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas
mediante:
(B) a prática do crime de cartel em âmbito nacional, previsto no art. 4°,
II, "a" e "b", da Lei 8.137/90, tendo para tanto formado acordos, ajustes e alianças
1 O GRUPO OAS é "é um conglomerado multinacíonal brasileiro, de capital privado, que reúne
empresas presentes em território nacional e em mais de 20 países. [...] Hoje, a OAS se
estabelece em duas áreas complementares: a OAS Engenharia S.A. [integrada pela
Construtora OAS, OAS defesa, OAS energy, OAS Logística e comércio exterior, COESA]
responsável pela execução de obras da construção civil pesada nos setores público e privado,
como estradas, aeroportos, hidrelétricas, barragens e portos, e a OAS Investimentos S.A.
[integrada pela OAS Arenas, OAS Empreendimentos, OAS Óleo e Gás, OAS Soluções
Ambientais e outras], tocada em investimentos de infraestrutura, saneamento, arenas multiúso,
óleo, gás, concessões de vias urbanas, rodovias, metrôs e aeroportos" (informação disponível
no site: http://www.oas.com.br/oas-com/oas-s-a/quem-somos/).
2 Data do cumprimento de buscas e apreensões em diversas das empreiteiras cartelizadas, inclusive
na OAS, assim como da realização do prisão de alguns de seus administradores.
3 As condutas dos agentes ligados às demais empreiteiras serão denunciadas em ações próprias, na
forma do art. 80 do Código de Processo Penal, muito embora façam todos parte de um único
esquema criminoso.
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entre ofertantes, com o objetivo de fixarem artificialmente preços e obterem o
controle do mercado de fornecedores da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e

(C) a prática de crimes contra as licitações, previsto no art. 90, da Lei
8.666/96, uma
intermédio

de

vez que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por
ajustes

e combinações,

o

caráter

competitivo

de

diversos

procedimentos licitatórios daquela Estatal, com o intuito de obter, para si e para
outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação.
Embora seja objeto desta acusação o crime de formação de organização
criminosa e outros crimes abaixo descritos, não estão ainda sendo imputados, nesta
denúncia, os crimes de cartel e contra as licitações.4
Para facilitar a prática dos crimes supramencionados, no período
compreendido entre 2006 e 2014, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO
PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES

MEDEIROS,

FERNANDO

AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO
DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLU, na condição de

administradores e agentes de empresas integrantes do Grupo OAS, juntamente com
administradores das demais empreiteiras cartelizadas, praticaram o delito de
corrupção ativa, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, pois
(D) ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados públicos da
PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de Abastecimento e de Serviços,
PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE5, para determiná-los a praticar e omitir

atos de ofício, sendo que tais empregados incorreram na prática do delito de
corrupção passiva, previsto no art. 317, caput e §1°, c/c art. 327, §2°, todos do Código
penal, pois (E) não só aceitaram tais promessas de vantagens indevidas, em razão da
função, como efetivamente deixaram de praticar atos de ofício com infração de
deveres funcionais, e praticaram atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo
4 Isso é feito com o objetivo de facilitar o trâmite desta ação inicial, que envolve réus presos, sem
prejuízo do futuro oferecimento de nova acusação, específica para tais crimes.
5 As condutas de RENATO DUQUE e de outros empregados corrompidos da PETROBRAS serão
denunciadas em ações próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo Penal.
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recebido vantagens indevidas para tanto.
Também no período compreendido entre 2006 e 2014, ao ocultarem e
dissimularem a origem, disposição, movimentação, localização e propriedade dos
valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de organização criminosa

(A), formação de cartel (8), fraude à licitação (C) 6, corrupção (D e E}, JOSÉ
ALDEMÁRIO

PINHEIRO

FILHO

("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKUN

MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO
ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLU, na condição de administradores e agentes de empresas
integrantes do Grupo OAS, valendo-se para tanto dos serviços do operador

ALBERTO YOUSSEF, assim como de WALDOMIRO DE OUVEIRA, violaram o
disposto no art. 1° da Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de
capitais (F).
Além disso, e no decorrer das operações de lavagem, os denunciados
referidos no último parágrafo também praticaram (G) crimes contra a ordem
tributária, previstos no art. 1°, I e II, da Lei 8.137/90, visto que, mediante a prestação
de declarações falsas às autoridades fazendárias e a inserção de elementos inexatos
em documentos e livros exigidos pela lei fisca l, fraudando a fiscalização tributária,
suprimiram e reduziram tributos e contribuições sociais e seus acessórios7

8

.

6 Na forma forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base também
na presença de indícios veementes da prática dos delitos de formação de cartel (B), fraude a licitação
(C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias.
7 Conforme adiante será narrado, a organização criminosa ora denunciada serviu-se de empresas de
fachada para a celebração de contratos ideologicamente falsos com as empreiteiras cartelizadas.
Assim, a partir de tais contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram
transferências e pagamentos sem causa. Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais,
também resultou na prática de crimes tributários, pois mediante tais pagamentos foram suprimidos
tributos e contribuições sociais devidos à União, seja porque (a) sobre eles deveria incidir retenção na
fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%, na forma dos arts. 61 e 62 da Lei n° 8.981/95, o que
não ocorreu, ou pelo fato de que (b) eles foram lançados na contabilidade regular da empreiteiras
como custos, ensejando a ilegal redução da base de cálculo do Imposto de Renda.
8 Esses crimes contra a ordem tributária, muito embora também façam parte do esquema criminoso
ora narrado, serão denunciados em ações penais próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo
Penal.
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Por fim, mas ainda no contexto da prática dos crimes de lava :m- de
capitais, os integrantes da organização criminosa ora denunciada, especialmente o
núcleo de seus operadores capitaneado por ALBERTO VOUSSEF, também fizeram
operar instituições financeiras sem autorização legal, realizaram contratos de câmbio
fraudulentos e promoveram, mediante operações de câmbio não autorizadas, a saída
de moedas ou evasão de divisas do País, incorrendo na prática (H) dos delitos
previstos nos arts. 16, 21, parágrafo único, e 22. caput e parágrafo único, da Lei
7.492/19869 •
JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FI LHO ("LÉO PI NHEI RO") e AGENOR
FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, na condição de administradores de empresas

integrantes do Grupo OAS, também fizeram uso de documentos ideologicamente
falsos quando apresentaram, no dia 27/10/2014, sem ressalvas, perante a Justiça
Federal, contratos fraudulentos firmados por empresas do Grupo OAS com empresas
de fachada controladas por ALB ERTO VOUSSEF, incorrendo, assim, na prática (J) do
crime de uso de documento falso previsto no art. 304, c/c art. 299, ambos do Código
Penal.
Além da prática dos delitos acima descritos, no período compreendido
entre 2006 e, ao menos, 17 de março de 201410, ALBERTO VOUSSEF, juntamente com
ENIVALDO QUADRADO, JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA
PRADO, ANTONIO CARLOS FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE OLIVEIRA
PIERUCCINI, incorreram (I ) na prática do crime de lavagem de capitais, pois, violando
o disposto no art. 1° da Lei 9613/98, ocultaram e dissimularam, por intermédio da
empresa GFD INVESTIMENTOS a origem, disposição, movimentação, localização e
propriedade dos valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de
organização criminosa (A) , formação de cartel (8), fraude

à licitação (C)11, corrupção

9 Tais crimes, praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme
adiante será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo processados
nos autos n° 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, em trâmite perante a 13• Vara
Federal de Curitiba/PR.
10 Data da prisão cautelar de ALBERTO YOUSSEF.
11 Na forma forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base também
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(O e E), descritos nesta peça, nas outras denúncias ofertadas na data de hoje em face
de administradores e gestores de empreiteiras cartelizadas OAS, UTC, CAMARGO

CORREA, ENGEVIX e GALVÃO ENGENHARIAu, bem como dos delitos que estão
pormenorizados

no

Capitulo 6 da denúncia ofertada em

administradores e gestores da empreiteira MENDES

JUNIOR13,

desfavor dos

dentre os quais os

previstos nos arts. 16, 21, parágrafo único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei
7.492/1986 e art. 1° da 9.613/98.
Todos esses crimes foram praticados de modo consciente e voluntário
pelos denunciados. Embora todos sejam descritos nesta denúncia, porque se inserem
num mesmo contexto14, são objeto da imputação apenas os fatos A (organização
criminosa), O (corrupção ativa), E (corrupção passiva), F (lavagem de dinheiro) e J (uso
de documento falso), não sendo denunciados os fatos B (cartel), C (fraude à licitação),

G (sonegação fiscal), H (crimes contra o sistema financeiro) e I (lavagem de bens da
empresa GFD).
Do mesmo modo, embora sejam mencionados ao longo da denúncia,
para efeitos de contextualização, não serão objeto desta denúncia, mas de peça
acusatória autônoma, os crimes de corrupção e correlatos relativos a RENATO DE
SOUZA DUQUE, ex-Diretor de Serviços da PETROBRAS, e a outros empregados da
PETROBRAS.

1. Contextualização das investigações.
na presença de indícios veementes da prática dos delitos de formação de cartel (8), fraude a licitação
(C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias.

12 Relacionadas, respectivamente, aos seguintes autos de inquérito policial: 1) OAS: 504484981.2014.404.7000 e 5044988-33.2014.404.7000; 2) UTC: 5053836-09.2014.404.7000 ;3) CAMARGO
CORREA: 5071698-90.2014.404.7000; 4) ENGEVIX: 5053845-68.2014.404.7000 e S) GALVÃO
ENGENHARIA: 5045022-08.2014.404.7000.
13 Inquérito Policial: 5053744-31.2014.404.7000.
14 O desdobramento é feito com base no art. 80 do CPP.
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Esta denúncia decorre da continuidade da investigação15 que v1sou a

apurar inicialmente diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo
um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional.
A investigação inicialmente apurou a conduta do "doleiro" CARLOS
HABIB CHATER e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, ligada a um esquema de
lavagem de dinheiro envolvendo o ex-deputado federal JOSÉ MOHAMED JANENE e
as empresas CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda, sediada em
Londrina/PR. Essa apuração inicial resultou em ação penal nos autos n° 5047229-

77.2014.404.7000, em trâmite perante este r. Juízo.
Durante as investigações, o objeto da apuração foi ampliado para
diversos outros doleiros, que se relacionavam entre si para o desenvolvimento das
atividades criminosas, mas que formavam grupos autônomos e independentes,
dando origem a quatro outras investigações:16
1) LAVAJATO - envolvendo o doleiro CARLOS HABIB CHATER,
denunciado nos autos n° 5025687-03.2014.404.7000 e 5001438-

85.2014.404.7000, perante esse r. Juízo;
2) BIDONE - envolvendo o doleiro ALBERTO YOUSSEF denunciado
15 A presente denúncia decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes
autos, relacionados ao presente feito: 5049597-93.2013.404.7000 (Interceptação telefônica e
telemática específica de YOUSSEF, distribuído por dependência em 08/11/2013); 5027775·
48.2013.404.7000 (Quebra de sigilo bancário de MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA,
WALDOMIRO DE OUVEIRA, EDILSON FERNANDES RIBEIRO, MARCELO DE JESUS ORQUEIRA);
5007992-36.2014.404.7000 (Quebra de sigilo bancário e fiscal (GFD INVESTIMENTOS, LABOGEN
QUIMICA FINA, INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LABOGEN, PIROQUIMICA COMERCIAL, KFC
HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, RO SOFTWARE, RMV & CVV CONSULTORIA EM
INFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, MALGA ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA
GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA); 500144662.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/prisão principal - OPERAÇÃO BIDONE); 5014901 94.2014.404.7000 (Ped ido de prisão preventiva e novas buscas - OPERAÇÃO BIDONE 2); 502146674.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/condução coercitiva - OPERAÇÃO BIDONE 3),
5010109-97.2014.404.7000 (Pedido desmembramento), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL originário),
5044849-81.2014.404.7000 e 5044988-33.2014.404.7000 (IPLs referentes à OAS) e 507347513.2014.404.7000 (em que deferidas as buscas e apreensões sobre as empreiteiras e outros
criminosos).
16 IPL 1000/ 2013 - destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE
PENASSO KODAMA (Operação Dolce Vita); IPL 100;!/2013 - destmado a apurar as atividades do
doleiro RAUL HENRIQUE SROUR (Operação Casablanca); IPL 1041/2013 - destinado a apurar as
atividades empreendidas pelo doleiro YOUSSEF (Operação Bidone).
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nos aut os de ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000 e em outras
ações penais, perante esse r. Juízo;

3) DOLCE VITTA I e I! - envolvendo a doleira NELMA MITSUE
PENASSO KODAMA, denunciada nos autos da ação penal n°
5026243-05.2014.404.7000, perante esse r. Juízo;
4) CASABLANCA - envolvendo as atividades do doleiro RAUL
HENRIQUE SROUR. denunciado nos autos da ação penal n° 502569225.2014.404.7000, perante esse r. Juízo.
O relacionamento entre os referidos núcleos pode ser visualizado
facilmente a partir do esquema visual exemplificativo abaixo:17
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17 A natureza dos vínculos e relacionamentos, retratados exemplificativa e esquematicamente na
imagem, é explicada em pormenores nas exceções de competência em que se manifestou o Ministério
Público Federal, como por exemplo naquela sob o número 5050790-12.2014.404.7000.
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Nesses núcleos criminosos foi constatada a prática de outros e itos,
dentre eles, fatos relacionados à organização criminosa, evasão de divisas, falsidade
ideológica, corrupção de funcionários públicos, tráfico de drogas, peculato e lavagem
de capitais, sendo que todos estes fatos se encontram sob apuração ou
processamento perante a 13a Vara Federal de Curitiba, cujos procedimentos foram
cindidos com fulcro no art. 80 do Código de Processo Penal.
Durante as investigações da operação "BIDONE", verificou-se que a
organização criminosa capitaneada por ALBERTO YOUSSEF também participava
ativamente da prática de delitos contra a administração pública praticados no seio e
em

desfavor

da

PETROBRAS.

Foi

proposta,

assim,

a

ação

penal

n°

5026212.82.2014.404.7000, na qual, a partir de evidências de superfaturamento da
Unidade de Coqueamento Retardado da Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco,
de responsabilidade do CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORREA, liderado pela
empreiteira CAMARGO CORREA S/A, imputou-se a PAULO ROBERTO COSTA, exdiretor de abastecimento da PETROBRAS, a prática de lavagem de dinheiro oriundo
de crimes contra a Administração Pública e participação na organização criminosa
liderada pelo doleiro ALBERTO VOUSSEF.
Com

o

aprofundamento

das

investigações,

não

só

restou

comprovada a prática do crime antecedente da lavagem de dinheiro denunciada nos
autos n° 5026212.82.2014.404.7000, ou seja, a prática de corrupção ativa e passiva de
empregados da PETROBRAS no âmbito das obras da Refinaria Abreu e Lima RNEST,

como também em

diversas outras grandes obras conduzidas pela

PETROBRAS entre os anos de 2006 e 2014, incluindo a Refinaria REPAR, com sede

em Araucária, no Paraná.
Desvelou-se a existência de um grande esquema criminoso
envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, co rrupção e lavagem de
dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as
empresas

OAS,

ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT,

ANDRADE
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GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA,
ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA. Esse esquema possibilitou que fosse
fraudada a competitividade dos procedimentos licitatórios referentes às maiores
obras cont ratadas pela PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014, majorando
ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste
cartel de grandes empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados
públicos do alto escalão da PETROBRAS, notadamente dos então Diretores de
Abastecim ento e de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, assim
como foram recrutados, para a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos,

ALBERTO YOUSSEF e outros grandes operadores e doleiros em atividade no
mercado negro brasileiro e internacional.
Serão narrados, nos próximos itens, o funcionamento da organização
criminosa integrada pelos denunciados e do cartel de empreiteiras de que
participavam, bem como a corrupção ativa e passiva dos empregados da

PETROBRAS cooptados por tal cartel para o seu perfeito funcionamento. Além disso,
serão descritos alguns

dos

principais

métodos utilizado

pelas empreiteiras

integrantes do cartel para a lavagem do dinheiro recebido da PETROBRAS e utilizado
para tentar conferir uma aparência lícita ao pagamento de propina a agentes públicos
e privados envolvidos no esquema criminoso, dentre estes a celebração de contratos
de prestação de serviços ideologicamente falsos e a emissão de notas fiscais "frias"
por intermédio de empresas de fachada.
Para facilitar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos
recursos que alimentaram o esquema criminoso que é objeto desta denúncia:
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contratadas pela
Petrobras:
Odebreeht, UTC, CamafiO
Correa, TECHINT,Andridf!

Gutierrez, Mendes Júnior,
Promon, MPE,SETAl·
SOG,OAS,

s
s
s
s
s
s
s
s

~L_--~~~~~~;;~;;~~----~
2. Organização Criminosa (1° FATO- "A")

No período compreendido entre 2006 e, ao menos, 14 de novembro
de 201418, uma grande organização criminosa estruturou-se com a finalidade de
praticar delitos no seio e em desfavor da PETROBRAS, a qual compreende três
núcleos fundamentais:

O primeiro núcleo, integrado por JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO
FILHO

("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKUN

MAGALHÃES

MEDEIROS,

FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO ALBERTO LAZZARI, MATEUS
COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, na

condição de administradores e agentes de empresas integrantes do Grupo OAS,
assim como pelos administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO
18 Data do cumprimento de buscas e apreensões em diversas das empreiteiras cartelizadas, inclusive
na OAS, assim como da realização do prisão de alguns de seus administradores.
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CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE,
SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA,
voltava-se à prática de crimes de cartel e licitatórios contra a PETROBRAS, de
corrupção de seus agentes e de lavagem dos ativos havidos com a prática destes
crimes.
O segundo núcleo, integrado por PAULO ROBERTO COSTA,
RENATO DUQUE e outros empregados do alto escalão da PETROBRAS, foi
corrompido pelos integrantes do primeiro núcleo, passando a auxiliá-los na
consecução dos delitos de cartel e licitatórios. Enquanto PAULO ROBERTO COSTA foi
diretor de Abastecimento da PETROBRAS, entre 14/05/04 e 29/04/12 (Anexo 01),
RENATO DUQUE foi diretor de Serviços desta Estatal, entre 31/01/2003 e 04/2013
(Anexo 02). Para melhor ilustrar a estrutura corporativa da PETROBRAS à época dos
fatos verifique-se o seguinte esquema visual19:

19 Disponível no site: "http://www.clickmacae.eom.br/ ?sec=368&pag=pagina&cod=284".
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O t erceiro núcleo, integrado por ALBERTO YOUSSEF, outros
integrantes da organização por ele liderada, e outros operadores, atuava para
operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas aos integrantes do segundo
núcleo, assim como para a lavagem dos ativos decorrentes dos crimes perpetrados
por toda a organização criminosa.
Assim, incorrendo na prática do crime de organização criminosa,
previsto no art. 2°, caput e § 4°, II, III, IV e V c/c art. 1°, §1°, ambos da Lei 12.850/13,
JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR FRANKUN
MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO
ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OUVEIRA e JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLLI, de modo consciente e voluntário, entre 2006 e 2014, na
condição de administradores e agentes de empresas integrantes do Grupo OAS,

promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por interpostas pessoas,
organização criminosa, associando-se entre si e aos administradores das empreiteiras
ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES
JUNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e
GALVÃO ENGENHARIA, de forma estruturalmente ordenada e permanente, com
divisão de tarefas, no objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas
mediante a prática de crimes:
i) de cartel, em âmbito nacional. previsto no art. 4°, I!. "a" e "b". da

Lei 8.137/90, tendo para tanto formado acordos, ajustes e alianças, com o objetivo
de, como ofertantes, fixarem artificialmente preços e obterem o controle do mercado
de fornecedores da PETROBRAS;
ii) contra as licitações, em âmbito nacional, previsto no art. 90, da

Lei 8.666/96, uma vez que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por
intermédio

de

ajustes

e

combinações,

o

caráter

competitivo

de

diversos

procedimentos licitatórios daquela Estatal, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação;
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iii) de corrupção at iva, previsto no art. 333, caput e parágrafo único,
do Código PenaL pois ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados
públicos da PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de Abastecimento e
de Serviços, PAUlO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE;

iv) de lavagem de ativos, previsto no art. 1° da Lei 9.613/98, pois
ocultaram e dissimularam a origem, disposição, movimentação, localização ou
propriedade dos valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de
organização criminosa, formação de cartel, fraude à licitação, corrupção e, ainda,
contra a ordem tributária, valendo-se para tanto dos serviços do operador ALBERTO

VOUSSEF e de seus compa rsas;
v) contra o sistema financeiro nacional, previstos nos arts. 16, 21,
parágrafo único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986, pois, uma vez
recebidos os valores das empreiteiras, os operadores integrantes do terceiro núcleo
da organização criminosa, especialmente AlBERTO YOUSSEF e LEONARDO
MEIRELLES, fizeram operar instituições financeiras sem autorização legal, rea lizaram
contratos de câmbio fraudulentos e promoveram, mediante operações de câmbio
não autorizadas, a saída de moeda e evasão de divisas do País.20
No próximo tópico serão traçadas as linhas gerais de todos os delitos
praticados por esta Organização Criminosa para em seguida delinear os papeis
especificamente desempenhados pelos denunciados JOSÉ AlDEMÁRIO PINHEIRO

FilHO

("lÉO

PINHEIRO"),

AGENOR FRANKUN

MAGAlHÃES MEDEIROS,

FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO AlBERTO lAZZARl, MATEUS
COUTINHO DE SÁ OliVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROlll, na
condição de administradores e agentes de empresas integrantes do Grupo OAS.

20 Tais crimes, praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme
adiante será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo processados,
em grande parte, nos processos criminais n° 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000,
em trâmite perante a 13" Vara Federal de Curitiba/PR. Parte dos fatos conexos, inclusive envolvendo
corretora de valores, ainda estão sob investigação.
15/101

2333

2334

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO P úBLICO F EDERAL

2.1. Dos delitos praticados pela Organização Criminosa
De fato, as apurações comprovaram que JOSÉ ALDEMÁRIO

PINHEIRO

FILHO

("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKUN

MAGALHÃES

MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO ALBERTO
LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA
BREGHIROLLI, na condição de administradores e agentes de empresas integrantes
do Grupo OAS, associaram-se aos administradores das demais empresas do cartel,
indicadas acima, todas grandes empreiteiras com atuação no setor de infraestrutura,
para, com abuso do poder econômico, dominar o mercado de grandes obras de
engenharia civi l demandadas pela PETROBRAS e eliminar a concorrência.
Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de
grandes obras realizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em
impor preços maiores aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência,
tornar certa a contratação em um volume determinado de obras e escolher as obras
que lhes eram mais adequadas conforme a região ou por conhecimento técnico,
dentre outras vantagens.
O cartel atuante no mercado de obras da PETROBRAS teve
composição variável através do tempo. Assim, em uma primeira fase, que perdurou
até meados da década de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de "CLUBE", era
formado pelos seguintes grupos empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO

CORREA, 4) TECHINT, 5) ANDRADE GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON,
8) MPE, e 9) SETAL- SOG.

Contudo, após certo período de funcionamento, o "CLUBE" de
grandes empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para
que o Cartel pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a
ser superado referia- se ao fato de que o CLUBE não estava contemplando algumas
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das grandes empreiteiras brasileiras, de sorte que persistia certa concorrenc1a mesmo que de forma mitigada - em alguns certames para grandes obras da
PETROBRAS. Além disso, houve grande incremento na demanda de grandes obras

da petrolífera.
Assim, a partir do ano de 2006, admitiu-se o ingresso de outras
companhias no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis)
empresas. Diante disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE:
10) OAS; 11) SKANSKA, 12) QUEIROZ GALVÃO, 13) lESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK e
16) GALVÃO ENGENHARIA.

Algumas outras empresas de fora do "CLUBE" ainda participaram e
venceram de forma esporádica determinadas licitações na PETROBRAS, mediante
negociação com o "CLUBE" e, não raro, com pagamento de propina para os
funcionários da PETROBRAS. Essas empresas foram a A LUSA, RDENS, JARAGUA
EQUI PAMENTOS, TOMÉ ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.
Assim, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa,
o cartel formado pelas empresas do "CLUBE" passou a vencer e adjudicar todas as
licitações para grandes obras da PETROBRAS em todo território nacional. Para o
controle do mercado relevante de engenha ria e serviços na referida Estatal, as
empreiteiras integrantes do "CLUBE" também contaram com o auxílio dos diretores
da PETROBRAS e funcionários públicos por equiparação, RENATO DUQUE e PAULO
ROBERTO COSTA, que garantiam que os intentos do grupo criminoso fossem

atingidos - conforme se verá nos itens adiante.
A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios
econômicos indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às
empresas participantes do "CLUBE" ao menos as seguintes vantagens:
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a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia a

ocorrência de sobrepreço no custo da obra;
b) as empresas integrantes do "CLUBE" podiam escolher as obras

que fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou
aptidão técnica, afastando-se a competitividade nas licitações dessas
obras;
c) ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas
significativas inerentes à confecção de propostas comerciais efetivas
nas licitações que de antemão já sabiam que não iriam vence(\ e
d) eliminação da concorrência por meio de restrições e obstáculos à

participação de empresas alheias ao "CLUBE".
Essas vantagens, de caráter nitidamente econômico, constituíam

Q

proveito obtido pelas empresas com a prática criminosa da formação de cartel e
fraude à licitação. O produto desse crime, além de ser contabilizado para o lucro das
empresas, também servia em parte para os pagamentos (propina) feitos aos
empregados públicos da PETROBRAS e a terceiros (operadores, agentes políticos e
partidos políticos), por via dissimulada, conforme adiante será descrito.
Com efeito, com a finalidade de balizar a condução de seus
processos licitatórios, a PETROBRAS estima internamente o valor total da obra,
mantendo em segredo tal montante perante os interessados. Além disso, ela
estabelece, para fins de aceitabilidade das propostas dos licitantes interessados, uma
21 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter custos menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não iriam sair
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma proposta "séria", a qual chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma aparência
de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os custos de seu
orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, despendiam valor substancialmente
menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras tomavam conhecimento do
valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço superior aquele.
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faixa de valores que varia entre -15% ("mínimo") até +20% ("máximo") em relação
a tal estimativa.
Contudo, conforme já apurado pelo TCU 22 e também recentemente
pela PETROBRAS, a partir de Comissões Internas de Apuração constituídas para
analisar os procedimentos de contratação adotados na implantação da Refinaria
Abreu e Lima - RNEST23, em Ipojuca/PE, e no Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (COMPERJ)24, em Itaboraí/RJ, é possível vislumbrar que o valor das propostas
das empresas vencedoras do certame - participantes do Cartel - via de regra
aproximavam-se do valor máximo ("teto") das estimativas elaboradas pela Estatal, em
alguns casos até mesmo o superando.
Nesse sentido, a partir do referido material fornecido pelo TCU,
consolidou-se a seguinte tabela, com informações de alguns certames/contratos da
PETROBRAS no âmbito das Refinarias REPAR e RNEST:
PERCENTAG

EMPRESAS
CONTRATO

BID

EMPRESAS
CONVIDADAS

~ROPONENTES

UMITEMÁXIMO

A PROPOSTA
E

PROPOSTAS

APRESENTADAS

MENOR h"
DA
PROPOSTA
MAIOR

VALOR DE

ESTIMATTVA

DE CONTRATAÇÃO
(VALOR DE

ES'TlMA'TlVA •

20%)

VALOR DO
CONTRATO/

VAlOR
CONTRATO t X"
AOMADO
VALOR DE

ESTIMATlVA

EMOA
PROPOSTA
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1e3
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1.2~1.710.536,05

1e2
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2e3
95,80%

Alusa. Carioca,
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1e3
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CamiJtgo Correa,
Andrade Gutierrez.
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1e2
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t • BIO

R!2.076398.7l3,04
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8.49'11.
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QUEIROZnEsA: RI
2.581.233.420.41

empresas)
REPAR- IERP
112 (contrato

1. Consórcio INTERPAR
(MENDiS/MPE/SETAI.)•
RS 2.253.710.536,05

RI 2.093.988.284.45 R\2.512.785.941.34

99,08%

u
2.488,315505.20
1883%

22 Anexos 03 e 04: Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e ofício
0475/2014-TCU/SecobEnerg, que a encaminhou, bem como mídia com cópia de peças de
processos do TCU mencionados na planilha.
23 Anexo OS: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
da Refinaria Abreu e Lima- RNEST, em lpojuca, no Estado de Pernambuco.
24 Anexo 06: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
da Refinaria Abreu e Lima- RNEST.
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A sistemática de decisões e atuação do grupo criminoso, para a
conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operandi bem
definido.
A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era
usualmente realizada por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram
feitas convocações mediante o envio de SMS, por meio de um "emissário" ou, ainda,
pessoalmente ..
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De cada encontro não era lavrada uma ata formal. mas por vezes
eram lançadas. pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões
tomadas na reunião. Para comprovar a existência desses encontros, vejam-se as
anotações manuscritas de reunião realizada no dia 29/08/200825, feitas por
representante da empresa SOG OLEO E GÁS e entregues espontaneamente pelo
investigado colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO. Neste documento
foram anotadas reclamações, pretensões e ajustes de várias das empresas
cartelizadas com relação a grandes obras da PETROBRAS. Deste documento também
se depreende a informação de que ele fora confeccionado na reunião que ocorrera
no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria no dia 25/09, o que retrata a
periodicidade mensal com que tais reuniões ocorriam. Neste mesmo teor o conteúdo
das anotações fornecidas por JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO (ANEXO 10).
O desenvolvimento das atividades do cartel alcançou em 2011
tamanho grau de sofisticação que seus integrantes estabeleceram entre si um
verdadeiro "roteiro" ou "regulamento" para o seu funcionamento, intitulado
dissimuladamente de "Campeonato Esportivo". Esse documento, ora anexado
(ANEXO 08), foi entregue pelo colaborador AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA

NETO, representante de uma das empresas cartelizadas, a SETAL (SOG OLEO E GÁS), e
prevê, de forma analógica a uma competição esportiva, as "regras do jogo",
estabelecendo o modo pelo qual selecionariam entre si a empresa, ou as empresas
em caso de Consórcio, que venceria(m) os certames da PETROBRAS no período.
Vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX,
confirmam essa organização e dissimulação no cartel. Em papel intitulado "reunião
de bingo", por exemplo, são indicadas as empresas que deveriam participar de
licitações dos diferentes contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado
"proposta de fechamento do bingo fluminense", são listados os "prêmios" (diferentes
contratos do COMPERJ) e os "jogadores" (diferentes empreiteiras). Em outro
documento, uma "lista de novos negócios (mapão) - 28.09.2007 (...)", são indicadas
25 ANEXO 07: Item n° 01 do Auto de Apreensão formalizado.
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obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma proposta de quem seriam as
construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por siglas em vários casos
dissimuladas. Há várias outras tabelas representativas da divisão de mercado, como
aquela chamada "avaliação da lista de compromissos"- todas no ANEXO 0926.
Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da

PETROBRAS entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas
27

pelo investigado colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NET0.

Nesse sentido, as empreiteiras cartelizadas, por seus administradores
ou representantes, realizavam, normalmente com frequência mensal, mas podendo
variar conforme a necessidade, reuniões com a finalidade de "lotear" entre si grandes
obras da PETROBRAS.
O cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus
membros, que realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição
entre as empresas, de forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo - em
detrimento da contratante, que no caso era a PETROBRAS.
De forma a tornar o cartel ainda mais eficiente, as empreiteiras
cartelizadas corromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS,
oferecendo-lhes vantagens indevidas (propina) para que estes não só se omitissem
na adoção de providências contra o funcionamento do "CLUBE", como também para
que estivessem à disposição sempre que fosse necessário para garantir que o
interesse das cartelizadas fosse atingido.
O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os
anos de 2004 e 2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da
PETROBRAS a exemplo da REPAR (localizada em Araucária, no Paraná), RNEST,

COMPERJ, REVAP e REPLAN, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e
26 Autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSA09, fls. 04/30.
27 ANEXO 07: Itens n° 02 a 09 do Auto de Apreensão.
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Serviços, ocupadas em grande parte deste período pelo denunêiado PAULO
ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, respectivamente.
Para viabilizar a ocultação e dissimulação da origem, disposição,
movimentação e propriedade dos ativos havidos com a prática dos crimes
supramencionados, os integrantes da organização criminosa, em autêntico esquema
de lavagem de dinheiro, serviram-se do núcleo capitaneado por ALBERTO YOUSSEF.
Esse núcleo atuou provendo serviços de lavagem profissionais e terceirizados, como,
por exemplo, utilizando-se de empresas de fachada com as quais as empreiteiras
formalizavam contratos ideologicamente falsos que pudessem criar uma aparente
justificativa econômica para o pagamento, como a prestação de consultoria, com a
emissão de notas fiscais "frias". Além disso, o núcleo realizou inúmeros saques,
transportes e depósitos de grandes valores em espécie, com justificativas falsas,
assim como serviu-se de contratos de importação fraudulentos e empresas offshores
para efetuar remessas de valores para o exterior.
Embora tais artifícios venham a ser fruto de maior detalhamento
mais à frente, é importante desde já destacar que as empresas de fachada GFD
INVESTIMENTOS,

controlada

diretamente

por

ALBERTO

YOUSSEF,

MO

CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE, controladas diretamente por
WALDOMIRO DE OliVEIRA e indiretamente por ALBERTO YOUSSEF, não somente

foram utilizadas pela organização criminosa como empresas de fachada para a
emissão de notas fiscais falsas, para dissimular a movimentação de vantagens
indevidas, mas também serviram como pessoas interpostas para o repasse de
recursos para o exterior por meio de importações fictícias.
Com efeito, conforme já denunciado nas ações penais n° 502569917.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000,
28

17.03.2014

,

entre pelo

menos 01.2009 e

YOUSSEF, de modo consciente e voluntário, agindo em concurso e

unidade de desígnios com outros integrantes de seu núcleo, fez operar instituição
28 Data de sua prisão preventiva.
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financeira informal, sem a devida autorização do Banco Central do Brasil29, ao
comandar

e

realizar

operações

ilegais

no

mercado

paralelo

de

câmbio,

principalmente com o fim de promover evasão de divisas do Brasil.
Em adição, conforme já se imputou em ação penal conexa em
trâmite perante essa 13a Vara Federal de Curitiba/PR (cópia da denúncia é
apresentada aqui como ANEXO 11), ALBERTO YOUSSEF, agindo em concurso e
unidade de desígnios com LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, PEDRO
ARGESE JÚNIOR, ESDRA DE ARANTES FERREIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ e
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, comandou e realizou, entre junho de 2011
(pelo menos) e 17.03.2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor global
de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio. Para a efetivação
das operações, houve a sonegação de informações que deveriam ser prestadas,
assim como a prestação de informações falsas e diversas daquelas exigidas.
Tais operações de câmbio envolveram empresas que estão sendo
objeto

das denúncias oferecidas em

conjunto

neste momento, como GFD

INVESTIMENTOS LTDA. MO CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE,
assim como outras empresas usadas no mesmo contexto e objeto de outras
denúncias em trâmite perante essa Vara, como BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA - ME, HMAR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ME, LABOGEN S/A
QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LABOGEN S/A, PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA- EPP e RMV & CVV CONSULTORIA
EM INFORMATICA LTDA. - ME, assim como as empresas offshore DGX IMPAND
EXPUMITED e RFY IMP.EXPLTD.
Assim, a título de exemplificação, mencione-se que parte do valor
recebido pela MO CONSULTORIA das empreiteiras cartelizadas contratadas pela
PETROBRAS, a qual corresponde a R$ 21 milhões (aproximadamente USO 9,5

milhões),

foi comprovadamente remetida fraudulentamente ao exterior pelas

29 Contrariando o disposto no art. 23, caput e § 2°, da Lei 4.131/62, no art. 10, X, a e d, da Lei 4.595/64
e no art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei 9.069/95.
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empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA. por meio de
contratos de câmbio de importação fictícios com offshores controladas pelos
envolvidos, em que os recursos saíam mas não entravam quaisquer mercadorias30 .
Essas remessas fraudulentas de divisas estão sendo processadas
perante essa Vara Federal (cópia da denúncia é aqui apresentada como ANEXO 11).
A INDÚSTRIA LABOGEN, por exemplo, sequer tinha habilitação de jan/2009 a
dez/2013 para operar no comércio internacional. As importações eram simuladas
porque as empresas no exterior, como a DGX IMP. EXP. LTD. e RFY !MP. EXP. LTD.,
situadas em Hong Kong, eram de fachada e nenhum produto entrava fisicamente no
Brasil, tratando-se de importações simuladas. Ademais, as empresas citadas ou não
tinham habilitação para realizar operações de comércio exterior ou, apesar de
figurarem em centenas de contratos de importação, sequer desenvolviam qualquer
atividade (eram empresas de fachada).
De fato, as empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e
PIROQUÍMICA remeteram juntas ao exterior, de 24.06.2010 a 27.09.2012, USD
111.960.984,43. Dentre esses valores, pode-se afirmar que tais remessas englobaram
os valores integralmente recebidos da MO CONSULTORIA, bem como de outras
fontes. Ana lisando o cruzamento de dados entre as informações dos contratos de
câmbio e os dados bancários da MO CONSULTORIA, por diversas vezes há inclusive
coincidência de datas entre a entrada dos depósitos provenientes da MO nas contas
das empresas LABOGEM e as remessas para o exterior31.
Além disso, conforme adiante será narrado, a organização criminosa
ora denunciada serviu-se de empresas de fachada para a celebração de contratos
ideologicamente falsos com as empreiteiras cartelizadas. Assim, a partir de tais
contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram transferências e
pagamentos sem causa. Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais,
também resultou na prática dos crimes tributários, pois mediante tais pagamentos
30 ANEXO 12.
31 ANEXO 12.
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.

foram suprimidos tributos e contribuições sociais devidos à União, seja porque (a)
sobre eles deveria incidir retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%,
na forma dos arts. 61 e 62 da Lei n° 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que

(b) eles foram lançados na contabilidade regular da empreiteiras como custos,
ensejando a ilegal redução da base de cálculo do Imposto de Renda.
Os delitos praticados pela organização criminosa, ao menos por seu
núcleo operacional, não cessaram aí.
Conforme narrado narrado em denúncia hoje deduzida em face dos
administradores e gestores da empresa MENDES JÚNIOR32, ALBERTO YOUSSEF, com
o auxílio de ENIVALDO QUADRADO, JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO DE
ALMEIDA PRADO, ANTONIO CARLOS FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE
OLIVEIRA PIERUCCINI, também utilizou-se da empresa GFD Investimentos para lavar
os seus ganhos decorrentes das operações ilícitas que realizou no interesse da
organização criminosa que integra, cujos crimes: i) em parte estão sendo
denunciados nesta ação penal; i i) em parte já foram denunciados nas ações penais n°
5026212-82.2014.404.700033,

5025699-17.2014.404.700034,

5031491-

32 Relacionada ao inquérito policial: 5053744-31.2014.404.7000.
33 Nesta ação penal ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, juntamente com MÁRCIO
BONILHO, WALDOMIRO DE OUVEIRA, MURILO TENA BARRIOS, ANTÔNIO ALMEIDA SILVA,
LEONARDO MElRELLES, LEANDRO MElREL_ES, PEDRO ARGESE JÚNIOR e ESDRA DE ARANTES
FERREIRA, fo ram acusados formalmente pelo delito de lavagem de dinheiro proveniente de crimes de
peculato e corrupção contra a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), empresa controlada
majoritariamente pela União Federal, crime previsto nos arts. 1° e 2°, U em, da Lei 9.613/1998 (Lei de
Lavagem). PAULO ROBERTO COSTA, MÁRCIO BONILHO, WALDOMIRO OLNElRA, MURILO TENA
BARRIOS e ANTÔNIO ALMEIDA SILVA também respondem pelo crime de participação em organização
criminosa, previsto no art. 2°, caput, e§ 4°, li, Ili e V, da Lei 12.850/2013 (Lei do Crime Organizado).
34 Nesta ação penal, ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO, RAFAEL ANGULO LOPEZ e MATHEUS
OUVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO MEIRELLES e LEONARDO MElRELLES foram denunciados por terem
mantido no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente - no caso, o Banco
Central -, no dia 31 de dezembro de 2011, em valores superiores ao estabelecido na Resolução
3854/2010 do Banco Central, ou seja, USO 100.000,00, mais especificamente na conta 313-0-025652-9
da of(shore RFY IMPORT & EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong Kong.
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49.2014.404.700035, 2004.7000006806-436; iii) em parte estão sendo denunciados por
meio de outras ações penais propostas na data de hoje, iv) em parte ainda serão
denunciados, sendo que todos eles mostram- se conexos, consoante estabelece o art.
76 do CPP.
Nesse sentido, identificou-se que ALBERTO YOUSSEF, CARLOS
ALBERTO PEREIRA DA COSTA, ENIVALDO QUADRADO, JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA
PACHECO DE ALMEIDA PRADO, MARIO LUCIO DE OLIVEIRA, no período entre o ano
de 2004 (pelo menos) e 17.03.2014, ocultou e dissimulou, por intermédio da empresa
GFD

INVESTIMENTOS,

a

origem, disposição,

moviment ação,

localização

e

propriedade dos ativos ilícitos por ele auferidos mediante, ao menos, a aquisição dos
seguintes bens: (i) a empresa Web Hotéis Empreendiment os Hoteleiros Ltda, (ii)
Parte do Hotel em Salvador-BA, (iii) Hotel em Porto Seguro-BA; (iv) parcela do Hotel
em Aparecida-SP, (v) 6 unidades autônomas do empreendimento do Hotel Blue Tree
Premium em Londrina, (vi) 30% das ações da empresa Hotéis Jahu S.A; (vii) dos
conjuntos 111, 112, 113 e 114 do Edifício Ibirapuera em São Paulo-SP, (viii) de quatro
terrenos urbanos localizados no Rio de Janeiro-RJ; apartamentolll-A do Edifício
Walk Vila Nova localizado em São Paulo-SP (ix) . Ademais, ALBERTO YOUSSEF e tais
operadores, agindo em concurso e com a participação de ANTONIO PIERUCCINI,
ocultaram e dissimularam a propriedade e origem do Edifício Lila IV situado em
Curitiba-PR (x) . Por fim, o denunciado ALBERTO YOUSSEF ocultou e dissimulou a
propriedade de dez veículos automotivos (xi) .
Todos estes bens, móveis e imóveis, foram adquiridos com produto e
proveito, direta e indiretamente, da prática dos crimes de organização criminosa,
35 Nesta ação penal ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO, RAFAEL ANGULO LOPEZ e MATHEUS
OUVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO MElRELLES e LEONARDO MElRELLES foram denunciados por terem
mantido no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente - no caso, o Banco
Central -, no dia 31 de dezembro de 2011, em valores superiores ao estabelecido na Resolução
3854/2010 do Banco Central, ou seja, USD 100.000,00, mais especificamente na conta 313-0-025652-9
da offshore RFY IMPORT & EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong Kong.
36 Nos autos da ação penal n° 2004.7000006806-4, que tramitou perante a segunda Vara Federal de
Curitiba, inclusive, ALBERTO YOUSSEF restou condenado como incurso nas sanções do art. 1° da Lei
8.137/90, arts. 21 e 22, parte final do parágrafo único, da Lei 7.492/86, à pena de sete anos de reclusão
em regime semi-aberto, além de multa de cerca de novecentos mil reais.
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formação de cartel, contra a administração pública, fraude a licitação contra a
PETROBRAS, e ainda contra o sistema financeiro nacional (arts. 16, 21 e 22, caput e
parágrafo único, da Lei n° 7.492/86).
2.2. Individualização das condutas

Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que desde 2006
até pelo menos 14 de novembro de 201437 , JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO
("LÉO PINHEIRO"), AGENOR FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO
AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO
DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, juntamente com
PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO VOUSSEF e WALDOMIRO DE OLIVEIRA, de

modo consciente e voluntário, nos moldes descritos acima, integraram organização
criminosa que tinha como finalidade a prática de crimes de cartel, fraude a licitações,
corrupção ativa e passiva no âmbito da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS e, ainda, a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes.
Consoante já narrado no tópico anterior, a organização criminosa ora
descrita

é integrada por três diferentes núcleos: o primeiro composto por

administradores de diversas empreiteiras cartelizadas, o segundo por empregados
corruptos da PETROBRAS e o terceiro por operadores financeiros e do mercado
negro. A imputação do delito de organização criminosa na presente denúncia
restringe-se, todavia, apenas aos administradores e agentes do grupo OAS, sendo
que o envolvimento dos agentes ligados às demais empreiteiras e aos outros núcleos
conexos em parte já está sendo processado perante essa Vara Federal e em parte
será processado oportunamente a partir de denúncias autônomas.38

37 Data do cumprimento de buscas e apreensão em diversas das empreiteiras cartelizadas, assim
como prisão de alguns de seus administradores.
38 Com base no art. 80 do CPP.
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A organização cnmmosa assim delimitada contava principalmente
com a associação dos denunciados agindo de forma estruturalmente ordenada,
caracterizada pela divisão formal e informal de tarefas e com o objetivo de obter,
direta e indiretamente, vantagem indevida derivada dos crimes de cartel, fraude a
licitações, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro em relação a
obras contratadas pela PETROBRAS no âmbito das diretorias de Abastecimento e de
Serviços comandadas então por PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE.
As infrações penais praticadas pela organização, à exceção dos
crimes contra licitações, têm sanções máximas privativas de liberdade superiores a 4
(quatro) anos, sendo certo que o grupo, para o exercício de suas atividades ilícitas,
atuava desviando recursos públicos de obras comandadas pela PETROBRAS nos
Estados do PARANÁ, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO e outros.
Sinteticamente, a organização criminosa estava assim estruturada:
1. PAULO ROBERTO COSTA: aceitou e recebeu promessas de
pagamento de vantagens indevidas efetuadas pelas empresas componentes do
cartel, tendo sido fundamental sua qualidade de funcionário da Estatal de alto
escalão, como Diretor de Abastecimento da PETROBRAS S/A, para a consecução do
objetivo criminoso 39, pois nessa condição ele zelou pelos interesses das empresas
cartelizadas em procedimentos licitatórios e contratos no âmbito desta Estatal, fato
este que é detalhado no capítulo 3 desta denúncia.
2. ALBERTO YOUSSEF: na condição de um dos operadores
financeiros

mais

importantes,

controlava

um

sofisticado

esquema

para

operacionalizar o repasse de recursos financeiros desviados da PETROBRAS S/A,
incluindo a lavagem de capitais destes numerários com a finalidade de integrá-los à
economia formal.

Era um dos principais nós da teia da corrupção, conectando

corruptores e corrompidos. Contatava as empreiteiras para receber os pagamentos
39 As investigações demonstram que PA ULO ROBERTO COSTA na época em que era diretor da
PETROBRAS se valeu da condição de funcionário público para beneficiar a organização criminosa.
Eventual participação de outros funcionários de outros escalões dessa empresa estatal será
investigada ou denunciada oportunamente.
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em espécie, por meio de empresas de fachada ou no exterior, e os gerenciava,
repassando-os aos agentes públicos corrompidos, com quem também mantinha
contato. Controlava diretamente a empresa GFD Investimentos e indiretamente as
empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, todas elas utilizadas para simular negócios
jurídicos com as empreiteiras a fim de dar aparência de licitude para a movimentação
do dinheiro sujo auferido com os crimes antecedentes.
3. WALDOMIRO DE OLIVEIRA: era o responsável pelas empresas de
fachada MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda., Empreiteira RIGIDEZ
Ltda. e RCI Hardware e Software Ltda., utilizadas por ALBERTO YOUSSEF, mediante
pagamento, para a emissão de documentos ideologicamente falsos a fim de
formalmente justificar os repasses de valores ilícitos, promovendo o respectivo
branqueamento.

4. JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO {"LÉO PINHEIRO"): na
condição de Presidente da OAS, era o contato direto de PAULO ROBERTO COSTA
com a empreiteira, sendo um dos responsáveis pela representação desta empresa no
cartel, assim como pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao próprio
PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS para a consecução
de contratos com a Estatal, conforme será detalhado no capítulo 3, sendo
responsável, ainda, por coordenar o branqueamento dos respectivos valores ilícitos
obtidos, conforme será deduzido à frente, no capítulo 4.
5.

AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS: atualmente

Diretor-Presidente da Área Internacional da Construtora OAS S.A., servia como
contato da empreiteira com ALBERTO VOUSSEF, sendo igualmente responsável pelo
oferecimento e promessa de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA e a
outros empregados da PETROBRAS, para a consecução de contratos com a Estatal,
conforme será detalhado no capítu lo 3, bem como por coordenar o branqueamento
dos respectivos valores ilícitos obtidos, conforme será deduzido à frente, no capítulo

4.
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6. FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, sob a coordenação
de JOSÉ ALDEMÁRlO e AGENOR, e na condição de representante da OAS, era
responsável pela assinatura de documentos ideologicamente falsos com as empresas
M.O., RIGIDEZ e RCI a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos relacionados
aos contratos celebrados com a PETROBRAS, conforme será explicitado no capítulo 4;
7.
ALDEMÁRIO

JOÃO ALBERTO LAZZARl: sob a coordenação de JOSÉ

e AGENOR, em atividade idêntica à de FERNANDO AUGUSTO, tinha a

função de representar a OAS em contratos ideologicamente falsos com as empresas
de fachad a M.O., RIGIDEZ, e RCI a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos
relacionados aos contratos celebrados com a PETROBRAS, conforme será explicitado
no capítulo 4;
8. MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA: como Diretor Financeiro
da OAS era responsável, juntamente com JOSÉ ALDEMÁRlO e AGENOR, pela
liberação dos pagamentos de vantagens indevidas efetuados pela empreiteira no
contexto de corrupção de PAULO ROBERTO COSTA e de outros empregados da
PETROBRAS;
9. JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLU: como agente da OAS
tinha contato direto com YOUSSEF, sendo responsável sobretudo pela coordenação e
efetivação das entregas físicas de vantagens indevidas decorrentes de contratos
celebrados com a PETROBRAS.
Considerando que PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO VOUSSEF e
WALDOMIRO DE OLIVEIRA já foram denunciados pelo crime de organização

criminosa perante a PETROBRAS40, impende aqui elencar os elementos que
demonstram a atuação dos denunciados vinculados ao grupo OAS.
FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE e JOÃO ALBERTO
LAZZARl foram responsáveis por representar empreiteira OAS em contratos
40 Autos 5026212-82.2014.404.7000.
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simulados com o objetivo de promover lavagem de ativos. Remete-se, por brevidade,

à descrição de suas condutas realizada no capítu lo 4.
JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PIN HEI RO") e AGENOR
FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS eram responsáveis por comandar a atuação da

OAS no cartel de empreiteiras que funcionava perante a PETROBRAS, assim como
pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO
COSTA e a outros empregados da PETROBRAS. Eram responsáveis, ainda, por
coordenar as operações de lavagens dos valores auferidos com a prática desses e de
outros crimes. Nessa atividade, e para tais assuntos, comunicavam-se diretamente
com PAULO ROBERTO e ALBERTO YOUSSEF, respectivamente41•
Mencione-se, nesse sentido, que, em planilha apreendida na
residência de PAULO ROBERTO COSTA, na qual são relacionadas as colunas
"empresa", "executivo" e "solução" indicando os representantes de empresas com os
quais o ex-diretor da PETROBRAS efetuou contato a fim de obter recursos para
campanhas políticas, a OAS é vinculada ao executivo "Léo"42.
Em relação a MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, conforme bem
detalhou a informação n° 95/2014 - DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR43, tem-se que era
usualmente referido em mensagens interceptadas entre ALBERTO YOUSSEF e o
Interlocutor "LA" como a pessoa responsável pela liberação e operacionalização de
pagamentos de vantagens indevidas pela OAS44 para agentes corrompidos,
circunstância diretamente ligada as funções que desempenhou como Diretor
Financeiro da empreiteira, o que, alias, é compatível com sua função como diretor
financeiro. Nestes termos MATEUS não só tinha consciência como também
participava das deliberações coletivas internas da companhia acerca da participação
41 Conforme admitido por ambos os réus nos autos de processo criminal n° 502621284.2013.404.7000, evento 1.101 (ANEXO 13).
42 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-INQPOL1.
43 ANEXO 14: Evento 1, Anexo 7, dos autos 5073475-13.2014.404.7000.
44 Nesse sentido, destaca-se em especial conversa ocorrida no dia 12/03/14 em que YOUSSEF (nick
PRIMO) fala a "LA": "Falei com matheus vai liberar semana que vem" "Uma parte dos 400".
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da OAS no cartel e pelo oferecimento e pagamento de vantagens indevidas ao
próprio PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS45.
JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, por fim, era um dos

principais responsáveis por viabilizar pagamentos de vantagens indevidas da OAS no
interesse da organização criminosa, tendo plena consciência do contexto ilícito em
que tais pagamentos se inseriam.
A quebra de sigilo telefônico e telemático dos terminais utilizados
por ALBERTO VOUSSEF decretada nos autos 5049597-93.2013.404.7000 resultou na
interceptação de diversas conversas e mensagens trocadas entre ele e JOSÉ
RICARDO, sendo, em sua grande maioria, referentes a entrega de valores.

Nesse sentido, cite-se inicialmente o relatório de monitoramento
telemático n° 01/2014 - Operação Bidone46, onde elencadas conversações no
período entre 26/02/13 e 06/03/14, nas quais JOSÉ RICARDO coordena com
YOUSSEF entregas de valores, nos montantes de R$ 66.000,00 e R$ 500.000,00, em

endereços nas cidades de Porto Alegre/RS.
Também a já mencionada informação policial n° 95/2014 documenta
conversas de teor semelhante entre ambos.
Destaca-se nesse sentido o diálogo travado em 03/12/13, no qual
combinam 2 entregas a serem feitas por YOUSSEF.
A primeira, no mesmo dia 03, aos cuidados de Sra. MARICE, no
endereço Rua Doutor Penaforte Mendes, 157, AP 22, Bela Vista

47

,

informando que a

4S Foi, inclusive, apreendido um cartão dele, como diretor financeiro da OAS S.A., no escritório de
ALBERTO YOUSSEF.
46 ANEXOS 15 e 16: autos 5049597-93.2013.404.7000, evento 146, anexo 3. Consoante o mencionado
relatório, JOSÉ RICARDO utilizava o nick "JRICARDO" (PIN 2AC078FC) e YOUSSEF fazia uso do nick
"PRIMO" (PIN 278C6A3E). O relatório de monitoramento telemático n° 06-2014 - Operação Bidone,
juntado no evento 194, ANEXOl dos mesmos autos, por sua vez, detalha que, segundo consultas
de cadastro com as operadoras de serviços e telefonia responsáveis, o PIN 2AC078FC era vinculado
ao telefone (11) 94226-4034, em nome da COESA ENGENHARIA LTDA., o qual foi cancelado no dia
19/03/14, dois dias após a prisão de YOUSSEF.
47 Pesquisas realizadas em diversos sistemas retornaram que a pessoa citada como destinatária
possivelmente é MARICE CORREA DE UMA, CPF 943.479.568-00, a qual possui vínculo com o
referido endereço. MARICE CORREA DE UMA é figura conhecida na época do mensalão,
coordenadora administrativa do PT, que, na época, teria efetuado um pagamento de um milhão,
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entrega é a mando de CARLOS ARAÚJO. Deve ser destacado que na planilha "Money
Delivery" apreendida há referência, para o dia 03/12, de registro dos valores de
44.240 e 200.00 reais com a indicação SP48 •
A segunda entrega deveria ser feita no dia seguinte, aos cuidados de
CARLOS FONTANA. no endereço Av. Guilherme Sheel, 2952, na cidade de Canoas/RS.
Em relação a essa entrega, os interlocutores mencionam Rafael e Adarico, referindose, muito provavelmente, a RAFAEL ÂNGULO LOPES e ADARICO NEGROMONTE
FILHO, que prestavam serviço de transporte de valores para YOUSSEF.
Não bastassem tais diálogos, a movimentação de valores entre a
OAS, por intermédio de JOSÉ RICARDO, e o núcleo criminoso comandado por
ALBERTO YOUSSEF é confirmada pela planilha intitu lada "Trans careca", apreendida
na sede do escritório de contabilidade ARBOR49 . "Careca" é o apelido de JAYME
ALVES DE OUVEIRA FILHO, emissário que trabalhava para ALBERTO YOUSSEF. Tal
documento contabiliza diversos valores para a pessoa "J.Ricardo" no mês de abril de
2013, num total de R$ 1.532.000,00.
Ademais, há elementos que indicam que JOSÉ RICARDO articulava
com YOUSSEF o recebimento e remessa de valores em moeda estrangeira e para o
exterior.
Nesse sentido, no dia 27 de novembro de 2013, JOSÉ RICARDO
cobra de YOUSSEF as datas das "invoices" que eles enviaram para o interior de São
Paulo. No dia seguinte, JOSÉ RICARDO cobra de YOUSSEF, em nome de agente não
identificado, número de banco correspondente na Europa, bem como números de
ABA e SWIFT50.
em espécie, à COTEMINAS.
48 Anexo 17: autos 5059447-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL27, fls. 000787.
49 No mesmo Anexo 17: autos 5059447-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL27, fls. 000778. As
moviment ações registradas em nome de "J. Ricardo" são as seguintes: 1) R$ 870.000,00, em
12/04/ 13; 2) R$ 312.000,00, em 29/04/13; 3) R$ 200.000,00, em 27 /06/13; e 4) R$ 150.000,00, em
07/08/13.
50 Anexo 14: informação policial n° 95/2014- DELEFIN/DRCOR/SRJDPF/PR, no ANEX07 do evento 1
dos autos 5073475-13.2014.404.7000.
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No dia 06 de março de 2014, YOUSSEF marca um encontro com
JOSÉ RICARDO na "Bela Cintra", momento em que combina a entrega de dólares51 •

Na data de 14 de março de 2014, JOSÉ RICARDO pede 20usd a
YOUSSEF, sendo que, considerado o vocabulário geralmente utilizado pelos

interlocutores, a autoridade policial concluiu que provavelmente se trata de pedido
de 20 mil dólares52.
Corroborando todo o exposto, a análise do banco de dados do
escritório de YOUSSEF demonstra que JOSÉ RICARDO visitou o operador em
diversas oportunidades no período entre abril de 2011 e março de 2014, inclusive
dias antes da deflagração da Operação 53•
Assim, há indícios suficientes para que se conclua que JOSÉ
ALDEMÁRIO

PINHEIRO

FILHO

("lÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKUN

MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEl ANDRADE, JOÃO
ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLLI de modo consciente, voluntário e habitual, e em concurso

e unidade de desígnios com PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF e
WALDOMI RO DE OLIVEIRA, incorreram na prática do delito de organização

criminosa, agindo de forma estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão
forma l de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem
indevida derivada dos crimes de cartel, fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção
passiva, contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro.
3. Corrupção ativa e passiva (2° e 3° CONJUNTOS DE FATOS - "O"
SI Anexo 14: informação policial n° 95/2014- DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR, no ANEX07 do evento 1
dos autos 5073475-13.2014.404.7000.
52 Anexo 16: evento 194, ANEX01 dos autos 5049597-43.2013.404.7000.
53 Os registros das visitas de JOSÉ RICARDO aos escritórios de ALBERTO YOUSSEF encontram-se
agrupados na representação policial cantante do evento 1 dos autos 5073475-13.2014.404.7000.
Com o intuito de se facilitar a consulta aos elementos informativos que embasam a acusação,
junta-se como Anexo 18 a primeira parte da aludida representação, que elenca os fatos
relacionados ao grupo OAS.
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e "E")
No período entre 2006 e 2014, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FI LHO
("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, na condição

de administradores da OAS, e MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, JOSÉ
RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, como agentes dessa empresa, com o auxílio

de ALBERTO VOUSSEF, praticaram o delito de corrupção ativa, previsto no art. 333,

caput e parágrafo único, do Código Penal, pois ofereceram e prometeram vantagens
indevidas, assim como viabi lizaram os seus pagamentos, a empregados públicos da
PETROBRAS, notadamente ao seu então Diretor de Abastecimento, PAULO
ROBERTO COSTA, para determiná-los a praticar, omitir e retardar atos de ofício,

sendo que ta l empregado incorreu na prática do delito de corrupção passiva,
previsto no art. 317, caput e §1°, c/c art. 327, §2° do Código penal, pois, com o auxílio
de ALBERTO VOUSSEF, não só aceitou tais promessas de vantagens indevidas, para si
e para outrem, como efetivamente deixou de praticar at os de ofício com infração de
deveres funcionais, e os praticou nas mesmas circunstâncias, tendo recebido
vantagens indevidas para tanto. Isso ocorreu também em relação ao então Diretor de
Serviços da Estatal, RENATO DE SOUZA DUQUE, o que será objeto de futura denúncia
em separado.54
No próximo tópico serão traçadas as linhas gerais dos delitos de
corrupção prat icados por esta organização criminosa para então, no tópico seguinte,
delinear os papeis especificamente desempenhados por aqueles aqui denunciados.
3.1. Contexto geral da corrupção

A corrupção no "esquema criminoso" ora narrado era bilateral e
54 Com base no art. 80 do CPP.
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envolvia não só a corrupção ativa, por parte dos executivos das empreiteiras
cartelizadas, como também, e de forma concomitante, a corrupção passiva de
PAULO ROBERTO COSTA e de outros, não aqui denunciados, empregados da
PETROBRAS (como RENATO DE SOUZA DUQUE), cooptados pelo Cartel a fim de que

zelassem interna e ilegalmente por seus interesses.
Esse esquema criminoso bilateral pode ser descrito como um
processo de três etapas.
(1) Conforme já narrado acima, todas as empresas cartelizadas

participantes do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e com outros
funcionários não aqui denunciados da Estatal, como RENATO DUQUE, um
compromisso previamente estabelecido, com promessas mútuas que foram
reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de, respectiva mente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor integral de
todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo inclusive ser
superior a esse percentual em caso de aditivos cont ratuais. Operadores do esquema,
dentre os quais ALBERTO YOUSSEF, tinham pleno conhecimento do ajuste e
contribuíam ativamente para que ele funcionasse.
Como contrapartida, PAULO ROBERTO

COSTA

e os demais

empregados da PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de
manterem-se anuentes quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no
seio e em desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seus
ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as
providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
Paralelamente, também fazia parte do compromisso previamente
estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, PAULO
ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE (este último não denunciado aqui)

e outros

empregados corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no
interesse da otimização do funcionamento do Cartel.
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A título de exemplificação é possível apontar que PAULO ROBERTO
COSTA e RENATO DUQUE tomavam as providências necessárias, por si próprios ou
influenciando

os

seus

subordinados, para

promover: i)

a aceleração

dos

procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, sobretudo refinarias,
dispensando etapas necessárias

à correta avaliação da obra, inclusive o projeto

básico; ii) a ap rovação de comissões de licitações com funcionários inexperientes;
iii) o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as empresas

integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos
certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras
selecionado pelo "CLUBE"; v) a inobservância de normas internas de controle e
avaliação das obras executadas pelas empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de
determinados assuntos da avaliação que deveria ser feita por parte do Departamento
Jurídico ou Conselho Executivo; vii) contratações diretas de forma injustificada; viii) a
facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas, muit as vezes
desnecessariamente ou mediante preços excessivos.
Destaque-se, todavia, que, muito embora em todos os contratos
firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA e
os demais empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente se
abstido de praticar os atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a exist ência
do Cartel e tomando as providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a
prática de atos de ofício em favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado
acima, somente ocorreu em alguns casos específicos, quando se fazia necessário.

(2)

Em

um

segundo

momento,

após

o

efetivo

início

dos

procedimentos licitatórios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente
estabelecidos entre as empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados
vinham a ser confirmados entre os agentes envolvidos.
Segundo o modus operandi da organização criminosa, as empresas
integrantes do Cartel se reuniam e, de acordo com os seus exclusivos interesses,
definiam qual(is) delas iria(m) vencer determinado certame para, em seguida,
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apresentar o nome da "escolhida" diretamente aos empregados da PETROBRAS,
entre eles PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros, ou por intermédio de
operadores como ALBERTO YOUSSEF55 .
Assim, tão logo PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro
empregado corrompido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebiam o
nome da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação, eles,
consolidando no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiam-se em
relação ao funcionamento do cartel e, quando necessário, passavam a tomar ou
determinar as providências necessárias para que a escolha se concretizasse.
Tais ajustes e acertos entre as partes envolvidas, reconhecidos pelo
próprio ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025
e 1101 - Anexo 13), não só consumavam a promessa de vantagem por parte da
empreiteira

corruptora,

como também a sua

aceitação

pelos

empregados

corrompidos.
(3) A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrito
se dava logo após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da
empreiteira cart elizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos
pagamentos pela PETROBRAS.
Nesse momento ALBERTO YOUSSEF, operador usado para o
pagamento de propinas a PAULO ROBERTO COSTA, passava a entrar em contato
55 Em seu interrogatório judicial 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Anexo 13,
ALBERTO YOUSSEF respondeu que:
Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então que elas se reuniam? Os executivos dessas
empresas confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Pú blico Federal: - E, e como funcionava daí, depois que elas definissem a empresa que
seria a vencedora pra um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor
Paulo Roberto Costa?
Interrogado: - Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era
dito quem ia ser, quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministé rio Público Federal: - Em qual momento era repassada essa lista?
Interrogado : - Logo que, que ia se existir os convites.
Ministério Pú blico Fede ral: -Abriu o certame, a lista já era passada?
Interrogado: - Sim.
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com os representantes da empreiteira selecionada para com eles iniciar as tratativas
sobre aspectos específicos do repasse das vantagens indevidas aos empregados
corrompidos e demais agentes por eles indicados, em decorrência da obra que seria
executada.
Era nesse momento que os valores das propinas também começavam
a ser destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas
por eles indicadas.
Especificamente no que tange aos contratos celebrados no âmbito
da Diretoria de Abastecimento, o repasse das propinas de PAULO ROBERTO COSTA
era operaciona lizado por ALBERTO YOUSSEF.56 Este se valia, para fazer o dinheiro
em espécie chegar ao referido Diretor ou aos demais agentes por ele indicados, da
movimentação de grandes valores em espécie, remessa de numerários para o
exterior, mas, sobretudo, da celebração de contratos ideologicamente falsos (v.g., de
prest ação de serviços de consultoria inexistentes) com empresas de fachada, suas ou
de WALDOMIRO DE OUVEIRA, as quais emitiam notas frias no intuito de dar
aparência de legalidade a pagamentos efetuados pelas empreiteiras.
Importante salientar, conforme descrito por PAULO ROBERTO
COSTA e por ALBERTO VOUSSEF57 em seus interrogatórios na Ação Penal na ação
56 Sobre o papel de ALBERTO YOUSSEF enquanto operador do esquema criminoso no seio da
PETROBRAS, oportuno citar o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO
COSTA na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - ANEXO 13:
[...)

Defesa d e Alberto Youssef : - Pelo José Janene. O Alberto Youssef tinha a função exclusivamente
de operacionalizar a entrega de valores?
Interrogado: - É.
Defesa d e Alberto Youssef: - Queria que o senhor detalhasse qual é a função dele.
Interrogado: - Tá, muito bem. Fechava-se um contrato, né? Numa empresa de cartel, tinha essa
relação d e 1% para o PP. a empresa era a empresa X, então o Alberto Youssef ia lá conversar
com alg umas pessoas dessa e mpresa, não posso te precisar se a nível de diretor ou de
president e, ou um gerente financeiro, isso eu não tenho como te precisar, ele conversava com
essa pessoa e fazia então essa operacionalizacão para o repasse para os age ntes politicos.
[...]
57 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Anexo 13:
"Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse 1 repasse, foi algo que
precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: - Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,
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penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101), que, a partir do ano de
2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a

PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento houve o pagamento de
vantagens indevidas aos empregados corro mpidos da Estatal e pessoas por eles
indicadas no montante de ao menos 3% do valor total do contrato.
Na divisão das vantagens indevidas, o valor da propina repassada a

PAULO ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sobretudo operadores do
mercado negro e integrantes do Partido Progressista (PP), era de ao menos 1% do
valor total do contrato, no âmbito da Diretoria de Abast ecimento. Por sua vez, o valor
da propina repassada a empregados corrompidos da Diretoria de Serviços, em
especial RENATO DUQUE, era de ao menos 2%, também do valor total do contrato,
sendo que parte desses valores seria destinada a integrantes do Partido dos
Traba lhadores58.
porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei
anteriorme nte, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras,
sempre foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005,
praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha
orçamento, não tinha projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior
porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina,
qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias g randes obras para esse, com
esse intuito, me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de
3%, o q ue fosse de Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes
ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que e ra a Diretoria de
Serviço.
[...]
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: - Não.
Juiz Fede ral:- Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Fede ral: - Do cartel."
No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já
sabia que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela t inha que
pagar o pedágio de 1%. [...]"
58 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação pena l 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Anexo 13:
[...]

Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes
públicos, é isso?
Interrogado: -Perfeito .
Interrogado: - (...). Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte,
principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade
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Ressalve-se, neste ponto, contudo, que especificamente os crimes
decorrentes dos repasses de vantagens indevidas ao Diretor DUQUE e aos demais
integrantes da Diretoria de Serviço ou pessoas por ele indicadas (incluindo
operadores), serão fruto de outras denúncias e processos crim inais próprios.
Tem-se, assim, que ao menos 1% do va lor consolidado de todos os
grandes contratos firmados por empreiteiras integrantes do Cartel com a
PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, sozinhas ou como
integrantes de consórcios, correspondeu a vantagens indevidas prometidas e, ao
menos em sua maioria, efetivamente pagas a PAULO ROBERTO COSTA e às pessoas
por ele indicadas, sendo que a operacionalização de tais repasses incumbia a José
Janene e ALBERTO VOUSSEF até o ano de 2008, e somente a ALBERTO VOUSSEF a
partir de então59•
do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito,
me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%. o que
fosse d e Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam
para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
(...).

Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela PETROBRAS?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
59 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA
na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Anexo 13:
[...]

Juiz Federal: - E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso?
Interrogado: -Muito bem. O que era para direcionamento do PP. praticamente até 2008, início
de 2008, quem conduzia isso, diretamente esse processo, era o deputado José Janene. Ele era o
responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e veio a falecer em 2010.
De 2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse
trabalho passou a ser executado pelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E...
Interrogado: -Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, exat..., como funcionava, como
esse dinheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro
tomava?
Interrogado: -0 meu contato, Excelência. sempre foi a nível de Presidente e diretor das empresas,
eu não tinha contato com pessoal, vamos dizer. de operação, de execução. Então, assinava o
contrato, passava-se algum tempo, que, depois de assinado o contrato, a primeira medição que a
PETROBRAS faz de serviço é trinta dias; executa o serviço, a PETROBRAS mede e paga trinta dias
depois. Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap
ai de sessenta dias. Então, normalmente, após esse, esses sessenta dias, é que era possível então
executar esses pagamentos. Então, o deputado José Janene, na época, ex-deputado porque em
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Destaque-se, outrossim, que, o recebimento das vantagens indevidas
por PAULO ROBERTO COSTA, para si e para outrem, comprova-se não só a partir de
sua própria confissão em juízo, das declarações prestadas por ALBERTO YOUSSEF,
do repasse de dinheiro por este àquele por meio da compra de um veículo land rover
evoque no valor de R$ 300 mil (o que é objeto de ação penal conexa em trâmite
perante esse Juízo60), dos pagamentos feitos por construtoras diretamente para
empresa de consultoria de PAULO ROBERTO COSTA em função de acordos fict ícios
de consultoria, como também do vultoso patrimônio de PAULO ROBERTO COSTA
verificado à época da deflagração da Operação Lava Jato.
Saliente-se nesse sentido que, no dia em que fo i cumprido mandado
de busca e apreensão em sua residência, PAULO ROBERTO COSTA possuía
guardados R$ 762.250,00 (setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta
reais), US$ 181.495,00 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco mil
dólares) e EUR 10.850 (dez mil e oitocentos e cinquenta euros) em espécie, o que,
tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada à época,
comprova o fato de que efetivamente recebia sua parte da "propina" em dinheiro
2008 ele já não era mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, não é? Com o
pessoal também não só a nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e
esses valores então eram repassados para ele, e depois, mais na frente. para o Alberto
Youssef. Agora, dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu
não tinha contato. Não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então o que é que
acontecia? É, vamos dizer, ou o Alberto ou o Janene faziam esse contato, e esse dinheiro então
ia para essa distribuição política, através deles, agora...
(...).

Juiz Federal: -Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o
senhor recebia parte desses valores?
Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%, que era
para o PP. em média. obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais. um
pouco menos, 60% ia para o partido... 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa
para envio. etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20%
restante era re passado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E como é que o senhor recebia sua parcela?
Interrogado: -Eu recebia em espécie, normalmente na minha casa ou num shopping ou no
escritório, depois que e u abri a companhia minha lá de consultoria.
Juiz Federal: -Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Interrogado: - Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene.
[...]

60 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000.
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Oportuno destacar, nesse ponto, que, mesmo depois de PAU LO

ROBERTO COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, continuou
recebendo propinas em decorrência de contratos firmados

à

época em que foi

Diretor da Estatal. As t ratativas para o recebimento de tais vantagens indevidas
pendentes foram efetuadas diretamente entre PAUlO ROBERTO COSTA e os
executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para operacionalizar tais
recebimentos o referido denunciado se serviu da celebração contratos fraudulentos
de consultoria entre a sua empresa COSTA GLOBAL com as empreiteiras.
Nesse sentido, destaca-se que no Curso da operação Lava Jato foi
apreendida uma planilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA, apontando
contratos assinados e "em andamento" com a COSTA GLOBAL (Anexo 2062), empresa
63

de consultoria do acusado

.

Nestas plani lhas estão relacionados contratos com

algumas das construtoras cartelizadas, com seus contatos, constando, ainda, o valor
dos pagamentos ("% de sucess fee").
Com efeito, constaram nessa planilha a menção a contratos com as
empreiteiras: i) CAMARGO CORRÊA, empresa líder do Consórcio CNCC (que pagou
propinas a PAUlO ROBERTO COSTA conforme acusação feita em ação conexa em
trâmite nessa Vara 64), no valor de R$ 3.000.000,00; ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de
R$ 600.000,00; iii) lESA OLEO & GÁS, no valor de R$ 1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no
valor de R$ 665.000,00, todas integrantes do Cartel.
Tais contratos não foram somente firmados entre PAUlO ROBERTO

COSTA, por intermédio da empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras
corruptoras, mas efetivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com

61 Anexo 19: autos 5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEXO 1.
62 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10.
63 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTIOPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social. e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40% do
capital social (ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000- ANEX06. p. 5- Anexo 21).
64 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000.
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o montante consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas65:
MÊS/ANO
10/2012
11/2012
12/2012
1/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
7/2013
8/2013
9/2013
10/2013
11/2013
12/2013

CAMARGO
CORRÊA
5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
98.831,00
94.181,00
5.631,00
193.031,00
99.481,00
93.850,00
99.481,00
2.158.S50,00

ENGEVIX

65.695,00
65.695,00
32.847,50
32.847,50
32.847,50
65.695,00

lESA

93.850,00
93.850,00
93.850,00

QUEIROZ
GALVÃO

93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00

TOTAL
5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
192.681,00
188.031,00
193.331,00
446.426,00
352.876,00
220.547,50
132. 328,50
32.847,50
2.224.245,00

Tal sistemática, de celebração de contratos ideologicamente falsos de
prestação de serviços e emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas
de fachada, foi uma das tipologias utilizadas pela organização criminosa para a
lavagem do dinheiro sujo obtido pela organização criminosa, sendo que, por sua
importância, será detalhada adiante.

3.2. Imputações de corrupção ativa e passiva
Como resultado do funcionamento do cartel e da corrupção de
empregados da PETROBRAS anteriormente descrito, o grupo OAS, por intermédio
de Consórcios, obteve sucesso na forma lização de contratos com essa Estatal em
procedimentos relacionados à Diretoria de Abastecimento, comandada, à época, por
PAULO ROBERTO COSTA66•
Na presente denúncia, tratar-se-á das licitações vencidas pela OAS
- - - -- - - 65 Anexo 22: Informação n 123/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da
República- SPEA/PGR.
66 Que, como referido anteriormente, permaneceu no cargo no período entre 14/05/04 e 29/04/12.
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em relação a obras referentes à Refinaria Getúlio Vargas- REPAR, em Araucária/PR, e

à Refinaria Abreu e Lima - RNEST, em lpojuca/PE.
Nesse sentido, para as obras na Refinaria Getúlio Vargas - REPAR, a
OAS adjudicou objeto de licitação como integrante do Consórcio CONPAR, formado
em 12/07/07 com as também cartelizadas UTC e ODEBRECHT. conforme pesquisa
societária em anexo67• Segundo planilha elaborada pela PETROBRAS e juntada em
anexo, a margem de participação da OAS no referido consórcio era de 24%68.
Já as obras aqui tratadas referentes à Refinaria Abreu de Lima RNEST foram vencidas pelo Consórcio RNEST/CONEST, integrado pelas mesmas OAS
69
,

e ODEBRECHT desde 12/08/09
delas

sendo de 50% a taxa de participação de cada uma

70
•

A presente imputação se refere aos atos ilícitos praticados tão
somente pelos administradores da OAS no interesse dos mencionados contratos,
sendo que as promessas de vantagens ilícitas, respectivos pagamentos e lavagem de
ativos

realizados

pelos

administradores

das

demais

empresas

cartelizadas

consorciadas em virtude dos mesmos negócios jurídicos serão deduzidos em
denúncias autônomas oportunamente.
Assim, imputa-se aos denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINH EIRO
FILHO ("LÉO . PINHEIRO") e AGENOR FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS, na
condição de administradores da OAS, MATEUS COUTINHO DE SÁ OUVEIRA e

JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLU, como agentes dessa empresa, e ainda a
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador da organização criminosa, a corrupção
de PAULO ROBERTO COSTA no interesse das obras da REPAR, em Araucária/PR, e
da RNEST, em Ipojuca/PE, executadas pela OAS em consórcio com outras empresas
cartelizadas.

67 Anexo 23: Informação n° 130/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da
República - SPEA/PGR.
68 Anexo 24: Planilha intitulada "Informações do processo de licitação".
69 Anex o 23: Rastreamento societário na informação n° 130/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise
da Procuradoria Geral da República- SPEA/PGR, em anexo.
70 Consoante a já mencionada planilha "Informações do processo de licitação" em anexo.
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Para fins de melhor ordenação, primeiramente serão descritos os
referidos contratos celebrados com a Petrobras, para então se individualizar as
condutas criminosas dos agentes em relação a eles.
3.2.1. Do contrato celebrado pelo Consórcio CONPAR para obras
referentes à REPAR

Visando a construção e montagem da "ISBL da Carteira de Gasolina e
UGHE HDT de instáveis da Carteira de Coque" da Refinaria Getúlio Vargas- REPAR71,
localizada na cidade de Araucária/PR, obra vinculada à Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em 26/10/06, foi
iniciado procedimento licitatório para o qual o valor da estimativa sigilosa da
empresa

petrolífera

foi

inicialmente

calculado

em

R$

1.372.799.201,00

e

posteriormente majorado, por aspectos técnicos, para R$ 1.475.523.356,0072•
Das 22 empreiteiras convidadas no procedimento licitatório desta
obra, 15 eram cartelizadas73 e outras 3 foram citadas por AUGUSTO RIBEIRO como
empresas que participavam esporadicamente no "CLUBE", conforme descrito no
capitulo 2.174 .
Somente dois consórcios, ambos formados exclusivamente por
empresas cartelizadas, apresentaram propostas, sendo que a menor delas, pelo
Consórcio CONPAR, foi no valor de R$ 2.079.593.082,66, superando portanto a
estimativa original da estatal em mais de 50% e a estimativa definitiva em mais de
71 Veja-se que na planilha "Inform ações do processo de licitação" o contrato está vinculado ao
empreendimento "ENG/AB/IEREF/IERP" que, segundo o documento "descrição siglas", fornecido pela
PETROBRAS em anexo (Anexo 25), se refere ENGENHARIA PARA EMPREENDIMENTOS DE
ABASTECIMENTO/IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PARA O REFINO/IMPLEMENTAÇÃO PARA
EMPREENDIMENTO PARA REPAR.
72 Tudo conforme a mencionada planilha "Informações do processo de licitação" (Anexo 24).
Consoante informações prestadas pela estatal, a coluna "data início" se refere ao dia em o
procedimento licitatório foi autorizado pela autoridade competente.
73 Considerando que se trata de licitação ocorrida no final do ano de 2006, quando já ocorrida a
ampliação do cartel, tem-se as seguintes empresas cartelizadas convidadas: CONSTRAN (UTC),
ANDRADE GUTIERREZ, CAMARGO CORRÊA, ODEBRECHT, OAS, QUEIROZ GALVÃO, ENGEVIX, GDK,
lESA, MENDES JUNIOR, MPE, PROMON, S'<ANSKA, TECHINT e UTC.
74 A saber: ALUSA, CONSTRUCAP e CARIOCA.
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Frustrada a licitação, já que, conforme referido anteriormente, o
limite máximo para contratação pela empresa estatal é fixado em +20% do valor da
estimativa, em 10/05/07 foi autorizada a negociação direta, pelo que a PETROBRAS
celebrou,

no

dia

31/08/07,

com

o

Consórcio

CONPAR

o

contrato

n°

0800.0035013.07.276, no valor de R$ 1.821.012.130,93. Quem subscreveu o contrato
pela OAS foi o denunciado AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS.
Conforme a planilha

"Aditivos de Contratos", fornecida

pela

PETROBRAS e juntada em anexo (Anexo 26), o prazo contratual original foi fixado

entre 10/09/ 07 a 03/09/10. Contudo, em virtude de sucessivos aditivos, tal prazo foi
prorrogado para a data de 24/0S/ 13 e o montante global da obra majorado
substancialmente.

3.2.2. Dos contratos celebrados pelo Consórcio RNEST CONEST
para obras referentes à Refinaria Abreu e Lima

No que se refere às obras da Refinaria Abreu de Lima - RNEST, em
Pernambuco, o Consórcio RNEST/CONEST, integrado pela empreiteira OAS, venceu
certames relacionados a duas obras: a "implantação das UDA's" e a "implantação das
UHDT's e UGH's". Para melhor imputação, proceder-se-á a descrição dos fatos de
acordo com objeto contratado.
3.2.2.1. Dos contratos para a implantação das UHDrs e UGH's.

Visando a "implantação das UHDT's e UGH's" da Refinaria Abreu e
Lima - RNEST, obra vinculada à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, então
75 Consoante demonstra a já citada planilha "Informações do processo de licitação" (Anexo 24), o
outro consó rcio a apresentar proposta era formado pela Camargo Correa e Promon, tendo
oferecido o valor de R$ 2.273.217.113,27.
76 Anexo 54
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comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em 02/04/09 foi iniciado procedimento
licitatório para o qual o valor da estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi
inicialmente calculado em R$ 2.718.885.116,37 e posteriormente minorado, por
aspectos técnicos, para R$ 2.692.667.038,7777•
O procedimento licitatório foi nitidamente direcionado em favor do
cartel antes mencionado, sendo que absolutamente todas as empresas convidadas
eram

cartelizadas

conforme

descrito

no

item

2

dessa

denúncia.

Mais

especificadamente, conforme demonstra a planilha "Informações do processo de
licitação" disponibilizada pela PETROBRAS e juntada em anexo, foram convidadas as
empresas: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora Andrade
Gutierrez S.A., Construtora OAS Ltda., Odebrecht Plantas Industriais e Participações
S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Engevix Engenharia S.A., lesa Óleo e Gás S.A.,
Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A.,
SOG Sistemas em Óleo e Gás S.A., Skanska Brasil Ltda., Techint Engenharia e
Construções S.A., UTC Engenharia S.A., GDK S.A. e Promon Engenharia Ltda.
Três consórcios apresentaram propostas, sendo que a menor
delas, pelo Consórcio RNEST-CONEST, foi no montante de R$ 3.260.394.026,95,
muito próximo portanto ao valor máximo de contratação 78 Vale destacar que as
propostas apresentadas pelas outras três correntes, todas elas, ultrapassaram o
referido valor máximo de contratação 79, frustrando totalmente o caráter competitivo
do certame.
Após as tratativas de praxe, foi celebrado, em 10/12/2009, o contrato
81
)

de número 0800.0055148.09.280 (8500.0000056.09.2

entre a PETROBRAS e o

77 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" (Anexo 24).
78 Como já referido, o valor máximo de contratação pela PETROBRAS é fixado em 20% sobre o valor
da estimativa, o que, no caso concreto e considerado o valor f inal da estimativa, corresponderia a
R$ 3.231.200.446,52.
79 A saber, de acordo com a mesma tabela, as outras proponentes e respectivas propostas foram: 1)
Camargo Corrêa: R$ 3.786.234.817,85, 2) Mendes Junior: R$ 3.658.112.809,23, 3) Consórcio Techint
- AG (Techint e Andrade Gutierrez): R$ 4.018.104.070,23.
80 Anexo 47.
81 Os números de contratos diversos, segundo informações prestadas pela PETROBRAS, deve-se em
virtude da " migração dos contratos que eram da RNEST (originalmente) e que passaram para a
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referido consórcio, no valor de R$ 3.190.646.503,15. Assim como já havia ocorrido
em relação às obras da REPAR, quem subscreveu os contratos pela OAS foi o
denunciado AGENOR FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS82.
3.2.2.2. Dos contratos para a implantação das UDAs

Visando a "implantação das UDAs" da Refinaria Abreu e Lima, obra
vinculada à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por
PAULO ROBERTO COSTA, em 30/04/09 foi iniciado procedimento licitatório para o

qual o valor da estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi calculado em R$
1.297.508.070,6783.
O procedimento licitatório foi nitidamente direcionado em favor do
cartel antes mencionado, sendo que absolutamente todas as empresas convidadas
eram

cartelizadas

conforme

descrito

no

item

2

dessa

denúncia.

Mais

especificadamente, segundo demonstra a planilha "Informações do processo de
licitação" disponibilizada pela PETROBRAS e j untada em anexo, foram convidadas
para o procedimento as empresas: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.,
Construtora Andrade Gutierrez S.A., Construtora OAS Ltda., Odebrecht Plantas
Industriais e Participações S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Engevix Engenharia
S.A., lesa Óleo e Gás S.A., Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., MPE Montagens e
Projetos Especiais S.A., SOG Sistemas em Óleo e Gás S.A., Skanska Brasil Ltda., Techint
Engenharia e Construções S.A., UTC Engenharia S.A., GDK S.A. e Promon Engenharia
Ltda.
Três consórcios apresentaram propostas, sendo que a menor delas,
pelo Consórcio RNEST-CONEST, foi no valor de R$ 1.505.789.122,90, muito próximo
portanto ao valor máximo de contratação84• Vale destacar que as propostas
ENG-AB (Engenharia de Abastecimento)" (ANEXO 48).
82 Conforme a planilha "Aditivos de Contratos" (Anexo 26).
83 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria
PETROBRAS e juntada em anexo.
84 Como já dito, o valor máximo de contratação pela PETROBRAS é fixado em 20% sobre o valor da
estimativa, o que no caso concreto corresponderia a R$ 1.557.009.684,80.
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apresentadas pelas outras duas correntes, todas elas, ultrapassaram o referido valor
máximo de contratação85, frustrando totalmente o caráter competitivo do certame.
Após as tratativas de praxe, foi celebrado, em 10/12/2009, o contrato
de número 8500.0000057.09.2 (0800.0053456.09.2 ou 0800.0087625.13.286) 87 entre a
PETROBRAS e o referido Consórcio, no valor de R$ 1.485.103.583,21. Novamente,

quem subscreveu os contratos pela OAS foi o denunciado AGENOR FRANKUN
MAGALHÃES MEDEIROS.
3.2.3. Dos atos de corrupção

Consoante o esquema de corrupção descrito anteriormente, havia
um acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do
cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos celebrados por elas com a referida Estatal.
Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando
necessário, praticar atos comissivos no interesse do funcionamento do cartel.
Tanto

PAULO

ROBERTO

COSTA

quanto

ALBERTO YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o
85 A saber, de acordo com a mesma tabela, as outras proponentes e respectivas propostas foram: 1)
Consórcio UDA-RNEST, integrado pela Queiroz Galvão e lESA, no valor de R$ 1.669.411.515,64, e 2)
Consórcio CONEST, formado pela UTC e Engevix, no montante de R$ 1.781.960.954,00.
86Segundo informações prestadas pela PETROBRAS, os números 0800.0053456.09.2 I
8500.0000057.09.2 I 0800.0087625.13.2 referem-se a um mesmo contrato: "Os ICJs distintos referemse ao período da RNEST como unidade autônoma, até a incorporação pela Petrobras (Dez/2013).
Neste caso, tivemos um primeiro JCJ Petrobras (0800.0053456.09.2), um ICJ RNEST (8500.0000057.09.2)
e um segundo ICJ Petrobras vigente (0800.0087625.13.2)".
87 O instrumento deste contrato consta no ANEXO 55.
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comando da Diretoria de Abastecimento88, sendo que PAULO ROBERTO COSTA
afirmou expressamente que ocorreram promessas de vantagens, as quais foram
aceitas e recebidas em decorrência dos contratos firmados pelas empresas
cartelizadas nas obras da REPAR89.
Assim, em decorrência dos contratos especificados nos itens anterior,
houve a promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao
menos, 1% do valor do contrato original e respectivos aditivos celebrados no período
em que PAULO ROBERTO COSTA ocupou a Diretoria de Abastecimento da
Petrobras.
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a JOSÉ

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKUN
MAGALHÃES MEDEIROS, na condição de administradores da OAS, e a MATEUS
COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, como
agentes dessa empresa, oferecer e prometer vantagens indevidas proporcionais a
participação da OAS nos Consórcios, ou seja, 24% em relação ao Consórcio Conpar e
50% em relação ao Consórcio CONEST-RNEST, assim como viabilizar os seus

pagamentos. ALBERTO VOUSSEF, na condição de operador da organização
criminosa, teve papel fundamenta l nessa corrupção, pois não só viabilizou a
interlocução entre as partes, como também participou das tratativas acerca das
propinas envolvidas.
Diante de tal quadro, no período entre o início dos procedimentos
licitatórios (26/10/06 para a REPAR, 02/04/09 para o contrato 0800.0055148.09.2 e
30/04/09 para o contrato 8500.0000057.09.2) e a data da efetiva contratação pela
PETROBRAS (31/08/07 para a REPAR, e 10/12/2009 para ambos os contratos
referentes à RNEST), JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e

AGENOR FRANKLIN

MAGALHÃES MEDEIROS, após reunirem-se com os

88 Anexo 13: nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos S02621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF.
89 Anexo 13: fls. 24/25 do termo de interrogatório de PAULO ROBERTO juntado ao evento 1.101 dos
autos 5026212-82.2014.404.7000.
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representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definirem o vencedor do
certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF tal
circunstância, oferecendo e prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas,
vantagens indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato 90•
Aceita tal promessa de vantagem por PAULO ROBERTO COSTA,
diretamente e por intermédio de ALBERTO VOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA,
também no referido lapso temporal, manteve sua anuência quanto à existência e
efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-se nos
deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna do
Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua
Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmada a contratação da empresa OAS nos
respectivos consórcios para a execução das obras, ALBERTO VOUSSEF efetuou
tratativas com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR
FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS, assim como com MATEUS COUTINHO DE SÁ
OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, para ajustar a forma de

pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO
COSTA, correspondentes a pelo menos 24% sobre o 1% do valor do contrato original

em relação à REPAR, ou seja, cerca de R$ 4.370.429,11, e 50% sobre 1% do valor
dos contratos originais referentes à RNEST, o que corresponde a R$ 15.953.232,51 e
R$ 7.425.517,9191.

Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram os valores
dos contratos originais, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO {"LÉO PINHEIRO") e
AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES

MEDEIROS, juntamente

com MATEUS

90 No que se refere à OAS, consoante termos de transcrição de interrogatórios j untados ao evento
1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000 (Anexo 13), PAULO ROBERTO afirmou que tratava com o
denunciado LÉO PINHEIRO, enquanto YOUSSEF referiu expressamente que efetuava as tratativas com
o denunciado AGENOR. Vale ressaltar que nesse mesmo interrogatório YOUSSEF afirmou
expressamente que participava inclusive das negociações referentes ao acerto financeiro do repasse.
91 Todos os cálculos de porcentagens realizados nessa peça foram feitos até a segunda casa decimal.
desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
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COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI,
ofereceram e prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para

viabilizar o respectivo pagamento das vantagens indevidas de ao menos 24%92 sobre
1% do valores dos aditivos celebrados para a REPAR, as quais foram aceitas pelo

denunciado PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO
YOUSSEF.

Em relação

à REPAR, considerando a planilha de aditivos do contrato

apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos
celebrados no período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupou a Diretoria de
Abastecimento da estatal:

Data do aditivo

Valor do acréscimo no
contrato

Valor mínimo total da
vantagem indevida (1%)

Valor da vantagem
indevida que cabia à
OAS (24%)

06/06/08

R$ 6.196.729,27

R$ 61.967,29

R$ 14.872,14

17/11/ 08

R$ 258.681,39

R$ 2.586,81

R$ 620,83

17/11/08

R$ 828.226,03

R$ 8.282,26

R$ 1.987.74

03/02/09

R$ 9.875.000,00

R$ 98.750,00

R$ 23.700,00

17/04/09

R$ 29.601.051,52

R$ 296.010,51

R$ 71.042,52

31/08/09

R$ 18.928.335,83

R$ 189.283,35

R$ 45.428,00

12/04/10

R$ 3.301.764,39

R$ 33.017,64

R$ 7.924,23

11/06/10

R$

27.153.161,88

R$

271.531,61

R$

65.167,58

30/07/10

R$ 345.986.318,13

R$ 3.459.863,18

R$ 830.367,16

17/02/11

R$ 9.427.610,90

R$ 94.276,10

R$ 22.626,26

18/07/11

R$ 11.079.333,75

R$ 110.793,33

R$ 26.590,39

07/10/11

R$ 13.373.807,39

R$ 133.738,07

R$ 32.097,13

16/12/11

R$ 15.901.701,95

R$159.017,01

R$ 38.164,08

11/01/12

R$ 18.675.869,52

R$ 186.758,69

R$ 44.822,08

23/01/12

R$ 47.360.664,:6

R$ 473.606,64

R$ 113.665,59

Assim, em relação à REPAR, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEI RO FILHO
("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, na condiç5o

de administradores da OAS, e MATEUS COUTINHO DE SÁ OUVEIRA, JOSÉ
92 Percentual de participação da OAS no Consórcio.
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RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLU, como agentes dessa empresa, ofereceram e
prometeram o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, pelo menos,

24% incidentes sobre 1% do valor do contrato original e aditivos celebrados durante
a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$ 5.709.504,84
no período entre o início do procedimento licitatório (26/10/06) e a data da
celebração do último aditivo firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA
(23/01/12).
Em relação à RNEST, nos mesmos moldes, em datas não precisadas
mas anteriores à subscrição dos termos aditivos JOSÉ ALDEMÁRJO PINHEIRO
FILHO e AGENOR FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS, juntamente com MATEUS
COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI,

prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o
respectivo pagamento, vantagem indevida de ao menos 50%93 sobre 1% do valores
da seguinte forma:
1) quanto ao contrato 8500.0000056.09.2, para o aditivo celebrado
em 12/01/12, que acresceu o valor de R$ 38.562.031,42, houve o oferecimento e
promessa de vantagem indevida de cerca de R$ 192.810,15, a qual foi imediatamente
aceita pelo denunciado PAULO ROBERTO COSTA, para si e para terceiros,
diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.
2) quanto ao contrato 8500.0000057.09.2, para o aditivo celebrado
em 28/12/ 11, que acresceu o valor de 8.032.340,38, houve o oferecimento e
promessa de indevida de cerca de R$ R$ 40.161,70, a qual foi imediatamente aceita
pelo denunciado PAULO ROBERTO COSTA, para si e para terceiros, diretamente e
por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos
aditivos acima referidos, as promessas de vantagens indevidas por parte dos
denunciados JOSÉ ALDEMÁRJO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR
FRANKUN

MAGALHÃES

MEDEIROS,

administradores

da OAS, e

MATEUS

COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLU, agentes
93 Percentual de participação da OAS no Consórcio.
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dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor de
Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de
ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos

pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das vantagens
ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela organização
criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMI RO DE OUVEIRA,
servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de documentos
ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo bastante, por ora,
mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o
pagamento de um total de R$ 10.300.038,93 por empresas vinculadas

à OAS dessa

forma.

4. lavagem de capitais (4° Conjunto de Fatos - "F")

Conforme mencionado acima, as empreiteiras OAS, ODEBRECHT,
UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR,
PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO
ENGENHARIA, por meio de seus administradores, reuniram-se entre si, em
organização criminosa voltada à prática de vários crimes, com a finalidade inclusive
de constituir cartel e fraudar procedimentos licitatórios desenvolvidos no âmbito da
PETROBRAS, sendo que para tanto, mediante ajustes recíprocos e a corrupção de

funcionários do alto escalão dessa Estatal, impuseram um cenário artificial de "não
concorrência" nestes certames, permitindo-lhes não só previamente definir quais
dentre elas seriam as empresas que venceriam as concorrências como também elevar
ao máximo o preço que receberiam em decorrência da execução das respectivas
obras.
Dentro deste estratagema e para que obtivessem a colaboração de
empregados e Diretores da PETROBRAS, a exemplo de PAULO ROBERTO COSTA e
RENATO DUQUE (este último não aqui denunciado), as empreiteiras cartelizadas
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comprometiam-se a repassar para eles e a outros agentes públicos e privados, após
o início da execução das obras, percentuais dos valores totais dos contratos que lhes
fossem adjudicados. Segundo verificado no curso das investigações o percentual
variava entre 1% e 5%, a depender do porte e do estágio de construção da obra,
sendo que nos aditivos, segundo informado, o repasse era via de regra superior.
O funcionamento da organização criminosa por longo período gerou
lucros desmedidos. A promessa de vantagens indevidas (propinas), aceitas por
empregados do alto escalão da PETROBRAS, gerava também pagamentos
sobrevalorados para as empreiteiras. O próprio funcionamento do cartel e as fraudes
às licitações, viabilizados pela corrupção, produziam um grande volume de recursos
sujos. Parcela de todo esse dinheiro sujo que era produto e proveito de atividades
criminosas anteriores foi lavada para disponibilização "limpa" aos operadores do
esquema e aos agentes públicos beneficiários.
Quando as próprias construtoras não utilizavam empresas de fachada
suas, no exterior, "offshores·: com o objetivo de lavar a propina, entregando-a de
modo dissimulado e oculto, elas recorriam a operadores financeiros profissionais,
como ALBERTO YOUSSEF (e demais integrantes de seu núcleo, incluindo

modus operandi próprios, davam
de regu laridade e legalidade ao dinheiro que proveio direta e

WALDOMIRO DE OUVEIRA), os quais, seguindo

aparência

indiretamente dos crimes mencionados, empregando vários métodos.
· A simples interposição do núcleo de YOUSSEF no pagamento do
dinheiro sujo já caracterizaria lavagem de ativos, mas ele fez mais do que isso. Houve
a interposição de pessoas jurídicas de fachada, distanciando o dinheiro sujo da
origem criminosa (as empreiteiras) antes que chegasse aos beneficiários (os agentes
públicos e os próprios operadores).
Além disso, o núcleo de YOUSSEF empregou métodos de ocultação e
dissimulação tanto na vinda do dinheiro da empreiteira para a empresa de fachada,
como na ida do dinheiro da empresa de fachada para os agentes públicos
beneficiários.
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No que toca às empreiteiras, especificamente, o operador
disponibilizou um "serviço" ou "facilidade" para criar, em favor da empreiteira, uma
justificativa econômica para a saída do dinheiro dos cofres da empresa como se fosse
um pagamento regular. O pagamento da propina, com produto e proveito de crimes
anteriores, encontrou nesse contexto uma maneira de se disfarçar de operação lícita.
A empresa OAS, valendo-se do "serviço", ajustou com VOUSSEF o pagamento para
suas empresas de fachada por meio de uma justificativa econômica falsa, um negócio
jurídico simulado (contratos de prestação de serviços), que só na aparência era legal.
Isso ocultava a verdadeira razão do pagamento, que era o repasse de produto e
proveito de crimes praticados, e permitia o disfarce e maquiagem contábil do
pagamento no seio da empresa.
Em seguida ao recebimento do dinheiro da empreiteira, YOUSSEF,
coordenando seu núcleo de agentes (WALDOMIRO e outros), prosseguia na prática
de atos de lavagem para, nos moldes acordados com a construtora e com os agentes
públicos, providenciar a entrega "limpa" dos recursos que são produto e proveito de
crimes aos destinatários. Isso era feito dos seguintes modos:
a} pela quebra do rastro do dinheiro, por meio de saques feitos nas
contas das empresas de fachada controladas por YOUSSEF, antes da
entrega aos beneficiários;

b} pela quebra do rastro do dinheiro mediante o recebimento do
dinheiro pelas empresas de fachada de YOUSSEF e transferência
bancária subsequente de parte dele para outro doleiro (LEONARDO
MEIRELLES) que entregava em troca dinheiro em espécie, sem saques;
c}

por fim, houve invenção de razão econômica lícita para

movimentações ilegais, pois outra parte do dinheiro transferido para
empresas de doleiro (LEONARDO MEIRELLES) era remetida ao
exterior por meio de contratos de importação fictícios.
Esses foram basicamente os métodos pelos quais houve ocultação e
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dissimu lação de natureza, origem, disposição, movimentação e propriedade do
dinheiro que vinha, direta e indiretamente, dos crimes descritos nesta denúncia.
Serão imputados nesta denúncia, de modo destacado, os atos de lavagem
consistentes na realização de pagamentos pelas empreiteiras, acompanhados da
formu lação de negócios jurídicos fictícios e de notas "frias", feitos para dar
justificação econômica aparentemente lkita aos pagamentos.
Assim, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e
AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, na condição de administradores da
OAS, e MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, JOSÉ RICARDO NOGUEIRA
BREGHIROLLI, FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE e JOÃO ALBERTO
LAZZARI, como gestores dessa empresa, e ainda PAULO ROBERTO COSTA,
ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OLIVEIRA, ocultaram e dissimularam a

natureza, origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores provenientes,
direta e indiretamente, dos delitos de organização criminosa, formação de cartel,
fraude à licitação, corrupção e, ainda, contra a ordem tributária94, e violaram o
disposto no art. 1° da Lei 9613/98, incorrendo na prática do crime de lavagem de
capitais.
No item abaixo será descrito o método utilizado para a lavagem e,
em seguida, as condutas praticadas especificamente pelos denunciados.
4.1. Da lavagem mediante emissão de notas fiscais frias por meio
de empresas de fachada

Restou apurado que um dos principais métodos para a lavagem do
produto dos crimes praticados pela organização criminosa ora denunciada consistiu
94 Na forma forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base
na presença de indícios veementes também da prática dos delitos de formação de cartel
(B) e fraude à licitação (C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias,
diferentemente dos outros crimes denunciados que também antecedem a lavagem, como
de formação de organização criminosa (A) e corrupção (O e E).
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na celebração de contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos,
especialmente de serviços de consultoria, e emissão de notas fiscais "frias" por
intermédio de empresas de fachada.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro do
esquema e do mercado negro, lançou mão a quatro empresas para tal finalidade:
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos.
Enquanto as três primeiras empresas, administradas e mantidas por WALDOMIRO
DE OLIVEIRA e utilizadas sobretudo por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não
exerciam qualquer atividade empresarial, a empresa GFD, controlada diretamente por
ALBERTO YOUSSEF, existia, mas jamais prestou serviços às empreiteiras cartelizadas
contratadas pela PETROBRAS, de modo que não há qualquer justificativa econômica
lícita para os pagamentos que delas receberam.
A ausência de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais t ais
empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcionamento de fato no caso das
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, pode ser inferida
facilmente a partir do quadros abaixo expostos, nos quais constam o quantitativo e a
relação de empregados que com elas mantiveram vínculo trabalhista entre os anos
de 2009 e 2014 (dados extraídos do Sistema CNIS, conforme documentos anexos Anexo 27):
Quadro de empregados registrados

2009

2010

2011

2012

2013

2014

o

o

1*

o

o

o

Empreiteira Rigidez

o

o

o

o

o

o

RCI Software e Hardware Ldta

o

o

o

o

o

o

GDF Investimentos Ltda

o

6**

4**

4**

o

o

MO

Consultoria Comercial
Laudos Estatísticos Ltda

e

Nome empregado

Início vínculo

Té rmino
vínculo
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•

MO Consultoria Comercial e Gabriela Finsterbush Neves 01/06/2011
l audos Estatísticos l t d a

•• GDF Investiment os ltda

"

24/01/2012

Carlos Alberto Pereira da 01/06/2010
Costa

-

Dama ris Cristina Marcatto

-

04/12/2012

Natalia Marcondes Lopes OS/07/2010
Patrinicola

01/10/2012

Rute Santos Gonzales

-

1S/09/2010

Jefferson Cesar de Oliveira 18/01/2011

04/07/2011

Mareio Tadeu Silva Junior

04/10/01

01/01/2011

Bianca Reli Tancredi

01/09/2010

29/11/2011

Victoria Gimenez Santos 01/10/2010
Romano

29/12/2010

O reconhecimento de tais pessoas jurídicas como empresas de
"fachada" utilizadas pelas empreiteiras contratadas pela PETROBRAS unicamente
para a celebração de contratos fraudulentos, emissão de notas fiscais falsas,
recebimento, ocultação e repasse de dinheiro que era produto e proveito, direto e
indireto, de crimes, foi alcançado no curso das investigações a partir do depoimento
de diversas testemunhas e também pelos próprios agentes responsáveis pelas prática
dos delitos.

WAlDOMIRO

DE

OLIVEIRA

admitiu

por

ocasião

de

seu

interrogatório na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167 - Anexo 28)
que foi responsável pela "gestão" das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez
e RCI Software, figurando formalmente no quadro societário da primeira e possuindo
procuração com amplos poderes para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que
cedeu tais empresas e suas respectivas contas bancárias para AlBERTO YOUSSEF, a
fim de que ele as utilizasse para o recebimento e distribuição da vantagem indevida
(propina) e do produto e proveito do crime (viabilizando, mediante criação de
negócios simulados e uso de interpostas pessoas, a lavagem dos ativos). Além disso,

WALDOMIRO reconheceu que, para dissimular a natureza dos valores recebidos,
foram elaborados entre os depositantes e as referidas empresas contratos de
prestação de serviços ideologicamente falsos, assim como emitidas notas fiscais
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"frias".
MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, ouvida na condição de testemunha
no curso da ação penal 5025699-17.2014.404.7000 (evento 454- Anexo 29), afirmou
que prestou serviços de natureza contábil à organização criminosa chefiada por
ALBERTO YOUSSEF por intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria
Contábil. Reconheceu, ainda, que ALBERTO YOUSSEF teria utilizado a empresa GFD
Investimentos, por ele controlada, e as empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez
e RCI Software, controladas por WALDOMIRO, para a emissão de notas fiscais falsas,
especificando que nenhuma delas possuía estrutura física e de recursos humanos
para a prestação de serviços que constavam nas notas por elas emitidas.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, administrador formal da GFD
Investimentos, também reconheceu em seu interrogatório (ação penal 502569917.2014.404.7000, evento 475 - Anexo 30) que tal empresa era gerida de fato por
ALBERTO YOUSSEF e que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio
da celebração de contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos.
O próprio ALBERTO YOUSSEF, ao ser interrogado na ação penal n°
5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.101 - Anexo 13) confessou que se utilizava das
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software para operacionalizar o
repasse de propinas, dinheiro que era produto e proveito de crimes, oriundos de
Empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. De acordo com YOUSSEF, ele efetuava o
pagamento de 14,5% do valor da transação para WALDOMIRO DE OUVEIRA,
responsável pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos
fraudulentos com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fiscais
frias para justificar a transferência dos valores. Do mesmo modo, ALBERTO YOUSSEF
também reconheceu que se utilizava da empresa GFD para celebrar contratos
ideologicamente falsos para receber repasses de propinas e comissionamentos
(produto e p roveito de crimes anteriores), oriundos de empreiteiras.
Ademais, além de não possuir empregados para a prestação de
serviços de consultoria, nunca se apresentou qualquer "produto" dos referidos
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contratos, até mesmo porque YOUSSEF e seus subordinados não possuíam expertise
no ramo dos supostos contratos de consultoria.
Desta feita, ante o acima exposto é possível concluir que todos os
contratos celebrados por empreiteiras contratadas pela PETROBRAS com as
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos são
ideologicamente falsos, assim como todas as notas fiscais por elas emitidas com
supedâneo em tais avenças.
Tal estratagema foi em verdade utilizado pelo operador ALBERTO
YOUSSEF única e exclusivamente para possibilitar a lavagem, por ocultação e

simulação, do dinheiro sujo que vinha de crimes anteriores e caracterizava propina
recebida das empreiteiras cartelizadas e a ser repassada para PAULO ROBERTO
COSTA e demais destinatários por ele indicados, agentes públicos e privados.

Com efeito, uma vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens
indevidas (propinas) nas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez,
RCI Software e GFD Investimentos, WALDOMIRO DE OUVEIRA e ALBERTO
YOUSSEF operacionalizavam transações subsequentes para a obtenção de numerário

em espécie a fim de que fossem entregues por ALBERTO YOUSSEF ou por seus
emissários RAFAEL ANGULO LOPEZ, ADARICO NEGROMONTE e JAYME ALVES DE
OLIVEIRA FILHO (o "CARECA") a PAULO ROBERTO COSTA e aos demais agentes por
este indicados. JAYME, o "CARECA", era contratado e pago para entrega de recursos
por ser policial federal, o que conferia maior proteção e segurança para o transporte
de altos valores em espécie, o que será objeto de denúncia específica.
95

A título ilustrativo, colaciona-se logo abaixo quadro consolidado

que indica o montante total dos valores- ilícitos, conforme mencionado acima -que
transitaram pelas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI
Software e GDF Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:
EMPRESA

/ANO

2009

2010

ZOll

2012

2013

TOTAL

95 Anexo 31, Informação n° 113/ 2014- SPEA/ PGR.
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-:'

EMPREITEIRA
RIGIDEZ

GFD INVESTI·
MENTOS

RCI SOFTWARE

TOTAt CR~DIT05
TOTAL
O~BITOS

SAQUES e CHEQUES

..,

CR~OITOS

2.815.613,08

1.700.721,7

1.1.308.843,19

9. 715.926.06

2.630.970.77

48.172.074,89

otSITOS

2.657.682,96

1.548.369,9

10.577.054.39

10.174.079.93

2.512.700.00

47.469.887,23

SAQUES

1.607.770.96 57,1

5.320.238,() 4,5"

CRtDITOS

1.216.010.37

6.755.459,3

20.008.845,08

14.072.070,86

6.475.046,53

OtBITOS

1.180.288,00

12.940.369,9

10.398.011,34

26.907.363,57

6.760.622,16

o.~

SAQUES

MO CONSULTO
RIA

(")

::0
,.,.,

946.945,3

CR~OilOS

9.015.100.23

D~BITOS

8. 760.637,55

SAQUES

5.164.583,66 57.3

1.116.900,0(

CRtOilOS

3.564.357,31

8.667.290.9

o tsJTOS

3.820.402,50

11.108.276.3

SAQUES

2.371. 130,24 66.5

0.830.230,2(
19.971.045,4

128.810.8

16.611.080,99

7.953. 702,2

16.419.011,01

5.568.061,6

9.143.484,86 55, 0

5,7~

7.512.894,2

5,4~

325.543,00 2,9%

19.000,00 0.1%

1.698.620,86 7,5" 1.493.700,00 56,8%

670.000,00

36.217.172,46

8.187.914,26

35.739.750,08
375.273,00 1,0%
4.466.921,28

1,1

1.635.945,37 2,8%
7&.064.780,93

7.967.398,69

2.202.246,25

74.641.078,02

1.404.000,00 17. 2

1.030.460,00 58,7%

136.152,54

9.091.216,66 12,0%
16.834.722,04
18.931.035,94
2.542.366,12 15,1%

42.425.00 1.0%
72.061.782,01

32.112.063.72

0.860.381,08

60.717.172,95

45.048 .842,19

iu.475.568,41

762.241,00 1,06%

58.186.655,06

1.754.363.78

4.002.357,14
1,5~

58.527.432,22

0,0%

4,8~

10.445.872,82 21,7%

3.772.620,86 1,8

2.524.160,00

1.99.599.010,08
99.228.656,25
2.3,2%1 23.715.400,97 1,9%

O quadro acima não só indica o grande volume de valores
movimentados pela organização criminosa, como também demonstra que no
princípio, no ano de 2009, grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em
conta pelas empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software96,
inclusive das empreiteiras cartelizadas, era simplesmente sacado em espécie ou
obtido mediante a emissão de cheques para desconto sem identificação de conta
creditada, ou seja, cheques sacados na boca do caixa. O uso de empresas de fachada
para saque de valores em espécie é uma figura clássica de lavagem de ativos,
quebrando o rastro do dinheiro ("paper trail").
Nos anos subsequentes, contudo, a operação de lavagem de dinheiro
por intermédio das referidas empresas de fachada passou a se refinar, pois ALBERTO
YOUSSEF determinou que WALDOMIRO DE OLIVEIRA repassasse os valores
recebidos das empreiteiras para as contas de outras empresas por ele indicadas,
dentre as quais as empresas de LEONARDO MEIRELLES97: LABOGEN QUÍMICA,
INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, para que nessas fossem em parte remetidos
96 Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF,
verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evitar saques em espécie ou depósitos a
terceiros não ide nt ificados. t ransações estas que, segundo já sabia em decorrência de sua vast a
experiência como doleiro, poderiam chamar a atenção das autoridades fiscalizadoras.
97 Já denunciado na ação penal conexa sob n° 5025699-17.2014.404.7000, em trâmite perante esse
Juízo, pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de formação de organização
criminosa.
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ao exterior e em parte objeto de saques em moeda corrente e a entrega de valores a
ALBERTO YOUSSEF.
De fato, conforme já pormenorizadamente descrito e comprovado
nas ações penais n°s 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, as
empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA serviram entre
os anos de 2009 e 2014 para a remessa de vultosos valores para o exterior, mediante
contratos de importação fictícios, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro
transnacional e crimes contra o sistema financeiro nacional.
A transferência de valores das contas de empresas controladas por
ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função

muito importante dentro do banco clandestino montado por MEIRELLES, sob
investigação conexa que tramita perante essa Vara e será objeto de análise
autônoma.
Após receber recursos ilícitos por intermédio de transferências
bancárias efetuadas por empresas de fachada utilizadas por VOUSSEF, inclusive as de
WALDOMIRO, MEIRELLES transferia tais numerários para o exterior com base em

contratos de câmbio falsos e importanções fraudulentas, disponibilizando-os a
terceiros que se utilizavam de seus serviços em troca do fornecimento de valores em
espécie no Brasil. Em contrapartida, uma parte de tais recursos recebidos em espécie
era repassada a ALBERTO YOUSSEF, metodologia esta que tornava a operação de
lavagem de ativos ainda mais rebuscada, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Assim, os clientes de MEIRELLES que entregavam dinheiro em espécie
para ele conseguiriam fazer pagamentos de seus fornecedores no exterior com
dinheiro que proveio de empresas controladas por YOUSSEF, diretamente e por
intermédio de WALDOMIRO DE OUVEIRA, enquanto YOUSSEF recebia dinheiro em
espécie de outros clientes de MEIRELLES em contraprestação das transferências
bancárias que fazia para as empresas deste e que eguiam para o exterior em
benefício dos terceiros clientes. YOUSSEF, doleiro experiente, tinha conhecimento do
esquema dólar-cabo utilizado aqui e de que suas transferências eram parte de uma
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reciclagem transacional de capitais feito em uma instituição financeira
mercado oficial.

4.2. Das imputações referentes à lavagem de capitais
Como já se referiu anteriormente, nos contratos conduzidos pela
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS descritos no "capítulo 3", houve
oferecimento de vantagens ilícitas por parte dos denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO

PINHEIRO

FILHO

("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES

MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA
BREGHIROLLI, administradores e agentes da empresa OAS, a PAULO ROBERTO
COSTA e outros empregados da PETROBRAS, sendo que cabia a ALBERTO
YOUSSEF, na condição de operador financeiro e do mercado negro, assim como
WALDOMIRO DE OLIVEIRA como integrante de seu núcleo operacional. viabilizar o
recebimento de tais valores provenientes de atividades criminosas e sua lavagem.
No item acima também já se mencionou que o recebimento de tais
valores se dava de diversas formas. Dentre elas, são aqui descritos os pagamentos
recebidos em contas de empresas "laranjas" comandadas por YOUSSEF e

WALDOMIRO (RO, RIGIDEZ, e M.O.), precedidos da celebração de contratos e com a
emissão de notas fiscais "frias", indicando falsos objetos com o intuito de coonestar
as transferências de valores ilícitos, caracterizando crime de lavagem de dinheiro.

WALDOMIRO

DE OLIVEIRA atuou

como

representante

das

empresas de fachada RCI, RIGIDEZ e M.O na emissão de documentos falsos a pedido
e em favor de YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, pelo que recebia pagamento.
Como já

referido,

segundo

informado

pelo

próprio

ALBERTO

YOUSSEF,

WALDOMIRO DE OLIVEIRA cobrava o percentual de 14,5% para fazer o recebimento
e emissão de notas relacionadas aos pagamentos realizados pelas empreiteiras nas
contas da M.O., RIGIDEZ e RCI, incluídos aí os tributos98 •
Do outro lado, papel semelhante foi desempenhado por FERNANDO
98 Autos 5026212-84.2014.404.7000, evento 1.101 - Anexo 13.
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AUGUSTO STREMEL DE ANDRADE e JOÃO ALBERTO LAZZARI, eis que, por

orientação de LÉO PINHEIRO e AGENOR, subscreveram documentos falsos em
nome da OAS, conforme se detalhará a seguir.
Por fim, já se relatou anteriormente o papel de direção que JOSÉ
ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO e AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS

exerciam no esquema pelo lado da OAS, sendo o primeiro contato direto de
YOUSSEF, enquanto o segundo tratava diretamente com PAULO ROBERTO. Do

mesmo modo, sobressai-se nesta organização criminosa MATEUS COUTINHO DE SÁ
OLIVEIRA, que, na condição de diretor financeiro da OAS, participava ativamente da

prática dos delitos ora narrados. Os três, como tinham amplo domínio dos fatos
atinentes às promessas de vantagens indevidas aos empregados da PETROBRAS e
respectivos pagamentos, tinham igual domínio sobre todas as operações de lavagem
de tais ativos, inclusive mediante a celebração de instrumentos e a emissão de notas
fiscais falsas.
Para a melhor compreensão dos fatos, serão descritos inicialmente os
contratos celebrados diretamente por empresas do grupo OAS com as empresas de
fachada, para, em sequência, descreverem-se os documentos ideologicamente falsos
forjados com as mesmas empresas pela COESA e pelo Consórcio Viário São Bernardo.
4.2.1 Da lavagem de dinheiro mediante negócios simulados entre
as empresas do grupo OAS e as empresas EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA., RCI
SOFTWARE E HARDWARE LTDA. e M .O. CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS
ESTATÍSTICOS LTDA.

Na linha do que foi descrito acima, são imputados abaixo os atos de
lavagem consistentes em pagamentos a empresas de fachada vinculados a contratos
fictícios assinados pela OAS.
1 o contrato - 1 • conduta de lavagem:
67/101

2385

2386

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO F EDERAL

Em 04/05/09, a OAS, sob determinação de JOSÉ ALDEMÁRIO

PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKUN MAGALHÃES
MEDEIROS, seus administradores, e mediante a participação de MATEUS
COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, diretor financeiro desta empreiteira, firmou contrato
com a EMPREITEIRA RIGIDEZ LTOA., com prazo até 04/07/09, tendo como objeto a
prestação de serviços de consultoria técnica visando recompor financeiramente
contrato junto à TKCSA em relação à obra TKCSA BOP 1, localizada no Distrito
Industrial de Santa Cruz - RJ. A remuneração da contratada se daria por

sucess {ee,

limitado ao montante de R$ 3.000.000,0099 •
Por orientação dos denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO

FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS e
MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, o contrato foi subscrito por representante
ainda não identificado da OAS, enquanto, como de hábito, a RIGIDEZ se fez
representar por WALDOMIRO DE OLIVEIRA100, prestando serviços a ALBERTO

YOUSSEF, que por sua vez comandava o esquema de lavagem de recursos desviados
da PETROBRAS por solicitação de PAULO ROBERTO COSTA. Todos eles estavam
plenamente cientes de que o objeto do contrato era absolutamente fictício, já que,
como se referiu anteriormente, a RIGIDEZ não prestava quaisquer outros serviços que
não a emissão de documentos simulados para operacionalizar o repasse de valores
indevidos.
Na época de celebração do aludido instrumento, estava vigente o
contrato anteriormente descrito do CONSÓRCIO CONPAR com a PETROBRAS para
obras referentes à REPAR, localizada no Paraná, pelo que se pode inferir que o
documento com a RIGIDEZ foi firmado com o intuito de dar aparência de legalidade
99 Contrato apreendido no escritório de contabilidade ARBOR, que prestava serviços para ALBERTO
YOUSSEF, (autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL6, fls. 000173/000179- Anexo
32) e posteriormente apresentado pela própria Construtora OAS nos autos 504498833.2014.404.7000, evento 20, COMP2 (Anexo 37).
lOOEm que pese no contrato se mencione que a R!GIDEZ seria representada por DEN!SVALDO DE
ALMEIDA, o mero confronto da assinatura aposta no documento com a de WALDOMIRO
(constante, por exemplo, em seu termo de declarações juntado ao evento 14, AUTO_QUAJF!C7 dos
autos 5049557-14.2013.404.7000- Anexo 41), permite concluir pela autoria da subscrição.
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ao repasse de valores ilícitos obtidos a partir dessa contratação pública.
A RIGIDEZ encaminhou primeira carta de cobrança à OAS com data
de 20/11/09, afirmando que em virtude do cumprimento do referido contrato lhe era
devida a importância de R$ 1.836.941,52. Seguiram-se outras três correspondências
de cobrança à Construtora OAS, datadas de 15/12/09, 22/02/10 e 02/06/10, sendo
todas subscritas por WALDOMIRO e encaminhadas aos cuidados do engenheiro
Cláudio Borges101 •
Há termo de encerramento do contrato datado de 15/06/10, no qual
declaram que a OAS auferiu R$ 26.242.021,65 em decorrência das prestações de
serviço pela RIGIDEZ, pelo que era devido à contratada o valor de R$ 1.836.941,52
nos termos da cláusula 6.1 do contrato original102.
A pedido de YOUSSEF e mediante pagamento, WALDOMIRO fez
emitir a nota fiscal n° 83, com data de 18/06/10 e referência a prestação de serviços
de consultoria como natureza da operação, no valor bruto de R$ 1.836.941,52 e
valor líquido (descontados os tributos) de R$ 1.723.969,62, no qual se indica a data
de vencimento 30/06/10103•
A quebra de sigilo bancário da RIGIDEZ104 revela que na referida data
de vencimento, a Construtora OAS realizou transferência no valor de R$ 1.632.122,54
de sua conta n° 312185 da agência 1629 do Banco Bradesco (237) para a conta
bancária indicada para crédito na referida nota fiscal n° 0000083, qual seja, a de n°
697931 mantida pela RIGIDEZ na agência 500 do mesmo banco, fechando o ciclo
desse pagamento105 . O pagamento foi expressamente confirmado pela própria OAS
101Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL7, fls. 000201/000204 (Anexo 33)
102Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL6, fls. 000181/000182 (Anexo 32).
103Documento apresentado pela própria construtora OAS nos autos 5044988-33.2014.404.7000,
evento 20, COMP2 (Anexo 37).
104Anexo 40: extrato detalhado com dados obtidos via SIMBA no Caso 001-MPF-001035, em
cumprimento da quebra de sigilo de dados bancários deferida nos autos 502777548.2013.404.7000 (eventos 61 e 63), especificamente em relação às empresas GFD, M.O., 'UGIDEZ e
RO.
105Como evidente, a diferença entre o valor líquido da referida nota fiscal e o valor depositado na
conta da RIGIDEZ é de R$ 91.847,08. Em que pese não se tenha identificado o depósito de tal valor
nas contas da RIGIDEZ, é possível infirmar que seu pagamento se deu por outras vias, mediante
compensação ou em espécie, por exemplo. Contudo, a presente imputação não abarca essa
diferença.
69/101

2387

2388

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MI NISTÉRIO P úBLICO F EDE RAL

no evento 20 dos autos 5044988-33.2014.404.7000106.
Assim, ao promoverem as referidas formalizações de contrato,
correspondências e nota fiscal ideologicamente falsos, bem como o subsequente
depósito bancário em conta titularizada por empresa de fachada, no período entre
04/05/09 e 30/06/10, os denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO

PINHEIRO"), AGENOR FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO
DE SÁ OLIVEIRA, ALBERTO VOUSSEF, WALDOMIRO DE OUVEIRA e PAULO
ROBERTO COSTA, agindo com unidade de desígnios e vontades, ocultaram e
dissimularam a origem, disposição, movimentação, propriedade e natureza de R$
1.836.941,52 provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização
criminosa, formação de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e outros,
violando o disposto no art. 1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de
lavagem de capitais.

2° contrato- 2a e 3a condutas de lavagem:
Em 03/05/10, a OAS, sob determinação de JOSÉ ALDEMÁRIO

PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKUN MAGALHÃES
MEDEIROS, seus administradores, e mediante a participação de MATEUS
COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, diretor financeiro desta empreiteira, firmou contrato
com a MO CONSULTORIA, no valor de R$ 600.000,00 e prazo de cinco meses,
aludindo ao genérico e falso objeto de "serviços de consultoria técnica nas áreas
empresarial, fiscal, trabalhista e de auditoria".
Por determinação de JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO

PINHEIRO"), AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, o contrato foi
assinado por JOÃO ALBERTO LAZZARI como representante da OAS, enquanto a
M.O. se fez representar por WALDOMIRO DE OLIVEIRA107, prestando serviços a
106Anexo 36: autos 5044988-33.2014.404.7000, evento 20, PETl.
107 Contrato juntado pela própria OAS no evento 30, COMP2 dos autos 5044849-81.2014.404.7000
(Anexo 39). Em que pese não haja identificação do representante da OAS que subscreveu o ato, é
possível afirmar a autoria por JOÃO ALBERTO LAZZARI ante o confronto com sua assinatura aposta em

70/101

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

M INISTÉRIO P úBLICO F ED ERAL

ALBERTO YO USSEF que, por sua vez, comandava o esquema de lavagem de recursos
desviados da PETROBRAS por solicitação de PAULO ROBERTO. Todos eles estavam

plenamente cientes de que o objeto do contrato era absolutamente falso, já que,
como se referiu anteriormente, a M.O. não prestava quaisquer serviços.
Em que pese o contrato previsse o pagamento em parcelas mensais
de R$ 120.000,00 no período entre maio e setembro de 2010, conforme revela a
quebra de sigilo bancário da M.0.108 e admitido pela própria OAS 109, o adimplemento
se deu mediante duas transferências eletrônicas, uma no valor de R$ 337.860,00, no
dia 08/09/10, e outra no montante de R$ 225.240,00, na data de 20/09/10. Ambas
foram recebidas pela conta n° 130057542 da agência 663 do banco 33, titu larizada
pela M.O., tendo como depositante a OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. por
meio da conta 1699024 da agência 138 do banco 237.
A diferença em relação ao valor acordado de R$ 600.000,00 se deve
ao pagamento de tributos, conforme demonstram as notas fiscais 0000152 e 0000158
da M.O., emitidas por WALDOMIRO a pedido de VOUSSEF e mediante pagamento, a
fim de formalizar a transação, sendo a primeira em 27/08/10 no valor bruto de R$
360.000,00 e a segunda em 02/09/10, no valor bruto de R$ 240.000,00. Destaque-se
que a conta na qual ocorridos os depósitos coincide com a que é indicada para
pagamento nas notas fiscais e que, em ambas, a natureza da operação é descrita
como prestação de serviços de consultoria 110•
Como já se disse, o objeto do contrato e das notas é absolutamente
inverídico, sendo os documentos utilizados tão somente para dar aparência de
legalidade a operação de lavagem do dinheiro sujo oriundo da prática de crimes
contra a administração pública, cartel. corrupção e outros, em parte destinado pela
outro contrato no mesmo COMP2 do Evento 30 dos autos 5044849-81.2014.404.7000 e no contrato
juntado ao evento 488, AP-INQPOL6 e AP-INQPOL7, fls. 000184/000191 dos autos 504955714.2013.404.7000 (Anexo s 32 e 33). Já a assinatura de WALDOMIRO é reconhecida mediante
confronto com outras assinaturas dele constantes nos autos, como, por exemplo, em seu termo de
declarações juntado ao evento 14. AUTO_QUAUFIO dos autos 5049557-14.2013.404.7000 (Anexo 41).
108Anexo 40.
109Autos 5044849-81.2014.404.7000, evento 30, PETl (Anexo 38).
110 Documentos apresentados pela própria OAS nos autos 5044849-81.2014.404.7000, evento 30,
COMP2. Como lá se observa, o valor líquido da nota fiscal n° 152 é de R$ 337.860,00, enquanto para a
nota 158 o valor pago, descontados os tributos, é de exatos R$ 225.240,00.
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OAS, por intermédio de YOUSSEF, para PAULO ROBERTO COSTA e pessoas por ele
indicadas.m
Nessa linha, destaque-se que, na época de celebração do aludido
instrumento e dos respectivos pagamentos, todos os contratos anteriormente
descritos celebrados pelos CONSÓRCIOS RNEST CONEST e CONPAR estavam
vigentes, pelo que se pode inferir que os documentos com a M.O. foram firmados
com o intuito de dar aparência de legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidos a
partir dessas contratações públicas112 .
Assim, ao promoverem as referidas formalizações de contrato e nota
fiscal ideologicamente falsos, bem como o subsequente depósito bancário em conta
titularizada por empresa de fachada, no período entre 03/05/10 e 08/09/10, os
denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES

MEDEIROS,

JOÃO

ALBERTO

LAZZARI,

MATEUS

COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE OUVEIRA e
PAULO ROBERTO COSTA, agindo com unidade de desígnios e vontades,
dissimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 360.000,00
provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação
de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e outros, violando o disposto no art.
1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.
Novamente e de

igual

forma,

ao promoverem as referidas

formalizações de contrato e nota fiscal ideologicamente falsos e subsequente
depósito bancário em conta titu larizada por empresa de fachada, no período entre
03/05/10 e 20/09/10, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, AGENOR FRANKUN

MAGALHÃES MEDEIROS, JOÃO ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ
OLIVEIRA, ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE OUVEIRA e PAULO ROBERTO
111 Nesse sentido, elucidativo o interrogatório de YOUSSEF nos autos 5026212·84.2013.404.7000,
onde refere expressamente que os depósitos efetuados pela OAS na conta da M.O. São "pagamentos
de comissionamentos para que isso depois fosse repassado ao Paulo Roberto Costa e a agentes
públicos" (Anexo 13).
112 Vale ressaltar que, conforme afirmou o próprio PAULO ROBERTO, sequer o denunciado tinha
conhecimento da obra específica a qual se referia determinado pagamento operacionalizado por
YOUSSEF, eis que as vantagens indevidas eram cumuladas em um "pacote maior", para usar a
expressão do j uízo. (Anexo 13).
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COSTA, dissimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade de R$
240.000,00 provenientes diretamente das infrações penais antes descritas por meio.

3° contrato- 4 3 e sa condutas de lavagem:
Em 01/07/10, a OAS, sob determinação de JOSÉ ALDEMÁRIO
PINHEIRO

FILHO

MEDEIROS,

("LÉO

PINHEIRO")

seus administradores,

e AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES

e mediante a participação

de MATEUS

COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, diretor financeiro desta empreiteira, firmou contrato

com a RCI SOFTWARE, no valor integral de R$ 225.000,00 em caso de êxito integral
na prestação dos serviços, descritos genérica e falsamente como "consultoria em
informática para desenvolvimento ou criação de programas" 113 .
Por determinação de JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO
PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES

MEDEIROS

e

MATEUS

COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, o contrato foi subscrito por representante ainda não

identificado da OAS, enquanto a RCI se fez representar por WALDOMIRO DE
OLIVEIRA114, prestando serviços a ALBERTO YOUSSEF, que por sua vez comandava o

esquema de lavagem de recursos desviados da PETROBRAS por solicitação de PAULO
ROBERTO. Todos eles estavam plenamente cientes de que o objeto do contrato era

absolutamente fictício, já que, como se referiu anteriormente, a RCI não prestava
serviços de qualquer natureza.
De acordo com as previsões contratuais, o valor contratado seria
pago em parcelas mensais de R$ 75.000,00 a serem depositadas na "conta corrente
do CONTRATADO mantida no Banco Itaú S/A Agência n° 355- c/c n° 82755-1".
Conforme revela a quebra de sigilo bancário da RClus, em virtude
desse contrato foram efetuados dois depósitos pela OAS na conta bancária indicada
113 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-JNQPOL7, fls. 000206/000207 (Anexo 37).
114 Em que pese no contrato se mencione que a RIGIDEZ seria representada por DENISVALDO DE
ALMEIDA, o mero confronto da assinatura aposta no documento com a de WALDOMIRO (constante,
por exemplo, em seu termo de declarações juntado ao evento 14, AUTO_QUAUFJC7 dos autos
5049557-14.2013.404.7000- Anexo 41), permite concluir pela autoria da subscrição.
115 Anexo 40.
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no instrumento: uma em 08/09/10, no valor de R$ 140.775,00, e

20/09/10, no montante de R$ 70.387,50. Ambas tiveram como depositante a OAS,
sendo a primeira por intermédio da conta n° 4540443622 da agência n° 454 do
Banco 399 e a segunda pela conta 1748270 da agência 2372 do banco 237.
Os depósitos foram formalmente just ificados, ainda, pela emissão das
notas fiscais de números 061 e 087, nos valores brutos de R$ 150.000,00 e R$
75.000,00 respectivamente, e valores líquidos que correspondem exatamente aos

depósitos efetuados, sendo o primeiro documento datado de 27/08/10 e o segundo
de 01/09/10 116. Ambos os documentos descrevem a natureza das operações como
prestação de serviços de mão de obra, tendo sido emitidos por WALDOMIRO a
pedido de YOUSSEF e mediante pagamento, conforme usual distribuição de tarefas
internas da organização criminosa.
Também aqui o objeto do co ntrato é absolutamente inverídico, já
que, tal como ocorria com a M.O. e a RIGIDEZ, a RCI em verdade não prestava
qualquer espécie de serviço, sendo utilizada tão somente para, mediante a emissão
de documentos ideologicamente falsos, lavar o dinheiro sujo oriundo da prática de
crimes contra a administração pública, cartel, corrupção e outros, em parte destinado
pela OAS, por intermédio de YOUSSEF, para PAULO ROBERTO COSTA e pessoas por
ele indicadas.
Na época da emissão dos documentos e respectivos pagamentos,
todos os contratos anteriormente descritos celebrados pelos CONSÓRCIOS RNEST
CONEST e CONPAR estavam vigentes, pelo que se pode inferir os documentos com a
RCI foram firmados com o intuito de dar aparência de legalidade ao repasse de
valores ilícitos obtidos a partir dessas contratações públicas.
Assim, ao promoverem as referidas formalizações de contrato e nota
fiscal ideologicamente falsos, bem como o subsequente depósito bancário em conta
titularizada por empresa de fachada, no período entre 01/07/10 e 08/09/10, os
denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR

FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ OUVEIRA,
116 Autos 5044988-33.2014.404.7000, evento 20. COMP2 (Anexo 37).
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ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO COSTA,
agindo com unidade de desígnios e vontades, dissimularam a origem, disposição,
movimentação e propriedade de R$ 150.000,00 provenientes direta e indiretamente
dos crimes de organização criminosa, formação de cartel, fraude a licitação contra a
PETROBRAS e, ainda, contra a ordem tributária, violando desta forma o disposto no
art. 1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.
Novamente e de igual forma,

ao

promoverem

as referidas

formalizações de contrato e nota fiscal ideologicamente falsos e subsequente
depósito bancário em conta titularizada por empresa de fachada, no período entre
01/07/10 e 20/09/10, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"),

AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ
OLIVEIRA, ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO
COSTA, agindo com unidade de desígnios e vontades, dissimularam a origem,
disposição,

movimentação

e

propriedade

de

R$

75.000,00

provenientes

provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação
de cart el, fraude a licitação contra a PETROBRAS e outros, violando o disposto no art.
1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.

4° contrato- 6a conduta de lavagem:
Em 04/10/10, a OAS, sob determinação de JOSÉ ALDEMÁRIO

PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES
MEDEIROS, seus administradores, e mediante a participação de MATEUS
COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, diretor financeiro desta empreiteira, firmou novo
instrumento com a EMPREITEIRA RIGIDEZ, desta feita com prazo de dois meses e
valor global estimado de R$ 1.150.000,00, tendo como fa lso objeto a prestação de
serviços de consu ltoria técnica visando recompor financeiramente contrato junto à
GAS BRASILIANO- GBD117 .
117 Contrato a preendido no escritório de contabilidade ARBOR. que prestava serviços para ALBERTO
YOUSSEF, (autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL6, fls. 000158/ 000163- Anexo
33) e posteriormente apresentado pela própria Construtora OAS nos autos 504498875/101

2393

2394

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉ RIO P úBLICO FEDERAL

PINHEIRO

FILHO

("LÉO

PINHEIRO"), AGENOR

FRANKU N

MAGALHÃES

MEDEIROS e MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, o contrato foi subscrito por
representante ainda não identificado da OAS, enquanto, como de hábito, a RIGIDEZ
se fez representar por WALDOMIRO DE OUVEIRA118, prestando serviços a ALBERTO

YOUSSEF que, por sua vez, comandava o esquema de lavagem de recursos desviados
da PETROBRAS por solicitação de PAULO ROBERTO. Todos eles estavam plenamente
cientes de que o objeto do contrato era absolutamente inverídico, já que, como se
referiu anteriormente, a RIGIDEZ não prestava serviços de qualquer natureza.
Como decorrência do contrato simulado, a pedido de VOUSSEF e
mediante pagamento, WALDOMIRO emitiu a nota fiscal n° 0000100, com data de
16/11/10, no va lor bruto de R$ 1.150.000,00 e valor líquido (descontados os
tributos) de R$ 1.079.275,00. O documento fisca l especifica a natureza da operação
como prestação de serviços de consultoria e identifica que o pagamento deveria ser
creditado na conta n° 10.450-8 da agência 8059 do Banco Itaú 119.
A quebra de sigilo bancário da EMPREITEIRA RIGIDEZ confirmou o
pagamento, demonstrando que na data de 03/12/10, a Construtora OAS realizou
transferência eletrônica no valor de R$ 1.079.275,00 de sua conta n° 4540443622 da
agência 454 do Banco 399 para a conta bancária indicada na nota fiscal antes
referida120. Não bastasse isso, embora com equívoco quanto à data, o adimplemento
foi expressamente confirmado pela própria OAS no evento 20 dos autos 504498833.2014.404.7000121.
Na época da emissão dos documentos e respectivos pagamentos,
33.2014.404.7000, evento 20, COMP2 (Anexo 37).
118 Em que pese no contrato se mencione que a RIGIDEZ seria representada por DENISVALDO DE
ALMEIDA, o mero confronto da assinatura aposta no documento com a de WALDOMIRO
(const ante, por exemplo, em seu termo de declarações juntado ao evento 14, AUTO_QUALJFIC7 dos
autos 5049557-14.2013.404.7000- Anexo 41 ), permite concluir pela autoria da subscrição.
119Documento apreendido na sede da ARBOR Consultoria e juntado aos autos 504955714.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOLS, fls. 000151 (Anexo 32). Posteriormente foi juntado aos
autos de inquérito policial n° 5044988-33.2014.404.7000 pela própria OAS (evento 20, COMP2 Anexo 37).
120 Anexo 40.
121 Autos 5044988-33.2014.404.7000, evento 20, PETl (Anexo 36)
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todos os contratos anteriormente descritos celebrados pelos CONSÓRCIOS RNEST
CONEST e CONPAR estavam vigentes, pelo que se pode inferir que os documentos
com a RIGIDEZ foram firmados com o intuito de dar aparência de legalidade ao
repasse de valores ilícitos referentes a essas contratações públicas.
Assim, ao promoverem as referidas formalizações de contrato e nota
fisca l ideologicamente falsos, bem como o subsequente depósito bancário em conta
titularizada por empresa de fachada, no período entre 04/10/10 e 03/12/10 os
denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR

FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA,
ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO COSTA,
agindo com unidade de desígnios e vontades, dissimularam a origem, disposição,
movimentação

e

propriedade

de

R$

1.150.000,00

provenientes

direta

e

indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel, fraude a
licitação contra a PETROBRAS e outros, violando o disposto no art. 1° da Lei 9613/98
e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.

5° contrato - 7a conduta de lavagem:
Em 04/11/10, a OAS, sob determinação de JOSÉ ALDEMÁRIO

PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES
MEDEIROS, seus administradores, e mediante a participação de MATEUS
COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, diretor financeiro desta empreiteira, firmou contrato
com a MO CONSULTORIA, no valor de R$ 660.000,00 e prazo de 30 dias úteis,
aludindo ao falso e genérico objeto de prestação de "serviços de auditoria fiscal e
trabalhista nas Obras da Diretoria SP".
Por determinação dos denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO

FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS e
MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, o contrato foi subscrito por representante
ainda não identificado da OAS, enquanto, como de hábito, a M.O. CONSULTORIA se
77/101
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da PETROBRAS por solicitação de PAULO ROBERTO COSTA. Todos eles estavam
plenamente cientes de que o objeto do contrato era absolutamente fictício, já que,
como se referiu anteriormente, a M.O. CONSULTORIA não prestava serviços de
qualquer natureza.
Com base nesse instrumento simulado, a pedido de YOUSSEF e
mediante pagamento, WALDOMIRO emitiu a nota fiscal n° 0000167 da M.O.
CONSULTORIA, com data de 20/12/10 e referência a prestação de serviços de
consu ltoria como natureza da operação, no valor bruto de R$ 660.000,00 e valor
líquido (descontados os tributos) de R$ 619.410,00. O documento fiscal especificou
que o valor deveria ser depositado na conta n° 13005754-2 da agência 0663 do
Banco Santander (033)123•
Os dados obtidos por intermédio da quebra de sigilo bancário
judicialmente

autorizada

da

empresa

M.O.

CONSULTORIA

demonstram

o

recebimento do exato valor líquido na conta especificada na nota fiscal 0000167 no
dia 03/01/11, tendo como depositante a OAS por meio de sua conta n° 115799 da
agência 910 do Banco 341124• Ademais, a própria OAS assumiu a realização do
pagamento em petição juntada ao evento 20 dos autos 5044988-33.2014.404.7000125 .
Na época da emissão dos documentos e correspondente pagamento,
todos os contratos anteriormente descritos celebrados pelos CONSÓRCIOS RNEST
CONEST e CONPAR estavam vigentes, pelo que se pode inferir que os documentos
com a M.O. CONSULTORIA foram firmados com o intuito de dar aparência de
legalidade ao repasse valores ilícitos obtidos a partir dessas contratações públicas.
122 Contrato juntado pela própria OAS no evento 20, COMP2 dos autos 5044988-33.2014.404.7000
(Anexo 37). É possível afirmar a autoria da assinatura de WALDOMIRO mediante confronto com
outras assinaturas dele constantes nos autos, como, por exemplo, em seu termo de declarações
juntado ao evento 14, AUTO_QUAUFIC7 dos autos 5049557-14.2013.404.7000 (Anexo 41).
123 Documento apreendido na sede da ARBOR Consultoria e juntado aos autos 504955714.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL5, fls. 000152 (Anexo 32). Posteriormente foi juntado aos
autos de inquérito policial n° 5044988-33.2014.404.7000 pela própria OAS (evento 20, COMP2 Anexo 37).
124 Anexo 40.
125 Autos 5044988-33.2014.404.7000, evento 20, PETl (Anexo 36).
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Assim, ao promoverem as referidas formalizações de contrato e nota
fisca l ideologicamente falsos, bem como o subsequente depósito bancário em conta
titularizada por empresa de fachada, no período entre 04/11/10 e 03/01/11, JOSÉ

ALDEMÁRIO

PINHEIRO

FILHO

("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKUN

MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ OUVEIRA, ALBERTO
YOUSSEF, WALDOMIRO DE OUVEIRA e PAULO ROBERTO COSTA, agindo com
unidade de desígnios e vontades, dissimularam a origem, disposição, movimentação
e propriedade de R$ 660.000,00 provenientes direta e indiretamente dos crimes de
organização criminosa, formação de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e
outros, violando o disposto no art. 1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do
crime de lavagem de capitais..

6° contrato- sa conduta de lavagem:
Na

data

de 01/02/11, a OAS, sob

determinação de JOSÉ

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKUN
MAGALHÃES MEDEIROS, seus administradores, e mediante a participação de
MATEUS COUTINHO DE SÁ OUVEIRA, diretor financeiro desta empreiteira, celebrou
o contrato n° GPI-224/2010 com a EMPREITEIRA RIGIDEZ, no valor de R$
1.864.048,71, prazo até o dia 28/02/11 e inverídico objeto de prestação de serviços
de

consultoria

técnica

para

recompor

financeiramente

o

Contrato

n°

0802.0000126.09.2 junto à Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG para a obra
Gasoduto Pilar Ipojuca.
Conforme se observa em instrumento apresentado pela própria

OAS

126
,

o contrato foi assinado por FERNANDO AUGUSTO STREMEL DE ANDRADE

como representante da OAS, o qual agia por orientação dos denunciados JOSÉ

ALDEMÁRIO

PINHEIRO

FILHO

("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKUN

MAGALHÃES MEDEIROS e MATEUS COUTINHO DE SÁ OUVEIRA, sendo que os
126 Evento 20, COMP2 dos autos 5044988-33.2014.404.7000 (Anexo 37). Novamente é possível
afirmar a autoria da assinatura de WALDOMIRO mediante confronto com outras assinaturas dele
constantes nos autos, como já referido anteriormente.
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quatro estavam plenamente cientes de que o objeto do contrato era absolutamente
fictício, com o único objetivo de dar aparência de legalidade a operação de lavagem
do dinheiro sujo oriundo da prática de crimes contra a administração pública, cartel,
corrupção e outros, em parte destinado pela OAS, por intermédio de YOUSSEF, para
PAULO ROBERTO COSTA e pessoas por ele indicadas.

Vale mencionar que uma via do mesmo contrato, um termo de seu
respectivo encerramento (sem data) e um boletim de medição dos supostos serviços
já haviam sido apreendidos na sede do escritório de contabilidade ARBOR, que
prestava serviços para o grupo criminoso comandado por YOUSSEF.
Todos os documentos estão assinados por WALDOMIRO pela
RIGIDEZ, sendo que no campo para subscrição do contrato e do termo de
encerramento pela OAS há indicação de FERNANDO AUGUSTO STREMEL DE
ANDRADE como representante127•

Na época de celebração do instrumento ora referido e do
correspondente pagamento, todos os contratos anteriormente descritos celebrados
pelos CONSÓRCIOS RNEST CONEST e CONPAR estavam vigentes, pelo que se pode
inferir que os documentos com a RIGIDEZ foram firmados com o intuito de dar
aparência de legalidade ao repasse de valores ilícitos referentes a essas contratações
públicas.
Com base nos aludidos documentos simulados com a RIGIDEZ, a
pedido de YOUSSEF e mediante pagamento, WALDOMIRO emitiu a nota fiscal n°
0000123 em nome da empresa de fach ada, datada de 04 de março de 2011 e com
alusão a prestação de serviços de consultoria como natureza da operação, com valor
bruto de R$ 1.864.048,71 e valor líquido (descontados os tributos) de R$
1.749.409, 71. O documento fiscal especificava que o valor deveria ser creditado para

a conta n° 13005759-7 da agência 0663 do Banco Santander (033) 128•
A quebra de sigilo bancário da RIGIDEZ demonstrou que o referido
127 Evento 488, AP-INQPOL6, fls. 00165/00171 dos autos 5049557-14.2013.404.7000 (Anexo 33).
128 Documento apreendido na sede da ARBOR contabilidade e juntado ao evento 488, AP-INQPOLS,
fls. 000153 dos autos 5049557-14.2013.404.7000 (Anexo 32). Posteriormente foi juntado pela OAS
aos autos de inquérito policial n° 5044988-33.2014.404.7000. evento 20, COMP2 (Anexo 37).
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valor líquido foi recebido na mesma conta indicada na nota na data de 18/03/11,
tendo como transferente a conta n° 1139509 da agência 389 do Banco 237 em nome
da CONSTRUTORA OAS LTDA129• Não bastasse isso, novamente a própria OAS
assumiu a realização do pagamento em petição juntada ao evento 20 dos autos
5044988-33.2014.404.7000130•
Assim, ao promoverem as referidas formalizações de contrato e nota
fiscal ideologicamente falsos, bem como o subsequente depósito bancário em conta
titularizada por empresa de fachada, no período entre 01/02/11 e 18/03/11, os
denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEL DE

ANDRADE,

MATEUS

COUTINHO DE

SÁ OLIVEIRA,

ALBERTO

VOUSSEF,

WALDOMIRO DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO COSTA, agindo com unidade de
desígnios, dissimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade de R$
1.864.048,71 provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização
criminosa, formação de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e outros,
violando o disposto no art. 1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de
lavagem de capitais.

7° contrato - ga conduta de lavagem:
Por fim, na data de 01/08/11, a OAS, sob determinação de JOSÉ

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKLIN
MAGALHÃES MEDEIROS, seus administradores, e mediante a participação de
MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, firmou o contrato n° OP 019-11 com a
EMPREITEIRA RIGIDEZ, representada por WALDOMIRO DE OLIVEIRA. Tratou-se,
desta feita, de instrumento celebrado com prazo até 31/12/11, no montante de R$
1.000.000,00, e falso objeto de prestação de "serviços de levantamentos quantitativos
e elaboração de proposta técnica e comercial para participação da concorrência de
129 Anexo 40.
IJOAutos 5044988-33.2014.404.7000, evento 20, PETl (Anexo 36).
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construção do Projeto Parque Shopping Maceió"131•
Por determinação de JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO
PINHEI RO"),

AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES

MEDEIROS

e

MATEUS

COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, o contrato foi assinado por JOÃO ALBERTO LAZZARI

como representante da OAS, sendo que os quatro estavam plenamente cientes de
que o objeto do contrato era absolutamente fictício, com o único objetivo de dar
aparência de legalidade a operação de lavagem do dinheiro sujo oriundo da prática
de crimes contra a administração pública, cartel, corrupção e outros, visto que a
RIGIDEZ não prestava quaisquer outros serviços que não a emissão de documentos
simulados para operacionalizar o repasse de valores indevidos.
JOÃO ALBERTO e WALDOMIRO subscreveram, ainda, termo de

encerramento contratual referente ao referido instrumento, no qual, com data de 31
de dezembro de 2011, afirma-se a execução int egral dos serviços e o recebimento de
todos os pagamentos a eles vinculados132.
Todos os contratos anteriormente descritos celebrados pela OAS por
meio de consórcios com a PETROBRAS estavam em vigor na data de celebração do
instrumento simulado com a RIGIDEZ, pelo que se pode inferir que os documentos
com a RIGIDEZ foram firmados com o intuito de dar aparência de legalidade ao
repasse valores ilícitos obtidos a partir dessas contratações públicas.
Com base no aludido contrato simulado e no seu termo de
encerramento, no dia 23/05/12 WALDOMIRO, por ordem de YOUSSEF e mediante
pagamento, emitiu a nota fiscal n° 00000025, tendo como prestadora de serviços a
RIGIDEZ e como tomadora a OAS, no valor bruto de R$ 1.000.000,00, que
corresponde ao valor líquido (descontados os impostos) de R$ 938.500,00. O
documento especifica ainda que o depósito deveria se dar na conta n° 10450-8 da

131Documento apreendido na sede da empresa de contabilidade ARBOR e juntado ao evento 488,
AP-INQPOL6 e AP-INQPOL7, fls. 000184/000191 dos autos 5049557-14.2013.404.7000.
Posteriormente foi juntado aos autos de inquérito policial n° 5044849-81.2014.404.7000 pela
própria OAS (evento 30, COMP2).
1320 documento foi apreendido no escritório da ARBORjuntamente com o contrato mencionado na
nota anterior, tendo sido juntado ao evento 488, AP-INQPOL7, fls. 000192 dos autos 504955714.2013.404.7000.
82/101

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MINISTÉRIO PúBLICO fEDERA L

agência 8059 do Banco Itaú (341) e discrimina como objetivo o objeto do referido
contrato 019-11133.
A quebra de sigilo bancário da EMPREITEIRA RIGIDEZ confirma o
recebimento, no dia 29/05/12, do exato valor líquido antes mencionado na mesma
conta indicada na nota, sendo o pagamento oriundo da conta n° 1736515 da agência
138 do Banco 237, titularizada pela OAS S.A134.
Assim, ao promoverem as referidas formalizações de contratos e nota
fiscal ideologicamente falsos, bem como o subsequente depósito bancário em conta
titularizada por empresa de fachada, tem-se que, no período entre 01/08/11 e
29/05/12, os denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"),
AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ
OLIVEIRA, JOÃO ALBERTO LAZZARI, ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE
OLIVEIRA e PAULO ROBERTO COSTA, agindo com conluio e unidade de desígnios,

dissimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 1.000.000,00
provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação
de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e outros, vio lando o disposto no art.
1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.
4.2.2. Da lavagem de dinheiro mediante negócios simulados e
pagamentos entre a COESA e a EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA.

Nos mesmos moldes já explicitados em relação aos contratos
firmados com a OAS para lavar o dinheiro sujo, foram feitos contratos entre a COESA
ENGENHARIA e as empresas de fachada do grupo de YOUSSEF. A COESA
ENGENHARIA tem a OAS como sócia majoritária, com 99,99% de participação

desde 07/01/98, conforme pesquisa de rastreamento societários que acompanha esta
denúncia135 .
Assim, conforme demonstram documentos apreendidos na sede da
- -- - - - - 133Evento 488, AP-INQPOL6, fls. 000154 dos autos 5049557-14.2013.404.7000.
134ANEXO 40.
135 Anexo 23.
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empresa de contabilidade ARBOR, a COESA ENGENHARIA LTDA., sob

deteJ/Y~~a-a._

de JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO") e AGENOR FRANKUN

MAGALHÃES MEDEIROS, administradores do Grupo OAS, firmou, em 03/05/10,
contrato com a RIGIDEZ, no valor de total de R$ 650.000,00 e prazo até setembro de
2010, aludindo ao genérico e falso objeto de "serviços de consultoria técnica para
obras setor civil e elaborar dentro das possibilidades dos projetos a estruturação
financeira que possa viabilizar a implantação dos projetos, para o interior paulista"136.
Por determinação de JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES

MEDEIROS

e

MATEUS

COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, este último diretor financeiro da empreiteira, o
contrato foi assinado por representante ainda não identificado da OAS, enquanto,
como de hábito, a RIGIDEZ se fez representar por WALDOMIRO DE OUVEIRA137,
prestando serviços a ALBERTO YOUSSEF que, por sua vez, comandava o esquema de
lavagem de recursos desviados da PETROBRAS por solicitação de PAULO ROBERTO.
Todos eles estavam plenamente cientes de que o objeto do contrato era
absolutamente inverídico, já que, como se referiu anteriormente, a RIGIDEZ não
prestava quaisquer outros serviços que não a emissão de documentos simulados
para operacionalizar o repasse de valores indevidos.
A utilização da COESA no esquema de forma imbricada com a OAS é
corroborada pelo fato de que, em que pese não se tenha identificado o responsável
pela assinatura do contrato em pauta em nome da empreiteira, a mera análise visual
deixa claro que se trata da mesma pessoa que subscreveu o 3°, 4° e 5° contratos
acima identificados em nome da OAS.
Em que pese o instrumento previsse o pagamento em parcelas
mensais de R$ 130.000,00 no período entre maio e setembro de 2010, a quebra de
sigilo bancário da RIGIDEZ revela que o adimplemento se deu mediante duas
136 Evento 49557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL24 e AP-INQPOL25, fls. 000696/000700
(Anexos 42 e 43).
137 É possfvel afirmar a autoria da assinatura de WALDOMIRO mediante confronto com outras
assinaturas dele constantes nos autos, como, por exemplo, em seu termo de declarações juntado ao
evento 14, AUTO_QUAUFIC7 dos autos 5049557-14.2013.404.7000 (Anexo 41).
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transferências eletrônicas, uma no valor de R$ 366.015,00 no dia 08/ 09/10 e outra
no montante de R$ 244.010,00 na data de 20/09/10138. Ambas foram recebidas pela
conta n° 104508 da agência 8059 do banco Itaú (341), titularizada pela RIGIDEZ,
tendo como depositante a COESA ENGENHARIA LTDA. por meio das contas
4540443886 da agência 454 do banco 399 e 1911902 da agência 2372 do banco 237,
respectivamente139•
Os denunciados JOSÉ AlDEMÁRIO PINHEIRO FilHO, AGENOR

FRANKUN MAGAlHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ OliVEIRA, na
condição de gestores e agente da OAS, preocupavam-se de maneira nítida em
dissimular, tanto quanto possível, a operação de lavagem do dinheiro sujo oriundo da
prática de crimes contra a administração pública, cartel, corrupção e outros, em parte
destinado pela OAS, por intermédio de AlBERTO VOUSSEF e WAlDOMIRO DE

OliVEIRA, para PAUlO ROBERTO COSTA e pessoas por ele indicadas.
Dos fatos até então descritos, observa-se a coincidência de
pagamentos realizados para as empresas de WAlDOMIRO nos dias 08/09/10 e
20/09/10, com fundamento em diferentes negócios inverídicos, da seguinte forma:

1) conforme referido no 2° contrato analisado no item anterior, nas
mencionadas datas foram realizados pagamentos da CONSTRUTORA
OAS para a M.O. nos valores de R$ 337.860,00 e R$ 225.240,00
respectivamente;
2) a análise do 3° contrato do item anterior, por sua vez, demonstrou
pagamentos de R$ 140.775,00 e R$ 70.387,50 da CONSTRUTORA
OAS para a RCI nas mesmas datas; e
3) por fim, a análise aqui realizada demonstrou pagamento de R$

366.015,00 e R$ 244.010,00 da COESA para a RIGIDEZ nas mesmas
datas.
138 Conforme bem esclareceu a autoridade policial na representação acostada ao evento 1 dos autos
50734751320144047000: "a primeira (trarsferência eletrônica) referente ao valor de três parcelas e
a segunda referente as duas últimas parcelas, descontando-se os valores referente aos tributos,
cujo percentual é de 6,15% (IRRF 1,50%, PIS 0,65% e COF1NS 3,00%, CSLL 1,00% • Anexo 18)".
139 Anexo 4 0.
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Com isso, tem-se um total de R$ 844.650,00 de depósitos realizados
por empresas do grupo OAS em contas controladas por VOUSSEF e WALDOMIRO
com vinculação a repasses a PAULO ROBERTO no dia 08/09/10 e um total de R$
536.637,50 de pagamentos realizados entre os mesmos envolvidos no dia 20/09/10.
A pulverização de pagamentos é estratagema conhecido para burlar a fiscalização
estata l sobre a prática de lavagem de ativos, demonstrando a plena ciência da
ilicitude das condutas que tinham os denunciados VOUSSEF, WALDOMIRO, PAULO

ROBERTO, LÉO PINHEIRO, AGENOR e MATEUS.
A realização de pagamentos fracionados, com referência a contratos
com objetos falsos distintos, visava ao intuito dos acusados de dissimular a origem
espúria dos valores, impedindo inclusive a vinculação a algum contrato específico
com a PETROBRAS, dada a existência de contratos simultâneos com a estatal e a
impossibilidade de se vincular os valores dos negócios simulados com uma
porcentagem de dado negócio com a estatal.
Conforme já se referiu inúmeras vezes, todos os envolvidos estavam
cientes de que o objeto do contrato apreendido era falso e que os depósitos
realizados na conta da RIGIDEZ não tinham justificação legal, servindo apenas ao
intuito de dar aparência de legalidade a movimentação do dinheiro sujo pela
organização criminosa .

Na época de celebração do aludido instrumento e dos respectivos
pagamentos,

todos

os

contratos

anteriormente

descritos

celebrados

pelos

CONSÓRCIOS RNEST CONEST e CONPAR estavam vigentes, pelo que se pode inferir
que se referem a lavagem de ativos ilícitos obtidos a partir dessas contratações
públicas.
Diante de tal quadro, tem-se que, ao rea lizar pagamentos em conta
bancária titularizada pela empresa de fachada RIGIDEZ nas datas de 08/09/10 e
20/09/10 com base em contrato ideo logicamente falso por eles formalizado em
03/05/10, os denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"),

AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ
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OLIVEIRA, Al BERTO YOUSSEF, WAlDOMIRO DE OLIVEIRA e PAUlO ROBERTO
COSTA, agindo com unidade de desígnios e vontades, dissimularam a origem,
disposição, movimentação e propriedade de R$ 650.000,00 provenientes direta e
indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel, fraude a
licitação contra a PETROBRAS e outros, violando o disposto no art. 1° da Lei 9613/98
e incorrendo, por duas vezes, na prática do crime de lavagem de capitais.
4.2.3. Da lavagem de dinheiro mediante negócios simulados e
pagamentos entre a COESA e a M.O. CONSUlTORIA COMERCIAL E lAUDOS

ESTATÍSTICOS lTDA.
No ano de 2011, a COESA ENGENHARIA, controlada pela OAS, sob
determinação dos administradores JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("lÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKLIN

MAGAlHÃES

MEDEIROS

e

MATEUS

COUTINHO DE SÁ OUVEIRA, este último diretor financeiro da empreiteira, também
efetuou pagamentos a empresa M.O. CONSULTORIA, administrada por WAlDOMIRO

DE OLIVEIRA e utilizada nesta transação por ALBERTO YOUSSEF que, por sua vez,
comandava o esquema de lavagem de recursos desviados da PETROBRAS por
solicitação de PAULO ROBERTO COSTA.
Tais pagamentos foram efetuados no propósito de dissimular a
origem de valores indevidos auferidos direta e indiretamente com a prática de crimes
contra a administração pública, cartel, corrupção e outros, no seio e em desfavor da
PETROBRAS. Todos os agentes estavam plenamente cientes de que o objeto do
contrato era absolutamente fictício, já que, como se referiu anteriormente, a M.O.
CONSULTORIA não prestava serviços de qualquer natureza.
Assim, tem-se que a COESA não foi utilizada tão somente para
justificar o repasse de valores indevidos para a RIGIDEZ, mas também para a M.O.
CONSULTORIA.
Nesse sentido, veja-se inicialmente que, na mesma oportunidade em
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que identificado o contrato entre a COESA e a RIGIDEZ antes referido, foi apreendida
a nota fiscal n° 000169 da M.O. CONSULTORIA, datada de 20/12/10, a qual faz
referência ao pagamento de consultoria financeira e tributária em tese prestada pela
empresa de WALDOMIRO à COESA. O valor bruto da nota é de R$ 464.048,70 e o
valor líquido (descontados os impostos) de R$ 435.509,70.140
Vale destacar, como bem observado pela autoridade policial na
representação que inaugurou os autos 50734751320144047000 que o endereço da
COESA registrado no documento fiscal é o mesmo da própria Construtora OAS,
mudando tão somente o número da sala141 •
A quebra de sigilo bancário da M.O. confirma o pagamento, na data
de 03/01/11, do exato valor líquido antes referido na mesma conta bancária indicada
para depósito no documento fiscal (n° 13005754-2 da agência 0663 do Banco
Santander) mediante depósito oriundo de conta bancária titularizada pela COESA
(conta n° 4540443886 da agência 454 do banco 399)142 •
Como já se disse, o objeto da referida nota fiscal é absolutamente
fictício e completamente sem fundamento legal o pagamento efetuado para a M.O.,
tratando-se em verdade de operação para a lavagem do dinheiro sujo oriundo da
prática de crimes contra a administração pública, cartel, corrupção e outros,
destinado em parte pela OAS, por intermédio de VOUSSEF, para PAULO ROBERTO
COSTA e pessoas por ele indicadas.

Destaque-se que, na época de emissão da nota e do respectivo
pagamento,

todos

os

contratos

anteriormente

descritos

celebrados

pelos

CONSÓRCIOS RNEST CONEST e CONPAR estavam vigentes, pelo que se pode inferir
que foram firmados com o intuito de legitimar o repasse de valores ilícitos referentes
a essas contratações públicas.
Diante de tal quadro, tem-se que, ao efetuar pagamento na conta
bancária da empresa de fachada M.O. com base em nota fiscal de prestação de
serviços ideologicamente falsa por eles formalizada, no período entre 20/12/10 e
140Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL24, fls. 000694 (Anexo 42).
141 Autos 50734751320144047000, evento L INIC1, fls. 114 (Anexo 18).
142 Anexo 40.
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03/01/11 os denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO
AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ
OLIVEIRA, ALBERTO VOUSSEF, WALDOMIRO DE OUVEIRA e PAULO ROBERTO
COSTA, agindo com unidade de desígnios e vontades, dissimularam a origem,

disposição, movimentação e propriedade de R$ 464.048,70 provenientes direta e
indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel, fraude a
licitação contra a PETROBRAS e outros, violando o disposto no art. 1° da Lei 9613/98
e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.
4.2.4. Da lavagem de dinheiro mediante negócios simulados e
pagamentos entre COESA, CONSÓRCIO VIÁRIO SÃO BERNARDO e as empresas
EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA. E M.O. CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS
ESTATÍSTICOS LTDA.

Não bastasse a utilização da COESA, o grupo OAS, por
determinação dos denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO
PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES

MEDEIROS

e

MATEUS

COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, este último diretor financeiro da empreiteira, serviu-se

também do CONSÓRCIO VIÁRIO SÃO BERNARDO para a celebração de documentos
ideologicamente falsos com a RIGIDEZ e a M.O. a fim de dar aparência de legalidade
a operações de lavagem do dinheiro sujo oriundo da prática de crimes contra a
administração pública, cartel, corrupção e outros, destinado em parte pela OAS, por
intermédio de YOUSSEF, para PAULO ROBERTO COSTA e pessoas por ele indicadas.
Consoante demonstra o documento de rastreamento societário em anexo, trata-se
de consórcio integrado pela mesma COESA, além da CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S/A143.
Documentos

apreendidos

na

sede

das

empresas

de

contabilidade que prestavam serviços para ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO
(ARBOR e ART CONTÁBIL) dão conta de que ambas as empresas de fachada
143 Anexo 23.
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encaminharam ao referido Consórcio propostas de prestação de serviços.
Mais especificamente, a M.O. enviou a proposta 1709/2011-mo,
datada de 23/05/11, no valor de R$ 780.000,00 para "serviços de Consultoria Fiscal e
Trabalhista para o encerramento do Consórcio Viário São Bernardo". O documento foi
subscrito por WALDOMIRO DE OLIVEIRA144.
Com base nesse fundamento falso, no dia 08/12/11, a pedido de

YOUSSEF e mediante pagamento, WALDOMIRO fez emitir a nota fiscal n°
00000018, tendo como prestadora de serviços a M.O. CONSULTORIA e como
tomador o CONSÓRCIO VIÁRIO SÃO BERNARDO, no valor bruto de R$ 780.000,00,
que corresponde ao valor líquido (descontados os impostos) de R$ 732.030,00. O
documento faz referência à prestação de serviços de consultoria e especifica que o
depósito deveria ser feito na conta corrente n° 10338-5 da agência 8059 do Banco
Itaú (341)145.
Conforme demonstram os dados obtidos em decorrência da
quebra de sigilo bancário da M.O., no dia 20/12/11 a COESA, por meio de sua conta
bancária n° 117423 da agência 910 do Banco Itaú (341), realizou o depósito do exato
va lor líquido referido na mencionada nota fiscal para a conta bancária da M.O.
indicada no mesmo documento146 .
Já a EMPREITEIRA RIGIDEZ enviou a proposta n° 804-11, datada
de 14 de fevereiro de 2011, para suposta elaboração de atestado final para o
encerramento do Consórcio, no valor de R$ 1.070.000,00, a serem pagos ao final dos
serviços.147
Com base na falseada prestação de serviços, no dia 07/12/11

WALDOMIRO, a pedido de YOUSSEF e mediante pagamento, emitiu a nota fiscal n°
00000010, tendo como prestadora de serviços a RIGIDEZ e como tomador o
CONSÓRCIO VIÁRIO SÃO BERNARDO, no valor bruto de R$ 1.070.000,00, que
corresponde ao valor líquido (descontados os impostos) de R$ 1.004.195,00. O
144 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 491, AP-INQPOL152, fls. 63 (Anexo 44).
145 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL8, fls. 000248 (Anexo 45).
146 Anexo 40.
147 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-JNQPOL27, fls. 000766 (Anexo 17).
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documento faz referência a "serviços de elaboração de atestado de obra cf. contrato
111/2009" e especifica que o depósito deveria se dar na conta n° 13005759-7 da
agência 0663 do Banco Santander (033) 148•
A quebra de sigilo bancário da RIGIDEZ comprova que no dia
27/12/11 a conta bancária referida na nota recebeu depósito do exato va lor líquido
de R$ 1.004.195,00, tendo como depositante a COESA ENGENHARIA LTDA. por meio
da conta 117423 da agência 910 do banco 341 149 .
Conforme já se referiu inúmeras vezes, todos os envolvidos
estavam cientes de que o objeto dos documentos era falso e que os depósitos
realizados nas contas da RIGIDEZ e da M.O. não tinham justificação legal, referindo-se
apenas a estratagema para dar aparência de legalidade a operação de lavagem do
dinheiro sujo oriundo da prática de crimes contra a administração pública, cartel,
corrupção e outros, destinado em parte pela OAS, por intermédio de YOUSSEF, para
PAULO ROBERTO COSTA e pessoas por ele indicadas.
Na época de emissão dos referidos documentos e dos respectivos
pagamentos,

todos

os

contratos

anteriormente

descritos

celebrados

pelos

CONSÓRCIOS RNEST CONEST e CONPAR estavam vigentes, pelo que se referem a
repasse de va lores ilícitos referentes a essas contratações públicas.
Conduta de lavagem entre CONSÓRCIO VIÁRIO SÃO BERNARDO,
COESA e M.O. CONSULTORIA:
Diante de tal quadro, tem-se que, ao oportunizar o pagamento em
conta bancária titularizada pela M.O. CONSULTORIA com base em documentos e
nota fiscal referentes a fa lsa prestação de serviços por eles formalizados, no período
entre 23/05/11 e 20/12/11 os denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO filho
(" LÉO PINHEIRO" ), AGENOR FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS
148 Os documentos apreendidos na sede da Arbor encontram-se nos autos 504955714.2013.404.7000, evento 488, AP-INQP0_27, fls. 000774 e AP-INQPOL8, fls. 000247 (Anexos 17 e
45, respectivamente). Já a apreensão das mesmas notas no escritório da Art Contábil, do já
denunciado contador "Toninha", é atestada pelo relatório de análise de documentos juntado ao
evento 442, INF37 dos mesmos autos (Anexo 46).
149 Anexo 40.
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PAULO ROBERTO COSTA, agindo em conluio e com unidade de desígnios,
dissimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 780.000,00
provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa/ formação
de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e outros, violando o disposto no art.
1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.

Conduta de lavagem entre CONSÓRCIO VIÁRIO SÃO BERNARDO,
COESA e RIGIDEZ.:
De igual forma, ao oportunizar o pagamento em conta bancária
titularizada pela RIGIDEZ com base em documentos e nota fiscal referentes a falsa
prestação de serviços por eles formalizados, no período entre 14/02/11 e 27/12/11,
os denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR

FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA,
ALBERTO YOUSSEF/ WALDOMIRO DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO COSTA,
agindo com unidade de desígnios e vontades, dissimularam a origem, disposição,
movimentação

e

propriedade

de

R$

1.070.000,00

provenientes

direta

e

indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel, fraude a
licitação contra a PETROBRAS e outros, violando o disposto no art. 1° da Lei 9613/98
e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.

5. Uso de documentos falsos (5° CONJUNTO DE FATOS - UJ")
JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO e AGENOR FRANKUN MAGALHÃES
MEDEIROS, de modo consciente e voluntário, tendo domínio dos fatos e na
qualidade de autores mediatos deste crime, também fizeram uso de documentos
falsos por duas vezes, no dia 27/10/2014, às 10:15 e às 10:17 da manhã, perante a 13a
Vara Federal Criminal de Curitiba, fraudando a instrução processual.
Com efeito, o r. Juízo dessa Vara, em despachos datados do dia 08 de
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outubro de 2014, 150 tendo em vista indicativos de relacionamento entre a OAS e
empresas de VOUSSEF, intimou a empresa OAS, a qual havia se disposto a
"colaborar" com as investigações, para que atendesse a solicitação policial a fim de

"confirmar ou não a existência dessas transações, se positivo discriminá-/as e esclarecer
suo natureza, juntando eventuais contratos e notas fiscais que os amparem, bem como
a eventual comprovação dos serviços contratados." O r. Juízo expressamente ressalvou
que questões relativas ao direito de silêncio deveriam ser levadas ao r. Juízo.
Em seguida, os denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO e AGENOR, na
qualidade de administradores da OAS, conhecendo os fatos pretéritos aqui
denunciados e possuindo poder de decisão, em afronta à dignidade do Poder
Judiciário, usaram, por meio de seus advogados (em autoria mediata, não havendo
indicativos nos autos de que os advogados conhecessem a sua falsidade),
documentos fa lsos, nesta capital, como se hígidos fossem, turbando as investigações
e criando risco concreto à instrução criminal.
Os documentos apresentados nos autos 5044849-81.2014.404.7000
consistiram em nota fiscal de prestação de supostos serviços da empresa MO
CONSULTORIA para a OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contrato de
prestação de supostos serviços de consu ltoria entre esta e aquela empresa, nota
fiscal de prestação de supostos serviços da empresa CMPREITEIRA RIGIDEZ para a
OAS S/A e contrato de prestação de supostos serviços entre estas duas últimas
empresas. 151
Já nos autos 5044988-33.2014.404.7000 foram apresentadas 03 notas
fiscais

de

prestação

de

supostos

serviços

da

empresa

RIGIDEZ

para

a

CONSTRUTORA OAS LTDA., 03 contratos de prestação de supostos serviços de

consultoria entre esta e aquela empresa, 02 notas fiscais de prestação de supostos
serviços da empresa RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. para a mesma construtora,
contrato de prestação de supostos serviços entre estas duas últimas empresas, nota
150 Autos 5044849-81.2014.404.7000, evento 20 e autos 5044988-33.2014.404.7000, evento 12.
151 Evento 30, autos 5044849-81.2014.404.7000.
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fiscal de prestação de supostos serviços da
CONSTRUTORA OAS, bem como contrato de prestação de supostos serviços entre
ambas.
Esses contratos e notas fiscais, conforme imputado e provado
anteriormente nesta peça, são ideologicamente falsos. Eles foram apresentados sem
qualquer ressalva quanto à inveracidade do seu conteúdo e quanto à ausência da
prestação de serviços, muito embora a empresa já houvesse comparecido aos autos
e conhecesse as suspeitas de pagamento dissimulado de propina. Documentos falsos
são feitos para iludir e conduzir a investigação a caminhos incorretos, assim como o
uso de tais documentos, o que constitui embaraço à apuração criminal.
JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR
FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, na condição de administradores de empresas

integrantes do Grupo OAS, também fizeram uso de documentos ideologicamente
falsos quando apresentaram, sem ressalvas, perante a Justiça Federal, contratos
fraudulentos firmados por empresas do Grupo OAS com empresas de fachada
controladas ALBERTO YOUSSEF, incorrendo, assim, na prática, por duas vezes, do
crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, c/c art. 299, ambos do Código
Penal.
6. Capitulação

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Federal denuncia:
I) pelo 1° Fato - "A": a) JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO
PINHEIRO"), b) AGENOR FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS, c) FERNANDO
AUGUSTO STREMEL ANDRADE, d) JOÃO ALBERTO LAZZARI, e) MATEUS
COUTINHO DE SÁ OUVEIRA e f) JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLU como

incursos nas penas do art. 2° "caput" e § 4°, II, III, IV e V c/c art. 1°, §1 °, da lei
12.850/2013, devendo incidir a agravante do art. 2°

§

3° da lei 12.850/2013 para os
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denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO'

).b-~~fW
tE

FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS, que comandaram o núcleo da organização
referente ao grupo OAS;
ll) pelo 2° e 3° conjuntos de fatos - "D" e "E": a) JOSÉ ALDEMÁRIO

PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), b) AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES
MEDEIROS, c) MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, d) JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLLI, e) FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE e f)
JOÃO ALBERTO LAZZARI como incursos nas sanções do artigo 333, caput do
Código Penal, por 20 vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com
incidência da causa especial de aumento prevista no parágrafo único do mesmo
artigo tendo em vista que, em razão das promessas de vantagens indevidas, o
funcionário por equiparação PAULO ROBERTO COSTA omitiu e praticou at os de ofício
com infração de dever funcional;

DI) pelo 2° e 3° conjuntos de fatos - "O" e "E": a) PAULO ROBERTO
COSTA e b) ALBERTO YOUSSEF como incursos nas penas do artigo 317 caput do
Código Penal, por 20 vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com
incidência da causa especial de aumento prevista no § 1o do mesmo artigo tendo em

vista que, em consequência das promessas de vantagens indevidas, o funcionário por
equiparação PAULO ROBERTO COSTA omitiu e praticou atos de ofício com infração
de dever funcional. Em relação a PAULO ROBERTO COSTA deve incidir também a
causa de aumento de pena prevista no artigo 327, § 2° do Código Penal, eis que
praticou os ilícitos enquanto ocupante de função de direção de sociedade de
economia mista;

IV) pelo 4° conjunto de fatos - "F": a) JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO
FILHO (" LÉO PINHEIRO"), b) AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, c)
MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, d) PAULO ROBERTO COSTA, e) ALBERTO
YOUSSEF e f) WALDOMIRO DE OLIVEIRA como incursos nas sanções do art. 1° c/c
art. 1° § 2°, II, da lei 9613/98, por 14 vezes, em concurso material (artigo 69 do
Código Penal), com incidência da causa especial de aumento de pena do § 4° do
95/101
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mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido por intermédio de organização
criminosa.
V) pelo 4° conjunto de fatos - "F", mais especificamente pelas 2a, 33 e

9a condutas de lavagem narradas no capít ulo 4.2.1.: JOÃO ALBERTO LAZZARI, como
incurso nas sanções do art. 1° c/c art. 1° § 2°, II, da lei 9613/98 por 3 vezes, em
concurso material (artigo 69 do Código Penal), com incidência da causa especial de
aumento de pena do § 4° do mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido
por intermédio de organização criminosa.

VI) pelo 4° conjunto de fatos - "F", mais especificamente pela ga
conduta de lavagem narradas no capítulo 4.2.1.: FERNANDO AUGUSTO STREMEL

ANDRADE, como incurso nas sanções do art. 1° c/c art. 1°

§ 2°,

li, da lei 9613/98,

com incidência da causa especial de aumento de pena do § 4° do mesmo artigo pelo
fato de o crime ter sido cometido por intermédio de organização criminosa.

VII) pelo 5° conjunto de fatos - "J": a) JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO
e b) AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS como incursos nas penas do art.
304, c/c art. 299, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso material
(artigo 69 do Código Penal).
7. Requerimentos finais

Desse modo, requer o Ministério Público Federal:
a)

o recebimento desta denúncia, a citação dos denunciados para

responderem à acusação e sua posterior intimação para audiência, de
modo a serem processados no rito comum ordinário (art. 394, § 1°, I, do
CPP), até final condenação, na hipótese de ser confirmada a imputação,
nas penas da capitulação;
b)

a oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça;
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c)
com réus presos, mas também com base no art. 71 da Lei 10.741/03
(Estatuto do Idoso), e no art. 11.2 da Convenção de Palerma (Convenção

da ONU contra o Crime Organizado Transnacional - Decreto Legislativo
231/2003 e Decreto 5.015/2004);

d)

seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes,

ou do seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em
contas e investimentos bancários e os montantes em espécie
apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no
montante de pelo menos R$ 29.321.227,22, correspondente ao
montante de que participou a OAS no valor de 1% de todos os
contratos e aditivos mencionados nesta denúncia, no interesse dos
quais houve o pagamento de propina a PAULO ROBERTO COSTA e a
agentes, públicos e privados, por ele indicados.
e)

sem prejuízo do disposto na alínea anterior; o arbitramento

cumu lativo do dano mínimo, a ser revertido em favor da PETROBRAS,
com base no art. 387, caput e IV, do CPP. no montante de

M

213.039.145,36, correspondente a 3% do valor tota l de todos os
contratos e aditivos mencionados nesta denúncia, no interesse dos
quais houve a corrupção de empregados da PETROBRAS. Tal valor é
estimado com base no fato de que é possível supor que os
denunciados causaram danos a PETROBRAS de pelo menos o valor das
propinas que foram pagas, à agentes públicos e privados, em
decorrência

dos

referidos

contratos.

Esse

valor

é

calculado

independentemente da quota parte da OAS nos consórcios que
executaram tais contratos, ante natureza solidária da obrigação,
97/101
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conforme art. 942, caput, segunda parte, do Código Civil.
Curitiba, 11 de dezembro de 2014.
Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República
Januário Paludo
Procurador Regional da República
Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República
Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República
Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República
ROL DE TESTEMUNHAS:

Orlando Martello
Procurador Regional da República
Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República
Diogo Castor de Mattos
Procurador da República
Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

1. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, brasileiro, divorciado, CPF
695.037.708- 82, residente na Rua Iara, 123, apartamento 101, Itaim, São Paulo/SP.
sendo colaborador da Justiça conforme acordo de colaboração apresentado nesta
denúncia, nos termos da Lei 12.850/13, como Anexo 51 (depoimentos Anexo 52);
2. JUUO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, brasi leiro, casado, CPF 416.165.708-06,
residente na Rua Oscar de Almeida, 40, Morumbi, São Paulo/SP. sendo colaborador
da Justiça conforme acordo de colaboração apresentado nesta denúncia, nos termos
da Lei 12.850/13, como Anexo 49 (depoimento constitui Anexo 50);
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3. PEDRO ARAMIS DE LIMA ARRUDA, empregado da PETROBRAS, residente e

domiciliado no Rio de Janeiro;

4. GERSON LUIZ GONÇALVES, empregado da PETROBRÁS, residente e domiciliado
no Rio de Janeiro;

5. MARCELINO

GUEDES FERREIRA MOSQUEIRA GOMES, empregado da

PETROBRAS, residente e domiciliado no Rio de Janeiro;

6. VENINA VELOSA DA FONSECA, empregada da PETROBRÁS, residente e
domiciliada no Rio de Janeiro;

7. MARCIO ADRIANO ANSELMO, delegado de Polícia Federal, lotado na
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba;
8. MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, brasileira, nascida em 24/02/1970, natural de

São Pau lo/ SP, contadora, CPF 112.934.478- 97;

9. LEONARDO MEIRELLES, brasileiro, divorciado, nascido em 02/05/1975, natural de
São Pau lo/SP, filho de Luiz Carlos Meirelles e Wilma Ribeiro Meirelles, emp resário, CPF
265.416.238-99, residente na Rua Mateus Grou, 109, apartamento 43, Pinheiros, São
Paulo
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Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FoR ÇA TAREFA "OPERAçÃo LAVA JATo"

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO PARANÁ
Autos n° 5044849-81.2014.404.7000 e 5044988-33.2014.404.7000 (IPL's referentes à
OAS), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL originário), 5073475-13.2014.404.7000 (Buscas
e Apreensões) e conexos
O Ministério Público Federal oferece denúncia em separado

em

desfavor de ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA, WALDOMIRO DE

OLIVEIRA, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), AGENOR
FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE,
JOÃO ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLLI, com anexos que a integram para os devidos fins.
1 - Registra-se que a imputação dos crimes mencionados de cartel,
contra as licitações e tributários será rea lizada em denúncia autônoma. Do mesmo
modo, embora sejam mencionados ao longo da denúncia, para efeitos de
contextualização, não serão objeto desta denúncia, mas de peça acusatória
autônoma, os crimes de corrupção e correlat os relativos a RENATO DE SOUZA
DUQUE, ex-Diretor de Serviços da PETROBRAS, e a outros empregados da

PETROBRAS.
2 - A fim de cumprir o art. 7°, § 3°, da lei 12.850/2013, os acordos de
colaboração premiada de JUUO CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA DE RIBEIRO e
PAULO ROBERTO COSTA, encontram-se nos anexos 49, 51 e 53, respectivamente.
3 - Requer seja juntada a Folha de Antecedentes Criminais dos
denunciados constantes dos bancos de dados de que tem acesso a Justiça Federal.

4 - Requer seja oficiado a Petróleo do Brasileiro S/A, a fim de que
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encaminhe todos os contratos e aditivos contratuais que com ela foram celebrados
pela OAS ou algum de seus Consórcios, mencionados na denúncia ora oferecida.
6 - Incabível a suspensão condicional do processo em razão da pena

mínima cominada aos delitos.
7 -

Em relação aos denunciados presos, é certo afirmar que,

considerando o papel central desempenhado pelos detidos na organização criminosa
e a magnitude do dano causa à PETROBRAS S/A, como também a dimensão do
esquema de corrupção que, ao que tudo indica, não se restringe aos negócios da
estatal, tem-se que os requisitos da segregação cautelar para garantia da ordem
pública e econômica estão presentes, mormente, tendo em conta a gravidade
concreta dos delitos por eles praticados e o não desmantelamento completo da
organização criminosa por eles integrada.
Curitiba, 11 de dezembro de 2014.
Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador República
Januário Paludo

Procurador Regional da República
Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República
Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República
Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República
Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República
Diogo Castor de Mattos

Procurador da República
Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 7

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dois dias dois do mês de dezembro, do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal , no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, certifico, para os
devidos fins, que este volume de número 7 (sete), com folhas
numeradas de 2070 a 2403-A, pertencente à Denúncia por Crime

de Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira
Bicudo , Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em

desfavor da Excele

~il~a v

.

~ora

Presidente da República,

o~;t;(Jttf o ne:;:i:ataA~~~~na;a c:~sta~il:~:

Secr t ' ri ( Geral da

'"J:f..·;~~ro e subscrevo a presente autuação.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 8

AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados , autuo os documentos
que

se

seguem,

referentes

à

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,

eu,

presente autu
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Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FoRÇA TAREFA "OPERAçÃo LAVA JATo"

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 133 VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO PARANÁ
Autos n° 5045022-08.2014.404.7000 (IPL referente à Galvão Engenharia), 504955714.2013.404.7000 (IPL originário), 5073475-13.2014.404.7000 (Buscas e Apreensões) e
conexos.
O MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL, por seus Procuradores da
República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,
comparecem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no inquérito
policial em epígrafe e com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para
oferecer

DENÚNCIA em face de:
ALBERTO YOUSSEF [YOUSSEF] (atuou como doleiro e operador,
esperando-se hoje que colabore com a Justiça após validação de
acordo de colaboração pendente de homologação), brasileiro,
casado, filho de Kalim Youssef e Antonieta Youssef, nascido em
06/10/1967, natural de Londrina/PR, segundo grau completo,
empresario, RG 35064702/SSSP/PR, CPF 532050659-72, residente na
Rua Doutor Elias Cesar, 155, ap. 601, bairro Jd. Petropolis,
Londrina/PR, atualmente recolhido na Polícia Federal de Curitiba;

PAULO ROBERTO COSTA (ex-Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS), brasileiro, casado, nascido em 01/01/1954, filho de
Paulo Bachmann Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, natural de
Monte Alegre/PR, instrução, instrução terceiro grau completo,
profissão Engenheiro, portador do documento de idade n°
1708889876/CREA/RJ, CPF 302612879-15, com endereço na Rua
Ivando de Azambuja, casa 30, condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro/RJ, atualmente recolhido em prisão domiciliar no Rio
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de Janeiro/RJ;

WALDOMIRO DE OUVEIRA (atuou como operador), conhecido
"Bom Velhinho", brasileiro, nascido em 18/07/1943, natural de Santa
Cruz do Rio Pardo, filho de Manoel de Oliveira e Arlinda Candida de
Oliveira, inscrito no CPF com o n° 253.798.098-04 (tendo ainda o
registro cancelado de n° 192.320.718-00) com endereço na Estrada
Municipal Benedito Antonio Ragani, 2300, Chácara Recanto Três
Corações, Itatiba/SP;

ERTON MEDEIROS FONSECA (Conselheiro e Diretor Presidente da
Divisão de Óleo e Gás da empresa GALVÃO ENGENHARIA S.A.),
nacionalidade brasileira, casado, engenheiro civil, filho de Erton Reis
Fonseca e Marina Medeiros Fonseca, natural de Juiz de Fora/MG, RG
n. 0 8791225-SSP/SP, CPF n.0 065.579.318-65, nascido em 12/12/1960,
com endereço residencial na Rua Carlos Filinto, 330, bairro Fazenda
Morumbi, São Paulo, SP, CEP 5657040. Tel 11-21990442, atualmente
custodiado na Superintendência de Polícia Federal em Curitiba (PR);
JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO (Diretor Presidente da Galvão
Engenharia S.A.), nacionalidade brasileira, casado, engenheiro civil,
filho de Carmen Ester Luscher Castro e Jair Renault Castro, natural de
Belo Horizonte/MG, RG n.0 17466566-SSP/SP, CPF n.0 140.252.486-20,
Passaporte FD013712 - Vai 09/01/2016, com endereço residencial na
Rua Fernandes de Abreu, n° 130, apto 31, Itam Bibi, São Paulo/SP, CEP
04543-070;

DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO (Presidente da Galvão
Engenharia S.A.), nacionalidade brasileira, casado, arquiteto, filho de
Glaucia Vasconcelos Galvão e Dario de Queiroz Galvão, natural do
Recife/PE, RG n.0 01536624303 - DETRAN/SP, CPF n° 190.175.45372, Passaporte FI988141 -Vai 28/10/2018, com endereço residencial
na Rua Canário, n° 80, apto 151F, Moema, São Paulo/SP, CEP 04521000,e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO (Conselheiro de Administração da
empresa Galvão Engenharia S.A.), nacionalidade brasileira, casado,
filho de Glaucia Vasconcelos Galvão e Dario de Queiroz Galvão,
natural do Recife/PE. RG n.0 833124-CE, CPF n.0 309.969.453-34,
Passaporte FK821999- Vai 27/08/2019, nascido em 16/01/1967, com
endereço residencial na Rua Afonso Brás, 103, apto 61, Vila Nova
Conceição, São Paulo/SP, CEP 04511-010,
pela prática dos seguintes fatos delituosos:
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Os denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA,
LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO, na condição de administradores e agentes de empresas integrantes do
1

Grupo GALVÃ0

•

bem como de consórcios de que a empresa participou, violaram o

disposto no art. 2°. caput e §§ 4°. TI. IIL IV e V. c/c o art. 1°, §1°, ambos da Lei
12.850/13, no período compreendido entre 2009 e 2014 para os dois primeiros e
2004 a 2014 para os dois últimos2, por (A) promoveram, constituíram e integraram,
pessoalmente e por meio de te rceiros, organização criminosa, associando-se entre si
e com administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA,
TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA,
QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e OAS CONSTRUÇÕES LTDA3, de
forma estruturalmente ordenada, de modo permanente e com a divisão de tarefas,
no objetivo de praticar todos os crimes descritos nesta denúncia e de obter, direta e
indiretamente, vantagens ilícitas mediante:
(B) a prática do crime de cartel em âmbito nacional, previsto no art.

4°, II. "a" e "b". da Lei 8.137/90, tendo para tanto formado acordos, ajustes e alianças
entre ofertantes, com o objetivo de fixarem artificialmente preços e obterem o
controle do mercado de fornecedores da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e
(C) a prática de crimes contra as licitacões, previsto no art . 90, da Lei

8.666/96, uma vez que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por
intermédio de ajustes e combinações, o caráter competitivo de diversos
procedimentos licitatórios daquela Estatal, com o intuito de obter, para si e para
outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação.
1 O Grupo GALVÃO atua "no setor de infraestrut ura por intermédio da gestão de um diversificado
portfólio de contratos de prestação de serviços nas áreas de engenharia e construção, saneamento
básico, concessões e petróleo e gás. [...] é gerido pela holding de capital fechado Galvão
Participações S.A., de controle 100% nacional. Sob sua coordenação estão as empresas Galvão
Engenharia, CAB Ambiental, Galvão Óleo e Gás Participações, Galvão Rodovia BR-153 e Galvão
Finanças." (disponível em: <http://www.ga vao.com/quemsomos.aspx> ).
2 Somente há evidências de que JEAN ALBERTO e ERTON FONSECA iniciaram atividades criminosas
no Grupo GALVÃO a partir de janeiro de 2009.
3 As condutas dos agentes ligados às demais empreiteiras serão denunciadas em ações próprias, na
forma do art. 80 do Código de Processo Penal, muito embora façam todos parte de um único
esquema criminoso.
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Embora seja objeto desta acusação o crime de formação de
organização criminosa e outros crimes abaixo descritos, não estão ainda sendo
imputados, nesta denúncia, os crimes de cartel e contra as licitações.4
Para facilitar a prática dos crimes supramencionados, ERTON
MEDEIROS FONSECA, JEAN ALBERTO LUSCH ER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO

FILHO

e

EDUARDO

DE

QUEIROZ

GALVÃO,

na

condição

de

administradores e agentes de empresas integrantes do Grupo GALVÃO, no período
compreendido entre 2009 e 14/11/2014 para os dois primeiros e 2004 a 14/11/2014
para os dois últimos, juntamente com administradores das demais empreiteiras
cartelizadas, praticaram o delito de corrupção ativa. previsto no art. 333 do CódiQO
penaL pois (O) ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados
públicos da PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de Abastecimento e
de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE5, para determiná-los a
praticar e omitir atos de ofício, sendo que tais empregados incorreram na prática do
delito de corrupção passiva. previsto no art. 317. coput e
(E)

§

1°. do Código penal, pois

não só aceitaram tais promessas de vantagens indevidas, em razão da função,

como efetivamente deixaram de praticar atos de ofício com infração de deveres
funcionais, e praticaram atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido
vantagens indevidas para tanto.
No mesmo período, ao ocultarem e dissimu larem a origem,
disposição, movimentação, localização e propriedade dos valores provenientes, direta
e indiretamente, dos delitos de organização criminosa (A), formação de cartel (B),
fraude à licitação (C) 6 e corrupção (D e E), ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, na condição de administradores e agentes de empresas
4 Isso é feito com o objetivo de facilitar o trâmite desta ação inicial, que envolve réus presos, sem
prejuízo do futuro oferecimento de nova acusação, específica para tais crimes.
5 As condutas de RENATO DUQUE e de outros empregados corrompidos da PETROBRAS serão
denunciad as em ações próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo Penal.
6 Na forma forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base também
na presença de indícios veementes da prática dos delitos de formação de cartel (B) e fraude à
licitação (C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias.
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integrantes do Grupo GALVÃO, valendo-se para tanto dos serviços
ALBERTO YOUSSEF, assim como de WALDOMIRO DE OUVEI RA, violaram o

disposto no art. 1° da Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de
capitais {F) .
Além disso, e no decorrer das operações de lavagem, os denunciados
referidos no último parágrafo também praticaram {G) crimes contra a ordem
t ributária, previstos no art. 1°. I e li. da Lei 8.137/90, visto que, mediante a prestação
de declarações falsas às autoridades fazendárias e a inserção de elementos inexatos
em documentos e livros exigidos pela lei fiscal, fraudando a fiscalização tributária,
suprimiram e reduziram tributos e contribuições sociais e seus acessórios' 8.
Por fim, mas ainda no contexto da prática dos crimes de lavagem de
capitais, os integrantes da organização criminosa ora denunciada, especialmente o
núcleo de seus operadores capitaneado por ALBERTO VOUSSEF, também fizeram
operar instituições financeiras sem autorização legal, realizaram contratos de câmbio
fraudulentos e promoveram, mediante operações de câmbio não autorizadas, a saída
de moedas ou evasão de divisas do País, incorrendo na prática {H) dos delitos
previst os nos arts. 16, 21. parágrafo único. e 22. caput e parágrafo único. da Lei

Além

da

prática

dos

delitos

acima

descrit os,

no

período

7 Conforme adiante será narrado, a organização criminosa ora denunciada serviu-se de empresas de
fachada para a celebração de contratos ideologicamente falsos com as empreiteiras cartelizadas.
Assim, a partir de tais contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram
transferências e pagamentos sem causa. Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de
capitais, também resultou na prát ica de crimes tributários, pois mediante tais pagamentos foram
suprimidos tributos e contribuições sociais devidos à União, seja porque (a) sobre eles deveria
incidir retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%, na forma dos arts. 61 e 62 da
Lei n° 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que (b) eles foram lançados na contabilidade
regular da empreiteiras como custos, ensejando a ilegal redução da base de cálculo do Imposto de
Renda.
8 Esses crimes contra a ordem tributária, muito embora também façam parte do esquema criminoso
ora narrado, serão denunciados em ações penais próprias, na forma do art. 80 do Código de
Processo Penal.
9 Tais crimes, praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme
adiante sera mencionado, ja foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo
processados nos processos criminais n° 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014404.7000,
em trâmite perante a 13• Vara Federal de Curitiba/PR.
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ANTONIO CARLOS FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE OllVEIRA PIERUCCINI,
incorreram (I) na prática do crime de lavagem de capitais, pois, violando o disposto
no art. 1° da Lei 9613/98, ocultaram e dissimularam, por intermédio da empresa GFD
INVESTIMENTOS, a origem, disposição, movimentação, localização e propriedade

dos valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de organização
criminosa (A}, formação de cartel (B), fraude à licitação (C) 10 e corrupção (D e E),
descritos nesta peça e nas outras denúncias ofertadas na data de hoje em face de
administradores e gestores de empreiteiras cartelizadas OAS, UTC, CAMARGO
CORREA, ENGEVIX e GALVÃO ENGENHARIAn, bem como dos delitos que estão
pormenorizados

no Capitulo 6

da

denúncia

ofertada

em
12
,

administradores e gestores da empreiteira MENDES JUNIOR
previstos nos arts. 16, 21, parágrafo único, e 22,

destavor dos

dentre os quais os

caput e parágrafo único, da Lei

7.492/1986 e art. 1° da 9.613/98.
ERTON MEDEIROS FONSECA, EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO,
JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, na

condição de administradores e agentes de empresas integrantes do Grupo GALVÃO,
também fizeram uso de documentos ideologicamente falsos quando apresentaram,
sem ressalvas, perante a Justiça Federal , contratos e notas fiscais fraudulentos
firmados pela GALVÃO ENGENHARIA com empresas de fachada controladas por
ALBERTO VOUSSEF, incorrendo, assim, na prática (J) do crime de uso de documento

falso previsto no art. 304. c/c art. 299. ambos do Código Penal.
Todos esses crimes foram praticados de modo consciente e
10 Na forma forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base também
na presença de indícios veementes da prática dos delitos de formação de cartel (B), fraude a
licitação (C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias.
11 Relacionadas, respectivamente, aos seguintes autos de inquérito policial: 1) OAS: 504484981.2014.404.7000 e 5044988-33.2014.404.7000; 2) UTC: 5053836-09.2014.404.7000 ;3) CAMARGO
CORREA: 5071698-90.2014.404.7000; 4) ENGEVIX: 5053845-68.2014.404.7000 e 5) GALVÃO
ENGENHARIA: 5045022-08.2014.404.7000.
12 Inquérito Policial: 5053744-31.2014.404.7000.
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se inserem num mesmo contexto 13, são objeto da imputação apenas os fatos A
(organização criminosa), O (corrupção ativa), E (corrupção passiva), F (lavagem de
dinheiro) e J (uso de documento falso), não sendo denunciados os fatos B (cartel), C
(fraude à licitação), G (sonegação fiscal), H (crimes contra o sistema financeiro) e I
(lavagem de bens da empresa GFD).
Do mesmo modo, embora sejam mencionados ao longo da
denúncia, para efeitos de contextualização, não serão objeto desta denúncia, mas de
peça acusatória autônoma, os crimes de corrupção e correlatos relativos a RENATO
DE SOUZA DUQUE, ex-Diretor de Serviços da PETROBRAS, e a outros empregados
da PETROBRAS.

1. Contextualização das investigações.
Esta denúncia decorre da continuidade da investigação 14 que visou a
apurar inicialmente diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo
um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional.
A investigação inicialmente apurou a conduta do "doleiro" CARLOS
HABIB CHATER e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, ligada a um esquema de
13 O desdobramento é feito com base no art. 80 do CPP.
14 A presente denúncia decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes
autos, relacionados ao presente feito: 5049597-93.2013.404.7000 (Interceptação telefônica e
telemática específica de YOUSSEF, distribuído por dependência em 08/11/2013); 502777548.2013.404.7000 (Quebra de sigilo bancário de MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS
LTDA, WALDOMIRO DE OUVEIRA, EDILSON FERNANDES RIBEIRO, MARCELO DE JESUS CIRQUEJRA;
5007992-36.2014.404.7000 (Quebra de sigilo bancário e fiscal (GFD INVESTIMENTOS, LABOGEN
QUIMICA FINA, INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LABOGEN, PIROQUlMICA COMERCIAL, KFC
HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, RCI SOFTWARE, RMV & CVV CONSULTORIA EM
INFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, MALGA ENGENHARIA LTDA,
COMPANHIA GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED SERVJCOS DE lNFORMATICA
LTDA); 5001446-62.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/prisão principal • OPERAÇÃO
BlDONE); 5014901·94.2014.404.7000 (Pedido de prisão preventiva e novas buscas • OPERAÇÃO
BIDONE 2); 5021466-74.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/condução coercitiva •
OPERAÇÃO BIDONE 3) e 5010109-97.2014 .404.7000 (Pedido desmembramento).
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lavagem de dinheiro envolvendo o ex-deputado federal JOSÉ MOHAMED JAN
as empresas CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda, sediada em
Londrina/PR. Essa apuração inicial resultou em ação penal nos autos n° 504722977.2014.404.7000, em trâmite perante esse r. Juízo.
Durante as investigações, o objeto da apuração foi ampliado para
diversos outros doleiros, que se relacionavam entre si para o desenvolvimento das
atividades criminosas, mas que formavam grupos autônomos e independentes,
dando origem a quatro outras investigações:15
1) LAVAJATO - envolvendo o doleiro CARLOS HABIB CHATER

denunciado nos autos n° 5025687-03.2014.404.7000 e 500143885.2014.404.7000;

2) BIDONE - envolvendo o doleiro ALBERTO YOUSSEF denunciado
nos autos de ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000;
3) DOLCE VITTA I - envolvendo a doleira NELMA KODAMA
denunciada nos autos da ação penal n° 5026243- 05.2014.404.7000;
4) DOLCE VITTA II - envolvendo as atividades do doleiro RAUL
SROUR. denunciado nos autos da ação penal n° 502569225.2014.404.7000.

O relacionamento entre os referidos núcleos pode ser visua lizado
facilmente a partir do esquema visual abaixo:16
15 IPL 1000/2013 - destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE
PENASSO KODAMA (Operação Dolce Vita); IPL 1002/2013 - destinado a apurar as atividades do
doleiro RAUL HENRIQUE SROUR (Operação Casablanca); lPL 1041/2013 - destinado a apurar as
atividades empreendidas pelo doleiro YOUSSEF (Operação Bidone).
16 A natureza dos vínculos e relacionamentos, retratados exemplificativa e esquematicamente na
imagem acima, é explicada em pormenores nas exceções de competência em que se manifestou o
Ministério Público Federal, como por exemplo naquela sob número 5050790-12.2014.404.7000.
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Nesses núcleos criminosos foi constatada a prática de outros delitos,
dentre eles, fatos relacionados à organização criminosa, evasão de divisas, falsidade
ideológica, corrupção de funcionários públicos, tráfico de drogas, peculato e lavagem
de capitais, sendo que todos estes fatos se encontram sob apuração ou
processamento perante a 13a Vara Federal de Curitiba, cujos procedimentos foram
cindidos com fulcro no art. 80 do Código de Processo Penal.
Durante as investigações da operação "BIDONE", verificou -se que a
organização criminosa capitaneada por ALBERTO YOUSSEF também participava
ativamente da prática de delitos contra a administração pública praticados no seio e
em

desfavor

da

PETROBRAS.

Foi

proposta,

assim,

a

ação

penal

n°

5026212.82.2014.404.7000, na qual a partir de indícios de superfaturamento da
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Unidade de Coqueamento Retardado da Refinaria de Abreu e Lima, em Pernam
de responsabilidade do CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORREA, liderado pela
empreiteira CAMARGO CORREA S/A, imputou-se a PAULO ROBERTO COSTA, exdiretor de abastecimento da PETROBRAS, a prática de lavagem de dinheiro e
participação na organização criminosa liderada pelo doleiro ALBERTO VOUSSEF.
Com o aprofundamento das investigações, não só restou
comprovada a prática do crime antecedente da lavagem de dinheiro denunciada nos
autos n° 5026212.82.2014.404.7000, ou seja, a prática de corrupção ativa e passiva de
empregados da PETROBRAS no âmbito das obras da Refinaria Abreu e Lima RNEST, como também

em

diversas outras grandes obras conduzidas pela

PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014, incluindo a Refinaria REPAR, com sede

em Araucária, no Paraná.
Desvelou-se a existência de um gigantesco esquema criminoso
envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de
dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as
empresas GALVÃO ENGENHARIA, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT,
ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ
GALVÃO, lESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e OAS, possibilitando que fosse fraudada a
competitividade

dos

procedimentos

licitatórios

referentes

às

maiores obras

contratadas pela PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014, majorando ilegalmente
os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste
cartel de grandes empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados
públicos do alto escalão da PETROBRAS, notadamente dos então Diretores de
Abastecimento e de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, assim
como foram recrutados, para a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos,
ALBERTO VOUSSEF e outros grandes operadores e doleiros em atividade no

mercado negro brasileiro e internacional.
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criminosa integrada pelos denunciados e do cartel de empreiteiras de que
participavam, bem como a corrupção ativa e passiva dos empregados da
PETROBRAS cooptados por tal cartel para o seu perfeito funcionamento. Além disso,

serão descritos a lguns dos principais métodos utilizado pelas empreiteiras
integrantes do cartel para a lavagem do dinheiro recebido da PETROBRAS e utilizado
para tentar conferir uma aparência lícita ao pagamento de propina a agentes públicos
e privados envolvidos no esquema criminoso, dentre estes a celebração de contratos
de prestação de serviços ideologicamente falsos e a emissão de notas fiscais "frias"
por intermédio de empresas de fachada.
Para faci litar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos
recursos que alimentaram o esquema criminoso que é objeto desta denúncia:

contratadas pela
Petrob~s:

Odebrectn, UTC, Camargo
Correa, TECHINT,Andride

Gutierrez, wendesJün1or,
Promon, M PE, SETAL·

SOG,OAS,
SKANSIV\,0\JefrOI
Galvlo,IESt., EngeWt,GOI<,.

GatvioEngenharla
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2. Organização Criminosa (1° FATO- "/\')

No período compreendido

entre 2004 e 2014, uma grande

organização criminosa estruturou-se com a f inalidade de praticar delitos no seio e em
desfavor da PETROBRAS, a qual compreende três núcleos fundamentais:
O primeiro núcleo. integrado por ERTON MEDEIROS FONSECA,
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, na condição de administ radores e agentes da

empresa

GALVÃO

ENGENHARIA,

assim

como

pelos

administradores

das

empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ,
MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX,
SETAL, GDK e OAS Construções Ltda, voltava-se à prática de crimes de cartel e
licitatórios contra a PETROBRAS, de corrupção de seus agentes e de lavagem dos
ativos havidos com a prática destes crimes.
O segundo núcleo. integrado por PAULO ROBERTO COSTA,
RENATO DUQUE e outros empregados do alto escalão da PETROBRAS, foi
corrompido pelos int egrantes do primeiro núcleo, passando a auxiliá-los na
consecução dos delitos de cartel e licitatórios. Enquanto PAULO ROBERTO COSTA foi
diretor de Abastecimento da PETROBRAS, entre 14/05/2004 e 29/04/2012 (Anexo
01), RENATO DUQUE foi diretor de Serviços desta Estatal, entre 31/01/2003 e 04/2013
(Anexo 2). Para melhor ilustrar a estrutura coorporativa da PETROBRAS à época dos

fatos, veja-se o seguinte esquema visual 17:
17 Disponível no site: "http://www.clickmacae.eom.br/?sec=368&pag=pagina&cod=284".
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O terceiro núcleo, integrado por ALBERTO VOUSSEF, outros
integrantes da organização por ele liderada, e outros operadores, atuava para
operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas aos integrantes do segundo
núcleo, assim como para a lavagem dos ativos decorrentes dos crimes perpetrados
por toda a organização criminosa.
Assim,

incorrendo na prática do crime de organização criminosa,

previsto no art. 2°. caput e §§ 4°, TI. !li. IV e V. c/c o art. 1°, §1°. ambos da Lei
12.850/13.

ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO,

DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, de modo

consciente e voluntário, entre 2009 e 2014 para os dois primeiros e 2004 e 2014 para
os últimos, na condição de administradores e agentes de empresas integrantes da
Empresa

GALVÃO

ENGENHARIA,

promoveram,

constituíram

e

integraram,

pessoalmente e por interpostas pessoas, organização criminosa, associando-se entre
si e com os administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA,
TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA,
QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e OAS CONSTRUÇÕES LTDA, de forma
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estruturalmente ordenada e permanente, com divisão de tarefas,
obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática de crimes:
i) de cart el, wevisto no art. 4°. II. "a" e "b". da Lei 8.137/90, tendo

para tanto formado acordos, ajustes e alianças, com o objetivo de, como ofertantes,
fixarem artificialmente preços e obterem o controle do mercado de fornecedores da
PETROBRAS;
ii} contra as licitações, previsto no art. 90. da Lei 8.666/96, uma vez

que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por int ermédio de ajustes e
combinações, o caráter competitivo de diversos procedimentos licitatórios daquela
Estatal, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagens decorrentes da
adjudicação do objeto da licitação;
iii} de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Códi90 penal, pois

ofereceram

e prometeram vantagens

indevidas a empregados públicos da

PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de Abastecimento e de Serviços,
PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE;
iv} de lavagem de ativos, previsto no art. 1° da Lei 9.613/98, pois

ocultaram e dissimularam a origem, disposição, movimentação, localização ou
propriedade dos va lores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de
organização criminosa, formação de cartel, fraude à licitação, corrupção e, ainda,
contra a ordem tributária, valendo-se para tanto dos serviços do operador ALBERTO
YOUSSEF e de seus comparsas;
v) contra o sistema financeiro nacional, previstos nos arts. 16. 21.

parágrafo único. e 22, caput e parágrafo único. da Lei 7.492/1986, pois, uma vez
recebidos os valores das empreiteiras, os operadores integrantes do terceiro núcleo
da organização criminosa, especialmente ALBERTO YOUSSEF e LEONARDO
MEIRELLES, fizeram operar instituições financeiras sem autorização legal, realizaram
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contratos de câmbio fraudulentos e promoveram, mediante operações
não autorizadas, a saída de moedas ou evasão de divisas do País. 18
No próximo tópico serão traçadas as linhas gerais de todos os delitos
praticados por esta Organização Criminosa para em seguida delinear os papeis
especificamente desempenhados pelos denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA,
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, na cond ição de administradores e agentes de

empresas integrantes da empresa GALVÃO ENGENHARIA.
2.1. Dos delitos praticados pela Organização Criminosa

De fato, as apurações comprovaram que ERTON MEDEIROS
FONSECA, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER
CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, na condição de administradores e

agentes de empresas integrantes do Grupo GALVÃO, associaram-se entre si e com
os administradores das demais empresas do cartel, indicadas acima, todas grandes
empreiteiras com atuação no setor de infraestrutura, para, com abuso do poder
econômico, dominar o mercado de grandes obras de engenharia civil demandadas
pela PETROBRAS e eliminar a concorrência.
Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de
grandes obras rea lizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em
impor preços maiores aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência,
tornar certa a contratação em um volume determinado de obras e escolher as obras
que lhes eram mais adequadas conforme a região ou por conhecimento técnico,
dentre outras vantagens.
18 Tais crimes, praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme
adiante será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo
processados, em grande parte, nos processos criminais n° 5025699-17.2014.404.7000 e 502621282.2014.404.7000, em trâmite perante a 13• Vara Federal de Curitiba/PR. Parte dos fatos conexos,
inclusive envolvendo corretora de valores, ainda estão sob investigação.
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O cartel atuante no mercado de obras da
composição variável através do tempo. Assim, em uma primeira fase, que perdurou
até meados da década de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de "CLUBE", era
formado pelos seguintes grupos empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO
CORREA, 4) TECHINT, 5) ANDRADE GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON,
8) MPE, 9) SETAL- SOG.

Contudo, após certo período de funcionamento, o "CLUBE" de
grandes empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para
que o Cartel pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a
ser superado referia-se ao fato de que o CLUBE não estava contemplando algumas
das grandes empreiteiras brasileiras, de sorte que persistia certa concorrência mesmo que de forma mitigada - em alguns certames para grandes obras da
PETROBRAS. Além disso, houve grande incremento na demanda de grandes obras

da petrolífera.
Assim, a partir do ano de 2006, admitiu-se o ingresso de outras
companhias no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis)
empresas. Diante disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE:
10) OAS, 11) SKANSKA, 12) QUEIROZ GALVÃO, 13) lESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK,

16) GALVÃO ENGENHARIA.
Algumas outras empresas de fora do "CLUBE" ainda participaram e
venceram de forma esporádica determinadas licitações na PETROBRAS, mediante
negociação com o "CLUBE". Essas empresas foram a ALUSA, FIDENS, JARAGUA
EQUIPAMENTOS, TOMÉ ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.
Assim, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa,
o cartel formado pelas empresas do "CLUBE" passou a vencer e adjudicar todas as
licitações para grandes obras na PETROBRAS em todo o território nacional. Para o
controle do mercado relevante de engenharia e serviços da referida estatal, as
empreite.iras integrantes do "CLUBE" também contaram com o auxílio dos diretores
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da PETROBRAS e funcionários públicos por equiparação, RENATO DUQUE e PAULO
ROBERTO COSTA,

que garantiam que os intentos do grupo criminoso fossem

atingidos- conforme se verá nos itens adiante.
A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios
econômicos indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às
empresas participantes do "CLUBE" ao menos as seguintes vantagens:
a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia a
ocorrência de sobrepreço no custo da obra;
b) as empresas integrantes do "CLUBE" podiam escolher as obras

que fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou
aptidão técnica, afastando-se a competitividade nas licitações dessas
obras;
c) ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas
significativas inerentes à confecção de propostas comerciais efetivas
nas licitações que de antemão já sabiam que não iriam vencer19; e
d) eliminação da concorrência por meio de restrições e obstáculos à
participação de empresas alheias ao "CLUBE".
Essas vantagens, de caráter nitidamente econômico, constituíam

Q

proveito obtido pelas empresas com a prática criminosa da formação de cartel e
19 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter custos menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não iriam sair
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma proposta "séria", a qual chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma
aparência de falsa competição não investiam nas propostas e, proposit adamente, elevavam os
custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, dispendiam valor
substancialmente menor por certame disputado. Bem na verdade. as empresas perdedoras
tomavam conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço
superior aquele.
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fraude à licitação. O produto desse crime, além de ser contabilizado para o lucro
empresas, também servia para os pagamentos (propina) feitos aos empregados
públicos da PETROBRAS e a terceiros (operadores, agentes políticos e partidos
políticos), por via dissimulada, conforme adiante será descrito.
Com efeito, com a finalidade de balizar a condução de seus
processos licitatórios, a PETROBRAS estima internamente o va lor total da obra,
mantendo em segredo tal montante perante os interessados. Além disso, ela
estabelece, para fins de aceitabilidade das propostas dos licitantes interessados, uma
faixa de valores que varia entre -15% ("mínimo") até +20% ("máximo") em relação
a tal estimativa.
Contudo, conforme já apurado pelo TCU20 e também recentemente
pela PETROBRAS, a partir de Comissões Internas de Apuração constituídas para
analisar os procedimentos de contratação adotados na implantação da Refinaria
Abreu e Lima - RNEST 21, em Ipojuca/PE, e no Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (COMPERJ)22, em Itaboraí/RJ, é possível vislumbrar que o valor das propostas
das empresas vencedoras do certame - participantes do Cartel - via de regra
aproximavam-se do va lor máximo ("teto") das estimativas elaboradas pela Estatal, em
alguns casos até mesmo o superando.
20 Anexos 03 e 04: Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e ofício
0475/2014-TCU/SecobEnerg, que a encaminhou, bem como mídia com cópia de peças de
processos do TCU mencionados na planilha.
21 Anexo OS: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
da Refinaria Abreu e Lima - RNEST, em Ipojuca, no Estado de Pernambuco. Quanto aos anexos,
com a finalidade de não tumultuar a mstrução da peça inicial, juntam-se no atual momento
somente aqueles que foram considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão
juntados em evento autônomo.
22 Anexo 06: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
da Refinaria Abreu e Lima - RNEST. Quanto aos anexos, com a finalidade de não tumultuar a
instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento somente aqueles que foram considerados
imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão juntados em evento autônomo.
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Nesse sentido, a partir do referido material fornecido pelo TCU,
consolidou-se a seguinte tabela, com informações de alguns certames/contratos da
PETROBRAS no âmbito das Refinarias REPAR e RNEST:
I

I
EMPRESAS

mo

CONTRATO

EMPRESAS
CONVIDADAS

PROPONENTES E
PROPOSTAS
APRESENTADAS

A PROPOSTA
MENORtx%
DA
PROPOSTA

I
VALOR DE'

ESTIMATIVA

MAIOR

Carioca, Contreras,
Camargo Corre;t(
Andrad~.

Odebrecht.

OAS, Queiroz. Galvfo,

REPAR -lfRP
111 (contrato
0800.0043363.08.
2)

Engt'VI'x. GOK. lESA<

1°810

Mendes Junior, MPE,
Promon. Schahin,
Seta!, Skanska,

Alusa, Carloca,
Construcap,
Camargo Correa,

1. Consórcio CCPR REPAR ' R$
2.489.772.815,01

UTC (11

I
RNESTUHDT/UGH
edital
0634316.09·8
I'
010

21 R.EBIO

Contreras, Enesa,
EngMx. GDK. lESA,
Mendes Junior,
Montcalrn, MPE,
Promon, Samsung,
Schahin, Sl(anska e
Techlnt (20 empresas
convidadas)

Camargo Cotrea,
Andrade Gutierrez.
Odebrecht. OAS,
Queiroz Galvio,
Eng,vix. tESA,
Mendes Junior. MPE.
Se ta!, Skansh,
Techlnt. UTC. GOK e
Promon (lS
convidadas)

Camargo Corr~a.
Andrade G\Jti~rrez,
Od~bretht, OAS,
Qu~iro1 Galv.ão,
Engev1x,IESA,
Mend~s Junlor. MPE.

Seta!, Skanska.
Techlnt, UTC. GOK e
Promon (lS
convidadas)

UMITEMÃXIMO
DE CONTRATAÇÃO

I

DO

CONTRATO/

VALOR

(VALOR DE

CONTRATO

ESTlMATIVA +
20%)

VALO~

PERCENTA
GEMOA
PROPOSTA
V.ENCEOOR

I

1<3
87.31%

t X%

AOMADO
VALOk DE
ESTIMATIVA

AEM
RElAÇÃO
AOUMITE

MAXIMO
DE
CONTRATA
ÇÃO

R!
2.252.71(1 536,05

1 •2
9 1,}3.%.

RS 2076.398.713.04

RS 2.491.67&455,65

90,44%

8,4910
3.Consórclo
QUEJROlt1ESA: RS
2.581.233 420,4 :

I!

Andr.ade Gut1~rrt!Z,
Qut!J(Ol Galvâo,

111 910

2. Consórcío
ODE8RECHT/ OA5/ UTC:O
RS 2.472 953.014;)5

empre$as)

THMI"t

REPAR- IERP
112 {contrato
080110043403.08
-02)

1. Consórcio INTERPAR
(MENDES/MPE/SETAL):
R$ 2.251.710.516,05

I

2.. Consórdo lESA e
QUEIRO~ GALVÃO. RS

2-681.312.844.3•1

2•J
95,80%

R!

ld
91,89%

2.488.31!.101,20

1e2
92.85%
RS 2.093 908.284,45 RS 2.112.785.541,34

99,08%

18,83%
3 Coru:6fc.lo ANORAOE e
liCHlNT Rl
2.709.341.946,33

2<3
98, 96~

1. Consórdo CONtSTUHT-ODEBRECHT • OAS:
fU 4.226197 431,48,

l e4
88,70%

2. CAMARGO COAAt.:
RS 4.<51.388.145.30.

1<2
94,94%

3. MENDES JUNIOR.: RS

2<3

4.583.856.912.18

97,11%

4. Consórcio TECHINTTEOUNT e ANDRII,OE
GUTIERREZ: R!
4 764.094.707,f:S
l . Consórcio CONESTUHT-ODEBR.ECHT &
OAS:
11 RODADA
RS l.260.l94.02E.95
2' RODADA
RS
3.209.798.726,57Após negoclaçio findou
no valor da coluna
"valor conUiltl)"

2. MENDES JUNIOR:
l'ROOAOA

RS
3.658.112.809.23
2'ROOAOA
RS

RS 2.621.843.534,67

RS 3.146.212.241,60

RS 2"892.667 03B,n

RS 3.216.200.446,52

Prej

""J.

h<
96, 21%
99,80%
1• 4
l' ROOAOA
81,14%

RS
3.190.6<6.503,15

le3
2' RODADA.
84.89%

1 <2
1' RODADA
89,12'!1

10.300<

H2
2•ROOADA

J.58l.01G 7Sl,SJ

89,50%

3. CAMARGO CORRt.:
l ' RODAOA
RS 3.786.2~.817,85
2'ROOAOA
R!
3.781.034.644,94

2el
1' RODADA
96,61'*'
Z.l
2'ROOAOA
94.76%
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4 Consórdo TECHINT: RS
4.018.104.070,23.

A sistemática de deci~ões e atuação do grupo criminoso, para a
conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operondi bem
definido.
Inicialmente, RICARDO PESSOA, diretor da UTC ENGENHARIA,
realizava e coordenava as reuniões do CLUBE, as quais ocorriam na sede da ABEMIAssociação Brasileira das Empresas de Engenharia Industrial, ou nas sedes das
próprias empreiteiras, sobretudo da UTC ENGENHARIA no município do Rio de
Janeiro ou em São Paulo.
A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era
usualmente realizada por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram
feitas convocações mediante o envio de SMS, por meio de um "emissário" ou, ainda,
pessoalmente.
De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas por vezes
eram lançadas pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões
tomadas na reunião. Para comprovar a existência desses encontros, vejam-se as
anotações manuscritas de reunião realizada no dia 29/08/200823, feitas por
representante da empresa SOG OLEO E GÁS e entregues espontaneamente pelo
investigado colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO. Neste documento
foram

anotadas reclamações, pretensões e ajustes de várias das empresas

cartelizadas com relação a grandes obras da PETROBRAS. Deste documento também
se depreende a informação de que ele fora confeccionado na reunião que ocorrera
no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria no dia 25/09, o que retrata a
periodicidade mensal com que tais reuniões ocorriam. No mesmo sentido as
anotações constantes no Anexo 10.
O desenvolvimento das atividades do cartel alcançou em 2011
tamanho grau de sofisticação que seus integrantes estabeleceram entre si um
23 Anexo 07: Item n° 01 do Auto de Apreensão formalizado.
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verdadeiro "roteiro" ou "regulamento" para o seu
dissimuladamente de "Campeonato Esportivo". Esse documento, ora anexado
(Anexo 08), foi entregue pelo colaborador AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO,

representante de uma das empresas cartelizadas, a SETAL (SOG OLEO E GÁS), e prevê,
de forma analógica a uma competição esportiva, as "regras do jogo", estabelecendo o
modo pelo qual selecionariam entre si a empresa, ou as empresas em caso de
Consórcio, que venceria(m) os certames da PETROBRAS no período.
Vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX,
confirmam essa organização e dissimulação no cartel. Em papel intitulado "reunião
de bingo", por exemplo, são indicadas as empresas que deveriam participar de
licitações dos diferentes contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado
"proposta de fechamento do bingo fluminense", são listados os "prêmios" (diferentes
contratos do COMPERJ) e os 'jogadores" (diferentes empreiteiras). Em outro
documento, uma "lista de novos negócios (mapão) - 28.09.2007 (...)", são indicadas
obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma proposta de quem seriam as
construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por siglas em vários casos
dissimuladas. Há vários outras tabelas representativas da divisão de mercado, como
aquela chamada "avaliação da lista de compromissos" -

todas no Anexo 09 2~.

Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da
PETROBRAS entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas

pelo investi gado colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NET0.25
Nesse sentido, as empreiteiras cartelizadas, por seus administradores
ou representantes, realizavam, normalmente com frequência mensal, mas podendo
variar conforme a necessidade, reuniões com a finalidade de "lotear" entre si grandes
obras da PETROBRAS.
O cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus
membros, que realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição
24 Autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSA09, fls. 04/30.
25 Anexo 07: Itens n° 02 a 09 do Auto de Apreensão.
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entre as empresas, de forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo - em
detrimento da contratante, que no caso era a PETROBRAS.
De forma a tornar o cartel ainda mais eficiente, as empreiteiras
cartelizadas corromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS,
oferecendo-lhes vantagens indevidas para que estes não só se omitissem na adoção
de providências contra o funcionamento do "CLUBE", como também para que
estivessem à disposição sempre que fosse necessário para garantir que o interesse
das cartelizadas fosse atingido.
O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os
anos de 2004 e 2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da
PETROBRAS a exemplo da REPAR (localizada em Araucária, no Paraná), RNEST,
COMPERJ, REVAP e REPLAN, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e
Serviços, ocupadas em grande parte deste período pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, respectivamente.
Para viabilizar a ocultação e dissimulação da origem, disposição,
movimentação e propriedade dos ativos havidos com a prática dos crimes
supramencionados, os integrantes da organização criminosa, em autêntico esquema
de lavagem de dinheiro, serviram-se do núcleo capitaneado por ALBERTO YOUSSEF
e, anteriormente, por JOSÉ JANENE. Esse núcleo atuou provendo serviços de lavagem
profissionais e terceirizados, como, por exemplo, utilizando-se de empresas de
fachada com as quais as empreiteiras forma lizavam contratos ideologicamente falsos
que pudessem criar uma aparente justificativa econômica para o pagamento, como a
prestação de consultoria, com a emissão de notas fiscais "frias". Além disso, o núcleo
realizou inúmeros saques, transportes e depósitos de grandes valores em espécie,
com justificativas falsas, assim como serviu-se de contratos de importação
fraudulentos e empresas

offshores para efetuar remessas de valores para o exterior.

Embora tais artifícios venham a ser fruto de maior detalhamento
mais à frente, é importante desde já destacar que as empresas de fachada GFD
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INVESTIMENTOS,

controlada

diretamente

por

ALBERTO

CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE, controladas diretamente

por WALDOMIRO DE OUVEIRA e indiretamente por ALBERTO VOUSSEF, não
somente foram utilizadas pela organização criminosa como empresas de fachada
para a emissão de notas fiscais falsas, para ocultar e dissimular a movimentação de
vantagens indevidas, mas também serviram como pessoas interpostas para o repasse
de recursos para o exterior por meio de importações fictícias.
Com efeito, conforme já denunciado nas ações penais n° 502569917.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000,

entre

pelo menos 01.2009 e

17.03.201426, VOUSSEF, de modo consciente e voluntário, agindo em concurso e
unidade de desígnios com outros integrantes de seu núcleo, fez operar instituição
financeira informal, sem a devida autorização do Banco Central do Brasil 27, ao
comandar

e

realizar

operações

ilegais

no

mercado

paralelo

de

câmbio,

principalmente com o fim de promover evasão de divisas do Brasil.
Também foi utilizada pela organização criminosa, com a mesma
finalidade, a empresa CSA PROJECT FINANCE, vinculada ao ex-Deputado JOSÉ
JANENE, que exerceu, até o seu falecimento em 2010, papel na organização
equivalente ao de ALBERTO YOUSSEF, já descrito28• Assim, para ocultar e dissimular os
valores provenientes das práticas ilícitas da organização criminosa, seus integrantes
faziam transitar valores por essa empresa, que emitia notas fiscais com falsa
descrição do objeto como serviços de consultoria, com o objetivo de dissimular a
real natureza da transação, que era a de ocultar e dissimular a movimentação de
vantagens indevidas.
A empresa GALVÃO ENGENHARIA, à época sob o comando de

26 Data de sua prisão preventiva.
27 Contrariando o disposto no art. 23, caput e § 2°, da Lei 4.131/ 62, no art. 10, X, a e d, da Lei 4.595/64
e no art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei 9.069/95.
28 A utilizilção da empresa CSA PROJECT FINANCE para a lavagem de ativos encontra-se demonstrada
na Ação Penal n° 5047229-77.2014.404.7000, cuja exordial acusatória consta do Anexo 14. A
atuação de JOSÉ JANENE nesses moldes é confirmada por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO
YOUSSEF (autos n° 5026212.82.2014.404.7000, event o 1101- Anexo 13).
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se valeu da empresa CSA PROJECT FINANCE para ocultar e dissimular a
movimentação das vantagens indevidas que haviam sido prometidas a PAULO
ROBERTO COSTA, em razão dos contratos firmados com a PETROBRAS. Com efeito,

foram emitidas ao menos cinco notas fiscais falsas em favor da GALVÃO
ENGENHARIA, e em seguida efetuados os cinco pagamentos correspondentes, no

valor total de R$ 972.809,17, no período entre 09/06/2008 a 10/12/200829• Registra-se
que esses cinco atos de lavagem de dinheiro por intermédio da empresa CSA
PROJECT, imputáveis a EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, não são objeto desta desta denúncia, mas de peça acusatória

autônoma.
Em adição, conforme já se imputou em ação penal conexa em
trâmite perante essa 13a Vara Federa l de Curitiba/PR (cópia da denúncia é
apresentada aqui como Anexo 11), ALBERTO YOUSSEF, agindo em concurso e
unidade de desígnios com LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, PEDRO
ARGESE JÚNIOR, ESDRA DE ARANTES FERREIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ e
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, comandou e realizou, entre junho de 2011
(pelo menos) e 17.03.2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor global
de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio. Para a efetivação
das operações, houve a sonegação de informações que deveriam ser prestadas,
assim com o a prestação de informações falsas e diversas daquelas exigidas.
Tais operações de câ mbio envolveram empresas que estão sendo
objeto

das denúncias oferecidas em

conjunto

neste momento, como GFD

INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE,
assim como outras empresas usadas no mesmo contexto e objeto de outras
denúncias em trâmite perante essa Vara, como BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA - ME, HMAR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ME, LABOGEN S/A
29 Autos n° 5045022-08.2014.404.7000, evento 32- PETl e PET2- Anexos 15 e 16. As notas estão em
nome de REALTY FINANCE, porém se trata do mesmo CNPJ da CSA PROJECT. Ainda, a quebra de
sigilo bancário da empresa CSA PROJECT confirma as t ransações.
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LABOGEN S/A, PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA- EPP e RMV & CW CONSULTORIA
EM INFORMATICA LTDA. - ME, assim como as empresas offshore DGX IMP.AND
EXP.UMITED e RFY IMP.EXP.LTD.
Assim, a título de exemplificação, mencione-se que parte do valor
recebido pela MO CONSULTORIA das empreiteiras cartelizadas contratadas pela
PETROBRAS, a qual corresponde a R$ 21 milhões (aproximadamente USO 9,5

milhões), foi comprovadamente remetida fraudulentamente ao exterior pelas
empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, por meio de
contratos de câmbio de importação fictícios com offshores controladas pelos
envolvidos, em que os recursos saíam mas não entravam quaisquer mercadorias 30.
Essas remessas fraudulentas de divisas estão sendo processadas
perante essa Vara Federal (cópia da denúncia é aqui apresentada como Anexo 11). A
INDÚSTRIA LABOGEN, por exemplo, sequer tinha habilitação de jan/2009 a dez/2013
para operar no comércio internacional. As importações eram simuladas porque as
empresas no exterior, como a DGX IMP. EXP. LTD. e RFY IMP. EXP. LTD., situadas em
Hong Kong, eram de fachada e nenhum produto entrava fisicamente no Brasil,
tratando-se de importações simuladas. Ademais, as empresas citadas ou não tinham
habilitação para realizar operações de comércio exterior ou, apesar de figurarem em
centenas de contratos de importação, sequer desenvolviam qualquer atividade (eram
empresas de fachada).
De fato, as empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e
PIROQUÍMICA remeteram juntas ao exterior, de 24.06.2010 a 27.09.2012, USD
111.960.984.43. Dentre esses valores, pode-se afirmar que tais remessas englobaram
os valores integralmente recebidos da MO CONSULTORIA, bem como de outras
fontes. Analisando o cruzamento de dados entre as informações dos contratos de
câmbio e os dados bancários da MO CONSULTORIA, por diversas vezes há inclusive
30 Anexo 12.
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coincidência de datas entre a entrada dos depósitos provenientes da MO nas con as
das empresas LABOGEM e as remessas para o exterior31•
Além disso, conforme adiante será narrado, a organização criminosa
ora denunciada serviu-se de empresas de fachada para a celebração de contratos
ideologicamente falsos com as empreiteiras cartelizadas. Assim, a partir de tais
contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram transferências e
pagamentos sem causa. Ta l estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais,
também resultou na prática dos crimes tributários, pois mediante tais pagamentos
foram suprimidos tributos e contribuições sociais devidos à União, seja porque (a)
sobre eles deveria incidir retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%,
na forma dos arts. 61 e 62 da Lei n° 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que
(b) eles foram lançados na contabilidade regu lar da empreiteiras como custos,
ensejando a ilegal redução da base de cá lculo do Imposto de Renda.
Os delitos praticados pela organização criminosa, ao menos por seu
núcleo operacional, não cessaram aí.
Conforme narrado narrado em denúncia hoje deduzida em face dos
administradores e gestores da empresa MENDES JÚNIOR 32, ALBERTO YOUSSEF, com
o auxílio de ENIVALDO QUADRADO, JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO DE
ALMEIDA PRADO, ANTONIO CARLOS FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE
OUVEIRA PIERUCCINI, também utilizou-se da empresa GFD Investimentos para lavar
os seus ganhos decorrentes das operações ilícitas que rea lizou no interesse da
organização criminosa que integra, cujos crimes: i) em parte estão sendo
denunciados nesta ação penal; i i) em parte já foram denunciados nas ações penais n°
31 Anexo 12.
32 Relacionada ao inquérito policial: 5053744-31.2014.404.7000.
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5026212-82.2014.404.700033,

5025699-17.2014.404.700034,

49.2014.404.700035, 2004.7000006806-436; iii) em parte estão sendo denunciados por
meio de outras ações penais propostas na data de hoje, iv) em parte ainda serão
denunciados, sendo que todos eles mostram-se conexos, consoante estabelece o art.
76 do CPP.
Nesse sentido, identificou-se que ALBERTO YOUSSEF, com a
participação de CARLOS ALBERTO, ENIVALDO, JOÃO PROCÓPIO, MARIO LUCIO, no
período entre o ano de 2004 (pelo menos) e 17.03.2014, ocultou e dissimulou, por
intermédio da empresa GFD INVESTIMENTOS, a origem, disposição, movimentação,
localização e propriedade dos ativos ilícitos por ele auferidos mediante, ao menos, a
aquisição dos seguintes bens: (i) a empresa Web Hotéis Empreendimentos Hoteleiros
Ltda, (ii) Parte do Hotel em Salvador-BA, (iii) Hotel em Porto Seguro-BA; (iv) parcela
do Hotel em Aparecida-SP, (v) 6 unidades autônomas do empreendimento do Hotel
Blue Tree Premium em Londrina, (vi) 30% das ações da empresa Hotéis Jahu S.A; (vii)
33 Nesta ação penal A LBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, juntamente com MÁRCIO
BONILHO, WALDOMIRO DE OUVEIRA, MURILO TENA BARRIOS, ANTÔNIO ALMEIDA SILVA,
LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, PEDRO ARGESE JÚNIOR e ESDRA DE ARANTES
FERREIRA, foram acusados formalmente pelo delito de lavagem de dinheiro proveniente de crimes
de peculato e corrupção contra a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), empresa controlada
majoritariamente pela União Federal, crime previsto nos arts. 1° e 2°, li e Til, da Lei 9.613!1998 (Lei
de Lavagem). PAULO ROBERTO COSTA, MÁRCIO BONILHO, WALDOMIRO OLIVEIRA, MURILO TENA
BARRIOS e ANTÔNIO ALMEIDA SILVA também respondem pelo crime de participação em
organização criminosa, previsto no art. 2°, caput, e § 4°, li, lii e V, da Lei 12.850/2013 (Lei do Crime
Organizado).
34 Nesta ação penal, ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO, RAFAEL ANGULO LOPEZ e MATHEUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO MEIRELLES e LEONARDO MEIRELLES foram denunciados por
terem mantido no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente- no caso, o
Banco Central -, no dia 31 de dezembro de 2011, em valores superiores ao estabelecido na
Resolução 3854/2010 do Banco Central, ou seja, USO 100.000,00, mais especificamente na conta
313-0-025652-9 da offshore RFY IMPORT & EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong
Kong.
35 Nesta ação penal ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO, RAFAEL ANGULO LOPEZ e MATHEUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO MEIRELLES e LEONARDO MEIRELLES foram denunciados por
terem mantido no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente- no caso, o
Banco Central -, no dia 31 de dezembro de 2011, em valores superiores ao estabelecido na
Resolução 3854/ 2010 do Banco Central, ou seja, USO 100.000,00, mais especificamente na conta
313-0-025652-9 da offshore RFY IMPORT & EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong
Kong.
36 Nos autos da ação penal n° 2004.7000006806-4, que tramitou perante a segunda Vara Federal de
Curitiba, inclusive, ALBERTO YOUSSEF restou condenado como incurso nas sanções do art. 1° da
Lei 8.137/ 90, arts. 21 e 22, parte f inal do parágrafo único, da Lei 7.492/86, à pena de sete anos de
reclusão em regime semi-aberto, além de multa de cerca de novecentos mil reais.
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dos conjuntos 111, 112, 113 e 114 do Edifício Ibirapuera em São Paulo-SP, .......,.n....
quatro terrenos urbanos localizados no Rio de Janeiro-RJ; apartamento111-A do
Edifício Walk Vila Nova localizado em São Paulo-SP (ix); Ademais, ALBERTO
YOUSSEF e tais operadores, agindo em concurso e com a participação de ANTONIO

PIERUCCINI, ocultaram e dissimularam a propriedade e origem do Edifício Lila IV
situado em Curitiba-PR {x). Por fim, o denunciado ALBERTO VOUSSEF ocultou e
dissimulou a propriedade de dez veículos automotivos {xi).
Todos estes bens, móveis e imóveis, foram adquiridos com produto e
proveito, direta e indiretamente, da prática dos crimes de organização criminosa,
formação de cartel, contra a administração pública, fraude a licitação contra a
PETROBRAS, e ainda contra o sistema financeiro nacional (arts. 16, 21 e 22, caput e
parágrafo único, da Lei n° 7.492/86).

2.2. Individualização das condutas
Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que desde 2009
até pelo menos 14/11/201437 em relação a JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e
ERTON MEDEIROS FONSECA, e desde 2004 até pelo menos 14/11/2014 em relação

a DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÁO, tais
denunciados, juntamente com ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA e
WALDOMIRO DE OUVEIRA, de modo consciente e voluntário, nos moldes descritos

acima, integraram organização criminosa que tinha como finalidade a prática de
crimes contra

a administração pública no âmbito da empresa

PETRÓLEO

BRASILEIRO S/ A - PET ROBRAS e a lavagem dos recursos financeiros auferidos

desses crimes.
Consoante já narrado no tópico anterior, a organização criminosa ora
descrita é integrada por três diferentes núcleos: o primeiro composto por
37 Data do cumprimento de buscas e apreensão em diversas das empreiteiras cartelizadas, assim
como prisão de alguns de seus administradores.
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administradores de diversas empreiteiras cartelizadas, o segundo por empregados
corruptos da PETROBRAS e o terceiro por operadores financeiros e do mercado
negro. A imputação do delito de organização criminosa na presente denúncia
restringe-se. todavia. apenas aos administradores e agentes do Grupo GALVÃO,
sendo que o envolvimento dos agentes ligados às demais empreiteiras e aos outros
núcleos conexos em parte já está sendo processado perante essa Vara Federal e em
parte será processado oportunamente a partir de denúncias autônomas.38
A organização criminosa assim delimitada contava principalmente
com a associação dos denunciados agindo de forma estruturalmente ordenada,
caracterizada pela divisão formale informal de tarefas e com o objetivo de obter,
direta e indiretamente, vantagem indevida derivada dos crimes de cartel, fraude a
licitações, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro em relação a obras
contratadas pela PETROBRAS no âmbito das diretorias de Abastecimento e de
Serviços comandadas então por PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE.
As infrações penais praticadas pela organização, à exceção dos
crimes contra licitações, têm sanções máximas privativas de liberdade superiores a 4
(quatro) anos, sendo certo que o grupo, para o exercício de suas atividades ilícitas,
atuava desviando recursos públicos de obras comandadas pela PETROBRAS nos
Estados do PARANÁ, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO e outros.
Considerando que PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO VOUSSEF e
WALDOMI RO DE OUVEIRA já foram denunciados pelo crime de organização

criminosa perante a Petrobras39, impende aqui sinteticamente reprisar sua
participação no grupo e, em seguida, descrever e a atuação dos denunciados
vinculados ao Grupo GALVÃO e os elementos que demonstram tais fatos.
1. PAULO ROBERTO COSTA: aceitou e recebeu promessas de
pagamento de vantagens indevidas efetuadas pelas empresas componentes do
cartel, tendo sido fundamental sua qualidade de funcionário da Estatal de alto
38 Com base no art. 80 do CPP.
39 Autos 5026212-82.2014.404.7000.
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objetivo criminoso 40, pois nessa condição ele zelou pelos interesses das empresas
cartelizadas em procedimentos licitatórios e contratos no âmbito desta Estatal, fato
este que é detalhado no capítulo 3 desta denúncia.
2. ALBERTO VOUSSEF: na condição de um dos operadores
financeiros mais importantes, controlava um sofisticado esquema para
operacionalizar o repasse de recursos financeiros desviados da PETROBRAS S/A,
incluindo a lavagem de capitais destes numerários com a finalidade de integrá-los à
economia formal.

Era um dos principais nós da teia da corrupção, conectando

corruptores e corrompidos. Contatava as empreiteiras para receber os pagamentos
em espécie, por meio de empresas de fachada ou no exterior, e os gerenciava,
repassando-os aos agentes públicos corrompidos, com quem também mantinha
contato. Controlava diretamente a empresa GFD Investimentos e indiretamente as
empresas de WALDOMIRO DE OUVEIRA, todas elas utilizadas para simular negócios
jurídicos com as empreiteiras a fim de dar aparência de licitude para a movimentação
do dinheiro sujo auferido com os crimes antecedentes.
3. WALDOMIRO DE OUVEIRA: era o responsável pelas empresas de
fachada MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda., Empreiteira RIGIDEZ
Ltda. e RCI Hardware e Software Ltda., utilizadas por ALBERTO YOUSSEF, mediante
pagamento, para a ernis!>ão de documentos ideologicamente falsos a fim de
formalmente justificar os repasses de valores ilícitos, promovendo o respectivo
branqueamento.
4. ERTON MEDEIROS FONSECA: nas funções de Diretor de Óleo e
Gás e Diretor-Presidente de Engenharia Industrial da GALVÃO ENGENHARIA,
integrou a organização criminosa a partir de janeiro de 2009, tornando-se o principal
agente da empresa para a negociação e prática dos crimes ora descritos. De fato, era
40 As investigações demonstram que PAULO ROBERTO COSTA, na época em que era diretor da
PETROBRAS, valeu-se da condição de funcionário público para beneficiar a organização criminosa.

Eventual participação de outros funcionários de outros escalões da empresa estatal será
investigada ou denunciada oportunamente.
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ele quem operacionalizava todos os interesses das empresas do Grupo Galvao na
cadeia criminosa, pois: a) participava das reuniões do Cartel de empreiteiras, para
definir as obras que seriam loteadas para a GALVÃO EN GENHARIA41; b) reunia-se
diretamente com PAULO ROBERTO COSTA, quando lhe oferecia e prometia pagar
vantagens indevidas, pa ra induzi-lo a omitir-se e a praticar atos de ofício em
benefício da emrpesa42; c) reunia-se di retamente com ALBERTO YOUSSEF, quando
oferecia e prometia, por seu intermédio, vantagens indevidas a PAULO ROBERTO
COSTA,

assim como acordava os meios adequados para a operacionalização dos

respectivos pagamentos e para ocultar e dissimular os valores provenientes das
práticas criminosas43; d) levava ao conhecimento dos demais membros da alta direção
do Grupo Galvão as tratativas realizadas com os demais núcleos da organização
criminosa, obtendo autorização para a consecução dos ilícitos e, em seguida,
realizando

diretamente

e

determinando

a

outros

envolvidos

a

efetiva

operacionalização dos atos necessários à prática dos crimes 44; e), por fim,
operacionalizava o branqueamento dos valores decorrentes dos ilícitos em questão,
produzindo e assinando contratos ideologicamente falsos e determinando os
respectivos pagamentos45.
S. JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, como Diretor Presidente da
Galvão Engenharia, era, ao menos a partir de janeiro de 2009, responsável pelas

deliberações coletivas internas da companhia acerca da pa rticipação da empresa no
cartel e pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO
ROBERTO COSTA

e a outros empregados da PETROBRAS, fazendo-o por si ou por

intermédio de ERTON MEDEIROS FONSECA e ALBERTO YOUSSEF, conforme será
detalhado no capítulo 3. Com efeito, era Diretor Presidente da Galvão Engenharia,
41 Consoante o depoimento de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto- Anexo 45.
42 Consoante o depoimento de PAULO ROBERTO COSTA (autos n° 5026212-82.2014.404.7000, evento
1101, p. 8 - Anex o 13), assim como por confissão parcial do próprio denunciado (IPL n° 504502208-2014-404-7000, evento 32- Anexo 18).
43 Consoante o depoimento de ALBERTO YOUSSEF (autos no 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101,
p. 32 - Anexo 13), assim como por confissão parcial do próprio denunciado OPL n° 5045022-082014-404-7000, evento 32 - Anexo 18).
44 Consoante confissão parcial do próprio denunciado (IPL n° 5045022-08-2014-404-7000, evento 32
- Anexo 18).

45 IPL n° 5045022-08-2014-404-7000, evento 36 - PET3- Anexo 17.
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detendo conhecimento e controle sobre os atos praticados pelos demais agen s da
empresa. Dessa fo rma, era responsável, juntamente com ERTON MEDEIROS
FONSECA, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FI LHO e EDUARDO DE QUEI ROZ
GALVÃO, por autorizar os atos praticados por ERTON MEDEIROS FONSECA em

nome e em favor da empresa, incluindo o oferecimento e promessa de vantagens
indevidas e as operações de branqueamento dos respectivos valores. Ademais, foi ele
diretamente apontado por ERTON MEDEIROS FONSECA como a pessoa da empresa
a quem repassava as decisões acerca do oferecimento e promessa de propina 46•
Ainda, era também responsável pela operacionalização do branqueamento dos
respectivos valores, pois efetivamente produziu e assinou contratos ideologicamente
fa lsos e determinou os respectivos pagamentos, conforme será deduzido no capítulo
447.

6.

EDUARDO

DE

QUEIROZ

GALVÃO,

como Conselheiro de

Administração do Grupo Galvão, era também responsáve l pelas deliberações
coletivas internas da companhia acerca da participação da empresa no cartel e pelo
oferecimento e p romessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO
COSTA e a outros empregados da PETROBRAS, fazendo-o por si ou por intermédio

de ERTON MEDEIROS FONSECA e ALBERTO YOUSSEF, conforme será detalhado no
capítulo 3. Com efeito, era Conselheiro de Administração do Grupo Galvão, detendo
conhecimento e controle sobre os atos praticados pelos demais agentes da empresa.
Dessa forma, era responsável, juntamente com ERTON MEDEIROS FONSECA,
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, por

autorizar os atos praticados por ERTON MEDEIROS FONSECA em nome e em favor
da empresa, incluindo o oferecimento e promessa de vantagens indevidas e as
operações de branqueamento dos respectivos valores. Ademais, foi ele diretamente
apontado por ALBERTO YOUSSEF como uma das pessoas com quem o núcleo de
operadores mantinha contato para oepracionalizar os repasses de propina 48•

46 IPL n° 5045022-08-2014-404-7000, evento 32- Anexo 18.
47 IPL n° 5045022-08-2014-404-7000, evento 36- PET3- Anexo 17.
48 Autos n° 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32- Anexo 13.
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FILHO já praticavam atos ilícitos com o mesmo modus operandi acima descrito antes

mesmo do ingresso de ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO LUSCHER
CASTRO

na organização criminosa, consoante comprovam as notas fiscais

fraudulentas e transferências bancárias para a empresa CSA PROJECT, vincu lada ao
ex-Deputado JOSÉ JANENE, realizadas no ano de 2008, no valor de R$ 972.809,1749•
7. DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, na condição de Presidente
do Grupo Galvão, era também responsável pelas deliberações coletivas internas da
companhia acerca da participação da empresa no cartel e pelo oferecimento e
promessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO COSTA e a outros
empregados da PETROBRAS, fazendo-o por si ou por intermédio de ERTON
MEDEIROS FONSECA e ALBERTO YOUSSEF, conforme será detalhado no capítulo 3.
Com efeito, como Presidente do Grupo Galvão, detinha conhecimento e controle
sobre os atos praticados pelos demais agentes da empresa. Dessa forma, era
responsável, juntamente com ERTON MEDEIROS FONSECA, EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO e JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, por autorizar os atos

praticados por ERTON MEDEIROS FONSECA em nome e em favor da empresa,
incluindo o oferecimento e promessa de vantagens indevidas e as operações de
branqueamento dos respectivos valores. Ademais, foi ele diretamente apontado por
ALBERTO YOUSSEF como uma das pessoas com quem o núcleo de operadores

mantinha contato para oepracionalizar os repasses de propina 50. Destaca-se que
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO já

praticavam atos ilícitos com o mesmo modus operandi acima descrito antes mesmo
do ingresso de ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO
na organização criminosa, consoante comprovam as notas fiscais fraudulentas e
49 Autos n° 5045022-08.2014.404.7000, evento 32- PETl e PET2- Anexos 15 e 16. As notas estão em
nome de REALTY FINANCE, porém se trata do mesmo CNPJ da CSA PROJECT. Ainda, a quebra de
sigilo bancário da empresa CSA PROJECT confirma as transações.
50 Autos n° 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32- Anexo 13.
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transferências bancárias para a empresa CSA PROJECT, vinculada ao ex-Depu ado
JOSÉ JANENE, realizadas no ano de 2008, no valor de R$ 972.809,17 51•
Assim, há provas suficientes para que se conclua que JEAN ALBERTO
LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, ERTON MEDEIROS
FONSECA e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, de modo consciente, voluntário e

habitual, e em concurso e unidade de desígnios com ALBERTO VOUSSEF, PAULO
ROBERTO COSTA e WALDOMIRO DE OUVEIRA, incorreram na prática do delito de
organização criminosa, agindo de forma estruturalmente ordenada, caracterizada
pela divisão formal de tarefas e com o objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem indevida derivada dos crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção
passiva e lavagem de dinheiro.

3. Corrupção ativa e passiva (2° e 3° CONJUNTOS DE FATOS - "D"
e " E")
ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO,
no período entre 2009 e 2014, agindo com DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, estes no período entre 2004 e 2014, na condição

de administradores da empresa GALVÃO ENGENHARIA,

juntamente com os

administradores das demais empreiteiras cartelizadas, e com o auxílio de ALBERTO
VOUSSEF, praticaram o delito de corrupção ativa. previsto no art. 333 do

Códi~;~o

penaL pois ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados públicos da
PETROBRAS, notadamente ao seu então Diretor de Abastecimento, PAULO
ROBERTO COSTA, para determiná-lo a praticar, omitir e reta rdar atos de ofício, sendo

que tal empregado incorreu na prática do delito de corrupção passiva. previsto no
art. 317. caput e § 1°, do Código penal, pois não só aceitou tais promessas de
51 Autos n° 5045022-08.2014.404.7000, evento 32- PETl e PET2- Anexos 15 e 16. As notas estão em
nome de REALTY F!NANCE, porém se trata do mesmo CNPJ da CSA PROJECT. Ainda, a quebra de
sigilo bancário da empresa CSA PROJECT confirma as transações.
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vantagens indevidas, para si e para outrem, como efetivamente deixou de praticar
atos de ofício com infração de deveres funcionais, e os praticou nas mesmas
circunstâncias, tendo recebido vantagens indevidas para tanto. Isso ocorreu também
em relação ao então Diretor de Serviços da Estatal, RENATO DE SOUZA DUQUE, o
que será objeto de futura denúncia em separado.52
No próximo tópico serão traçadas as linhas gerais dos delitos de
corrupção praticados por esta organização criminosa para então, no tópico seguinte,
delinear os papeis especificamente desempenhados por aqueles aqui denunciados.
3.1. Contexto geral da corrupção

A corrupção no "esquema criminoso" ora narrado era bilateral e
envolvia não só a corrupção ativa, por parte dos executivos das empreiteiras
cartelizadas, como também, e de forma concomitante, a corrupção passiva de
PAULO ROBERTO COSTA e de outros, não aqui denunciados, empregados da
PETROBRAS (como RENATO DE SOUZA DUQUE), cooptados pelo Cartel a fim de que

zelassem interna e ilegalmente por seus interesses.
Esse esquema criminoso bilateral pode ser descrito como um
processo de três etapas.
(1) Conforme já narrado acima, todas as empresas cartelizadas

participantes do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e com outros
funcionános não aqui denunciados da Estatal, como RENATO
compromisso previamente estabelecido. com

promessas mútuas

DUQUE, um
que foram

reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor integral de
todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo inclusive ser
superior a esse percentual em caso de aditivos contratuais. Operadores do esquema,

52 Com base no art 80 do CPP.
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dentre os quais ALBERTO YOUSSEF, tinham pleno conhecimento do ajuste e
contribuíam ativamente para que ele funcionasse.
Como

contrapartida, PAULO

ROBERTO

COSTA

e os demais

empregados da PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de
manterem-se coniventes quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no
seio e em desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seus
ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as
providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
Paralelamente, também fazia parte do compromisso previamente
estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, PAULO
ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE (este último não denunciado aqui) e outros

empregados corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no
interesse da otimização do funcionamento do Cartel.
A título de exemplificação é possível apontar que PAULO ROBERTO
COSTA e RENATO DUQUE tomavam as providências necessárias, por si próprios ou

influenciando

os

seus subordinados,

para

promover:

i)

a aceleração

dos

procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, sobretudo refinarias,
dispensando etapas necessárias

à correta avaliação da obra, inclusive o projeto

básico; ii) a aprovação de comissões de licitações com funcionários inexperientes;
iii) o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as empresas

integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos
certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras
selecionado pelo "CLUBE"; v) a inobservância de normas internas de controle e
avaliação das obras executadas pelas empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de
determinados assuntos da avaliação que deveria ser feita por parte do Departamento
Jurídico ou Conselho Executivo; vii) contratações diretas de forma injustificada; viii) a
facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas, muitas vezes
desnecessariamente ou mediante preços excessivos.
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Destaque-se, todavia, que, muito embora em todos os contratos
firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA
e os demais empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente se
abstido de praticar os atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência
do Cartel e tomando a providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a
prática de atos de ofício em favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado
acima, somente ocorreu em alguns casos específicos, quando se fazia necessário.
(2) Em um segundo momento, após o efetivo início dos
procedimentos licitatórios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente
estabelecidos entre as empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados
vinham a ser confirmados entre os agentes envolvidos.
Segundo o modus operandi da organização criminosa, as empresas
integrantes do Cartel se reuniam e, de acordo com os seus exclusivos interesses,
definiam qual(is) delas iria(m) vencer determinado certame para, em seguida,
apresentar o nome da "escolhida" diretamente aos empregados da PETROBRAS,
entre eles PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros, ou por intermédio de
operadores como ALBERTO YOUSSEF53•
Assim, tão logo PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro
empregado corrompido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebiam
o nome da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação,
eles, consolidando no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiamse em relação ao funcionamento do cartel e, quando necessário, passavam a tomar
53 Em seu interrogatório judicial 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Anexo 13,
ALBERTO YOUSSEF respondeu que:
Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então que elas se reuniam? Os executivos dessas empresas
confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Público Federal: - E, e como funcionava dai, depois que elas definissem a empresa que seria a vencedora pra
um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor Paulo Roberto Costa?
Interrogado: - Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era dito quem la ser, quem
ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministério Público Federal: - Em qual momento era repassada essa lista?
Interrogado: - Logo que, que ia se existir os convites.
Ministério Público Federal:- Abriu o certame, a lista já era passada?
Interrogado: - Sim.
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Tais ajustes e acertos entre as partes envolvidas, reconhecidos pelo
próprio ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Anexo 13),
não só consumavam a promessa de vantagem por parte da empreiteira corruptora,
como também a sua aceitacão pelos empregados corrompidos.
(3) A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrito
se dava logo após o término do procedimento li citatório e confirmação da seleção da
empreiteira cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos
pagamentos pela PETROBRAS.
Nesse momento ALBERTO YOUSSEF, operador usado para o
pagamento de propinas a PAULO ROBERTO COSTA, passava a entrar em contato
com os representantes da empreiteira selecionada para com eles iniciar as tratativas
sobre aspectos específicos do repa sse das vantagens indevidas aos empregados
corrompidos e demais agentes por eles indicados, em decorrência da obra que seria
executada.
Era nesse momento que os valores das propinas também começavam
a ser destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas
por eles indicadas.
Especificamente no que tange aos contratos celebrados no âmbito
da Diretoria de Abastecimento o repasse das propinas de PAULO ROBERTO COSTA
era operacionalizado por ALBERTO YOUSSEF54• Este se valia, para fazer o dinheiro
54 Sobre o papel de ALBERTO YOUSSEF enquanto operador do esquema criminoso no seio da
PETROBRAS, oportuno citar o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO
COSTA na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Evento 1101) - Anexo 13.
[...]

Defesa de Alberto Youssef: - Pelo José Janene O Alberto Youssef tinha a função exclusivamente de operacionalizar a
entrega de valores?
Interrogado: - É.
Defesa de Alberto Youssef: - Queria que o senhor detalhasse qual é a função dele.
Interrogado:- Tá. muito bem. Fechava-se um contrato, né? Numa empresa de cartel tinha essa re[acão de 1% para o PP.
a empresa era a empresa X. então o Alberto youssef ja lá conversar com algumas pessoas dessa emoresa não cesso
te precisar se a nível de diretor ou de presidente ou um gerente financeiro isso eu não tanho como te oredsar • le

conversava com essa pessoa e fazia então essa operacionalizacão para o repasse para os agentes políticos.

[...]
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em espécie chegar ao referido Diretor ou aos demais agentes por ele indica
movimentação de grandes valores em espécie, remessa de numerários para o
exterior, mas, sobretudo, da celebração de contratos ideologicamente falsos com
empresas de fachada, suas ou de WALDOMIRO DE OUVEIRA, para a emissão de
notas frias no intuito de dar aparência de legal idade a pagamentos efetuados pelas
empreiteiras.
Importante salienta r, conforme descrito por PAULO ROBERTO
COSTA e po r ALBERTO YOUSSEF55 em seus interrogatórios na ação penal 5026212-

82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101), que, a partir do ano de 2005, em todos os
contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS no interesse da
Diretoria de Abastecimento houve o paga mento de vantagens indevidas aos
empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles indicadas no montante de ao
menos 3% do valor total do contrato.
Na divisão das vantagens indevidas, o valor da propina repassada a
PAULO ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sobretudo operadores do

Mercado Negro e integrantes do Partido Progressista (PP), era de ao menos 1% do
valor total d o contrato, no âmbito da Diretoria de Abastecimento. Por sua vez, o valor
da propina re passada a e mpregad os corrompidos da Diretoria de Serviços, em
especial RENATO DUQUE, era de ao menos 2%, também do valor total do contrato,
55 Cite-se, nesse sentido, o seg uin t e t recho do interrog atório judicial de PAULO ROBERTO COSTA n o

processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Anexo 13:
"Juiz Federal: - Mas e quem. como chegou, como foi definido esse 3%, esse l repasse, foi algo que precedeu a sua ida para
lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes, porque essas empresas já
trabalham para Pe trobras há multo tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras.
desde que me conheço como Petrobras, sempre foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e
2005. praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe...• de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inidalmente, na área de
qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes
obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%,
o que fosse de Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% reSiantes ficariam para o PT dentro da
diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[ ...]

Juiz Federal: -Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: - Não.
Juiz Federal: -Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do ca rtel.
Juiz Fedoral: • Do cartel ...
No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia que qualquer obra que
ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar o pedágio de 1%. [...)"
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sendo que parte desses valores seria destinada a integrantes do
Trabalhadores56•
Ressalve-se, neste ponto, que, especificamente em relação aos crimes
decorrentes dos repasses de vantagens indevidas ao Diretor DUQUE e aos demais
integrantes da Diretoria de Serviço ou pessoas por ele indicadas, estes serão fruto de
outras denúncias e processos criminais próprios.
Tem-se, assim, que ao menos 1% do va lor consolidado de todos os
grandes contratos firmados por empreiteiras integrantes do Cartel com a
PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, sozinhas ou como

integrantes de consórcios, correspondeu a vantagens indevidas prometidas e, ao
menos em sua maioria, efetivamente pagas a PAULO ROBERTO COSTA e às pessoas
por ele indicadas, sendo que a operacionalização de tais repasses incumbia a José
Janene e ALBERTO YOUSSEF até o ano de 2008, e somente a ALBERTO YOUSSEF a
partir de então57 •
56 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA
na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Evento 1101- Anexo 13):
[ ...)

Juiz Federal: -Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes públicos, é isso?
Interrogado: -Perfeito.
Interrogado: - (... ). Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na
área de qualídade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias
grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que ll.fia
mé d ja de 3% o aue fosse de Diretoria de Abastecimento. 1% serja repassado para o pe E os 2% restantes fjcarjam
oara o PT dentro da diretoria que Prestava esse tipo de servico q ue e ra a Diretoria de Servico.
(...).
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.

57 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA
na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Evento 1101- Anexo 13):

...

[ )

Juiz Federal:- E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava Isso?
Interrogado: -Muito bem. O que era para direcionamento do PP. praticamente até 2008, início de 2008, quem conduzia
isso, diretamente esse processo, era o deputado José Janene. Ele era o responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou
a ficar doente e tal e veio a falecer em 2010. ~ a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais
prejudicada, esse trabalho cassou a ser executado oelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: -E...
Interrogado: -Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, exat..., como funcionava, como esse dinheiro chegava ao
senhor Alberto Youssef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro tomava?
Interrogado: -0 meu contato, Excelência, sempre foi a nível de Presidente e diretor das empresas, eu não tinha contato com
pessoal, vamos dizer de operação, de execução. Então, assinava o contrato, passava-se algum tempo, que, depois de
assinado o contrato, a primeira medição que a Petrcbras faz de servfço é trinta dias; executa o serviço, a Petrobras mede e
paga trinta dias depois. Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de
sessenta dias. Então, normalmente, após esse, esses sessenta dias, é que era possível então executar esses pagamentos.
1
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Destaque-se, outrossim,
por PAULO ROBERTO COSTA, para si e para outrem, comprova-se não só a partir de
sua própria confissão em juízo, das declarações prestadas por ALBERTO YOUSSEF,
do repasse de dinheiro por este àquele por meio da compra de um veículo land rover
evoque no valor de R$ 300 mil (o que é objeto de ação penal conexa em trâmite
perante esse Juízo 58), dos pagamentos feitos por construtoras diretamente para
empresa de consu ltoria de PAULO ROBERTO COSTA em função de acordos fictícios
de consultoria, como também do vult oso patrimônio de PAULO ROBERTO COSTA
verificado à época da deflagração da Operação Lava Jato.
Saliente-se nesse sentido que, no dia em que foi cumprido mandado
de busca e apreensão em sua residência, PAULO ROBERTO COSTA possuía
guardados R$ 762.250,00 (setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta
reais), US$ 181.495,00 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco mil
dólares) e EUR 10.850 (dez mil e oitocentos e cinquenta euros) em espécie, o que,
tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada à época,
comprova o fato de que efetivamente recebia sua parte da "propina" em dinheiro

Oportuno destacar, nesse ponto, que, mesmo depois de PAULO
ROBERTO COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, continuou
Então, o deputado José Janene, na época, ex-deputado porque em 2008 ele já não era mais deputado, ele mantinha o
contato com essas empresas, não é? Com o pessoal também não só a nivel de diretoria e presidência, mas também mais
pessoal operacional e esses valores então eram repasndos para e le e depois mais na frente para o Alberto Youssef.
4

Agora, dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato. Não fazia contato,

não tinha conhecimento desse pessoal. Então o que é que acontecia? É, vamos dizer, ou o Alberto ou o Janene faziam
esse contato e esse dinheiro então ia oara essa distribuicão política. através deles agora ...
(...).

Juiz Federal: - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o senhor recebia parte
desses valores?
Interrogado: ·Sim. Então o que, normalmente. em valores médios, acontecia? Do 1%. aue era para o PP. em média
obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais um pouco menos 60% ia para o partido... 20%
era para despesas às vezes nota fiscal. despesa para envio. etc. etc. São todos valores médios. pode ter alteracão
nesses valores E 20% restante era repassado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef
Juiz Federal: - E como é que o senhor recebia sua parcela?
Interrogado: ·Eu recebia em espécie normalmente na minha casa ou num shopping ou no escritório depojs gue eu
abri a comoanhia mjnha lá de consultoria.
Juiz Federal: - Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Interrogado: - Norma lmtnte o Alberto Youssef ou o Janene.

[...)

58 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000.
59 Anexo 19: autos 5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEXO 1.
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recebendo propinas em decorrência de contratos firmados à época em que foi
Diretor da Estatal, em especial nos casos em que a execução dos contratos se
estendeu no tempo após a sua saída. As tratativas para o recebimento de tais
vantagens indevidas pendentes foram efetuadas diretamente entre PAULO
ROBERTO COSTA

e os executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para

operacionalizar tais recebimentos o referido denunciado se serviu da celebração de
contratos fraudulentos de consultoria entre a sua empresa COSTA GLOBAL com as
empreiteiras.
Nesse sentido, destaca-se que no Curso da operação Lava Jato foi
apreendida uma planilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA, apontando
contratos assinados e "em andamento" com a COSTA GLOBAL60, empresa de
consultoria do acusado61. Nestas planilhas estão relacionados contratos com algumas
das construtoras cartelizadas, com seus contatos, constando, ainda, o valor dos
pagamentos ("% de sucess fee").
Com efeito, constaram nessa planilha a menção a contratos com as
empreiteiras: i) CAMARGO CORRÊA, empresa líder do Consórcio CNCC (que pagou
propinas a PAULO ROBERTO COSTA conforme acusação feita em ação conexa em
trâmite nessa Vara62) , no valor de R$ 3.000.000,00; ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de
R$ 600.000,00; iii) lESA OLEO & GÁS, no valor de R$ 1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no
valor de R$ 665.000,00, todas integrantes do Cartel.
Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO
COSTA,

por intermédio da empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras

corruptoras, mas efetivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com
o montante consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas63:
60 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10- Anexo 20.
61 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil. informando
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40%

do capital çocial (ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000- ANEX06. p. 5- Anexo 21).
62 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000.
63 Anexo 22: Informação n 123/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da
República- SPEA/PGR.
42/99

2463

2464

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

r-

ú'

~

UTUAÇÃO

MINISTÉRIO P úBLICO F EDERAL

ES/ANO

--

0/2012
1/2012
12/2012
1/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
7/2013
8/2013
9 2013

I

CAMARGO
CORRÊA

99.481,00
93.850,001
99.481,001

n i2oB
12/2013

2.158.550,00
2.875.022,00

lESA

65.695,00
32.847,50
32 .847,50
32.847,50
65.695,00
295.627,50

-

93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00

93.850,00
93.850,00
93.850,00

I

281.550,00

563.100,00

-

6'3~)"

QUEIROZ
GALVÃO

~50,00

193.031.~r 65.695,00

10/20~

TOTAL

ENGEVIX

5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00'
10.662,00
98.831,00J.
94.181,00
5.631,001

4

ls.

TOTAL

~
ll7

~-v

~

5331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
192.681,00
188.031,00
193.331,00
446.426,00
352.876,00
220.547,50
132.328,50
32.847,50
2.224.245,00
4 .015.299,50

Tal sistemática, de celebração de contratos ideologicamente falsos de
prestação de serviços e emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas
de fachada, foi uma das tipologias utilizadas pela organização criminosa para a
lavagem do dinheiro sujo obtido pela organização criminosa, sendo que, por sua
importância, será detalhada adiante.

3.2. Imputações de corrupção ativa e passiva
Como resultado do funcionamento do cartel e da corrupção de
empregados da PETROBRAS anteriormente descrita, a GALVÃO ENGENHARIA,
individualmente e por intermédio de consórcios, obteve sucesso na formalização de
contratos com essa estatal em procedimentos relacionados à Diretoria de
Abastecimento, comandada, à época, por PAULO ROBERTO COSTA

64

.

Na presente denúncia, tratar-se-á das licitações vencidas pela
GALVÃO ENGENHARIA, individualmente e por meio de consórcios, em relação a
diversas obras da PETROBRAS, realizadas nos Estados da Bahia, Maranhão,

Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.
A presente imputação se refere aos atos ilícitos praticados tão

64 Que permaneceu no cargo no período en:re 14/05/04 e 29/ 04/ 12.
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somente pelos administradores e agentes da GALVÃO ENGENHARIA no interesse
dos mencionados contratos, sendo que as promessas de vantagens ilícitas,
respectivos pagamentos e lavagem de ativos realizados pelos administradores das
demais empresas cartelizadas consorciadas em virtude dos mesmos negócios
jurídicos serão deduzidos em denúncias autônomas oportunamente.
Assim, imputa-se aos denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA,
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes dessa empresa,

e ainda a ALBERTO VOUSSEF, na condição de operador da organização criminosa, a
corrupção de PAULO ROBERTO COSTA no interesse das obras a seguir descritas.
Dos contratos firmados individualmente pela GALVÃO ENGENHARIA.
3.2.1. Contrato celebrado com a Galvão Engenharia para a
realização de serviços no terminal Ilha D'Água -1" conduta de corrupção62•

Em 05/01/2007, a PETROBRAS iniciou processo licitarório para a
realização de serviços de construção e montagem de tanque e de relocação de
bombas, no terminal da Ilha D'Água (RJ), obra vinculada à Diretoria de
Abastecimento, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA. O valor da
estimativa da empresa petrolífera, sigilo, foi calcu lado em R$ 11.957.394,65.
Entre as empresas convidadas, somente a GALVÃO ENGENHARIA
apresentou proposta. Assim, a PETROBRAS celebrou o Instrumento Contratual
Jurídico (ICJ) n° 0802.0032087.07.2, no valor de R$ 12.716.909,83.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia

65 As informações relacionadas aos contratos foram extraídas das planilhas "Informações do Processo
de Licitação" e "Aditivos", contendo informações oficiais fornecidas pela PETROBRAS - Anexos 24 e

2 6.
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um acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas
cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos celebrados por elas com a referida Estatal.
Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando
necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel.
Tanto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF
admitiram que o pagamento de tais valo res indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o
comando da Diretoria de Abastecimento 66.
Assim, em decorrência do contrato em tela, houve a promessa e o
pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor do
contrato original e respectivos aditivos celebrados no período em que PAULO
ROBERTO COSTA ocupou a Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a DARIO
DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, na condição de

administradores da GALVÃO ENGENHARIA, efetuar a promessa e determinar o
pagamento de vantagens indevidas correspondentes a 1% do valor do contrato.
Repita-se que, consoante o depoimento de YOUSSEF, estes eram os diretores do
Grupo GALVÃO responsáveis pelas tratativas com ele e com o ex-Deputado José
Janene sobre o pagamento de propina, antes do ingresso de ERTON MEDEIROS
FONSECA e JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO na organização, o que somente

66 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. 05 e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF- Anex o 13.
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ocorreu a partir de 2009.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador da organização

criminosa, teve papel fundamental nessa corrupção, pois viabilizou a interlocução
entre as partes, assim como participava das tratativas acerca das propinas envolvidas.
Com efeito, YOUSSEF expressamente menciona que, antes de tratar com ERTON
MEDEI ROS FONSECA sobre o pagamento de propinas, o contato anterior era

realizado com EDUARDO ou DARI067 .
Diante de tal quadro, no período entre o início do procedimento
licitatório (05/ 01/07) e a celebração do contrato original (em data não precisada nos
autos), DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO,
após reunirem-se com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e
definirem o vencedor do certa me, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e
ALBERTO YOUSSEF tal circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele

indicadas, vantagens indevidas que advi riam imediatamente após a celebração do
contrato68.
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO
COSTA este, entre 05/01/07 e a celebração do contrato, manteve-se conivente

quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS,
omitindo-se nos deveres que decorriam de seu otício para assim permitir que a
escolha interna do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no
âmbito de sua Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmado que a empresa GALVÃO ENGENHARIA
venceu o certame, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO para ajustar a forma de

pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO
COSTA, correspondentes a 1% do valor do contrato origina l, ou seja, cerca de R$
67 Autos 5026212.82.2014.404.7000, evento :101. p. 32- Anexo 13.
68 Consoante depoimento de YOUSSEF, autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32- Anexo

13.
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127.169,09.
Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO
ENGENHARIA,

ofereceram

e

prometeram,

no

período

entre

o

início do

procedimento licitatório (05/01/07) e a data da celebração do contrato (não
precisada nos autos), o pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO
COSTA, que as aceitou. Tais vantagens corresponderam a 1% do valor desse contrato,
o que equivale a cerca de R$ 127.169,09.
Concretizadas, em relação a esse contrato, j;>romessa de vantagem
indevida por parte dos denunciados DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e a
aceitação ele tais promessas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-

se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos pagamentos. Conforme será
exposto no capítulo 4, uma boa parte das vantagens ilícitas recebidas por PAULO
ROBERTO COSTA foi antes lavada pela organização criminosa, sendo que para tanto
ALBERTO VOUSSEF, WALDOMIRO DE OUVEIRA e JOSÉ JANENE, servindo-se de

empresas

de

fachada,

tornaram

possível

a

celebração

de

documentos

ideologicamente fa lsos e emissão de notas fiscais "frias". Por o ra, bastante mencionar
que, no ano de 2008, durante a vigência do contrato analisado neste item, o
pagamento o pagamento de um total de R$ R$ 972.809,17 pela GALVÃO
69
•

ENGENHARIA à empresa CSA PROJECT FINANCE, operada por JOSÉ JANENE

69 Autos n° 5045022-08.2014.404.7000, even;o 32- PETl e PET2- Anexos 15 e 16. As notas estão em
nome de REALTY FINANCE, porém se trata do mesmo CNPJ da CSA PROJECT. Ainda, a quebra de
sigilo bancário da empresa CSA PROJECT confirma as transações.
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3.2.2. Contrato celebrado com a Galvão
realização ser serviços no terminal Ilha D'Água- 2" conduta de corrupção70 •

Em 05/01/2007, a Petrobras iniciou processo licitatório para a
ralização de serviços de construção civil para adequação da bacia 5 de tanques, no
terminal da Ilha D'Água (RJ), obra vinculada à Diretoria de Abastecimento, então
comandada por PAULO ROBERTO COSTA. O valor da estimativa da empresa,
sigiloso, foi calculado em R$ 11.504.371,44.
Entre as empresas que apresentaram propostas comerciais, a
GALVÃO ENGENHARIA foi a única integrante do Cartel a apresentar proposta,

sagrando-se vencedora. Assim, a PETROBRAS celebrou o Instrumento Contratual
Jurídico (ICJ) n° 0802.0032088.07.2, no valor de R$ 12.639.601,78.
A atuação dos denunciados DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e
PAULO ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da

mesma forma descrita no item 3.2.1, acima.
Assim, no caso em tela, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO ALHO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA,

ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório
(05/01/07) e a data da celebração do contrato (não precisada nos autos), o
pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais
vantagens corresponderam a 1% do va lor desse contrato, o que equivale a cerca de
R$ 126.396,02. Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item,
foi identificado o efetivo pagamento de valores pela GALVÃO ENGENHARIA por
intermédio das empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE
OUVEIRA e JOSÉ JANENE.
70 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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3.2.3. Contrato celebrado com a Galvão
realização de obras na Baía de Angra dos Reis- 3a conduta de corrupção 71•

Em 08/02/2007, a Petrobras iniciou processo licitatório para a
instalação das redes terrestres de comunicação do Terminal Marítimo da Baía de
Angra dos Reis (RJ), obra vinculada à Diretoria de Abastecimento, então comandada
por PAULO ROBERTO COSTA. O valor da estimativa da empresa, sigiloso, foi
calculado em R$ 5.561.743,43.
Entre as emp resas que apresentaram propostas comerciais, a
GALVÃO ENGENHARIA foi a única integrante do Cartel a apresentar proposta,

sagrando-se vencedora. Assim, a PETROBRAS celebrou o Instrumento Contratual
Jurídico (ICJ) n° 0802.0032615.07-2, no valor de R$ 5.980.000,00.
A atuação dos denunciados DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e
PAULO ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da

mesma forma descrita no item 3.2.1, acima.
Assim, no caso em tela, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA,

ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório
(08/02/07) e a data da celebração do contrato (não precisada nos autos), o
pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais
vantagens corresponderam a 1% do valor desse contrato, o que equivale a cerca de
R$ 59.800,00. Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item,
foi identificado o efetivo pagamento de valores pela GALVÃO ENGENHARIA por
intermédio das empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE
OUVEI RA e JOSÉ JANENE.
71 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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3.2.4 . Contrato celebrado com a Galvão
realização de obras do projeto água de formação - 4 3 a 6 3 condutas de
corrupção72 •

Em 07/05/09, a Petrobras iniciou processo licitatório para o
fornecimento de bens e serviços de construção de montagem necessários para a
implantação do projeto água de formação, obra vinculada à Diretoria de
Abastecimento, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA. O valor da
estimativa da empresa, sigiloso, foi calculado em R$ 116.336.553,50.
Entre as empresas que apresentaram propostas comerciais, a
GALVÃO ENGENHARIA foi a única integrante do Cartel a apresentar proposta,

sagrando-se vencedora. Assim, a PETROBRAS celebrou o Instrumento Contratual
Jurídico (ICJ) n° 0802.0057461.10.2, no valor de R$ 122.024.562,53. Esse contrato foi
assinado pelo denunciado ERTON MEDEIROS DA FONSECA.
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a
ERTON MEDEIROS FONSECA, na condição de administrador e agente da GALVÃO
ENGENHARIA, efetuar a promessa e determinar o pagamento de vantagens

indevidas correspondentes a 1% do valor do contrato. Assim, ele reuniu-se com
PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, no período entre a abertura da

licitação (07/05/09) e a assinatura do contrato (data não precisada nos autos), e
ofereceu a PAULO ROBERTO COSTA, por intermédio de YOUSSEF, a vantagem
indevida.
Para tal desiderato, ERTON MEDEIROS FONSECA obteve prévia
autorização de JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO

e DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, os quais, efetivamente,

autorizaram a oferta e o pagamento das vantagens indevidas a PAULO ROBERTO
COSTA, por intermédio de YOUSSEF.

A obra teve início em 03/04/2010 e seu término, com aditivos,
72 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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ocorreu em 29/09/2012.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, ERTON MEDEI ROS FONSECA, DARIO DE QUEI ROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO

e EDUARDO D E QUEIROZ

GALVÃO prometeram vantagens indevidas de 1% dos valores de cada um dos
aditivos celebrados, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos
celebrados no período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupava a Diretoria de
Abastecimento da estatal:
Data do aditivo

i

Valor do acréscimo no
contrato

Valor mínimo total da
vantagem indevida (1 %)

11/11/11

R$ 1.721.643,57

R$ 17.216,43

23/01/12

R$ 3.029.651,11

R$ 30.296,51

Portanto, sobre o valor dos contratos, com os aditivos realizados,
encontra-se o total de R$ 126.775.857,21, sobre o qual, em vista do percentual
mínimo (1%) de propina, foram acertados e pagos R$ 1.267.758,57.
Assuim, no caso em tela, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO ENGENHARIA,

ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório
(07/05/2009) e a data da celebração do último aditivo (23/01/12), por três vezes (uma
relativa ao contrato original e uma para cada aditivo), o pagamento de vantagens
indevidas

a

PAULO

ROBERTO

COSTA,

que

as

aceitou.

Tais

vantagens

corresponderam a 1% sobre o valor do contrato original e aditivos, todos celebrados
durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$
1.318.597,34. Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item,
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intermédio das empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE
OUVEIRA.

3.2.5. Contrato celebrado com a Galvão Engenharia para a
realização de obras na Carteira de Gasolina- G3- 7 a conduta de corrupção73 •

Em 18/06/2009, a Petrobras iniciou processo licitatório para a
realização da obra EPC das unidades de "hidr nafta coque", da Carteira de GasolinaG3, ob ra vinculada à Diretoria de Abastecimento, então comandada por PAULO
ROBERTO COSTA. O va lor da estimativa da empresa, sigi loso, foi calculado em R$

777.197.012,39.
Entre as empresas que apresentaram propostas comerciais, a
GALVÃO ENGENHARIA apresentou propostas em muito inferiores às demais
integrantes do Cartel. sagrando-se vencedora. Assim, a PETROBRAS celebrou o

Instrumento Contratual Jurídico (ICJ) n° 0800.0060661.10.2, no va lor de R$
568.967.025,10. Esse contrato foi assinado pelo denunciado ERTON MEDEIROS DA
FONSECA.

A atuação dos denunciados

ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN

ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO
DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da mesma

forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.
Assim, no caso em tela, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO ENGENHARIA,

ofereceram e prometeram, no período entre o início do p rocedimento licitatório
73 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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(18/06/2009) e a data da celebração do contrato (não precisada nos autos), o
pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais
vantagens corresponderam a 1% sobre o valor do contrato, todos celebrados durante
a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$ 5.689.670,25.
Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item, foi identificado
o efetivo pagamento de valores pela GALVÃO ENGENHARIA por intermédio das
empresas vincu ladas a ALBERTO VOUSSEF e WALDOMIRO DE OUVEIRA.
3.2.6. Contrato celebrado com a Galvão Engenharia para serviços
de interligações elétricas na Refinaria Abreu e Lima - RNEST - 8 3 conduta de
74
•

corrupção

Em 13/03/2009, a Petrobras iniciou processo licitatório para a
prestação de serviços de interligações elétricas na Refinaria Abreu e Lima - RNEST
(PE), obra vinculada à Diretoria de Abastecimento, então comandada por PAULO
ROBERTO COSTA. O valor da estimativa da empresa, sigiloso, foi ca lculado em R$
597.150.522,86.
Entre as empresas que apresentaram propostas comerciais, a
GALVÃO ENGENHARIA apresentou propostas em muito inferiores às demais

integrantes do CarteL sagrando-se vencedora. Assim, a PETROBRAS celebrou os
Instrumentos Contratuais Jurídicos (ICJ) n° 0800.0087262.13.2 e 8500.0000080.10.2,
no valor de R$ 498.047.383,64.
Esse contrato foi assinado pelo denunciado ERTON MEDEIROS DA
FONSECA.

O contrato sob

o instrumento

contratual jurídicos (ICJ)

n°

0800.0087262.13.2, teve início em 16/09/2010 e término com aditivos em
26/12/2014; enquanto o contrato sob o ICJ n° 8500.0000080.10.2 teve início em

74 informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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16/09/2010 e término com aditivos em 30/04/2014.

A atuação dos denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN
ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO
DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da mesma

forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.
Assim, no caso em tela, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO ENGENHARIA,

ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório
(13/03/2009) e a data da celebração do contrato (não precisada nos autos), o

pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais
vantagens corresponderam a 1% sobre o valor do contrato, todos celebrados durante
a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$ 4.980.473,84.
Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item, foi identificado
o efetivo pagamento de va lores pela GALVÃO ENGENHARIA por intermédio das
empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OUVEIRA.
3.2.7. Do contrato celebrado pela GALVÃO ENGENHARIA para
obras na Carteira de Diesel da REPLAN- ga a 12 3 condutas de corrupção".

Em 26/02/:ZOlO, a Petrobras iniciou processo licitatório para a
realização da obra EPC das unidades UHDT, UGH, UTAA da Carteira de Diesel da
REPLAN - OS (SP), obra vinculada à Diretoria de Abastecimento, então comandada
por PAULO ROBERTO COSTA. O valor da estimativa da empresa, sigiloso, foi
calculado em R$ 1.342.997.860,50.
Entre as empresas que apresentaram propostas comerciais, a
75 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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integrantes do Cartel. sagrando-se vencedora.

Assim, a PETROBRAS firmou o

Instrumento Contratual Jurídico (ICJ) n.0 0800.0062504.10.2, com valor de R$
1.162.375.625,91.
O contrato foi firmado pelo denunciado ERTON MEDEIROS
FONSECA, e teve início em 03/11/2010, e seu término ocorreu, com aditivos, em
01/04/2014.

A atuação dos denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN
ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO

e EDUARDO

DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorre u nos mesmos termos e da mesma
forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.

Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO, prometeram vantagens indevidas de 1% dos va lores dos aditivos

celebrados, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos
celebrados no período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupava a Diretoria de
Abastecimento da estatal:
Data do aditivo

Valor do acréscimo no
contrato
----- ----- - - - - -

I

Valor mínimo total da
vantagem indevida (1%)

I

R$ 4.782,89

09/11/11

R$ 478.289,57

12/12/11

R$ 77.632.651,68

lR$ 776.326,52

06/03/12

I R$ 37.756.205,48

R$ 377.562,05
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Portanto, sobre o valor dos contratos, com
encontra-se o total de R$ 1.278.242.772,64, sobre o qual, em vista do percentual
mínimo (1%) de propina, foram acertados e pagos R$ 12.782.427,73.
Assim, no caso em tela, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GAlVÃO FilHO, JEAN AlBERTO lUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GAlVÃO, como administradores e agentes da GAlVÃO ENGENHARIA,
ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório

(26/02/2010) e a data da celebração do último aditivo (06/03//12), por quatro vezes
(uma relativa ao contrato original e uma para cada aditivo), o pagamento de
vantagens indevidas a PAUlO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais vantagens
corresponderam a 1% sobre o va lor do contrato original e aditivos, todos celebrados
durante a diretoria da PAUlO ROBERTO COSTA, o que equiva le a cerca de R$
12.782.427,73. Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item,
foi identificado o efetivo pagamento de valores pela GAlVÃO ENGENHARIA por
intermédio das empresas vinculadas a AlBERTO VOUSSEF e WALDOMIRO DE
OLIVEIRA.
3.2.8. Contrato celebrado com a Galvão Engenharia para obras
na REVAMP Angra dos Reis- 13a conduta de corrupção76•

Em 05/05/2010, a Petrobras iniciou processo licitatório para o
fornecimento de bens e serviços necessário à REVAMP do Píer de Angra dos Reis (RJ),
obra vinculada à Diretoria de Abastecimento, então comandada por PAUlO
ROBERTO COSTA. O valor da estimativa da empresa, sigiloso, foi calculado em R$
219.875.276,93.

Entre as empresas que apresentaram propostas comerciais, a
GAlVÃO ENGENHARIA apresentou propostas em muito inferiores às demais

integrantes do CarteL sagrando-se vencedora. Assim, a PETROBRAS celebrou o
76 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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Instrumento Contratual Jurídico (ICJ) n° 0802.0066782.11.2,

com

188.522.663,78.
O contrato teve início em 01/07/2011, e seu término ocorreu, com
aditivos, em 30/10/2013.
A atuação dos denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN
ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO
DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da mesma

forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.
Sobre esse valor, incidiu o porcencual mínimo de propina (1 %),
sendo acertados e pagos R$ 1.885.226,64.
Assim, no caso em tela, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO ENGENHARIA,

ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório
(05/05/2010) e a data da celebração do contrato (não precisada nos autos), o
pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais
vantagens corresponderam a 1% sobre o valor do contrato celebrado durante a
diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$ 1.885.226,64.
Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item, foi identificado
o efetivo pagamento de valores pela GALVÃO ENGENHARIA por intermédio das
empresas vincu ladas a ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OUVEIRA.
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3.2.9.

Contrato

celebrado

pelo

Consórcio

Refinaria Abreu,

integrado pela GALVÃO ENGENHARIA, para obras na RNEST - 14a a 17a
condutas de corrupção77•

Em 03/05/2007, a Petrobras iniciou processo licitatório, vincu lado à
Diretoria de Abastecimento, visando à elaboração de projet os e execução da
terraplanagem e serviços complementares na Refina ria do Nordeste - RN EST (PE),
obra vinculada à Diretoria de Abastecimento, então comandada por PAULO
ROBERTO COSTA. O va lor da estimativa da empresa, sigiloso, foi calcu lado em R$

457.901.575,56.
O

consórcio

formado

pela

CAMARGO

CORREA,

GALVÃO

ENGENHARIA, QUEIROZ GALVÃO e NORBERTO ODEBRECH (regi me e consórcio) foi

vencedor do certame. A participação no consórcio foi rateada da seguint e forma:
Construções e Comércio Camargo Correa S.A- 25%; Construtora Norberto Odebrech
S.A - 25%; Co nstrutora Queiroz Galvão S.A - 25%, e GALVÃO ENGENHARIA S.A 25%.

Assim, a PETROBRAS assinou os Instrumentos Contratuais Jurídicos
(JCJ) n° 0800.0033808.07.2 e 8500 0000003.09.2, no valor de R$ 429.207.776.71.
Destaca-se que, na hipótese de consórcios, cabia a cada empresa a
negociação sobre a propina, proporcionalmente a sua parte no consórcio.
A atuação dos denunciados

ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN

ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO
DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da mesma
forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.
77 [nformaçõ es constantes dos Anexos 24 e 2 6.
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Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO ALHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO, prometeram vantagens indevidas de 1% dos valores dos aditivos
celebrados, as quais foram

imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO

ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.
Neste passo, conforme a tabela "Aditivos de Contratos", também
fornecedida pela Petrobras, encontram-se 4 aditivos relacionados ao IJC n.0
8500.0000003.09.2, no período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupava a
Diretoria de Abastecimento da estatal:
Data do aditivo

Valor do acréscimo no
contrato

---

13/08/09

-----

R$ 19.396.608,32

R$ 48.491,52

R$ 78.836.278,05

R$ 197.090,69

R$ 49.809.727,23

R$ 124.524,32

--

05/03/10
15/04/10

---

R$ 6.732.199,22

01/04/11
Portanto,

Valor mínimo total da
vantagem indevida (1 %_sobre
a participação da GALVAO, de
25%)

considerando

--

I

I

R$ 16.830,50

a quota-parte de

25%

da

GALVÃO

ENGENHARIA sobre o valor total do contrato de R$ 583.982.589,53, o percentual
mínimo de propina (1%) incidiu sobre o valor de R$ 145.995.647,38, tendo sido,
assim, acertados e pagos R$ 1.459.956,47.
Assim, no caso em tela, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO ENGENHARIA,
ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório
(03/05/2007) e a data da celebração do último aditivo (01/04/11), por cinco vezes
(uma relativa ao contrato original e uma para cada aditivo), o pagamento de
vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais vantagens
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corresponderam a 1% sobre o valor do contrato original e aditivos, todos celebrados
durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$
1.459.956,47. Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item,
foi identificado o efetivo pagamento de valores pela GALVÃO ENGENHARIA por
intermédio das empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE
OLIVEIRA.
3.2.10. Contrato celebrado pelo Consórcio Galvão- Alusa - Tomé,
integrado pela GALVÃO ENGENHARIA, para obras na Bacia de Guanabara - 1sa
a 24a condutas de corrupção78•
Em 10/10/2007, a Petrobras iniciou processo licitatório para a
contratação de REVAMP no terminal Ilha Redonda, na Baía de Guanabara (RJ) , obra
vinculada

à Diretoria de Abastecimento, então comandada por PAULO ROBERTO

COSTA. O va lor da estimativa da

empresa, sigiloso, foi calculado em

R$

531.962.834,27.
O consórcio formado pela GALVÃO ENGENHARIA, ALU SA e TOMÉ
foi vencedor do certame. A participação neste consórcio foi divida da seguinte forma:
33,34% da GALVÃO ENGENHARIA; 33,33% da ALUSA;
ENGENHARIA.

33,33%

da TOMÉ

Assim, a PETROBRAS firmou o Instrumento Contratual Jurídico (ICJ)
n° 0800.0045222.08.2, com valor de R$ 537.616.945,47. O contrato teve início em
08/09/2008, e seu término, com aditivos, ocorreu em 28/02/2014.
A atuação dos denunciados

ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN

ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO
DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da mesma
78 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO, prometeram vantagens indevidas de 1% dos valores dos aditivos

celebrados, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos
celebrados no período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupava a Diretoria de
Abastecimento da estatal:
--

Data do aditivo

Valor do acréscímo no
contrato
-+-

R$ 25.872.295,46

02/06/10

-

--~

-

...
Valor mínimo total da
vantagem indevida (1% sobre
a particípação da GALVÃO, de
33,33%)

R$ 86.240,98

04/03/11

R$ 38.159.222,22

R$ 127.197.41

01/07/11

R$ 39.384.435,01

R$ 131,281,45

12/09/11

IR$ 105.006.797,97

R$ 350.022,66

29/12/11

R$ 88.689.113,98

R$ 295.630,38

16/09/11

R$ 12.058.978,22

R$ 40.196,59

Portanto, considerando a quota-parte de 33,34% da GALVÃO
ENGENHARIA sobre o valor total do contrato de R$ 846.787.788,33, o percentual

mínimo de propina (1%) incidiu sobre o valor de R$ 282.319.048,60, tendo sido,
assim, acertados e pagos R$ 2.823.190,50.
Assim, no caso em tela, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO
ENGENHARIA,

ofereceram e

prometeram,

no

período entre

o

início do

procedimento licitatório (10/10/07) e a data da celebração do último aditivo
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(16/09/11), por sete vezes (uma relativa ao contrato original e uma para cada aditivo),
o pagamento de vantagens indevidas a PAUlO ROBERTO COSTA, que as aceitou.
Tais vant agens corresponderam a 1% sobre o valor do contrato original e aditivos,
todos celebrados durante a diretoria da PAUlO ROBERTO COSTA, o que equivale a
cerca de R$ 2.823.190,50.
O mesmo ocorreu em relação a ERTON MEDEIROS FONSECA e
JEAN AlBERTO lUSCHER CASTRO, por seis vezes, em relação aos aditivos firmados
a partir de seu ingresso na organização criminosa, sendo responsáveis pelo valor de
propina de R$ 1.030,569,48.
Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste
ítem, foi identificado o efetivo pagamento de valores pela GAlVÃO ENGENHARIA
por intermédio das empresas vincu ladas a AlBERTO VOUSSEF e WAlDOMIRO DE
OUVEIRA.
3.2.11. Contrato celebrado pelo Consórcio Alusa - Galvão Tomé,

integrado

pela

GAlVÃO

ENGENHARIA,

para obras

landulpho Alves (RLAN)- 25 3 a 3P condutas de corrupção

79

na

Refinaria

•

Em 17.12.2007, a Petrobras iniciou processo licitatório para a
realização de serviços do on-site da cartei ra de gasolina da Refinaria Landulpho Alves
- RLAN (BA), obra vinculada à Diretoria de Abastecimento, então comandada por
PAULO ROBERTO COSTA. O valor da estimativa da empresa, sigiloso, foi calculado

em R$ 622.061.399,77.
O consórcio formado pela ALUSA, GAlVÃO ENGENHARIA e TOMÉ
foi vencedor do certame. A participação neste consórcio foi divida da seguinte forma:
33,33%

da

GALVÃO

ENGENHARIA; 33,34% da ALUSA;

33,33% da TOMÉ

ENGENHARIA.
79 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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Assim, a PETROBRAS firmou o Instrumento Contratual J Ir ·

• ' J)

no 0800.0037269.07.2, com valor de R$ 737.415.837,24. Este contrato teve início em
02/01/2008, e término, com aditivos, em 13/03/ 2014.
A atuação dos denunciados

ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN

ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO
DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da mesma
forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores

à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram

o valor do contrato original, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO, prometeram vantagens indevidas de 1% dos valores dos aditivos
celebrados, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.
Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos
celebrados no período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupava a Diretoria de
Abastecimento da estatal:
Data do aditivo

Valor do acréscimo no
contrato

I

T
1

Valor mínimo total da
vantagem indevida (1% sobre
a participação da GALVÃO, de
33,34%)

R$ 139.860,49

19/03/09

...iR$ 41.958.147,78

12/02/10

I R$ 11.740.858,13

26/03/10

R$ 61.577.918,89

R$ 205.259,73

04/10/10

I R$ 101.956.310,61

R$ 339.854,37

21/09/11

R$ 58.140.563,34

R$ 193.801,88

!R$ 39.136,19

I

Portanto, considerando a quota-parte de 33,33% da GALVÃO
ENGENHARIA sobre o valor total do contrato de R$ 1.012.789.635,99, o percentual
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mínimo de propina (1%) incidiu sobre o valor de
assim, acertados e pagos R$ 3.375.965,45.
Assim, no caso em tela, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO
ENGENHARIA,

ofereceram

e prometeram,

no

período

entre

o

início

do

procedimento licitatório (17/12/07) e a data da celebração do último aditivo
(21/09/11), por sete vezes (uma relativa ao contrato original e uma para cada aditivo),
o pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou.
Tais vantagens corresponderam a 1% sobre o valor do contrato original e aditivos,
todos celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a
cerca de R$ 3.375.965,45.
O mesmo ocorreu em relação a ERTON MEDEIROS FONSECA e
JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, por seis vezes, em relação aos aditivos firmados

a partir de seu ingresso na organização criminosa, sendo responsáveis pelo valor de
propina de R$ 917.912,66.
Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste
item, foi identificado o efetivo pagamento de valores pela GALVÃO ENGENHARIA
por intermédio das empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE
OUVEIRA.
3.2.12. Do contrato celebrado entre o consórcio Tome - Alusa Galvão, integrado pela GALVÃO ENGENHARIA, para obras na RNEST- 32" e 33"
condutas de corrupção80•

Em 17/07/2008, a Petrobras abriu processo li citatório para a
realização de obra a implantação de tanques de armazenamento no Lote II - da
Refinaria Abreu e Lima - RNEST (PE), obra vinculada à Diretoria de Abastecimento,
80 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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então comandada por PAULO ROBERTO COSTA. O valor da estimativa da ell'"IG:D"'<la.,...""
sigiloso, foi ca lculado em R$ 930.722.647,90.
O consórcio formado por TOMÉ, ALUSA e GALVÃO foi vencedor do
certame. A participação neste consórcio foi divida da seguinte forma: 33,34% da
TOMÉ, 33,33% da ALUSA e 33,33% da GALVÃO ENGENHARIA81.
Assim, a PETROBRAS firmou os Instrumentos Contratuais Jurídicos
(ICJ) n° 0800.0049738.09.2 e 8500.0000039.09.2, no valor de R$ 730.750.000,00.
O contrato com o ICJ n°

0800.0049738.09.2 teve início em

30/04/2009, e término, com aditivos, em 01/12/2014. Já o contrato com o ICJ n°
8500.0000039.09.2 teve início em 23/11/2007 e término, com aditivos, em
31/05/2009.
A atuação dos denunciados

ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN

ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO
DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da mesma

forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certa mente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO, prometeram vantagens indevidas de 1% dos va lores dos aditivos

celebrados, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO VOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, foi celebrado um aditivo no período em que PAULO
ROBERTO COSTA, em 14/09/2011, no valor de R$ 1.492.028,64.

81 Informação extraída de consulta ao CNPJ do consórcio- Anexo 2S.
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Portanto, considerando a quota-parte de 33,33% da GALVÃO
ENGENHARIA sobre o valor total do contrato de R$ 732.242.028,64, o percentual

mínimo de propina (1%) incidiu sobre o valor de R$ 244.080.676,21, tendo sido,
assim, acertados e pagos R$ 2.440.806,76.
Assim, no caso em tela, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO ENGENHARIA,

ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório
(17/07/2008) e a data da celebração do último aditivo (14/09/2011), por duas vezes
(uma relativa ao contrato original e uma para cada aditivo), o pagamento de
vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais vantagens
corresponderam a 1% sobre o valor do contrato original e aditivos, todos celebrados
durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$
2.440.806,76. Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item,
foi identificado o efetivo pagamento de valores pela GALVÃO ENGENHARIA por
intermédio das empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE
OUVEIRA.
3.2.13. Contrato celebrado pelo Consórcio Galvão - Serveng Fidens,

integrado

pela GALVÃO ENGENHARIA, para

obras da Refinaria

PREMIUM I - 34a e 35a condutas de corrupçãoH2 •

Em 10/02/2010, a Petrobras iniciou processo licitatório, vinculado à
área de negócio AB-PGI, para a realização de obras de terraplanagem, drenagem e
de acesso para a refinaria PREMIUM L em Bacabeira (MA), obra vincu lada à Diretoria
de Abastecimento, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA. O valor da
estimativa da empresa, sigiloso, foi calculado em R$ 952.392.902,51.
O consórcio formado pelas empresas GALVÃO ENGENHARIA,
82 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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SERVENG e FIDENS foi o vencedor do certame. A participação neste consórcio foi
dividida da seguinte forma: 33,4% da GALVÃO ENGENHARIA; 33,3% da FIDENS
ENGENHARIA e 33,3% da SERVENG CIVILSAN.
Assim, a PETROBRAS celebrou o Instrumento Contratual Jurídico (ICJ)
n.

0

0859.0059374.10.2, no valor de R$ 711.070.084,88, que foi assinado pelo

denunciado ERTON MEDEIROS FONSECA.
A participação neste consórcio foi dividida da seguinte forma: 33,4%
da GALVÃO ENGENHARIA; 33,3% da FIDENS ENGENHARIA e 33,3% da SERVENG

CIVILSAN.
O

contrato

tem

datas

de

início

em

26/03/2012

(ENGAB/IEPREM/IECINAR) e 18/08/2010 (ENG PREMIUM/IEIEM1), e datas de término
com aditivos em 17/12/2013 e 03/04/2013.
A atuação dos denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN
ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO
DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, oco rreu nos mesmos termos e da mesma

forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÁO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO

prometeram vantagens indevidas de 1% dos valores dos aditivos

celebrados, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado

PAULO

ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, foi celebrado um aditivo no período em que PAULO
ROBERTO COSTA, em 23/03/2012, no valor de R$ 4.491.875,21.
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Portanto, considerando a quota-parte de 33,33% da
ENGENHARIA sobre o valor total do contrato de R$ 956.884.777,72, o percentual
mínimo de propina (1%) incidiu sobre o valor de R$ 318.961.592,57, tendo sido,
assim, acertados e pagos R$ 3.189.615,92.
Assim, no caso em tela, ERTON M EDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO ENGENHARIA,
ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório
(10/02/2010) e a data da celebração do último aditivo (23/03/2012), por duas vezes
(uma relativa ao contrato original e uma para cada aditivo), o pagamento de
vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais vantagens
corresponderam a 1% sobre o valor do contrato original e aditivos, todos celebrados
durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$
2.385.206,53. Ressa lta-se que, durante a vigê ncia do contrato analisado neste item,
foi identificado o efetivo pagamento de valores pela GALVÃO ENGENHARIA por
intermédio das empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE
OUVEIRA.
3.2.14. Contrato celebrado entre o consórcio Queiroz Galvão Galvão - lesa, integrado pela GALVÃO ENGENHARIA, para obras na COMPERJ 363 a 37a atos de corrupção"3 •
Em 13/05/2010, a Petrobras iniciou processo licitatório, vinculado à
Diretoria de Abastecimento, para a construção das unidades U-2500 e U-2600 e
Subestações SE2500 e SE2600, na COMPERJ (RJ), obra vinculada à Diretoria de
Abastecimento, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA. O valor da
estimativa da empresa, sigiloso, foi calculado em R$ 855.501.266,33.
O consórcio formado pelas empresas QUEIROZ GALVÃO, GALVÃO
83 Informações constantes dos Anexos 24 e 26.
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ENGENHARIA

seguinte forma: 45,50% - Queiroz Galvão; 30,00% - Ga lvão Engenharia; 24, 50%- IESA
Óleo e Gás S.A.
Assim, a PETROBRAS firmou os Instrumentos Jurídicos Contratuais
(ICJ) n° 0800.0060702.10.2 e 6810.0000125.10, no valor de R$ 977.814.500,00. Esses
contratos foram assinados por ERTON MEDEIROS DA FONSECA. O contrato teve
início em 20/09/2010, e término previsto para 31/12/2016.
A atuação dos denunciados

ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN

ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO
DE QUEIROZ GALVÃO, como gestores da GALVÃO ENGENHARIA, e PAULO
ROBERTO COSTA, Diretor da PETROBRAS, ocorreu nos mesmos termos e da mesma
forma descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.4, acima.

Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO prometeram vantagens indevidas de 1% dos valores dos aditivos

celebrados, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, o ICJ n° 0800.0060702.10.2 sofreu um aditivo em
04/11/2010, no valor de R$ 973.814.499,99.
Portanto,

considerando a

quota-parte de

30%

da

GALVÃO

ENGENHARIA sobre o valor total do contrato de R$ 1.951.628.999,99, o percentual

mínimo de propina (1%) incidiu sobre o valor de R$ 585.488.700,00, tendo sido,
assim, acertados e pagos R$ 5.854.887,00.
Assim, no caso em tela, ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
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QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO
QUEIROZ GALVÃO, como administradores e agentes da GALVÃO ENGENHARIA,

ofereceram e prometeram, no período entre o início do procedimento licitatório
(13/05/2010) e a data da celebração do último aditivo (04/11/2010), por duas vezes
(uma relativa ao contrato original e uma para cada aditivo), o pagamento de
vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, que as aceitou. Tais vantagens
corresponderam a 1% sobre o valor do contrato original e aditivos, todos celebrados
durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$
5.854.887,00. Ressalta-se que, durante a vigência do contrato analisado neste item,
foi identificado o efetivo pagamento de valores pela GALVÃO ENGENHARIA por
intermédio das empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE
OUVEIRA.
4 . Lavagem de capitais (4° CONJUNTO DE FATOS- "H"}

Conforme mencionado acima, as empreiteiras OAS, ODEBRECHT,
UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR,
PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO
ENGENHARIA, por meio de seus administradores, reuniram-se entre si, em cartel,
com a finalidade de fraudar procedimentos licitat órios desenvolvidos no âmbito da
PETROBRAS, sendo que para tanto, mediante ajustes recíprocos e a corrupção de

funcionários do alto escalão dessa Estatal, impuseram um cenário artificial de "não
concorrência" nestes certames, permitindo-lhes não só previamente definir quais
dentre elas seriam as empresas que venceriam as concorrência,s como também
elevar ao máximo o preço que receberiam em decorrência da execução das
respectivas obras.
Dentro desse estratagema e para que obtivessem a colaboração de
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empregados e Diretores da Pet robras, a exemplo de PAULO
RENATO

DUQUE

(este

não

aqui

denunciado), as

empreiteiras

cartelizadas

comprometiam-se a repassar para eles e a outros agentes públicos e privados, após
o início da execução das obras, percentuais dos valores totais dos contratos que lhes
fossem adjudicados. Segundo verificado no curso das investigações, o percentual
variava entre 1% e 5%, a depender do porte e do estágio de construção da obra,
sendo que nos aditivos, segundo informado, o repasse era via de regra superior.
O funcionamento da organização criminosa por longo período gerou
lucros desmedidos. A promessa de vantagens indevidas (propinas), aceitas por
empregados do alto escalão da PETROBRAS, gerava também pagamentos
sobrevalorados para as empreiteiras. O próprio funcionamento do cartel e as fraudes
às licitações, viabilizados pela corrupção, produziam um grande volume de recursos
sujos. Parcela de todo esse dinheiro sujo que era produto e proveito de atividades
criminosas anteriores foi lavada para disponibilização "limpa" aos operadores do
esquema e aos agentes públicos b eneficiários.
Quando as próprias construtoras não utilizavam empresas de fachada
suas, no exterior, "offshores", com o objetivo de lavar a propina, entregando-a de
modo dissimulado e oculto, elas recorriam a operadores financeiros profissionais,
como ALBERTO YOUSSEF (e demais integrantes de seu
WALDOMIRO DE OUVEIRA), os quais, seguindo

núcleo, incluindo

modus operandi próprios, davam

aparência de regularidade e legalidade ao dinheiro que proveio direta e
indiretamente dos crimes mencionados, empregando vários métodos.
A simples interposição do núcleo de YOUSSEF no pagamento do
dinheiro sujo já caracterizaria lavagem de ativos, mas ele fez mais do que isso. Houve
a interposição de pessoas j urídicas de fachada, distanciando o dinheiro sujo da
origem criminosa (as empreiteiras) antes que chegasse aos beneficiários (os agentes
públicos e os próprios operadores).
Além disso, o núcleo de YOUSSEF empregou métodos de ocultação e
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dissimulação tanto na vinda do dinheiro da empreiteira para a empresa de fachada,
como na ida do dinheiro da empresa de fachada para os agentes públicos
beneficiários.
No

que

toca

às

empreiteiras,

especificamente,

o

operador

disponibilizou um "serviço" ou "facilidade" para criar, em favor da empreiteira, uma
justificativa econômica para a saída do dinheiro dos cofres da empresa como se fosse
um pagamento regu lar. O pagamento da propina, com produto e proveito de crimes
anteriores, encontrou nesse contexto uma maneira de se disfarçar de operação lícita.
A empresa GALVÃO ENGENHARIA, valendo-se do "serviço", ajustou com VOUSSEF o
pagamento para suas empresas de fachada por meio de uma justificativa econômica
falsa, um negócio jurídico simulado (contratos de prestação de serviços), que só na
aparência era legal. Isso ocultava a verdadeira razão do pagamento, que era o
repasse de produto e proveito de crimes praticados, e permitia o disfarce e
maquiagem contábil do pagamento no seio da empresa.
Em seguida ao recebimento do dinheiro da empreiteira, YOUSSEF,
coordenando seu núcleo de agentes (WALDOM IRO e outros), prosseguia na prática
de atos de lavagem para, nos moldes acordados com a construtora e com os agentes
públicos, providenciar a entrega "limpa" dos recursos que são produto e proveito de
crimes aos destinatários. Isso era feito dos seguintes modos:
a) pela quebra do rastro do dinheiro, por meio de saques feitos nas

contas das empresas de fachada controladas por YOUSSEF, antes da
entrega aos beneficiários;
b) pela quebra do rastro do dinheiro mediante o recebimento do
dinheiro pelas empresas de fachada de VOUSSEF e transferência

bancária subsequente de parte dele para outro doleiro (LEONARDO
MEIRELLES), que entregava em troca dinheiro em espécie, sem
saques;
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c)

por fim, houve invenção de razão econômica

movimentações ilegais, pois outra parte do dinheiro transferido para
empresas de doleiro (LEONARDO MEIRELLES) era remetida ao
exterior por meio de co ntratos de importação fictícios.
Esses foram basicamente os métodos pelos quais houve ocultação e
dissimulação de natureza, origem, disposição, movimentação e propriedade do
dinheiro que vinha, direta e indiretamente, dos crimes descritos nesta denúncia.
Serão imputados nesta denúncia, de modo destacado, os atos de lavagem
consistentes na realização de pagamentos pelas empreiteiras, acompanhados da
formulação de negócios jurídicos fictícios e de notas "frias", feitos para dar
justificação econômica aparentemente lícita aos pagamentos.
Assim,

ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ

GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO

e EDUARDO DE QUBROZ

GALVÃO, na condição de administradores da empresa GALVÃO ENGENHARIA, e

ainda PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OUVEIRA,
ocultaram e dissimularam a natureza, origem, disposição, movimentação e
propriedade dos valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de
organização criminosa, formação de cartel, fraude à licitação, corrupção e, ainda,
contra a ordem tributária 84, e vio laram o disposto no art. 1o da Lei 9613/98.
incorrendo na prática do crime de lavagem de ca[,Jitais.
No item abaixo será descrito o método utilizado para a lavagem e,
em seguida, as condutas praticadas especificamente pelos denunciados.
84

Na forma forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base na
presença de indícios veementes também da prática dos delitos de formação de cartel (B) e fraude
à licitação (C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias, diferentemente dos
outros crimes denunciados que também antecedem a lavagem, como de formação de organização
criminosa (A) e corrupção (D e E).
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4.1. Da lavagem mediante emissão de notas fiscais frias por meio
de empresas de fachada

Resto u apurado que um dos principais métodos para a lavagem d o
produto dos crimes praticados pela organização criminosa o ra denunciada consistiu
na celebração de contratos de prestação de serviços id eologicamente fa lsos,
especia lmente de serviços de consultoria, e emissão de notas fiscais "frias" por
intermédio de empresas de fachada.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador fi nanceiro do

esquema e do mercado negro, lançou mão de quatro empresas para tal finalidad e:
MO Cons ultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos.

Enquanto as três primeiras empresas, administradas e mantidas por WALDOMIRO
DE OUVEIRA e util izadas sobretudo por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não
exerciam qua lquer atividade empresarial, a empresa GFD, controlada di retamente por
ALBERTO YOUSSEF, existia, mas jamais prestou serviços às empreiteiras cartelizadas

contratadas pela PETROBRAS, de modo que não há qualq ue r justificativa econômica
lícita para os pagamentos que delas receberam.
A ausê ncia de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais tais
empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcioname nto de fato no caso das
e mpresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, pode ser inferida
faci lmente a partir do quadros abaixo expostos, nos quais constam o qua ntitativo e a
relação de empregados que com elas mantiveram vínculo trabalhista entre os anos
de 2009 e 2014 (dados extraídos do Sistema CNIS, conforme document os anexos Anexo 27):
Quadro de empregados registrados

2010
MO Consultoria Comercial
Laudos Estatísticos Ltda
Empreit eira Rigidez

RCI Software e Hardware Ldta

o

r

o

t ll

2012

2013

2014

1

o

o

o

-o-

o

lo

o

o

JO

o

~-

o
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GDF Investimentos Ltda

Nome e mpregado
I

--

Início vínculo
-+

• MO Consultoria Comercia l e Gabriela Finsterbush Neves 01/06/2011
Laudos Estatísticos Ltda

Término
vínculo
24/01/2012

~-

•• GDF Investimentos Ltda

~los Alberto Pereira da 01/06/2010
sta

-

lêaris Cristina Marcatto 104/12/2012
lia Marcondes Lopes 05/07/2010
Patnnicola

-

15/09/2010

-

~antas Gonzales

1

Jefferson Cesar de Oliveira 18/01/2011

~ Tadeu

Silva Junior 104/10/01

a Roli Tancredi

01/10/2012

04/07/2011
01/01/2011

01/09/2010

29/11/2011

Victoria Gimenez Santos 01/10/2010
Romano

29/12/2010

O reconhecimento de tais pessoas jurídicas como empresas de
''fachada", utilizadas pelas empreiteiras contratadas pela PETROBRAS unicamente
para a celebração de contratos fraudulentos, emissão de notas fiscais falsas,
recebimento, ocultação e repasse de "propinas", foi obtido no curso das
investigações por diversas testemunhas e também

pelos próp rios agentes

responsáveis pelas prática dos delitos.

WALDOMIRO OUVEIRA, admitiu por ocasião de seu interrogatório
na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167 - Anexo 28) que foi
responsável pela gestão das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI
Software, figurando forma lmente no quadro societário da primeira e possuindo
procuração com amplos poderes para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que
cedeu tais empresas e suas respect ivas contas bancárias para ALBERTO YOUSSEF, a
fim de que ele as utilizasse para o recebimento e distribuição de vantagens indevidas.
Além disso, WALDOMIRO reconheceu que, para ocultar e dissimular a natureza dos
valores recebidos, foram elaborados entre os depositantes e as referidas empresas
contratos de prestação de serviços ideologicamente fa lsos, assim como emitidas
notas fisca is "frias".
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MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, ouvida na condição de testemun a
no curso da ação penal 5025699-17.2014.404.7000 (evento 454- Anexo 29), afirmou
que prestou serviços de natureza contábil a organização criminosa chefiada por
ALBERTO YOUSSEF por intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria

Contábil. Reconheceu, ainda, que ALBERTO YOUSSEF teria utilizado a empresa GFD
Investimentos, por ele controlada, e as empresas MO Consultoria, Empreiteira
Rigidez e RCI Software, controladas por WALDOMIRO, para a emissão de notas

fiscais falsas, especificando que nenhuma delas possuia estrutura física e de recursos
humanos para a prestação de serviços que constavam nas notas por elas emitidas.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, administrador formal da GFD
Investimentos, também reconheceu em seu interrogatório (ação penal 502569917.2014.404.7000, evento 475 - Anexo 30) que tal empresa era gerida de fato por
ALBERTO YOUSSEF, que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio da

celebração de contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos.
O próprio ALBERTO YOUSSEF, ao ser interrogado na ação penal n°
5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.101- Anexo 13), confessou que se utilizava das
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software para operacionalizar o
repasse de propinas, dinheiro que era produto e proveito de crimes, oriundos de
Empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. De acordo com YOUSSEF, ele efetuava o
pagamento de 14,5% do valor da transação para WALDOMIRO DE OUVEIRA,
responsável pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos
fraudulentos com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fiscais
frias para justificar a transferência dos valores. Do mesmo modo, ALBERTO YOUSSEF
também reconheceu que se utilizava da empresa GFD para celebrar contratos
ideologicamente falsos para receber repasses de propinas e comissionamentos
(produto e proveito de crimes anteriores), oriundos de empreiteiras.
Ademais, além de não possuir empregados para a prestação de
serviços de consultoria, nunca se apresentou qualquer "produto" dos referidos
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contratos, até mesmo porque VOUSSEF e seus subordinados não possuíam expertise
no ramo dos supostos contratos de consultoria.
Desta feita, ante o acima exposto é possível concluir que todos os
contratos celebrados por empreiteiras contratadas pela PETROBRAS com as
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GDF Investimentos
são ideologicamente falsos, assim como todas as notas fiscais por elas emitidas com
supedâneo em tais avenças.
Tal estratagema foi em verdade utilizado pelo operador ALBERTO
YOUSSEF, única e exclusivamente para possibilitar, de forma oculta e simulada, o

repasse das vantagens indevidas pelas empreiteiras cartelizadas para PAULO
ROBERTO COSTA e os demais destinatários por ele indicados, agentes públicos e
privados.

Com efeito, uma vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens
indevidas (propinas) nas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez,
RCI Software e GDF Investimentos, WALDOMIRO DE OUVEIRA e ALBERTO
VOUSSEF operaciona lizavam transações subsequentes para a obtenção de numerário

em espécie a fim de que fossem entregues por ALBERTO YOUSSEF ou por seus
emissários RAFAEL ANGULO LOPEZ, ADARICO NEGROMONTE e JAYME ALVES DE
OLIVEIRA HLHO (o "CARECA") a PAULO ROBERTO COSTA e aos demais agentes por
este indicados. JAYME, o "CARECA", era contratado e pago para entrega de recursos
por ser policial federal, o que conferia maior proteção e segurança para o transporte
de altos valores em espécie, o que será objeto de denúncia específica.
A título ilustrativo, colaciona-se logo abaixo quadro consolidado 85
que indica o montante total dos valores- ilícitos, conforme mencionado acima- que
transitaram pelas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI
Software e GDF Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:
85 Anexo 31, Informação n° 113/2014- SPEA/PGR
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\.'

-·

1,)1'::-r

EMPRESA
/ANO

2009

2010

2011

2.81S.613,08

1.700.721,7

21..308.843,19

9.715.926,06

2.630.970,77

48.172.074,89

2.657.682,96

1.548.369.9

10.577.054,39

10.174.079,93

2.512.700,00

47.469.887,23

SAQUES

1.607.770,96 57,1

5.320.2!8,0< 4,5

1 .493,700,00 56,8"

10.445.872,82 1,7%

CREOITOS

1.216.010,37

6.755.459,3

20.008.845,08

14.072.070,86

6.475.046,53

58.527.432,22

D~BITOS

1.180.288,00

12.940.369,9

10.398.011.34

26.907.363,57

6.760.622,16

58.186.655,06

cRtorros

EMPREITEIRA
DlBITOS
RIGIDEZ

GFD INVESTIMENTOS

SAQUES

0,0

CRÉDITOS

MO CONSULTO
DE SITOS
RIA

946.945,3 S,7Yo

325.543,00 2,9,.

19.000.00 0,1%

9.015.100,23

0.830.230.2

36.277.172.46

8.760.637,55

9.971.04S,4

35.739.7S0.08

SAQUES

5. 164.583,66 57,30' 1.116.900,0 SA%

cRlorros

3.564.357.31

8.667.290.9

4.466.921.28

3.820.402,SO

21.108.276,3

4.002.357,14

RCI SOFTWARE DÉBITOS
SAQUES

OTAL CRÉDITO
TOTAL
DÉBITOS
SAQUES e CHEQUES

2.371.130,24 66,5

128.810,8 1,5%

2012

375.273,00

42.425,00

2013

-~"

1.698.620,86 7,5

670.000,00 4,8

8.187.914.26

1,0%

TOTAL

0,0%

1.635.945,37 2,8%

1.754.363,78

7&.064.780,93

7.967.398.69

2.202.246.25

74.641.078,02

1.404.000,00 7,2

1.030.460,00 58,7%

136 152,54

9.091.216,66 12,0%
15.834.722,04

18.931.035,94

2.542.366,12 S,1,.

1,0..

16.611.080,99

7.9S3.702,2

72.061.782,01

32.112.063,72

0.860.381,08

99.S99.010,08

16.419.011,01

5.S68.061,6

60.717.172,95

45.048.842,19

1.475.568,41

p.gg.228.656,25

3.772.620.86

t,s• z.sz4.16o,oo

9.143.484,86 55,Ir. 7.512.894,2

1,1•

762.241.00 1,06%

23,2% 23.715.400,97 1.9%

O quadro acima não só indica o grande volume de valores
movimentados pela organização criminosa, como também demonstra que no
princípio, no ano de 2009, grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em
conta pelas empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software86,
inclusive das empreiteiras cartelizadas, era simplesmente sacado em espécie ou
obtido mediante a emissão de cheques para desconto sem identificação de conta
creditada, ou seja, cheques sacados na boca do caixa. O uso de empresas de fachada
para saque de valores em espécie é uma figura clássica de lavagem de ativos,
quebrando o rastro do dinheiro ("paper trai I").
Nos anos subsequentes, contudo, a operação de lavagem de dinheiro
por intermédio da s referidas empresas de fachada passou a se refinar, pois ALBERTO
YOUSSEF determinou que WALDOMIRO DE OUVEIRA repassasse os valores

recebidos das empreiteiras para as contas de outras empresas por ele indicadas,
dentre as quais as empresas de LEONARDO MEIRELLES 87: LABOGEN QUÍMICA,
86 Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF,
verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evitar saques em espécie ou
depósitos a terceiros não identificados, transações estas que, segundo já sabia em decorrência de
sua vasta experiência como doleiro, poderiam chamar a atenção das autoridades fiscalizadoras.
87 Já denunciado na ação penal conexa sob n° 5025699-17.2014.404.7000, em trâmite perante esse
Juízo, pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de formação de organização
criminosa.
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ao exterior e em parte objeto de saques em moeda corrente e a entrega de valores a
ALBERTO YOUSSEF.
De fato, conforme já pormenorizadamente descrito e comprovado
nas ações penais n°s 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, as
empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA serviram entre
os anos de 2009 e 2014 para a remessa de vultosos valores para o exterior, mediante
contratos de importação fictícios, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro
transnacional e crimes contra o sistema financeiro nacional.
A transferência de valores das contas de empresas controladas por
ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função
muito importante dentro do banco clandestino montado por MEIRELLES, sob
investigação conexa que tramita perante essa Vara e será objeto de análise
autônoma.
Após receber recursos ilícitos por intermédio de transferências
bancárias efetuadas por empresas de fachada utilizadas por YOUSSEF, inclusive as de
WALDOMIRO, MEIRELLES transferia tais numerários para o exterior com base em
contratos de câmbio falsos e importanções fraudulentas, disponibilizando-os a
terceiros que se utilizavam de seus serviços em troca do fornecimento de valores em
espécie no Brasil. Em contrapartida, uma parte de tais recursos recebidos em espécie
era repassada a ALBERTO YOUSSEF, metodologia esta que tornava a operação de
lavagem de ativos ainda mais rebuscada, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Assim, os clientes de MEIRELLES que entregavam dinheiro em espécie
para ele conseguiriam fazer pagamentos de seus fornecedores no exterior com
dinheiro que proveio de empresas controladas por YOUSSEF, diretamente e por
intermédio de WALDOMIRO DE OUVEIRA, enquanto YOUSSEF recebia dinheiro em
espécie de outros clientes de MEIRELLES em contraprestação das transferências
bancárias que fazia para as empresas de MEIRELLES e seguiam para o exterior em
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benefício dos terceiros clientes. YOUSSEF, doleiro experiente, tinha conhecimento o
esquema dólar-cabo utilizado aqui e de que suas transferências eram parte de uma
reciclagem transacional de capitais feito em uma instituição fiancneira paralela ao
mercado oficial.

4.2. Das imputações referentes à lavagem de capitais.
Como já se referiu anteriormente, nos contratos conduzidos pela
Diretoria

de Abastecimento

da

PETROBRAS

descritos no "item

3", houve

oferecimento de vantagens ilícitas por parte dos denunciados ERTON MEDEIROS
FONSECA, DARIO DE QUEI ROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER
CASTRO

e

EDUARDO

DE

QUEIROZ

GALVÃO,

como

administradores

e

representantes da empresa GALVÃO ENGENHARIA, a PAULO ROBERTO COSTA e
outros empregados da PETROBRAS, sendo que cabia a ALBERTO YOUSSEF, na
condição de operador financeiro e do mercado negro, viabilizar o recebimento de
tais valores provenientes de atividades criminosas e sua lavagem.
No item acima também já se mencionou que o recebi mento de tais
valores se dava de diversas formas. Dentre elas, são aqui descritos os pagamentos
recebidos

em

contas de empresas "laranjas" comandadas por YOUSSEF e
WALDOMIRO (RCI, RIGIDEZ, M .O e G FD), precedidos da celebração de contratos e
com a emissão de notas fiscais simuladas, indicando falsos objetos com o int uito de
coonestar as transferências de valores ilícitos, caracterizando crime de lavagem de
dinheiro.
WALDOMIRO atuou como representante das empresas de fachada
RCI, RIGIDEZ, M.O na emissão de documentos falsos a pedido e em favor de
YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, pelo que recebia pagamento. Com efeito,

segundo informado pelo próprio ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE OUVEIRA
cobrava o percentual de 14,5% para fazer o recebimento e emissão de notas
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relacionadas aos pagamentos realizados pe las empreiteiras nas contas
RIGIDEZ e RCI, incluídos aí os tributos 88•

Do outro lado, ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO
LUSCHER CASTRO também se prestaram a subscrever documentos falsos em nome

da GALVÃO ENGENHARIA, sempre agindo em acordo com EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO e DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, conforme se detalhará a seguir.

4.2.1. Da lavagem de dinheiro mediante negócios simulados
entre a GALVÃO ENGENHARIA e a M.O. CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS
ESTATÍSTICOS LTDA.

Na linha do que foi descrito acima, são imputados abaixo os atos de
lavagem consistentes em pagamentos a empresas de fachada vinculados a contratos
fictícios assinados pelos administradores da GALVÃO ENGENHARIA.

1° contrato- 1a e 2a condutas de lavagem:
Em 05/10/10, a GALVÃO ENGENHARIA, sob determinação de
ERTON

MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN

ALBERTO

LUSCHER

CASTRO

e

EDUARDO

DE

QUEIROZ

GALVÃO,

seus

administradores e agentes, firmou contrato com a M.O. CONSULTORIA, com prazo de
150 (cinto e cinquenta) dias, tendo como objeto fictício a prestação de serviços de
auditoria fiscal e trabalhista, mediante o pagamento de R$ 1.194.000,00 (um milhão,
cento e noventa e quatro mil reais), a serem adimplidos em duas parcelas com
vencimento em 01/03/2011 e 01/04/2011, em que consta como testemunha JOSÉ
UBIRATAN F. QUEIROZ.

O contrato foi assinado por ERTON e JEAN ALBERTO. JOSÉ
88 Autos 5026212-84.2014.404.7000, evento 1.101- Anexo 13.
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UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ consta como t estemunha 89 .
A pedido de VOUSSEF e mediante pagamento, WALDOMIRO fez
emitir as Notas Fiscais n° 112 e 11590, no valor individual de R$ 597 mil reais, com
datas, respectivamente, de 23/02/ 2011.
A quebra de sigilo bancário da M .O. CONSULTORIA revela que a
GALVÃO ENGENHARIA realizou transferências bancárias via TED, em 01/03/11, no
valor líquido de R$ 560.284,50; e em 04/ 04/11, no valor líquido de R$ 560.284,50 91.
Destaca-se que tais valores são menores do que o valor das notas porque
descontados os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL.
Na época de celebração dos aludidos instrumentos, estavam vigentes
diversos

contratos da GALVÃO ENGENHARIA com

a PETROBRAS,

acima

identificados e descritos (itens 3.2.1. a 3.2.14), pelo que se pode inferir que o
documento com a M.O. CONSULTORIA foi firmado com o intuito de dar ;;~parência de
legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidas a partir dessas contratações públicas.
Diante de tal situação, eviden cia-se que por efetuarem a transferência
de numerários para a conta bancária t itularizada pela M.O. CONSULTORIA com base
em contrato de prestação de serviços e nota fiscal com referência a objeto falso, em
01/03/11, os denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO , agindo com unidade de desígnios e vontades, ocultaram e dissimularam a
origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 597.000,00 provenientes
direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel,
fraude a licitações contra a PETROBRAS e outros, violaram o disposto no art. 1° da
Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de capitais.
Novamente e de

igual

forma, em

01/ 04/2011,

os

mesmos

denunciados dissimimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade de
89 Evento 5, anexos 27 e 28, do processo n° 5073475·13.2014.404.7000- Anexos 32 e 33.
90 Anexo 17.
91 Informação n° 119/ 2014 - SPEA/ PGR- Anexo 34.
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R$ 597.000,00, provenientes diretamente das infrações penais antes descritas, ao
realizar transferência para a mesma conta da M .O. com base em contrato e nota
fiscal ideologicamente falsos.
2° contrato - 3a e 4 a condutas de lavagem:
Em 06/12/10, a GALVÃO ENGENHARIA, sob determinação de
ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN
ALBERTO

LUSCHER

CASTRO

e

EDUARDO

DE QUEIROZ GALVÃO,

seus

administradores, firmou contrato com a M.O. CONSULTORIA, com prazo de 150
(cinto e cinquenta) dias, tendo como objeto a prestação de serviços de auditoria
fiscal e trabalhista, mediante o pagamento de R$ 1.194.000,00 (um milhão, cento e
noventa e quatro mil reais), a serem pagos em duas parcelas com vencimento em
01/05/2011 e 01/06/2011. 92 O contrato foi assinado por ERTON e JEAN ALBERTO.
A pedido de VOUSSEF e mediante pagamento, WALDOMIRO fez
emitir as Notas Fiscais n° 126 e 13293, no valor individual de R$ 597 mil reais, nas
datas, respectivamente, de 20/04/2011.
As operações bancárias relativas ao contrato ocorreram via SISPAG,
em 03/05/11, no valor líquido de R$ 560.284,50, e 10/06/11, no valor líquido de R$
560.284,5094.
Na época de celebração dos aludidos instrumentos, estavam vigentes
diversos contratos

da

GALVÃO

ENGENHARIA com

a PETROBRAS, acima

identificados e descritos (itens 3.2.1. a 3.2.14), pelo que se pode inferir que o
documento com a M.O. CONSULTORIA foi firmado com o intuito de dar aparência de
legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidas a partir dessas contratações públicas.
92 Anexo 35..
93 Anexo 17.
94 Anexo 34. Destaca-se que tais valores são menores do que o valor das notas porque descontados
os tributos relativos ao IRFONTE. PIS/COFINS e CSLL, conforme consta à p. 11 do evento 488- APINQPOL25, do processo n° 5049557-14.2013.404.7000, e das próprias notas
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Diante de tal situação, evidencia-se que por efetuarem a transferência
de numerários para a conta bancária titularizada pela M.O. CONSULTORIA com base
em contrato de prestação de serviços e nota fiscal com referência a objeto falso, em
03/05/11, os denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO , agindo com unidade de desígnios e vontades, ocultaram e dissimularam a

origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 597.000,00 provenientes
direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel,
fraude a licitações contra a PETROBRAS e outros, violaram o disposto no art. 1o da
Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de capitais.

dissimimularam

Novamente e de igual forma, em 10/06/11, os mesmos denunciados
a origem, disposição, movimentação e propriedade de R$

597.000,00, provenientes diretamente das infrações penais antes descritas, ao realizar
transferência para a mesma conta da M.O. com base em contrato e nota fisca l
ideologicamente falsos.

3° contrato- sa e 6 3 condutas de lavagem:
Em 04/03/11, a GALVÃO ENGENHARIA, sob determinação de
ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN
ALBERTO

LUSCHER

CASTRO

e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, seus

administradores e agentes, firmou contrato com a M.O. CONSULTORIA, com prazo
de 150 (cinto e cinquenta) dias, tendo como objeto a prestação de serviços de
auditoria fiscal e trabalhista, mediante o pagamento de R$ 1.194.000,00 (um milhão,
cento e noventa e quatro mil reais), a serem pagos em duas parcelas com vencimento
em 01/07/2011 e 01/08/2011

95

•

O contrato foi assinado por ERTON e JEAN ALBERTO. JOSÉ
UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ consta como testemunha.
95 Anexo 37.
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A pedido de YOUSSEF e mediante pagamento, WALDOMI RO fez
emitir as Notas Fiscais n° 147 e 143. no valor individual de R$ 597 mil reais. com
datas, respectivamente, de 18/07/2011 96•
As operações bancárias relativas ao contrato ocorreram via SISPAG,
em 08/07/ 11 e 08/09/11, ambas no valor líquido de R$ 560.284,50. 97
Na época de celebração dos aludidos instrumentos, estavam vigentes
diversos

contratos

da

GALVÃO ENGENHARIA

com

a PETROBRAS,

acima

identificados e descritos (itens 3.2.1. a 3.2.14), pelo que se pode inferir que o
documento com a M .O. CONSULTORIA foi firmado com o intuito de dar aparência de
legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidas a partir dessas contratações públicas.
Diante de tal situação, evidencia-se que por efetuarem a transferência
de numerários para a conta bancária titularizada pela M .O. CONSULTORIA com base
em contrato de prestação de serviços e nota fiscal com referência a objeto falso, em

08/07/11, os denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃ098, agindo com unidade de desígnios e vontades, ocultaram e dissimularam a
origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 597.000,00, provenientes
direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel,
fraude a licitações contra a PETROBRAS e outros, violaram o disposto no art. 1a da
Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de capitais.
Novamente e de igual forma, em 08/09/11, os mesmos denunciados
dissimimularam

a origem,

disposição,

movimentação

e propriedade de

R$

597.000,00, provenientes diretamente das infrações penais antes descritas, ao realizar
transferência para a mesma conta da M .O. com base em contrato e nota fiscal
ideologicamente falsos.
95 Anexo 17.
97 Anexo 34. Destaca-se que tais valores são menores do que o valor das notas porque descontados
os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL, conforme consta à p. 11 do evento 488- APJNQPOL25. do processo n° 5049557-14.2013.404.7000, e das próprias notas
98 Evento 5, anexo 29, do processo n° 5073475-13.2014.404.7000
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4 ° contrato- 7 3 conduta de lavagem:

Em 02/08/11, a GALVÃO ENGENHARIA, sob determinação de
ERTON

MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN

ALBERTO

LUSCHER

CASTRO

e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, seus

administradores e agentes, firmou contrato com a M.O. CONSULTORIA, com prazo
de 150 (cinto e cinquenta) dias, tendo como objeto a prestação de serviços de
auditoria fiscal e traba lhista, mediante o pagamento de R$ 597.000,00, a ser pago em
uma parcela em 06/10/2011. 99 O contrato foi assinado por ERTON e por SILVANA
RODRIGUES DA COSTA, e JOSÉ UBIRATAN FERRBRA DE QUEIROZ figura como
testemunha.
A pedido de YOUSSEF e mediante pagamento, WALDOMIRO fez
emitir a Nota Fiscal n° 11. no valor individual de R$ 597 mil reais. com data de de
03/10/2011100.
O efetivo pagamento ocorreu via SISPAG, em 07/10/11, no valor
líquido de 560.284,50101 •
Na época de celebração dos aludidos instrumentos, estavam vigentes
diversos contratos da GALVÃO ENGENHARIA com a PETROBRAS, acima
identificados e descritos (itens 3.2.1. a 3.2.14), pelo que se pode inferir que o
documento com a M .O. CONSULTORIA foi firmado com o intuito de dar apa rência de
legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidas a partir dessas contratações públicas.
Diant e de tal situação, evidencia-se que por efetuarem a transferência
de numerários para a conta bancária titularizada pela M .O. CONSULTORIA com base
em contrato d.e prestação de serviços e nota fisca l com referência a objeto falso, em
99 Anexos 38 e 39.
100 Anexo 17.
101 Anexo 34. Destaca-se que tais valores são menores do que o valor das notas porque descontados
os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL, conforme consta à p. 11 do evento 488 - APJNQPOL25, do processo n° 5049557-14.2013.404.7000, e das próprias notas
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07/10/11, os denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO, agindo com unidade de desígnios e vontades, ocultaram e dissimularam a

origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 560.284,50, provenientes
direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel,
fraude a licitação contra a PETROBRAS e outros, violaram o disposto no art. 1° da Lei
9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de capitais.
ga e ga condutas de lavagem (NF desacompanhada de contrato):

Em 15/07/08, a pedido de ALBERTO VOUSSEF e

mediante

pagamento, WALDOMIRO DE OUVEIRA fez emitir, em nome da empresa M.O.
CONSULTORIA e em favor da GALVÃO ENGENHARIAS/A, a Nota Fiscal n° 41, no

valor de R$ 538.000,00, para pagamento em duas parcelas de R$ 269.000,00 cada
(50% na assi natura e 50% no projeto)102. O objeto descrito era consultoria,
prospecção e desenvolvimento de projeto no setor de energia e a estruturação
financeira e a captação de recursos de longo prazo, serviços esses nunca prestados
pela empresa M.O. CONSULTORIA, conforme já amplamente descrito. Salienta-se
que o contrato relacionado a essa Nota Fiscal não foi apreendido.
Sob a determinação de ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, a GALVÃO ENGENHARIA efetuou operações bancárias para

transferência dos valores líquidos de R$ 252.456,50 em duas parcelas, em 06/08/2008
e 13/08/2008103 104•
102Anexo 17.
103Anexo 15 (destaca-se que não há informações bancárias sobre a transferência em razão de
somente se ter a quebra de sigilo bancário da empresa M.O. CONSULTORIA a partir do ano de
2009. No entanto, as informações apresentadas pela própria empresa GALVÃO ENGENHARIA
confirmam a transação).
104Tais valores são menores do que o valor das notas porque descontados os tributos relativos ao
IRFONTE, PIS/CORNS e CSLL, conforme consta à p. 11 do evento 488 - AP - INQPOL25, do
processo n° 5049557-14.2013.404.7000, e das próprias notas
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diversos
identificados e descritos (itens 3.2.1. a 3.2.14), pelo que se pode inferir que o
documento com a M.O. CONSULTORIA foi firmado com o intuito de dar aparência
de legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidas a partir dessas contratações
públicas.
Diante
transferência

de

de

tal

situação,

evidencia-se

numerários para a conta

bancária

que,

por

efetuarem

titularizada pela

a

M.O.

CONSULTORIA com base em nota fiscal com referência a objeto falso, em

06/08/2008, os denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FI LHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ

GALVÃO, agindo com unidade de desígnios e vontades, ocultaram e dissimularam a

origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 259.000,00, provenientes
direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel,
fraude a licitações contra a PETROBRAS e outros, violaram o disposto no art. 1° da
Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de capitais.
Novamente

e

de igual

forma,

em

13/08/2008, os

mesmos

denunciados dissimimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade de
R$ 259.000,00, provenientes diretamente das infrações penais antes descritas, ao
realizar transferência para a mesma conta da M .O. com base em nota fiscal
ideologicamente fa lsa.

10a conduta de lavagem (NF desacompanhada de contrat o):
Em 18/12/2008, a pedido de ALBERTO YOUSSEF e mediante
pagamento, WALDOMIRO DE OUVEIRA fez emitir, em nome da empresa M.O.
CONSULTORIA e em favor da GALVÃO ENGENHARIA 5/A, a Nota Fiscal n° 54, no

valor de R$ 359.000,00105• O objeto descrito era consultoria, prospecção e
lOSAnexo 17.
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desenvo lvimento de projeto no setor de energia e a estrut uração financeira e a
captação de recursos de longo prazo, serviços esses nunca p restados pela empresa
M.O. CONSULTORIA, conforme já amplamente descrito. Salienta-se que o contrato

relacionado a essa Nota Fiscal não foi apreendido.
Sob a determinação de ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO, a GALVÃO ENGENHARIA efetuou operação bancária para

transferência dos valores líquidos de R$ 336.921,50, em 23/12/2008 106 107.
Na época de celebração dos aludidos instrumentos, estavam vigentes
diversos

contratos da

GALVÃO

ENGENHARIA

com

a

PETROBRAS, acima

identificados e descritos (itens 3.2.1. a 3.2.14}, pelo que se pode inferir que o
documento com a M .O. CONSULTORIA foi firmado com o intuito de dar aparência de
legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidas a partir dessas contratações públicas.
Diante
transferência

de

de

tal

numerários

situação,

evidencia-se que,

para a conta

por efetuarem

bancária titularizada pela

a

M.O.

CONSULTORIA com base em nota fiscal com referência a objeto fa lso, em
23/12/2008, os denunciados ERTON MEDEIROS FONSECA, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO e EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO, agin do com unidade de desígnios e vontades, ocu lta ram e dissimularam a

origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 359.000,00, provenientes
direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel,
fraude a licitações contra a PETROBRAS e outros, violaram o disposto no art. 1° da
Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de ca pitais.
106Anexo 15 (destaca-se que não há informações bancárias sobre a transferência em razão de
somente se ter a quebra de sigilo bancário da empresa M.O. CONSULTORIA a partir do ano de
2009. No entanto, as informações apresentadas pela própria empresa GALVÃO ENGENHARIA
confirmam a transação) ..
107Tais valores são menores do que o valor das notas porque descontados os tributos relativos ao
IRFONTE, PIS/CORNS e CSLL, conforme consta à p. 11 do evento 488 - AP - INQPOL25, do
processo n° 5049557-14.2013.404.7000, e das próprias notas
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11a e 12a condutas de lavagem (NF desacompanhada de
contrato):

Em 03/03/2009, a pedido de ALBERTO YOUSSEF e mediante
pagamento, WALDOMIRO DE OUVEIRA fez emitir, em nome da empresa M .O.
CONSULTORIA e em favor da GALVÃO ENGENHARIAS/A, a Nota Fiscal n° 66, no

valor de R$ 436.430,00, para pagamento em duas parcelas de R$ 218.215,00, com
vencimentos em 16/03/09 e 13/04/09108• O objeto descrito era consultoria,
prospecção e desenvolvimento de projeto no setor de energia e a estruturação
financeira e a captação de recursos de longo prazo, serviços esses nunca prestados
pela empresa M .O. CONSULTORIA, conforme já amplamente descrito. Salienta-se
que o contrato relacionado a essa Nota Fiscal não foi apreendido.
Sob a determinação de ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN
ALBERTO LUSCHER CASTRO, EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO , a GALVÃO ENGENHARIA efetuou operações bancárias

para transferência dos valores líquidos de R$ 204.794,78, em duas parcelas, em
16/03/2009 e 13/04/2009 109 110•
Na época de celebração dos aludidos instrumentos, estavam vigentes
diversos contratos

da

GALVÃO

ENGENHARIA

com

a PETROBRAS, acima

identificados e descritos (itens 3.2.1. a 3.2.14), pelo que se pode inferir que o
documento com a M.O. CONSULTORIA foi firmado com o intuito de dar aparência de
legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidas a partir dessas contratações públicas.
Diante
transferência

de tal

de numerários

situação,

evidencia-se

que,

por

para a conta bancária titularizada

efetuarem
pela

a

M.O.

108Anexo 16.
109Anexo 1 5 (destaca-se que não há informações bancárias sobre a transferência em razão de
somente se ter a quebra de sigilo bancário da empresa M.O. CONSULTORIA a partir do ano de
2009. No entanto, as informações apresentadas pela própria empresa GALVÃO ENGENHARIA
confirmam a transação).
llODestaca-se que tais valores são menores do que o valor das notas porque descontados os tributos
relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL, conforme consta à p. 11 do evento 488 - AP -INQPOL25,
do processo n° 5049557-14.2013.404.7000, e das próprias notas.
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CONSULTORIA com base em nota fiscal com referência a objeto
16/03/2009, os denunciados EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO LUSCHER
CASTR0.111, agindo com unidade de desígnios e vontades, ocultaram e dissimularam

a origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 218.215,00, provenientes
direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel,
fraude a licitações contra a PETROBRAS e outros, violaram o disposto no art. 1a da
Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de capitais.
Novamente e de igual forma,

em

13/04/2009, os mesmos

denunciados dissimimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade de
R$ 218.215,00, provenientes diretamente das infrações penais antes descritas, ao
realizar transferência para a mesma conta da M .O. com base em nota fiscal
ideologicamente falsa.
S. Uso de documentos falsos (4° CONJUNTO DE FATOS - "J")
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO
FILHO, ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, de

modo consciente e voluntário, tendo domínio dos fatos e na qualidade de autores
mediatos deste crime, também fizeram uso de documentos falsos, no dia 11/11/2014,
às 20:07, perante a 133 Vara Federal Criminal de Curitiba, fraudando a instrução
processual.
Com efeito, o r. Juízo dessa Vara, em despacho datado do dia 10 de
outubro de 2014, 112 tendo em vista indicativos de relacionamento entre a GALVÃO
ENGENHARIA e empresas de YOUSSEF, intimou a empresa GALVÃO, para que

atendesse a solicitação policial a fim de "confirmar ou não a existência dessas
111Evento 5, anexo 29, do processo n° 5073475-13.2014.404.7000
112Anexo 40 - Autos 5045022-08.2014.404.7000, evento 11.
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transações, se positivo discriminá-las e
contratos e notas fiscais que as amparem, bem como a eventual comprovação dos
serviços contratados." O r. Juízo expressamente ressalvou que eventuais questões

relativas ao direito ao silêncio deveriam lhe ser levadas.
Em seguida, os denunciados EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO,
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN
ALBERTO LUSCHER CASTRO, na qualidade de administradores da GALVÃO
ENGENHARIA, conhecendo os fatos pretéritos aqui denunciados e possuindo poder

de decisão, em afronta à dignidade do Poder Judiciário, usaram, por meio de seus
advogados (em autoria mediata, não havendo indicativos nos autos de que os
advogados conhecessem a sua falsidade), documentos falsos, nesta capital, como se
hígidos fossem, turbando as investigações e criando risco concreto à instrução
crimina l.
Os documentos apresentados nos autos 5045022-08.2014.404.7000
consistiram em notas fiscais de prestação de supostos serviços da empresa MO
CONSULTORIA para a GALVÃO ENGENHARIA113 .
Essas notas fiscais, conforme imputado e provado anteriormente
nesta peça, são ideologicamente falsos. Tais documentos foram apresentados sem
qualquer ressa lva quanto à inveracidade do seu conteúdo e quanto à ausência da
prestação de serviços, muito embora a empresa já houvesse comparecido aos autos
e conhecesse as suspeitas de pagamento dissimu lado de propina. Documentos falsos
são feitos para iludir e conduzir a investigação a caminhos incorretos, assim como o
uso de tais documentos, o que constitui embaraço à apuração criminal.
Assim, EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO, ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO LUSCHER
CASTRO, na condição de administradores da empresa GALVÃO ENGENHARIA,

fizeram uso de documentos ideologicamente falsos, incorrendo, assim, na prática do
113 Autos 5045022-08.2014.404.7000, evento 32- Anexos 15 e 17.
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crime de uso de documento falso previsto no art. 304. c/c art. 299. ambos do Código
Penal.
6. Capitulação

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Federal denuncia:
I) pelo 1° Fato - "A": a) ERTON MEDEIROS FONSECA, b) JEAN

ALBERTO LUSCHER CASTRO, c) EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e d) DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO como incursos nas penas do art. 2° "caput" e § 4°, II,

m, N

e V c/c art. 1°, §1°, da lei 12.850/2013, devendo incidir a agravante do art. 2°, § 3°, da
lei 12.850/2013 para todos, que conjuntamente coma ndavam o núcleo da
organização referente ao grupo GALVÃO;
11) pelo 2° e 3° conjuntos de fatos - "D" e "E":

a) ERTON MEDEIROS

FONSECA, b) JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, c) EDUARDO DE QUEIROZ
GALVÃO e d) DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO como incursos nas sanções do

artigo 333, caput do Código Penal. sendo os dois primeiros por 32 vezes e os dois
últimos por 37 vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com
incidência da causa especial de aumento prevista no parágrafo único do mesmo
artigo tendo em vista que, em razão das promessas de vantagens indevidas, o
funcionário por equiparação PAULO ROBERTO COSTA omitiu e praticou atos de
ofício com infração de dever funcional;
lll) pelo 2° e 3° conjuntos de fatos - "D" e "E": a) PAULO ROBERTO
COSTA e b) ALBERTO YOUSSEF como incursos nas penas do artigo 317 caput do

Código Penal. por 37 vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com
incidência da causa especial de aumento prevista no § 1° do mesmo artigo tendo em
vista que, em consequência das promessas de vantagens indevidas, o funcionário por
equiparação PAULO ROBERTO COSTA omitiu e praticou atos de ofício com infração
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pena prevista no artigo 327, § 2° do Código Penal, eis que praticou os ilícitos
enquanto ocupante de função de direção de sociedade de economia mista;
IV) pelo 4° conjunto de fatos - "F": a) ERTON MEDEIROS FONSECA,
b) JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, c) EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e d)
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO como incursos nas sanções do art. 1° c/c art.
1° § 2°, II, da lei 9613/98, sendo os dois primeiros por 9 vezes e os dois últimos por

12 vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com incidência da causa
especial de aumento de pena do § 4° do mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido
cometido por intermédio de organização criminosa;
V) pelo 5° conjunto de fatos - "J": a) ERTON MEDEIROS FONSECA,
b) JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, c) EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e d)
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO como incursos nas pe nas do art. 304, c/c art.

299, ambos do Código Penal.
7. Requerimentos finais

Desse modo, requer o Ministério Público Federal:

a)

o recebimento desta denúncia, a citação dos denunciados para

responderem à acusação e sua posterior intimação para audiência, de
modo a serem processados no rito comum ordinário (art. 394, § 1°, I, do
CPP), até fi nal condenação, na hipótese de ser confirmada a imputação,
nas penas da capitulação;

b)

a oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça;

c)

seja conferida prioridade a esta Ação Pena l, não só por contar

com réus presos, mas também com base no art. 71 da Lei 10.741/03
94/99

2515

2516

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

da ONU contra o Crime Organizado Transnacional - Decreto Legislativo
231/ 2003 e Decreto 5.015/2004);

d)

seja decretado o gerdimento do produto e groveito dos crimes.

ou do seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em
contas e investimentos bancários e os montantes em espécie
apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no
montante de pelo menos R$ 46.063.344.24, correspondente a 1% do
valor total de

todos os contratos e aditivos mencionados nesta

denúncia, no interesse dos quais houve o pagamento de propina a
PAULO ROBERTO COSTA ou a agentes, públicos e privados, por ele
indicados;
e)

sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o arbitramento

cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em favor da PETROBRAS,
com base no art. 387, caput e IV, do CPP, no montante de R.$.
256.546.958.55m, correspondente a 3% do valor total de todos os

contratos e aditivos mencionados nesta denúncia, no interesse dos
quais houve a corrupção de empregados da PETROBRAS. Tal valor é
estimado com base no fato de que os denunciados causaram danos à
PETROBRAS de pelo menos o valor da propina que foi paga a agentes

públicos e privados, em decorrência desses contratos. Esse valor deverá
ser ca lculado

independentemente da quota

parte da

GALVÃO

ENGENHARIA nos consórcios que executaram tais contratos, ante a
natureza solidária da obrigação, conforme art. 942, caput, segunda
parte, do Código Civil.
114 O valor total dos contratos e aditivos é de R$ 8.8551.565.285,10.
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Curitiba, 12 de dezembro de 2014.
Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República
Orlando Martello
Procurador Regional da República
Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República
Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República
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ROL DE TESTEMUNHAS:
1. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF
sob o no 695.037.708-82, portador RG no 5575224 SSP/SP, residente na rua Iara, n.
123, apto. 101, bairro Itaim, São Paulo/SP;
2. JUUO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o
n° 416.165.708-06, portador RG n° 32183495 SSP/ SP, residente na rua Oscar de
Almeida, n. 40, Morumbi, São Paulo/ SP. telefone (11) 3165-2255;
3. PEDRO ARAMIS DE UMA ARRUDA, empregado da PETROBRAS, residente e
domiciliado no Rio de Janeiro;

4. GERSON LUIZ GONÇALVES, empregado da PETROBRÁS, residente e domiciliado
no Rio de Janeiro;

5.

MARCEUNO GUEDES

FERREIRA

MOSQUEIRA GOMES, empregado da

PETROBRAS, residente e domiciliado no Rio de Janeiro;

6. VENINA VELOSA DA FONSECA, empregada da PETROBRÁS, residente e
domiciliada no Rio de Janeiro;

7. MARCIO ADRIANO ANSELMO, delegado de Polícia Federal, lotado na
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba;
8. MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, brasileira, nascida em 24/02/1970, natural de
São Paulo/SP. contadora, CPF 112.934.478-97;

9. LEONARDO MEIRELLES, brasi leiro, divorciado, nascido CPF 265.416.238-99,
residente na Rua Mateus Grou, 109, apartamento 43, Pinheiros, São Paulo;
10. SILVANA RODRIGUES DA COSTA, ex-funcionária da GALVÃO ENGENHARIA,
brasileira, casada, RG n.0 204454396, CPF n.0 100.426.438- 05, residente na Avenida
Engenheiro Alberto de Zagottis, 897, Jardim Marajoara, São Paulo/SP. CEP 04675-085;
11. JOSÉ UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ, Diretor Corporativo da Galvão
Investimentos S.A., brasileirO, casa do, RG 00973402-SSP/ CE, CPF n° 213.473.693-15,
residente na Rua Laplace n° 44, apto 142-B, bairro Brooklin Novo, São Paulo/SP, CEP
04622-000.
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Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FoRçA TAREFA "OPERAçÃo LAvA JAro"

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAl DA 13" VARA FEDERAl DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR
Autos n° 5045022-08.2014.404.7000 (IPL referente à Galvão Engenharia), 504955714.2013.404.7000 (IPL originário), 5073475-13.2014.404.7000 (Buscas e Apreensões) e
conexos.

1 - O Ministério Público Federal oferece denúncia em separado em
desfavor de AlBERTO YOUSSEF, PAUlO ROBERTO COSTA, WAlDOMIRO DE

OUVEIRA, ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN AlBERTO lUSCHER CASTRO,
EDUARDO DE QUEIROZ GAlVÃO e DARIO DE QUEIROZ GAlVÃO FilHO, com
anexos que a integram para os devidos fins, registrando que a imputação dos crimes
mencionados de cartel, contra as licitações e tributários será oferecido em denúncia
autônoma.
2 - A fim de cumprir o art. 7°, § 3°, da lei 12.850/2013, os acordos de
colaboração premiada de JULIO CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA DE RIBEIRO e
PAULO ROBERTO COSTA se encontram nos anexos 48, 44 e 50, respectivamente.
3 -

Requer seja juntada a Folha de Antecedentes Criminais dos

denunciados constantes dos bancos de dados de que tem acesso a Justiça Federal.

4 - Requer seja oficiado À Petróleo do Brasileiro S/A, a fim de que
encaminhe todos os contratos e aditivos contratuais celebrados entre a Galvão
Engenharia S/A ou algum de seus Consórcios e a empresa estatal mencionados na
denúncia ora oferecida.

5 - Incabível a suspensão condicional do processo em razão da pena
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mínima cominada aos delitos.

6 - Em relação aos denunciados presos, é certo afirmar que,
considerando o papel central desempenhado pelos detidos na organização criminosa
e a magnitude do dano causa à PETROBRAS S/A, como também a dimensão do
esquema de corrupção que aparentemente não se restringe aos negócios da estatal,
tem-se que os requisitos da segregação cautelar para garantia da ordem pública e
econômica estão presentes, mormente, tendo em conta a gravidade concreta dos
delitos e o não desmantelamento completo da organização criminosa.
Curitiba, 11 de dezembro de 2014.
Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República
Orlando Martello
Procurador Regional da República
Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Reg ional da República
Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Procurador da República
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Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FoRç A TAREFA " OPERAÇÃo LAVA JATo"

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13 3 VARA · FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR
Autos n° 5053845-68.2014.404.7000 e 5044866-20.2014.404.7000 (IPL referente à
ENGEVIX), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL originário), 5073475-13.2014.404.7000
(Buscas e Apreensões) e conexos
O

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da

República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,
comparecem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no inquérito
policial em epígrafe e com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para
oferecer

DENÚNCIA em face de:
ALBERTO YOUSSEF [YOUSSEF] (atuou como doleiro e operador,
esperando-se hoje que colabore com a Justiça após validação de acordo
de colaboração pendente de homologação), brasileiro, casado, filho de
Kalim Youssef e Antonieta Youssef, nascido em 06/10/1967, natural de
Londrina/PR,
segundo
grau
completo,
empresario,
RG
35064702/SSSP/ PR, CPF 532050659-72, residente na Rua Doutor Elias
Cesar, 155, ap. 601, bairro Jd. Petropolis, Londrina/PR, atualmente
recolhido na Polícia Federal de Curitiba;
PAULO ROBERTO COSTA (ex-Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS), brasileiro, casado, nascido em 01/01/1954, filho de Paulo
Bachmann Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, natural de Monte
Alegre/PR, instrução, instrução terceiro grau completo, profissão
1/ 111
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WAlDOMIRO DE OUVEIRA (atuou como operador), conhecido "Bom
Velhinho", brasileiro, casado, nascido em 18/07/1943, natural de Santa
Cruz do Rio Pardo/SP. filho de Manoel de Oliveira e Arlinda Candida de
Oliveira, aposentado, CPF 253.798.098-4, residente na Estrada Municipal
Benedito Antonio Ragani, 2300, Chácara Recant o Três Corações,
Pinheirinho, CEP 13250-00, Itatiba/SP;

CARlOS AlBERTO PEREIRA DA COSTA (Administrador da GFD
Investimentos Ltda.), brasileiro, divorciado, nascido em 11/12/1969,
natural de São Paulo/SP. filho de Arare Pereira da Costa e Oraide
Faustino da Silva, advogado, CPF 613.408.806-44, residente na Alameda
dos Guatás, 1367, apartamento 111, Saúde, CEP 4053043, São Paulo/SP;
ENIVAlDO QUADRADO (responsável pela parte financeira da GFD
Investimentos Ltda.), brasileiro, casado, nascido em 15/02/1965, natural
de São Caetano do Sui/SP. filho de Oswaldo Quadrado e Herminia
Dinise Quadrado, empresário, CPF 021.761.688-79, residente na Rua
Jacinto Funari, 101, Jardim Europa, CEP 19814-550, Assis/SP;
GERSON DE MEllO AlMADA (sócio da Engevix EngenhariaS/A; ocupa
o cargo de vice-presidente da empresa), brasileiro, divorciado,
engenheiro, inscrito no CPF sob n° 673.907.068-72, nascido em
15/07/1950, natural de São Paulo, filho de Neusa Toledo Almada e
Odilon de Mello Almada Junior. com endereço à Rua Desembargador
Amorim Lima, n° 250, apartamento 81, CEP 05616-030, Morumbi, São
Paulo/SP.

CARlOS EDUARDO STRAUCH AlBERO (diretor técnico da Engevix
Engenharia S/A), brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob n°
007.483.558-04, nascido em 04/08/1955, natural de São Paulo, filho de
Doris Therezinha Strauch Albero e Sergil Albero, com endereço à Rua
Nicolas Abou Nicolas, n° 2, CEP 06030-360, Parque dos Príncipes,
Osasco/SP.

NEWTON PRADO JUNIOR (diretor técn ico da Engevix EngenhariaS/A),
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob n°
883.587.808-00, nascido em 25/10/1957, natural de Santos/ SP, filho de
Maria Therezinha Gouvea Prado e Newton Prado, com endereço à Rua
Clóvis Bevilaqua, n° 18, apartamento 31, Boqueirão, Santos/SP, CEP
11045-350.
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LUIZ ROBERTO PEREI RA, brasileiro, nascido em 08/02/1950, filho de
Eva Schimidt Pereira e Luiz Antônio Pereira, natural de Jundiaí - SP,
engenheiro civil, portador do RG: 4.361.479-SSP/SP, CPF: 600.279.83820, Passaporte: FF432483- Vai. 12/02/2017, com endereço de Rua
Dardanelos,411, apto.111, Alto da Lapa, na cidade de São Paulo-SP, CEP:
05468-010.
pela prática dos seguintes fatos delituosos:
GERSON

DE

MELLO

ALMADA,

CARLOS

EDUARDO

STRAUCH

ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA, na condição de

administradores

e

agentes de empresas integrantes do Grupo Engevix1, bem como

de consórcios de que a empresa participou, violaram o disposto no art. 2°, caput e §
4°, !I, III, IV e V c/c art. 1°, §1°, ambos da Lei 12.850/13, no período compreendido
entre 2006 e, ao menos, 14 de novembro de 20142 no caso dos três primeiros
denunciados e até 2012 3, no caso de LUIZ ROBERTO, porque (A) promoveram,
constituíram e integraram, pessoalmente e por meio de terceiros, organização
criminosa, associando-se com administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC,
CAMARGO

CORREA,

TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ,

OAS,

PROMON,

MPE,

SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, OAS, SETAL, GDK, MENDES JUNIOR e GALVÃO
lO Grupo ENGEVIX, formado por cinco empresas facadas em diferentes áreas de negócios e que
operam de forma independente, traba lha com serviços de engenharia e indústria. A companhia, que
também atua na área de concessões, vem se destacando pela implantação de projetos sob a
modalidade de Empreitadas Integrais (EPC- Engineering, Procurement and Construction) que envolve
engenharia, compras, construção e montagem de projetos. Conheça as empresas do Grupo ENGEVIX:
ENGEVIX Engenharia S.A: Opera nas áreas de energia, indústria e infraestrutura; DESENVIX Energias
Renováveis S.A.:Desenvolve empreendimentos e investe no setor de energia renovável; ECOVIX ENGEVIX Construções Oceânicas S.A.: Atua em construção naval e instalações "off shore" para a
indústria de óleo e gás; INFRAVIX Empreendimentos S.A: Dedica-se à infraestrutura em obras de
transporte, saneamento básico e desenvolvimento imobiliário; ENGEVIX Sistemas de Defesa Ltda:
Trabalha com a demanda dos grandes projetos na área de defesa do Brasil; ENGEVIX Construcões Ltda:
Atende às demandas de construção do Grupo ENGEVIX, trabalha em paralelo com a ENGEVIX
Engenharia e possui contratos próprios, prestando serviços a outras empresas. (informação dispon!vel
no si te: http://www.engevix.com.br/sobre-a-en g evix/Pagi nas/perfil.aspx).
2 Data da deflagração e cumprimento de buscas e apreensão na sede da ENGEVIX, assim como da
prisão de alguns de seus administradores.
3 Data em que deixou seu cargo na Engevix Engenharia S/A.
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ENGENHARIA , de forma estruturalmente ordenada, de modo permanente e com a
divisão de tarefas, no objetivo de praticar todos os crimes descritos nesta denúncia e
de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante:
(B) a prática do crime de cartel em âmbito nacional, previsto no art. 4°,

1I, "a" e "b", da Lei 8.137/90, tendo para tanto formado acordos, ajustes e alianças
entre ofertantes, com o objetivo de fixarem artificialmente preços e obterem o
controle do mercado de fornecedores da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e
(C) a prática de crimes contra as licitações, previsto no art. 90, da Lei

8.666/96, uma vez que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por
intermédio

de

ajustes e

combinações, o

caráter

competitivo

de diversos

procedimentos licitatórios daquela Estatal, com o intuito de obter, para si e para
outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação.
Embora seja objeto desta acusação o crime de formação de organização
criminosa e outros crimes abaixo descritos, não estão ainda sendo imputados, nesta
denúncia, os crimes de cartel e contra as licitações.s
Para facilitar a prática dos crimes supramencionados, no período
compreendido entre 2006 e 2014, GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA6 , na condição de administradores e agentes de empresas integrantes do
Grupo

Engevix, juntamente

com administradores

das demais

empreiteiras

cartelizadas, praticaram o delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, caput e
parágrafo único, do Código Penal, pois (D) ofereceram e prometeram vantagens
indevidas a empregados públicos da PETROBRAS, notadamente aos seus então
Diretores de Abastecimento e de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO
4 As condutas dos agentes ligados às demais empreiteiras serão denunciadas em ações próprias, na
forma do art. 80 do Código de Processo Penal. muito embora façam todos parte de um único
esquema criminoso.
5 Isso é feito com o objetivo de facilitar o trâmite desta ação inicial, que envolve réus presos, sem
prejuízo do futuro oferecimento de nova acusação, específica para tais crimes.
6 Este apenas até 2012, ano em que deixou seu cargo na Engevix Engenharia S/A.
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DUQUE7, para determiná-los a praticar e omitir atos de ofício, sendo que tais
empregados incorreram na prática do delito de corrupção passiva, previsto no art.
317, caput e §1°, c/c art. 327, §2°, todos do Código penal, pois (E) não só aceitaram
tais promessas de vantagens indevidas, em razão da função, como efetivamente
deixaram de praticar atos de ofício com infração de deveres funcionais, e praticaram
atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido va ntagens indevidas para
tanto.
Também no período compreendido entre 2006 e 2014, a ocultarem e
dissimularem a origem, disposição, movimentação, localização e propriedade dos
valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de organização criminosa
(A), formação de cartel (B), fra ude à licitação (C) 8, corrupção (D e E), GERSON DE
MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERTO e NEWTON PRADO
JUNIOR, na condição de administradores e agentes de empresas integrantes do
Grupo Engevix, valendo-se para tanto dos serviços do operador ALBERTO YOUSSEF,
assim como de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, violaram o disposto no art. 1° da Lei

9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de capitais (F).
Além disso, e no decorrer das operações de lavagem, os denunciados
referidos no último parágrafo também praticaram (G) crimes contra a ordem
tributária, previstos no art. 1°, I e I!, da Lei 8.137/90, visto que, mediante a prestação
de declarações falsas às autoridades fazendárias e a inserção de elementos inexatos
em documentos e livros exigidos pela lei fiscal, fraudando a fisca lização tributária,
7 As condutas de RENATO DUQUE e de outros empregados corrompidos da PETROBRAS serão
denunciadas em ações próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo Penal.
8 Na forma forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base também
na presença de indícios veementes da prática dos delitos de formação de cartel (B), fraude à licitação
(C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias.
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suprimiram e reduziram tributos e contribuições sociais e seus acessórios9 10.
Por fim, mas ainda no contexto da prática dos crimes de lavagem de
capitais, os integrantes da organização criminosa ora denunciada, especialmente o
núcleo de seus operadores capitaneado por ALBERTO VOUSSEF, também fizeram
operar instituições financeiras sem autorização legal, realizaram contratos de câmbio
fraudulentos e promoveram, mediante operações de câmbio não autorizadas, a saída
de moedas ou evasão de divisas do País, incorrendo na prática (H) dos delitos
previstos nos arts. 16, 21, parágrafo único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei
7.492/1986 11.
GERSON

DE

MELLO ALMADA,

CARLOS

EDUARDO

STRAUCH

ALBERO e NEWTON PRADO JUNIOR, na condição de administradores agentes de

empresas integrantes do Grupo Engevix, em 27 de outubro de 201412, também
fizeram uso de documentos ideologicamente falsos quando apresentaram, sem
ressalvas, perante a Justiça Federal, contratos fraudulentos firmados por empresas do
Grupo OAS com empresas de fachada controladas ALBERTO VOUSSEF, incorrendo,

assim, na prática (J) do crime de uso de documento falso previsto no art. 304, c/c art.
299, ambos do Código Penal.
Além da prática dos delitos acima descritos, no período compreendido
9 Conforme adiante será narrado, a organização criminosa ora denunciada serviu-se de empresas de
fachada para que pudessem ser celebrados contratos ideologicamente falsos com as empreiteiras
cartelizadas. Assim, a partir de tais contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram
pagamentos sem causa. Nesse contexto, seja porque sobre tais pagamentos (a) deveria incidir
retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%, na forma dos arts. 61 e 62 da Lei n°
8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que (b) eles foram lançados na contabilidade regular da
empreiteira como custos, ensejando a ilegal redução da base de cálculo do Imposto de Renda,
ocasionando a supressão de tributos e contribuições sociais devidos à União, restou caracterizado a
violação do disposto no art. 1°, incisos I e 11, da Lei n° 8.137/90.
10 Esses crimes contra a ordem tributária, muito embora também façam parte do esquema criminoso
ora narrado, serão denunciados em ações penais próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo
Penal.
11 Tais crimes, praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme
adiante será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo processados
nos processos criminais n° 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, em trâmite
perante a 13" Vara Federal de Curitiba/PR.
12 lPL5053845-68.2014.404.7000, Evento 24.
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entre 2006 e, ao menos, 17 de março de 201413, ALBERTO VOUSSEF, juntamente com
ENIVALDO QUADRADO, JOÃO PROCÓPIO JUNQUElRA PACHECO DE ALMEIDA

PRADO, ANTONIO CARLOS FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE OLIVEIRA
PIERUCCINI, incorreram (I) na prática do crime de lavagem de capitais, pois, violando
o disposto no art. 1° da Lei 9613/98, ocultaram e dissimularam, por intermédio da
empresa GFD INVESTIMENTOS a origem, disposição, movimentação, localização e
propriedade dos va lores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de
organização criminosa (A), formação de cartel (B), fraude à licitação (C) 14, corrupção
(D e E), descritos nesta peça, nas outras denúncias ofertadas na data de hoje em face

de administradores e gestores de

empreiteiras cartelizadas

OAS (5044988-

33.2014.404.7000, 5044849-81.2014.404.7000), UTC, CAMARGO CORREA (507169890.2014.404.7000),

ENGEVIX

(5053845-68.2014.404.7000

e

5044866-

20.2014.404.7000) e GALVÃO ENGENHARIA (5045022-08.2014.404.7000), bem como
dos delitos que estão pormenorizados no Capitulo 6 da denúncia ofertada em
desfavor dos administradores e gestores da empreiteira MENDES JUNIOR (IPL

5053744-31.2014.404.7000), dentre os quais os previstos nos arts. 16, 21, parágrafo
único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986 e art. 1° da 9.613/98.
Todos esses crimes foram praticados de modo consciente e voluntário
pelos denunciados. Embora todos sejam descritos nesta denúncia, porque se inserem
num mesmo contexto15, são objeto da imputação apenas os fatos A (organização
criminosa), D (corrupção ativa), E (corrupção passiva), F (lavagem de dinheiro) e J (uso
de documento falso), não sendo denunciados os fatos B (cartel), C (fraude à licitação),

G (sonegação fiscal), H (crimes contra o sistema financeiro) e I (lavagem de bens da
empresa GFD).
Do mesmo modo, embora sejam mencionados ao longo da denúncia,
13 Data da prisão cautelar de ALBERTO YOUSSEF.
14 Na forma forma do art. 2°, §1°, da Lei 9 613/98, a presente denuncia é ofertada com base também
na presença de indícios veementes da prática dos delitos de formação de cartel (B), fraude a
licitação (C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias.
15 O desdobramento é feito com base no art. 80 do CPP.
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para efeitos de contextualização, não serão objeto desta denúncia, mas de
acusatória autônoma, os crimes de corrupção e correlatos relativos a RENATO DE
SOUZA DUQUE, ex-Diretor de Serviços da PETROBRAS, e a outros empregados da
PETROBRAS.

1. Contextualização das investigações.
Esta denúncia decorre da continuidade da investigação16 que visou a
apurar inicialmente diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo
um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional.
A investigação inicialmente apurou a conduta do "doleiro" CARLOS
HABIB CHATER e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, ligada a um esquema de
lavagem de dinheiro envolvendo o ex-deputado federal JOSÉ MOHAMED JANENE e
as empresas CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda, sediadas
em Londr ina/PR. Essa apuração inicial resultou em ação penal nos autos n°
5047229-77.2014.404.7000, em trâmite perante este r. Juízo.
16 A presente denúncia decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes
autos, relacionados ao presente feito: 5049597- 93.2013.404.7000 (Interceptação telefônica e
telemática específica de YOUSSEF, distribuído por dependência em 08/11/2013); 502777548.2013.404.7000 (Quebra de sigilo bancário de MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA,
WALDOM!RO DE OUVEIRA, EDILSON FERNANDES RIBEIRO, MARCELO DE JESUS CIRQUEIRA);
5007992-36.2014.404.7000 (Quebra de sigilo bancário e fiscal (GFD INVESTIMENTOS, LABOGEN
QUIMICA FINA, INDUSTRlA DE MEDICAMENTOS LABOGEN, PIROQUIMICA COMERCIAL, KFC
HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, RCI SOFTWARE, RMV & CVV CONSULTORIA EM
INFORMATICA. HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, MALGA ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA
GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED SERV!COS DE !NFORMATICA LTDA); 500144662.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/prisão principal - OPERAÇÃO BIDONE); 501490194.2014.404.7000 (Pedido de prisão preventiva e novas buscas - OPERAÇÃO B!DONE 2); 502146674.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/condução coercitiva - OPERAÇÃO BIDONE 3),
5010109-97.2014.404.7000 (Pedido desmembramento), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL originário),

5053845-68.2014.404.7000 e 5044866-20.2014.404.7000 (IPL referente à ENGEVIX) e 507347513.2014.404.7000 (em que deferidas as buscas e apreensões sobre as empreiteiras e outros
criminosos).
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atividades criminosas, mas que formavam grupos autônomos e independentes,
dando origem a quatro outras investigações:17
1) LAVAJATO - envolvendo o doleiro CARLOS HABIB CHATER,
denunciado nos autos n° 5025687-03.2014.404.7000 e 500143885.2014.404.7000, perante esse r. Juízo;

2) BIDONE - envolvendo o doleiro ALBERTO YOUSSEF denunciado
nos autos de ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000 e em outras
ações penais, perante esse r. Juízo;
3) DOLCE VITTA I e ll - envolvendo a doleira NELMA MITSUE
PENASSO KODAMA, denunciada nos autos da ação penal n°
5026243- 05.2014.404.7000, perante esse r. Juízo;
4) CASA BLANCA - envolvendo as atividades do doleiro RAUL

HENRIQUE SROUR. denunciado nos autos da ação penal n° 502569225.2014.404.7000, perante esse r. Juízo.
O relacionamento entre os referidos núcleos pode ser visualizado
faci lmente a partir do esquema visual exemplificativo abaixo:18
l7 IPL 1000/2013 - destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE
PENASSO KODAMA (Operação Dolce Vita); IP L 1002/2013 - destinado a apurar as atividades do
doleiro RAUL HENRIQUE SROUR (Operação Casablanca); IPL 1041/2013 - destinado a apurar as
atividades empreendidas pelo doleiro YOUSSEF (Operação Bidone).
18 A natureza dos vinculas e relacionamentos, retratados exemplificativa e esquematicamente na
imagem acima, é explicada em pormenores nas exceções de competência em que se manifestou o

Ministério Público Federal, como por exemplo naquela sob número 5050790-12.2014.404.7000.
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Nesses núcleos criminosos foi constatada a prática de outros delitos,
dentre eles, fatos relacionados à organização criminosa, evasão de divisas, falsidade
ideológica, corrupção de funcionários públicos, tráfico de drogas, peculato e lavagem
de capitais, sendo que todos esteve fatos se encontram sob apuração ou
processamento perante a 13a Vara Federal de Curitiba, cujos procedimentos foram
cindidos com fulcro no art. 80 do Cód1go de Processo Penal.
Durante as investigações da operação "BIDONE", verificou-se que a
organização criminosa capitaneada por ALBERTO YOUSSEF também participava
ativamente da prática de delitos contra a administração pública praticados no seio e
em

desfavor

da

PETROBRAS.

Foi

proposta,

assim,

a

ação

penal

n°

5026212.82.2014.404.7000, na qual, a partir de evidências de superfaturamento da
Unidade de Coqueamento Retarda do da Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco,
de responsabilidade do CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORREA, liderado pela
empreiteira CAMARGO CORREA S/ A. imputou-se a PAULO ROBERTO COSTA, ex10/ 111
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liderada pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF.
Com

o

aprofundamento

das

investigações,

não

só

restou

comprovada a prática do crime antecedente da lavagem de dinheiro denunciada nos
autos n° 5026212.82.2014.404.7000, ou seja, a prática de corrupção ativa e passiva de
empregados da PETROBRAS no âmbito das obras da Refinaria Abreu e Lima RNEST,

como também em diversas outras grandes obras conduzidas pela

PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014, incluindo a Refinaria REPAR, com sede
em Araucária, no Paraná.
Desvelou-se a existência de um grande esquema criminoso
envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de
dinheiro, com a formação de um grande
empresas OAS,

ODEBRECHT,

e poderoso Cartel do qual participaram as

UTC, CAMARGO

CORREA, TECHINT.

ANDRADE

GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA. QUEIROZ GALVÃO, lESA,
ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA. Esse esquema possibilitou que fosse
fraudada a competitividade dos procedimentos licitatórios referentes às maiores
obras contratadas pela PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014, majorando
ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste
carte l de grandes empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados
públicos do alto escalão da PETROBRAS, notadamente dos então Diretores de
Abastecimento e de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, assim
como foram recrutados, para a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos,

ALBERTO YOUSSEF e outros grandes operadores e doleiros em atividade no
mercado negro brasi leiro e internacional.
Serão narrados, nos próximos itens, o funcionamento da organização
criminosa integrada pelos denunciados e do cartel de empreiteiras de que
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participavam, bem como a corrupção ativa e passiva dos empregados da
PETROBRAS cooptados por tal cartel para o seu perfeito funcionamento. Além disso,
serão descritos alguns dos

principais métodos utilizado pelas empreiteiras

integrantes do cartel para a lavagem do dinheiro recebido da PETROBRAS e utilizado
para tentar conferir uma aparência lícita ao pagamento de propina a agentes públicos
e privados envolvidos no esquema criminoso, dentre estes a celebração de contratos
de prestação de serviços ideologicamente falsos e a emissão de notas fiscais "frias"
por intermédio de empresas de fachada.
Para facilitar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos
recursos que alimentaram o esquema criminoso que é objeto desta denúncia:
2. Organização Criminosa (FATO 1 - "A")
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No período compreend ido entre 2006 e 14 de novembro de 201419,
uma grande organização criminosa estruturou-se com a finalidade de praticar delitos
no seio e em desfavor da

PETROBRAS, a qual compreende três núcleos

fundamentais:
O primeiro núcleo, integrado por GERSON DE MELLO ALMADA,
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA (este até 2012, ano em que se afastou da Engevix), na condição

de

gestores

da

Empresa

Engevix

Engenharia

S/A,

assim

como

pelos

administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT.
ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNI OR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ
GALVÃO, lESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA. voltava-se à prática de
crimes de cartel e licitatórios contra a PETROBRAS, de corrupção de seus agentes e
de lavagem dos ativos havidos com a prática destes crimes.
O segundo núcleo, integrado por PAULO ROBERTO COSTA,
RENATO DUQUE e outros empregados do alto escalão da PETROBRAS, foi
corrompido pelos integrantes do primeiro núcleo, passando a auxiliá-los na
consecução dos delitos de cartel e licitatórios. Enquanto PAULO ROBERTO COSTA foi
diretor de Abastecimento da PETROBRAS, entre 14/05/2004 e 29/04/2012 (DOC. 01),
RENATO DUQUE foi diretor de Serviços desta Estatal, entre 31/01/13 e 04/13 (DOC.
02). Para melhor ilustrar a estrutura corporativa da PETROBRAS à época dos fatos
verifique-se o seguinte esquema visual 20:
19 Data da deflagração e cumprimento de buscas e apreensão na sede da ENGEV!X, assim como da
prisão de alguns de seus administradores.
20 Disponível no site: "http://www.clickmacae.eom.br/?sec=368&pag=pagina&cod =284".
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O terceiro núcleo, integrado por ALBERTO VOUSSEF, outros
integrantes da organização por ele liderada, e outros operadores, atuava para
operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas aos integrantes do segundo
núcleo, assim como para a lavagem dos ativos decorrentes dos crimes perpetrados
por toda a organização criminosa.
Assim, incorrendo na prática do crime de organização criminosa,
previsto no art. 2°, caput e § 4°, li, III, IV e V c/c art. 1°, §1°, ambos da Lei 12.850/13,
GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e NEWTON
PRADO JUNIOR, de modo consciente e voluntário, entre 2006 e 14 de novembro de

2014, assim como LUIZ ROBERTO PEREIRA (entre 2006 e 2012, ano em que saiu da
Engevix), na condição de administradores e agentes de empresas integrantes do
Grupo Engevix, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por

interpostas

pessoas,

organização

criminosa,

associando-se

entre

si

e

aos

administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT,
ANDRADE GUTIERREZ, OAS, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÂO, lESA,
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MENDES JÚNIOR, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA, de forma estruturalmente
ordenada e permanente, com divisão de tarefas, no objetivo de obter, direta e
indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática de crimes:

i) de cartel, em âmbito nacional, previsto no art. 4°, li, "a" e "b", da
Lei 8.137/90, tendo para tanto formado acordos, ajustes e alianças, com

o objetivo

de, como ofertantes, fixarem artificialmente preços e obterem o controle do mercado
de fornecedores da PETROBRAS;

ii) contra as licitações, em âmbito nacional, previsto no art. 90, da
Lei 8.666/96, uma vez que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por
intermédio

de

ajustes e

combinações, o

caráter

competitivo

de diversos

procedimentos licitatórios daquela Estatal, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação;
iii) de corrupção ativa, previsto no art. 333, caput e parágrafo único,
do Código penal, pois ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados

públicos da PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de Abastecimento e
de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE;
iv) de lavagem de ativos, previsto no art. 1° da Lei 9.613/98, pois

dissimularam a origem, disposição, movimentação, localização ou propriedade dos
valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de organização criminosa,
formação de cartel, fraude à licitação, corrupção e, ainda, contra a ordem tributária,
valendo-se para tanto dos serviços do operador ALBERTO VOUSSEF e de seus
comparsas;
v) contra o sistema financeiro nacional, previstos nos arts. 16, 21,

parágrafo único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986, pois, uma vez
recebidos os valores das empreiteiras, os operadores integrantes do terceiro núcleo
da organização criminosa,

especialmente ALBERTO VOUSSEF e LEONARDO

MEIRELLES, fizeram operar instituições financeiras sem autorização legal, realizaram
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contratos de câmbio fraudulentos e promoveram,
não autorizadas, a saída de moedas ou evasão de divisas do País.21
No próximo tópico serão traçadas as linhas gerais de todos os delitos
praticados por esta Organização Criminosa para em seguida delinear os papeis
especificamente desempenhados pelos denunciados GERSON DE MELLO ALMADA,
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA na condição de gestores da empresa Engevix Engenharia S/A.
2.1. Dos delitos praticados pela Organização Criminosa

De fato, as apurações comprovaram que GERSON DE MELLO
ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e
LUIZ ROBERTO PEREIRA na condição de administradores e agentes da empresa
Engevix Engenharia S/A, associaram-se aos administradores das demais empresas

do cartel indicadas acima, todas grandes empreiteiras com atuação no setor de
infraestrutura, para, com abuso do poder econômico, dominar o mercado de grandes
obras de engenharia civi l demandadas pela PETROBRAS e eliminar a concorrência.
Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de
grandes obras rea lizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em
impor preços maiores aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência,
tornar certa a contratação em um volume determinado de obras e escolher as obras
que lhes eram mais adequadas conforme a região ou por conhecimento técnico,
dentre outras vantagens.
21 Tais crimes. praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme
adiante será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo processados,
em grande parte, nos processos criminais n° 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000,
em trâmite perante a 13" Vara Federal de Curitiba/PR. Parte dos fatos conexos, inclusive envolvendo
corretora de valores, ainda estão sob investigação.
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O cartel atuante no mercado de obras da PETROBRAS teve
composição variável através do tempo. Assim, em uma primeira fase, que perdurou
até meados da década de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de "CLUBE", era
formado pelos seguintes grupos empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO
CORREA, 4) TECHINT, 5) ANDRADE GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON,
8) MPE, 9) SETAL - SOG.

Contudo, após certo período de funcionamento, o "CLUBE" de
grandes empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para
que o Cartel pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a
ser superado referia-se ao fato de que o CLUBE não estava contemplando algumas
das grandes empreiteiras brasileiras, Je sorte que persistia certa concorrência mesmo que de forma mitigada - em alguns certames para grandes obras da
PETROBRAS. Além disso, houve grande incremento na demanda de grandes obras

da petrolífera.
Assim, a partir do ano de 2006, admitiu-se o ingresso de outras
companhias no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis)
empresas. Diante disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE:
10) OAS; 11) SKANSKA, 12) QUEIROZ GALVÃO, 13) lESA, 14) ENGEVIX,
representada pelo ora denunciado GERSON DE MELLO ALMADA 15) GDK, 16)
GALVÃO ENGENHARIA.

Algumas outras empresas de fora do "CLUBE" ainda participaram e
venceram de forma esporádica determinadas licitações na PETROBRAS, mediante
negociação com o "CLUBE". Essas empresas foram a ALUSA, FIDENS, JARAGUÁ
EQUIPAMENTOS, TOMÉ ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.
Assim, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa,
o cartel formado pelas empresas do "CLUBE'' passou a vencer e adjudicar todas as
licitações para grandes obras na PETROBRAS. Para isso, o "CLUBE" contava com a
participação em con luio das empresas que controlavam o mercado relevante de
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ROBERTO COSTA, que garantiam que os intentos do grupo criminoso fossem

atingidos- conforme se verá nos itens adiante.
A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios
econômicos indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às
empresas participantes do "CLUBE" ao menos as seguintes vantagens:
a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia a
ocorrência de sobrepreço no custo da obra;

b) as empresas integrantes do "CLUBE" podiam escolher as obras
que fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou
aptidão técnica, afastando-se a competitividade nas licitações dessas
obras;
c) ficavam desoneradas das despesas inerentes à confecção de
propostas comerciais efetivas nas licitações que de antemão já
sabiam que não iriam vencer22; e

d) eliminação da concorrência por meio de restrições a participação
de empresas alheias ao "CLUBE".
22 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter custos menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não iriam sair
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma proposta "séria", a qual chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma aparência
de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os custos de seu

orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, dispendiam valor substancialmente
menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras tomavam conhecimento do
valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço superior àquele.
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-----------------------------------------------------------------Essas vantagens, de caráter nitidamente econom1co, constituíam Q
proveito obtido pelas empresas com a prática criminosa da formação de cartel. O
produto desse crime, além de ser contabilizado para o lucro das empresas, também
servia para os pagamentos (propina) feitos aos empregados públicos da PETROBRAS
e a terceiros (operadores, agentes políticos e partidos políticos), por via dissimulada,
conforme adiante será descrito.
Com efeito, com a finalidade de balizar a condução de seus
processos licitatórios a PETROBRAS estima internamente o valor total da obra,
mantendo em segredo tal montante perante os interessados. Além disso, ela
estabelece, para fins de aceitabilidade das propostas dos licitantes interessados, uma
faixa de valores que varia entre - 15% ("mínimo") até + 20% {"máximo") em relação
a tal estimativa.
Contudo, conforme já apurado pelo TCU 23 e também recentemente
pela PETROBRAS, a partir de Comissões Internas de Apuração constituídas para
analisar os procedimentos de contratação adotados na implantação da Refinaria

Abreu e Lima - RNEST24, em Ipojuca/PE, e no Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (COMPERJ)25, em Itaboraí;RJ, é possível vislumbrar que o valor das propostas
das empresas vencedoras do certame - participantes do Cartel - via de regra
aproximavam-se do valor máximo ("teto") das estimativas elaboradas pela Estatal, em
alguns casos até mesmo o superando.
23 DOC 03 e DOC 04: Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e ofício
0475/2014-TCU/SecobEnerg, que a encamimou. (OBS:. Trata-se dos anexos 44 e 45 juntados nos
autos 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000).
24 DOC 05: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação da
Refinaria Abreu e Lima - RNEST, em lpojuca, no Estado de Pernambuco. Considerando-se o grande
volume de anexos que acompanhou o presente trabalho, os documentos serão juntados em evento
apartado, com a finalidade de não tumultuar a instrução desta denúncia.
25 DOC 06: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação da
Refinaria Abreu e Lima - RNEST. . Considerando-se o grande volume de anexos que acompanhou o
presente trabalho, os documentos serão juntados em evento apartado, com a finalidade de não
tumultuar a instrução desta denúncia.

19/111

·.

:;
.....

·~

2540

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

Nesse sentido, a partir do referido material fornecido pelo TCU,
consolidou-se a seguinte tabela, com informações de alguns certames/contratos da
PETROBRAS no âmbito das Refinarias REPAR e RNEST:
PERCENTAG

EMDA

CONTRATO

BID

EMPRESAS
CONVIDADAS

EMPRESAS

A PROPOSTA

PROPONENTES E
PROPOSTAS

MENOR É X%
DA

APRESENTADAS

PROPOSTA

VALOR DE
ESTIMATIVA

MAJOR

Camargo Correa,

1. Consórcio INTERPAR
(MENOES/MPE/SETAL):

Mdrad~. Odebrecht,

RS 2.2S3.7lO.S36,0S

Canoca, Contr~ras.

OAS, Q\.Jelroz GalvAo,
Engevix. GOK, lESA.

REPAR -IERP
111 {contrato
0800.0043363.08

1° 810

2)

REPAR -IERP
U2(contrato
0800 0043403 os
-02)

Mtndes Junior, MPE.
Promon.. Schahtn.
Setat Skaruk•,
Tc<.h.ut c UTC (18
empresas}

J• BID

I'

BID

21 RE8l0

3 Consõrdo
QUEI~OZ/IESA RI

2.581.233-420,.41
l. Consórcio CCPR-

Promon. Samsung,

3 Ccm sórcio ANDRADE e

Schehin, Skanska e
Techint (20 empfesas
<onvidadH}

rECHINT· RS
2.709.341.946,33

Camal'go Corrta,
Andrade Gutierrez,
Odebrecht. OAS,
Qurlroz Gi!llvlo,
Engevi~ lESA,
Mendes Junior, MPE.
Seta!, Skansh,
Techint. UTC. GDK e
Promon (lS
convidadas)

Camargo Correa,
Andrade Gutitrrez,
Odebrecht. OAS,
Qu~roz Gafv~o.

Engevi>l. lESA.

Mendes Junior, MPE.
Sml, Slc;tnska,
Tt>chint. VTC. GDK e
Promoo(lS
con\lidadou)

(VALOR DE

ESTIMATIVA +

20%)

lel
87,31"'
ld
91,13%

PROPOSTA

CONTRATO/

VENCEDOR
AEM
RElAÇÃO

VALOR
CONTRATO { X'JC,
ACMAOO
VALOit DE
ESTIMATIVA

AO UMITE
MA)QMo

DE
CONTRATA
ÇÃO

RI
2.252.710536,05

R$ 2.076398.713,04

RI 2.491.678.455,65

90, 44"

8,49%

Alusa, Carioca,
Const rucap,
Camorgo Correa,
Andradt Gutitrttz,
QUI!iroz Ga\vso,
Converas. E~sa,
Engtvlx, GDK, lEsA,
Mendes Junior,
Montcalm, MPE.

RNEST UHOTI\JGH
edital
0634316.09-8

2. Con$6n:io

OOE8RECHT/ OAS/lJTC
RS 2.472.953.014,05

UMITE MÁXJMO
DE CONTRATAÇÂO

VALOR, DO

REPAR : R$
2.489.772.835,01

2. Consoroo lES/. e
QUEIROZ GALVÁU RS
2681.312 841t,3i)

2<3
9S,80%

lol
91,89%

RS
2..488.31 S.505,20

l e2
92.85"
RS 2.093 91!8.284.4S RS 2.512.785 941,34

99,08%

18,83%
2e3
98, 96%

1. Consórcio CONEST•
UHT-ODE8~ECH T t OAS:
RI 4226.197 43~48.

le4
88,70%

2. CAMARGO CORR~A:
RS 4.451.388.145,30.

le2
94, 94%

l . MENDES JUNIO~· RS
4583.856.912,18

97, 11%

4. Consór<io TECHINT•
TECHlNT e ANDRII.DE
GUTIERREZ. R$
4.764.094 707,65
), Consórcio CONEST·
UHT·ODEBRECHT e
OAS:
l 1 RODAOA
RS 3.260..394.026,95.
21 RODADA
RS
3.209.798.726,S7Após negoc.iaçJo findou
no \l<tlor da collma
"\/olor contrato"

,

..

RS 2.621.843534,67

RI 3.146.212.241,60

RI 2.892.667.038,77

RI 3.216.200.446.52

Prrj.

P1tj.

3e4
96, 21"

99,80%

1t4
11 RODADA
81,14%

RI
3.190.6'6.503.15

le l
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84,89%

2 MENDES JUNIOR.
t•RQDAOA
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3.6S8.112.809,B
2'RODAOA
RI

le 2
1• RODADA
89,12%

3.58l .Ol6,75U!

&9,58%

3. CAMA~GO CORR~A:
1" RODADA
RS 3.786234.817.85

2e3
11 RODADA
96,61%
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lt 2
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21 R00A0A
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94, 7ti%

4. Consórcto TECHINL R.S
<4.018.104.070,23

3<4
11 RODADA

94.09,.

A sistemática de decisões e atuação do grupo criminoso, para a
conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operandi bem
definido.
Inicialmente, RICARDO PESSOA, diretor da UTC ENGENHARIA,
realizava e coordenava as reuniões do CLUBE, as quais ocorriam na sede da ABEMIAssociação Brasileira das Empresas de Engenharia Industrial, ou nas sedes das
próprias empreiteiras, sobretudo da UTC ENGENHARIA no município do Rio de
Janeiro ou em São Paulo.
A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era
usualmente realizada por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram
feitas convocações mediante o envio de SMS, por meio de um "emissário" ou, ainda,
pessoalmente.
De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas por vezes
eram lançadas pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões
tomadas na reunião. Para comprovar a existência desses encontros, veja-se as
anotações manuscritas de reunião realizada no dia 29/08/2008, feitas pelo
representante

da

empresa

SOG

OLEO

E GÁS,

MARCOS

BERTI,

entregue

espontaneamente pelo investigado colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA
NETO (Doc. 47). Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e ajustes
de várias das empresas cartel izadas com relação a grandes obras da PETROBRAS.
Deste documento também se depreende a informação de que ele fora confeccionado
na reunião que ocorrera no dia 29/ 08 e que o próximo encontro ocorreria o dia
25/09, o que denota a periodicidade com que tais reuniões ocorriam.
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tamanho grau
verdadeiro "roteiro" ou "regulamento" para o seu funcionamento, intitulado
dissimuladamente de "Campeonato Esportivo". Esse documento, ora anexado (Doe
7) foi

entregue pelo colaborador AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO,

representante de uma das empresas cartelizadas, a SETAL (SOG OLEO E GÁS), e prevê,
de forma analógica a uma competição esportiva, as "regras do jogo", estabelecendo o
modo pelo qual selecionariam entre si a empresa, ou as empresas em caso de
Consórcio, que venceria(m) os certames da PETROBRAS no período.
Vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX,
confirmam essa organização e dissimulação no cartel. Em papel intitulado "reunião
de bingo", por exemplo, são indicadas as empresas que deveriam participar de
licitações dos diferentes contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado
"proposta de fechamento do bingo fluminense", são listados os "prêmios" (diferentes
contratos do COMPERJ) e os "jogadores" (diferentes empreiteiras). Em outro
documento, uma "lista de novos negócios (mapão) - 28.09.2007 (...)", são indicadas
obras das diferentes refinarias, ern urna tabela, e uma proposta de quem seriam as
construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por siglas em vários casos
dissimuladas. Há várias outras tabelas representativas da divisão de mercado, como
aquela chamada "avaliação da lista de compromissos"- todas no Doe 8 26.
Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da

PETROBRAS entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas
pelo investigado colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NET0.27
Nesse sentido, as empreiteiras cartelizadas, por seus administradores
ou representantes, realizavam, normalmente com f requência mensal, mas podendo
26 Material foi apreendido na sala de GERSON DE MELLO ALMADA (autos n° 505384568.2014.404.7000, evento 38, APREESA09, p. 4 e ss.).
27 Doe 9.
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varia r conforme a necessidade, reuniões com a finalidade de ''lotear" entre si grandes
obras da PETROBRAS.
O cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus
membros, que realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição
entre as empresas, de forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo- em
detrimento da contratante, que no caso era a PETROBRAS.
De forma a tornar o cartel ainda mais eficiente, as empreiteiras
cartelizadas co rromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS,
oferecendo-lhes vantagens indevidas para que estes não só se omitissem na adoção
de providências contra o funcionamento do "CLUBE", como também para que
estivessem à disposição sempre que tosse necessário para garantir que o interesse
das cartelizadas fosse atingido.
O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os
anos de 2004 e 2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da
PETROBRAS a exemplo da REPAR (localizada em Araucária, no Paraná), RNEST,
COMPERJ, REVAP e REPLAN, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e

Serviços, ocupadas em grande parte deste período pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, respectivamente.

Para viabilizar a ocultação e dissimulação da origem, disposição,
movimentação e propriedade dos ativos havidos com a prática dos crimes
supramencionados, os integrantes da organização criminosa, em autêntico esquema
de lavagem de dinheiro, serviram-se do núcleo capitaneado por ALBERTO YOUSSEF.
Esse núcleo atuou provendo serviços de lavagem profissionais e terceirizados, como,
por exemplo, utilizando-se de empresas de fachada com as quais as empreiteiras
formalizavam contrat os ideologicamente falsos que pudessem criar uma aparent e
j ustificativa econômica para o pagamento, corno a prestação de consultoria, com a
emissão de not as fiscais "frias". Além disso, o núcleo realizou inúmeros saques,
transportes e depósitos de grandes valores em espécie, com justificativas falsas,
23/111
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assim como serviu-se de contratos de importação fraudulentos e empresas offshores
para efetuar remessas de valores para o exterior.
Embora tais artifícios venham a ser fruto de maior detalhamento
mais a frente, é importante desde já destacar que as empresas de fachada GDF
INVESTIMENTOS,

controlada

diretamente

por

ALBERTO

YOUSSEF,

MO

CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE, controladas diretamente por
WALDOMIRO DE OUVEIRA e indiretamente por ALBERTO YOUSSEF, não somente

foram utilizadas pela organização criminosa como empresas de fachada para a
emissão de notas fiscais falsas, para dissimular a movimentação de vantagens
indevidas, mas também serviram como pessoas interpostas para o repasse de
recursos para o exterior por meio de importações fictícias.
Com efeito, conforme já denunciado nas ações penais n° 502569917.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, entre pelo menos
28

17.03.2014

,

01.2009 e

YOUSSEF, de modo consciente e voluntário, agindo em concurso e

unidade de desígnios com outros integrantes de seu núcleo, fizeram operar
instituição financeira informal. sem a devida autorização do Banco Central do Brasil 29,
ao comandar e realizar operações ilegais no mercado paralelo de câmbio,
principalmente com o fim de promover evasão de divisas do Brasil.
Em adição, conforme j á se imputou em ação penal conexa em
trâmite perante essa 13" Vara Federal de Curitiba/PR (cópia da denúncia é
apresentada aqui como DOC. 10), ALBERTO YOUSSEF, agindo em concurso e
unidade de desígnios com LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, PEDRO
ARGESE JÚNIOR e ESDRA DE ARANTES FERREIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ e
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, comandou e realizou, entre junho de 2011
(pelo menos) e 17/03/2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor global
de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio. Para a efetivação
das operações, houve a sonegação de informações que deveriam ser prestadas,
28 Data de sua prisão preventiva.
29 Contrariando o disposto no art. 23, cap111 e § 2", da Lei 4. 131/62, no art. l O, X, a e d, da Lei 4 .595/64 e no
art. 65, §§ I" e 2", da Lei 9.069/95.
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assim como a prestação de informações falsas e diversas daquelas exigidas.
Tais operações de câmbio envolveram empresas que estão sendo
objeto

das denúncias oferecidas em

conjunto

neste momento, como GFD

INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE,
assim como outras empresas usadas no mesmo contexto e objeto de outras
denúncias em trâmite perante essa Vara, como BOSRED SERVICOS DE INFORMÁTICA
LTDA - ME, HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME, LABOGEN 5/A
QUÍMICA FINA E BIOTECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LABOGEN S/A, PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA- EPP e RMV & CVV CONSULTORIA
EM INFORMÁTICA LTDA. - ME, assim como as empresas offshore DGX IMP.AND
EXP.UMITED e RFY IMP.EXP.LTD.
Assim, a título de exemplificação, mencione-se que parte do valor
recebido pela MO CONSULTORIA das empreiteiras cartelizadas contratadas pela
PETROBRAS, a qual corresponde a R$ 21 milhões {aproximadamente USO 9,5

milhões), foi comprovadamente remetida fraudulentamente ao exterior pelas
empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, por meio de
contratos de câmbio de importação fictícios com offshores controladas pelos
envolvidos, em que os recursos saíam mas não entravam quaisquer mercadorias30 .
Essas remessas fraudulentas de divisas estão sendo processadas
perante essa Vara Federal (cópia da denúncia é aqui apresentada como DOC. 9). A
INDÚSTRIA LABOGEN, por exemplo, sequer tinha habilitação de jan/2009 a dez/2013
para operar no comércio internacional. As importações eram simuladas porque as
empresas no exterior, como a DGX !MP. EXP. LTD. e RFY !MP. EXP. LTD., situadas em
Hong Kong, eram de fachada e nenhum produto entrava fisicamente no Brasil,
tratando-se de importações simuladas. Ademais, as empresas citadas ou não tinham
habilitação para realizar operações de comércio exterior ou, apesar de figurarem em
centenas de contratos de importação, sequer desenvolviam qualquer atividade (eram
30 Doc. 11 - Transferências da MO para LABOGEM e PIROQUfMICA em datas coincidentes.
Posteriormente, os valores eram transferidos para corretoras de câmbio e movimentados para o
exterior.
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empresas de fachada).
De fato, as empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e
PIROQUÍMICA remeteram juntas ao exterior, de 24/06/2010 a 27/09/2012, USO
111.960.984,43. Dentre esses valores, pode-se afirmar que tais remessas englobaram
os valores integralmente recebidos da MO CONSULTORIA, bem como de outras
font es. Analisando o cruzamento de dados entre as informações dos contratos de
câmbio e os dados bancários da MO CONSULTORIA, por diversas vezes há inclusive
coincidência de datas entre a entrada dos depósitos provenientes da MO nas contas
das empresas LABOGEM e as remessas para o exterior11.
Além disso, conforme adiante será narrado, a organização criminosa
ora denunciada serviu-se de empresas de fachada para a celebração de contratos
ideologicamente falsos com as empreiteiras cartelizadas. Assim, a partir de tais
contratos, foram emitidas notas fisca is fraudu lentas que justificaram transferências e
pagamentos sem causa. Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais,
também resultou na prática dos crimes tributários, pois mediante tais pagamentos
foram suprimidos tributos e contribuições sociais devidos à União, seja porque (a)
sobre eles deveria incidir retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%,
na forma dos arts. 61 e 62 da Lei n° 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que
(b) eles foram lançados na contabilidade regular da empreiteiras como custos,
ensejando a ilegal redução da base de cálculo do Imposto de Renda.
Os delitos praticados pela organização criminosa, ao menos por seu
núcleo operaciona l, não cessaram aí.
Conforme narrado nos autos da ação penal da MENDES JR, oferecida
nesta data, ALBERTO YOUSSEF, com o auxílio de ENIVALDO QUADRADO, JOÃO
PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, ANTONIO CARLOS
FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE OLIVEIRA PIERUCCINI, também utilizou-se
da empresa GFD Investimentos para lavar os seus ganhos decorrentes das
31 DOC. 11 - Transferências da MO para LABOGEM e PIROQUÍMICA em datas coincidentes.
Posteriormente, os valores eram transferidos para corretoras de câmbio e movimentados para o
exterior.
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operações ilícitas que realizou no interesse da organização cnm1nosa que integra,
cujos crimes: i) em parte estão sendo denunciados nesta ação penal; ii) em parte já
foram denunciados nas ações penais n° 5026212-82.2014.404.700032, 5025699-

17.2014.404.700033, 5031491-49.2014.404.700034, 2004.7000006806-435; iii) em parte
estão sendo denunciados por meio de outras ações penais propostas na data de
hoje, iv) em parte ainda serão denunciados, sendo que todos eles mostram-se
conexos, consoante estabelece o art. 76 do CPP.
Nesse sentido, identificou-se que ALBERTO YOUSSEF, com a
participação dos denunciados CARLOS ALBERTO, ENIVALDO, JOÃO PROCÓPIO,
MARIO LUCIO, no período entre o ano de 2004 (pelo menos) e 17.03.2014, ocultou e
dissimulou, por intermédio da empresa GFD INVESTIMENTOS, a origem, disposição,
movimentação, localização e propriedade dos ativos ilícitos por ele auferidos
mediante, ao menos, a aquisição dos seguintes bens: (i) a empresa Web Hotéis
Empreendimentos Hoteleiros Ltda, (ii) Parte do Hotel em Salvador-BA, (iii) Hotel em
Porto Seguro-BA; (iv) parcela do Hotel em Aparecida-SP. (v) 6 unidades autônomas
32 Nesta ação penal ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, juntamente com MÁROO
BONILHO, WALDOMIRO DE OUVEIRA, MURILO TENA BARRIOS, ANTÔNIO ALMBDA SILVA,
LEONARDO MBRELLES, LEANDRO MEIRELLES, PEDRO ARGESE JÚNIOR e ESDRA DE ARANTES
FERRBRA, foram acusados formalmente pelo delito de lavagem de dinheiro proveniente de crimes de
peculato e corrupção contra a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), empresa controlada
majoritariamente pela União Federal, crime previsto nos arts. 1° e 2°, 11 e lll, da Lei 9.613/1998 (Lei de
Lavagem). PAULO ROBERTO COSTA, MÁRCIO BONILHO, WALDOMIRO OUVBRA, MURILO TENA
BARRIOS e ANTÔNIO ALMEIDA SILVA também respondem pelo crime de participação em organização
criminosa, previsto no art. 2°, caput, e § 4°, 1!, lii e V, da Lei 12.850/2013 (Lei do Crime Organizado).
33 Nesta ação penal, ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO, RAFAEL ANGULO LOPEZ e MATHEUS
OUVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO MEIRELLES e LEONARDO MEIRELLES foram denunciados por terem
mantido no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente - no caso, o Banco
Central -, no dia 31 de dezembro de 2011, em valores superiores ao estabelecido na Resolução
3854/2010 do Banco Central, ou seja, USO 100.000,00, mais especificamente na conta 313-0-025652-9
da offshore RFY JMPORT & EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong Kong.
34 Nesta ação penal ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO, RAFAEL ANGULO LOPEZ e MATHEUS
OUVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO MEIRELLES e LEONARDO MBRELLES foram denunciados por terem
mantido no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente - no caso, o Banco
Central -, no dia 31 de dezembro de 2011, em valores superiores ao estabelecido na Resolução
3854/2010 do Banco Central, ou seja, USD 100.000,00, mais especificamente na conta 313-0-025652-9
da offshore RFY IMPORT & EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong Kong.

35 Nos autos da ação penal n° 2004.7000006806-4, que tramitou perante a segunda Vara Federal de
Curitiba, inclusive, ALBERTO YOUSSEF restou condenado como incurso nas sanções do art. 1° da Lei
8.137/90, arts. 21 e 22, parte final do parágrafo único, da Lei 7.492/86, à pena de sete anos de reclusão
em regime semi-aberto, além de multa de cerca de novecentos mil reais.
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do empreendimento do Hotel Blue Tree Premium em Londrina, (vi) 30% das ações da
empresa Hotéis Jahu S.A; (vii) dos conjuntos 111, 112, 113 e 114 do Edifício
Ibirapuera em São Paulo-SP, (viii) de quatro terrenos urbanos localizados no Rio de
Janeiro-RJ; apartamento111-A do Edifício Walk Vila Nova localizado em São Paulo-SP
(ix); Ademais, ALBERTO YOUSSEF e tais operadores, agindo em concurso e com a

participação de ANTONIO PIERUCONI, ocultaram e dissimularam a propriedade e
origem do Edifício Lila IV situado em Curitiba-PR (x). Por fim, o denunciado ALBERTO

YOUSSEF ocultou e dissimulou a propriedade de dez veículos automotivos (xi).
Todos estes bens, móveis e imóveis, foram adquiridos com produto e
proveito, direta e indiretamente, da prática dos crimes de organização criminosa,
formação de cartel, contra a administração pública, fraude a licitação contra a

PETROBRAS, e ainda contra o sistema financeiro nacional (arts. 16, 21 e 22, caput e
parágrafo único, da Lei n° 7.492/86).

2.2. Individualização das condutas
Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que desde 2006
até 2014, GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e
NEWTON PRADO JUNIOR , juntamente com ALBERTO VOUSSEF, PAULO ROBERTO

COSTA e WALDOMIRO DE OLIVEIRA, de modo consciente e voluntário, nos moldes
descritos acima, integraram organização criminosa que tinha como finalidade a
prática de crimes contra a administração pública no âmbito da empresa PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e a lavagem dos recursos financeiros auferidos
desses crimes.
Consoante já narrado no tópico anterior, a organização criminosa ora
descrita é integrada por três diferentes núcleos: o primeiro composto por
administradores de diversas empreiteiras cartelizadas, o segundo por empregados
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restringe-se, todavia, apenas aos administradores do grupo Engevix, sendo que o
envolvimento dos agentes ligados às demais empreiteiras e aos outros núcleos
conexos, em parte já está sendo processado perante essa Vara Federal e em parte
será processado oportunamente a partir de denúncias autônomas.36
A organização criminosa assim delimitada contava principalmente
com a associação dos denunciados agindo de forma estruturalmente ordenada,
caracterizada pela divisão formal e informal de tarefas e com o objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem indevida derivada dos crimes de cartel, fraude a
licitações, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro em relação a obras
contratadas pela PETROBRAS no âmbito das diretorias de Abastecimento e de
Serviços comandadas então por PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE.
As infrações penais praticadas pela organização, à exceção dos
crimes contra licitações, têm sanções máximas privativas de liberdade superiores a 4
(quatro) anos, sendo certo que o grupo, para o exercício de suas atividades ilícitas,
atuava desviando recursos públicos de obras comandadas pela PETROBRAS nos
Estados do PARANÁ. PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO e outros.
Sinteticamente, a organização criminosa estava assim estruturada:
1. PAULO ROBERTO COSTA: aceitou e recebeu promessas de
pagamento de vantagens indevidas efetuadas pelas empresas componentes do
cartel, tendo sido fundamental sua qualidade de funcioná rio da Estatal de alto
escalão, como Diretor de Abastecimento da PETROBRAS S/A, para a consecução do
objetivo criminoso37, pois nessa condição ele zelou pelos interesses das empresas

36 Com base no art. 80 do CPP.
37 As investigações demonstram que PAULO ROBERTO COSTA na época em que era diretor da
PETROBRAS se valeu da condição de funcionário público para beneficiar a organização criminosa.
Eventual participação de outros funcionários de outros escalões dessa empresa estatal será

investigada ou denunciada oportunamente.
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cartelizadas em procedimentos licitatórios e contratos no âmbito desta Estatal, fato
este que é detalhado no item 3 desta denúncia.
2. ALBERTO YOUSSEF: na condição de um dos operadores
financeiros

mais

importantes,

controlava

um

sofisticado

esquema

para

operacionalizar o repasse de recursos financeiros desviados da PETROBRAS S/A,
incluindo a lavagem de capitais destes numerários com a finalidade de integrá-los à
economia formal. Era um dos principais nós da teia da corrupção, conectando
corruptores e corrompidos. Contatava as empreiteiras para receber os pagamentos
em espécie, por meio de empresas de fachada ou no exterior, e os gerenciava,
repassando-os aos agentes públicos corrompidos, com quem também mantinha
contato. Controlava diretamente a empresa GFD Investimentos e indiretamente as
empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, todas elas utilizadas para simular negócios
jurídicos com as empreiteiras a fim de dar aparência de licitude para a movimentação
do dinheiro sujo auferido com os crimes antecedentes.
3. WALDOMIRO OLIVEIRA: era o responsável pelas empresas de
fachada MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda., Empreiteira RIGIDEZ
Ltda. e RCI Hardware e Software Ltda., utilizadas por ALBERTO YOUSSEF, mediante
pagamento, para a emissão de documentos ideologicamente falsos a fim de
formalmente justificar os repasses de valores ilícitos, promovendo o respectivo
branqueamento.
4. GERSON DE MELLO ALMADA: na condição de Vice-Presidente da
Engevix, era o contato direto de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF com a

empreiteira, sendo um dos responsáveis pela representação desta empresa no cartel,
assim como pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, e a outros
empregados da PETROBRAS para a consecução de contratos com a Estatal, conforme
será detalhado no item 3, e, ainda, responsável pela operacionalização do
branqueamento dos respectivos valores, conforme será deduzido à frente no item 4.
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ALMADA, era responsável pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas a
PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF,
conforme será imputado no item 3, para a consecução de contrat os com a
PETROBRAS, bem como assinava os documentos ideologicamente falsos com as
empresas M.O., RIGIDEZ e/ou GFD a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos
relacionados aos contratos celebrados com a PETROBRAS, conforme será explicitado
no item 4.
6.
desenvolvida

NEWTON PRADO JUNIOR: ern atividade idêntica àquela

por CARLOS

EDUARDO STRAUCH ALBERO, na condição de

representante da Engevix Engenharia S/A, em conjunto com GERSON DE MELLO

ALMADA, era responsável pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas a
PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF,
conforme será imputado no item 3, para a consecução de contratos com a
PETROBRAS, bem como assinava os documentos tinha a função de representar a
Engevix em contratos ideologicamente falsos com as empresas de fachada M.O.,
RIGIDEZ, e/ou GFD a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos relacionados
aos contratos celebrados com a PETROBRAS. conforme será explicitado no item 4.
7.

LUIZ

ROBERTO

PEREIRA

em

atividade

idêntica

àquela

desenvolvida por CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e NEWTON PRADO

JUNIOR, na condição de representante da Engevix Engenharia S/A, em conjunto com
GERSON DE MELLO ALMADA, era responsável pelo oferecimento e promessa de
vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de
ALBERTO YOUSSEF, conforme será imputado no item 3, para a consecução de
contratos com a PETROBRAS, bem como assinava os documentos tinha a função de
representar a Engevix em contratos ideologicamente falsos com as empresas de
fachada M.O., RIGIDEZ, e/ou GFD a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos
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Considerando que PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO VOUSSEF e
WALDOMIRO DE OLIVEIRA já foram denunciados pelo crime de organização

criminosa perante a PETROBRAS38, impende aqui elencar os elementos que
demonstram a atuação dos denunciados vinculados ao grupo Engevix.
Em relação a CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, agia em
conjunto com GERSON DE MELLO ALMADA, coadunando com a consumação dos
crimes de corrupção, agindo para a efetivação dos repasses de vantagens indevidas
por eles prometidas e concomitantemente aceitos por PAULO ROBERTO COSTA,
diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, tendo assinado contrato
ideologicamente falso (Doe 26 e 27) a f im de justificar as transferências monetárias
para empresas de fachada, do qual decorreram notas fiscais fraudulentas (Doe 29) e
seus consequentes pagamentos. Deste modo, após as negociações com a Estatal, das
quais tinha conhecimento, agia para que as vantagens chegasse efetivamente aos
destinatários finais, quais seja, PAULO ROBERTO COSTA e demais funcionários da
PETROBRAS.
No mesmo sentido, coloca-se NEWTON PRADO JUNIOR. Enquanto
agente da Engevix EngenhariaS/A, o denunciado agia em conjunto com GERSON DE
MELLO ALMADA para que fosse o delito de corrupção consumad o. Após as

negociações com a estatal, era o responsável pela efetivação dos repasses de valores
indevidos por eles prometidos e concomitantemente aceitos por PAULO ROBERTO
COSTA, diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, feitos por meio de
contratos ideologicamente falsos com as empresas de fachada controladas por
ALBERTO YOUSSEF (v.g Doe 37), assim como com a empresa de PAULO ROBERTO
COSTA, a COSTA GLOBAL CONSULTORIA LTDA-ME (Doe 41).
LUIZ ROBERTO PEREIRA, na mesma linha de CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO

e NEWTON PRADO JUNIOR, atuava em conjunto com GERSON

38 Autos 5026212-82.2014.404.7000.
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valores indevidos por eles prometidos e concomitantemente aceitos por PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF. Assim,
requeria a emissão das notas fiscais fraudulentas por WAI.DOMIRO DE OUVEIRA,
conforme descrito no segundo contrato do item 4.
GERSON DE MELLO ALMADA, por sua vez, comandava a atuação da
Engevi>< junto ao carte l de empreiteiras que funcionava perante a PETROBRAS,

oferecendo e prometendo vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA e outros
empregados da companhia. Era ainda responsável por determinar as operações de
lavagens de tais va lores. Nessa atividade, e para tais assuntos, comunicava-se
diretamente com PAULO ROBERTO e ALBERTO YOUSSEF39•
Mencione-se, nesse sentido, que, em planilha apreendida na
residência de PAULO ROBERTO COSTA, na qual são relacionadas as colunas
"empresa", "executivo" e "solução" indicando os representantes de empresas com os
quais o ex-diretor da PETROBRAS efetuou contato a fim de obter recursos para
campanhas políticas, a Engevix

é vincu lada ao executivo "Gerson"40• No mesmo

sentido, colocam-se as declarações de AUGUSTO RIBEIRO, o qual identifica GERSON
DE MELLO ALMADA como o responsável pela representação da Engevix no cartel41

No diálogo interceptado em 08/10/2013 mantido entre ALBERTO
YOUSSEF e MARCIO BONILHO, comenta-se que GERSON DE MELLO ALMADA deve

certa quantia para ALBERTO YOUSSEF, a qual será paga a partir de contrato a ser
enviado pelo devedor42 . Frise-se que em 07/01/2014, três meses após mencionado
diálogo, a Engevix Engenharia S/A firmou cont rato ideologicamente falso com a
GFD Investimentos, empresa de ALBERTO YOUSSEF, a fim de justificar a transferência
de valores desviados das obras da PHROBRAS e destinados a agentes públicos,
39 Conforme admitido por ambos os réus nos autos de processo criminal n° 502621284.2013.404.7000, evento 1.101.- Doe 12
40 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-lNQPOLl, item 17
41 Autos n° 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4.
42 Autos n° 5049597-93.2013.404.7000, evento 1, INICl, p. 17.
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dentre os quais se encontra PAULO ROBERTO COSTA, conforme será
explanado abaixo.
Finalmente, os já mencionados documentos referentes à divisão das
obras da PETROBRAS durante as reuniões do CLUBE (Doe 8) foram apreendidos na
sala do próprio GERSON DE MELLO ALMADA, pelo que se demonstra que era o
executivo efetivamente o responsável pelas tratativas referentes à promessa e ao
pagamento de vantagens indevidas junto aos funcionários da PETROBRAS, dentre
eles PAULO ROBERTO COSTA, ou pessoas interpostas a eles ligadas, citadamente
ALBERTO YOUSSEF.

Assim, há indícios suficientes para que se conclua que GERSON DE
MELLO ALMADA, CARLOS EDUA RDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO
JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA de modo consciente, voluntário e habitual, e em

concurso e unidade de desígnios com ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA
e WALDOMIRO DE OLIVEIRA, incorreram na prática do delito de organização
criminosa, agindo de forma estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão
formal e informal de tarefas e com o objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem indevida derivada dos crimes de cartel. fraude à licitação, corrupção ativa,
corrupção passiva, contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.
3. Corrupção ativa e passiva (2° e 3° CONJUNTO DE FATOS "D" e
"E")

No período entre 2006 e 2014, GERSON DE MELLO ALMADA, na
condição de administrador da Empresa Engevix Engenharia 5/A, e CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA, como gestores dessa empresa, com o auxílio de ALBERTO YOUSSEF,

praticaram o delito de corrupção at iva, previsto no art. 333, caput e parágrafo único.
do Código Penal, pois ofereceram e prometeram vantagens indevidas, assim como
viabilizaram seus pagamentos, a empregados públicos da PETROBRAS, notadamente
34/111

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

prática do delito de corrupção passiva, previsto no art. 317, caput e §1°, c/c art. 327,
§2° do Código Penal, pois não só aceitou tais promessas de vantagens indevidas, para
si e para outrem, como efetivamente deixou de praticar atos de ofício com infração
de deveres funcionais, ou os praticou nas mesmas circunstâncias, tendo recebido
vantagens indevidas para tanto. Isso ocorreu também em relação ao então Diretor de
Serviços da Estatal, RENATO DE SOUZA DUQUE, o que será objeto de futura denúncia

em separado.43
No próximo tópico serão traçadas as linhas gerais dos delitos de
corrupção praticados por ~sla organiLação criminosa para ent ão, no tópico seguinte,
delinear os papeis especificamente desempenhados por aqueles aqui denunciados.
3.1. Contexto geral da corrupção

A corrupção no ''esquema criminoso'' ora narrado era bilateral e
envolvia não só a corrupção ativa, por parte dos executivos das empreiteiras
cartelizadas, como também, e de forma concomitante, a corrupção passiva de
PAULO ROBERTO COSTA e de outros, não aqui denunciados, empregados da
PETROBRAS (como RENATO DE SOUZA DUQUE), cooptados pelo Cartela fim de que

zelassem interna e ilegalmente por seus interesses.
Esse esquema criminoso bilateral pode ser descrito como um
processo de três etapas.
(1) Conforme já narrado acima, todas as empresas cartelizadas

participantes do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e com outros
funcionários não aqui denunciados da Estatal, como RENATO DUQUE, um
compromisso

previamente

estabelecido, com

promessas mútuas

que foram

43 Com base no art. 80 do CPP.
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reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor integral de
todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo inclusive ser
superior a esse percentual em caso de aditivos contratuais. Operadores do esquema,
dentre os quais ALBERTO YOUSSEF, tinham pleno conhecimento do ajuste e
contribuíam ativamente para que ele funcionasse.
Como contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais
empregados da PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de
manterem-se coniventes quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no
seio e em desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seus
ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as
providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
Paralelamente, também fazia parte do compromisso previamente
estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, PAULO
ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE (este último não denunciado aqui) e outros

empregados corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no
interesse da otimização do funcionamento do Cartel.
A título de exemplificação é possível apontar que PAULO ROBERTO
COSTA e RENATO DUQUE tomavam as providências necessárias, por si próprios ou

influenciando

os

seus

subordinados, para

promover:

i)

a aceleração dos

procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, sobretudo refinarias,
dispensando etapas necessárias à correta avaliação da obra, inclusive o projeto
básico; ii) a aprovação de comissões de licitações com funcionários inexperientes;
iii) o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as empresas

integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos
certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras
selecionado pelo "CLUBE"; v) a inobservância de normas internas de controle e
avaliação das obras executadas pelas empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de
determinados assuntos da avaliação que deveria ser feita por parte do Departamento
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Jurídico ou Conselho Executivo; v ii) contratações diretas de forma injustificada; viii) a
facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas, muit as vezes
desnecessariamente ou mediante preços excessivos.
Destaque-se, todavia, que, muito embora em todos os contratos
firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA e
os demais empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente se
abstido de prat icar os atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência
do Cartel e tomando a providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a
prática de atos de ofício em favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado
acima, somente ocorreu em alguns casos específicos, quando se fazia necessário.
(2) Em um segundo momento, após o efetivo início dos
procedimentos licitatórios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente
estabelecidos entre as empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados
vinham a ser confirmados entre os agentes envolvidos.
Segundo o modus operondi da organização criminosa, as empresas
integrantes do Cartel se reuniam e, de acordo com os seus excl usivos interesses,
definiam qual(is) delas iria(rn) vencer determinado certame para, em seguida,
apresentar o nome da "escolhida" diretamente aos empregados da PETROBRAS,
entre eles PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros, ou por intermédio de
operadores como ALBERTO YOUSSEF44•
44 Em seu interrogatório judicial 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 12, ALBERTO
VOUSSEF respondeu que:
Ministério Público Federal:- O senhor pode afirmar então que elas se reuniam? Os executivos dessas
empresas confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Público Federal: - E, e como funcionava daí, depois que elas definissem a empresa que
seria a vencedora pra um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor
Paulo Roberto Costa?
Interrogado: - Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era
dito quem ia ser, quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministério Pú blico Federal: - Em qual momento e ra repassada essa lista?
Interrogado: - Logo que, que ia se existir os convites.
Ministério Público Federal: -Abriu o certame, a lista Já era passada?
Interrogado: - Sim.
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nome da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação, eles,
consolidando no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiam-se em
relação ao funcionamento do carte l e, quando necessário, passavam a tomar ou
determinar as providências necessárias para que a escolha se concretizasse.
Tais ajustes e acertos entre as partes envolvidas, reconhecidos pelo
próprio ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025
e 1101 - Doe 12), não só consumavam a promessa de vantagem por parte da
empreiteira

corruptora,

como também a sua aceitação pelos empregados

corrompidos.
(3) A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrito

se dava logo após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da
empreiteira cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos
pagamentos pela PETROBRAS.
Nesse momento ALBERTO YOUSSEF, operador usado para o
pagamento de propinas a PAULO ROBERTO COSTA, passava a entrar em contato
com os representantes da empreiteira selecionada para com eles iniciar as tratativas
sobre aspectos específicos do repasse das vantagens indevidas aos empregados
corrompidos e demais agentes por eles indicados, em decorrência da obra que seria
executada.
Era nesse momento que os valores das propinas também começavam
a ser destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas
por eles indicadas.
Especificamente no que tange aos contratos celebrados no âmbito
da Diretoria de Abastecimento, o repasse das propinas de PAULO ROBERTO COSTA
era operacionalizado por ALBERTO YOUSSEF. 45 Este se valia, para fazer o dinheiro
45 Sobre o papel de ALBERTO YOUSSEF enquanto operador do esquema criminoso no seio da
PETROBRAS, oportuno citar o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA
38/111

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

exterior. mas, sobretudo, da celebração de contratos ideologicamente falsos (v.g., de
prestação de serviços de consultoria inexistentes) com empresas de fachada, suas ou
de WALDOMIRO DE OUVEIRA, as quais emitiam notas frias no intuito de dar
aparência de legalidade a pagamentos efetuados pelas empreiteiras.
Importante salientar, conforme descrito por PAULO ROBERTO
COSTA e por ALBERTO YOUSSEF46 em seus interrogatórios na Ação Penal na ação

penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101), que, a partir do ano de
2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a
PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento houve o pagamento de

vantagens indevidas aos empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles
indicadas no montante de ao menos 3% do valor total do contrato.
Na divisão das vantagens indevidas, o valor da propina repassada a
PAULO ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sobretudo operadores do

mercado negro e integrantes do Partido Progressista (PP), era de ao menos 1% do
valor total do contrato, no âmbito da Diretoria de Abastecimento. Por sua vez, o valor
da propina repassada a empregados corrompidos da Diretoria de Serviços, em
especial RENATO DUQUE, era de ao menos 2%, também do valor total do contrato,
sendo que parte desses valores seria destinada a integrantes do Partido dos
Trabalhadores47•
na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 12
[...]

Defesa de Alberto Youssef: - Pelo José Janene. O Alberto Youssef tinha a função exclusivamente de
operacionalizar a entrega de valores?
Interrogado: - É.
Defesa de Alberto Youssef: - Queria que o senhor detalhasse qual é a função dele.
Interrogado: - Tá, muito bem. Fechava-se um contrato, né? Numa empresa de cartel. tinha essa
relacão de 1% para o PP, a empresa era a empresa X. e ntão o Alberto Youssef ia lá conversar com
algumas pessoas dessa empresa. não posso te precisar se a nível de diretor ou de presidente. ou
um gerente financeiro. isso eu não t e nho como te precisar. ele conversava com essa pessoa e
fazia então essa operacionalizacão para o repasse para os agentes políticos.
[...]

46 Doe 12.
47 Cite-se, nesse sentido, o seguinte t recho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
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Ressalve-se, neste ponto, contudo, que especificamente os crimes
decorrentes dos repasses de vantagens indevidas ao Diretor DUQUE e aos demais
integrantes da Diretoria de Serviço ou pessoas por ele indicadas (incluindo
operadores), serão fruto de outras denúncias e processos criminais próprios.
Tem-se, assim, que ao menos 1% do valor consolidado de todos os
grandes contratos firmados por empreiteiras integrantes do Cartel com a
PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, sozinhas ou como

integrantes de consórcios, correspondeu a vantagens indevidas prometidas e, ao
menos em sua maioria, efetivamente pagas a PAULO ROBERTO COSTA e às pessoas
por ele indicadas, sendo que a operacionalização de tais repasses incumbia a José
Janene e ALBERTO YOUSSEF até o ano de 2008, e somente a ALBERTO YOUSSEF a
partir de então48.
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 10;;5 e 1101)- Doe 12
[...]

Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes públicos,
é isso?
Interrogado: - Perfeito.
Interrogado: - (...). Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte,
principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do
diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi
colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%. o que fosse de
Diretoria de Abastecimento. 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT
dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
(...).

Juiz Federal: -Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: - Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela PETROBRAS?
Interrogado: - Não. Em cima desses contratos d essas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
48 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judictal de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 12:
[...]

Juiz Federal: -E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso?
Interrogado: - Muito bem. O que era para direcionamento do PP, praticamente até 2008, início de
2008, quem conduzia isso, diretamente esse processo, era o deputado José Janene. Ele era o
responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e veio a falecer em 2010. De
2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse trabalho
passou a ser executado pelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E...
Interrogado: -Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer. exat..., corno funcionava, como esse
d inheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro tomava?
Interrogado: -0 meu contato, Excelência, sempre foi a nível de Presidente e diretor das empresas, eu
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sua própria confissão em juízo, das declarações prestadas por ALBERTO YOUSSEF,
do repasse de dinheiro por este àquele por meio da compra de um veículo Land
Rover Evoque no valor de R$ 300 mil (o que é objeto de ação penal conexa em
t râmite perante esse Juízo49), dos pagamentos feit os por construt oras diretamente
para empresa de consultoria de PAULO ROBERTO COSTA em função de acordos
fictícios de consultoria, como também do vultoso patrimônio de PAULO ROBERTO
COSTA verificado à época da deflagração da Operação Lava Jato.
Saliente-se nesse sentido que, no dia em que foi cumprido mandado
de busca e apreensão em sua residência, PAULO ROBERTO COSTA possuía
guardados R$ 762.250,00 (setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta
reais), US$ 181.495,00 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco mil

não tinha contato com pessoal, vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato,
passava-se algum tempo, que, depois de assinado o contrato, a primeira medição que a PETROBRAS
faz de serviço é trinta dias; executa o serviço, a PETROBRAS mede e paga trinta dias depois. Então,
normalmente, entre o prazo de execução e a prazo final de pagamento, tem um gap aí de sessenta
dias. Então, normalmente, após esse, esses sessenta dias, é que era possível então executar esses
pagamentos. Então, o deputado José Janene, na época, ex-deputado porque em 2008 ele já não era
mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, não é? Com o pessoal também não só a
nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores então eram
repassados para ele. e depois, mais na f rente. para o Alberto Youssef. Agora, dentro das empresas
tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato. Não fazia contato, não
tinha conhecimento desse pessoal. Então o que é que acontecia? É, vamos dizer, ou o Alberto ou o
Janene faziam esse contato, e esse dinheiro então ia para essa distribuicão política, através
deles, agora...
(...).

Juiz Federal: - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o
senhor recebia parte desses valores?
Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%. que era para o
PP, em média. obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais. um pouco
menos, 60% ia para o partido... 20% era para despesas. às vezes nota fiscal. despesa para envio,
etc, etc. São todos valores médios, pode ter alte ração nesses valores. E 20% restante era
repassado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E como é que o senhor recebia s ua parcela?
Interrogado: -Eu recebia em espécie. normalmente na minha casa ou num shopping ou no
escritório. depois que eu abri a companhia minha lá de cons ultoria.
Juiz Federal: - Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Interrogado: - Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene.
[...)
49 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000.
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dólares) e EUR 10.850 (dez. mil e oitocentos e cinquenta euros) em espécie, o que,
tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada à época,
comprova o fato de que efetivamente recebia sua parte da "propina" em dinheiro
vivo (5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEX I- Doe 13).

Oportuno destacar, nesse ponto, que, mesmo depois de PAULO
ROBERTO COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, continuou

recebendo propinas em decorrência de contratos firmados à época em que foi
Diretor da Estatal, em especial nos casos em que a execução dos contratos se
estendeu no tempo após a sua saída. As tratativas para o recebimento de tais
vantagens

indevidas

pendentes

foram

efetuadas

diretamente

entre

PAULO

ROBERTO COSTA e os executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para

operacionalizar tais recebimentos o referido denunciado

se serviu da celebração

contratos fraudulentos de consultoria entre a sua empresa COSTA GLOBAL com as
empreiteiras.
Nesse sentido, desta ca -se que no Curso da Operação Lava Jato foi
apreendida uma planilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA, apont ando
contratos assinados e "em andamento" com a COSTA GLOBAL (Doe 1450), empresa de
consu ltoria do acusado51 . Nestas planilhas estão relacionados contratos com algumas
das construtoras cartelizadas, com seus contatos, constando, ainda, o valor dos
pagamentos ("%de sucess fee").
Com efeito, constaram nessa planilha a menção a contratos com as
empreiteiras: i) CAMARGO CORRÊA, empresa líder do Consórcio CNCC (que pagou
propinas a PAULO ROBERTO COSTA conforme acusação feita em ação conexa em

trâmite nessa Vara52), no valor de R$ 3.000.000,00; ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de
R$ 600.000,00; iii) lESA OLEO & GÁS, no valor de R$ 1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no
50 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10.
51 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40% do
capital social (ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000- ANEX06, p. 5 - DOC 15).
52 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000.
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valor de R$ 665.000,00, todas integ rantes do Cartel.
Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO
COSTA, por intermédio da empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras
corruptoras, mas efetivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com
o montante consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas (DOC
16).
M ÊS/ ANO

10/2012
11/ 2012
12/2012
1/2013
3/2013
4/ 2013
5/ 2013
6/2013
7/2013
8/ 20 13
9/2013
10/2013
11/2013
1 2/2013
TOTAL

CAMARGO
CORRÊA

5.331,00
5.331,00
5.33 1,00
5.331,00
10.662,00
98.831,00
94.181,00
5.631,00
193.031,00
99.481,00
93.850,00
99 .481,00
2.158.550,00
2 .875.022,00

ENGEVJ)(

65.695,00
65.695,00
32.847,50
32.847,50
32.847,50
65.695,00
295.627,50

lESA

93.850,00
93.850,00
93.850,00

281.550,00

QUEIROZ
GALVÃO

93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00

563.100,00

TOTAL

5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
192.681,00
188.031,00
193.331,00
446.426,00
352.876,00
220.547,50
132.328,50
32.847,50
2.224.245,00
4.015.299,50

Ta l sistemática, de celebração de contratos ideologicamente falsos de
prestação de serviços e emissão d e notas fiscais "frias" por interméd io de empresas
de fachada, foi uma das formas utilizadas pela organização criminosa para a lavagem
do dinheiro sujo obtido pela organização criminosa, sendo que, por sua importância,
será detalhada adiante.

3.2. Imputações d e corrupção ativa e passiva
Como resultado do funcionamento do cartel e da corrupção de
empregados da PETROBRAS a nteriormente descrito, o g rupo Engevix, por
intermédio de Consórcios, obteve sucesso na formalização de contratos com essa
Estatal em procedimentos relacionados à Diretoria de Abastecimento, comandada, à
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época, por PAULO ROBERTO COSTA 53.
Destaque-se inicialmente, que a participação de GERSON DE MELLO
ALMADA restou comprovada pela previamente mencionada planilha apreendida na

residência de PAULO ROBERTO COSTA, na qual são relacionadas as colunas
"empresa", "executivo"

e

"solução" indicando os representantes de empresas com os

quais o ex-diretor da PETROBRAS efetuou contato a fim de obter recursos para
campanhas políticas, sendo a Engevix vinculada ao executivo "Gerson" 54 • Ademais, os
documentos apreendidos em sua sala na sede da empresa demonstram que
GERSON DE MELLO ALMADA participava de fato das reuniões do cartel em que

eram distribuídas as obras da companhia, divisão esta que pressupunha a promessa,
aceitação e pagamento das vantagens indevidas para que fosse seguida (Doe 8).
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR

e LUIZ ROBERTO PEREIRA (este até o ano de 2012), na condição de diretores da
companhia, também responsáveis pela autorização dos atos de gestão do Grupo
Engevix e decisões estratégicas, coadunavam com o esquema, de forma livre e
consciente, quanto às promessas de vantagens indevidas aceitas por PAULO
ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. O conhecimento e a participação na prática

dos atos de corrupção são corroborados pelo fato de terem eles providenciados a
posterior assinatura dos contratos fictícios, sem causas econômicas, com as empresas
utilizadas por YOUSSEF, com intuito de ocultarem e dissimularem os valores
transferidos a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF55•
Na presente denúncia, tratar-se-á das licitações vencidas pela
Engevix em relação a obras referentes

à Refinaria Getúlio Vargas- REPAR, localizada

no município de Araucária/PR, à Refinaria Abreu de Lima - RNEST, no Estado de
Pernambuco, à Refinaria Landulpho Alves - RLAM, em Camaçari/BA, à Refinaria
Presidente Bernardes - RPBC, no município de Cubatão/SP. à Refinaria de Paulínea REPLAN, em Cubatão/SP. ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro- COMPERJ,

no muni cípio do Rio de Janeiro/ RJ e

à Refinaria Gabriel Passos -

REGAF, em Minas

53 Que permaneceu no cargo no período entre 14/05/04 e 29/04/12.
54 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evenlo 201, AP-INQPOL1, item 17.
55 Documentos. 26, 37 e 41
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Gerais.
Nesse sentido, no que tange às obras da Refinaria Getúlio Vargas -

REPAR, a Engevix venceu dois certames licitatórios entre os anos de 2006/2007. Em
ambas as ocasiões, encontra-se consorciada com a Skanska Brasil Ltda., formando os
Consórcios Skanska-Engevix URE, em que detinha 30% da t axa de participação, e
Skanska-Engevix, no qual possuía 35% da taxa de participação.

Já para as obras na Refinaria Abreu e Lima - RNEST, a Engevix
adjudicou objeto de licitação como integrante do Consórcio RNEST O.C Edificações,
formado em 23/03/2009 com as empresas EIT - Empresa Industrial Técnica 5/A e
ENGEFORM Construções e Comércio Ltda., conforme pesquisa societária em anexo.
Segundo planilha elaborada pela PETROBRAS e juntada em anexo, a margem de
participação da Engevix no referid o consórcio era de 99%56S7.
As obras da Refinaria Landulpho Alves foram adjudicadas pela
Engevix em conjunto com a empresa Queiroz Galvão, por meio do Consórcio
Integração, tendo ambas as empresas taxa de participação de 50%.
Em relação às obras aqui tratadas referentes à Refinaria Presidente
Bernardes

RPBC

foram

vencidas

pelo

Consórcio

Integradora

URC-

ENGEVIX/NIPLAN/ NM, integrado pela NIPLAN Engenharia 5/A e NM Engenharia e
Construções Ltda,

bem como

pela

própria

Engevix Engenharia S/A desde

21/09/2009 58, sendo de 38% a taxa de participação da Engevix59
Quanto às obras da Refinaria de Paulínea - REPLAN e da Refinaria
Gabriel Passos - REGAP. a Engevix adjudicou o objeto da licitação individualmente.
No que tange às obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
- COMPERJ, as licitações foram vencidas pela Engevix em conjunto com a Skanska e

a Promon, por meio do Consórcio SPE, no qual a margem de participação da Engevix
era de 20%, conforme demonstra planilha anexa da PETROBRAS.
A presente imputação se refere aos atos ilícitos praticados tão
56
57
58
59

Rastreamento societário anexo (Doe 18).
Planilha intitulada "Informações do processo de licitação". - Doe 17.
Rastreamento societário também em anexo (Doe 19).
Consoante a já mencionada planilha "Informações do processo de licitação" em anexo (Doe 16).
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somente pelos administradores e gestores da Engevix no interesse dos mencionados
contratos, sendo que os pagamentos indevidos e lavagem de ativos realizados pelos
administradores das demais empresas cartelizadas consorciadas em virtude dos
mesmos

negócios

jurídicos

serão

deduzidos

em

denúncias

autônomas

oportunamente.
Assim, imputa-se a GERSON DE MEllO AlMADA, na condição de
administrador da Engevix, a CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON
PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA como agentes dessa empresa, e ainda a
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador da organização criminosa, a corrupção
de PAULO ROBERTO COSTA no interesse das obras da Refinaria Getúlio Vargas REPAR, localizada no município de Araucária/PR, da Refinaria Abreu de Lima RNEST, no Estado de Pernambuco, da Refinaria Landulpho Alves - RLAM, em
Camaçari/BA, da Refinaria Presidente Bernardes- RPBC, no município de Cubatão/SP,

à Refinaria de Paulínea - REPLAN, em Cubatão/SP, do Complexo Petroguímico do Rio
de Janeiro - COMPERJ, no município do Rio de Janeiro/RJ e da Refinaria Gabriel
Passos - REGAF, em Minas Gerais., executadas pela Engevix individualmente ou em
consórcio com outras empresas cartelizadas.
3.2.1. Do contrat o celebr ado p elo Consórcio Skanska-Engevix
URE Edificações para obras referentes à Ref inaria Getúlio Vargas - REPAR

Visando a implementação das unidades de recuperação de enxofre UI
e de tratamento de gás residual (U-32225) na Refinaria Getúlio Vargas - REPAR,
localizada

no

município

de

Araucária/PR,

obra

vinculada

à Diretoria de

Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em
13/06/2006 foi iniciado procedimento licitatório para o qual o valor da estimativa
sigilosa da empresa petrolífera foi calculado, inicialmente, em R$ 174.935.070,11, e
mais tarde, por motivos técnicos, minorado para R$ 165.311.386,82

60

•

60 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria
PETROBRAS e juntada em anexo (DOC. 17)
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cartelizadas e outra foi citada por AUGUSTO RIBEIRO como empresa que participava
esporadicamente no "CLUBE", conforme descrito no capitulo 2.162•
Somente dois consórcios, formados exclusivamente por empresas
cartelizadas, e a Construções Camargo Corrêa apresentaram propostas, sendo que a
menor delas, pelo Consórcio Skanska-Engeix URE, foi no valor de R$ 166.305.057,00.
Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos
autos,

mas certamente entre a data de início do procedimento licitatório

(13/06/2006) e o dia de início de execução do objeto contratual (03/09/2007) foi
celebrado o contrato n° 0800.0034522.07.2, no valor de R$ 165.500.000,00. Quem
subscreveu os contratos pela Engevix foi o denunciado GERSON DE MELLO
ALMADA, acompanhado do diretor-técnico da empresa

à época, LUIZ ROBERTO

PEREIRA.
Conforme planilha "Aditivos de Contratos, fornecida pela PETROBRAS
e anexa à presente denúncia (DOC 19), o prazo do inicial do contrato compreendido
entre 03/09/2007 e 19/01/2010 foi estendido para a data final de 29/12/2011 e o
montante global da prestação foi majorado para R$ 177.914.657,86.
Consoante o esquema de corru pção descrito no item anterior, havia
um acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do
cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantag ens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos celebrados por elas com a referida Estatal.
Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando
61 Consid erando que se trata de licitação ocorrida no ano de 2006, quando já ocorrida a ampliação do
cartel, tem-se as seguintes empresas cartelizadas convidadas: UTC. ANDRADE GUTIERREZ, CAMARGO
CORRÊA, ODEBRECHT, OAS, QUEIROZ GALVÃO, ENGEVIX, GDK, lESA, MENDES JUNIOR, MPE,
PROMON, SKANSKA, TECHINT.
62 A saber: CARIOCA.
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necessário, praticar atos comissivos no interesse de fu ncionamento do cartel.
Tanto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO VOUSSEF
admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o
comando da Diretoria de Abastecimento63, sendo que PAULO ROBERTO COSTA
afirmou expressamente que ocorreram promessas de vantagens, as quais foram
aceitas e recebidas em decorrência dos contratos firmados pelas empresas
cartelizadas nas obras da REPAR64.
Assim, em decorrência do contrato n° 0800.0034522.07.2, houve a
promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%
do valor total do contrato, o que equivale a cerca de R$ 1.779.146,57 no período
entre o início do procedimento licitatório (13/06/2006) e o término do prazo
contratual (29/12/2011).
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a
GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e a
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA, como agentes dessa empresa, oferecerem e prometerem

vantagens indevidas proporcionais a participação da Engevix no Consórcio, ou seja,
35% do referido valor, assim como viabilizar seu pagamentos, a ALBERTO VOUSSEF,
na condição de operador da organização criminosa, teve papel fundamental nessa
corrupção, pois viabilizou a interlocução ent re as part es, assim como participou das
tratativas acerca das propinas envolvidas.
Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da
obra pela PETROBRAS e/ou o início do procedimento licitatório (13/06/2006) e a
celebração do contrato original 65, GERSON DE MELLO ALAMDA, após reunir-se com
63 Nesse sent ido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fl s. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA j untado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF.
64 Fls. 24/ 25 d o termo de interrogatório de PAU LO ROBERTO juntado ao evento 1.101 dos autos
5026212-82.2014.404.7000.
65 O contrato original foi celebrado em morrento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
03/09/2007 data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada "Aditivos de Contatos" (Doe 20) como
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os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e defini r o vencedor do
certame, comunicou a PAUlO ROBERTO COSTA e AlBERTO YOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicada, vantagens
indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato66•
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO
COSTA este, também no referido lapso temporal, manteve sua anuência quanto à

existência e efet ivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindose nos deveres que deco rriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna
do Cartel pa ra a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua
Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmado a contratação da empresa Engevix,
juntamente com a empresa Skanska por intermédio do Consórcio Skanska-Engevix
URE, para a execução das obras, AlBERTO VOUSSEF efetuou t ratativas com GERSON
DE MEllO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e CARLOS
EDUARDO STRAUCH AlBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA, como agentes dessa empresa, para ajustar a forma de pagamento das

vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAUlO ROBERTO COSTA,
correspondentes a pelo menos 35% sobre o 1% do valor do contrato original, ou seja,
cerca de R$ 622.701,30.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, GERSON DE MEllO AlMADA e os referidos agentes da
Engevix prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o

respectivo pagamento, vantagens indevidas de ao menos 35% sobre 1% do valores
dos aditivos, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAUlO
ROBERTO COSTA, para sí e para outrem, diretamente e por intermédio de AlBERTO
YOUSSEF.
de início da execução do objeto contratual.
66 No que se refere à Engevix, consoante rermos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento 1.101 dos
autos 5026212-82.2014.404.7000, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF informaram que o contato era
realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA. Vale ressaltar que nesse mesmo interrogatório VOUSSEF afirmou
expressamente que participava inclusive das negociações referentes ao acerto financeiro do repasse- Doe 12.
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Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos:
Contrato 0800.0034522.07.2
Data do aditivo

Valor do acréscimo

Valor mínimo total

Valor da vantagem

no contrato

da vantagem

indevida que cabia

indevida (1%)67

à Engevix (35%)68

21/10/2008

R$ 1.338.881,80

R$ 13.388,81

R$ 4686,08

01/12/2009

R$ 2.099.567,71

R$ 20.995,67

R$ 7.348,48

30/12/2009

R$ 3.257.094,20

R$ 32.570,94

R$ 11.399,82

28/08/2010

R$ 2.718.434,71

R$ 27.184,34

R$ 9.514,52

02/12/2011

R$ 4.704.265,96

R$ 47.042,65

R$ 16.464,93

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO
ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA, como

agentes dessa empresa,

prometeram

o pagamento de vantagens indevidas

correspondentes a, pelo menos, 35% incidentes sobre 1% do valor do contrato
original e aditivos celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que
equivale a cerca de R$ 49.413,83 no período entre o início do procedimento
licitatório (13/06/2006) e a data da celebração do último aditivo firmado durante a
diretoria de PAULO ROB ERTO COSTA (02/12/2011).
Concretizadas em relação ao contrato original e a cada um dos
aditivos acima

referidos,

promessas de vantagens indevidas por parte dos

denunciados GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da Engevix, e CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, N EW TON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA, como agentes dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte do

então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por
67 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem

arredondamento.
68 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem

arredondamento.
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vantagens ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela
organização criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO
DE OUVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração

de documentos ideologicamente fa lsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo
bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado
foi identificado o pagamento de um total de R$ 9.192.000,00 por empresas
vinculadas à Engevix dessa forma.
3.2.2. Do contrato celebrado pelo Consórcio Skanska-Engevix
para obras referentes à Refinaria Getúlio Vargas - REPAR

Visando a prestação de serviços e fornecimentos da Unidade de
Propeno na Refinaria Getúlio Vargas - REPAR, localizada no município de
Araucária/PR, obra vinculada à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, então
comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em 24/08/2006 foi iniciado procedimento
licitatório para o qual o valor da estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi
ca lculado, inicialmente, em R$ 267.293.832,1769
Das 18 pessoas jurídicas convidadas, 14 eram cartelizadas70 e outra
foi citada por AUGUSTO RIBEIRO como empresas que participavam esporadicamente
no "CLUBE", conforme descrito no capitulo 2.171 .
Somente dois consórcios, formados exclusivamente por empresas
cartelizadas, além da Promon Engenharia Ltda e da Techint S/A, empresas também
membros do cartel, apresentaram propostas, sendo que a menor delas, pelo

69 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria
PETROBRAS e anexa (Doe 17).
70 Considerando que se trata de licitação ocorrida no ano de 2006, quando já ocorrida a ampliação do
cartel, tem-se as seguintes empresas cartelizadas convidadas: UTC ANDRADE GUTIERREZ, CAMARGO
CORRÊA, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO, ENGEVIX, GDK, lESA, MENDES JUNIOR, MPE, PROMON,
SKANSKA, TECHINT. CONSTRAN.
71 A saber: CARIOCA.
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Consórcio Skanska-Engevix, foi no valor de R$ 224.989.477,13.
Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos
autos, mas certamente entre a data de início do procedimento licitatório
(24/08/2006) e o dia de início de execução do objeto contratual (16/04/2007) foi
celebrado o contrato n° 0800.0030725.07.2, no valor de R$ 224.989.477,13. O
responsável pela subscrição do pela Engevix foi Wilson Vieira e José Carlos Mendes
Lopes.
Conforme
PETROBRAS, e anexa

planilha

"Aditivos

de

Contratos",

fornecida

pela

à presente denúncia, o prazo do inicial do contrato

compreendido entre 16/04/2007 e 24/04/2009 foi estendido para a data final de
14/04/2011 e o montante global da prestação foi majorado para R$ 264.171.710,67.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia
um acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do
cart el e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos celebrados por elas com a referida Estatal.
Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
de irregu laridades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando
necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel.
Tanto

PAULO

ROBERTO

COSTA

quanto

AlBERTO

YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o
comando da Diretoria de Abastecimento72, sendo que PAULO ROBERTO COSTA
afirmou expressamente que ocorreram promessas de vantagens, as quais foram
aceit as e recebidas em decorrência dos contratos firmados pelas empresas

72 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF (Doe 12).
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cartelizadas nas obras da REPAR73.
Assim, em decorrência do contrato n° 0800.0030725.07.2, houve a
promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%
do valor total do contrato, o que equivale a cerca de R$ 2.641.717,10 no período
entre o início do procedimento licitatório (24/08/2006) e o término do prazo
cont ratual (14/04/2011).
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a
GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e a
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA, como agentes dessa empresa, oferecer e prometer vantagens

indevidas proporcionais a participação da Engevix no Consórcio, ou seja, 30% do
referido valor, assim como viabilizar os seus pagamentos,. ALBERTO VOUSSEF, na
condição de operador da organização criminosa, teve papel fundamental nessa
corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como part icipou das
tratativas acerca das propinas envolvidas.
Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da
obra pela PETROBRAS ou o início do procedimento licitatório (24/08/2006) e a
celebração do contrato original74, GERSON DE MELLO ALMADA, após reunir-se com
os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do
certame, comunicou a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicada, vantagens
indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato 75 •
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO
COSTA este, este, também no referido lapso tempora l, manteve sua anuência quanto
73 Fls. 24/25 do termo de interrogatório de PAULO ROBERTO juntado ao evento 1.101 dos autos
5026212-82.2014.404.7000 (Doe 12).
74 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
16/04/2007 data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada "Aditivos de Contatos" (Doe 19) como
de início da execução do objeto contratual.
75 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento 1.101 dos
autos 5026212-82.2014.404.7000, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF informaram que o contato era
realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA. Vale ressaltar que nesse mesmo Interrogatório VOUSSEF afirmou
expressamente que participava onclusive das negociações referentes ao acerto financeiro do repasse.
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à existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS,
omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a

escolha interna do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no
âmbito de sua Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmada a contratação da empresa Engevix,
juntamente com a empresa Skanska por intermédio do Consórcio Skanska-Engevix,
para a execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE
MELLO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e com CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA, na condição de gestores dessa empresa, para ajustar a forma de

pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO
COSTA, correspondentes a pelo menos 30% sobre o 1% do valor do contrato

original, ou seja, cerca de R$ 792.515,13.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA

prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o
respectivo pagamento, vantagens indevidas de ao menos 30% sobre 1% do valores
dos aditivos, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, para sí e para outrem, diretamente e por intermédio de ALBERTO
YOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seg u inte quadro de aditivos
celebrados no período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupava a Diretoria de
Abastecimento da estatal:
Contrato 0800.0034522.07.2
Data do aditivo

I Valor do acréscimo I Valor mínimo total I Valor da vantagem
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no contrato

da vantagem
indevida (1 %)

76

indevida que cabia
à Engevix (30%)77

18/03/2008

R$ 1.880.515,60

R$ 18.805,15

R$ 5641,54

21/05/2008

R$ 1.461.258,51

R$ 14.612,58

R$ 4383,77

08/07/2008

R$ 291.215,21

R$ 2.912,15

R$ 873,64

23/12/2008

R$ 2.823.101,16

R$ 28.231,01

R$ 8.469,30

16/04/2009

R$ 12.929.465,28

R$ 129.294,65

R$ 38.788,39

25/05/2009

R$ 4.773.234,41

R$ 47.732,34

R$ 14.319,70

06/11/2009

R$ 1.186.087,59

R$ 11.860,87

R$ 3.558,26

10/06/2010

R$ 21.092.353,90

R$ 210.923,53

R$ 63.277,06

04/01/2011

R$ 3.705.138,80

R$ 37.051,38

R$ 11.115,41

28/02/2011

R$ 2.565.268,91

R$ 25.652,68

R$ 7.695,80

23/03/2011

R$ 300.067,46

R$ 3000,67

R$ 900,20

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO
ALMADA na condição de administrador da Engevix, e CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA, como

agentes dessa empresa, prometeram o pagamento de vantagens indevidas
correspondentes a, pelo menos, 30% incidentes sobre 1% do valor do contrato
o riginal e aditivos celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA no
período entre o início do procedimento licitatório (24/08/2006) e a data da
celebração do último aditivo firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA
(23/03/2011).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos
aditivos acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte dos
denunciados GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da Engevix, e CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR

e LUIZ ROBERTO

PEREIRA, como gestores dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte
76 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem

arredondamento.

77 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem
arredondamento.
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do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por ···
intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça,
os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das
vantagens ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela
organização criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO
DE OUVEI RA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração

de documentos ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo
bastante, por ora, menciona r que no período de vigência do contrato aqui analisado
foi identificado o pagamento de um total de R$ 9.192.000,00 por empresas
vinculadas à Engevix dessa forma.
3.2.3

Dos contratos celebrados pelo Consórcio RNEST O.C

Edificações para obras referentes à Refinaria Abreu e Lima
Visando a implementação das edificações e urbanizações da Refinaria
Abreu e Lima - RNEST, localizada em Pernambuco, obra vinculada à Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em
17/07/2008 foi iniciado procedimento licitatório para o qual o valor da estimativa
sigilosa da empresa petrolífera foi ca lculado em R$ 614.007.362,5878 .
A Engevix Engenharia 5/A foi uma das 22 empresas convidadas
para o certame, dentre as quais são identificados outros nove membros do carteF 9,
todos identificados por Augusto Ribeiro de Mendonça Neto 80. Em consórcio com as
empresas EIT- Empresa Industrial Técnica S/A e ENGEFORM Construções e Comércio
Ltda., a Engevix apresentou proposta com o menor valor; sendo o consórcio
declarado o vencedor da licitação. Como demonstra planilha elaborada pela
PETROBRAS e anexo, a ENGEFORM se retirou do consórcio antes da assinatura do

contrato.
78 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria
PETROBRAS (Doe 17).
79 De acordo com planilha apresentada pela PETROBRAS anexa.
80 Autos n° 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4 (Doe 21).
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autos,

mas

(17/07/2008) e o dia de início de execução do objeto contratual (30/04/2009) foram
celebrados dois contratos entre a PETROBRAS e o referido consórcio: 1) o de número
8500.0000037.09.2, no valor de 591.324.228,09, com prazo original até 27/04/2011 e
2) o de número 0800.0049742.09.2, que inicialmente previa o valor simbólico de
R$0,01 e tinha prazo originalmente fixado at é a data de 30/11/2014. Quem
subscreveu os contratos pela Engevix foi o denunciado GERSON DE MELLO

ALMADA, desta vez acompanhado de Nei Barreto Quintino.
Conforme
PETROBRAS e anexa

planilha

"Aditivos

de

Contratos",

fornecida

pela

à presente denúncia, o prazo do contrato n° 8500.0000037.09.2

foi estendido para a data de 30/ 11/2014 e o montante global da prestação foi
majorado para R$774.914.618,27. O contrato n° 0800.0049742.09.2, por sua vez,
também teve seu valor majorado para R$ 230.484.642,87, sendo o prazo final original
mantido.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia
um acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do
cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos celebrados por elas com a referida Est atal.
Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando
necessário, praticar atos comissivos no interesse de fu ncionamento do cartel.
Tanto

PAULO

ROBERTO

COSTA

quanto

ALBERTO

YOUSSEF

admitiram que o pagamento de ta is valores indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o
comando da Diretoria de Abastecimento81.
81 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/ 14 das fls. 05 e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
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promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%
do valor total do contrato, o que equivale a cerca de R$ 7.749.146,61 no período
entre o início do procedimento licitatório (17/07/2008) e o término do prazo
contratual (30/11/2014). Em relação ao contrato n° 0800.0049742.09.2, o pagamento
efet uado também corresponde a aproximadamente 1% do valor final da contratação,
qual seja. R$ 2.304.846,42, no mesmo período.
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a
GERSON DE MELLO AlMADA, na condição de administrador da Engevix, e a
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA, como agentes dessa empresa, oferecer e prometer vantagens

indevidas proporcionais a participação da Enge vix no Consórcio, o u seja, 99% do
referido valor, assim como viabilizar os seus pagamentos, ALBERTO YOUSSEF, na
condição de operador da organização criminosa, teve papel funda ment al nessa
corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das
tratativas acerca das propinas envolvidas.
Diante de ta l quadro, no período entre a divu lgação da execução da
ob ra pela PETROBRAS e/ou o início do procedimento licitatório (17/07/2008) e a
celebração dos contratos originais82, GERSON DE MELLO ALAMDA, após reunir-se
com os representantes das dema is empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do
certame, comunicou a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicada, vantagens
indevid as que adviriam imediatamente após a celebração do contrato83•
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF (Doe 12).
82 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
30/04/2009, data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada "Aditivos de Contatos" (Doe 20)
como de início da execução do objeto contratual.
83 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento
1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA. Vale ressaltar que nesse
mesmo interrogatório YOUSSEF afirmou expressamente que participava inclusive das negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doe 12).
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COSTA este, também no referido lapso temporal, manteve sua anuência quanto à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindose nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna
do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua
Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmada a contratação da empresa Engevix,
juntamente com a empresa EIT, por intermédio do Consórcio RNEST O.C Edificações,
para a execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE
MEllO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e com CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA, na condição de gestores dessa empresa, para ajustar a forma de

pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO
COSTA, correspondentes a pelo menos 99% sobre o 1% do valor do contrato

original, ou seja, cerca de R$ 10.053.993,03.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO

e NEWTON

PRADO JUNIOR prometeram, assim como

adotaram as medidas necessárias para viabilizar o respectivo pagamento, vantagens
vantagens indevidas de ao menos 99% sobre 1% do valores dos aditivos, as quais
foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO ROBERTO COSTA, para sí e
para outrem, diretamente e por intermédio de ALBERTO VOUSSEF.
Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, conso lidou-se o seguinte quadro de aditivos:

Contrato 8500.0000037.09.2
Data do aditivo

Valor do acréscimo

Valor mínimo total

Valor da vantagem

no contrato

da vantagem

indevida que cabia
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indevida (1%) 84
15/03/2012

R$ 61.794.587,63

R$ 617.945,87

R$ 611.766,41

Diante do exposto tem-se q ue, no caso em tela, GERSON DE MELLO
ALMADA na condição de administradores da ENGEVIX, e CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO e NEWTON PRADO JUNIOR, como agentes dessa empresa,

prometeram o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, pelo menos,
99% incidentes sobre 1% do valor do contrato origina l e aditivos celebrados durante
a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, no período entre o início do procedimento
licitatório (17/07 /2008) e a data da celebração do aditivo firmado durante a diretoria
de PAULO ROBERTO COSTA (15/03/2012).
Concr e lizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos
aditivos acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte dos
denunciados GERSON DE MELLO ALAMDA, administrador da Engevix, e CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO e NEWTON PRADO JUNIOR, como gestores dessa

empresa, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor de
Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de
ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos

pagamentos. Conforme será exposto no capítu lo 4, uma boa parte das vantagens
ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela organização
criminosa, sendo que par·a tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OUVEIRA,
servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de documentos
ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo bastante, por ora,
mencionar que no período de vigência do contrato aqu i analisado foi identificado o
pagamento de um total de R$ 9.192.000,00 por empresas vincu ladas à Engevix dessa
forma.
3.2.4. Do contrato celebrado pelo Consórcio Integração para
84 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem an·edondamento.
85 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal. desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
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obras referentes à Refinaria La ndulpho Alves- RLAM

Visando o fornecimento de materiais e serviços para interligações
DOOFF-SITE da carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves - RLAM, localizada no
município de Camaçari/BA, obra vinculada à Diretoria de Abasteciment o da
PETROBRAS, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em 06/11/2007 foi
iniciado procedimento licitatório para o qual o valor da estimativa sigilosa da
empresa petrolífera foi ca lculado em R$ 859.167.871,0586•
Das 21 pessoas jurídicas convidadas, 15 eram cartelizadas87 e uma foi
citada por AUGUSTO RIBEIRO como empresa que participavam esporadicamente do
mesmo grupo88.
Somente três empresas apresentaram propostas: Engevix, Construcap
e Nippon, sendo que apenas esta última não participava do cartel. A menor delas,
pela Engevix, foi no valor de R$ 945.372.246,38. Mais tarde, a Engevix formou o
Consórcio Integração, em conjunto com a Queiroz Galvão, sendo a taxa de
participação de 50% para cada uma das empresas.
Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos
autos,

mas certamente entre a data de início do procedimento licitatório

(06/11/2007) e o dia de início de execução do objeto contratual (20/08/2008) foi
celebrado o contrato de número 0800.0044602.08.2, no valor de R$ 909.448.100,48,
com prazo original até 09/07/2011. Os responsáveis pela subscrição do contrato pela
Engevix foram Milton Huplan Pereira e Luiz Roberto Pereira.
Conforme

planilha

"Aditivos

de

Contratos",

fornecida

pela

PETROBRAS e anexa à presente denúncia, o prazo do contrato foi estendido para a
data de 31/01/2013 e o montante global da prestação foi majorado para

86 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria
PETROBRAS (Doe 17).
87 Considerando que se trata de licitação ocorrida no final do ano de 2007, quando já ocorrida a
ampliação do cartel, tem-se as seguintes empresas cartelizadas convidadas: UTC, GALVÃO
ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ, CAMARGO CORRÊA, OAS, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO,
ENGEVIX, GDK, lESA, MENDES JUNIOR, PROMON, SKANSKA. SETAL, TECHINT.
88 A saber: CONSTRUCAP.
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R$1.057.674.547,00.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia
um acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do
cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos ce lebrados por elas com a referida Estatal.
Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cump rimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem corno, quando
necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel.
Tanto

PAULO

ROBERTO

COSTA

quanto ALBERTO YOUSSEF

admit iram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o
comando da Diretoria de Abastecirnento 89
Assim, em decorrência do contrato em tela, houve a promessa e o
pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor total
do cont rato, o que equivale a cerca de R$ 10.576.745,47 no período entre o início do
procedimento licitatório (06/11/2007) e o término do prazo contratual (31/01/2013).
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a
GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e a
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA, corno agentes dessa empresa, oferecer e prometer vantagens

indevidas proporcionais a participação da Engevix no Consórcio, ou seja, 50% do
referido valor, assim corno viabilizar os seus pagamentos,. ALBERTO YOUSSEF, na
condição de operador da organização criminosa, teve papel fundamental nessa
corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das
89 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. 05 e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF (Doe 12).
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obra pela PETROBRAS e início do procedimento licitatório (06/11/2007) e a
celebração do contrato original90, GERSON DE MELLO ALMADA, após reunir-se com
os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do
certame, comunicou a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicada, vantagens
indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato91.
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO
COSTA, este, também no referido lapso temporal, manteve sua anuência quanto

à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindose nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna
do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua
Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmada a contratação da empresa Engevix,
juntamente com a empresa Queiroz Galvão, por intermédio do Consórcio Integração,
para a execução das obras, ALBERTO VOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE
MELLO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e com CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, N EWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA, na condição de agentes dessa empresa, para ajustar a forma de

pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO
COSTA, correspondentes a pelo menos 50% sobre o 1% do valor do contrato

original, ou seja, cerca de R$ 5.288.372,73.
Seguindo a mesma metodologia, ern datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
90 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
20/08/2008, data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada "Aditivos de Contatos" (Doe 20)
como de início da execução do objeto contratual.
91 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento
1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA. Vale ressaltar que nesse
mesmo interrogatório YOUSSEF afirmou expressamente que participava inclusive das negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doe 12).
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respectivo pagamento, vantagens indevidas de ao menos 50% sobre 1% do valores
dos aditivos, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, para si e para outrem, diretamente e por intermédio de ALBERTO
YOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos:
Contrato 0800.0044602.08.2
Data do aditivo

Valor do acréscimo

Valor mínimo total

Valor da vantagem

no contrato

da vantagem

indevida que cabia

indevida (1%)92

à Engevix (50%)93

14/04/2011

R$ 12.041.032,47

R$ 120.410,32

R$ 60.205,16

22/09/2011

R$ 98.259.865,59

R$ 982.598,65

R$ 491.299,32

29/12/2011

R$ 37.925.548,46

R$ 379.254,58

R$ 189.627,29

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO
ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA, como

agentes dessa empresa, prometeram o pagamento de vantagens indevidas
correspondentes a, pelo menos, 50% incidentes sobre 1% do valor do contrato
original e aditivos celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, no
período entre o início do procedimento licitatório (06/11/2007) e a data da
celebração do último ad1tivo firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA

(29/12/2011).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos

92 Cálculo efetuado ate a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem
arredondamento.

93 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem
arredondamento.
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GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da Engevix, e CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA como
gestores dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor
de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de
ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos
pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das vantagens
ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela organização
criminosa, sendo que para tanto ALBERTO VOUSSEF e WALDOMIRO DE OUVEIRA,
servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de documentos
ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo bastante, por ora,
mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o
pagamento de um total de R$ 9.192.000,00 por empresas vinculadas

à Engevix dessa

forma.

3.2.5 Do contrato celebrado pelo Consórcio Integradora URCENGEVIX/NIPLAN/N M para obras referentes à Refinaria Presidente Bernardes RPBC e das práticas de corrupção a ele atreladas
Visando a modernização da Unidade de Reforma Catalítica da
Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, localizada na cidade de Cubat ão/SP. obra
vinculada à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por
PAULO ROBERTO COSTA, em 02/02/2009, foi iniciado procedimento licitatório para
o qual o valor da estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi inicialmente calculado
em R$ 423.390.802,0894 •
A Engevix Engenharia S/A foi uma das 9 empresas convidadas para o
certame, dentre as quais são identificados outros quatro membros do cartel
96

assim identificados por Augusto Ribeiro de Mendonça Neto

.

95

,

todos

Dentre as empresas

94 Tudo conforme a mencionada planilha "Informações do processo de licitação" (Doe 17).
95 De acordo com planilha apresentada pela PETROBRAS (Doe 17).
96 Autos n° 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4 (Doe 21).
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restantes, identificam-se a NIPLAN Engenharia e a NM Engenharia, as quais, em
conjunto com a Engevix, apresentaram a proposta vencedora. O direcionamento da
licitação mostra-se claro, portanto, considerando-se especialmente o fato de que
apenas uma das empresas que apresentaram propostas não pertencia ao CLUBE ou
não estava associada a um de seus membros.
Foi assinado o contrato de n° 0800.0051044.09.2, sendo o prazo de
execução

estabelecido

entre 30/10/2009

e 30/01/2012

e o

va lor em

R$

493.508.317,61. Quem subscreveu o contrato, por parte da construtora Engevix, foi

GERSON DE MELLO ALMADA e José Carlos Mendes.
Conforme

a planilha

"Aditivos de Contratos", fornecida

pela

PETROBRAS e anexa, o prazo contratual origina l, em virtude de sucessivos aditivos,
foi prorrogado para a data de 23/08/2013 e o montante global da obra reduzido para
R$467 .087 .250,72.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia
um acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do
cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceit arem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos celebrados por elas com a referida Estatal.

Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando
necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel.
Tanto

PAULO

ROBERTO

COSTA

quanto ALBERTO YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o
comando da Diretoria de Abastecimento 97•
97 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COS-A juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF (Doe 12).
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do contrato, o que equivale a cerca de R$ 4.935.083,17 no período entre o início do
procedimento licitatório (02/02/2009) e o t érmino do prazo contratual (23/08/2013).
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a
GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e a
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREI RA, como agentes dessa empresa, oferecer e prometer vantagens
indevidas proporcionais a participação da Eng evix no Consórcio, ou seja, 38% do
referido valor, assim como viabilizar os seus pagamentos,. ALBERTO YOUSSEF, na
condição de operador da organização criminosa, teve papel fundamental nessa
corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das
tratativas acerca das propinas envolvidas.
Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da
obra pela PETROBRAS e/ou o início do procedimento licitatório (02/02/2009) e a
celebração do contrato original98, GERSON DE MELLO ALMADA, após reunir-se com
os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do
certame, comunicou a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicada, vantagens
indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato 99 .
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO
COSTA este, também no referido lapso temporal, manteve sua anuência quanto à
existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindose nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna
do Cartel para a execução obra se co'lcretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua
98 O contrato original foi celebrado em rnorrento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
13/10/2009, data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada "Aditivos de Contatos" (Doe 19)
como de início da execução do objeto contratual.
99 No que se refere à Engevix, consoante ter mos de transcrição ue interrogatórios juntados ao evento
1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA. Vale ressaltar que nesse
mesmo interrogatório YOUSSEF afirmou expressamente que participava inclusive das negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doe 12).
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Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmada a contratação da empresa Engevix,
juntamente com Niplan Engenharia S/A e NM Engenharia Ltda, por intermédio do
Consórcio Integradora URC-ENGEVIX/NM/NIPLAN, para a execução das obras,
ALBERTO YOUSSEF efetivou tratativas com GERSON DE MELLO ALMADA, assim

como com CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e
LUIZ ROBERTO PEREIRA, para ajustar a forma de pagamento das vantagens

indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a
pelo menos 38% sobre o 1% do valor do contrato original, ou seja, cerca de R$

1.874.951,60.
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos
aditivos acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte do denunciado
GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da Engevix, e CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA, como

gestores dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor
de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de
ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos

pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das vantagens
ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela organização
criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OUVEIRA,
servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de documentos
ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo bastante, por ora,
mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o
pagamento de um total de R$ 9.192.000100 por empresas vinculadas à Engevix dessa
forma.
3.2.6. Do contrato celebrado pela Engevix Engenharia S/A para
obras referentes à Refinaria de Paulínea
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Visando a execução de serviços de análise e consistência da Refinaria
de Paulínea - REPLAN, localizada no município de Paulínea/SP, obra vinculada à
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por PAULO
ROBERTO COSTA, em 04/05/2009 foi iniciado procedimento licitatório para o qual o

va lor da

estimativa

sigilosa

da

empresa

petrolífera

foi

calculado

em

R$

1.161.600,00100•
A Engevix mesmo não tendo apresentado a proposta de menor valor,
foi declarada a vencedora do certame, como demonstra planilha elaborada pela
PETROBRAS e anexa, o que indica certo direcionamento do procedimento licitatório.

Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos
autos, mas certamente entre a data de início do procedimento licitatório
(04/05/2009) e o dia de início de execução do objeto contratual (14/07/2009) foi
celebrado o contrato de número 0800.0051917.09.2, no valor de R$ 1.218.000,00.
Quem subscreveu o contrato em nome da Engevix foi Daniel Peres e Nei Barreto
Quintino.
Conforme

planilha

"Aditivos

de

Contratos,

fornecida

pela

PETROBRAS (anexa), o prazo contratual original foi fixado entre 14/07/2009 e

10/11/2009. Contudo, em virtude da celebração de aditivo contratual, o prazo foi
prorrogado para 15/12/2009 e o montante global da obra reduzido para R$
1.177.290,49.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia
um acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do
cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos celebrados por elas com a referida Estatal.
Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
100 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria
PETROBRAS (Doe 17).

69/111

2589

2590

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO fEDERAL

de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando
necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel.
Tanto

PAULO

ROBERTO

COSTA quanto

ALBERTO

YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o
comando da Diretoria de Abastecimento101•
Assim, em decorrência do contrato n° 0800.0051917.09.2, houve a
promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%
do va lor tota l do contrato, o que equivale a cerca de R$ 11.772,90 no período entre o
início do procedimento licitatório (04/05/2009) e o término do prazo contratual
(15/12/2009).
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a
GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e a
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON

PRADO JUNIOR e LUIZ

ROBERTO PEREIRA, como agentes da empresa, oferecer e prometer vantagens

indevidas no valor de 1% do contrato, assim como viabilizar os seus pagamentos, ..
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador da organização criminosa, teve papel

fundamental nessa corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim
como participava das tratativas acerca das propinas envolvidas.
Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da
obra pela PETROBRAS e/ou o início do procedimento licitatório (04/05/2009) e a
celebração do contrato original102, GERSON DE MELLO ALMADA, após reunir-se
com os representantes das demais empreiteiras ca rtelizadas e definir o vencedor do
certame, comunicou a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicada, vantagens

101 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF (Doe 12).
102 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
14/07/2009, data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada "Aditivos de Contatos" (Doe 20)
como de início da execução do objeto contratual.
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indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato103•
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO
COSTA este, também no referido lapso temporal, manteve sua anuência quanto à
existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindose nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna
do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua
Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmada a contratação da empresa Engevix, para a
execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE MELLO
ALMADA, assim como CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO
JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA para ajustar a forma de pagamento das
vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por PAULO ROBERTO COSTA,
correspondentes a pelo menos 1% do valor do contrato orig inal, ou seja, cerca de R$

11.772,90.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, GERSON DE MELLO ALMADA e os referidos agentes da
Engevix prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o
respectivo pagamento, vantagens indevidas de ao menos 1% do valores dos aditivos,
as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO ROBERTO COSTA,
diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.
Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro:
Data do aditivo

Valor do acréscimo no
contrato

Valor mínimo total da vantagem indevida (1%)

104

103 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento
1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000,
PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAM DA. Vale ressaltar que nesse
mesmo interrogatório YOUSSEF afirmou expressamente que participava inclusive das negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doe 12).
104 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem
arredondamento.
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09/11/2009

R$ 124.032,00

RS 1.240,32

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO
ALMADA, na condição de administradores da ENGEVIX, e CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA, como
agentes dessa empresa, prometeram o pagamento de vantagens indevidas
correspondentes a, pelo menos, 1% do valor do contrato original

e aditivos

celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, no período entre o início
do procedimento licitatório (04/05/2009) e a data da celebração do aditivo firmado
durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA (01/ll/2009).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos
aditivos acima

referidos,

promessas de vantagens indevidas por parte dos

denunciados GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da Engevix, e CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA, como gestores dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte
do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por
intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça,
os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das
vantagens ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela
organização criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO
DE OLIVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, t ornaram possível a celebração
de documentos ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo
bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado
foi identificado o pagamento de um total de R$ 9.192.000,00 por empresas
vinculadas à Engevix dessa forma
3.2.7. Dos contratos celebrados pelo Consórcio SPE para obras
referentes ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro- COMPERJ:
Visando o fornecimento de bens e a p restação de serviços, relativos
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ao
projeto
executivo,
construção
civil,
comissionamentos do Complexo Petroquímico do Rio de
localizado no Rio de Janeiro/RJ, obra vinculada à Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em 13/08/2009 foi
iniciado procedimento licitatório para o qual o valor da estimativa sigilosa da
empresa petrolífera foi calculado em R$ 1.115.000.146,18, o qual mais tarde, após
revisão, foi reest abelecido em R$ 1.084.112.419,65105 .
Das 16 pessoas jurídicas convidadas, 15 eram cartelizadas106,
conforme descrito no capitulo 2.1. Tanto na primeira, quanto na segunda rodadas de
propostas,

somente três consórcios,

formados exclusivamente por empresas

cartelizadas, apresentaram propostas, sendo que a menor delas, pelo Consórcio 5PE,
foi no valor de R$ 1.279.995.000,00.
Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos
autos, mas certamente entre a data de início do procedimento licitatório
(13/08/2009) e o dia de início de execução do objeto contratual (19/04/2010) foram
celebrados dois contratos entre a PETROBRAS e o referido consórcio: 1) o de número
0800.0056801.10.2, no valor de R$ 1.115.000.000,00, com prazo original até
02/04/2013 e 2) o de número 6810.0000074.10.2, que inicialmente previa o valor de
R$1.115.000.000,00 e tinha prazo originalmente fixado até a data de 02/04/2013. Os
responsáveis pela assinatura do contrato por parte da Engevix foram José Carlos
Mendes Lopes e Daniel Maurice André Peres.
Conforme planilha "Aditivos de Contratos, fornecida pela PETROBRAS
e anexa à presente denúncia, o prazo do contrato n° 6810.0000074.10.2 foi adiantado
para a data de 04/11/2010 e o montante global da prestação foi reduzido para
R$58.815.791,60. O contrato n° 0800.0056801.10.2, por sua vez, teve seu valor
majorado para R$ 1425.095.603,43, sendo o prazo final estendido pata 01/12/2016.
105 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria
PETROBRAS (Doe 17).

106 Considerando que se trata de licitação ocorrida no ano de 2009 quando já ocorrida a ampliação
do cartel, tem-se as seguintes empresas cartelizadas convidadas: UTC, ANDRADE GUTIERREZ,
CAMARGO CORRÊA, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO, ENGEVIX, GDK, lESA, MENDES JUNIOR, MPE,
PROMON, SKANSKA, TECHINT., OAS, GALVÃO, SOG.
73/111

2593

2594

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

M INISTÉRIO P úBLICO f EDERA L

um acordo
cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos celebrados por elas com a referida Estatal.
Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando
necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel.
Tanto

PAULO

ROBERTO

COSTA

quanto

ALBERTO

YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais va lores indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o
comando da Diretoria de Abastecimento 107•
Assim, em decorrência do contrato 0800.0056801.10.2 houve a
promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%
do valor total do contrato, o que equivale a cerca de R$ 14.250.956,03 no período
entre o início do procedimento licitatório (13/08/2009) e o término do prazo
contratual (01/12/2016). Em relação ao contrato n° 6810.0000074.10.2, o pagamento
efetuado também corresponde a aproximadamente 1% do valor final da contratação,
qual seja, R$ 588.157,91, no mesmo período.
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a
GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e a
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA, como agentes dessa empresa, oferecer e prometer vantagens

indevidas proporcionais a participação da Engevix no Consórcio, ou seja, 20% do
referido valor, assim como viabilizar os seus pagamentos,. ALBERTO YOUSSEF, na
107 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF (Doe 12).
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condição de operador da organização cnmtnosa, teve papel fundamental nessa
corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das
tratativas acerca das propinas envolvidas.
Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da
obra pela PETROBRAS e/ou o início do procedimento licitatório (13/08/2009) e a
celebração dos contratos originais108, GERSON DE MELLO ALAMDA, após reunir-se
com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do
certame, comunicou a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicada, vantagens
indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato109.
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO
COSTA este, também no referido lapso tem poral, manteve sua anuência quanto à
existência e ef etivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindose nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna
do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua
Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmada a contratação que a empresa Engevix,
juntamente com as empresas Skanska e Prornon, por intermédio do Consórcio SPE,
para a execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE
MELLO ALAMDA, assim como CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON
PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA para ajustar a forma de pagamento das
vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA,
correspondentes a pelo menos 20% sobre o 1% do valor do contrato original, ou seja,
cerca de R$ 2.967.822,78.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
108 O contrato origina l foi celebrado ern momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
19/04/ 2010, data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada ''Aditivos de Contatos" (Doe 19)
como de início da execução do objeto contratual.
109 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao
evento 1.101 dos autos 5026212-82.2014 .404.7000, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA. Vale ressaltar que nesse
mesmo interrogatório YOUSSEF afirmou expressamente que participava inclusive das negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doe 12).
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certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
o valor do contrato original, GERSON DE M ELLO ALM ADA e os referidos agentes da
Engevix prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o
respectivo pagamento, vantagens indevidas de ao menos 20% sobre 1% do valores
dos aditivos, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos:
Contrato 0800.0056801.10.2
Data do aditivo

04/11/2010

Valor do acréscimo

Valor mínimo total

Valor da vantagem

no contrato

da vantagem

indevida que cabia

indevida (1%) 110

à Engevix (20%)m

R$ 5.561.842,08

R$ 1.112.368,41

R$ 556.184.208,40

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO
ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA, como

agentes dessa empresa, prometeram o pagamento de vantagens indevidas
correspondentes a, pelo menos, 20% incidentes sobre 1% do valor do contrato
original e aditivos celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, no
período entre o início do procedimento licitatório (13/08/2009) e a data da
celebração do aditivo firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA

(04/11/2010).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos
aditivos acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte dos
denunciados GERSON DE M ELLO ALMADA, administrador da Engevix, e CARLOS
110 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem
arredondamento.
111 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem
arredondamento.
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EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
PEREIRA, como gestores dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte
do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por
intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça,
os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das
vantagens ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela
organização criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO
DE OLIVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração
de docu mentos ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo
bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado
foi identificado o pagamento de um total de R$ 9.192.000,00 por empresas
vinculadas à Engevix dessa forma.
3.2.8 Do contrato celebrado pela Engevix Engenharia S/A para
obras referentes à Refinaria Gabriel Passos - REGAP
Visando a construção do OFF-SITE diesel da Refinaria Gabriel Passos
- REGAP. localizada no estado de Minas Gerais, obra vincu lada à Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em
04/08/2010 foi iniciado procedimento licitatório para o qual o va lor da estimativa
sigi losa da empresa petrolífera foi calculado em R$ 20.587.541,46112.

A Engevix EngenhariaS/A foi uma das 10 empresas convidadas para
o certame, dentre as quais são identificados outros quatro membros do cartel113,
todos identificados por Augusto Ribeiro de Mendonça Neto1H A Engevix Engenharia
S/A apresentou proposta com o menor valor, sendo declarada a empresa vencedora
da licitação.
112 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria
PETROBRAS (Doe 17).
113 De acordo com planilha apresentada pela PETROBRAS anexa (Doe 17).
114 Autos n° 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4 (Doe 21).
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Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos
autos, mas certamente entre a data de início do procedimento Jicitatório

(04/08/2010) e o dia de início de execução do objeto contratual (06/12/2010) foi
ce lebrado o contrato de número 080J.0063220.10.2, no valor de R$ 17.911.328,41,
com prazo original até 17/06/2012. Os responsáveis pela subscrição do contrato pela
Engevix foram José Carlos Mendes Lopes e Luiz Roberto Pereira.
Conforme
PETROBRAS e anexa

planilha

"Aditivos

de

Contratos,

fo rnecida

pela

à presente denúncia, o prazo do contrato foi estendido para

para a data de 30/09/2012 e o montante global da prestação foi majorado para R$

19.702.439,74.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia
um acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integ ra ntes do
cartel e o então diretor PAU LO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos
contratos celebrados por elas com a referida Estatal.
Em

contrapartida,

PAULO

ROBERTO

COSTA

e

os

demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem
no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação
de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando
necessário, praticar atos comissivos no interesse de fun cionamento do cartel.
Ta nto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF
admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos
e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETRO BRAS sob o
comando da Diretoria de Abastecimento

115

.

Assim, em decorrência do contrato em tela, houve a promessa e o
pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor total
do contrato, o que equivale a cerca de R$ 179.113,28. no período entre o início do
115 Nesse sentido, veja-se as lrnhas 03/14 das fls. 05 e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COS-A juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF (Doe 12).
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procedimento licitatório (04/08/2010) e o término do prazo contratual (30/09/2012).
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a
GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e a
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA, como agentes dessa empresa, efetuar a promessa e o

pagamento de vantagens indevidas do referido valor. ALBERTO YOUSSEF, na
condição de operador da organização criminosa, teve papel fundamental nessa
corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das
tratativas acerca das propinas envolvidas.
Diante de tal quadro, no período entre a divu lgação da execução da
obra pela PETROBRAS e/ou o início do procedimento licitatório (04/08/2010) e a
celebração dos contratos originais11&, GERSON DE MELLO ALMADA, após reunir-se
com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do
certame, comunicou a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicada, vantagens
indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato117.
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO
COSTA, este, também no referido lapso temporal, manteve sua anuência qua nto à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindose nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna
do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua
Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmada a contratação da empresa Engevix para a
execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetivou tratativas com GERSON DE MELLO
ALMADA, assim como CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO
116 Os contratos originais foram celebrados em momento não precisado nos autos, mas certamente
até o dia 06/12/2010, data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada "Aditivos de Contatos" (Doe
20) como de 1nício da execução do objeto contratual.
117 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao
evento 1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA. Vale ressaltar que nesse
mesmo interrogatório YOUSSEF afirmou expressamente que participava inclusive das negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse.
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JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA para ajustar a forma de pagamento das
vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA,

diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, correspondentes a pelo
menos 1% sobre do valor dos contratos originais ou seja, cerca do total de R$
179.113,28.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram
os valores dos contratos originais, GERSON DE MELLO ALMADA e os referidos
agentes da Engevix prometeram, assim como adotaram as medidas hecessárias para
viabilizar o respectivo pagamento, vantagens indevidas de ao menos 1% do valores
dos aditivos, as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente ou indiretamente através de ALBERTO VOUSSEF.

Considerando a planilha de aditivos do contrato sob comento
apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos:
Data do aditivo

Valor do acréscimo Valor mínimo total da vantagem indevida
no contrato

(1%)118

15/07/2011

R$ 1.441.969,06

R$ 14.419,69

28/11/2011

R$ 325.520,24

R$ 3.255,20

Diante do exposto tem-se que, no caso em t ela, GERSON DE MELLO
ALMADA, na condição de administrador da Engevix, e CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA, como

agentes dessa empresa, prometeram o pagamento de vantagens indevidas
correspondentes a, pelo menos, 1% do valor do contrato original e aditivos
celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, no período entre o início
do procedimento licitatório (04/ 08/ 2010) e a data da celebração do último aditivo
firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA (28/11/ 2011).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos
118Cálculo efetuado até n segunda casa decima l, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
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EDUARDO STRAUCH ALBERO, N EWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA, como gestores dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte
do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por
intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça,
os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das
vantagens ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela
organização criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO
DE OUVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração
de documentos ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo
bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado
foi identificado o pagamento de um tota l de R$ 9.192.000,00 por empresas
vinculadas

à Engevix dessa forma.
4. Lavagem de capitais (4° CONJUNTO DE FATOS - "F")
Conforme mencionado acima, as empreiteiras OAS, ODEBRECHT,

UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR,
PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO
ENGENHARIA,

por me1o de seus administradores, reuniram-se entre si, em

organização criminosa voltada à prática de vários, crimes, com a finalidade inclusive
de constituir cartel e fraudar procedimentos licitatórios desenvolvidos no âmbito da
PETROBRAS, sendo que para tanto, mediante ajustes recíprocos e a corrupção de
funcionários do alto escalão dessa Estatal, impuseram um cenário artificial de "não
concorrência" nestes certames, permitindo-lhes não só previamente definir quais
dentre elas seriam as empresas que venceriam as concorrências como também elevar
ao máximo o preço que receberiam em decorrência da execução das respectivas
obras.
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RENATO DUQUE (este último não aqui denunciado), as empreiteiras cartelizadas
comprometiam-se a repassar para eles e a outros agentes públicos e privados, após
o início da execução das obras, percentuais dos valores totais dos contratos que lhes
fossem adjudicados. Segundo verificado no curso das investigações o percentual
variava entre 1% e 5%, a depender do porte e do estágio de construção da obra,
sendo que nos aditivos, segundo informado, o repasse era via de reg ra superior.
O funcionamento da organização criminosa por longo período gerou
lucros desmedidos. A promessa de vantagens indevidas (propinas), aceitas por
empregados do alto escalão da PETROBRAS, gerava também pagamentos
sobrevalorados para as empreiteiras. O próprio funcionamento do cartel e as fraudes
às licitações, viabilizados pela corrupção, produziam um grande volume de recursos
sujos. Parcela de todo esse dinheiro sujo que era produto e proveito de atividades
criminosas anteriores foi lavada para disponibilização "limpa" aos operadores do
esquema e aos agentes públicos beneficiários.
Quando as próprias construtoras não utilizavam empresas de fachada
suas, no exterior, "offshores'; com o objetivo de lavar a propina, entregando-a de
modo dissimulado e oculto, elas recorriam a operadores financeiros profissionais,
como

ALBERTO YOUSSEF (e demais integrantes de seu núcleo, incluindo

WALDOMIRO DE OLIVEIRA), os quais, seguindo modus operandi próprios, davam
aparência

de regularidade e legalidade ao dinheiro que proveio direta e

indiretamente dos crimes mencionados, empregando vários métodos.
A simples interposição do núcleo de YOUSSEF no pagamento do
dinheiro sujo já caracterizaria lavagem de ativos, mas ele fez mais do que isso. Houve
a interposição de pessoas jurídicas de fachada, distanciando o dinheiro sujo da
origem criminosa (as empreiteiras) antes que chegasse aos beneficiários (os agentes
públicos e os próprios operadores).
Além disso, o núcleo de YOUSSEF empregou métodos de ocultação e
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beneficiá rios.
No

que

toca

às

empreiteiras,

especificamente,

o

operador

disponibilizou um "serviço" ou "facilidade" para criar, em favor da empreiteira, uma
justificativa econômica para a saída do dinheiro dos cofres da empresa corno se fosse
um pagamento regular. O pagamento da propina, com produto e proveito de crimes
anteriores, encontrou nesse contexto uma maneira de se disfarçar de operação lícita.
A empresa Engevix, valendo-se do "serviço", ajustou com YOUSSEF o pagamento
para suas empresas de fachada por meio de uma justificativa econômica falsa, um
negócio jurídico simulado (contratos de prestação de serviços), que só na aparência
era legal. Isso ocultava a verdadeira razão do pagamento, que era o repasse de
produto e proveito de crimes praticados, e permitia o disfarce e maquiagern contábil
do pagamento no seio da empresa.
Em seguida ao recebimento do dinheiro da empreiteira, YOUSSEF,
coordenando seu núcleo de agentes (WALDOMI RO e outros), prosseguia na prática
de atos de lavagem para, nos moldes acordados com a construtora e com os agentes
públicos, providenciar a entrega "limpa" dos recursos que são produto e proveito de
crimes aos destinatários. Isso era feito dos seguintes modos:
a) pela quebra do rastro do dinheiro, por meio de saques feitos nas

contas das empresas de fachada controladas por YOUSSEF, antes da
entrega aos beneficiários;
b) pela quebra do rastro do dinheiro mediante o recebimento do
dinheiro pelas empresas de fachada de YOUSSEF e transferência
bancária subsequente de parte dele para outro doleiro (LEONARDO
MEIRELLES) que entregava em troca dinheiro em espécie, sem saques;
c)

por fim, houve invenção

de razão econômica

lícita para

movimentações ilegais, pois outra parte do dinheiro transferido para
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empresas de doleiro (LEONARDO MEIRELLES) era
exterior por meio de contratos de importação fictícios.
Esses foram basicamente os métodos pelos quais houve ocultação e
dissimulação de natureza, origem, disposição, movimentação e propriedade do
dinheiro que vinha, direta e indiretamente, dos crimes descritos nesta denúncia.
Serão imputados nesta denúncia, de modo destacado, os atos de lavagem
consistentes na realização de pagamentos pelas empreiteiras, acompanhados da
formula ção de negócios jurídicos fictícios e de notas "frias", feitos para dar
justificação econômica aparentemente lícita aos pagamentos.
Assim, GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador
da empresa Engevix Engenharia S/A, CARLOS EDUARDO ALBERO STRAUCH,
NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA, enquanto gestores da
mesma empresa, e ainda PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO VOUSSEF, CARLOS
ALBERTO PEREIRA DA COSTA, ENIVALDO QUADRADO e WALDOMIRO DE
OUVEIRA, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, disposição, movimentação

e propriedade dos valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de
organização criminosa, formação de cartel, fraude
contra a ordem tributária

119
,

à licitação, corrupção e, ainda,

e violaram o disposto no art. 1° da Lei 9613/98,

incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.
No item abaixo será descrito o método utilizado para a lavagem e,
em seguida, as condutas praticadas especificamente pelos denunciados.
4.1. Tipologia da lavagem de capitais

Restou apurado que um dos principais métodos para a lavagem do
119 Na forma forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base na
presença de indícios veementes também da prática dos delitos de formação de cartel (B) e fraude à
licitação (C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias, diferentemente dos outros
crimes denunciados que também antecedem a lavagem, como de formação de organiz.ação criminosa
(A) e corrupção (D e E).
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emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas de fachada.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador do mercado negro,
lançou mão a quatro empresas para tal finalidade: MO Consultoria, Empreiteira
Rigidez, RCI Software e GDF Investimentos. Enquanto as três primeiras empresas,
administradas e mantidas por WALDOMIRO DE OLIVEIRA e utilizadas sobretudo
por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não exerciam qualquer atividade empresarial, a
empresa GFD, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF, existia, mas jamais
prestou serviços às empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, de modo
que não há qualquer justificativa para os pagamentos que delas receberam.
A ausência de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais tais
empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcionamento de fato no caso das
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, pode ser inferida
facilmente a partir do quadros abaixo expostos, nos quais constam o quantitativo e a
relação de empregados que com elas mantiveram vínculo trabalh ista entre os anos
de 2009 e 2014 (dados extraídos do Sistema CNIS, conforme documentos anexos DOC 22):

Quadro de empregados registrados
2009

2010

2011

2012

2013

2014

o

o

1*

o

o

o

Empreiteira Rigidez

o

o

o

o

o

o

RCI Software e Hardware ldta

o

o

o

o

o

o

GDF Investimentos ltda

o

6**

4**

4"'

o

o

MO Consultoria Comercial
Laudos Estatísticos Ltda

e

Nome empregado

•

I

Início vínculo

MO Consultoria Comercial e Gabriela Finsterbush Neves 01/06/2011
laudos Estatísticos Ltda

Término
vínculo
24/01/2012
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** GDF Investimentos Ltda

I

Carlos Alberto Pereira da 01/06/2010
Costa

-

Dama ris Cristina Marcatto 104/12/2012
Natalia Marcondes Lopes 05/07/2010
Patrinicola

01/10/2012

Rute Santos Gonzales

-

15/09/2010

Jefferson Cesar de Oliveira 18/01/2011

04/07/2011

Mareio Tadeu Silva Junior

04/10/01

01/01/2011

Bianca Roli Tancredi

01/09/2010

29/11/2011

Gimenez Santos 01/10/2010

29/12/2010

Victoria
1Romano

O reconhecimento de tais pessoas jurídicas como empresas de
"fachada" utilizadas pelas empreiteiras contratadas pela PETROBRAS unicamente
para a celebração de contratos fraudulentos, emissão de notas fiscais fa lsas,
recebimento, ocultação e repasse de dinheiro que era produto e proveito, direto e
ind ireto, de crimes, foi alcançado no curso das investigações a partir do depoimento
de diversas testemunhas e também pelos próprios agentes responsáveis pelas prática
dos delitos.

WALDOMIRO

DE

OliVEIRA,

admitiu

por

ocasião

de

seu

interrogatório na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167- Doe 23) que
foi responsável pela gestão das empresas MO Consultoria, empreiteira Rigidez e RCI
Software, figurando formalmente no quadro societário da primeira e possuindo
procuração com amplos poderes para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que
cedeu tais empresas e suas respectivas contas bancárias para ALBERTO VOUSSEF, a
fim de que e le as utilizasse para o recebimento e distribuição da vantagem indevida
(propina) e do produto e proveito do crime (viabilizando, mediante criação de
negócios simu lados e uso de interpostas pessoas, a lavagem dos ativos). Além disso,

WALDOMIRO reconheceu que, para dissimular a natu reza dos valores recebidos,
foram elaborados entre os depositantes e as referidas empresas contratos de
prestação de serviços ideologicamente falsos, assim como emitidas notas fiscais
"frias".
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que prestou serviços de natureza contábil à organização criminosa chefiada por
ALBERTO YOUSSEF por intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria
Contábil. Reconheceu, ainda, que ALBERTO YOUSSEF teria utilizado a empresa GFD
Investimentos, por ele controlada, e as empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez
e RCI Software, controladas por WALDOMI RO DE OLIVEI RA, para a emissão de
notas fiscais falsas, especificando que nenhuma delas possuía estrutura física e de
recursos humanos

para

a prestação de serviços que constavam nas notas por elas

emitidas.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, administrador formal da
GFD Investimentos, também reconheceu em seu interrogatório (ação penal 5025699-

17.2014.404.7000, evento 475 - Doe 25) que tal empresa era gerida de fato por
ALBERTO YOUSSEF, que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio da
celebração de contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos.
O próprio ALBERTO YOUSSEF, ao ser interrogado na ação penal n°

5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.101- DOC 12) confessou que se utilizava das
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software para operacionalizar o
repasse de propinas, dinheiro que era produto e proveito de crimes, oriundos de
Empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. De acordo com YOUSSEF, ele efetuava o
pagamento de 14,5% do valor da transação para WALDOMIRO DE OUVEIRA,
responsável pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos
fraudulentos com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fiscais
frias para justificar a transferência dos valores. Do

me~ mo

modo, ALBERTO YOUSSEF

também reconheceu que se utilizava da empresa GFD para celebrar contratos
ideologicamente falsos para receber repasses de propinas e comissionamentos
(produto e proveito de crimes anteriores), oriundos de empreiteiras.
Ademais, além de não possuir empregados para a prestação de
serviços de consultoria, nunca se apresentou qualquer "produto" dos referidos
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Desta feita, ante o acima exposto é possível concluir que todos os
contratos celebrados por empreiteiras contratadas pela PETROBRAS com as
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GDF Investimentos são
ideologicamente falsos, assim como todas as notas fiscais por elas emitidas com
supedâneo em tais avenças.
Tal estratagema foi em verdade utilizado pelo operador ALBERTO
YOUSSEF, única e exclusivamente para possibilitar a lavagem, por ocultação e
simulação, do dinheiro sujo que vinha de crimes anteriores e caracterizava propina
recebida das empreiteiras ca rtelizadas e a ser repassada para PAULO ROBERTO
COSTA e demais destinatários por ele :ndicados, agentes públicos e privados.
Com efeito, uma vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens
indevidas (propinas) nas contas das empresas MO Consultor ia, Empreiteira Rigidez,
RCI Software e GDF I nvestiment os, W ALDOMI RO DE OLIVEIRA e ALBERTO
YOUSSEF operacionalizavam transações subsequentes para a obtenção de numerário
em espécie a fim de que fossem entregues por ALBERTO YOUSSEF ou por seus
emissários RAFAEL ANGULO, ADARICO NEGROMONTE e JAYME ALVES DE OLIVEIRA
FILHO (O "CARECA") a PAULO ROBERTO COSTA e aos demais agentes por este
indicados. JAYME, o "CARECA", era contratado e pago para entrega de recursos por
ser policial federal, o que conferia maior proteção e segurança para o transporte de
altos valores em espécie, o que será objeto de denúncia específica.
A título ilustrativo, colaciona-se logo abaixo quadro consolidado120
que indica o montante total dos valores- ilícitos, conforme mencionado acima -que
transitaram pelas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI
Software e GDF Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:
EMPRESA

I AN O
EMPREITEIRA! CREOI-

2009

2010

2011

2012

201 3

TOTAL

I 2.815.613.081

1 2L700721,~

1 11.308.8·13,11

1 9_715 926.0~

12.630.970,771

J 48.172.074,81

120 DOC 26, Informação n° 113/2014 - SPEA/PGR.
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)
___.,..

9

TOS

RIGIDEZ

GFD INVESTI·
MENTOS

9
21.548.369,
10.577.054,3
47.469.887,2
DÉBITOS 2.657.682.96
9
10.174.079 93
2.512.700 00
3
24,5
17,5
57.1
10.445.872,8
SAQUES 1.607.770,96 % 5.320.238.0 %
325543,00 2.9% 1 698.620,86 % 1.493,700,00 56,8%
2 1.7%
CRED!·
16.755.459,
20.008 845,0
58.527.432,2
TOS
1 .216.010.37
14.072.070,86
6 475.046,53
8
2
12 940.369.
10,398 011 3
58.186.655,0
DÉBITOS I 180.288,00
4
26.907 363,57
6.760.622.16
6
SAQUES
CRÉDI·
TOS

0,0,
9.015.100.23

M O CO NSUL
DÉBITOS 8.760.637.55
TO RIA

RCl SOFTIIVA·
RE

TOTAL
DÉBITOS
SAQUES e CHE·
QUES

670.000,00

·18~

8187 914.26

0,0%
I 754.363,78
2.202.246,25

7.967.398.69

SAQUES

57,
5.164.583,66 % 1.116.900,0 5.4~

CRÉDITOS

3.564 357,31

O~BJTOS

3.820.402.50

4 002.357,14

66,5
2.371.130,24 %
128 810,8! 1,5,
16.611.080,
67.953.702
2!
99
16.419.011,
65.568.061
01
6!
9.143.484,8 55~7.512.894, 11,
6

42 425,00 10%
72.061.782,
10.860.381,
2.112.063,72
01
08
11.475.568,
60.717.172,
5.048.842,19
41
95
1,06
11. 2.524.160,0
762.241,00
3 .772. 620,86
23,2%

SAQUES
TOTAL CRtOJTOS

946.945,3 5,7'll
19,000,00 0.1%
20.830.230,
36.277 172.4
6
19.971.045,
35.739 750,0
8

8.667.290.9
11.108.276,

1.635.945,37 2.8%
76.064.780,9
3
74.641.078,0
2

17,2
37S.273.00 1.0%

4.466 921.28

1404 000,00

% 1.030 460,00 58,7% 9.091.216,66 2.0%
16.834.722,0
4
18.931.035,9
4

136.152.54

%

'

o

2.542.366,12 5,1%
199.599.010,
08
199.228.656,
25
23.715.400,i 1,9%

O quadro acima não só indica o grande volume de valores
movimentados pela organização criminosa, como também demonstra que no
princípio, no ano de 2009, grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em
conta pelas empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software 121,
inclusive das empreiteiras cartelizadas, era simplesmente sacado em espécie ou
obtido mediante a emissão de cheques para desconto sem identificação de conta
creditada, ou seja, cheques sacados na boca do caixa. O u~o de empresas de fachada
para saque de valores em espécie é uma figura clássica de lavagem de ativos,
quebrando o rastro do dinheiro ("paper tra il").
Nos anos subsequentes, contudo, a operação de lavagem de dinheiro
por intermédio das referidas empresas de fachada passou a se refinar, pois ALBERTO
YOUSSEF determinou que WALOOMIRO DE OUVEIRA repassasse os valores
recebidos das empreiteiras para as contas de outras empresas por ele indicadas,
dentre as qua is as empresas de LEONARDO MEIRELLES122: LABOGEN QUÍMICA,
121 Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF,
verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evitar saques em espécie ou depósitos a
terceiros nao identificados, transações estas que, segundo já sabia em decorrência de sua vasta
experiência corno doleiro, poderiam chamar a atenção das autoridades fiscalizadoras.
122 Já denunciado na ação penal conexa sob n° 5025699-17.2014.404.7000, em trâmite perante esse
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ALBERTO YOUSSEF.

De fato, conforme já pormenorizadamente descrito e comprovado
nas ações penais n°s 5025699-172014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, as
empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA serviram ent re
os anos de 2009 e 2014 para a remessa de vultosos valores para o exterior, mediante
contratos de importação fictícios, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro
t ransnacional e crimes contra o sistema financeiro nacional.
A transferência de valores das contas de empresas cont roladas por
ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função

muito importante dentro do banco clandestino montado por MEIRELLES, sob
investigação conexa que tramita perante essa Vara e será objeto de análise
autônoma.
Quando MEIRELLES não remetia os valores de VOUSSEF para o
exterior, entregando-os em espécie, os valores devolvidos em espécie para VOUSSEF
não eram sacados da conta por MEIRELLES. Este os remetia para o ext erior para pagar
importações fraudulentas de clientes seus do mercado paralelo de câmbio
(importadores), os quais o pagavam em espécie, e em seguida usava esses recursos
recebidos

em

espécie

dos

clientes

para

pagar ALBERTO

YOUSSEF

pelas

transferências que recebia em suas contas das empresas controladas por YOUSSEF,
diretamente e por intermédio de WALDOMIRO DE OLIVEIRA.
Assim, os clientes de MEIRELLES que entregavam dinheiro em espécie
para ele conseguiriam fazer pagamentos de seus fornecedores no exterior com
dinheiro que proveio de empresas controladas por YOUSSEF, diretamente e por
intermédio de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, enquanto YOUSSEF recebia dinheiro em
espécie de outros clientes de MEIRELLES em contraprestação das transferências
bancárias que fazia para as empresas de M EIRELLES e seguiam para o exterior em
Juízo, pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de formação de organização
criminosa.
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esquem a dólar-cabo utilizado uqui e de que suas transferências eram parte de uma
reciclagem transacional de capitais feito em uma instituição fiancneira paralela ao
mercado oficial.

4.2. Das imputações referentes a lavagem de capitais
Como já se referiu anteriormente, nos contratos conduzidos pela
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS descritos no "item 3", houve oferecimento
de vantagens ilícitas por parte do denunciado GERSON DE MELLO ALMADA,
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA, administrador e gestores da empresa Engevix, a PAULO
ROBERTO COSTA e outros empregados da PETROBRAS, sendo que cabia a
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro e do mercado negro,

viabilizar o recebimento de tais valores provenientes de atividades criminosas e sua
lavagem.
No item acima também já se mencionou que o recebimento de tais
valores se dava de diversas formas. Dentre elas, são aqui descritos os pagamentos
recebidos em contas de empresas laranjas comandadas por ALBERTO YOUSSEF e
WALDOMIRO DE OLIVEIRA (RCI, RIGIDEZ, M.O e GFD), precedidos da celebração de

contratos e notas fiscais simu ladas, com a indicação de fa lsos objetos com o intuito
de coonestar as transferências de valores ilícitos, caracterizando crime de lavagem de
dinheiro.
WALDOMIRO

DE

OUVEIRA

atuou

como

representante

das

empresas de fachada RCI, RIGIDEZ, M.O na emissão de documentos falsos a pedido e
em favor de YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, pelo que recebia pagamento.
Com efeito, segundo informado pelo próprio ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE
OLIVEIRA cobrava o percentual de 14,5% para fazer o recebimento e emissão de

notas relacionadas aos pagamentos realizados pelas empreiteiras nas contas da M.O.,
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RIGIDEZ e RCI, incluídos aí os tributos (autos 5026212-84.2014.404.7000,
1.101, linhas 33 a 35 a fls. 34 e linhas 7 a 15 a fls. 36- Doe 12).
Do outro lado, papel semelhante foi desempenhado por CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA, eis que, por orientação de GERSON DE MELLO ALMADA, subscreveram

documentos falsos em nome da Engevix, conforme se detalhará a seguir.
Por fim, já se re latou anteriormente o papel de direção que GERSON
DE MELLO ALMDA exercia no esquema pelo lado da Engevix, sendo o contato direto

de ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA. Assim, como ti nham domínio do
fato atinente às promessas de vantagens indevidas aos empregados da PETROBRAS
e respectivos pagamentos, tinham igual domínio sobre a lavagem de tais ativos
mediante a celebração de instrumentos e a emissão de notas fiscais falsas.
Para a melhor compreensão dos fatos, descrever-se-á os contratos
celebrados diretamente por empresas do grupo Engevix com as empresas de
fachada, assim como os contratos celebrados com as mesmas empresas pelos
Consórcios Integradora URC-ENGEVIX/NM/NIPLAN e RNEST O.C Edificações.
4.2.1 Da lavagem de dinheiro mediante negócios simulados entre
as empresas do grupo Engevix e as empresas EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA.,
M .O. CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA e GFD
INVESTIMENTOS LTDA.

Na linha do que foi descrito acima, são imputados abaixo os atos de
lavagem consistentes em pagamentos a empresas de fachada vincu lados a contratos
fictícios assinados pela Engevix.

condutas de lavagem:
92/111

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MINISTÉRIO PúBliCO FEDERAL

por meio de

firmou contrato n° P-

1169.00.MO-PJ-0004/09 com a EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA, com

prazo até

30/04/2011, Tendo como objeto apoio à coordenação na análise de documentos de
proponentes no contrato EPC para a URC - Unidade de Reforma Catalítica na
PETROBRAS RPBC. A remuneração da contratada equivale ao montante de R$
4.810.500,00, a serem pagos em 15 parcelas idênticas123.
Por orientação do denunciado GERSON DE MELLO ALMADA, o
contrato foi subscritos por CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, diretor-técnico
representante da Engevix naquele ato, enquanto, como de hábito, a Rigidez se fez
representar por WALDOMIRO DE OLIVEIRA, prestando serviços a ALBERTO
YOUSSEF mediante pagamento, que por sua vez comandava o esquema de lavagem

de recursos desviados da PETROBRAS por solicitação de PAULO ROBERTO COSTA.
Todos eles estavam plenamente cientes de que o objeto do contrato era
absolutamente fictício, já que, como se referiu anteriormente, a RIGIDEZ não prestava
quaisquer serviços que não a emissão de documentos simulados para operacionalizar
o repasse de valores indevidos.
Posteriormente, o con:rato em questão foi integralmente substituído
pelo contrato n° P-1169/00-MO-PJ-0272/ 11, datado de 01/02/2010. O objeto da
contratação permaneceu inalterado, embora seu prazo de vigência tenha sido
estendido para a data de 30/03/2012 114125•
A

pedido

de

ALBERTO

YOUSSEF

e

mediante

pagamento,

WALDOMIRO DE OLIVEIRA fez emitir as notas fiscais n° 37, 48, 57, 87, 97, 105, 129,
4, 5, 6, 8 e 12, com valor bruto individual de R$ 320.000,00 e valor líquido
123 O contrato foi apreendido na Arbor Consultoria e Assessoria Contábil (autos n° 504955714.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL24, p. 7/9). Posteriormente, foi apresentado em juízo pela
Engevix nos autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 24, OUT2; assim como apreendido na sede da
própria Engevix (autos n° 5053845-68.2014.4C4.7000, evento 38, APREESA06). (Doe 27).
124 Contrato apreendido na sede da Arbor Consultoria e Assessoria Contábil - autos n° 504955714.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL24, p. 4/5 (Doe 28).
125 Consta nos autos de IPL n° 5049557-14.2013.404.7000 (evento 488, AP-INQPOL23, p. 20 e ss.)
cópia do mesmo instrumento datada em 01/02/2011. Esta, porém, não se encontra assinada,
diferentemente das anteriores. (Doe 29).
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12/02/2010,

08/03/2010,

12/04/2010,

12/07/2010,

12/12/2010,

14/07/2011, 22/08/2011, 19/09/2011, 18/10/11, 06/12/2011 e 02/01/2012126•
A quebra de sigilo bancário da Rigidez127 identificou o pagamento de
dez das onze parcelas referidas nas notas fiscais, mediante transferências bancárias
da conta do Consórcio Integradora no Banco Bradesco (agência 3395, conta n°
1777742) para a conta da Rigidez no Banco Itaú 5/A (agência 5059, conta n° 104508),
no período entre 26/02/2010 e 26/01/2012. Do valor acordado como devido no ato
de co ntratação, qua l seja, R$ 4.810.500,00, identificou -se o pagamento de R$
3.200.000,00, dos quais foram depositados R$ 2.923.180,49 na conta da contratada,
conside rando-se a existência das deduções tributárias prévias.
Na época de celebração do aludido instrumento e de pagamento das
refe ridas parcelas, estavam vigente os contratos anteriormente descritos dos
Consórcios Integradora, Skanska-Engevix URE, Skanska-Engevix, SPE e Integ ração
com a PETROBRAS, assim como o da própria Engevix Engenharia S/A para as obras
da RGAP, motivo pelo qual tal contrato foi firmado com o intuito de dissimular o
repasse de valores ilícitos da Engevix a PAULO ROBERTO COSTA e outas pessoas por
ele indicadas, por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, como pagamento pela
viabilização de tais negócios jurídicos mediante a prática de crimes contra a
administração pública, cartel e corrupção.
Diante de tal situação, entre 01/02/2009 e 26/01/2012, CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, sob as ordens de GERSON DE MELLO ALMADA,

firmou contrato ideologicamente falso de prestação de serviços de consultoria no
valor de R$ 4.810.500,00, em nome do Consórcio Integradora, com a EMPREITEIRA
RIGIDEZ LTDA., representada por WALDOMIRO DE OUVEIRA, o qual fez emitir, a
mando de ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, onze notas fiscais
126 Documentos apresentados pela própria construtora - 5053845-68.2014.404.7000 evento 24, OUT3
(Doe 30).
127 Autos n° 5007992-36.2014.404.7000 e 5027775-48.2014.404.7000; analisado na Informação n°
98/2014, anexa (Doe 31).
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10/11/2011, 02/01/2012, 16/01/2012, 20/01/2012 e 26/01/2012, CARLOS EDUARDO
STRAUCH ALBERO e GERSON DE MELLO ALMADA efetuaram 13 pagamentos que
somaram o montante de R$ 3.200.000,00.
Mediante tais operações PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO
YOUSSEF, WALDOMIRO OUVEIRA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e
GERSON DE MELLO ALMADA dissimularam a origem, natureza, disposição,
movimentação e propriedade de ao menos R$ 3.200.000,00 provenientes direta ou
indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel, fraude a
licitação contra a PETROBRAS e, ainda, contra a ordem tributária, e violando desta
forma o disposto no art. 1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de
lavagem de capitais por treze vezes.

2° contrato - 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19 3 , 20a, 2P, 22a e 23a
condutas de lavagem
Em 01/10/2009, o Consórcio RNEST O.C Edificações128, por meio de
pessoas subordinadas a mando de GERSON DE MELLO ALMADA, firmou o contrato
CEE no 040/09 com a M.O Consultoria Comercial, tendo como objeto a prestação de
serviços de assessoria técnica, consultoria no desenvolvimento de negócios e suporte
em processos de negociação cliente/empresa relativos à implementação das
edificações e urbanizações da RNEST, pelo valor de R$ 5.790.000,00. O prazo previsto
para a duração da suposta prestação de serviços corresponde a 15 meses, inciado na
data de assinatura do contrato129•
128 O Consórcio RNEST O.C Edificações é constituído pela Engevix Engenharia S/A (99%) e a EITEmpresa Industrial Técnica S/A, sendo a primeira sua empresa líder, conforme indicado pela própria
Engevix Engenharia S/A nos autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 24, OUTl (Doe 32).
129 A cópia do instrumento de contratação foi apreendida no escritório da Arbor Constábil, empresa
responsável pela contabilidade do grupo crirrinoso- autos n° 5049557-14.2013.404.7000, evento 488,
AP-INQPOL9, p. 27/30; AP-INQPOLlO. O contrato foi apreendido, também, na sede da Engevix
Engenharia S/A- autos n° 5053845-68.2014.4~4.7000, evento 38, APREESA06 (Doe 33).
95/111

2615

2616

Sexta-te ira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

foram
como de hábito, a Rigidez se fez representar por WALDOMIRO DE OUVEIRA130,
prestando serviços a ALBERTO YOUSSEF mediante pagamento, conforme acima
referido, que por sua vez comandava o esquema de lavagem de recursos desviados
da PETROBRAS por solicitação de PAULO ROBERTO COSTA. Todos eles estavam
plenamente cientes de que o objeto do contrato era absolutamente falso, já que,
como se referiu anteriormente, a M.O. não prestava quaisquer serviços.
A

pedido

de

ALBERTO

VOUSSEF

e

mediante

pagamento,

WALDOMIRO DE OLIVEIRA fez emitir as notas fiscais n° 98, 103, 110, 117, 140, 148,
159, 16, e 21 com valor bruto individual de R$ 386.000,00 e valor líquido
(descontados os tributos) de R$ 362.261,00, respectivamente nas datas de
14/01/2010,

26/02/2010,

30/03/2010,

30/04/2010,

30/07/2010,

31/08/2010,

30/09/2010, 28/11/2011 e 02/01/2012 m_
Por parte da Engevix, LUIZ ROB ERTO PEREIRA enviou e-mail em
28/11/2011 para WALDOMIRO DE OLIVEIRA requerendo emissão de nota fiscal
refente ao presente contrato. Note-se que efetivamente há nota datada neste mesmo
dia.
A quebra de sigilo bancário da M.0132 demonstra o pagamento de
dez parcelas referentes à contratação, muito embora se tenha conhecimento de
somente nove notas fiscais. O pagamento ocorreu mediante transferências bancárias
das contas do Consórcio RNEST O.C Edificações nos Bancos Real (agência 1156, conta
8017583) e Santander (agência 4156, conta 130004684) para as contas da M.O
130 YOUSSEF confessa o pagamento de valores a WALDOM!RO para que fosse o esquema
operacionalizado - autos n° 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, TERMOTRANSCDEP1 (Doe 12).
Ademais, o próprio WALDOMIRO admite ter celebrado contrato fraudulento entre o Consórcio RNEST
O.C Edificações e a M.O Consultoria Comercial a fim de possibilitar movimentações financeiras a
pedido de YOUSSEF- autos n° 5049557.14.2013.404.7000, evento 14, AUTO_QUAUFIC7 (Doe 34).
131 Documentos apresentados pela própria construtora, com exceção da nota fisca l de n° 21- autos
n° 5044866-20.2014.404.7000, evento 25, OUT4. Foram também apreendidas na Arbor Contábil autos n° 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-!NQPOL9, p. 18/26 (Doe 35 e 36).
132 Autos n° 5027775-48.2013.404.7000 e 5027775-48.2014.404.7000; analisado na Informação n°
98/2014, anexa (Doe 31).
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Consultoria Comercial nos Bancos ltaú Unibanco S/A (agência 8059, conta 103385) e
Bradesco (agência 500, 678007), no período entre 13/ 11/2009 e 30/11/2011. Do valor
acordado como devido no ato de contratação, qual seja, R$ 5.790.000,00, identificouse o pagamento de R$ 3.860.000,00, dos quais foram depositados R$ 3.622.610,00 na
conta da contratada, considerando-se a existência das deduções tributárias prévias.
A Engevix Engenharia

5/A informou, porém, ter ocorrido o

pagamento de somente oito parcelas, no valor individual de R$ 362.261,00, em
dissonância com o demonstrado pela análise dos dados bancários da MO Consultoria
Comercial, conforme demonstra a Informação 98/2014 elaborada pela SPEA/PGR,
anexa. Ademais, afirmou o valor bruto dos pagamentos corresponder a R$
380.261,00, diferentemente do que demonstram as notas fiscais133.
Na época de celebração do aludido instrumento, estavam vigentes os
contratos

anteriormente

descritos

dos

Consórcios

RNEST

O.C

Edificações,

Integradora, Skanska-Engevix URE, Skanska-Engevix, SPE e Integração com a
PETROBRAS, assim como aquele da Engevix para obras referentes à REGAP e à
REPLAN, assim como o contrato n°. 0800.0051917.09.2 celebrado entre a Engevix e a
estatal, motivo pelo qual foi firmado o documento com a M.O Consultoria foi firmado
com o intuito de dissimular o repasse de valores ilícitos da Engevix a PAULO
ROBERTO COSTA e outras pessoas por ele indicadas, por intermédio de ALBERTO
VOUSSEF, como pagamento pela viabilização de tais negócios j urídicos mediante a

prática de crimes contra a administração pública, cartel e corrupção.
Diante de tal situação, entre 01/10/2009 e 30/11/2011, por meio de
pessoa interposta não identificada, GERSON DE M ELLO ALMADA firmou contrato
ideologicamente falso de prestação de serviços no va lor de R$ 5.790.000, em nome
do Consórcio RNEST O.C Edificações, com a M.O Consultoria Comercial e Laudos
Estatísticos Ltda, representada por WALD OMIRO DE OUVEIRA, o qual fez emitir, a
mando de ALBERTO VOU SSEF e PAULO ROBERTO COSTA, nove notas fiscais
fraudulentas. Com base em tais notas, nas datas de 13/11/2009, 10/12/2009,
133 Autos n° 5044866-20.2014.404 .7000, evento 25, PETl (Doe 37).
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14/01/2010,
que somaram o montante de R$ 3.860.000,00134.
Mediante tais operações PAULO ROBERTO COSTA, AlBERTO
YOUSSEF, WALDOMIRO OliVEI RA e GERSON DE M ELLO ALM ADA dissimularam a
origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade de ao menos R$

3.860.000,00 provenientes direta ou indiretamente dos crimes de organização
criminosa, formação de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e, ainda,
contra a ordem t ributária, e violando desta forma o disposto no art. 1 o da Lei 9613/98
e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais por dez vezes.

3° contrato - 24a conduta de lavagem:
Em 07/01/2014, a Engevix Engenharia S/A, por meio de NEWTON
PRADO JUNIOR, firmou

contrato n° 001141/00-10-PJ-0019-14 com a GFD

INVESTIMENTOS LTDA., com prazo até 15/12/2014, 1endo como objeto a prestação
de serviços de apoio administrativo para o desenvolvimento de atividades do
Consórcio RNEST O.C Edificações e administração de contrato. A remuneração da
contratada equivale ao montante de R$ 2.132.000,00, pagos em dez parcelas.135•
Por orientação dos denunciados GERSON DE M ELLO ALMADA, o
contrato foi subscrito por N EWTON PRADO JUNI OR, na condição de representante
da Engevix, enquanto, como de hábito, a GFD se fez representar por CARLOS
134 Destacadas na planilha apreendida na empresa Engevix - autos n° 5053845-68.2014.404.7000,
evento 38, APREENSA06, p. 30 (Doe 43).
135 Contrato apresentado pela própria Engevix Engenharia 5/A nos autos 5044866-20.2014.404.7000,
evento 225, OUT3 (Doe 38).
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136

ALBERTO PEREIRA DA COSTA , pessoa interposta de ALBERTO YOUSSEF137, que
por sua vez comandava o esquema de lavagem de recursos desviados da PETROBRAS
por solicitação de PAULO ROBERTO COSTA. Todos eles estavam plenamente cientes
de que o objeto do contrato era absolutamente fictício, já que, como se referiu
anteriormente, a GFD prestava quaisquer serviços às empreiteiras que não a emissão
de documentos simulados para operacionalizar o repasse de valores indevidos.
A pedido de ALBERTO YOUSSEF, ENIVALDO QUADRAD0138 fez
emitir as notas fiscais n° 48, 49 e 51 com valor bruto individual de R$ 213.200,00 e
valor líquido (descontados os tributos) de R$ 200.088,20, respectivamente nas datas
de 21/01/2014, 25/02/2014 e 01/04/2014 139•
Dados fornecidos pela Engevix Engenharia S/A informam que foram
pagas as duas primeiras parcelas, de modo que dos R$ 2.132.000,00 foram pagos R$

426.400,00, dos quais foram depositados R$ 400.176,40 na conta da contratada,
considerando-se a existência das deduções tributárias prévias.
Entretanto, carta

enviada

pelo Banco Safra à Engevix140, em

23/01/2014, demonstra que efetivamente, os direitos decorrentes do contrato
firmado entre esta e a GFD haviam sido cedidos ao Banco Safra, em típica
estruturação de operação de lavagem de dinheiro. Deste modo, o valor entregue à
GFD corresponde ao total do contrato celebrado, qual seja, R$ 2.132.000,00.
Na época de celebração do aludido instrumento, estavam vigentes os

136 CARLOS ALBERTO confessou ter assinado o contrato para que fosse legitimado o repasse de
valores feito pela Engevix a YOUSSEF, tendo as tratativas sido feitas entre este GERSON, enquanto que
os detalhes da contratação foram discutidos entre CARLOS ALBERTO e a secretária do executivo, Hilda
Bittencourt. Resta claro que o conhecimento do denunciado a respeito da falsidade do documento
sendo utilizado para a lavagem de recursos - autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 11, DESP1
(Doe 39). Há e-mails interceptados em que CARLOS ALBERTO trata das negociações com Hilda
Bittencourt, bem como envia nota fiscal cobrando o pagamento da parcela, na data de 25/02/2014 autos n° 5073475-13.2014.404.7000, evento 1, PET2, p. 160/166; PEB. p. 1 (Doe 40).
137 Conforme confessado pelo próprio CARLOS ALBERTO durante interrogatório judicial- autos n°
5025699-17.2014.404.7000, evento 475 (Doe 25) ,
138 Segundo informações prestadas por CARLOS AlBERTO, ENIVALDO era o responsável pelos
contratos e notas a serem emitidos pela GFD- autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 11, DESP1
(Doc40).
139 Documentos apreendidos na sede da Arbor Contábil - autos n° 5049557-14.2013.404.7000,
evento 488, AP-INQPOL23, p 13/15 (Doe 41).
140Autos n 5073475-13.2014.404.7000, evento 1, PET3 (Doe 39)
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da GFD) celebrados pela Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, motivo pelo
qual tal contrato foi firmado com o intuito de dissimular o repasse de valores ilícitos
da Engevix a PAULO ROBERTO COSTA e outas pessoas por ele indicadas, por
intermédio de ALBERTO YOUSSEF, como pagamento pela viabilização de tais
negócios jurídicos mediante a prática de crimes contra a administração pública, cartel
e corrupção.
Diante

de

tal

situação,

evidencia-se

que

ao

operaciona lizar

pagamento em conta bancária titularizada pela GFD INVESTIMENTOS LTDA. com base
em contrato de prestação de serviços e notas fiscais com referência a objeto falso,
em período não precisado no tempo, mas certamente no ano de 2014, CARLOS
A LBERTO PEREIRA DA COSTA, ENIVA LDO QUADRADO, ALBERTO YOUSSEF,
PAULO ROBERTO COSTA, NEWTON PRADO JUNIOR e GERSON DE MELLO
ALMADA dissimularam a origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade
de ao menos R$ 2.132.000,00 provenientes direta ou indiretamente dos crimes de
organização criminosa, formação de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e,
ainda, contra a ordem tributária, e violando desta forma o disposto no art. 1° da Lei
9613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.

4 ° contrat o - 25", 26", 27", 28", 29", 30" e 31" condutas de

lavagem:
Em 27/03/2013, a Engevix Engenharia S/A, por meio de NEWTON
PRADO JUNIOR, firmou contrato n° 001141/00-!0-PJ-0016-13 com a COSTA GLOBAL
CONSULTORIA LTDA-ME, com prazo até 26/11/2014, tendo como objeto a prestação
de serviços consultoria em gestão empresarial na área de Engenharia Oléo e Gás. A
remuneração da contratada equivale ao montante de R$ 700.000,00, pagos em vinte
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parcelas.141
Por orientação do denunciado GERSON DE MELLO ALMADA, o
contrato foi subscrito por NEWTON PRADO JUNIOR, na condição de representante
da Engevix, enquanto, como de hábito, a Costa Global se fez representar por PAULO
ROBERTO COSTA

142

,

um dos diretores responsáveis pelo esquema de corrupção no

âmbito da PETROBRAS. Todos eles estavam plenamente cientes de que o objeto do
contrato era absolutamente fictício, já que, a COSTA GLOBAL era utilizada por PAULO
ROBERTO COSTA para o recebimento de valores indevidos de forma direta, sem que

houvesse a intermediação de ALBERTO YOUSSEF.
PAULO ROBERTO COSTA fez emitir, direta ou indiretamente, as notas

fiscais n° 74, 75, 76, 77, 89, 103, 111, 114, 122, 130 e com valor bruto individual de R$
35.000,00 e valor líquido (descontados os tributos) de R$ 32.847.SO, respectivamente
nas datas de 11/07/2013 (notas 74 a 77), 29/08/2013, 13/09/2013, 29/10/2013,
22/11/2013, 03/12/2013, 15/01/2014 e 13/02/2014.143 .
144

A quebra de sigilo bancário da COSTA GLOBAL

demonstra o

pagamento de nove parcelas referentes à contratação, nas datas de 12/07/2013,
31/07/2013,

11/09/2013,

24/09/2013.

29/10/2013, 04/12/2013, 15/01/2014 e

14/02/2014. Destaque-se que nas datas de 29/07/2013 e 06/08/2013 duas parcelas
foram pagas. O pagamento ocorreu mediante transferências bancárias das contas da
Engevix Engenharia S/A para as contas da COSTA GLOBAL no Banco Itaú Unibanco
S/A (agência 2798, conta 42251). Entretanto, planilha apreendida na sede da Engevix
141 Contrato apreendido na sede da Engevix Engenharia S/A e juntado aos autos n° 505384568.2014.404.7000, evento 38, APREENSA06, p. 27/28. O contrato também foi apresentado pela empresa ao
MPF e juntado aos autos n° 5031517-47.2014.404.7000, evento 93 (Doc42).
142 CARLOS ALBERTO confessou ter assinado o contrato para que fosse legitimado o repasse de
valores feito pela. Engevix a YOUSSEF, tendo as tratativas sido feitas entre este GERSON, enquanto que
os detalhes da contratação foram discutidos entre CARLOS ALBERTO e a secretária do executivo, Hilda
Bittencourt. Resta claro que o conhecimento do denunciado a respeito da falsidade do documento
sendo utilizado para a lavagem de recursos - autos no 5053845-68.2014.404.7000, evento 11, DESPl
(Doe 39). Há e-mails interceptados em que CARLOS ALBERTO tra ta das negociações com Hilda
Bittencourt, bem como envia nota fiscal cobrando o pagamento da parcela, na data de 25/02/2014autos n° 5073475-13.2014.404.7000, evento 1, PET2, p. 160/166; PET3, p. 1.
143 Documentos apreendidos na sede da Engevix Engenharia S/A - autos n° 505384568.2014.404.7000, evento 38, APREESA06, p. 27/42 (Doe 43).
144 Autos n° 5031517-47.2014.404.7000 e 5027775-48.2014.404.7000; analisado na Informação n°
98/2014, anexa (Doe 31).
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valor acordado como devido no ato de contratação, qual seja, R$ 700.000,00,
identificou-se o pagamento de R$ 385.00,00.
Na época de celebração do aludido instrumento, estava vigente o
contrato n° 0800.0051044.09.2 celebrado pelo Consórcio Integradora, assim como os
contratos n° 0800.0049742.09.2 e 8500.0000037.09.2 firmados pelo Consórcio RNEST
O.C Edificações e o contrato n° 0800.0056801.10.2 firmado pelo Consórcio SPE, de
responsabilidade da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, motivo pelo qual tal
contrato foi firmado com o intuito de dissimular o repasse de valores ilícitos da
Engevix a PAULO ROBERTO COSTA e outas pessoas por ele indicadas, por intermédio
de ALBERTO YOUSSEF, como pa.gamento pela viabilização de tais negócios jurídicos
mediante a prática de crimes contra a administração pública, cartel e corrupção.
Diante de tal situação, entre 27/03/2013 e 14/02/2014, NEWTON

PRADO JUNIOR, sob as ordens de GERSON DE MELLO ALMADA, firmou contrato
ideologicamente falso de prestação de serviços de consultoria no valor de R$

700.000, em nome da Engevix Engenharia S/A, com a COSTA GLOBAL CONSULTORlA
E PARTICIPAÇÕES LTDA., representada por PAULO ROBERTO COSTA, o qual fez
emitir dez notas fiscais fraudulentas. Com base em tais notas, nas datas de

12/07/2013,

31/07/2013,

ll/09/2013,

24/09/2013,

29/10/2013,

04/12/2013,

15/01/2014 e 14/02/2014, NEWTON PRADO JUNIOR e GERSON DE MELLO
ALMADA efetuaram 8 pagamentos que somaram o montante de R$ 385.000,00146•
Mediante tais operações PAULO ROBERTO COSTA, NEWTON

PRADO JUNIOR e GERSON DE MELLO ALMADA dissimularam a origem, natureza,
disposição, movimentação e propriedade de ao menos R$ 385.000,00 provenientes
direta ou indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação de cartel,
fraude a licitação contra a PETROBRAS e, ainda, contra a ordem tributária, e violando
desta forma o disposto no art. !O da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de

145 Autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSAOfi, p. 30 (Doe 44).
146 Destacadas na planilha apreendida na empresa Engevix - autos n° 5053845-68.2014.404.7000,
evento 38, APREENSA06, p. 30 (Doe 44).
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lavagem de capita is por oito vezes.
5. Uso de d ocumentos falsos {4° CONJUNTO DE FATOS - "J")

GERSON DE MELLO ALMADA, de modo consciente e voluntário,
tendo domínio dos fatos e na qualidade de autor mediato deste crime, também fez
uso de documentos falsos por duas vezes, no dia 27/10/2014, às 19:29h (autos n°
5044866-20.2014.404.7000, evento 25), e em 27/10/2014, às 19:42h (autos n°
5053845-68.2014.404.7000, evento 24), perante a 13a Vara Federal Criminal de
Curitiba, fraudando a in strução processual.
Com efeito, o r. Juízo dessa Vara, em despachos datados do dia 10 de
outubro de 2014 e 21 de outubro de 2010147, tendo em vista indicativos de
relacionamento entre a ENGEVIX e empresas de YOUSSEF, intimou a empreiteira
para que atendesse a sol icitação policial a fim de "confirmar ou não a existência

dessas transações, se positivo discriminá-las e esclarecer sua natureza, juntando
eventuais contratos e notas fiscais que as amparem, bem como a eventual
comprovação dos serviços contratados." O r. Juízo expressamente ressalvou que
questões relativas ao direito de silêncio deveriam ser levadas ao r. Juízo.
Em seguida, o denunciado GERSON DE MELLO ALMADA, na
qualidade de administrador da Engevix, conhecendo os fatos pretéritos aqui
denunciados e possuindo poder de decisão, em afronta à dignidade do Poder
Judiciário, usou, por meio de seus advogados (em autoria mediata, não havendo
indicativos nos autos de que os advogados conhecessem a sua falsidade),
documentos falsos, nesta capital, como se hígidos fossem, turbando as investigações
e criando risco concreto à instrução criminal.
Os documentos apresentados nos autos 5044866-20.2014.404.7000
consistiram em contratos de prestação de serviços firmados entre o Consórcio RNEST
O.C Ed ificações e a M.O Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, assim como
147 Autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 17, e autos 5044866-20-33.2014.404.7000, evento 21.
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entre a Engevix Engenharia S/A e a GFD Investimentos Ltda. Foram, ainda,
apresentadas as notas fiscais referentes à prestnção dos supostos serviços148.
Já nos autos 5053845-68.2014.404.7000 foram apresentados o
contrato firmado entre o Consórcio Integ radora e a Empreiteira Rigidez Ltda,
acompanhado das respectivas notas fiscais, bem como o co ntrato cancelado entre o
Consórcio Integradora e a GFD Investimentos Ltda, acompanhado de nota fiscal 149.
Esses contratos e notas fiscais, conforme imputado e provado
anteriormente nesta peça, são ideologicamente falsos. Em ambas as situações, em
conjunto com os documentos, os advogados do acusado apresentaram petição
informando a efetiva existência da prestação de serviços por ALBERTO YOUSSEF, o
qual teria indicado as empresas a fim de que fossem os contratos formais
co ncret izados. Entretanto, a empresa já havia comparecido aos autos e conhecia as
suspeitas de pagamento dissimulado de propina, além de que tinha conhecimento
de que a explicação inerente aos contratos apresentada era inverídica.
Documentos falsos são feitos para iludir e conduzir a investigação a
caminhos incorretos, assim como o uso de tais documentos, o que constitui
embaraço

à apuração criminal.
Assim, GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador

da empresa Engevix, fez uso de documentos ideologicamente falsos quando
apresentou, perante a Justiça Federal, contratos e notas fiscais fraudulentos firmados
pela Engevix Engenharia S/A ou algum dos consórcios dos quais é a empresa líder
com empresas de fachada controladas ALBERTO VOUSSEF, incorrendo, assim, na
prática do crime de uso de documento falso previsto no art. 304, c/c art. 299, ambos
do Código Penal.

148 Evento 25, autos 5044866-20.2014.404.7000 (Doe 45).
149 Evento 24, autos 5053845-68.2014.404.7000 (Doe 46).
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6. Capit ulação

Diante de todo o expo!:>to, o Ministério Público Federal denuncia:
I) pelo 1° Fato - "A": a) GERSON DE MELLO ALMADA, b) CARLOS

EDUARDO STRAUCH ALBERO, c) NEWTON PRADO JUNIOR como incursos nas
penas do art. 2° "caput" e § 4°, li, III, IV e V, da lei 12.850/2013, devendo incidir a
agravante do art. 2° § 3° da lei 12.850/2013 para o denunciado GERSON DE MELLO

ALMADA, que comandou o núcleo da organização referente à empresa Engevix;
11) pelo 2° e 3° conjuntos de fatos - "D" e "E": a) GERSON DE MELLO
ALMADA; b) CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e c) NEWTON PRADO
JUNIOR como incursos nas sanções do artigo 333, caput do Código Penal, por 33
vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com incidência da causa
especial de aumento prevista no parágrafo único do mesmo artigo tendo em vista
que, em razão das promessas de vantagens indevidas, o funcionário por equiparação
PAULO ROBERTO COSTA omitiu e praticou atos de ofício com infração de dever
funcional;

111) pelo 2° e 3° conjuntos de fatos - "D" e "E": a) LUIZ ROBERTO
PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 333, caput do Código Penal, por 32
vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com incidência da causa
especial de aumento prevista no parágrafo único do mesmo artigo tendo em vista
que, em razão das promessas de vantagens indevidas, o funcionário por equiparação
PAULO ROBERTO COSTA omitiu e praticou atos de ofício com infração de dever
funcional;
IV) pelo 2° e 3° conjuntos de fatos - "D" e "E": a) PAULO ROBERTO

COSTA e b) ALBERTO YOUSSEF como incursos nas penas do artigo 317, caput do
Código Penal, por 33 vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com
incidência da causa especial de aumento prevista no § 1° do mesmo artigo tendo em
vista que, em consequência das promessas de vantagens indevidas, o funcionário por
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função de direção da PETROBRAS;

V) pelo 4° conjunto de fat os - "F": a) GERSON DE MELLO ALMADA
e b) PAULO ROBERTO COSTA como incursos nas sanções do art. 1o c/c art. 1o § 2°,
II, da lei 9613/98 por 31 vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal),
com incidência da causa especial de aumento de pena do § 4° do mesmo artigo pelo
fato de o crime ter sido cometido por intermédio de organização criminosa.
VI) pelo 4° conjunto de fatos - "F", mais especificamente os 1°, 2° e
3° contratos do capítulo 4.2.1.: ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OUVEIRA,
como incurso nas sanções do art. 1° c/c art. 1° § 2°, II, da lei 9613/98 por 24 vezes,
em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com incidência da causa especial
de aumento de pena do § 4° do mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido
por intermédio de organização criminosa.

VII) pelo 4° conjunto de fatos - "F", mais especificamente o 1°
contrato do capítu lo 4.2.1.: CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, como incurso
nas sanções do art. 1° c/c art. 1° § 2°, I!, da lei 9613/98, por 13 vezes, em concurso
material (art. 69 do Código Penal) com incidência da causa especial de aumento de
pena do § 4° do mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido por intermédio
de organização criminosa.

VIII) pelo 4° conjunto de fatos - "F", mais especificamente o 2°
contrato do capítulo 4.2.1.: LUIZ ROBERTO PEREIRA, como incurso nas sanções do
art. 1° c/c art. 1° § 2°, li, da lei 9613/98, por 10 vezes, em concurso material (art. 69
do Código Penal) com incidência da causa especial de aumento de pena do § 4° do
mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido por intermédio de organização
criminosa.

IX) pelo 4° conjunto de fatos - "F", mais especificamente o 3° e o 4°
contratos do capítulo 4.2.1.: NEWTON PRADO JUNIOR, como incurso nas sanções
do art. 1° c/c art. 1° § 2°, II, da lei 9613/98, por 8 vezes, em concurso material (art. 69
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do Código Penal) com incidência da causa especial de aumento de pena do § 4° do
mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido por intermédio de organização
criminosa.
X) pelo 4° conjunto de fatos - "F", mais especificamente o 3°

contrato do capítulo 4.2.1.: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA e ENIVALDO

QUADRADO, como incurso nas sanções do art. 1° c/c art. 1° § 2°, 1!, da lei 9613/98,
por uma veze, em concurso material (art. 69 do Código Penal) com incidência da
causa especial de aumento de pena do § 4° do mesmo artigo pelo fato de o crime ter
sido cometido por intermédio de organização criminosa.
XI) pelo 5° conjunto de fatos- "J": a) GERSON DE MELLO ALMADA
como incurso nas penas do art. 304, c/c art. 299, ambos do Código Penal, por duas
vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal).
8. Requerimentos finais

Desse modo, requer o Ministério Público Federal:
a)

o recebimento desta denúncia, a citação dos denunciados para

responderem à acusação e sua posterior intimação para audiência una,
de modo a serem processados no rito comum ordinário (art. 394, § 1°, I,
do CPP), até fi nal cordenação, na hipótese de ser confirmada a
imputação, nas penas da capitulação;
b)

a oit iva das testemunhas arroladas ao fim dest a peça;

c)

seja conferida prioridade a esta Ação Penal, não só por contar

com réus presos, mas também com base no art. 71 da Lei 10.741/03
(Estatuto do Idoso), e no art. 11.2 da Convenção de Palermo (Convenção

da ONU contra o Crime Organ izado Transnacional - Decreto Legislativo
231/2003 e Decreto 5.015/2004);
d)

seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes,
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ou do seu equivalente, incluindo aí os numeranos bloqueados em
contas e investimentos bancários e os montantes em espécie
apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no
montante de pelo menos R$ 52.977.089,89, correspondente à 1% do
valor total de

todos os contratos e aditivos mencionados nesta

denúncia, no interesse dos quais houve o pagamento de propina à
PAULO ROBERTO COSTA ou à agentes, públicos e privados, por ele
indicados.
e)

sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o arbitramento

cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em favor da PETRO BRAS,
com base no art. 387, caput e IV, do CPP, no montante de R$
158.931.269,69, correspondente a 3% do valor total de todos

os

contratos e aditivos mencionados nesta denúncia, no interesse dos
quais houve a corrupção de empregados da PETROBRAS. Tal valor é
estimado com base no fato de que é possível supor, que, os
denunciados causaram danos a PETROBRAS de pelo menos o dobro
da propina que foi paga, à agentes públicos e privados, em decorrência
desses contratos. Esse valor deverá calculado independentemente da
quota parte da ENGEVIX nos consórcios que executaram tais contratos,
ante natureza solidária da obrigação, conforme art. 942, caput, segunda
parte, do Código Civil;
Curitiba, 11 de dezembro de 2014.

Deltan Martinazzo Dallag nol
Procurador República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República
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Carlos Fernando d os Santos Lima

Antônio Carlos Welter

Procu rador Regional ua República

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República
Paulo Roberto Galvão d e Carvalho
Procurador da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República
Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

ROL DE TESTEMUNHAS:

1) AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, brasileiro, divorciado, CPF 695.037.70882, residente na Rua Iara, 123, apartamento 101, ltaim, São Paulo/SF, sendo
colaborador da Justiça conforme acordo de colaboração apresentado nesta denúncia,
nos termos da Le1 12.850/13, como Doe 48 (depoimentos doe 53);

2) JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, brasileiro, casado, CPF 416.165.708-06,
residente na Rua Oscar de Almeida, 40, Morumbi, São Paulo/SP (depoimento
constitui Doe 49), sendo colaborador da Justiça conforme acordo de colaboração
apresentado nesta denúncia, nos termos da Lei 12.850/13, como Doe 50;
3) M EIRE BOMFIM DA SILVA POZA, brasileira, nascida em 24/02/1970, natural de São
Paulo/SP, contadora, CPF 112.934.478-97 (depoimento constitui DOC 24);

4) LEONARDO MEIRELLES, brasileiro, divorciado, nascido em 02/05/1975, natural de
São Paulo/SP. filho de Luiz Carlos Meirelles e Wilma Ribeiro Meirelles, empresário, CPF
265.416.238-99, residente na Rua Mateus Grou, 109, apartamento 43, Pinheiros, São
Paulo (depoimento constitui Doe 51);
5) JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO ["JOÃO PROCÓPIO"],
brasileiro, casado, nascido em 09/05/1946, filho de Luciano Pacheco de Almeida
Prado e de Yette Junqueira Almeida Prado, CPF 284.566.538-53, residente na Rua
Fidêncio Ramos, 128, apartamento 81, Vila Olímpia, São Paulo;
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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13 3

VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR
Autos n° 5053845-68.2014.404.7000 e 5044866-20.2014.404.7000 (IPL referente à
ENGEVIX), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL originário), 5073475-13.2014.404.7000
(Buscas e Apreensões) e conexos

1 - O Ministério Público Federal oferece denúncia em separado em
desfavor de ALBERTO VOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA, WALDOMIRO DE

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, ENIVALDO QUADRADO,
GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON
PRADO JUNIOR, LUIZ ROBERTO PEREIRA, com anexos que a integram para os
devidos fins, registrando que a imputação dos crimes mencionados de cartel, contra
as licitações e tributários será" oferecido em denúncia autônoma.
2 - A f im de cumprir o art. 7°, § 3°, da lei 12.850/2013, os acordos de
colaboração premiada de JULIO CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA DE RIBEIRO e
PAULO ROBERTO COSTA se encontram nos anexos 50, 48 e 52, respectivamente.
3 -

Requer seja juntada a Folha de Antecedentes Criminais dos

denunciados constantes dos bancos de dados de que tem acesso a Justiça Federal.
4 - Requer seja oficiado a Petróleo do Brasileiro S/A, a fim de que

encaminhe todos os contratos e aditivos contratuais celebrados entre a Engevix
Engenharia S/A ou algum de seus Consórcios e a empresa estatal mencionados na
denúncia ora oferecida.

5 - Incabível a suspensão condiciona l do processo em razão da pena
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mínima cominada aos delitos.

.. .. ·~~~-

5 -Em relação aos denunciados presos, é certo afirmar que,
considerando o papel central desempenhado pelos detidos na organização criminosa
e a magnitude do dano causa à PETROBRAS 5/A, como também a dimensão do
esquema de corrupção que aparentemente não se restringe aos negócios da estatal,
tem-se que os requisitos da segregação cautelar para garantia da ordem pública e
econômica estão presentes, mormente, tendo em conta a gravidade concreta dos
delitos e o não desmantelamento completo da organização criminosa.
Curitiba, 11 de dezembro de 2014.
Deltan Martinazzo Da llagnol
Procurador República
J a nuário Paludo
Procurador Reg ional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos lima

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República
Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República
Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 8

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dois dias dois do mês de dezembro, do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, certifico, para os
devidos fins, que este volume de número 8 (oito), com folhas
numeradas de 2404 a 2613-A, pertencente à Denúncia por Crime
de Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira
Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em
desfavor da Excelentíssima Senhora Presidente da República,

da
lavro e subscrevo a presente autuação.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 9

AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, autuo os documentos
que

se

seguem,

à

referentes

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade n. 1/2.015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,

Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em desfavor da
República, Dilma Vana
8. E, para constar,
eu,

o

....

o

.;{.4..

0

.. .... .. ..

o . . . . . o,

Sílvio
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
fORÇA TAR EFA "OPERAÇÃO L AVA JATO"

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
PARANÁ
Autos n°

5053744-31.2014.404.7000

(IPL

referente

à Mendes Júnior), 5073475-

13.2014.404.7000 (buscas e apreensões), 5049557-14.2013.404.7000 (autos originais) e
conexos
O MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL, por seus Procuradores da República
signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparecem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no inquérito policial em epígrafe e
com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para oferecer

DENÚNCIA em face de:
ALBERTO YOUSSEF [YOUSSEF] (atuou como doleiro e operador, esperandose hoje que colabore com a Justiça após validação de acordo de colaboração
pendente de homologação), brasileiro, casado, filho de Kalim Youssef e
Antonieta Youssef, nascido em 06/10/1967, natural de Londrina/PR, segundo
grau completo, empresario, RG 35064702/SSSP/PR, CPF 532050659-72,
residente na Rua Doutor Elias Cesar, 155, ap. 601, bairro Jd. Petropolis,
Londrina/PR, atualmente recolhido na Polícia Federal de Curitiba;
PAULO ROBERTO COSTA (ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS),
brasileiro, casado, nascido em 01/01/1954, filho de Paulo Bachmann Costa e
Evolina Pereira da Silva Costa, natural de Monte Alegre/PR, instrução,
instrução terceiro grau completo, profissão Engenheiro, portador do
documento de idade n° 1708889876/CREA/RJ, CPF 302612879-15, com
endereço na Rua Ivando de Azambuja, casa 30, condomínio Rio Mar IX, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, atualmente recolhido em prisão domiciliar no Rio
de Janeiro/RJ;
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- -- - - W A LDOMIRO DE OLIVEIRA (atuou como operador), conhecido "Bom
Velhinho", brasileiro, casado, nascido em 18/07/1943, natural de Santa Cruz
do Rio Pardo/SP. filho de Manoel de Oliveira e Arlinda Candida de Oliveira,
aposentado, CPF 253.798.098-4, residente na Estrada Municipal Benedito
Antonio Ragani, 2300, Chácara Recanto Três Corações, Pinheirinho, CEP
13250-00, Itatiba/SP;
(Administrador da GFD
CARLOS ALBERTO PEREI RA DA COSTA
Investimentos Ltda.), brasileiro, divorciado, nascido em 11/12/1969, natural de
São Paulo/SP. filho de Arare Pereira da Costa e Oraide Faustino da Silva,
advogado, CPF 613.408.806-44, residente na Alameda dos Guatás, 1367,
apartamento 111, Saúde, CEP 4053043, São Paulo/SP;
JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO ["JOÃO
PROCÓPIO" ], brasileiro, CPF 284.566.538-53, nascido em 09.05.1946, filho de
Yette Junqueira de Almeida Prado, endereço residencial R. Riachuelo, n° 355,
centro, Jaú-SP;
ENIVALDO QUA DRADO (responsável pela parte financeira da GFD
Investimentos Ltda.), brasileiro, casado, nascido em 15/02/1965, natural de
São Caetano do Sui/SP, filho de Oswaldo Quadrado e Herminia Dinise
Quadrado, empresário, CPF 021.761.688-79, residente na Rua Jacinto Funari,
101, Jardim Europa, CEP 19814-550, Assis/SP;
SÉRGIO CUNHA MENDES (Diretor Vice-Presidente Executivo da Mendes
Júnior Trad ing e En genharia S.A.), brasileiro, casado, nascido em
17/02/1956, natural de Belo Horizonte/MG, filho de Sânzio Valle Mendes e
Maria Beatriz da Cunha Mendes, empresário, CPF 311.654.356-91, residente
no SHIS QI13, conjunto 07, casa 23, Lago Sul, CEP 71635-070, Brasília/DF,
atualmente preso à disposição do Juízo;
ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA (Diretor de Óleo e Gás da M endes Júnior
Tradi ng e Engenharia S.A.), brasileiro, divorciado, nascido em 04/10/1958,
natural de Recife/PE, filho de Paulo Pinto de Oliveira e Olga Pinto de Oliveira,
engenheiro eletricista, CPF 214.981.134-00, residente na Avenida Boa Viagem,
3854, apartamento 101, Boa Viagem, CEP 51021-000, Recife/PE;
ÂNGELO ALVES M EN DES (Diretor Vice-Presidente Corporativo da Mendes
Júnior Trading e Engenharia S.A.), brasileiro, casado, nascido em
31/07/1958, natural de Belo Horizonte/MG, filho de Alberto Laborne Va lle
Mendes e Edwiges Alves Mendes, engenheiro civil, CPF 257.398.246-72,
residente na Rua Rio de Janeiro, 2299, apartamento 101, Lourdes, CEP 30160042, Belo Horizonte/MG;
ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES (Representante da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S.A. em seus contratos com a PETROBRAS), brasileiro,
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nascido em 01/09/1954, CPF 245.827.196-00, residente na Rua Cachoeira de "\
Minas, 10, apartamento 1001, Gutierrez, CEP 30440-450, Belo Horizonte/MG;
JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE (Engenheiro da Área Operacional de
Obras e Gerente de Contratos da Mendes Júnior Trading), brasileiro, casado,
nascido em 01/10/1946, natural de Uberaba/MG, fi lho de Randolpho de Melo
Resende e Nizia Cruvinel Resende, engenheiro, CPF 112.676.076-53, residente
na Avenida Leopoldino de Oliveira, 3780, apartamento 702, CEP 38010000, Centro, Uberaba/MG,
ANTONIO CARLOS FIORAVANTE BRASIL PIERUCCINI ["ANTONIO
PIERUCCINI"]. brasileiro, CPF n° 028.718.749-72, nascido em 21.07.1948,
filho de Dinarte Pieruccini e Maria Idalina Fioravant e Pieruccini. endereço
residencial Av. República Argentina, n° 151, apartamento 302, Água Verde,
Curitiba-PR, endereço comercial Travessa Augusto Marach, n° 69, Novo
Mundo, Curitiba-PR;
MÁRIO

LÚCIO

DE OLIVEIRA ["MÁRIO LÚCIO"].

brasileiro, CPF n°

505.495.376-00 filho de Dulcimar de Oliveira, nascido em 18.06.1965,
endereço residencia l R. dos Tapes, n° 56, apartamento 162, bloco B, Cambuci,
São Paulo;
RICARDO

RIBEIRO

PESSÔA,

brasileiro,

casado,

engenheiro,

CPF

n°

063.870.395-68, nascido em 15/11/1951, fi lho de Heloisa de Lima Ribeiro
Pessoa, residente e domiciliado àAiameda Ministro Rocha Azevedo, n° 872,
apartamento 141, Jardins, São Paulo/SP, CEP 01410-002;
JOÃO DE TEIVE E ARGOLLO, brasi leiro, casado, engenheiro civil, CPF n°

764.362.338-49, residente e domiciliado à Avenida Sete de Setembro, n°
1682, apartamento 2701, Victoria, Salvador/BA, CEP 40080-004;
SANDRA RAPHAEL GUIMARÃES, brasileira, CPF 11° 248.774.175-91, nascida
em 25/02/1964, filha de Aurora Pellegrini Raphael, residente e domiciliada à
Rua Orlando Gomes, n° 44, lot Ver Piata H 24, Piata, Salvador/BA, CEP 41650-

010.
pela prática dos seguintes fatos delituosos:
SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO
ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL
RESENDE, na condição de administradores e agentes da empresa Mendes Júnior Trading
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1
,

bem como de consórcios de que a empresa participou, violaram o
disposto no art. 2°, caput e § 4°. li. ill, IV e V c/c art. 1°. §1 °. ambos da Lei 12.850/13, no

e Engenharia S.A.

período compreendido entre 2004 e 14 de novembro de 2014 2, porque (A) promoveram,
constituíram e integraram, pessoalmente e por meio de terceiros, organização criminosa,
associando-se com administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO
CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, OAS, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ
GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA 3, de forma estruturalmente
ordenada, de modo permanente e com a divisão de tarefas, no objetivo de praticar todos
os crimes descritos nesta denúncia e de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas
mediante:
(B) a prática do crime de cartel em âmbito nacional, previsto no art. 4'. li. "a"
e "b", da Lei 8.137/90, tendo para tanto formado acordos, ajustes e alianças entre

ofertantes, com o objetivo de fixarem artificia lmente preços e obterem o controle do
mercado de fornecedores da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e

(C) a prática de crimes contra as licitações, previsto no art. 90. da Lei
8.666/96, uma vez que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por intermédio de
ajustes e combinações, o caráter competitivo de diversos procedimentos licitatórios
daquela Estatal, com o intuito de obter, para si e para outrem, vantagens decorrentes da
adjudicação do objeto da licitação.
Embora seja objeto desta acusação o crime de formação de organização
criminosa e outros crimes abaixo descritos, não estão ainda send o imputados, nesta
1 Fundada em 1959, a Mendes Júnior trabalha com g randes obras, possuindo projetos no Brasil e no
ex"terior. com destaque aos segmentos de óleo e gás, industrial e infraestrutura. Atuou na construção de
hidrelétricas no Brasil (como Furnas e Itaipu), no Uruguai e na Bolívia, bem como em edificações,
aeroportos, portos, plataformas, sistemas de metrô, ferrovias, rodovias e pontes, como a Rio-Niterói,
realizando, ainda, projetos de refin arias du tos. plataformas, empresas siderúrgicas, de mineração, entre
outros. (Informação disponível no site: http://www2.mendesjúnior.com.br/Paginas/Apresentacao.aspx).
2 Data da deflagração e cumprimento de buscas e apreensão na sede da MENDES JÚNIOR, assim como da
prisão de um de seus administradores.
3 As condutas dos agentes ligados às demais empreiteiras serão denunciadas em ações próprias, na forma
do art. 80 do Código de Processo Penal, muito embora façam todos parte de um único esquema
criminoso.
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denúncia, os cri mes de cartel e contra as licitações.4
Para facilitar a prática dos crimes supramencionados, no mesmo período,
SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES,
ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, na condição

de administradores e gestores da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.,
juntamente com administradores das demais empreiteiras cartelizadas, praticaram o delito
de corru[>ção ativa, previsto no art. 333. caout e parágrafo único. do Código Penal, pois (D)
ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados públicos da PETROBRAS,
notadamente aos seus então Diretores de Abastecimento e de Serviços, PAULO ROBERTO
COSTA e RENATO DUQUE5 , para determiná-los a praticar e omitir atos de ofício, sendo que

tais empregados incorreram na prática do delito de corrupção passiva. previsto no art. 317,
caout e §§1 ° e 2°. c/c art. 327. §2°. todos do Código penal, pois (E) não só aceitaram tais
promessas de vantagens ind evidas, em razão da função, como efetivamente deixaram de
praticar atos de ofício com infração de deveres funcionais, e praticaram atos de ofício nas
mesmas circunstâncias, tendo recebido vantagens indevidas para tanto.
Também no período compreendido entre 2004 e 2014, ao ocultarem e
dissimularem a origem, disposição, movimentação, localização e propriedade dos valores
provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de organização criminosa (A), formação
de cartel (B), fraude à lici tação (C) 6, corrupção (D e E), SÉRGIO CUNHA MENDES,
ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VILAÇA
GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, na condição de administradores e

agentes da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., valendo-se para tanto
dos serviços do operador ALBERTO YOUSSEF, assim como de WALDOMIRO DE
OUVEIRA, violaram o disposto no art. 1° da Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime
4 Isso é feito com o objetivo de facilitar o trâmite desta ação inicial. que envolve réus presos, sem prejuízo
do futuro oferecimento de nova acusação, específica para tais crimes.
5 As condutas de RENATO DUQUE e de outros empregados corrompidos da PETROBRAS serão denunciadas
em ações próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo Penal.
6 Na forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98, a presente denúncia é ofertada com base também na presença
de indícios veementes da prática dos delitos de formação de cartel (8), fraude a licitação {C), os quais,

ressalva-se, serão denunciados em ações próprias.
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de lavagem de capitais (F).
Além disso, e no decorrer das operações de lavagem, os denunciados
referidos no último parágrafo também praticaram (G) crimes contra a ordem tributária,
previstos no art. 1°, I e Il, da Lei 8.137/90,7 visto que, mediante a prestação de declarações
falsas às autoridades fazendárias e a inserção de elementos inexatos em documentos e
livros exigidos pela lei fiscal, fraudando a fiscalização tributária, suprimiram e reduziram
tributos e contribuições sociais e seus acessórios. 8
Por fim, mas ainda no contexto da prática dos crimes de lavagem de capitais,
os integrantes da organização criminosa ora denunciada, especialmente o núcleo de seus
operadores capitaneado por ALBERTO YOUSSEF, também fizeram operar instituições
financeiras sem autorização legal, realizaram contratos de câmbio fraudulentos e
promoveram, mediante operações de câmbio não autorizadas, a saída de moedas ou
evasão de divisas do País, incorrendo na prática (H) dos delitos previstos nos arts. 16. 21.
parágrafo único. e 22. caput e parágrafo único. da Lei 7.492/19869.
SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, ÂNGELO
ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL
RESENDE, na condição de administradores e/ou agentes da empresa Mendes Júnior
Trading e Engenharia S.A., também fizeram uso de documentos ideologicamente falsos
quando apresentaram, no dia 13/10/2014, sem ressalvas, perante a Justiça Federal,

7 Conforme adiante será narrado, a organização criminosa ora denunciada serviu-se de empresas de
fachada para a celebração de contratos ideologicamente falsos com as empreiteiras cartelizadas. Assim, a
partir de tais contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram transferências e
pagamentos sem causa. Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais, também resultou na
prática de crimes tributários, pois mediante tais pagamentos foram suprimidos tributos e contribuições
sociais devidos à União, seja porque (a) sobre eles deveria incidir retenção na fonte de imposto de renda,
na alíquota de 35%, na forma dos arts. 61 e 62 da Lei n° 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que
(b) eles foram lançados na contabilidade regular das empreiteiras como custos, ensejando a ilegal
redução da base de cálculo do Imposto de Renda.
8 Esses crimes contra a ordem tributária, muito embora também façam parte do esquema criminoso ora
narrado, serão denunciados em ações penais próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo Penal.
9 Tais crimes, praticados pela organização crimmosa contra o sistema financeiro nacional, conforme adiante
será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo processados nos
processos criminais n° 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, em trâmite perante a 13•
Vara Federal de Curitiba/ PR.
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contratos fraudulentos firmados pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. com
empresas de fachada controladas por ALBERTO YOUSSEF, incorrendo, assim, na prática (J}
do crime de uso de documento falso previsto no art. 304, c/c art. 299. ambos do Código
Penal.
Além da prática dos delitos acima descritos, no período compreendido entre

2006 e, ao menos, 17 de março de 201410, ALBERTO YOUSSEF,juntamente com ENIVALDO
QUADRADO, JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALM EIDA PRADO, ANTONIO
CARLOS FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE OUVEIRA PIERUCCINI, incorreram (1) na
prática do crime de lavagem de capitais, pois, violando o disposto no art. 1o da Lei

9613/98, ocultaram e dissimularam, por intermédio da empresa GFD INVESTIMENTOS a
origem, disposição, movimenta ção, localização e propriedade dos valo res provenientes,
direta e indiretamente, dos delitos de organização criminosa (A), f ormação de cartel (B),
fraude à licitação (C)

11
,

corrupção (D e E), descritos nesta peça, nas outras denúncias

ofertadas na data de hoje em face de administradores e gestores de empreiteiras
cartelizadas OAS, UTC, CAMARGO CORREA, ENGEVIX e GALVÃO ENGENHARIA, bem como
dos delitos que estão pormenorizados no itern 6 da presente denúncia, dentre os quais os
previstos nos arts. 16, 21, parágrafo único, e 22, coput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986
e art. 1° da 9.613/98.
Todos esses crimes foram praticados de modo consciente e voluntário pelos
denunciados. Embora todos sejam descritos nesta denúncia, porque se inserem num
mesmo contexto 12, são objeto da imputação apenas os fatos A (organização criminosa), D
(corrupção ativa), E (corrupção pa ssiva), F (lavagem de dinheiro), J (uso de document o
falso) e I (lavagem de bens da empresa GFD), não sendo denunciados os fatos B (cartel), C
(fraude à licitação), G (sonegação fiscal) e H (crimes contra o sistema financeiro).
Do mesmo modo, embora sejam mencionados ao longo da denúncia, para
10 Data da prisão cautelar de ALBERTO YOUSSEF.
11 Na forma do art. 2°, §1°, da Le1 9.613/98, a presente denúncia é ofertada com base também na presença
de indícios veementes da prática dos delitos de formação de cartel (B), fraude a licitação (C), os quais,
ressalva-se, serão denunCfi;dos em ações próprias.
12 O desdobramento é feito com base no art. 80 do CPP.
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efeitos de contextualização, não serão objeto desta denúncia, mas de peça acusatória
autônoma, os crimes de corrupção e corre latos relativos a RENATO DE SOUZA DUQUE, exDiretor de Serviços da PETROBRAS, e a outros empregados da PETROBRAS.

1. Contextualização das investigações.
Esta denúncia decorre da continuidade da investigação 13 que visou a
apurar inicialmente diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um
grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnaciona l.
A investigação ini cialmente apurou a conduta do "doleiro" CARLOS HABIB
CHATER e pessoas físicas e jurídicas a ele vincu ladas, ligada a um esquema de lavagem de
dinheiro envolvendo o ex-deputado federa l JOSÉ MOHAMED JANENE e as empresas CSA
Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda, sediada em Londrina/PR. Essa
apuração inicial resu ltou em ação penal nos autos n° 5047229-77.2014.404.7000, em
trâmite perante este r. Juízo.
Durante as investigações, o objeto da apuração foi ampliado para diversos
outros doleiros, que se relacionavam entre si para o desenvolvimento das atividades
13 A presente denúncia decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes autos,
relacionados ao presente feito: 5049597-93.2013.404.7000 (Interceptação telefônica e telemática
específica de YOUSSEF, distribuído por dependência em 08/11/2013); 5027775-48.2013.404.7000
(Qu ebra de sigilo bancário de MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA, WALDOMIRO DE
OUVEIRA, EDILSON FERNANDES RIBEIRO, MARCELO DE JESUS CIRQUEIRA); 5007992-36.2014.404.7000
(Quebra de sigilo bancário e fiscal (GFD INVESTIMENTOS, LABOGEN QUIMICA FINA, INDUSTRIA DE
MEDICAMENTOS LABOGEN, PIROQUIM!CA COMERCIAL, KFC H!DROSSEMEADURA, EMPREITEIRA
RIGIDEZ, RCI SOFTWARE, RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA, MALGA ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e
BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA); 5001446-62.2014.404.7000 (Pedido de busca e
apreensão/prisão principal - OPERAÇÃO BIDONE); 5014901-94.2014.404.7000 (Pedido de prisão
preventiva e novas buscas - OPERAÇÃO B!DONE 2); 5021466-74.2014.404.7000 (Pedido de busca e
apreensão/condução coercitiva - OPERAÇÃO B!DONE 3), 5010109-97 .2014.404.7000 (Pedido
desmembramento), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL originário), 5053744-31.2014.404.7000 (lPLs
referentes à Mendes Júnior) e 507347 5-13.2014.404.7000 (em que deferidas as buscas e apreensões
sobre as empreiteiras e outros criminosos).
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criminosas, mas que formavam grupos autônomos e independentes, dando origem a '
quatro outras invcstignçõcs: 14
1) LAVAJATO - envolvendo o doleiro CARLOS HABIB CHATER, denunciado
nos autos n° 5025687-03.2014.404.7000 e 5001438-85.2014.404.7000,
perante esse r. Juízo;
2) BIDONE - envolvendo o doleiro ALBERTO YOUSSEF denunciado nos
autos de ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000 e em outras ações
penais, perante esse r. Juízo;
3) DOLCE VITTA I e TI - envolvendo a doleira NELMA MITSUE PENASSO
KODAMA, denuncia da nos autos da ação penal n° 502624305.2014.404.7000, perante esse r. Juízo;
4) CASABLANCA - envolvendo as atividades do doleiro RAUL HENRIQUE
SROUR, denunciado nos autos da ação penal n° 502569225.2014.404.7000, perante esse r. Juízo.
O relacionamento entre os referidos núcleos pode ser visualizado
facilmente a partir do esquema visual exemplificativo abaixo: 15
14 IPL 1000/2013 - destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE PENASSO
KODAMA (Operação Dolce Vita); IPL 1002/2013 - destinado a apurar as atividades do doleiro RAUL
HENRIQUE SROUR (Operação Casablanca); IPL 1041/2013 - destinado a apurar as atividades
empreendidas pelo doleiro YOUSSEF (Operação Bidone).
15 A natureza dos vínculos e relacionamentos, retratados exemplificativa e esquematicamente na imagem, é
explicada em pormenores nas exceções de competência em que se manifestou o Ministério Público
Federal, como, por exemplo, naquela soh o n(JmPro S0507g0-12.2014404.7000.
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Nesses núcleos criminosos foi constatada a prática de outros delitos,
dentre eles, fatos relacionados à organização criminosa, evasão de divisas, falsidade
ideológica, corrupção de funcionários públicos, tráfico de drogas, peculato e lavagem de
capitais, sendo que todos estes fatos se encontram sob apuração ou processamento
perante a 13a Vara Federal de Curitiba, cujos procedimentos foram cindidos com fulcro no
art. 80 do Código de Processo Penal.
Durante as investigações da operação "BIDONE", verificou-se que a
organização criminosa capitaneada por ALBERTO YOUSSEF também participava ativamente
da prática de delitos contra a administração pública praticados no seio e em desfavor da
PETROBRAS. Foi proposta, assim, a açã o penal n° 5026212.82.2014.404.7000, na qual, a

partir de evidências de superfatu ramento da Unidade de Coqueamento Retardado da
Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, de responsabilidade do CONSÓRCIO
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NACIONAL CAMARGO CORREA, liderado pela empreiteira CAMARGO CORREA 5/A,
imputou-se a PAULO ROBERTO COSTA, ex-diretor de abastecimento da PETROBRAS, a
prática de lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública e
participação na organização criminosa l1derada pelo doleiro ALBERTO VOUSSEF.
Com o aprofundamento das investigações, não só restou comprovada a
prática do crime antecedente da lavagem de dinheiro denunciada nos autos n°
5026212.82.2014.404.7000, ou seja, a prática de corrupção ativa e passiva de empregados
da PETROBRAS no âmbito das obras da Refinaria Abreu e Lima - RNEST, como também
em diversas outras grandes obras conduzidas pela PETROBRAS entre os anos de 2006 e

2014, incluindo a Refinaria REPAR, com sede em Araucária, no Paraná.
Desvelou-se a existência de um grande esquema criminoso envolvendo a
prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, com a
formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as empresas OAS,
ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR,
PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEV!X, SETAL, GDK e GALVÃO
ENGENHARIA Esse esquema possibilitou que fosse fraudada a competitividade dos
procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre
os anos de 2004 e 2014, majorando ilegalmente os lucros das empresas em centenas de
milhões de reais.
Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste
cartel de grandes empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados públicos
do alto escalão da PETROBRAS, notadamente dos então Diretores de Abastecime nto e de
Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, assim como foram recrutados, para
a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos, ALBERTO YOUSSEF e outros grandes
operadores e doleiros em ati vidade no mercado negro brasileiro e internacional.
Serão narrados, nos próximos itens, o funcionamento da organização
criminosa integrada pelos denunciados e do cartel de empreiteiras de que participavam,
bem como a corrupção ativa e passiva dos empregados da PETROBRAS coo ptados por tal
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recebido da PETROBRAS e utilizado para tentar conferir uma aparência lícita ao
pagamento de propina a agentes públicos e privados envolvidos no esquema criminoso,
dentre estes a celebração de contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos e a
emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas de fachada.
Para facilitar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos
recu rsos que alimentaram o esquema criminoso que é objeto desta denúncia:

Organização Crimi nosa

canelde EmP1 .,"b s
contratadas p e la
Petrobra'õ:
Odebrecht, urc, Camargo
Correa, TECHINT, Andrade

Gutierr'el.Mendes JUmor ,

Promon,MPE. SETA L·
SOG,OAS,

Corruçção auva
Cartel
Cormpc~o passiva

$
$
$
$

s

s
$
$
$SL_~==========~~~;;==~--~
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2. Organização Criminosa (1o FATO - "A")

No período compreendido entre 2004 e, ao menos, 14 de novembro de
201416, uma grande organização criminosa estruturou-se com a finalidade de praticar
delitos no seio e em desfavor da PETROBRAS, a qual compreende três núcleos
fundamentais:
O primeiro núcleo, integrado por SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO
CUNHA DE OUVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES

e

JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE,. na condição de admin istradores e agentes da

empresa Mendes Júnior Trading e Eng enharia S.A., assim como pelos administradores
das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ,
OAS, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO
ENGENHARIA, voltava-se à prática de crimes de cartel e licitatórios contra a PETROBRAS,
de corrupção de seus agentes e de lavagem dos ativos havidos com a prática destes
crimes.
O segundo núcleo, integrado por PAULO ROBERTO COSTA, RENATO
DUQUE e outros empregados do alto escalão da PETROBRAS, foi corrompido pelos
integrantes do primeiro núcleo, passando a auxiliá-los na consecução dos delitos de cartel
e licitatórios. Enquanto PAULO ROBERTO COSTA foi diretor de Abastecimento da
PETROBRAS, entre 14/05/04 e 29/04/12 (Anexo 129}, RENATO DUQUE foi diretor de
Serviços desta Estatal, entre 31/01/2003 e 27/04/2012 (Anexo 130). Para melhor ilustrar a
estrutura coorporativa da PETROBRAS à época dos fatos verifique-se o seguinte esquema
visual 17:
16 Data da deflagração e cumprimento de buscas e apreensão na sede da MENDES JÚNIOR, assim como da
prisão de um de seus administradores.
17 Disponível no site: "http://www.clickmacae.com.br/?sec=368&pag=pagina&cod=284".
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O terceiro núcleo, integrado por ALBERTO YOUSSEF, outros integrantes
da organização por ele liderada, e outros operadores, atuava para operacionalizar o
pagamento das vantagens indevidas aos integrantes do segundo núcleo, assim como pa ra
a lavagem dos ativos decorrentes dos crimes perpetrados por toda a organização
crimin osa.
Assim, incorrendo na prática do crime de organização criminosa, previsto no
art. 2°, caput c/c art. 1°, §1 °, ambos da Lei 12.850/13, SÉRGIO CUNHA MENDES,

ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VILAÇA
GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, de modo consciente e voluntário,
entre 2004 e 2014, na condição de administradores e agentes da Mendes Júnior Trading
e Engenharia S.A., promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por
interpostas pessoas, organização criminosa, associando-se entre si e aos administradores
das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHI NT, ANDRADE GUTIERREZ,

OAS, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO
ENGENHARIA, de forma estr·uturalmente ordenada e permanente, com divisão de tarefas,
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no objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática de
crimes:
i) de cart el, em âmbito nacional. previsto no art. 4°, II, "a" e "b", da Lei
8.137/90, tendo para tanto formado acordos, ajustes e alianças, com o objetivo de, como
ofertantes, fixarem artificialmente preços e obterem o controle do mercado de
fornecedores da PETROBRAS;
ii) contra as licitações, em âmbito nacional, previsto no art. 90. da Lei

8.666/96, uma vez que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por intermédio de
ajustes e combinações, o caráter competitivo de diversos procedimentos licitatórios
daquela Estatal, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagens decorrentes da
adjudicação do objeto da licitação;
iii) de corrupção ativa, previsto no art. 333. caput e parágrafo único, do
Código Penal, pois ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados públicos
da PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de Abastecimento e de Serviços,
PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE;
iv) de lavagem de ativos, previsto no art. 1° da Lei 9.613/98, pois
ocultaram e dissimularam a origem, disposição, movimentação, localização ou propriedade
dos va lores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de organização criminosa,
formação de cartel, fraude à licitação, corrupção e. ainda, contra a ordem tributária,
valendo-se para tanto dos serviços do operador ALBERTO YOUSSEF e de seus comparsas;
v) contra o sist ema f inanceiro nacional, previstos nos arts. 16, 21.
parágrafo único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986, pois, uma vez recebidos
os valores das empreiteiras, os operadores integrantes do terceiro núcleo da organização
criminosa, especialmente ALBERTO YOUSSEF e LEONARDO MEIRELLES, fizeram operar
instituições financeiras sem autorização legal, realizaram contratos de câmbio fraudu lentos
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e promoveram, mediante operações de câmbio não autorizadas, a saída de moeda e
evasão de divisas do PaísY
No próximo tópico serão traçadas as linhas gerais de todos os delitos
praticados por esta Organização Criminosa para em seguida delinear os papeis
especificamente desempenhados pelos denunciados SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO
CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO ALVES M ENDES, ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES e
JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, na condição de administradores e agentes da
empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.
2.1. Dos delitos praticados pela Organização Criminosa
De fato, as

a!JUfi:H,.Ões

comprovaram que SÉRGIO CUNHA MENDES,

ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VILAÇA
GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, na condição de administradores e
agentes da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., associaram-se aos
administradores das demais empresas do cartel, indicadas acima, todas grandes
empreiteiras com atuação no setor de infraestrutura, para, com abuso do poder
econômico, dominar o mercado de grandes obras de engenharia civil demandadas pela
PETROBRAS e eliminar a concorrência.
Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes
obras realizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em impor preços
maiores aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência, tornar certa a
contratação em um volume determinado de obras e escolher as obras que lhes eram mais
adequadas conforme a região ou por conhecimento técnico, dentre outras vantagens.
18 Tais crimes, praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme adiante
será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo processados, em
grande parte, nos processos criminais n° 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, em
tràmite perante a 133 Vara Federal de Curitiba/PR. Parte dos fatos conexos, inclusive envolvendo corretora
de valores, ainda estão sob investigação.
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- - -- -O cartel atuante no mercado de obras da PETROBRAS teve composrçao
variável através do tempo. Assim, em uma primeira fase, que perdurou até meados da
década de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de "CLUBE", era formado pelos
seguintes grupos empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO CORREA, 4)

TECHINT, 5) ANDRADE GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE, e 9)
SETAL- SOG.
Contudo, após certo período de funcionamento, o "CLUBE" de grandes
empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para que o Cartel
pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a ser superado
referia-se ao fato de qu e o CLUBE não estava contemplando algumas das grandes
empreiteiras brasileiras, de sorte que per sistid cerld concorrência - mesmo que de forma
mitigada - em alguns certames para grandes obras da PETROBRAS. Além disso, houve
grande incremento na demanda de grandes obras da petrolífera.
Assim, a partir do ano de 2006, admitiu-se o ingresso de outras
companhias no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis)
empresas. Diante disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE: 10)

OAS; 11) SKANSKA, 12) QUEIROZ GALVÃO, 13) lESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK e 16)
GALVÃO ENGENHARIA.
Algumas outras empresas de fora do "CLUBE" ainda participaram e
venceram de forma esporádica determinadas licitações na PETROBRAS, mediante
negociação com o "CLUBE" e, não raro, com pagamento de propina para os funcionários
da PETROBRAS. Essas empresas foram a ALUSA, FIDENS, JARAGUA EQUIPAMENTOS,
TOMÉ ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.
Assim, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa, o
cartel formado pelas empresas do "CLUBE" passou a vencer e adjudicar todas as licitações
para grandes obras da PETROBRAS em todo território nacional. Para o controle do
mercado relevante de engenharia e serviços na referida Estatal, as empreiteiras integrantes
do ''CLUBE" também contaram com o auxílio dos diretores da PETROBRAS e funcionários
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públicos por equiparação, RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA, que garantiam
que os intentos do grupo crim inoso fossem atingidos - conforme se verá nos itens
adiante.
A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios econômicos
indevidos pelas empresas cartelizadas. O cri me em questão conferia às empresas
participantes do "CLUBE" ao menos as seguintes vantagens:
a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam

obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia a
ocorrência de sobrepreço no custo da obra;

b) as empresas integrantes do "CLUBE" podiam escolher as obras que
fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou aptidão técnica,
afastando-se a competitividade nas licitações dessas obras;
c) ficavam desoneradas tota l ou parcialmente das despesas significativas

inerentes à confe cção de propostas comercia is efetivas nas licitações que
de antemão já sabiam que não iriam vencer 19; e
d) e liminação da concorrência por meio de restrições e obstácu los à

participação de empresas alheias ao "CLUBE".
Essas vantagens, de caráter nitidamente econômico, constituíam

Q

proveito obtido pelas empresas com a prática criminosa da fo rmação de cartel e fraude à
licitação. O produto desse crime, a lém de ser contabilizado para o lucro das empresas,

19 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam ter
custos menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não iriam sair vencedoras.
Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava 1nvest1r na formulação de uma proposta
"séria", a qual chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a complex1dade da obra. Já as
concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma aparência de falsa competição não
investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os custos de seu orçamento para ser derrotada
no simulacro de licitação. Com isso, dispendiam valor substancialmente menor por certame disputado.
Bem na verdade, as empresas perdedoras tomavam conhecimento do valor a ser praticado pela
vencedora e apresentavam sempre um preço superior aquele.
18/170

2651

2652

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO FEOERAL

também servia em parte para os pagamentos (propina) feitos aos empregados públicos da
PETROBRAS e a terceiros (operadores, agentes políticos e partidos políticos), por via
dissimulada, conforme adiante será descrito.
Com efeito, com a finalidade de balizar a condução de seus processos
licitatórios, a PETROBRAS estima internamente o valor total da obra, mantendo em
segredo tal montante perante os interessados. Além disso, ela estabelece, para fins de
aceitabilidade das propostas dos licitantes interessados, uma faixa de valores que varia
entre -15% ("mínimo") até +20% ("máximo") em relação a tal estimativa.
Contudo, conforme já apurado pelo TCU20 e também recentemente pela
PETROBRAS, a partir de Comissões Internas de Apuração constituídas para analisar os
procedimentos de contratação adotados na implantação da Refinaria Abreu e Lima RNEST 21, em Ipojuca/PE, e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)22, em
Itaboraí!RJ, é possível vislumbra r que o valor das propostas das empresas vencedoras do
certame - participantes do Cartel - via de regra aproximavam-se do valor máximo ("teto")
das estimativas elaboradas pela Estatal, em alguns casos até mesmo o superando.
Nesse sentido, a partir do referido material fornecido pelo TCU,
consolidou-se a seguinte tabela, com informações de alguns certames/contratos da
PETROBRAS no âmbito das Refinarias REPAR e RNEST:

I

I

CONTRATO

810
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PROPOSTAS
APRESENTADAS
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A PROPOSTA
M[NOR E X%

I
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Carioca,

Cont rera~.

~n sórcio

I

VAlOR DO
CONTRATO I
VALOR
CONTRATO! X%
AOMA DO
VALOR DE
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DE CONl'RATAÇÃO
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ESTIMAnvA.,.

VAlOR DE

DA
PROPOSTA
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I.PERCE~~

I
ESTIMATIVA

20%)

I

1•3

I

RS 2.07639&7B.041S 2.., 678.455.65

l

IAOU~~MAXIMO
DE

ESTIMAnvA

I

tNTERPAR

EMDA
PROPOSTA

I
RS

VENCEDOR
A EM
RElAÇA~~

co~~ ~
ÇÃO

1 90, 44"

20 Anexo 131 e 132: Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e ofício 0475/2014TCU/SecobEnerg, que a encaminhou, bem como mídia com cópia de peças de processos do TCU
mencionados na planilha.
21 Anexo 133: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DJP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação da
Refinaria Abreu e Lima - RNEST, em Ipojuca, no Estado de Pernambuco.
22 Anexo 134: Kelatóno Hnal da C..omtssáo Interna de Apuraçáo mstttu ida pelo DIP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação da
Refinaria Abreu e Lima- RNEST.
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A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era usualmente
realizada por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram feitas convocações
mediante o envio de SMS, por meio de um "emissário" ou, ainda, pessoalmente.
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De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas por vezes eram
lançadas pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões tomadas na
reunião. Para comprovar a existência desses encontros, vejam-se as anotações manuscritas
de reunião realizada no dia 29/08/2008, feitas pelo representante da empresa SOG OLEO E
GÁS, MARCOS BERTl, entregue espontaneamente pelo investigado colaborador AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NET0 23 Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões
e ajustes de várias das empresas cartelizadas com relação a grandes obras da PETROBRAS.
Deste documento também se depreende a informação de que ele fora confeccionado na
reunião que ocorrera no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria no dia 25/09, o que
retrata a periodicidade mensal com que ta is reuniões ocorriam.
O desenvolvimento das atividades do cartel alcançou em 2011 tamanho
grau de sofisticação que seus integrantes estabeleceram entre si um verdadeiro "roteiro"
ou

"regulamento"

para

o

seu

funcionamento,

intitulado

dissimuladamente

de

"Campeonato Esportivo". Esse documento, ora anexado (Anexo 136), foi entregue pelo

colaborador AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante de uma das
empresas cartelizadas, a SETAL (SOG OLEO E GÁS), e prevê, de forma analógica a uma
competição esportiva, as "reg ras do jogo", estabelecendo o modo pelo qual selecionariam
entre si a empresa, ou as empresas em caso de Consórcio, que venceria(m) os certames da
PETROBRAS no período.
Vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX, confirmam
essa organização e dissimulação no cartel. Em papel intitulado ''reunião de bingo", por
exemplo, são indicadas as empresas qu e deveriam participar de licitações dos diferentes
contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado "proposta de fechamento do bingo
fluminense", são listados os "prêmios" (diferentes contratos do COM PERJ) e os "jogadores"
(diferentes empreiteiras). Em outro documento, uma "lista de novos negócios (mapão) -

28.09.2007 (...)", são indicadas obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma
proposta de quem seriam as construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas
por siglas em vários casos dissimuladas. Há várias outras tabelas representativas da divisão
23 Anexo 135.
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Anexo 13724•
Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da
PETROBRAS entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas pelo

investigado colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NET025
Nesse sentido, as empreiteiras cartelizadas, por seus administradores ou
representantes, realizavam, normalmente com frequência mensal. mas podendo variar
conforme a necessidade, reuniões com a finalidade de "lotear" entre si grandes obras da
PETROBRAS.

O cartel se ca racterizava pela organização e coesão de seus membros, que
realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição entre as empresas, de
forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo - em detrimento da contratante,
que no caso era a PETROBRAS.
De forma a tornar o cartel ainda mais eficiente, as empreiteiras cartelizadas
corromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS, oferecendo-lhes
vantagens indevidas (p ropina) para que estes não só se omitissem na adoção de
providências contra o funcionamento do "CLUBE", como também para que estivessem à
disposição sempre que fosse necessário para garantir que o interesse das cartelizadas
fosse atingido.
O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos
de 2004 e 2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da PETROBRAS a
exemplo da REPAR (localizada em Araucária, no Paraná), RN EST, COMPERJ, REVAP e
REPLAN, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e Serviços, ocupadas em

grande parte deste período pelo denunciado PA ULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE,
respectivamente.
24 Autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSA09, fls. 04/30.
25 Anexo 138.
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movimentação

Para viabilizar a ocultação e dissimulação da origem, disposição,
e propriedade dos ativos havidos com a prática dos crimes

supramencionados, os integrantes da organização criminosa, em autêntico esquema de
lavagem de dinheiro, serviram-se do núcleo capitaneado por ALBERTO YOUSSEF. Esse
núcleo atuou provendo serviços de lavagem profissionais e terceirizados, como, por
exemplo, utilizando-se de empresas de fachada com as quais as empreiteiras formalizavam
contratos ideologicamente

falsos que

pudessem

criar uma

aparente justificativa

econômica para o pagamento, como a prestação de consultoria, com a emissão de notas
fiscais "frias". Além disso, o núcleo realizou inúmeros saques, transportes e depósitos de
grandes valores em espécie, com justificativas falsas, assim como serviu-se de contratos de
importação fraudulentos e empresas offshores para efetuar remessas de valores para o
exterior.
Embora tais artifícios venham a ser fruto de maior detalhamento mais à
frente, é importante desde já destacar que as empresas de fachada GFD INVESTIMENTOS,
contro lada diretamente por ALBERTO YOUSSEF, MO CONSULTORIA, EMPRffiEIRA
RIGIDEZ e RCJ SOFTWARE, controladas diretamente por WALDOMIRO DE OUVEIRA e
indiretamente por ALBERTO YOUSSEF, não somente foram utilizadas pela organização
criminosa como empresas de fachada para a emissão de notas fiscais falsas, para
dissimular a movimentação de vantagens indevidas, mas também serviram como pessoas
interpostas para o repasse de recursos para o exterior por meio de importações fictícias.
Com efeito, conforme já denunciado nas ações penais n° 502569926
,

17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, entre pelo menos 01/2009 e 17/03/2014

YOUSSEF, de modo consciente e voluntário, agindo em concurso e unidade de desígnios

com outros integrantes de seu nLicleo, fez operar instituição financeira informal, sem a
devida autorização do Banco Central do Brasil 27, ao comandar e rea lizar operações ilegais
no mercado paralelo de câmbio, principalmente com o fim de promover evasão de divisas
do Brasil.
26 Data de sua prisão preventiva.
27 Contrariando o disposto no art. 23, caput e § 2°, da Lei 4.131/62, no ari. 10, X, a e d, da Lei 4.595/64 e no
art. 65, §§ 1" e 2°, da Le19.069/95.
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Em adição, conforme já se imputou em ação penal conexa em trâmite
perante essa 13a Vara Federal de Curitiba/PR (cópia da denúncia é apresentada aqui como
Anexo 139), ALBERTO YOU SSEF, agindo em concurso e unidade de desígnios com
LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, PEDRO ARGESE JÚNIOR, ESDRA DE
ARANTES FERREIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ e CARLOS ALBERTO PEREIRA DA
COSTA, comandou e realizou, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17.03.2014, saídas de
divisas do Brasil para o exterior, no valor global de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649
operações de câmbio. Para a efetivação das operações, houve a sonegação de
informações que deveriam ser prestadas, assim como a prestação de informações falsas e
diversas daquelas exigidas.
Tais operações de câmbio envolveram empresas que estão sendo objeto
das denúncias oferecidas

em conjunto neste momento, como GFD INVESTIMENTOS LTDA,

MO CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE, assim como outras empresas
usadas no mesmo contexto e objeto de outras denúncias em trâmite perante essa Vara,
como BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, HMAR CONSULTORIA EM
INFORMATICA LTDA- ME, LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA, INDUSTRIA E
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A, PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA- EPP e
RMV & CW CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. - ME, assim como as empresas

offshore DGX IMP.AND EXP.LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD.
Assim, a título de exemplificação, mencione-se que parte do va lor
recebido

pela

MO CONSULTORIA

das

empreiteiras

cart elizadas contratadas

pela

PETROBRAS, a qual corresponde a R$ 21 milhões (aproximadamente USO 9,5
milhões). foi comprovadamente remetida fraudulentamente ao exterior pelas empresas

LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, por meio de contratos de
câmbio de importação fictícios com offshores contro ladas pelos envolvidos, em que os
recursos saíam mas não entravam quaisquer mercadorias28.
Essas remessas fraudulentas de divisas estão sendo processadas perante
essa Vara Federal (cópia da denúncia é aqui apresentada como Anexo 139). A INDÚSTRIA
28 Anexo 140.
24/170

2657

2658

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

LABOGEN, por exemplo, sequer tinha habilitação de jan/2009 a dez/2013 para operar no
comércio internacional. As importações eram simuladas porque as empresas no exterior,
como a DGX IMP. EXP. LTD. e RFY IMP. EXP. LTD., situadas em Hong Kong, eram de fachada
e nenhum produto entrava fisicamente no Brasil, tratando-se de importações simuladas.
Ademais, as empresas citadas ou não tinham habilitação para realizar operações de
comércio exterior ou, apesar de figurarem em centenas de contratos de importação,
sequer desenvolviam qualquer atividade (eram empresas de fachada).
De fato, as empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e
PIROQUÍMICA

remeteram juntas

ao

exterior,

de

24.06.2010

a 27.09.2012,

USD

111.960.984,43. Dentre esses va lores, pode-se afirmar que tais remessas englobaram os
valores integralmente recebidos da MO CONSULTORIA, bem como de outras fontes.
Analisando o cruzamento de dados entre as informações dos contratos de câmbio e os
dados bancários da MO CONSU LTORIA, por diversas vezes há inclusive coincidência de
datas entre a entrada dos depósitos provenientes da MO nas contas das empresas
LABOGEM e as remessas para o exterior29.
Além disso, conforme adiante será narrado, a organização criminosa ora
denunciada serviu-se de empresas de fachada

para a celebração de contratos

ideologicamente falsos com as empreiteiras cartelizadas. Assim, a partir de tais contratos,
foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram transferências e pagamentos
sem causa. Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais, também resultou
na prática dos crimes tributários, pois mediante tais pagamentos foram suprimidos
tributos e contribuições sociais devidos à União, seja porque (a) sobre eles deveria incidir
retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%, na forma dos arts. 61 e 62 da
Lei n° 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que (b) eles foram lançados na
contabilidade regular das empreiteiras como custos, ensejando a ilegal redução da base de
cálculo do Imposto de Renda.
Os delitos praticados pela organização criminosa, ao menos por seu
núcleo operacional, não cessaram aí.
29 Anexo 140.
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Conforme narrado no item 6 desta ação penal, ALBERTO YOUSSEF, com o
auxílio de ENIVALDO QUADRADO, JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA
PRADO, ANTONIO CARLOS FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE OLIVEIRA PIERUCCINI,
t ambém utilizou-se da empresa GFD Investimentos para lavar os seus ganhos decorrentes
das operações ilícitas que realizou no interesse da organização criminosa que integra,
cujos crimes: i) em parte estão sendo denunciados nesta ação pena l; ii) em parte j á foram
denunciados

nas

17.2014.404.7000

31

,

ações

5026212-82.2014.404.700030,

penais

5031491-49.2014.404.7000

32

33
, 2004.7000006806-4 ;

5025699-

iii) em parte estão

sendo denunciados por meio de outras ações penais propostas na data de hoje, iv) em
parte ainda serão denunciados, sendo que todos eles mostram-se conexos, consoante
estabelece o art. 76 do CPP
Identificou-se

que

ALBERTO

YOUSSEF,

com

a

participação

dos

denunciados CARLOS ALBERTO, ENIVALDO, JOÃO PROCÓPIO, MARIO LUCIO, no período
entre o ano de 2004 (pelo menos) e 17.03.2014, ocultou e dissimulou, por int ermédio da
empresa GFD INVESTIMENTOS, a origem, disposição, movimentação, localização e
30 Nesta ação penal ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, juntamente com MÁRCIO BONILHO,
WALDOMIRO DE OUVEIRA, MURJLO TENA BARRIOS, ANTÔNIO ALMEIDA SILVA, LEONARDO MEIRELLES,
LEANDRO MEIRELLES, PEDRO ARGESE JÚNIOR e ESDRA DE ARANTES FERREIRA, foram acusados
formalmente pelo delito de lavagem de dinheiro proveniente de crimes de peculato e corrupção contra a
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), empresa controlada majoritariamente pela União Federal, crime
previsto nos arts. 1° e 2°, li e lll, da Lei 9.613/1998 (Lei de Lavagem). PAULO ROBERTO COSTA, MÁRCIO
BONI LHO, WALDOMIRO OLIVEIRA, MURILO TENA BARRIOS e ANTÔNIO ALMEIDA SI LVA também
respondem pelo crime de participação em organ zação criminosa, previsto no art. 2°, caput, e § 4°, I!, IIl e
V, da Lei 12.850/2013 (Lei do Crime Organizado).
31 Nesta ação penal, ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO, RAFAEL ANGULO LOPEZ e MATHEUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, LEANDRO MEIRELLES e LEONARDO MEIRELLES foram denunciados por terem mantido no
exterior depósitos não declarados à repartição federal competente - no caso, o Banco Central -, no dia 31
de dezembro de 2011, em valores superiores ao estabelecido na Resolução 3854/2010 do Banco Central,
ou seja, USD 100.000,00, mais especificamente na conta 313-0-025652-9 da of{shore RFY IMPORT &
EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong Kong.
32 Nesta ação penal ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO, RAFAEL ANGULO LOPEZ e MATHEUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, LEANDRO MEIRELLES e LEONARDO MEIRELLES foram denunciados por terem mantido no
exterior depósitos não declarados à repartição federal competente- no caso, o Banco Central -, no dia 31
de dezembro de 2011, em valores superiores ao estabelecido na Resolução 3854/2010 do Banco Central,
ou seja, USD 100.000,00, mais especificamente na conta 313-0-025652-9 da offshore RFY !MPORT &
EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong Kong.
33 Nos autos da ação penal n" 2004.7000006806-4, que tramitou perante a segunda Vara Federal de
Curitiba, inclusive, ALBERTO YOUSSEF restou condenado como incurso nas sanções do art. 1° da Lei
8.137/90, arts. 21 e 22, parte final do parágrafo único, da Lei 7.492/86, à pena de sete anos de reclusão
em regime semi-aberto, além de multa de cerca de novecentos mil reais.
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propriedade dos ativos ilícitos por ele auferidos mediante, ao menos, a aquisição dos
seguintes bens: (i) a empresa Web Hotéis Empreendimentos Hoteleiros Ltda, (ii) Parte do
Hotel em Salvador-BA, (iii) Hotel em Porto Seguro-BA; (iv) parcela do Hotel em
Aparecida-SP, (v) 6 unidades autônomas do empreendimento do Hotel Blue Tree Premium
em Londrina, (vi) 30% das ações da empresa Hotéis Jahu S.A; (vii) dos conjuntos 111, 112,
113 e 114 do Edifício Ibirapuera em São Paulo-SP, (viii) de quatro terrenos urbanos
localizados no Rio de Janeiro-RJ; apartamentolll-A do Edifício Walk Vila Nova localizado
em São Paulo-SP (ix); Ademais, ALBERTO VOUSSEF e tais operadores, agindo em
concurso e com a participação de ANTONIO PIERUCCINI, ocultaram e dissimularam a
propriedade e origem do Edifício Lila IV situado em Curitiba-PR (x). Por fim, o denunciado
ALBERTO YOUSSEF ocultou e dissimulou a propriedade de dez veículos automotivos (xi).
Todos estes bens, móveis e imóveis, foram adquiridos com produto e
proveito, direta e indiretamente, da prática dos crimes de organização criminosa, formação
de cartel, contra a administração pública, fraude a licitação contra a PETROBRAS, e ainda
contra o sistema financeiro nacional (arts. 16, 21 e 22, caput e parágrafo único, da Lei n°
7.492/86).
2.2. Individualização das condutas
Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que desde 2004 até
pelo menos 14 de novembro de 201434, SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE
OUVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, juntamente

com

ALBERTO VOUSSEF, PAULO

ROBERTO COSTA e WALDOMIRO DE OUVEIRA, de modo consciente e voluntário, nos
moldes descritos acima, integraram organização criminosa que t inha como finalidade a
prática de crimes contra a administração pública no âmbito da empresa PETRÓLEO
34 Data do cumpriment o de buscas e apreensão em diversas das empreiteiras cart elizadas, assim como
prisão de alguns de seus adrninistradores.
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BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses
crimes.

Consoante já narrado no tópico anterior, a organização criminosa ora
descrita é integrada por três diferen tes núcleos: o primeiro composto por administradores
de diversas empreiteiras cartelizadas, o segundo por empregados corruptos da
PETROBRAS e o terceiro por operadores financeiros e do mercado negro. A imputação do
delito de organização criminosa na presente denúncia restringe-se. todavia. apenas aos
administradores e agentes da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., sendo que o
envolvimento dos agentes ligados as demais empreiteiras e aos outros núcleos conexos,
em parte já está sendo processado perante essa Vara Federal e em parte será processado
oportunamente a partir de denúncias autônomas. 35
A organização criminosa assim delimitada contava principalmente com a
associação dos denunciados agindo de forma estruturalmente ordenada, caracterizada
pela divisão forma l e informal de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente,
vantagem indevida derivada dos crimes de cartel, fraude a licitações, corrupção ativa,
passiva e lavagem de dinheiro em relação a obras contratadas pela PETROBRAS no âmbito
das diretorias de Abastecimento e de Serviços comandadas então por PAULO ROBERTO
COSTA e RENATO DUQUE.

As infrações penais praticadas pela organização, à exceção dos crimes
contra licitações, têm sanções máximas privativas de liberdade superiores a 4 (quatro)
anos, sendo certo que o grupo, para o exercício de suas atividades ilícitas, atuava
desviando recursos públicos de ob ras comandadas pela PETROBRAS nos Estados do
PARANÁ, PERNA MBUCO, RIO DE JAN EIRO, SÃO PAULO e outros.

Sinteticamente, a organização criminosa estava assim estruturada:
1. PAU LO ROBERTO COSTA: aceitou e recebeu promessas de pagamento
de vantagens indevidas efetuadas pelas empresas componentes do cartel, tendo sido
fundamental sua qualidade de fun cioná r·io da Estatal de alto escalão, como Diretor de
35 Com base no art. 80 do CPP.
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Abastecimento da PEJROBRAS 5/A, para a consecução do objetivo criminoso 36, pois nessa
condição ele zelou pelos interesses das empresas cartelizadas em procedimentos
licitatórios e contratos no âmbito desta Estatal, fato este que é detalhado no item 3 desta
denún cia.
2. ALBERTO VOUSSEF: na condição de um dos operadores financeiros
mais importantes, controlava um sofisticado esquema para operacionalizar o repasse de
recursos financeiros desviados da PETROBRAS S/A, incluindo a lavagem de capitais destes
numerários com a finalidade de integrá-los à economia formal. Era um dos princi pais nós
da teia da co rrupção, conectando corruptores e corrompidos. Contatava as empreiteiras
para receber os pagamentos em espécie, por meio de empresas de fachada ou no exterior,
e os gerenciava, repassando-os aos agentes públicos corrompidos, com quem também
mantinha contato. Controlava diretamente a empresa GFD Investimentos e indiretamente
as empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, todas elas utilizadas para simular negócios
j urídicos com as empreiteiras a fim de dar aparência de licitude para a movimentação do
dinheiro sujo auferido com os crimes antecedentes.
3. WALDOMIRO DE OLIVEIRA: era o responsável pelas empresas de
fachada MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda., Empreiteira RIGIDEZ Ltda. e
RCI Hardware e Software Ltda., utilizadas por ALBERTO YOUSSEF, mediante pagamento,
para a emissão de documentos ideologicamente falsos a fim de formalmente justificar os
repasses de valores ilícitos, promovendo o respectivo branqueamento.
4. SÉRGIO CUNHA M ENDES: na condição de Vice-Presidente Executivo da
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., subordina-se apenas ao Presidente Jesus

Murilo Vale Mendes, exercendo representação institucional junto à PETROBRAS, sendo um
dos poucos acionistas que atua dentro da empresa. Era o contato direto de PAULO
ROBERTO COSTA e, em um primeiro momento, de ALBERTO VOUSSEF, colocando-se

como um dos responsáveis pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao
36 As investigações demonstram que PAULO ROBERTO COSTA na época em que era diretor da
PETROBRAS se valeu da condição de funcionário público para beneficiar a organização criminosa.
Eventual participação de outros funcionários de outros escalões dessa empresa estatal será investigada ou
denunciada oportunamente.
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próprio PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS para a consecução
de contratos com a Estatal, inclusive subscrevendo a formalização de alguns deles,
conforme será detalhado no item 3, e, ainda, responsável pela operacionalização do
branqueamento dos respectivos valores, conforme será deduzido à frente no item 4.
S. ROGÉRIO CUNH A DE OUVEIRA: como Diretor da Área de Óleo e Gás
da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., consiste no principal interlocutor da
empresa com a PETROBRAS

37

,

postando-se como gerente em contratos com ela firmados,

subscrevendo, ainda, contratos com empresas de fachada. Colocava-se, em um segundo
momento, como contato da empreiteira com ALBERTO YOUSSEF, cabendo-lhe, ainda, a
operacionalização do pagamento da propina, sendo, desse modo, igualmente responsável
pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO COSTA
e a outros empregados da PETROBRAS, para a consecução de contratos com a Estatal,
conforme será detalhado no item 3, assim como pelo branqueamento dos respectivos
va lores, conforme deduzido à frente no item 4.
6. ÂNGELO ALVES MENDES: Vice-Presidente Corporativo da empresa,
figura corno representante da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. em grande
parte dos contratos por ela firmados, a fim de possibilitar o oferecimento e a promessa de
vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS,
bem como a lavag em dos valores ilícitos relacionados aos contratos celebrados com a
Estatal, consoante será explicitado nos próximos itens.
7. ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES: representava e negociava em nome
da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. nas reuniões do Cartel, subscrevendo,
ainda, diversos contratos da empreiteira com a PETROBRAS, concretizando, assim, o
oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO COSTA e a
outros empregados da PETROBRAS, para a consecução de contratos com a Estatal,
conforme será detalhado no item 3. Como administrador do Consórcio Mendes Júnior37 De acordo com SÉRGIO CU NHA MENDtS, na posição de Diretor de Operações de Óleo e Gás, ROGÉRIO
CUNHA DE OLIVEIRA era o responsável por todos os contratos de óleo, gás e off-shore com a
PETROBRAS. (Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44, DECL2) - Anexo 141.
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MPG-SOG, odentou' contM,ção com' GFD com o ;ntu;to de
valores repassados aos agentes estatais, conforme descrito no item 4.

do~o/

1

lmgem

8. JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE: na condição de representante
da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. no Consórcio Mendes Júnior-MPE-SOG
(CMMS), foi responsável pela assinatura de documento ideologicamente falso com a
empresa GFD, a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos relacionados aos contratos
celebrados com a Petrobras, conforme será explicitado no capítulo 4, desempenhando
funções na área operacional de obras da Mendes Júnior e, após a mudança de ROGÉRIO
CUNHA DE OUVEIRA para a Diretoria de Operações de Óleo e Gás, a função de gere nte de
contratos, acordando com os demais em relação ao pagamento de propina a agentes
estatais, consoante será descrito no item 3.
Considerando que PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF e
WALDOMIRO DE OUVEIRA já foram denunciados pelo crime de organização criminosa
perante a Petrobras38, impende aqui elencar os elementos que demonstram a atuação dos
denunciados vinculados ao grupo Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.
SÉRGIO

CUNHA

MENDES

e

ROGÉRIO

CUNHA

DE

OLIVEIRA

comandavam a atuação da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. j unto ao cartel de
empreiteiras que funcionava perante a PETROBRAS, oferecendo e prometendo vantagens
indevidas a PAULO ROBERTO COSTA c outros empregados da PETROBR/\5, subscrevendo
contratos e aditivos com a Estatal, cabendo ao segundo, ainda, a operaciona lização do
pagamento desses valores 39. Eram, outrossim, responsáveis por determinar as opera ções
de lavagens de tais valores. Nessa atividade, e para tais assuntos, comunicavam-se
diretamente com PAULO ROBERTO e ALBERTO VOUSSEF40 .
Mencione-se, nesse sentido, que, em planilha apreendida na residência de
PAULO ROBERTO COSTA, na qual são relaci onadas as colunas "empresa", "executivo" e
38 Autos 5026212-82.2014.404.7000.
39 Consoante referido por SÉRGIO CUNHA MENDES em suas declarações (Autos 505374431.2014.404.7000, evento 44, DECL2)- Anexo 141.
40 Conforme admit1do por ambos os réus no5 autos de processo criminal n° 5026212-84.2013.404.7000,
evento 1.101- Anexo 142.
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"solução" indicando os representantes de empresas com os quais o ex-diretor da Petrobras
efetuou contato a fim de obter recursos para campanhas políticas, a Mendes Júnior é
vinculada ao executivo "Sérgio Mendes- Dono e Presidente"41•
Ademais, verifica-se que SÉRGIO CUNHA MENDES reuniu-se com
ALBERTO YOUSSEF para ajustar a forma em que se daria a transferência das vantagens

indevidas prometidas a PAULO ROBERTO COSTA no que respeita aos contratos da
REPLAN e da REPAR 42, tendo, inclusive, confessado a efetivação desses pagamentos pela
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.43, o que restará melhor explanado nos itens

subsequentes.
Com o intuito de possibilitar e concretizar as atividades fraudule ntas
desempenhadas pelos agentes da empresa, cabia a ÂNGELO ALVES MENDES representar
a Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. tanto em aditivos de importantes contratos
com a PETROBRAS, quanto em contratos com a GFD.
Em relação a ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES, além de se colocar como
representante da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. em relevantes contratos e
aditivos firmados com a PETROBRAS, era quem negociava e representava a empreiteira nas
reuniões e atuações do Cartel, possuindo pleno conhecimento do pagamento de propina
idealizado, conforme afirmou o cola borador AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO em
seu depoimento.
Por fim, no que respeita a JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, atua
na área operacional de obras e na gerência de contratos da Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A., cabendo-lhe, ainda, a representação da empreiteira em contratos
simulados com o objetivo de promover lavagem de ativos.
Assim, há indícios suficientes para que se conclua que SÉRGIO CUNHA
MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO
VILAÇA GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, de modo consciente,
41 AJtos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-INQPOLl - Anexo 143.
42 Autos 5026212-84.2013.404.7000, evento 1.101 -Anexo 142.
43 Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44, DECL2 - Anexo 141.
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voluotár;o e hab;tual, e em concurso e un;dade de d"ignio' com PAULO ROBERTO
COSTA, ALBERTO VOUSSEF e WALDOMIRO DE OliVEIRA, incorreram na prática do
delito de organização criminosa, agindo de forma estruturalmente ordenada, caracterizada
pela divisão formal de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem
indevida derivada dos crimes de cartel, fraude à licitação, corrupção at iva, corrupção
passiva, contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro.
3. Corrupção ativa e passiva (2° e 3° CONJUNTOS DE FATOS- "O"

e " E")
No período entre 2004 e 2014, SÉRGIO CUNHA MENDES e ÂNGELO
ALVES MENDES, na condição de administradores da Mendes Júnior Trading e
Engenharia S/A, e ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES, representante da empresa,
ROGÉRIO CUNHA DE OliVEIRA, Diret or de Óleo e Gás e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL
RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente de Contratos da Mendes
Júnior, com o auxílio de ALBERTO YOUSSEF, praticaram o delito de corrupção ativa,
previsto no art. 333. caput e parágrafo único. do Código Penal, pois ofereceram e
prometeram vantagens indevidas a empregados públicos da PETROBRAS, notadamente
ao seu então Diretor de Abastecimento, PAULO ROBERTO COSTA, para determiná-lo a
praticar, omitir e retardar atos de ofício, sendo que ta l empregado incorreu na prática do
delito de corrupção passiva, previsto no art. 317, caput e §1°, c/c art. 327, §2° do Código
penal, pois não só aceitou tais promessas de vantagens indevidas, para si e para outrem,
como efetivamente deixou de praticar atos de ofício com infração de deveres funcionais, e
os prat icou nas mesmas circunstâncias, tendo recebido vantagens indevidas pa ra tanto.
Isso ocorreu também em relação ao então Diretor de Serviços da Estatal, RENATO DE
SOUZA DUQUE, o que será objeto de futura denúncia em separado. 44
44 Com base no art. 80 do CPP.
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No próximo tópico serão traçadas as linhas gerais dos delitos de corrupção
praticados por esta organização criminosa para então, no tópico seguinte, delinear os
papéis especificamente desempenhados por aqueles aqui denunciados.
3.1. Context o geral da corrupção

A corrupção no "esquema criminoso" ora narrado era bilateral e envolvia
não só a corrupção ativa, por parte dos executivos das empreiteiras cartelizadas, como
também, e de forma concomitante, a corrupção passiva de PAULO ROBERTO COSTA e de
outros, não aqui denunciados, empregados da PETROBRAS (como RENATO DE SOUZA
DUQUE), cooptados pelo Cartel a fim de que zelassem interna e ilegalmente por seus
interesses.
Esse esquema criminoso bilateral pode ser descrito como urn processo de
três etapas.
(1)

Conforme já narrado acima, todas as empresas cartelizadas

participantes do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e com outros
fu ncionários não aqui denunciados da Estatal, como RENATO DUQUE, um compromisso
previamente estabelecido. com promessas mútuas que foram reiteradas e confirmadas ao
longo do tempo, de, respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que
variavam entre 1% e 5% do valor integral de todos os contratos por elas celebrados com a
PETROBRAS,

podendo inclusive ser superior a esse percentual em caso de aditivos

contratuais. Operadores do esquema, dentre os quais ALBERTO YOUSSEF, tinham pleno
co nhecimento do ajuste e contribuíam ativamente para que ele funcionasse.
Como contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados
da PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de manterem-se
anuentes quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da
Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de
imediatamente informar irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus
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âmbitos de atuação.
Paralelamente, tnmbém

fazia

parte

do

compromisso

previamente

estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, PAULO
ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE (este último não denunciado aqui) e outros

emp regados corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse
da otimização do funcionamento do Cartel.
A título de exemplificação é possível apontar que PAULO ROBERTO
COSTA e RENATO DUQUE tomavam as providências necessárias, por si próprios ou

influenciando os seus subordinados, para promover: i) a aceleração dos procedimentos
licitatórios e de contratação de grandes obras, sobretudo refinarias, dispensando etapas
necessárias à correta avaliação da obra, inclusive o projeto básico; ii) a aprovação de
comissões de licitações com funcioná rios inexperientes; iii) o comparti lhamento de
informações sigilosas ou restritas com as empresas integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou
exclusão de empresas cartelizadas dos certames, direcionando-os em favor da(s)
empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras selecionado pelo "CLUBE"; v) a inobservância
de normas internas de controle e ava liação das obras executadas pelas empreiteiras
cartelizadas; vi) a sonegação de determinados assuntos da avaliação que deveria ser feita
por parte do Departamento Jurídico ou Conselho Executivo; vii) contratações diretas de
forma injustificada; viii) a facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas,
muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços excessivos.
Destaque-se, todavia, que, muito embora em todos os contratos firmados
pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA e os demais
empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente se abstido de praticar
os atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência do Cartel e tomando as
providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a p rática de atos de ofício em
favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado acima, somente ocorreu em
alguns casos específicos, quando se fazia necessário.
(2) Em um segundo momento, após o efetivo início dos procedimentos
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licitató rios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente estabelecidos entre
as empreiteiras carte lizadas e os empregados supramencionados vinham a ser
confirmados entre os agentes envolvidos.
Segundo o modus operandi da organização criminosa, as empresas
integrantes do Cartel se reu niam e, de acordo com os seus exclusivos interesses, definiam
qual(is) delas iria(m) vencer determinado certame para, em seguida, apresentar o nome da
"escolhida" diretamente aos empregados da PETROBRAS, entre eles PAULO ROBERTO
COSTA, RENATO DUQUE e outros, ou por intermédio de operadores como ALBERTO
YOUSSEF45.

Assim, tão logo PAU LO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro
empregado corrompido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebiam o
nome da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação, eles,
consolidando no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiam-se em
relação ao func ionamento do cartel e, quando necessário, passavam a tomar ou
determinar as providências necessárias para que a escolha se concretizasse.
Tais ajustes e acertos entre as partes envolvidas, reconhecidos pelo próprio
ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101 -

Anexo 142), não só consumavam a promessa de vantagem por parte da empreiteira
corruptora, como também a sua aceitação pelos empregados corrompidos.
(3) A terceira e última etapa no esquema de corrupção o ra descrito se
45 Em seu interrogatório judicial 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Anexo 142, ALBERTO
VOUSSEF respondeu que:
Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então que elas se reuniam? Os executivos dessas
empresas confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Público Fe de ral: - E, e como funcionava daí, depois que elas definissem a empresa que seria a
vencedora pra um determmado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor Paulo Roberto
Costa?
Interrogado: - Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era dito
quem ia ser, quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministério Público Fed e ral: - Em qual momento era repassada essa listil?
Interrogado: - Logo que, que ia se existir os convites.
Ministé rio Público Fed e ra l: - Abriu o certame, a lista já era passada?
Interrogado: - Sim.
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dava lo go após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da
empreiteira cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos
pagamentos pela PETROBRAS.
Nesse momento ALBERTO YOUSSEF, operado r usado para o pagamento
de propinas a PAULO ROBERTO COSTA, passava a entrar em contato com os
representantes da emp reiteira selecionada para com eles iniciar as t ratativas sobre
aspectos es pecíficos do repasse das vantage ns indevidas aos empregados corrompidos e
demais agentes por eles indicados, em decorrência da o bra que seria executada.
Era nesse momento que os valores das propinas também começavam a ser
destinados a PAU LO RO BERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas por eles
indicadas.
Especificamente no que tange aos contratos celebrados no âmbito da
Diretoria de Abastecimento, o repasse das propinas de PAULO ROBERTO COSTA era
operacionalizado por ALBERTO VOUSSEF. 46 Este se valia, para faze r o dinheiro em espécie
chegar ao refe rido Diretor ou aos demais agentes por ele indicados, da movimentação de
grandes valores e m espécie, remessa de nu merários para o exterior, mas, sobretudo, da
celebração de contratos ideologicamente fa lsos (v.g., de prestação de serviços de
consu ltoria inexistentes) com empresas de fachada, suas ou de WALDOMIRO DE
OUVEIRA, as quais emitiam notas frias no intuito de da r aparência de legalidade a

pagamentos efetuados pelas empreiteiras.
46 Sobre o papel de ALBERTO YOUSSEF enquanto operador do esquema cnmmoso no seio da
PETROBRAS, oportuno citar o seguinte trecho do interrogatório jud1cial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Anexo 142.
[ ...)

Defesa d e Alberto Youssef: - Pelo José Janene. O Alberto Youssef :inha a função exclusivamente de
operacionalizar a entrega ae valores?
lnterrogad o: - É.
Defesa d e Alberto Youssef: - Queria que o senhor detalhasse qual é a função dele.
Interrogado: - Tá, muito bem . Fechava-se um contrato, né? Numa empresa de ca rtel. tinha essa
relação d e 1% para o PP, a e mpresa era a empresa X. então o Alberto Youssef ia lá conversar com
algumas p essoas dessa emp resa não posso te precisar se a nível d e diretor ou de p residente. ou um
gerente financeiro. isso eu não ten ho como t e precisar. ele conversava com essa pessoa e fazia
então essa operacionalização para o repasse para os a gentes polít icos.
[...)
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Importante salientar, conforme descrito por PAULO ROBERTO COSTA e
47

por ALBERTO VOUSSEF

em seus interrogatórios na Ação Penal na aç5o pena l

5026212-

82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101), que, a partir do ano de 2005, e m todos os
co ntratos firmados pelas emp resas cartelizadas com a PETROBRAS no interesse da
Diretoria de Abastecimento houve o pagament o de vantagens indevidas aos empregados
corrompidos da Estatal e pessoas por e les indicadas no montante de ao menos 3% do
va lor total do contrato.
Na divisão das vantagens indevidas, o valor da propina repassada a PAULO
ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sobretudo operadores do mercado

negro e integrantes do Partido Progressista (PP), era de ao menos 1% do valor tota l do
contrato, no âmbito da Diretoria de Abastecimento. Por sua vez, o valor da propina
repassada a empregados corrompidos da Diretoria de Serviços, em especia l RENATO
DUQUE, era de ao menos 2%, também do valor tota l do contrato, sendo que pa rte desses
valo res seria destinada a integrantes do Partido dos Trabalhadores48.
47 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- An exo 142:
"Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse 1 repasse, foi algo que
precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: - Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes, porque
essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as
indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre foram indicações
políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras
muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha projeto. Quando começou a
ter os projetos pra obras de realn1ente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de
derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias
grandes obras para esse, com esse intuito. me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo
partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o
PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a
Diretoria de Serviço.
[ ...]
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: - Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: - Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel."
No mesmo sentido, o interrogatório de YOU5SEF:
"Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia que
qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar o pedágio
de 1%. [...]"
48 Cite- se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judidal de PAULO ROBERTO COSTA na ação
penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Anexo 142:
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Ressalve-se, neste ponto, contudo, que especificamente os crimes
decorrentes dos repasses de vantagens indevidas ao Diretor DUQUE e aos demais
integrantes da Diretoria de Serviço ou pessoas por ele indicadas (i ncluindo operadores),
serão fruto de outras denúncias e processos criminais próprios.
Tem-se, assim, que ao menos 1% do valor consolidado de todos os
grandes contratos firmados por empreiteiras integrantes do Cartel com a PETROBRAS no
interesse da Diretoria de Abastecimento, sozinhas ou como integrantes de consórcios,
correspondeu a vantagens indevidas prometidas e, ao menos em sua maioria,
efetivamente pagas a PAULO RO BERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sendo que
a operacionalização de ta is repasses incumbia a José Janene e ALBERTO YOUSSEF até o
ano de 2008, e somente a ALBERTO YOUSSEF a partir de então49•
[...]
Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes publicas, é
isso?
Interrogado: -Perfeito.
Interrogado: - (...). Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte,
principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do
d iesel, foi feito e m pratic<)mente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi
colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que d essa média de 3%. o que fosse de
Diretoria de Abaste cimento. 1% seria repassado para o PP. E os 2% resta ntes fi cariam para o PT
dentro da diretoria que prestava e sse tipo de serviço que era a Diretoria de Servico.
(.. ).

Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela PETROBRAS?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
49 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na ação
penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Anexo 142:
[...]
Juiz Federal: - E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso?
Interrogado: -Muito bem. O que era para direcionamento do PP, praticamente até 2008, início de 2008,
quem conduzia isso, diretamente esse processo, era o deputado José Janene. Ele era o responsável por
essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e veio a falecer em 2010. De 2008, a partir do
momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse trabalho passou a ser
executado pelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E...
Interrogado: -Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, exat..., como funcionava, como esse
dinheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro tomava?
Interrogado: -0 meu contato, Excelência, sernpre foi a nível de Presidente e diretor das empresas, eu não
tinha contato com pessoal, vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato, passava-se
algum tempo, que, depois de assinado o contrato, a primeira medição que a PETROBRAS faz de serviço é
trinta dias; executa o serviço, a PETROBRAS mede e paga trinta dias depois. Então, normalmente, entre o
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Destaque-se, outrossim, que, o recebimento das vantagens indevidas por
PAULO ROBERTO COSTA, para si e para outrem, comprova-se não só a partir de sua
própria confissão em j uízo, das declarações prestadas por ALBERTO YOUSSEF, do repasse
de dinheiro por este àquele por meio da compra de um veículo Land Rover Evoque no
valor de R$ 300 mil (o que é objeto de ação penal conexa em trâmite perant e esse Juízo 50),
dos pagamentos feitos por construtoras diretamente para e mpresa de consultoria de
PAULO ROBERTO COSTA em função de acordos fictícios de consultoria, como também do

vultoso patrimônio de PAULO ROBERTO COSTA verificado à época da deflagração da
Operação Lava Jato.
Saliente-se ne sse sentido que, no dia em que foi cumprido mandado de
busca e apreensão ern sua residência, PAULO ROBERTO COSTA possuía guardados R$
762.250,00 (setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), US$ 181.495,00
(cento e o itenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco rnil dólares) e EUR 10.850 (dez
mil e oitocentos e cinquenta euros) em espécie, o que, tendo em vista a incompatibilidade
manifesta com a sua renda decla rada à época, comprova o fato de que efetivamente
prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de sessenta dias. Então, normalmente,
após esse, esses sessenta dias, é que era possível então executar esses pagamentos. Então, o deputado
José Janene, na época, ex-deputado porque em 2008 ele já não era mais deputado, ele mantinha o
contato com essas empresas, não é? Com o pessoal também não só a nível de d1retoria e presidência, mas
também mais pessoal operacional, e esses valores então eram repassados para ele. e depois, mais na
frente para o Alberto Yoyssef. Agora, dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso.
Esse pessoal eu não tinha contato. Não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então o que
é que acontecia? É, vamos dizer, ou o Alberto ou o Janene faziam esse contato, e esse dinheiro então
ia para essa distribuição polít ica, através deles agora ...
(...).

Juiz Federal: - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o senhor
recebia parte desses valores?
Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%, que era para o PP.
em média. obviamente que dependendo do cont rato podia ser um pouco mais. um pouco menos.
60% ia para o partido ... 20% era para despesas. às vezes nota fiscal. despesa para envio. etc. etc.
São todos valores médios. pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% pra
mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E como é que o senhor recebia sua parcela?
Interrogado: -Eu recebia em espécie. normalmente na minha casa ou num shopping ou no
escritório. depois que e u abri a companhia minha lá de consultoria.
Juiz Federal: - Como que o ~enhor. quP.m PntrPoava e~ses villo re~ rara o senhor?
Interrogado: - Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene.
[...]

50 Ação penal 5026212-82.2014.401\.7000.
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receb ia sua parte da "propina" em dinheiro vivo 51 •
Oportuno destacar, nesse ponto, que, mesmo depois de PAULO ROBERTO
COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, continuou recebendo

prop inas em decorrência de contratos firmados à época em que foi Diretor da Estatal, em
especial nos casos em que a execução dos contratos se estendeu no tempo após a sua
saída. As tratativas para o recebimento de tais vantagens indevidas pendentes foram
efetuadas diretamente entre PAULO ROBERTO COSTA e os executivos das empreiteiras
corruptoras, sendo que para operaciona lizar tais recebimentos o referido denunciado se
se rviu da ce lebracão cont ratos fraudulentos de consu lto ria entre a sua empresa COSTA
GLOBAL com as empreiteiras.
Nesse sentido, destaca-se que no Curso da operação Lava Jato foi
apreendida uma planilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA, apontando contratos
assinados e "em andamento" com a COSTA GLOBAL (Anexo 145
do acusado

53

.

52

},

emp resa de consultoria

Nestas planilhas estão relacionados contratos com algumas das construtoras

cartelizadas, com seus contatos, constando, ainda, o valor dos pagamentos ("% de sucess
fee").
Corn efeito, constaram nessa planilha a menção a cont ratos com as
emp reiteiras: i) CAMARGO CORRÊA, empresa líder do Consórcio CNCC (que pagou
propinas a PAULO RO BERTO COSTA conforme acusação feita em ação conexa em t râmite
nessa Vara54) , no valo r de R$ 3.000.000,00; ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de R$ 600.000,00;

iii} lESA OLEO & GÁS, no va lor de R$ 1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no valor de R$
665.000,00, t odas integrantes do Cartel.
Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO
COSTA, por intermédio da em presa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras

51 Anexo 144: autos 5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEXO 1.
52 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10.
53 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando que a
COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO COSTA. com
60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40% do capital social
(ação penal S026212 -82.2014.404.7000 1000- ANEX06, p. 5 - Anexo 146).
54 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000.
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corruptoras, mas efetivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com o
montante consolidado de p<Jg<Jmcntos efetuados pelas referidas empresas55:
CAMARGO
CORREA

ENGE~ :

_

5.33~,_90

---±_--__._ 93.850,00+
65.695,00 ~85~0
65.695,00
93.850,00
32.847,5_9
32.847,50
32.847,~0

2.158.550,00
2.87 5.022,00

TOTAL

5.331,00
5.331,00
5.331,00

_L_

94.181,~

99.481,00

-------,

1

5.331,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
98.831,00
__,
5.631,00
193.031,00
99.481,00

QUEIROZ
GALVÃO

65.695,00
295.627,50

=--=1
--

281.550,00

563 .100,001~15.299,50

Tal sistemática, de celebração de contratos ideologicamente falsos de
prestação de serviços e emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas de
fachada, foi urna das t ipologias utilizadas pela organização criminosa para a lavagem do
dinheiro sujo obtido pela organização criminosa, sendo que, por sua importância, será
detalhada adiante.
3.2. Imputações de corrupção ativa e passiva
Como resultado do funcionamento do cartel e da corrupção de
empregados da PETROBRAS anteriormente descrito, a empresa Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A., individualmente ou por intermédio de Consórcios, obteve sucesso na
formalização de contratos com essa Estatal em procedimentos relacionados à Diretoria de
Abastecimento, comandada, à época, por PAULO ROBERTO COSTA56
Na presente denúncia, tratar-se-á das licitações vencidas pela Mendes
55 Anexo 147: Informação n 123/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da
República- SPEA/ PGR.
56 Que, como referido anteriormente, permaneceu no cargo no período entre 14/05/04 e 29/04/12.
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Júnior em rela ção a obras referentes à Refinaria de Pau línea- REPLAN, em Paulínea/SP. à
Refinaria Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária/PR, ao Complexo Petroguímico do Rio de
Janeiro - COMPERJ,

à Refinaria Gabriel Passos - REGAF, em Belo Horizonte/MG, ao

Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, em Aracruz/ES e aos Terminais Aquaviários de Ilha
Comprida e Ilha Redonda, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro/RJ.
Nesse sentido, as obras aqui tratadas referentes à Refinaria de Paulínea -

REPLAN foram vencidas pelo Consórcio CMMS, integrado por Mendes Júnior, SOG e MPE
desde 07/12/07, sendo de 46% a taxa de participação de cada uma delas57 .
Já para as obras na Refinaria Get úlio Vargas - REPAR, a Mendes Júnior
adjudicou objeto de licitação corno integrante do Consórcio Interpar, formado em
28/07/2008 com as também cartelizadas SETAL e MPE. Segundo planilha elaborada pela
PETROBRAS e juntada em anexo, a margem de participação da Mendes Júnior no referido
consórcio era de 33% 58
Relativamente as obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro -

COMPERJ, esta foram real izadas pelo Consórcio formado pela Mendes Júnior (33%),
Construtora Norberto Odebrecht (34%) e UTC Engenharia (33%), segundo planilha
Petrobras.
Ainda, no tocante

à Refinaria Gabriel Passos - REGAP, o vencedor da

licitação foi o Consórcio formado pelas empresas Mendes Júnior (49%), Andrade Gutierrez
(49%) e KTY Consultoria (2%).
Por fim, a Mendes Júnior foi a vencedora das licitações referentes as obras
no Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, em Aracruz/ES e nos Terminais Aquaviários de
Ilha Comprida e Ilha Redonda, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro/RJ.
A presente imputação se refere aos atos ilícitos praticados tão somente
pelos administradores da Mendes Júnior no interesse dos mencionados contratos, sendo
que as promessas de vantagens ilícitas, respectivos pagamentos e lavagem de ativos
realizados pelos adm inistradores das demais empresas cartelizadas consorciadas em
virtude dos mesmos negócios jurídicos serão deduzidos em denúncias autônomas
57 Consoante a já mencionada planilha "Informações do processo de lici tação" em anexo - Anexo 148.
58 Anexo 148: Planilha Intitulada "Informações do processo de licitação" -Anexo 148.

43/170

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

oportunamente.
Assim, imputa-se aos denunciados SÉRGIO CUNHA MENDES e ÂNGELO
ALVES MENDES, na condição de administradores da Mendes Júnior Trading e
Engenharia S/A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES, representante da empresa,
ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL
RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente de Contratos da Mendes
Júnior na qualidade de gestores da empresa, e ainda a ALBERTO YOUSSEF, na condição
de operador da organização criminosa, a corrupção de PAULO ROBERTO COSTA no
interesse das obras da REPAR, em Araucária/PR, da Refinaria de Paulínea- REPLAN, em
Paulínea/SP. do COMPERJ, à Refinaria Gabriel Passos- REGAP, em Belo Horizonte/MG, ao
Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, em Aracruz/ES e aos Terminais Aquaviários de Ilha
Comprida e Ilha Redonda, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro/RJ.
3.2.1. Do contrato celebrado pelo Consórcio CMMS para obras
referentes à REPLAN e das práticas de corrupção a ele atreladas
Visando a construção e montagem das "Unidades de Hidrodessulfurização
de Nafta Craqueada (HDS) da Carteira de Gasolina da UN-REPLAN" da Refinaria de
Paulínea - REPLAN 59, localizada na cidade de Paulínea/SP, obra vinculada à Diretoria de
Abastecimento da Petrobras, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em

20/12/07, foi iniciado procedimento licitatório pa ra o qual o valor da estimativa sigilosa da
empresa petrolífera foi inicialmente calculado em R$ 588.734.591,55.
Das 18 empreiteiras convidadas no procedimento licitatório, 14 eram
carte lizadas60 e outras 2 foram citadas por AUGUSTO RIBEIRO como empresas que
59 Veja-se que na planilha "Informações do processo de licitação" o contrato está vinculado ao
empreendimento "ENG/AB/IEREF/lERP" que, segundo o documento "descrição siglas", fornecido pela
Petrobras
em
anexo,
se
refere
ENGENHARIAPARA
EMPREENDIMENTOS
DE
ABASTEOMENTO/IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PARA O REFINO/IMPLEMENTAÇÃO PARA
EMPREENDIMENTO PARA REPAR- Anexo 148.
60 Considerando que se t rata de licitação ocorrida no final do ano de 2006, quando já ocorrida a ampliação
do cartel. tem-se as segu1ntes empresas cartelizadas conv1dadas: CONSTRAN (UTC), ANDRADE
GUTIERREZ, CAMARGO CORRÊA, ODEBRECHT, OAS, QUEIROZ GALVÃO, GDK, lESA, MENDES JUNIOR,
MPE, PROMON, SKANSKA, TECHlNT S.A e UTC.

44/170

2677

2678

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúB LICO FEDERAL

participavam esporadicamente do mesmo grupo61•
Somente um consórcio e duas empresas, todos formados exclusivamente
por empresas cartelizadas, apresentaram propostas, sendo que a menor delas, pelo
Consórcio CMMS, foi no valor de R$ 696.910.620,73 62.
A

PETROBRAS celebrou com

o Consórcio CMMS

o contrato n°

0800.0038600.07.2, no valor de R$ 696.910.620,73, conforme contrato apresentado pela
PETROBRAS, em anexo. Quem subscreveu o contrato, por parte da Mendes Júnior, foram
os denunciados SERGIO CUNH A M ENDES e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES.63
Conforme a planilha "Aditivos de Contratos" (Anexo 149), fornecida pela
Petrobras e juntada em anexo, o prazo contratual original foi fixado entre 21/12/2007 a
27/02/2010. Contudo, em virtude de sucessivos aditivos, tal prazo foi prorrogado para a
data de 05/07/13 e o montante global da obra majorado para R$ 1.032.122.539,50.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia um
acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do cartel e o
então diretor PAU LO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e aceitarem
vantagens indevidas que variavam entre lo/o e 5% do valor total dos contratos celebrados
por elas com a referida Estatal.
Em contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados
corrompidos da PETROBRAS assLJmiam o compromisso de se omitirem no cumprimento
dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação de irregularidades em
virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando necessário, praticar atos
comissivos no interesse de funcionamento do cartel.
Tanto PAULO RO BERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF admitiram
61 A saber: ALUSA e CARIOCA.
62 De acordo com a planilha enviada pela PETROBRAS, no "rebid" (ou nova licitação) do contrato da
REPLAN, foram feitos três lances: R$ 696.910.620,73 (CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - MPE- SOG), R$
749.088.478,34 (UTC ENGENHARIA S.A.) e R$ 755.041.362,35 (CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ).
Perceba-se que há uma variação entre as propostas máxima e mínima de apenas 8%. Considerando o
valor da estimativa da PETROBRAS para o contrato (R$ 588.734.591,55), o limite superior de contratação
(de 20%) era de R$ 706.481.509,86. Assim, somente o lance do consórcio integrado pela MENDES
JÚNIOR ficou dentro desse teto, num valor praticamente idêntico ao do limite superior (veja-se que a
proposta ficou em 98,64% desse limite). Já o valor inicial do contrato ficou 18,37% acima do valor de
estimativa, logo, muito próximo do limite superior de contratação, que é de 20%.
63 Anexo 150.
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que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos e aditivos
celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a Petrobras sob o comando da
Diretoria de Abastecimento64•
Assim, em decorrência do contrato em tela, houve a promessa e o
pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor total do
contrato original e respectivos aditivos celebrados no período em que PAULO ROBERTO
COSTA ocupou a Diretoria de Abastecimento da Petrobras.
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a SÉRGIO
CUNHA MENDES e ÂNGELO ALVES MENDES, na condição de administradores da
Mendes Júnior Trading e Engenharia 5/A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES,
representante da empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESEN DE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente
de Contratos da Mendes Júnior, na qualidade de gestores da empresa, efetuar a promessa
e determinar o pagamento de vantagens indevidas proporcionais a participação da
Mendes Júnior no Consórcio, ou seja, 46% do referido valor. ALBERTO YOUSSEF, na
condição de operador da organização criminosa, teve papel fundamenta l nessa corrupção,
pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das tratativas acerca
das propinas envolvidas.
Diante de tal quadro, no período entre o início do procedimento licitatório
(20/12/07) e a celebração do contrato original (21/12/07), SERGIO MENDES e ALBERTO
VILAÇA, após reunirem-se com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e
definirem o vencedor do certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO
VOUSSEF tal circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens
indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato6'.
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA
este, entre 20/12/07 e 21/12/07, adolou as providências necessárias, no âmbito de sua
64 Nesse sentido, veja·se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls.14 do termo de interrogatório de
PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000, bem como linhas
19 a 21 a fls. 34 do mesmo evenlo em relação a ALBERTO YOUSSEF • Arexo 142.
65 No que se refere à MENDES JÚNIOR, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao
evento 1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000, PAULO ROBERTO e YOUSSEF afirmaram que
tratavam com o denunciado SERGIO MEN DES (linhas 42/43 a fls.24 e linhas 21/23 a fls. 32) - Anexo 140.
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Diretoria, para que o resultado da licitação fosse aquele almejado pelo Cartel, além de se
manter sua anuência quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em
desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício.
Assim, uma vez confirmado que a empresa MENDES JÚNIOR, juntamente
com MPE e SOG, por intermédio do Consórcio CMMS, venceram o certa me, ALBERTO
VOUSSEF efetuou tratativas com SÉRGIO MENDES e ALBERTO VILAÇA, assim como com
ÂNGELO ALVES MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA e JOSÉ HUMBERTO
CRUVINEL RESENDE para ajustar a forma de pagamento das vantagens indevidas

prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a pelo menos 46%
sobre o 1% do valor do contrato original, ou seja, cerca de R$ 3.205.788,85.
Seguindo a

mesma

metodologia, em datas não precisadas mas

certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram o
valor do contrato original, SÉRGIO MENDES e ALBERTO VILAÇA prometeram vantagens
indevidas d e ao menos 46% sobre 1% dos va lores dos aditivos, as quais foram
imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por
intermédio de ALBERTO YOUSSEF.
Considerando a

planilha

de aditivos

do

contrato sob comento

apresentada pela PETROBRAS (Anexo 149), consolidou-se o seguinte quadro de aditivos
no período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupava a Diretoria de Abastecimento da
estatal:
~

Data do aditivo

Valor do acréscimo no
contrato

18/12/0968

R$ 4.917.234,38

69

26/04/10

R$ 1.752.145.42

07/07/10

R$ 61.875.012,09

16/03/1170

R$ 73.188.266,70

~

--~

Valor mínimo total da
vantagem indevida (1%) 66

Valor da vantagem
indevida que cabia à
Mendes Júnior (46%)67

R$ 49.172,34

R$22.619,27

R$17.521.45

R$ 8.059,86

R$ 618.750,12

R$ 284.625,05

+

R$ 731.882,66

R$ 336.666,02

66 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
67 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
68 Anexo 151.
69 Anexo 152.
70 Anexo 153.
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05/12/11 71

' - - - - --

R$ 112.521.146,14

I

-----L

r

R$ 1.125.211,46

R$ 517.597,27

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, SÉRGIO CUNHA
MENDES e ÂNGELO ALVES MENDES, na condição de administradores da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S/A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES, representante da

empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ HUMBERTO
CRUVINEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente de Contratos

da Mendes Júnior, na condição de gestores da empresa, prometeram e o pagamento de
vantagens indevidas correspondentes a, pelo menos, 46% incidentes sobre 1% do valor do
contrato original e aditivos celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o
que equiva le a cerca de R$ 4.375.356,32 no período entre o início do procedimento
licitatório (20/12/07) e a data da celebração do último aditivo firmado durante a diretoria
de PAULO ROBERTO COSTA (05/12/11).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos aditivos
acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte dos denunciados SÉRGIO
CUNHA MENDES e ÂNGELO ALVES MENDES, na condição de administradores da
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES,

representante da empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente

de Contratos da Mendes Júnior, na qualidade de gestores da empresa, e a aceitação de tais
pro messas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA,
diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos
nesta peça, os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa
parte das vantagens ilícitas recebidas po r PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela
organização criminosa, sendo que pa ra tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE
OUVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de

documentos ideologicamente fa lsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo bastante, por
ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o
pagamento de um total de R$ 8.028.000,00 por empresas vinculadas à Mendes Júnior
71 Anexo 154.
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dessa forma.
3.2.2. Do contrato celebrado pelo Consórcio INTERPAR para obras
referentes à REPAR e das práticas de corrupção a ele atreladas.

Em 08/03/07, a Petrobras deu início ao processo de contratação para a
manutenção das unidades e sistemas off-sites pertencentes às carteiras de gasolina e de
coque e HDT da Refinaria Presidente Getú lio Vargas - UN- REPAR, obra vinculada à
Diretoria de Abastecimento da Petrobras, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA.
Para tanto, foi realizado procedimento licitatório para o qual o valor da estimativa sigilosa
da empresa petrolífera fo1calculado em R$ 2.076.398.713,04 72.
O procedimento licitatório foi nitidamente direcionado em favor do cartel
antes mencionado, eis que, das 18 pessoas jurídicas convidadas, 14 eram cartelizadas
(Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora Andrade Gutierrez S.A.,
Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora OAS Ltda., Construtora Queiroz Galvão
S.A., Engevix Engenharia S.A., GDK S.A., lESA ÓLEO & GÁS S.A., Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A., MPE Monta gens e Projetos Especiais S.A., Promon Engenharia Ltda., Seta!
ÓLEO & GÁS S.A., SKANSKA BRASIL LTDA., Techint S.A. e UTC Engenharia S.A.) e 01 foi
citada por AUGUSTO RIBEIRO como empresa que participava esporadicamente do mesmo
grupo (Carioca Christiani-Nielsen Engenharia Ltda.). Além disso, segundo demonstra a
planilha "Informações do processo de licitação" disponibilizada pela Petrobras e juntada
em anexo, foram ainda convidadas as empresas: Contreras Engenharia e Construções Ltda.
e Schanin Engenharia S.A.
Três consórcios apresentaram propostas, sendo que uma delas foi acima
do valor máximo de contratação e, a menor de todas foi apresentada pelo Consórcio
INTERPAR, composto pelas empresas Mendes Júnior, Setal e MPE no valor de R$
2.253.710.536,0573•
72 Tudo conforme planilha ·:nformações do Processo de Licitação" apresentada pela própria Petrobras e
juntada em anexo -Anexo 148.
73 A saber, de acordo com a mesma tabela, as outras proponentes e respectivas propostas foram: 1)
Consórcio Coros - CNO/UTC/OAS: R$ 2.472.953.014,05; 2) Consórcio QJ - lESA/QUEIROZ GALVÃO: R$
2.581.233.420,41.
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Após as tratativas de praxe, em 07/07/08 a PETROBRAS forma lizou o
contrato

n°

0800.0043363.08.2

com

o

Consórcio INTERPAR,

no

va lor de

R$

2.252.710.536,05 (contrato apresentado pela PETROBRAS). Quem subscreveu o contrato,
por parte da Mendes Júnior, foram os denunciados, SERGIO CUNHA MENDES e ALBERTO
EÚSIO VILAÇA GOM ES.7'

Em virtude de sucessivos aditivos, o prazo e valor do contrato foi alterado,
tendo prazo estendido até 27/02/14 e majoração no montante de R$ 434.026.237,67.
Assim, o montante total da obra foi elevado para o patamar d e R$ 2.642.414.231,60.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia um
acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do cartel e o
então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e aceitarem
vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor total dos contratos celebrados

por elas com a referida Estatal.
Em contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados
corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem no cumprimento
dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação de irregu laridades em
virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando necessário, praticar atos
comissivos no interesse de funcionamento do cartel.
Tanto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF admitiram
que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos e aditivos
celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o comando da
Diretoria de Abastecimento75 .
Assim, em decorrência dos contratos em tela, houve a promessa e o
pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor do contrato
original e respectivos aditivos celebrados no pe ríodo em que PAULO ROBERTO COSTA
ocupou a Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

É certo que no caso em tela houve o pagamento indevido de ao menos
74 Anexo 155.
75 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de interrogatório de
PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000, bem como linhas
19 a 21 a fls. 34 do mesmo eve nto em relação a ALBERTO YOUSSEF. - Anexo 142.
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1% do valor original do contrato, o que corresponde a cerca de R$ 22.527.105,36 no
período entre o início do processo de contratação (08/03/07) e a celebração do contrato
original (07/07/08).
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a SÉRGIO
CUNHA MENDES e ÂNGELO ALVES MENDES, na condição de administradores da
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES,

representante da empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente

de Contratos da Mendes Júnior, na qualidade de gestores da empresa, no Consórcio, ou
seja, cerca de 33% do referido valor. ALBERTO YOUSSEF, por sua vez, na condição de
operador da organização criminosa, teve papel fundamental nessa corrupção, pois
viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das tratativas acerca das
propinas envolvidas.
Consoante o esquema geral de corrupção que vigia naquela diretoria,
tem-se que, no período entre o início do procedimento de contratação (08/03/07) e a
celebração dos contratos originais (07/07/08), os denunciados SÉRGIO CUNHA MENDES
e PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF e SERGIO MENDES, realizaram reuniões
e conversas com o objetivo de concretizarem o acordo implícito já existente no que se
refere à parcela devida pela Mendes Júnior.
Dessa forma, em data não especificada, mas certamente no período
compreendido entre 08/03/07 e 07/07/08, SERGIO MENDES após reunirem-se com os
representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definirem o vencedor do certame,
comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal circunstância,
prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantage ns indevidas que adviriam
imediatamente após a celebração do contrato.
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA
este, entre 08/03/07 e 07/07/08, adotou as providências necessárias, no âmbito de sua
Diretoria, para que o resultad o da licitação fosse aquele almejado pelo Cartel, além de se
manter sua anuência quanto à existência e efetivo func ionamento do Cartel no seio e em
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desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício.
Assim, uma vez confirmado que a empresa MENDES JÚNIOR, juntamente
com MPE e SOG, por intermédio do Consórcio CMMS, venceram o certame, ALBERTO
YOUSSEF efetuou tratativas com SÉRGIO MENDES e ALBERTO VILAÇA, assim como com
ÂNGELO ALVES MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA e JOSÉ HUMBERTO
CRUVINEL RESENDE para ajustar a forma de pagamento das vantagens indevidas
prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a pelo menos 33%
sobre o 1% do valor do contrato original, ou seja, cerca de R$ 22.527.105,36.
Seguindo

a mesma

metodologia,

em

datas

não

precisadas

mas

certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram o
valor do contrato original, SÉRGIO MENDES e ALBERTO VILAÇA prometeram vantagens
indevidas de ao menos 33% sobre 1% dos valores dos aditivos, as quais foram
imediatamente aceitas pelo denunciado PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por
intermédio de ALBERTO YOUSSEF.
Considerando a planilha de aditivos apresentada em relação aos contratos
pela Petrobras (Anexo 149), tem-se os seguintes quadros:

valar do acréscimo no

Data do aditivo

contrato
23/01/0978

R$ 4.226.610,11

18/06/0979

R$ 2.497.772,84

30/07/09
80

23/03/10

81

21/06/10

I

_r

31/08/10
82

05/01/11

______,_

11/07/11

-

Valor mínimo total d a

Ivantagem indevida (1
t

R$ 42.266,10
R$ 24.977,72

R$ 14.185.201,48

oYo)

I

Valor da vantagem
indevida que cabia à
Mendes Júnior (33%) 77

76 l
I

-

....

R$ 141.852,01

R$13.947,81
R$8.242,65
R$46.811,16

-~-

R$ 1.935.105,84
R$

19.547.921,83

t

R$ 19.351,05

R$6.385,84

R$ 195.479,21

R$64.508,14

R$ 2.824.567,00

R$ 28.245,67

R$ 15.441.243,16

R$ 154.412,43

R$ 1.136.882,17

R$ 11.368,82

-

R$ 9.321,07
R$ 50.956,10

-r--

R$3.751,71

~

76 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
77 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
78 Anexo 156.
79 Anexo 157.
80 Anexo 158.
81 Anexo 159.
82 Anexo 160.
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29/08/1181
84

02/12/11

R$ 2.862.303,65

R$ 28.623,03

R$ 9.445,60

R$ 10.527.457,50

R$ 105.274,57

R$ 34.740,60

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, SÉRGI O CUNHA
MENDES e ÂNGELO A LVES M EN DES, na condição de administradores da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S/ A , e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES, representante da

empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ HUMBERTO
CRUVINEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente de Contratos

da Mendes Júnior,na qualidade de gestores da empresa, prometeram e o pagamento de
vantagens indevidas correspondentes a, pelo menos, 33% incidentes sobre 1% do valor do
contrato original e aditivos celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o
que equivale a cerca de R$ 7.682.055,45 no período entre o início do procedimento
licitatório (08/03/07) e a data da celebração do último aditivo firmado durante a diretoria
de PAULO ROBERTO COSTA (02/12/11).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos adit ivos
acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte dos denunciados SÉRGIO
CUNHA MENDES e ÂNGELO ALVES MENDES, na condição de administradores da
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/ A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES,

representant e da empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ
HUMBERTO CRUVIN EL RESEN DE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente

de Contratos da Mendes Júnior, na qualidade de gestores da empresa, e a aceitação de tais
promessas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA,
diretamente e por intermédio de ALBERTO YOU SSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos
nesta peça, os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa
parte das vantagens ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela
organização criminosa, sendo que para tanto ALBERTO VOU SSEF e WALDOMIRO DE
OLIVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de

documentos ideologicamente falsos e emissão de notas fisca is "frias", sendo bastante, por
83 Anexo 161.
84 Anexo 162.
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ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o
pagamento de um total de R$ 8.028.000,00 po r empresas vinculadas à Mendes Júnior
dessa forma.
3.2.3.

Do

contrat o

celebrado

pelo

Consórcio

PPR

para

obras

referentes ao COMPERJ e das práticas de corrupção a ele atreladas.

Em 10/06/11, a Petrobras deu início ao processo de contratação para
construção de EPC do pipe rack da unidade U.6100 do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (COMPERJ), obra vinculada à Diret oria de Abastecimento da Petrobras, e ntão
comandada por PAULO ROBERTO COSTA. Para tanto, foi realizado p rocedimento
licitatório para o qual o valor da estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi calculado em
R$1.614.449.175,1085.
O procedimento licitatório foi nitidamente direcionado em favo r do ca rtel
antes mencionado, eis que apenas um consórcio foi convidado a participar do certame, ou
seja, o Consórcio PPR, formado pelas empresas Norberto Odebrecht S/A, Mendes Júnior
S/A e UTC Engenharia S/A, todas participantes do cartel, segundo demonstra a planilha
"Info rmações do processo de licitação" disponibilizada pela Petrobras e juntada em anexo.
O valor da proposta apresentada pelo Consórcio PPR no valor de R$
1.969.317.341,00, muito próximo portanto ao valor máximo d e contratação 86.
Após tratativas entre a Petrobras e a vencedora, em 05/09/11 foi celebrado
o cont rato de número 0858.0069023.11.2, va lor de R$ 1.869.624.800,00, com prazo original
até 21/04/14. No caso em tela, quem subscreveu os contratos pela Mendes Jú nior foi o
denunciado ROGÉRIO CUNHA MENDES e Victório Duque Sernionato.
Neste contrato foram realizados aditivos de prazo e apenas um de valor. O
prazo do contrato foi estendido até 13/02/2015 e majoração para o tota l de R$
1.947.385.338.
85 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela prôpria Petrobras e
juntada em anexo -Anexo 148.
86 Como já dito, o valor máximo de contratação pela Petrobras é fixado em 20% sobre o valor da estimativa,
o que no caso concreto corresponderia a R$ 1.997.054.132,30.
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Considerando que, conforme admitiram PAULO ROBERTO COSTA e
ALBERTO YOUSSEF, em todos os contratos e aditivos celebrados pelas empresas
integrantes do Cartel com a Petrobras sob o comando da Diretoria de Abastecimento
houve o pagamento de valores indevidos na ordem de 1% a 5%, é certo que no caso em
tela houve o pagamento indevido de ao menos 1% do valor total do contrato, o que
corresponde a cerca de R$ 18.696.248,00 no período entre o início do processo de
contratação (10/06/2011) e o término do período contratual, que, como dito, ainda se
encontra vigente. Do montante referente à aludida vantagem indevida, incumbiu a Mendes
Júnior efetuar o pagamento de vantagens indevidas proporcionais a sua participação no
Consórcio, ou seja, 33% do referido valor.
Dessa forma, em data não especificada, mas certamente no período
compreendido entre 10/06/11 e 05/09/11, SERGIO MEND ES e ALBERTO VILAÇA após
reuni rem-se com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definirem o
vencedor do certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens indevidas
que adviriam imediatamente após a celebração do contrato.
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA
este, entre 10/06/11 e 05/09/11, adotou as providências necessárias, no âmbito de sua
Diretoria, para que o resultado da licitação fosse aquele almejado pelo Cartel. além de se
manter sua anuência quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em
desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício.
Assim, uma vez confirmado que a empresa MENDES JÚNIOR, juntamente
com Norberto Odebrecht S/A e UTC Engenharia S/A, por intermédio do Consórcio PPR,
venceram o certame, ALBERTO YOUSSEF efetuou tra tativas com SÉRGIO MENDES e

ALBERTO VILAÇA, assim como com ÂNGELO ALVES MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE
OLIVEIRA e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE para ajustar a forma de pagament o
das vantagens indevidas prometidas a,

e aceitas por,

PAULO ROBERTO COSTA,

correspondentes a pelo menos 33% sobre o 1% do valor do contrato original, ou seja,
cerca de R$ 6.169.761,84.
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Diante d o exposto tem-se que, no caso em tela, SÉRGIO CUNHA
MENDES e ÂNGELO A LVES MENDES, na condição de administradores da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S/A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES, representante da

empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ HUMBERTO
CRUVINEL RESEN DE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente de Contratos

da Mendes Júnior, prometeram e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a,
pelo menos, 33% incidentes sobre 1% do valor do contrato ori ginal celebrado durante a
diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$ 6.169.761,84 no
período e ntre o início do procedimento licitatório (10/06/11) e a data da celebração do
contrato (05/09/11).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos aditivos
acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte dos denunciados SÉRGIO
CUNHA MENDES e ÂNG ELO ALVES MENDES, na condição de administradores da
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/ A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES,

representante da empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente

de Contratos da Mendes Júnior,. e a aceit a cão de tais promessas por parte do então
Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de
ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos

pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das vantagens ilícitas
recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela organização criminosa, sendo
que para tanto ALBERTO YOUSSEF e W ALDOMIRO DE OUVEIRA, servindo-se de
empresas d e fachada, tornaram possíve l a celebração de documentos ideologicamente
falsos e emissão de notas fiscais "frias", send o bastante, por ora, mencionar que no período
de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o pagamento de um tota l de R$
8.028.000,00 por empresas vinculadas à Mendes Júnior dessa forma.
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3.2.4. Do contrato celebrado pela Mendes Júnior Trading e
Engenharia S/ A, para a realização de ob ras no Terminal Aquaviário de Barra do
Riacho, em Aracruz/ES e das práticas de co rrupção a ele atreladas.

Em 10/10/07, a Petrobras deu início ao processo de contratação para
realização de projeto de construção e montagem no Terminal Aquaviário de Barro do
Riacho, Aracruz/ ES, obra vinculada à Diretoria de Abastecimento da Petrobras, então
comandada por PAULO ROBERTO COSTA. Para tanto, foi realizado procedimento
licitatório para o qual o valor da estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi calculado em
87

R$ 536.809.380,41 •
O procedimento licitatório foi nitidamente direcionado em favor do cartel
antes mencionado, eis que, das 17 pessoas jurídicas convidadas, 15 eram cartelizadas
(Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora Andrade Gutierrez S.A.,
Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., lesa Óleo & Gás
S.A., Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., SKANSKA BRASIL LTDA., Seta I ÓLEO & GÁS
S.A., Techint S.A., Engevix Engenharia S.A., UTC Engenharia S.A., Construtora OAS Ltda.,
Galvão Engenharia S.A., GDK S.A., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A.) e 01 foi citada
por AUGUSTO RIBEIRO como empresa que participava esporadicamente do mesmo grupo
(Carioca Christiani-Nielsen Engenharia Ltda.). Além disso, segundo demonstra a planilha
"Informações do processo de licitação" disponibilizada pela Petrobras e juntada em anexo,
foi ainda convidada a empresa Contreras Engenharia e Construções Ltda.
A partir da planilha acima mencionada extrai-se que quatro consórcios e
três empresas apresentaram propostas, sendo que a menor delas, foi a apresentada pela
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., no valor de R$ 493.561.194,26.
Após as tratativas de praxe, em 08/09/08 a PETROBRAS formalizou o
contrato n° 0802.0045377.08.2 com a Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., no valor de
R$ 493.561.194,26. Quem subscreveu o contrato, por parte da Mendes Júnior, foi o
denunciado, ALBERTO ELÍ SIO VILAÇA GOMES.
87 Tudo conforme planilha "lnformações do Processo de Licitação" apresentada pela própria Petrobras e
juntada em anexo- Anexo 148_
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Em virtude de sucessivos aditivos, o prazo e valor do contrato foram
alterados, sendo que a data de término com aditivos passou a ser 01/11/13, bem como
houve majoração de R$ 410.955.218,95. Assim, o montante total da obra foi elevado para o
patamar de R$ 895.886.403,83, superando em mais de 60% o valor inicialmente fixado pela
estatal como teto para a contratação.
Considerando que, conforme admitiram PAULO ROBERTO COSTA e
ALBERTO YOUSSEF, em todos os contratos e aditivos celebrados pe las empresas
integrantes do Cartel com a Petrobras sob o comando da Diretoria de Abastecimento
houve o pagamento de valores indevidos na ordem de 1% a 5%, é certo que no caso em
tela houve o pagamento indevido de ao menos 1% do valor total do contrato, o que
corresponde a cerca de R$ 4.935.611,94 no período entre o início do processo de
contratação (10/10/07) e a data da fi rmação do contrato (08/09/08). Do montante
referente à a ludida vantagem indevida, incumbiu a Mendes Júnior efetuar o pagamento de
vantagens indevidas integralmente a PAULO ROBERTO COSTA.
Dessa forma, em data não especificada, mas certamente no período
compreendido entre 10/10/07 e 08/09/08, SERGIO MENDES e ALBERTO VILAÇA após

reunirem-se com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definirem o
vencedor do certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens indevidas
que adviriam imediatamente após a celebração do contrato.
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA
este, entre 10/10/07 e 08/09/08, adotou as providências necessárias, no âmbito de sua
Diretoria, para que o resultado da licitação fosse aquele a lmejado pelo Cartel, além de se
manter sua anuência quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em
desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício.
Assim, uma vez confirmado que a empresa MENDES JÚNIOR, vencera o
certame, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com SÉRGIO MENDES e ALBERTO
VILAÇA, assim corno com ÂNGELO ALVES MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA e
JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE para ajustar a

forma de pagamento das
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vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes
a pelo me nos 1% do valor do contrato origina l, ou seja, cerca de R$ 4.935.611,94.
Seguindo a

mesma

metodologia,

em

datas não precisadas

mas

imediatamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram o
valor do contrat o original, SERGIO MENDES prometeu vantagem indevid a sobre pelo
menos 1% do valor do ato, a qual foi imediatamente aceita pelos denunciados PAULO
ROBERTO e VOUSSEF. Considerando a planilha de aditivos apresentada em relação aos

contratos pe la Petrobras (Anexos 149), tem-se os seguintes quadros:
Data do aditivo

Valor do acréscimo no
contrato

Valor mínimo total da van ta gem indevida (1%) e
valor a ser pago pela Mendes Júnior88

07/04/09

R$ 686.339,01

R$ 6.863,39

03/02/10

R$ 4.447.921,59

R$ 44.479,21

18/02/10

R$ 556.502,87

R$ 5.565.02

R.$ 1.050.308,95

R$10.503 ,08

17/03/10

R$ 1.544,30

R$ 15.4 4

18/05/10

R$ 518.7'13,51

24/05/10

R$ 92.148,08

R$ 921, 48

14/06/10

R$ 2.915,04

R$ 29,15

09/08/10

R$ 2.27 5.309,26

R$ 22.753,09

08/09/10

R$ 241.641,11

R$ 2.416,41

16/11/10

R$ 969.187,6'1

R$ 9.691,87

06/12/10

R$ 922.117,86

17/12/10

R$ 762.934,27

R$ 9.221,17
R$ 7629,34

02/02/11

R$ 101.450,68

R$1.014,50

08/02/11

R$311.118,08

R$ 3.111,18

15/03/11

R$793.380,08

30/03/12

R$ 107.273.036,38

27/04/11

R$ 6.707.45

R$ 67,07

R$ 403.933,18

R$4.039 ,33

01/08/11

R$165.313.08

R$ 1.653,13

30/09/11

R$83.364.082,38

R$833.64 0,82

27/10/11

R$ 2.266.320,63

03/03/10
~

08/07/11

-+-

I

R~

L

R$ 1.345.224,63

R$ 7.933,80
R$1.072.730,36

R$22.66 3,20
+

30/12/11

5.187,43

-

R$ 13.45 2,24

88 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
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Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, SÉRGIO CUNHA
MENDES e ÂNGELO ALVES MENDES, na condição de administradores da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S/A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES, representante da

empresa, ROGÉRIO CUNH A DE OLIVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ HUMBERTO
CRUVINEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente de Contratos

da Mendes Júnior, na qualidade de gestores da empresa prometeram e o pagamento de
vantagens indevidas correspondentes a, pelo menos, 1% do va lor do contrato ori ginal e
aditivos celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a
cerca de R$ 8.093.924,01 no período entre o início do procedimento licitatório (10/10/07) e
a data da celebração do últ imo adit ivo firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO
COSTA (30/03/12).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos aditivos
acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte dos denunciados SÉRGIO
CUNHA MENDES e Â NG ELO ALVES M EN DES, na condição de administradores da
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/ A , e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES,

representante da empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente

de Contratos da Mendes Júnior, na qualidade de gestores da empresa, e a aceitação de tais
p romessas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA,
diretamente e por intermédio de A LBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos
nesta peça, os respectivos pagame ntos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa
parte das vantagens ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela
organização criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE
OUVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de

documentos ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo bastante, por
ora, mencionar que no período de vigê ncia do contrato aqui analisado foi identificado o
pagamento de um total d e R$ 8.028.000,00 por empresas vinculadas à Mendes Júnior
dessa forma.
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3.2. 5.

Do contrato celebrado

pela

Mendes Júnior Trading e

Engenharia S/ A, Andrade Gut ierrez e KTY Consultoria e Projeto de I nstalações
I ndustriais para obras na Refinaria Gabriel Passos (REGAP) e das práticas de
corrupção a ele atreladas.

Em 06/03/07, a Petrobras deu início ao processo de contratação para
serviços on-site de carteiras de gasolina da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, obra
vinculada à Diretoria de Abastecimento da Pelrobras, então comandada por PAULO
ROBERTO COSTA. Para tanto, foi realizado procedimento licitatório para o qual o valor da

estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi calculado em R$ 566.420.451,59 89•
No procedimento licitalório houve a contratação direta do Consórcio
Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e KTY Consultoria, o que demonstra a nítido
direcionamento em favor do cartel, anteriormente mencionado, segundo demonstra a
planilha "Informações do processo de licitação" disponibilizada pela Petrobras e juntada
em anexo.
A proposta apresentada pelo Consórcio Mendes Júnior, Andrade Gutierrez
e KTY Consultoria foi no valor de R$ 847.850.000,00

90

.

Após as tratativas de praxe, em 21/05/07 a PETROBRAS formalizou o
contrato n° 0800.0031362.07.2 com o consórcio acima mencionado, no valor de R$
711.924.823,57. Quem su bscreveu o contrato, por parte da Mendes Júnior, foram os
denunciados, SERGI O CUNHA M EN DES e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES.
Conforme a planilha "Aditivos de Contratos" (Anexo 149), fornecida pela
Petrobras e juntada em anexo, o prazo contratual original foi fixado entre 21/05/2007 a
19/08/2009. Contudo, em virtude de sucessivos aditivos, tal prazo foi prorrogado para a
data de 25/08/2011 e o montante global da obra majorado para R$ 973.396.656,41.
Considerando que, conforme admitiram PAU LO ROBERTO COSTA e
ALBERTO YOUSSEF, em todos os contratos e aditivos celebrados pelas empresas
89 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria Petrobras e
juntada em anexo - Anexo 148.
90 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria Pctrobras c
juntada em anexo - Anexo 148.
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integrantes do Cartel com a Petrobras sob o comando da Diretoria de Abastecimento
houve o pagamento de valores indevidos na ordem de 1% a 5%, é certo que no caso em
tela houve o pagamento indevido de ao menos 1% do valor total do contrato, o que
corresponde a cerca de R$ 7.119.248,23 no período entre o início do processo de
contratação (06/03/07) e o término do período contratual (19/08/09). Do montante
referente à aludida vantagem indevida, incumbiu a Mendes Júnior efetuar o pagamento de
vantagens indevidas proporcionais a sua participação no Consórcio, ou seja, cerca de 49%
do referido valor, ou seja, R$3.488.431,63.
Dessa forma, em data não especificada, mas ce rtamente no período
compreendido entre 06/03/07 e 19/08/09, SERGIO MENDES e ALBERTO VILAÇA após
reunirem-se com os representantes das demais e mpreiteiras cartelizadas e definirem o
vencedor do certame, comunicaram a PAULO RO BERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens indevidas
que adviriam imediatamente após a celeb ração do contrato.
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA
este, entre 06/03/07 e 19/08/09, adotou as providências necessárias, no âmbito de sua
Diretoria, para que o resultado da licitação fosse aquele almejado pelo Ca rtel, além de se
manter sua anuência quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em
desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício.
Assim, urna vez confirmado que a empresa MENDES JÚNIOR, juntamente
com a Andrade Gutierrez e KTY Consultoria, em consórcio, venceram o ce rtame, ALBERTO
VOUSSEF efetuou tratativas corn SÉRGIO MENDES e ALBERTO VILAÇA, assim como com
ÂNGELO ALVES MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA e JOSÉ HUMBERTO
CRUVINEL RESENDE para ajustar a forma de pagamento das vantagens indevidas

prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a pelo menos 49%
sobre o 1% do valor do contrato original, ou seja, cerca de R$ R$3.488.431,63 ..
Seguindo

a

mesma

metodologia,

em

datas não precisadas mas

imediatamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram o
valor do contrato original, S ERGIO MENDES prometeram vantagem indevida de ao menos
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49% sobre 1% do valor do ato, a qual foi imediatamente aceita pelos denunciados PAULO
ROBERTO e YOUSSEF. Considerando a planilha de aditivos ap resentada em relação aos
contratos pela Petrobras (Anexo 149), tem-se os segu intes quadros:
Data do aditivo

Va lor do acréscimo no
contrato

~

Valor mínimo total da
vantagem indevida (1%) 91

Valor da vantagem
indevida que cabia à
Mendes Júnior (49%) 92

R$ 280.042,00

R$ 2.800,00

R$1.372,20

21/11/08

R$ 138.419,00

R$1.384,19

R$ 678,25

24/11/08

R$ 4.957.068,31

R$ 49.570,68

R$ 24.289,63

07/04/09

R$ 2.877.295,29

R$ 28.772,95

R$ 24.590.682,34

R$ 345.906,82

R$129.916.546,43

R$ 1.299.165,46

R$ 93.711.779,47

R$ 937.117,79

25/04/08

28/08/09
30/04/10
02/12/10

l -i

R$ 14.098,74

i

-

R$169.494,34
R$636.591,07

1-

R$ 459.187,71

Diante do exposto tem-se que, no caso e m tela, SÉRGIO CUNHA
MENDES e ÂNGELO ALVES MENDES, na condição de administradores da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S/A , e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES, representante da

empresa, ROGÉRIO CUNH A DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ HUMBERTO
CRUVJNEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente de Contratos

da Mendes Júnior, prometeram e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a,
pelo menos, 49% incidentes sobre 1% do valor do contrato original e aditivos celebrados
durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a ce rca de R$
4.794.143,58 no período entre o início do procedimento lici tatório (06/03/07) e a data da
celebração do último aditivo firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA
(02/ 12/10).
Concretizadas, em relação ao contrato original e a cada um dos aditivos
acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte dos denunciados SÉRGIO
CUNHA MENDES e ÂNGELO ALVES MENDES, na condição de administradores da
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/ A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES,

representante da e mpresa, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ
91 Cálculo efetuado até a segunda casa dec1mal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
92 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
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HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente
de Contratos da Mendes Júnior, na qualidade de gestores da empresa, e a aceitação de tais
promessas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA,
diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos
nesta peça, os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa
parte das vantagens ilícitas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foi antes lavada pela
organização criminosa, sendo que para tanto ALBERTO VOUSSEF e WALDOMIRO DE
OUVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de
documentos ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais "frias", sendo bastante, por
ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o
pagamento de um total de R$ 8.028.000,00 por empresas vincu ladas à Mendes Júnior
dessa forma.
3.2.6. Do contrato celebrado pela Mendes Júnior Trading e
Engenharia S/A, para a realização de obras nos Terminais Aquaviários de Ilha
Comprida e Ilha Redonda, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro/RJ.
Em 11/07/08, a Petrobras deu início ao processo de contratação para
realização de projeto de construção de píer e ponte de interligação dos Terminais
Aquaviários de Ilha Comprida e Ilha Redonda. Baía de Guanabara, Rio de Janeiro/RJ, obra
vinculada à Diretoria de Abastecimento da Petrobras, então comandada por PAULO
ROBERTO COSTA. Para tanto, foi rea lizado procedimento licitatório para o qua l o valor da
estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi calculado em R$ 186.710.625,23 93 •
O procedimento licitatório foi nitidamente direcionado em favor do cartel
antes mencionado, eis que apenas duas empresas foram convidadas, a Mendes Júnior
Trading e Engenharia S/A, integrante do cartel c a Carioca Chrisliani-Nielsen Engenharia
S.A.94 que foi citada por Augusto Ribeiro com empresa que participava esporadicamente
93 Tudo conforme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria Petrobras e
juntada em anexo -Anexo 148.
94 Tudo confonme planilha "Informações do Processo de Licitação" apresentada pela própria Petrobras e
juntada em anexo - Anexo 148.
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do grupo. segundo demonstra a plan ilha "Informações do processo de licitação"
disponibilizada pela Petrobras e juntada em anexo.
A partir da planilha acima mencionada extrai-se que a Carioca Christiani
Nielsen Engenharia S.A. apresentou proposta no valor de R$245.027.504.47 e a Mendes
Júnior Trading e Engenharia S.A. apresentou proposta no valor de R$220.990.000,00,
consagrando-se a vencedora do certame.
Após as tratativas de praxe, em 26/01/09 a PETROBRAS formalizou o
contrato n° 0802.0048659.09.2 com a Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., no valor de
R$ 220.990.000,00. Quem subscreveu o contrato, por parte da Mendes Júnior, foi o
denunciado, ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES.
No contrato em tela, foram realizados vários aditivos de prazo, motivo
pelo qual a data de término passou a ser 31/12/2010 e foi realizado apenas um aditivo de
valor em 24/11/10, no montante de R$ 12.804.954,51. Portanto, o valor total do contrato
com os aditivos passou a ser R$233.761.416,09, superando em mais de 60% o valor
inicialmente fixado pela estatal como teto para a contratação.
Considerando que, conforme admitiram PAULO ROBERTO COSTA e
ALBERTO YOUSSEF, em todos os contratos e aditivos celebra dos pelas empresas
integrantes do Cartel com a Petrobras sob o comando da Diretoria de Abastecimento
houve o pagamento de va lores indevidos na ordem de 1% a 5%, é certo que no caso em
tela houve o pagamento indevido de ao menos 1% do valor total do co ntrato, o que
corresponde a cerca de R$ 2.209.900,00 no período entre o início do processo de
contratação (11/07/08) e o a data da firmação do contrato (26/01/09). Do montante
referente à aludida vantagem indevida, incumbiu a Mendes Júnior efetuar o pagamento de
vantagens indevidas integralmente a PAULO ROBERTO COSTA.
Dessa forma, em data não especificada, mas certamente no período
compreendido entre 11/07/08 e 26/01/09, SERGIO MENDES e ALBERTO VILAÇA após
reunirem-se com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definirem o
vencedor do certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal
circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens indevidas
65/170

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MI N ISTÉRIO PúBLICO FEDER A L

que adviriam imediatamente após a celebração do contrato.
Aceita tal promessa de va ntagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA
este, entre 11/07/08 e 26/0 1/09, adotou as providências necessárias, no âmbito de sua
Diretoria, para que o resultado da licitação fosse aquele almejado pelo Cartel, além de se
manter sua anuência quanto à existência e efetivo funcionamento do Ca rte l no seio e em
desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício.
Assim, uma vez confirmado que a empresa MENDES JÚNIOR, vencera o
certame, ALBERTO YOU SSEF efetuou tratativas com SÉRGIO MENDES e ALBERTO
VILAÇA, assim como com ÂN GELO A LVES M EN DES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA e
JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE para ajustar a form a de pagamento das

vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes
a pelo menos 1% do valor do contrato origi nal, ou seja, cerca de R$ 2.209.900,00.
Seguindo a mesma metodologia, em datas não precisadas mas
imediatamente anteriores à su bscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram o
valor do contrato original, SERGIO MEN D ES prometeu vantagem indevida sobre pelo
menos 1% do va lor do ato, a qual foi imediatamente aceit a pelos denunciados PAULO
ROBERTO e YOUSSEF, ou seja, considerando que foi realizado um aditivo no R$

12.804.954,51, a vantagem indevida correspondent e a 1% do valor do aditivo gira em
torno de R$ 128.049,54.
Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, SÉRGIO CUNHA
MENDES e ÂNGELO ALVES M EN DES, na condição de administradores da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S/A, e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES, representant e da

empresa, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, Diretor de Óleo e Gás e JOSÉ HUMBERTO
CRUVINEL RESENDE, Engenheiro da Área Operacional de Obras e Gerente de Contratos

da Mendes Júnior, prometeram e o pagamento de vantagens indevid<Js correspondentes a,
pelo menos, 1% do va lor do contrato origina l e aditivos celebrados durante a diretoria da
PAULO ROBERTO COSTA, o que equivale a cerca de R$ 2.337.949,511 no período entre o

início do procedi mento li citatório (11/07/08) da celebração do último aditivo firmado
durante a diretoria de PAU LO ROBERTO COSTA (24/11/10).
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Concretizadas, em relação ao cont rato original, promessas de vantagens
indevidas por parte dos denunciados SÉRGIO CUNH A MENDES c ÂNGELO ALVES
MENDES, na condição de administradores da Mend es Júnior Trading e Engenharia S/A,

e ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES, representante da empresa, ROGÉRIO CUNHA DE

OUVEIRA, Diretor d e Óleo e Gás e JOSÉ HUMBERTO CRUVIN EL RESENDE, Engenheiro
da Área Operaciona l de Obras e Gerente de Contratos da Mendes Júnior, na qualidade de
gestores da empresa, e a aceitação de t ais promessas por parte do então Diretor de
Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretament e e por intermédio de ALBERTO
YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos n.esta peça, os resrectivos pagamentos.

Conforme será exposto no capítu lo 4, uma boa part e das vantagens ilícitas recebidas por
PAULO ROBERTO COSTA f oi antes lavada pela organização crimi nosa, sendo que para tanto
ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OUVEIRA, servindo-se de empresas de fachada,

tornaram possível a celebração de documentos ideologica mente f alsos e emissão de notas
fiscais "frias", sendo bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato
aqui analisado foi id entificado o pagamento de um total de R$ 8.028.000,00 por empresas
vinculadas

à Mendes Júnior dessa forma.
4. l avagem de capitais {4° CO NJUNTO DE FATOS- "H")

Conforme mencionado acima, as empreiteiras OAS, ODEBRECHT, UTC,
CAMARGO CORREA , TECHINT, AND RADE GUTIERREZ, M ENDES JÚ NIOR, PROMON, MPE,

SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENG EVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA, por
meio de seus administradores, reuniram-se entre si, em organização criminosa volt ada à
prática de vá rios, crimes, com a finalidade inclusive de constil11ir cartel e fraudar
procedimentos licitatórios desenvolvidos no âmbit o da PETROBRAS, sendo que para
tanto, med iante ajustes recíprocos e a corrupção de funcionários do alto escalão dessa
Estata l, impusera m um cenário artificial de ''não concorrência" nestes certames,
permitindo-lhes não só previamente definir quais dentre elas seriam as empresas que
venceriam as concorrê ncias como também elevar ao máximo o preço que receberiam em
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decorrência da execução das respectivas obras.
Dentro deste estratagema e para que obtivessem a colaboração de
empregados e Diretores da PETROBRAS, a exemplo de PAULO ROBERT O COSTA e
RENATO DUQUE (este último não aqui denunciado), as empreiteiras cartelizadas
comprometiam-se a repassar para eles e a outros agentes públicos e privados, após o
início da execução das obras, percentuais dos valores tota is dos contratos que lhes fossem
adjudicados. Segundo verificado no curso das investigações o percentual variava entre 1%
e 5%, a depender do porte e do estágio de construção da obra, sendo que nos aditivos,
segundo informado, o repasse era via de regra superior.
O funcionamento da organização criminosa por longo período gerou
lucros desmedidos. A promessa de vantagens indevidas (propinas), aceitas

por

empregados do a lto esca lão da PETROBRAS, gerava também pagamentos sobrevalorados
para as empreiteiras. O próprio funcionamento do cartel e as fraudes às licitações,
viabilizados pela corrupção, produziam um g rande volume de recursos sujos. Parcela de
todo esse dinheiro sujo que era produto e proveito de atividades criminosas anteriores foi
lavada para disponibilização "limpa" aos ooeradores do esquema e aos agentes públicos
beneficiários.
Quando as próprias construtoras não utilizavam emprc>sas de fachada suas,
no exterior, "offshores'·, com o objetivo de lavar a propina, entregando-a de modo
dissimu lado e oculto, elas recorriam a operadores financeiros profissionais, como
ALBERTO YOU SSEF (e demais integrantes de seu núcleo, incluindo WALDOMI RO DE
OUVEIRA), os quais, seguindo

modus operandi próprios, davam aparência de regularidade

e legalidade ao dinheiro que proveio direta e indiretamente dos crimes mencionados,
empregando vários métodos.
A simples interposição do núcleo de YOUSSEF no pagamento do dinheiro
sujo já caracterizaria lavagem de ativos, mas ele fez mais do que isso. Houve a interposição
de pessoas jurídicas de fa chada, distanciando o dinheiro sujo da origem criminosa (as
empreiteiras) antes que chegasse aos beneficiários (os agentes públicos e os próprios
operadores).
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Além disso, o núcleo de YOUSSEF empregou métodos de ocultação e
dissimulação tanto na vinda do dinheiro da empreiteira para a empresa de facha da, como
na ida do dinheiro da empresa de fachada para os agentes públicos beneficiários.
No que toca às empreiteiras, especificamente. o operador disponibilizou
um "serviço" ou "facilidade" para criar, em favor da empreiteira, uma justificativa
econômica para a saída do dinheiro dos cofres da empresa como se fosse um pagamento
regular. O pagamento da propina, com produ to e proveito de crimes anteriores, encontrou

nesse contexto uma maneira de se disfarçar de operação lícita. A emp resa Mendes Júnior
Trading

e

Engenharia S.A., valendo-se do "serviço", ajustou com VOUSSEF o pagamento

para suas empresas de fachada por meio de uma justificativa econômica falsa, um negócio
jurídico simulado (contratos de prestação de serviços), que só na apa rência era legal. Isso
ocultava a verdadeira razão do pagamento, que era o repasse de produto e proveito de
crimes praticados, e permitia o disfarce e maquiagem contábil do pagamento no seio da
empresa.
Em seguida ao recebimento do dinheiro da empreiteira, YOUSSEF,
coordenando seu núcleo de agentes (WALDOMIRO e outros), prosseguia na prática de
atos de lavagem para, nos moldes acordados com a construtora e com os agentes
públicos, providenciar a entrega "l impa '' dos recursos que são produto e proveito de
crimes aos destinatários. Isso era feito dos seguintes modos:
a) pela quebra do rastro do dinheiro, por meio de saq ues feitos nas contas

das empresas de fachada controladas por YOUSSEF, a ntes da entrega aos
beneficiários;
b) pela quebra do rastro do dinheiro mediante o rece bimento do dinheiro

pelas empresas de fachada de YOUSSEF e tra nsferência bancária
subsequente de parte dele para outro doleiro (LEONARDO MEIRELLES) que
entregava em troca dinheiro em espécie, sem saques;
c) por fim, houve invenção de razão econômica lícita para movimentações
ilegais, pois outra parte do dinheiro transferido para empresas de doleiro
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(LEONARDO MEIRELLES) era remetida ao exterior por meio de contratos de
importação fictícios.
Esses foram basicamente os métodos pelos quais houve ocultação e
dissimulação de natureza, origem, disposição, movimentação e propriedade do dinheiro
que vinha, direta e indiretamente, dos crimes descritos nesta denúncia. Serão imputados
nesta denúncia, de modo destacado, os atos de lavagem consistentes na realização de
paga mentos pelas empreiteiras, acompanhados da formulação de negócios jurídicos
fictícios e de notas "frias", fei tos para dar justificação econômica aparentemente lícita aos
pagamentos.
Assim, SÉRGIO CUN HA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA,
ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ HUMBERTO
CRUVINEL RESENDE, na condição de administradores e agentes da empresa Mendes
Júnior Trading e Engenharia S.A., e ainda PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF
e WALDOMIRO DE OUVEIRA, ocultaram e dissimularam a naturezGl, origem, disposição,
movimentação e propriedade dos valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos
de organização criminosa, for mação de cartel, fraude à licitação, corrupção e, ainda, contra
a ordem tributária 95, e viola r·a m o disposto no art. 1 o da Lei 9613/98. i'1correndo na prática
do crime de lavagem de capitais.
No item abaixo será descrito o método util izado para a lavagem e, em
seguida, as condutas praticadas especificamente pelos denunciados.
4.1. Da lavagem mediante emissão de notas fiscais frias por meio de
empresas de fachada
Restou apurado que um dos principais métodos para a lavagem do
produto dos crimes praticados pela organização criminosa ora denunciada consistiu na
95 Na forma do art. 2°, §1°, da Lei 9.613/98. ;r presente denúncia é ofertada com base na presença de
indícios veementes também di.l prática dos delitos de formação de cartel (B) e fraude à licitação (C), os
quais, ressalva-se, serão denunciados em açôes próprias, diferentemente dos o rros crimes denunciados
que também antecedem a li.lvagem, como de formação de organização crirnino~il (A) e corrupção (D e E).
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celebração de contratos de prestação de serviços ideologicamente fa lsos, especia Imente
de serviços de consultoria, e emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas
de fachada.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro do esquema e do
mercado negro, lançou mão a quatro empresas para tal finalidade: MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GDF Investimentos. Enquanto as três primeiras
empresas, administradas e mantidas por WALDOMIRO DE OUVEIRA e utilizadas
sobretudo por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não exerciam qualquer atividade
empresarial, a empresa GFD, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF, existia, mas
jamais prestou serviços às empreiteiras cartelizadas contratadas P"la PETROBRAS, de
modo que não há qualquer justificativa econômica lícita para os pilQamentos que delas
receberam.
A ausência de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais tais

empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcionamento de fato no caso das
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, pode

s·~ r

inferida facilmente

a partir dos quadros abaixo expostos, nos quais constam o quant itativo e a relação de
empregados que com elas mantiveram vínculo tra balhista entre os anos de 2009 e 2014
(dados extraídos do Sistema CNIS, co nforme documentos anexos- /\nexo 163):
Quadro de empregados registrad os
1

2009

2010

2011

2012

2013

o

o

1*

o

o

o

Empreiteira Rigidez

o

o

o

o

o

o

RCI Software e Hardware Ldta

o

o

o

o

GDF Investimentos Ltda

o

4**

o

o

MO Consultoria Comercial e Laudos
Estatísticos Ltda

o
--r-6*•

-!-

_[_

4**

2014

...

Nome empregado
• MO Consultoria Comercial
Laudos Estatísticos Ltda

e Gabriela Finsterbush Neves

Início vínculo

Término vínculo

01/06/2011

24/01/2012
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•• GDF Investimentos Ltda

Carlos Alberto Pereira da 01/06/2010
Costa
Damaris Cristina Marcatto
Natalia Marcondes
Patrinicola

04 /12/2012

Lopes OS /07/2010

-

-

01/10/2012

Rute Santos Gonzales

15/09/2010

-

Jefferson Cesar de Oliveira

18/01/2011

04/07/2011

Mareio Tadeu Silva Júnior

04 /10/01

01/01/2011

Bianca Roli Tancredi

01 /09/2010

29/11/2011

Santos 01/10/2010

29/12/2010

Victoriil
Romano

Gimenez

O reconhecimento de tais pessoas jurídicas como empresas de "fachada"
utilizadas pelas empreiteiras contratadas pela PETROBRAS unicamente para a celebração
de contratos fraudulentos, emissão de notas fiscais falsas, recPbimento, ocultação e
repasse de dinheiro que era produto e proveito, direto e indireto, de crimes, foi alcançado
no curso das investigações a partir do depoimento de diversas testemunhas e também
pelos próprios agentes responsáveis pelas prática dos delitos.
WALDOMIRO DE OLIVEIRA admiliu por ocasião de seu interrogatório na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167- Anexo 164) que foi responsável pela

"gestão" das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, figurando
formalmente no quadro societário da primeira e possuindo procu ração com amplos
poderes para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que cedeu tais empresas e suas
respectivas contas bancárias para ALBERTO YOUSSEF, a fim de que ele as utilizasse para o
recebimento e distribuição da vantagem indevida (propina) e do protluto e proveito do
crime (viabilizando, mediante criação de negócios simulados e uso de interpostas pessoas,
a lavagem dos ativos). Além disso, WALDOMIRO reconheceu que, para dissimular a
natureza dos va lores recebidos, foram elaborados entre os depositantes e as referidas
empresas contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, assim como emitidas
notas fiscais "frias".
MEIRE BONFIM DA SILVA POZA,

ouvid<:~

na condiç5o de testemunha no

cu rso da ação penal 5025699-17.2014.404.7000 (evento 454 -Anexo 165), afirmou que
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prestou serviços de natureza contábi l à organização cnmrnosa chefiada por ALBERTO
YOUSSEF por intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria Contábil.
Reconheceu, ainda, que ALBERTO VOUSSEF teria utilizado a empresa GFD Investimentos,
por ele controlada, e as empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software,
controladas por W A LDOMIRO, para a emissão de notas fiscais falsas, especificando que
nenhuma delas possuía estrutura física e de recursos humanos para a prestação de
serviços que constavam nas notas por elas emitidas.
CARLOS ALBERTO PERETRA DA COSTA, administn dor formal da GFD
Investimentos, também reconheceu em seu interrogatório (ação penal S02569917.2014.404.7000, evento 475 - Anexo 166) que tal empresa era gerida de fato por
ALBERTO YOUSSEF e que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio da

celebração de contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos.
O próprio A LBERTO YOUSSEF, ao ser interrogado na ação penal n°
5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.101 - Anexo 142) confessou que se utilizava das
empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software p:-rra operacionalizar o
repasse de propinas, dinheiro que era produto e proveito de crimes, oriundos de
Empreiteiras contratadas pe la PETROBRAS. De acordo com VO USSEF, ele efetuava o
pagamento de 14,5% do valor da transação para W A LDOM I RO DE OUVEIRA, responsável
pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos fraudulentos
com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fiscais frias para
justificar a transferência dos valores. Do mesmo modo, A LBERTO YOUSSEF também
reconheceu que se utilizava da empresa GFD para celebrar con tmtos ideologicamente
falsos para receber repasses de propinas e comissionamentos (produto e proveito de
crimes anteriores), oriundos de empreiteiras.
Ademais, além de não possuir empregados para a p restação de serviços
de consultoria, nunca se apresentou qualquer "produto" dos referidos contratos, até
mesmo porqu e YOUSSEF e seus subordinados não possuíam cxp ertise no ramo dos
supostos contratos de consu ltoria.
Desta feita, ante o acima exposto é possível concluir que todos os
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contratos celebrados por empreiteiras contratadas pela PETROBRAS com as empresas MO
Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GDF Investimentos são ideologicamente
falsos, assim como todas as notas fiscais por elas emitidas com supedâneo em tais
avenças.
Tal estratagema foi ern verdade utilizado pelo operador ALBERTO
VOUSSEF única e exclusivamente para possibilitar a lavagem, por ocultação e simulação,

do dinheiro sujo que vinha de crimes ante1 iore~ e caracterizava p ropina recebida das
empreiteiras cartelizadas e a ser repassada para PAULO ROBERTO COSTA e demais
destinatários por ele indicados, agentes públicos e privados.
Com efeito, urna vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens
indevidas (propinas) nas contas das empresas M O Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI
Software

e GDF I nvestiment os, W ALDOM IRO DE OLIVEIRA e ALBERTO VOUSSEF

operacionalizavam t ransações subseq uentes para a obtenção de numerário em espécie a
fim de que fossem entregues por ALBERTO VOUSSEF ou po r seus emissários RAFAEL
ANGULO LOPEZ, ADARICO NEGROMONTE e JAYME ALVES DE OUVEIRA FILHO (o
"CARECA") a PAULO ROBERTO COSTA e aos demais agentes por este indicados. JAYME, o
"CARECA", era contratado e pago para entrega de recu rsos por ser policial federal, o que
conferia maior proteção e segurança para o transporte de altos valores em espécie, o que
será objeto de denúncia específica.
A título ilustrativo, colaciona-se logo abaixo quadro consolidado 96 que
indica o montante total dos valores - ilícitos, conforme mencionado acima - que
transitaram pelas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Ri gidez, RCI Software e
GDF Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:
EMPRESA

2009

2010

c•~orros

2.815.613.08

!21700.721.79

11 308 843,19

9 715.926.06

1.630 10,17

otsrros

2.657.682,96

171.548 369.9J

10 snos.>.>9

10.]74.079193

1.512.700,00

SAQU(S

1.607170.96

~/,li 5 320 l3H.oo'2••S~

/ANO
EMPREITEIRA
RIGIDEZ

GFD INVESTI·
MENTOS

2011

1

375.543,00 79)(;

2012

1 698 620.8617.

~~ 1 4H 100,00

CR~ DITOS 1.216.010.37

h6.755 459.3~

zn oos a~ts.oa

14 072.070,86

6.4/S

o~srro5

1
lu.940 369,99

10.398.011,3'1

26.907.363.57

6.760.1J17,16

SAQUES

1.180.288,00

o.mi

946.94S,37I S. ]>I

19 000.00 0.1%

670.000,00

TOTAL

2013

4 ,8~.

48.172.074,8!
47.469.887,2!
~r.,a%

,.,._,l

10.445.8n,82 1,7%
58.527.432,2;
58.186.655,0!

0,0%

1.635.945,37 2,8%

96 Informação n° 113/2014- SPEA/PGR
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CR!DJTOS

M O CONSULTO·
O~ SITOS
RIA

1}.0.830.l.30.2J

36 277.177,46

8.187.914,26

11 7S4 363,78

76.064.780,91

119.971.0JIS,4J

35.739.750,08

7.967.398,69

12.202.7•6.25

74.641.078,0í

CR!DITOS

57,3~ 1.116.900.0< 5,4%
3.564.357.31
I 8.667.290.91

O~BITOS

3.820A02.SO

SAQUES

RCI SOFTWARE

9 015 100.23
8.760.637,55

SAQUES
TOTAL CRÉDITOS

TOTAl
OtBJTOS
SAQUES • CHEQUES

5.1M.S83,66

2.371.130,24

111.108.276,3(

66,5~.

128

375.273,00

1.0%

4.466.921,28

1

1.404.000,00 11.J 1.030 •IGO.OO 58,7%
136.152,54

18.931.035,91

I

4].425,00 1 O% I

2.542.366, 12 5,1%

16.611.080,99

67.953.702,2~

72.061.782,01

32.112.063,72

t0.860.liU,08
1

16.419.011,01

165.568.061,6

'·

60.717.172,95

45.048.842,19

IU.•7S.563,41

9.143.484,86 55,0% 7.512.89.,2511,1%

762.24 1.00 1,06%

9.091.216,66 12,0%
16.834.722,01

I

4 002.357,14

810,88,1,5~

I

3.nz.uo.sG u ,8% z.s:M.tfio,oo

199.599.010,08
11 99.228.656,25

23,2% 23.715.400,97 1.9%

O quadro ac ima não só indica o grande volume de vn lores movimentados
pela organização criminosa, corno também demonstra que no princípio, no ano de 2009,
grande parte do dinhei ro recebido mediante depósitos em conta pelas empresas MO
Consult oria,

Empreiteira

Rigidez

e

RCI

Software97,

inclusi"e das

empreiteiras

cartelizadas, era simplesmente sacado em espécie ou obtido rn .Jianle a emissão de
cheques para desconto sem identificação de conta creditada, ou seja, cheques sacados na

boca do caixa. O uso de empresas de fachada para saque de valores em espécie é uma
figura clássica de lavagem de ativos, quebrando o rastro do dinhe_i ro ("paper trail").
Nos anos subsequentes, contudo, a operação de lavagem de dinheiro por
intermédio das referidas empresas de fachada passou a se refinar, pois ALBERTO YOUSSEF
determinou que WALDOMIRO DE OUVEIRA repassasse os vJ iores recebidos das
empreiteiras para as contas de outras empresas por ele indicadas, dentre as quais as
empresas de LEONARDO MEIRELLES 98· LABOGEN QUÍMICA, fNl'lJ STRIA LABOGEN e
PIROQUÍMICA, para que nessas fossem em parte remetidos ao exterior c em parte objeto
de saques em moeda corrente e a entrega de valores a ALBERTO VOUSSEF.
De fato, conforme já pormenorizadamente descritrl e com provado nas
ações De fato, conforme já pormenorizada men te descrito e comprovado nas ações penais
n°s 5025699·17 .2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000, as empresas LABOGEN
QUÍMICA, IND ÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA serviram entre os a nos de 2009 e 2014
Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada diretamente por t RrRTO YOUSSEF, verificase no citado quadro que ele sempre~ teve a cautela de C!VJtar saques em espéc • ou depósitos a terceiros
não identificados, transações estas que, segundo j;J sab1a em decorrência de .\ a vasta experiência como
doleiro, poderiam chamar a atenção das autondadcs fiscalizadoras.
98 Já denunciado na ação penal conexa sob n° 5025699·17.2014.404.7000, em I i11'r11te perante esse Juízo,
pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de formação de or ·aniLação criminosa.
97
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para a remessa de vultosos valores para o exterior, mediante contratos de importação
fictícios, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro transnaci onal e crimes cont ra o
sistema f inanceiro nacional.
A transferência de valores das contas de empresas controladas por
ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função
muito importante dent ro do banco clandestino montado por ME!R[LLES, sob investigação
conexa que t ramita perante essa Vara e será objeto de análise autônoma.
Após receber recursos ilícitos por intermédio de t ra nsferências bancárias
efetuadas por empresas de fachada utilizadas por YOUSSEF, inclusive as de WALDOMIRO,
MEI RELLES transferia tais numerários para o exterior com base em contratos de câmbio
fa lsos e importanções fraudulentas, disponibilizando-os a terceiros que se utilizavam de
seus serviços em troca do fornecimento de valor<;s em espécie no Brasil. Em contrapartida,
uma parte de tais recursos recebidos em espécie era repassada a ALBERTO YOUSSEF,
metod ologia esta que tornava a operação de lavagem de ativos ainda mais rebuscada,
dificultando o rastreamento do dinheiro.
Assi m, os clientes de MEIRELLES que entregavam dinheiro em espécie para
ele conseguiriam fazer pagamentos de seus fornecedores no exterior com dinheiro que
proveio de empresas controladas por VOUSSEF, diretamente e por intermédio de
WALDOMIRO DE OUVEIRA, enquanto VOUSSEF recebia dinheiro ern espécie de outros
clientes de MEIRELLES em contraprestação das transferências ban cárias que fazia para as
empresas deste e que eguiam para o exterior em benefício dos terceiros clientes.
YOUSSEF, doleiro experiente, tinha conhecimento do esquema dólar- cabo utilizado aqui e
de que suas transferências eram parte de uma reciclagem transa cion ·,J de capitais feito em
uma instituição financeira paralela ao mercado oficial.

4.2. Das imputações referentes à lavagem de capit, is
Como já se referiu anteriormente, nos contratos conduzidos pela Diretoria
de Abastecimento da PETROBRAS descritos no "item 3", houve ofercri mento de vantagens
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ilícitas por parte dos denunciados SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE
OUVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, administradores e agentes da empresa Mendes Júnior
Trading e Eng enharia S.A. , a PAULO ROBERTO COSTA e outros empregados da
PETROBRAS, sendo que cab ia a ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro

e do mercado negro, viabilizar o recebimento de tais valores provr'licntes de atividades
criminosas e sua lavagem.
No item acima também já se mencionou que o recebimento de tais valores
se dava de diversas formas. Dentre elas, são aqui descritos os pagi!mentos recebidos em
contas de empresas "lara njas" comandadas por YO USSEF e WALDOMIRO (RCI, RIGIDEZ,
M.O e GFD), precedidos da celebração de contratos e com a emissão de notas fiscais
simuladas, indicando falsos objetos com o intuito de coonestar as transfe rências de valores
ilícitos, caracterizando crime de lavagem de dinheiro.
WALDOMIRO atuou como representante das empresas de fachada RCI,

RIGIDEZ, M.O na emissão de documentos fa lsos a pedido c em f;wo r de YOUSSEF e
PAULO ROBERTO COSTA, pelo que recebia pagamento. Com efeito, segundo informado

pelo próprio ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE OUVElRA cobrava o percentual de
14,5% para fazer o recebimento e emissão de notas relacionadas aos pagamentos
realizados pelas empreiteiras nas contas da M.O., RIGIDEZ e RCI, incluídos aí os tributos
(autos 5026212-84.2014.404 7000, evento 1.101, linhas 33 a 35 a fls. 34 e linhas 7 a 15 a fls.
36- DOC 142).
Do outro lado, papel semelhante foi desempenhado por ROGÉRIO
CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNG ELO ALVES MENDES e JOSÉ HU'VIBERTO CRUVINEL
RESENDE, eis que, por orientação de SÉRGIO CUNHA MENDES c de ROGÉRIO CUNHA
DE OUVEIRA, subscreveram documentos fa lsos em nome da Mend es Júnior, conforme se

detalhará a seguir.
Por fim, já se relatou anteriormente o papel de rl ireção que SÉRGIO
CUNHA MENDES e ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA exerciam no rsqur.ma pelo lado da
Mendes Júnior, sendo aquele o contato direto de PAULO ROBERT0

99

e, em um primeiro

99 (...) Juiz Federal: - O senhor menc1onou de passagem, eu acho que eu não hilvia indagado,

a Mendes
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Outrossim, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA aduziu perante as autoridades
policiais que a Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. depositou aproximadamente R$
8.100.000,00 em conta da empresa de ALBERTO YOUSSEF, não havendo, contudo,

prestação dos serviços contratados. 103
Na mesma linha, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA asseverou em
Juízo que os contratos estabelecidos entre a MENDES JÚNIOR c a GFD se destinavam a
conferir aparência lícita

à transferência de recursos entre as emprcsas. 104

Para a melhor compreensão dos fatos, serão dc<;critos inicialmente os
contratos celebrados diretamente pela Mendes Júnior Tradi ng e Engenharia S.A. com as
empresas de fachada, para, em sequência, descrever-se o contrato celebrado com uma
dessas empresas pelo Consórcio Mendes Júnior-MPE-SOG (CMMS).
103"(...) QUE PRIMO exigiu da MENDES JÚNIOR, nessa reunião, a título de propina, um percentual que
variava entre 2,2% a 2.4% de três termos adilivos dos contratos referente ~ d;ra do Terminal Aquaviário
de Barra do Riacho, e um termo aditivo referente a obra da REPLAN em Pi!ulinca; QUE PRIMO recebei,
como propina, em tomo de 8 milhôes c 100 mil reais; QUE o pagamento era depositado na conta da
empresa de ALBERTO YOUSSEF (PRIMO) c este emitia uma Nota Fiscal em favor dil MENDES JÚNIOR; (...)
QUE estes serviços não foram prestados e os contratos foram formalizados apenas para dar cobertura
contábil aos valores exigidos a título de propina por ALBERTO YOLJSS[r, conforme já afirmado na
presente declaração;(...}". (Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 54, DESPl) -/\nexo 147.
104"Juiz Federal:- Mas esses contratos, eles rcrletiarn prestação de serviço real pela GFD?
Interrogado:- Pela GFD não. O senhor Alberto dizia que era um recurso que clr tinha pra receber dessas
empresas.
Juiz Federal: - O senhor declarou no seu depoimento que se tratava de um cnnlrnto frio, falan do do
contrato da Mendes Júnior?
Interrogado:- É, são contratos que eram feitos pra receber esses recursos. Cssa prestação de serviço da
GFD... O quadro da GFD, se resumia funcionários, eu, registrado, a secretáriil c duas copeiras, senhor
Enivaldo tratava do financeiro, o senhor João Procópio, que seria relações institucionais, tem
conhecimento com banco, porque vem da área bancária, e o senhor Máno ltkio tnva focado como
presidente, diretor da Marsans, então não leria corpo físico pra prestar esse tipo de serviço.
Juiz Federal: - Que tipo de serviço, por exemplo, esse contrato da Mendes Junior?
Interrogado:- Eram contratos de assessoria financeira, eu não me lembro o objeto dos contratos,
Excelência, mas enfim eram contratos que...
Juiz Federal: - Mas era urna forma de dar aparência lícita?
Interrogado:- Era urna forma de trazer uma licitude pra justificar o ingresso do recurso na empresa.
Juiz Federal: - Mas o contrato realmente n~o era verdadeiro no sentido da pn st.1çilo de serviço?
Interrogado:- Da prestação d<' serviço não, porque a GFD não prestava ess<' ~crviço". (Autos 502621282.2014.404.7000, evento 91'1, 1 ERMOTRANSCDEPl). -Anexo 168.
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4.2.1 Da lavagem de dinheiro mediante negócios simulados entre a
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. e as empresas GFD INVESTIMENTOS
LTDA. e EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA.
Na linha do que foi descrito acima, são imputados abaixo os atos de
lavagem consistentes em pagamentos a empresas de fachada vinculados a contratos
fictícios assinad os pela MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.
1° contrato- 1", 2", 3", 4" e

s• condutas de lavagem:

Em 29/07/2011, a Mendes Júnior Trading e En genharia S.A., sob
determinação de SÉRGIO CUNHA MENDES e ROGÉRIO CUN HA DE OUVEIRA, seus
gestores, firmou contrato com a GFD INVESTIMENTOS LTDA., com prazo de cento e vinte
dias (a serem prorro gados caso haja interesse das partes), tendo como objeto a prestação

de serviços de consultoria e assessora mento ao desenvolvimento de um Projeto de
Viabilidade Econômico-Financeira (Contrato n° MJTE - ANOG 001/2011). A remuneração
da contratada totalizaria R$ 1.200.000,00, a serem quitados mediante d0pósitos bancários
em conta- corrente de sua titularidade, e consistiria na apresentação de um sinal de R$

300.000,00 quando da assinatura do contrato, seguida por 1rês

pr~rcelas

mensais e

consecutivas, igualmente no montante de R$ 300.000,00. 105
Por orientação dos denunciados SÉRGIO CUNHA 1'11ENDES e ROGÉRIO
CUNHA DE OUVEIRA, o contrato foi subscrito por ÂNGELO ALVES MEN DES e ROGÉRIO
CUNHA DE OUVEIRA, enquanto a GFD se fez representar por CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA COSTA, prestando serviços a ALBERTO YOUSSEF, que, por sua vez,
comandava o esquema de lavage m de recursos desviados da Petrobras por solicitação de
PAULO ROBERTO COSTA. Todos eles estavam plenamente cientes de que o objeto do
105Contrato apreendido na sede da ÁRBOR CONTÁBIL (autos 5049557-14.2013.'101\.7000, evento 488, APINQPOL22, p. 03/11), que prestava serviços para ALBERTO YOUSSEF, e posterhrmcn te apresentado pela
Mendes Júnior (autos 5053744312014'1047000, evento 29. PETl), sendo, a'11da, encontrada cópia no
computador de CARLOS A LBERTO COSTA (evento 442, !NF7, dos autos 50119557-14.2013.404.7000) Anexo 169.
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contrato era absoluta mente fictício, já que, corno se referi u anteriormente, a GFD não
prestava quaisquer outros serviços que não a emissão de documentos simulados para
operacionalizar o repasse de valores indevidos.
Em 15/09/2011, restou firmado, ainda, o "Primeiro Aditivo ao Contrato n°
MJTE- ANOG 001/2011", assinado po1 ÂNGELO ALVES MENDES e ROGÉRIO CUNHA DE
OUVEIRA corno representantes da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. e por
CARLOS ALB ERTO PEREIRA DA COSTA como administrador da Gt\1 Investimentos Ltda.
Pelo documento, prevê-se a remu neração adicional de R$ 1.020.000,00, a títu lo de sucesso,
a ser pago quando da assinatura de um memorando de entendimcf'tos ou compromisso
entre a Mendes Júnior e o esta leiro viabilizado pela GFD106
Na época de celebração dos aludidos instrumentos, estavam vigentes os
contratos anteriormente descritos do CONSÓRCIO CMMS, Consórcio INTERPAR, Consórcio
PPR, Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., Andrade Gutierrez e KTY Consult oria e
Projeto de Instalações Industriais e um pactuado pela Mendes Júnior Trading e Engenharia
S.A. com a PETROBRAS, motivo pelo qual tal contrato foi firmado com o intuito de
dissimular o repasse de va lores ilícitos ela MENDES JÚNIOR a PAULO ROBERTO COSTA, e
a outras pessoas por ele indicadas, por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, como
pagamento pela viabilização de tais negócios jurídicos mediante a prática de crimes contra
a administra ção pública, ca rtel e corrupção.
A pedido de ALBERTO YOUSSEF, ENIVALDO QUADfiAD0 107 fez emitir as
notas fiscais de números 00000001, 00000002 e 00000003, 0000000'1 c 00000007, datadas,
respectivam ente, de 03/08/2011, 25/08/2011, 26/09/2011, 24/10/2011 e 02/12/2011. As
quatro prim eiras notas, com valor bruto individual de R$ 300.00'1.00 e valor líquido
(descontad os os tribut os) de R$ 281.550,00, referem-se, expressamente, ao contrato em
106Aditivo apreendido nas caixas de mensvycns de ENIVALDO QUADRADO (Relatório de análise de
material de informática (EquiJ.Je geral SPSf'fíO) - Memo 1323-14-SETEC/SRff)PrtrR. p. 78-80. constante
dos autos 5049557-14.2013.40-1.7000/PH. evento 443, APJNQPOL20) e em d1spositivo de informática de
JOÃO PROCÓPIO (Processo 50-19557-14.2013.404.7000/PR, Evento 179, 1\P-1~ QPOL1), posteriormente
apre sentado a esse Juízo pela MENDES JÚNIOR TRADING E I rJ il tJHARlA S.A. (autos
50537443120144047000, evento 29, PETl)- 1\nexo 170.
107Segundo informações prestadas por CARLOS ALBERTO, ENI VALDO era o n•sponsável pelas questões
financeiras da GFD e, assim. pela emissão de seus contratos e notas (Autos n° !>053845-68.2014.404.7000,
evento 11, DESP1)- Anexo 168.
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questão

108
•

Por sua vez, a nota fiscal restante possui valor bruto de R$ 1.020.000,00 e valor

líquido de R$ 957.270,00, inferindo se, assim, ser concernente ao pagamento da

remuneração a título de sucesso, previsto no aditivo. 109
Foram identificadas quatro transferências no montnnte de R$ 281.550,00,
da MENDES JÚNIOR para a GFD, efetuadas em 08/08/2011, 31/08/2011, 29/09/2011 e
28/10/2011, bem como uma transação no valor de R$ 957.270 00 em 06/12/2011,
comprovando-se, destarte, que os pagamentos relativos ao contrato
efetuados.

P

seu aditivo foram

110

Ressalte-se,

ademais,

que

os

pagamentos

iHl' 'i

referidos

foram

expressamente confirmados pela Men eies Júnior Trading e Engenharia S.A. perante esse
Juízo.m
Diante de tal situação, evidencia-se que ao operacionalizar pagamento em
conta bancária titularizada pela GFD INVESTIMENTOS LTDA. com base em contrato de
prestação de serviços e notas fiscais com referência a objeto falso, nos interregnos de
29/07/2011 a 08/08/2011, 29/07/2011 a 31/08/2011, 29/07/2011 a 29/09/2011,
29/07/2011 a 28/10/2011 e 29/07/2011 a 06/12/2011, SÉRGIO CU NHA MENDES,
ROGÉRIO CUN H A DE OUVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, CARLO<\ /\LB ERTO PEREIRA
DA COSTA, ENl VALDO QUADRADO, A LBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA,

agindo em unidade de desígnios e vontades, dissimularam (por cinco vezes, portanto) a
origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade dr R$ 300.000,00, R$
300.000,00, R$ 300.000,00, R$ 300.000,00 e R$ 1.020.000,00, respectivamente (totalizando,
assim, R$ 2.220.000,00), provenientes direta ou indiretamente dos cr;rncs de organização
"serviços de r. çe.uorio e consultoria na
elaboração de projeto de viabilidade, conforme contrato de prestação de serviços N/ MJTE - ANOG

108Consta das notas em comento corno discriminação dos serviços:

001/2011 de 29!07!2011".
109Documentos apreendidos na sede da ARROR CONTÁBIL (autos n° 5049557-ll\2013.404.7000, evento
488, AP-lNQPOL23, p. 22/27), postcrio"nente õpresentados pela M[N DI S JÚNIOR TRADING E
ENGENHARIA S.A. (autos 5053744312014110117000, evento 29, PETl). Parte clr'iS"S notas (de números
00000004 e 00000007) também foram encontradas na caixa de mensagens d e• ErJJVALDO QUADRADO
(Relatório de análise de rnil tcrial de informática (Equipe geral srsrr "l - Memo 1323-14SETEC/SR/DPF/PR, p. 64, 74 e 76, autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 1\113) - Anexo 171.
110 Informação n° 64/2014 e Informação n° J 07/2014/SPEA/PGR. -Anexos 172 c 17 l respectivamente. Os
dados podem, ainda, ser observados na quc~l na de sigilo bancário da GFD INVES I !MENTOS LTDA- Anexo
174.
111 Autos 50537443120144047000, evento 29, PET1- Anexo 175.
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criminosa, f ormação de cartel, fraude <1 licitação contra a PETROBR /\ S e, ainda, contra a
ordem tribut ária, e violando desta forma o disposto no art. 1° da Lr i ~'6 13/98 e incorrend o
na prática do crime de lavagem de capitais.
2° contrato- 63 conduta de lavagem:

Em 10/08/2011, a M ENDES JÚNIOR TRA DING S.A., sob determinação de
SÉRGIO CUNHA M EN DES e ROGÉRIO CU NHA DE OUVEIRA, seus gestores, firmou,
novamente, contrato com a GFD INVESTIMENTOS LTDA., no valor de R$ 1.000.000,00, a ser
pago em parce la única, com vencimento em 10/08/2012, aludindo ao genérico e falso
objeto de "prestação pela CONTRATADA, dos serviços técnicos especializados para

elaboração do proposta e apoio a suprimentos do projeto da Petrobróç para construção de
módulos'·, com prazo máximo de doze meses (Contrato MJTE-AEG/O'>r -1\/2011).112

Por determirwção de SÉRGIO CUNHA MENDES c R 1GÉRIO CUNHA DE
OUVEIRA, o contrato foi assinado por ROGÉRIO CUN HA DE OUVEJRA e ÂNGELO ALVES
MENDES como representantes da M endes Júnior Trading e Engenharia S.A., enquanto a
GFD se fez representar, corno costumeiro, por CARLOS ALBERTO PEREI RA DA COSTA,
prestando serviços a ALBERTO VOUSSEF que, por sua vez, coma l"'dava o esquema de
lavagem de recursos desviados da PETROBRAS por solicitação de PA \ 1 o ROBERTO. Todos
eles estavam plenament e cientes de que o objet o do contrato era

<~rsolu tarne nte

fa lso, j á

que, como se referiu anteriormente, a GFD não prestava quaisquer serviços.
O adimplemento do contrato se deu mediante transfr,rência da MENDES
JÚNIOR TRAOING E ENGENHARIA S.A. para a GFD INVESTI~ 1rNTOS LTDA., em

16/ 05/2012, no valo r líquido de R$ 938.S00,00 113. A diferença em rcla' ·1o ao valor acordado
de R$ 1.000.000,00 se deve rto pagamento de tributos, conforme demonstra a nota fiscal

112Contrato apreendido na sede da ÁRBOR CONTÁBIL (autos 5049557-14.2013.•101J.7000, evento 488, APINQPOL21, p. 22/31 e AP-INQPOL22, p. 01/02), que prestava serviços p~ · 1 ALBERTO YOUSSEF, e
posteriormente a presentado em Juizo pela Mendes Júnior {autos 505371!1J31/fll IJIJ047000, evento 29,
PET1) - Anexo 176.
113lnformação n° 63/2014 e lnfonnd~du 11° 107/2014/SPEA/PGR. - Anexos 177 !' 1"13, respectivamente. As
informações podem, ainda. ser observada~ n<t quebra de sigilo bancário da GF, NV[STIMENTOS LTDA Anexo 174.
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de número 00000017, emitida por ENIVALDO QUADRADO a pc~dido de YOUSSEF e
mediante pagamento, conforme usual distribuição de tarefas internas da organização
criminosa, datada de 02/05/2012, com no valor bruto de R$ R$ 1.000.000,00 e valor líquido
de R$ 938.500,00, comprovando-se, então, que o pagamento atinente ao que pactuado
restou

efetuado 114,

o

que

foi

confirmado

pela

MENDES JÚ fHOR TRADING E

ENGENHARIA S.A. em JuízoiiS.
Consoante anteriormente referido, o objeto do coPi rato e das notas é
absolutamente inverídico, sendo os documentos utilizados tão somcnle para dar aparência
de legalidade à operação de lavagem do dinheiro sujo oriundo da pri•' ica de crimes contra
a administração pública, ca r tel, corrupção e outros, em parte de'l inildo pela MENDES
JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA SA., por intermédio de YOliSSEF, para PAULO

ROBERTO COSTA e pessoas por ele indicadas.
Nessa linha, destaque-se que, na época de cel,..bração do aludido
instrumento e do respectivo pagamento, os contratos anteriormente descritos celebrados
pelos CONSÓRCIO CMMS, Consórcio INTERPAR, Mendes Júnior Tra ci'1CJ e Engenharia S.A.,
Andrade Gutierrez e KTY Consultoria e Projeto de Inst alações Indu:;'ri1is e um pactuado
pela Mendes Júnior Trading c Engenharia S.A. com a PETROBRAS c'lava m vigentes, pelo
que se pode inferi r que os documentos com a GFD foram firmados com o intuito de dar
aparência de legalidade ao repasse de valores ilícitos obtidos a partir dessas contratações
públicas.
Diante de t aI situação, evidencia-se que ao operaciol' 1li?ar pagamento em
conta bancária titularizada pela GFD INVESTIMENTOS LTDA. com I 1se em contrato de
prestação de serviços e notas fiscais com referência a objelo f<l lso, no período
compreendido entre 10/08/2011 e 16/05/2012, SÉRGIO CUN HA MENDES, ROGÉRIO

CUNHA DE OUVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA
COSTA, ENIVALDO QUADRADO, ALB ERTO YOUSSEF e PAULO RO B'"I1TO COSTA, agindo
em unidade de desígnios e vo ntades, dissimularam a origem, ''illureza, disposição,
114Documento apreendido na sede da ARBOI{ CONTÁBIL (autos n° 504 9557-1 tJ :-r13.104.7000, evento 488,
AP-INQPOL20, p. 29), posteriormente apresentados pela MENDES JÚNIOR TR/\l'ING E ENGENHARIA S.A.
(autos 50537443120144047000, evento 29, PET1).- Anexo 178.
115Autos 50537443120144047000, evento 29, PETl- Anexo 175.
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movimentação e propriedade de R$ 1.000.000,00, provenientes dirc•ta ou indiretamente
dos crimes de organização criminosa, formação de cartel, fra ude il licita ção contra a
PETROBRAS e, ainda, contra a ordem tributária, e violando desta forma o disposto no art.
1° da Lei 9613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.
3° contrato - 7",

s.•, 9" e 10" condutas de lavagem:

Em 10/08/2011, a MENDES JÚNIOR TRADING S.A., sob determinação de
SÉRGIO CUNHA MENDES e ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA.

S r'l !S

gestores, firmou

contrato com a EMPREITEIRA RIGID EZ LTDA., cujo objeto consisLiriil na prestação de

'·serviços técnicos especializados para elaboração da proposta e apo;o a suprimentos do
projeto da Petrobrás para construção de módulos", com prazo mríxi mo de doze meses, no
va lor de R$ 2.108.000,00, a se r quitado em parcela única. 116
Por orientação dos denunciados SÉRGIO CUNHA f1 1ENDES e ROGÉRIO
CUNHA DE OLIVEIRA, gestores da empresa , o contrato foi subscrito Jor ÂNGELO ALVES
MENDES e ROGÉRIO CUNHA DE OLVEIRA como representantes da M endes Júnior
Trading e Engenharia S.A., enquanto, como de hábito, a RIGIDEZ ,,, f0z representar por
WALDOMIRO DE OLIVEIRA , prestando serviços a ALBERTO YOU SSEF, que por sua vez
comandava o esquema de lavagem de recursos desviados

da PETRC"'"1RJ\5 por solicitação

de PAULO ROBERTO COSTA. Todos eles estavam plenament e cientes de que o objeto do
contrato era absolutamente fictício, já que, como se referiu anteriorm ente, a RIGIDEZ não
prestava quaisquer outros serviços que não a emissão de docume'ltos simulados para
operacionalizar o repasse de valores indevidos.
Na época de celebração do aludido instrumento, "S '<~ vam vigentes os
contratos anteriormente descritos do CONSÓRCIO CMMS, Consórcir> lNTERPAR, Mendes
Júnior Tradi ng e Engenharia S.A., Andrade Gutierrez e KTY Cons,ltoria e Projeto de
Instalações Industriais e um pactuado pela Mendes Júnior Trading e hm~nharia S.A. com a
PETROBRAS para obras referentes à REPAR, localizada no Paraná, pelo que se pode inferir
116Contrato apreendido na sede da ÁRBOR CONTÁBIL (autos 5049557-14.2013.tl 1/000 , evento 488, APINQPOL21, p. 10/21), que prest ava serv1ços pnra ALBERTO YOUSSEF- Anexo l 7'}
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- ---que o documento com a RIGIDEZ foi firmado com o intuito de dar ap 'Hência de legalidade
ao repasse d-e valores ilícitos obtidos a partir dessa contratação públicil.
A pedido de YOUSSEF e mediante pagamento, WALDOMIRO fez emitir a
nota fiscal de número 00000023, com data de 02/05/2012 e referência à prestação de
serviços descritos nos itens 1.1 e 2.1 do contrato, no valor bruto de R$ 2.108.000,00 e valor
líquido (descontados os tributos) de R$ 1.978.358,00, indicando-se, na ocasião, a contacorrente para depósito 117
A integra lizaçiío do valor acordado se deu mediantr Cllntro transferências
da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. para a EMPRETI OR.A RIGIDEZ LTDA.,
realizadas em 25/05/2012, 25/06/2017, 16/07/2012 e 07/06/2013, nc-s valores líq uidos de
R$ 989.179,00, R$ 494.589,50, R$ 247.294,75 e R$ 247.294,75, respectiVl mente_ua
Refira-se,

nesse

sentido,

que

a

MENDES

JÚt!IOR TRADING

ENGENHARIA S.A. afirmou ter identificado, em sua conta bilidildc,

l' fTI

favor da RIGIDEZ, no montante de R$ 2.108.000,00, datado de 25/02//"1 2.

E

pagamento em
119

Diante de tal situação, evidencia-se que por efetuarc•n a transferência de
numerários para a conta bancária titulilrizada pela EMPREITEIRA RIGIDEZ com base em
contrato de prestação de sct viços e nota fiscal com referência a objr•t ., r11so, nos períodos
de 10/08/2011 a 25/05/2012, 10/08/7011 a 25/06/2012, 10/08//011 a 16/07/2012 e

10/08/2011 a 07/06/2013, os denunciados SÉRGIO CUNHA MENDE . ~OG ÉRIO CUNHA
DE OUVEIRA, ÂNGELO A LVES MENDES, ALBERTO YOU SSEF, WALDOMIRO DE
OUVEIRA e PAULO ROBERTO COSTA, agindo com unidade de d"' ÍCJ nios e vontades,
dissimularam (por quatro vezes, portanto) a origem, disposiçã

1,

movimentação e

propriedade de R$ 2.108.000,00, pulvet izados em quatro pagamento~ provenientes direta
e indiretamente dos crimes de organização criminosa, formação

''' cartel, fraude a

licitação contra a PETROBRAS e outros, violaram o disgosto no élrt. 1" da Lei 9613/98 e
incorreram na prática do crirne de lavagem de capitais.
117Documento apreendido na sede da ARBOR CONTÁBIL (autos n° 5049557-111.7: J.l104.7000, evento 488,
AP-INQPOL20, p. 30) e posteriormente aprc•.cntados pela MENDES JÚNIOR TfV\. ~G E ENGENHARIA S.A.
(autos 50537443120144047000. evento 29, ITTl)-Anexo 180.
118Informação n° 107/2014/SPENPGR. - ArH•xo 173. As informações pod!!rn, a ~rl;1, ser observadas na
quebra de sigilo bancário da EMPREITEIRA I.!GIDEZ LTDA.- Anexo 174.
119Autos 50537443120144047000, evento 29, PET1- Anexo 175.
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4.2.2. Da lavagem d e dinheiro mediante neg ~~ cios simulados e
pagamentos entre o CON SÓRCIO M ENDES JÚNIOR-MPE-SOG (C 11 M S) e a empresa
GFD INVESTIMENTOS LTDA.
Não bastasse a contr;1 lilção simulada pela MENDES JÚNIOR TRADING E
ENGENHARIA S.A.,

consoante acima descrito, a empresa, por determinação dos

denunciados SÉRGIO CUNH A MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OLV E!RA, seus gestores, e
ALBERTO EÚSIO VILAÇA, adminis tra dor do Consórcio, scrvir<J 1-se, também, do
CONSÓRCIO MENDES JÚNlOR-MPE-SOG (CMMS) para a celebraçã o de documento
ideologicamente fa lso com a GFD INVESTIMENTOS LTDA. a fim rlc' rlar aparência de
legalidade a operação de lavagem do dinheiro sujo oriundo da prática de crimes contra a
administração pública, cartC'I, corrupriio e ou tros, destinado f'm ,..,.,,.,e pela MENDES
JÚNIOR TRADING E ENG ENHARIA S.A., por intermédio de YO' I'"'<:Ef, para PAULO
ROBERTO COSTA e pessoas por ele indicadas, conduta que será a seg• 1ir minudenciada.
Conduta de lavagem entre CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR-MPE-SOG
(CMMS) e a empresa GFD INVESTIM ENTOS LTDA.:
Na data de' 23/08/2 011, o CONSÓRCIO MENDE<

J''J NIOR-MPE-SOG,

constituído pelas empresns MENDE<; JÚNIOR TRADING E ENGI I!IARIA S.A., MPE
MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S./1.., c SOG- SISTEMA EM ÓLCC

r GÁS S.A., celebrou

contrato com a GFD INVESTIMENTOS LTD/\., com prazo de oito

<r, prorrogável por

llll

termo aditivo por igual períotlo, no vai r de R$ 2.700.000,00. O inverídico objeto consistiria
na prestação de serviços d e consu ltori<J em gestão empresarial atinrn lPs a obras a cargo
do Consórcio na REFINARIA DE PAUÚNIA- UN-REPLAN, em Paulínia 1 ·p (Contrato CMMSSE/065/2010).120
120Contrato apreendido na sede da ÁRBOR CONTÁBIL (autos 501\9557-11\.2013.1\"' 7"00. evento 488, APINQPOL21, p. 03/09), que pre~lava serviços para ALBERTO YOUSSEF, e poslerir>·mcnte apresentado em
Juízo pela Mendes Júnior (autos 50537 11312014401\7000, evento 29, P[Tl} O contrato foi, ainda,
encontrado nas caixas de mensagem de ENI VALDO QUADRADO (Relatório rt" ~ná lise de material de
I 72, autos 5049557informática (Equipe geral SPSP60) - Me,no 1323-14-SETEC/SR/DPF/PH, p
14.2013.404.7000, evento 443).- Anexo 181
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-----Sob a orientação dos denunciados SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO

CUNHA DE OUVEIRA e A LBERTO EÚSI O VILAÇA GOMES, esse na posição de
administrador do Consórcio, JOSÉ HUMBERTO CRUVINH RES ENDE subscreveu o
contrato como representante da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. no
•

CONSORCIO

121

, enquanto CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA su bscreve pela GFD,

sendo que os cinco estavam plenamente cientes de que o objc'to do contrato era
absolutamente fictício, com o único objetivo de dar aparência de legél'idade a operação de
lavagem do dinheiro sujo oriundo da prática de crimes contra a ar' "linistração pública,
ca rtel, corrupção e outros, em parte destinado pela MENDES 'l.INIOR TRADING E
ENGENHARIA S.A., por interm édio de YOUSSEF, para PAULO ROBERTn COSTA e pessoas
por ele indicadas.
De igual forma ao verificado em relação aos contratos nn teriores, constatase que na época de celebraçi'io do instrumento ora referido, estavam virwntes os contratos
celebrados pelos CONSÓRCIO CMMS. Consórcio INTERPAR. Menc~e<; Júnior Trading e
Engenharia S.A., Andrade Gut ierrez e KTY Consultoria e Projeto de Tnç' "';"lções Industriais e
um pactuado pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. com a PFTROBRAS, pelo que
se pode inferir que os documentos com a RIGIDEZ foram fi rmados rrm o intuito de dar
aparência de legalidade ao repasse de valores ilícitos referentes "

~ssas

contratações

públicas.
Com base no aludid o documento simulado com " GFD, a pedido de

YOUSSEF e mediante pagamento, ENIVA LDO QUADRADO emitiu a

P

'l"~ fiscal de número

00000009 em nome da empresa de fachada, datada de 02/01/::.'(' 1 7, em que consta
expressa menção aos serviços de assessoria e consultoria na elabo <1ção de projeto de
viabilidade

referentes

ao

Contrato CM MS-SE/065/2010, com ' 1lor bruto de R$

2.700.000,00 e valor líquido (descontados os tributos) de R$ 2.533.950 0'1. 172
Denota-se que o pag 1mento restou efetivamente rr>él lizado, conforme
identificação de t ransferência no montante de R$ 2.533.950,00, corre' ,,111 dente líquido do
121Assinam o contrato, ainda, LUIZ DOMINGOS DE PRINCE e RICARDO TEIXEIHII I,
' S.
122Documento apreendido na sed e da ARBOR CONTÁBIL (autos n° 5049557-11!.2(' ·'· 104.7000, evento 488,
AP-INQPOL20) e posteriormen te apre~entados pela MENDES JÚNIOR lRfiDI , E ENGENHARIA S.A.
(autos 50537443120144047000, evento 29, PETl) - Anexo 182.
88/170

2721

2722

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

~OJ

M INISTÉ RIO PúBLICO FEDERAL

------total previsto no cont rato, descontado s os impostos, em OS/Ol/201 ·_, pelo CONSÓRCIO
MENDES JÚNIOR- MPE- SOG para a GFD. 123
Verifica-se, ai nda, que a transação em com ento restou expressamente
confirmada pela MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.

ern Juízo.124

Diante d e tal quadro, Lem-se que, ao oportunizar o pagamento em conta
bancária titularizada pela GíD INVESTIM ENTOS LTDA. com base er"' rJocumentos e nota
fiscal referentes a fa lsa prestação de serviços, no int erregno de 23/0f /2011 a 05/01/2012,
os denunciados SÉRGIO CUNHA MEN DES, ROGÉRIO CUNHA D[ OLIVEIRA, ÂNGELO

ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VlLAÇA GOMES, CARLOS Al fi[PTO PEREIRA DA
COSTA, ENIVALDO QU ADRADO, A LBERTO YOUSSEF e PAULO 'lOBERTO COSTA,
agindo em con luio e com unidade cie desígnios, dissimularam a Nigem, disposição,
movimentação e propriedade de R$ 2.700.000,00 prove ni entes direi
crimes de organização criminosa, formação de ca rtel, fraude

,.. i11direta mente dos
i1

licitação contra a

PETROBRAS e outro s, violaram o dispost o no art. 1° da Lei 9613/98. r ;wNreram na prática
do crime de lavagem de cn g1tais.

5. Uso de do cumentos falsos (4° CONJUNTO DE Fi '0.:. - "J")

SÉRGIO Cut.J HA MEN DES e ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, de modo
consciente e voluntário, tend o domímo dos fatos e na qualidade k autores mediatos
deste crime, tam b ém f izeram uso de documen tos falsos, no dia U,'l0/2014, às 16:51,
perante a 13a Vara Federal Criminal de Curitiba, fraudando a instruçã'J processua l.
Com efeito, o r. Juízo dessa Vara, em despach o d

Jdo do dia 08 de

outubro de 2014, 125 t endo crn vis la indicativos. de rci<Jcionamcl ,

Pnlre a MENDES

JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. e empresas de YOU SSEF intimou a empresa
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGEN4ARIA S.A., a qual havia se
com as investigações, para

qtJ C a t c nd e~<>e

ti

a solicitação policial a fim c!

1

slo a "colaborar"
"confirmar ou não

123lnformações n°s 64/ 2014 e 107/2014 SPEA!PGR- Anexos 172 e 173, resp<'ttiv 1 r•r11c. Os dados podem,
ainda, ser observados na quebra de sigilo buncário da GFD INVESTIMENTOS LT• ' -1\nexo 174.
124Aut os 50537443120144047000. evento 29, rrn- Anexo 175.
125Autos 5053744 -31.2014.404.7000, evento 23.
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a existência dessas transações, se positivo discriminá-las e esclarecer s•;o natureza, juntando
eventuais contratos e notas fiscais que as amparem, bem como a even/ 'a/ comprovação dos
serviços contratados." O r. Juízo expressamente ressalvou que

ques tõc~ relativas ao direito

de silêncio d everiam ser levadas ao r. Juízo.
Em seguida, os denunciados SÉRGI O MEN DES CUN HA e ROGÉRIO

CUNHA DE OUVEIRA, na qualidade de administradores d a

Menrl<~ s

Júnior Trading e

Engenharia S.A., co nh ecendo os fatos pretéri tos aqui denunciados c; >Ossuindo poder de
decisão, em afronta à dignidade do Po<1cr Judiciá rio, usaram, por rne· , de seus advogados
(em autoria mediata, não havendo indicat ivos nos autos de que os advogados
conhecessem a sua falsidad<!), docum<•ntos falsos, nesta capi tal, r orr

1

~!' hígidos fossem,

t urbando as investigações e criando risco concret o à instrução cri min <~'
Os documentos ap resentados consistiram em con'' ·1tos, notas fiscais e
extratos de paga mentos d e prestaçã o de supostos serviços da c·npresa GFD para a

MENDES JÚNIOR TRADIN G E ENGENHA RIA S. A. e nota fiscal e c~ tra to de pagamento
de prestação de supostos se rviços da crnpresa RIGIDEZ para a MENDt:S JÚNIOR TRADING
E ENGENHARIA S.A. 126
Esses docurnentos, conforme imputado e provadc Jnlcriormente nesta
peça, são ideologicamente falsos. Eles fora m apresentados sem qual<1 1er ressalva quant o à
inveracidade do seu conteudo e quanto à ausência da p restaçã

1

de serviços, muito

embora a empresa já houvesse comparecido aos autos e conheçr·sse as suspeitas de
pagamento dissimu lado de fJropina. Documentos fa lsos são f eitos p ' a iludir e conduzir a
investigação a caminhos incorretos, assim com o o uso de tais docum,·n toc;, o que constitui
embaraço à apuração cri minal.
SÉRGIO CUN HA MENDES e ROGÉRIO CUNHA DE OllVURA, na condi ção
de gest ores da MENDES JÚNIOR TRA DING E EN GENHARIA S.A. larnbém fize ram uso
de documentos ideologicam ente falso~ quando apresentaram, serr ressalvas, perante a
Justiça Fed er al, contratos fraudulentos t'rmad os corn empresas de fa_ '<' 1 '1 controladas por

ALBERTO YOU SSEF, incorrendo, assim, na prática do crime de use de documento falso
126Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 2') PETl.
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previsto no art. 304. c/c art. 299. ambos do Código Penal.

6. Lavagem d e dinheiro praticada a

partir da empresa GFD

Investimentos
No período entre o ano de 2004 (pelo menos) e 17.03.2014, o denunciado
ALBERTO VOUSSEF, de modo consci ente, voluntário e habitual, com a participação dos
denunciados CARLOS ALBERTO, ENIVALDO, JOÃO PROCÓPIO e MARIO LUCI0 127,
ocultou e dissimulou a origem e a propriedade dos seguint es bens: (i) a empresa Web
Hotéis Empreendimentos Hoteleiros Ltda, (ii) Parte do Hotel em Aparecida-SP, (iii) Parte
do hotel em Salvador-BA; (iv) Hotel em Porto Seguro-BA, (v) 6 unidades autônomas do
empreendimento do Hotel Blue Tree Premium em Londrina, (vi) 30% das ações da
empresa Hotéis Jahu S.A; (vii ) de quatro terrenos urbanos loca lizi'ldos no Rio de Janeiro-RJ,
(viii)dos conjuntos 111, 112, 113 e 1111 do Edifício Ibirapuera em São Pi'Julo-SP. Ademais,
estes denunciados, agindo em concurso e com a participação do denunciado ANTONIO
PIERUCCINI, ocultaram e dissimularam a propriedade e origem do Edifício Lila IV situado
em Curitiba-PR (ix).
Por sua vez, o denuncii'Jdo JOÃO PROCÓPIO auxiliou os já denunciados
ALBERTO YOUSSEF e CARLOS ALBERTO na ocultação e dissimulação da propriedade do
apartamentolll-A do Edifício Walk Vila Nova localizado em São Paulo-SP (x) .
Em adição, ALBERTO YOUSSEF. CARLOS ALBERTO, JOÃO PROCÓPIO,
ENIVALDO QUADRADO, RICARDO RIBEIRO PESSOA, JOÃO DE TEIVE E ARGOLLO e
SANDRA

RAPHAEK

GUIM ARÃES

ocultaram

e dissimularam

a

propriedade de

empreendimento imobiliário situado no município de Lau ro de Freitas-BA (xi).
Por fim, o denunciado AlBERTO VOUSSEF ocultou e dissimulou a
propriedade de dez veículos automotivos (xii).
127Esta participação destes denunciados será individualizada ao longo da denúncia.
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Todos estes bens, móveis e 1moveis, foram adquiridos com produto e
proveito, direta e indiretamente, da prática dos crimes de organização criminosa, formação
de cartel, contra a administração pública, fraude a licitação contra a PETROBRAS, e ainda
contra o sistema financeiro nacional (arts. 16, 21 e 22, caput e parágrafo único, da Lei n°
7.492/86).

6.1. Dos crimes antecedentes da lavagem de capitais praticada por a
partir da empresa GFD
ALBERTO YOUSSEF, conforme descrito nesta denúncia e nas demais
oferecidas na data de hoje em face dos agent es que integ ram a orga nização criminosa que
formou-se para desviar recursos da PETROBRAS, constitui-se o principal integrante do
núcleo operacional desta organização, responsável pela ocultação e dissimulação da
origem, disposição, movimentação, localização e propriedade dos valores provenientes,
direta e indiretamente, dos il ícitos praticados por esta organização.
Porém, além da prática desses delitos, já descritos nesta denúncia e nas
demais hoje ofertadas, AlBERTO YOUSSEF atua há bastante tempo no sistema financeiro
clandestino, operando, no mínimo, há vinte anos no mercado de câmbio paralelo, como
doleiro, e já foi considerado um dos maiores doleiros do Brasil.
Neste contexto, ALBERTO VOUSSEF, ENIVALDO QUADRADO, JOÃO
PROCÓPIO

JUNQUEIRA

PACHECO

DE

ALMEIDA

PRADO,

ANTONIO

CARlOS

FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE OUVEIRA PIERU CCINI utilizava-se da empresa
GFD para lavar ativos ilícitos aufe ridos pela organização em decorrência de crimes
praticados no co ntexto e co ntra a PETROBRAS, sejam eles destinados a terceiros ou ao
próprio YOUSSEF na condi ção de ope rador, como também d e outros crimes por este
praticados, sendo que todos estes delitos foram cometidos de form a conexa, consoante
estabelece o art. 76 do CPP.
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No que concerne os delitos antecedentes praticados pela organização
criminosa no contexto de contratos celebrados com a PETROBRAS, já se encontram
pormenorizadamente descritos nos capítulos anteriores desta denúncia (Mendes Junior),
como também nas demais hoje oferecidas em desfavor de administradores e agentes de
outras empresas cartelizadas (OAS, CAMARGO CORREA, ENGEVIX, UTC e GALVÃO
ENGENHARIA).
Limitar-se-á,

neste capítulo, a

descrever sucintamente os crimes

antecedentes praticados por ALBERTO YOUSSEF e seu núcleo operacional e que foram
objeto de outras ações penais.
Inicialmente, observe-se que em meados de 2003, quando da deflagração
do Caso Banestado, tomou-se conhecimento de que uma das peças chave do esquema de
evasão fraudulenta de divisas perpetrado na década de 90 era justamente ALBERTO
YOUSSEF. Utilizando-se de contas bancárias no Brasil em nome de terceiros, o doleiro

operava no mercado de câmbio negro, através de operações de dólar-cabo que
alimentavam as contas CCS por ele controladas no exterior. Interessante anotar diálogo,
captado com autorização judicial durante a operação Lava Jato, em que YOUSSEF conversa
com ANDRÉ LUIS e afirma que já chegou a ter 150 milhões de dólares na conta, antes de
"quebrar"- ou seja, de ser preso no passado- e mesmo assim pagou todo mundo. 128
Naquela época, no Brasil, umas das principais contas controladas por
YOUSSEF encontrava-se registrada em nome da empresa Proserv Assessoria Empresarial

S/C Ltda., cujo quadro social era composto por seus subordinados. Apenas por meio desta
única conta, R$ 172.964.954,00 foram depositados em contas CCS.
Quanto às contas no exterior, naquela época se apurou que as mais
uti lizadas no esquema controlado por ALBERTO YOUSSEF encontravam-se em nome de
duas empresas offshores: a Ranby International Corp., cuja movimentação aproxima-se a
USO 163.006.274,03 entre os anos de 1997 e 1998, e a June International Corp., a qual
128"EU TINHA 150 MILHÕES DE DÓLARES NA CONTA, EU QUEBREl FIQUEJ COM 20 NEGATIVO, PAGUEJ
TODO MUNDO, NÃO VO PAGA 500 MIL DÓLAR, 600 MIL DÓLAR, ai se fude. Entendeu ?" (Processo
5049597-93.2013.404.7000/PR evento 45.1 pp. 2-6)
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- - -- -- - recebeu depósitos de cerca de USD 668.592.605,05, no mesmo período.
Nos autos da ação penal n° 20 04.7000006806-4, que tramitou perante a
segunda Vara Federal de Curitiba, inclusive, ALBERTO YOUSSEF restou condenado como
incurso nas sanções do art. 1° da Lei 8.137/90, arts. 21 e 22, parte final do parágrafo único,
da Lei 7.492/86, à pena de sete anos de reclusão em regime semi-aberto, além de multa de
cerca de novecentos mil reais.

ALBERTO YOUSSEF foi, ainda, um dos protagonistas dos crimes de
peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo
COPEL/OLVEPAR (AP 514, originária do STJ), na qual apareceu associado ao advogado e
ora denunciado ANTONIO PIERUCCINI.
Nos autos da ação penal n° 0003024-74.2003.8.16.0013, em t râmite
perante a Justiça Estadual, ALBERTO YOUSSEF foi denunciado por formação de quadrilha,
falsidade, peculato (arts. 288, 299 e 312 do código penal), pelo desvio da quantia de R$
45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), procedendo a sua ocu ltação,
dissimulação, trânsito dessas quantias no mercado financeiro, conversão em moeda
estrangeira e evasão de parte desses valores pelo sistema dólar-cabo (fatos estes- evasão
e lavagem de dinheiro- pelos quais ainda não foi denunciado).
Além das referidas ações penais, tramitavam também os Inquéritos
2003.7000056415-4, referente à movimentação pelo acusado das contas JUNE e RANBY na
agência BANESTADO em Nova York, o Inquérito 2007.700000167590-6, em nome de
pessoas interpostas ("'aranjas") em agências bancárias de Londrina e outras cidades,
vinculadas ou não

à YOUSSEF CÂMBIO E TURISMO, empresa da qual se utilizou para evadir

divisas do país, o Inquérito 2009.7000019131-5, no qual consta como autor de corrupção
ativa para a obtenção de empréstimos junto à agência Banestado, Grand Cayman.

À época da operação Banestado, decretou-se a prisão preventiva de
YOUSSEF. O doleiro optou por celebrar acordo de delação premiada com o parquet
fede ral e o Ministério Público do Estado do Paraná, tendo revelado seu envolvimento neste
e em diversos outros crimes de lavagem de dinheiro, inclusive de valores provenientes d e
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crimes contra a Administração Pública. 129
Um dos benefícios recebidos pelo doleiro devido ao acordo mencionado
foi a suspensão do trâmite de diversos outros inquéritos e ações penais aos quais
respondia, dentre eles aqueles relativos ao escândalo da Copei/Oivepar, acima
mencionado. A condição necessária consistia no doleiro não mais praticar atividades
ilícitas.
Entretanto, no âmbito da investigação da presente operação - intitulada
Lava Jato - tomou-se con hecimento de que o ora denunciado nunca abandonou suas
atividades ilícitas.
Vejamos, sumariamente, os elementos já apurados até o presente
momento, no bojo das imputações já apresentadas.
Para além dos fatos delituosos devidamente relatados nessa peça e dos
quais advieram ganhos ilícitos que foram convertidos em ativos lícitos por ALBERTO
YOUSSEF, passa-se a descrever uma série de outros fatos que também constituem delitos
antecedentes e cujo produto criminoso também foi lavado ou teve sua origem ilícita
dissimulada.
Assim, de início importa referir que ALBERTO YOUSSEF, juntamente com
LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, PEDRO ARGES E JUNIOR, ESDRA DE
ARANTES FERREIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ e CARLOS ALBERTO, foi acusado por
constituir organização criminosa, operar instituição financeira sem autorização, realizar
contratos de câmbio fraudulentos, evasão de divisas e lavagem de ativos (quanto ao
último crime, apenas YOUSSEF e CARLOS ALBERTO), delitos previstos nos arts. 2° da Lei
12.850/2013, 16, 21, parágrafo único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986, e 1°
da Lei 9.613/1998 130
Inicialmente,

a

acusação

demonstrou

que

YOUSSEF,

LEONARDO,

LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS ALBERTO constituíram e integraram
129Autos no 2004.70.00.002414-0.
130Fatos apurados no bojo da ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000.
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organização criminosa, ao menos desde 2012 131 até março de 2014, associando-se em
mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente o rdenada e caracterizada pela divisão informal
de tarefas, com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica, mediante a
prática de diversas infrações penais de caráter transnacional e cujas penas máximas são
superiores a quatro anos. Ademais, entre pelo menos 01.2009 e 17.03.2014132, VOUSSEF, de
modo consciente e voluntário, agindo em concurso e unidade de desígnios com os demais
denunciados naquela ocasião, fizera m operar instituição financeira infmmal, sem a devida
autorização do Banco Central do Brasil 133, ao comandar e realizar operações ilegais no
mercado paralelo de câmbio, principalmente com o fim de promover evasão de divisas do
Brasil. Em adição, VOUSSEF, mais uma vez agindo em concurso e unidade de desígnios
com LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS ALBERTO, comandou e
realizou, de modo consciente e voluntário, entre junho de 2011 (pelo menos) e
17.03.2014134, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor globa l de US$
444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio. envolvendo as empresas GFD
INVESTIMENTOS LTDA, BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, HMAR

CONSULTORIA EM lNFORMATICA LTDA BIOTECNOLOGIA,

INDUSTRIA

E COMERCIO

ME, LABOGEN S/A QUIMICA FINA E
DE

MEDICAMENTOS

LABOGEN

S/A,

PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA - EPP e RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMATICA
LTDA.- ME, assim como as empresas offshore DGX IMP.AND EXPUMITED e a empresa RFY
IMP.EXPLTD. Para a efetuação das operações, houve a sonegação de informações que
deveriam ser prestadas, assim como a prestação de informações falsas e diversas daquelas
exigidas. VOUSSEF e CARLOS ALBERTO, ainda, entre 31.08.2010 e 03.05.2011, ocultaram e
movimentaram

US$

3.135.875,20,

valores provenientes dos cri mes antecedentes

indicados, por intermédro das empresas GFD INVESTIMENTOS LTDA e DEVONSHIRE
GLOBAL FUND., através de quatro contratos de câmbio, em que foram prestadas

131A organização criminosa se iniciou no mínimo desde o início de 2012, tipificada iniCialmente como
quadrilha. Após, com a Lei 12850 de 2 de agosto de 2013, que entrou ern viyor no dia 19.09.2013, a
conduta passou a ser enquadrada nesse tipo penal, por se tratar de crime permanente.
132Data de sua prisão preventiva.
133Contrariando o disposto no art. 23, coput e § 2°, da Lei ti.Bl/62, no art. 10, X, a e d, da Lei 4.595/64 e no
art. 65, §§ 1 ° e 2", da Lei 9.069/95.
134Data de sua prisão preventiva.
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inf ormações falsas, sobre a falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo Prazo Investimentos Diretos no Brasil - participação em empresas no País - para aumento de
capital", investindo capital na empresa GFD, quando, em verdade, tratava-se de atividade
visando ocultar, dissimular e movimentar valores provenientes dos crimes antecedentes
existentes no exterior. Por firn, YOUSSEF foi denunciado por ter adquirido e ocultado, com
a participação de CARLOS ALBERTO, a propriedade do apartamento n" 111-A, situado no
Condomínio Edifício Walk Vila Nova, em São Paulo-SP, com o produto e proveito dos
crimes antecedentes, sobretudo de crimes contra o sistema financeiro nacional, acima
indicados. Referido imóvel, que possui valor atual de R$ 3.727.733,56

135

,

foi adquirido em

nome da empresa GFD INVESTIM ENTOS LTDA, no ano de 2009, empresa esta que não se
encontra em nome do denunciado YOUSSEF, mas que era de fato por ele controlada.
Pois bem. Apenas com base na referida imputação, verifica-se que a
organização criminosa evadiu para o ext erior, p or meio simulação de im portações, nos
moldes acima descrit os, aproximadamente meio bilhão de dólares.
Ademais, em outra imputação 136 ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO
COSTA, juntamente com MÁRCIO BONILHO, WALDOMIRO OLNEIRA, M URILO TENA
BARRIOS, ANTÔNIO ALMETDA SILVA, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES,
PEDRO ARGESE JÚNIOR e ESDRA DE ARANTES FERREIRA, foram acusados formalmente
pelo delito de lavagem de dinheiro proveniente de crimes de peculato e corrupção
contra a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), empresa controlada majoritariamente pela
União Federal, crime previsto nos arts. 1o e 2°, II e III, da Lei 9.613/1998 (Lei de Lavagem).
PAULO ROBERTO COSTA, MÁRCIO BONILHO, WALDOMIRO OUVEIRA, MURILO TENA
BARRIOS e ANTÔNIO ALMEI DA SILVA também respondem pelo crime de participação em
organização criminosa, previsto no art. 2°, caput, e § 4°, ll, lli e V, da Lei 12.850/2013 (Lei do
Crime Organizado). A acusa c,·ão abrange o perfodo de 2008 a março de 2014. Verificou-se
135Unidade
231m 2
(Tipo).
Valor
de
estimativa
méd1o
atualizado
em
14/04/2014.http://www,l23i co n.br/condominio-7826abllb.html. O 123 func1ona para o mercado
imobiliário como um consolidador de informações. Diariamente são realiz,das milhares de contribuições
de imagens, características, Informações técnicas, valores de transações, eL fornecidas por compradores,
vendedores, corretores, ir-~obitiãri as e incorporadores. As informações s~o analisadas, confirmadas e
disponibilizadas imedtatamente ao visitante.
136Tais fatos são objeto da ação penal n° 5026212-82.2014.404.7000.
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que PAULO ROBERTO COSTA se associou, em organização criminosa, com A LBERTO
YOUSSEF e outras pessoas para a lavagem de valores desviados da PETROBRAS,
especificamente da REFINARIA ABREU E UMA, obra inicialmente orçada em R$ 2,5
bilhões e cujo custo ultrapassa hoje a casa do s R$ 20 bilhões. Segundo se apurou,
PAULO ROBERTO COSTA, valendo-se de seu cargo de Diretor de Abastecimento e de sua
posição como Conselheiro do Conselho de Administração da REFINARIA ABREU E UMA,
bem como da sua influência na PETROBRAS, operou um esquema de superfaturamento e
desvio de valores, com a participação de construtoras, providenciando sua lavagem
subsequente, esta sob gerência financeira de ALBERTO YOUSSH.
O CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORRÊA (CNCC) foi contratado
para a construção da Unidade de Coqueamento Retardado da REFINARIA ABREU E UMA.
O Tribunal de Contas da União (TCU) investiga evidências de superfaturamento, num
valor entre R$ 207 milhões e R$ 446 milhões (aproximadamente de USO 95 milhões a
USO 200 m ilhões), nesse contrato. O CNCC e a ernprcsa CAMARGO CORRÊA
CONSTRUÇÕES S/A. principal controladora do CNCC, com

90% de suas ações,

transferiram, entre 2009 e 2013, pelo menos R$ 113 milhões às empresas SANKO SIDER
LTDA e SANKO SERVIÇOS DE PESQUISA E MAPEAMENTO LTDA. supostamente a títu lo de
produtos e serviços. Desse total, contudo, pelo menos R$ 26 m ilhões (aproximadamente
USO 12 milhões) foram pagos a título d e "comissão" que

seri<~

repassada a YOUSSEF e

PAULO ROBERTO COSTA. Em tabela apreendida na residência de ALBERTO YOUSSEF, há
diversas anotações em que a GFD aparece emitindo notas para CNCC, JARAGUÁ e
CONEST, em valores milionários, entre 2009 e 2012. Ao lado consta ora corno "repasse" ou seja, o valor

é depositado na conta da GFD e repassado para as empresas- ora como

"comissão" - ou seja, pagamento pelos "serviços" prestados por ALBERTO YOU SSEF.
Comprovou-se que a empresa SANKO, por sua vez, transferiu R$ 26
milhões (aproximadamente USO 12 milhões) à empresa "de fachada" MO CONSULTORIA,
em nome de "laranjas", mas controlada de fato por ALBERTO YOUSSEF. Houve ano em
que a SANKO SERVIÇOS recebeu recursos de uma única fonte, o CNCC, e repassou boa
parte deles à MO. Embora as transferências tenham sido justificadas a título de
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"consultoria" (meio muito comum para a lavagem de dinheiro), a MO não possuía qualquer
quadro especializado em consu ltoria, não foram comprovados quaisquer serviços e, pelo
contrário, pessoas envolvidas confessaram que a MO era apenas uma empresa "de papel",
sem qualquer atividade comercial, destinada simplesmente a emitir notas fiscais por ordem
de ALBERTO YOUSSEF.
A MO, por sua vez, repassou R$ 24,3 milhões (aproximadamente USD 11
milhões) para outras empresas de fachada controladas de fato por A LBERTO YOUSSEF,
quais sejam, LABOGEN S.A. QUÍMICA FINA E BIOTECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MEDICAM ENTOS LABOGEN S.A., PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA -

EPP. RCI

SOFTWARE LTDA e EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA, e para conta pessoal do acusado
WALDOMIRO OUVEIRA, "testa de ferro" que mantinha em seu nome a MO (a respeito,

consta no processo um fluxo financeiro resumido e uma análise de dados bancários feitas
pelo Laudo n° 736/2014- SETEC/SR/DPF/PR, que trazem essas transações). Houve, ainda,
centenas de milhares de reais sacados em espécie da conta da MO.
Parte do valor recebido pela MO, a qual corresponde a R$ 21 milhões
(aproximadamente
fraudulentamente

9,5

U SD

ao

exterior

milhões),

foi

pelas empresas

comprovadamente
LABOGEN

remetida

QUÍMICA, INDÚSTRIA

LABOGEN e PIROQUÍMICA, por meio de contratos de câmbio de importação fictícios com
offshores controladas pelos envolvidos, em que os recursos saíam mas não entravam

quaisquer mercadorias. A INDÚSTRIA LABOGEN, por exemplo, sequer tinha habilitação de
jan/2009 a dez/2013 para operar no comércio internacional. O Relatório da Unidade de
Inteligência Financeira do Brasil de n° 11809 informa movimentação suspeita das
empresas, especialmente a realização, da conta da EMPREITEIRA RIGIDEZ, de sucessivos e
milionários saques em espécie.
Ademais,

em

03.04.2013,

por

e-mail,

A LBERTO

YOUSSEF

(paulogoia58@hotmail.com) recebe de Fabiana Estaiano (fabiesta28@gmail.com), gerente

financeira da empresa Sanko-Sider Comércio Importação e [ xportaçiio de Produtos
Siderúrgicos Ltda., planilha em que constam diversos repasses feitos pela CNCC (Consórcio
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Formado pela CAMARGO CORREA e CENEC) para as empresas MO e GFD pagando, entre
28.07.2011 e 18.07.2012, um total de R$ 7.950.294,23 a título de "comissão"137.
As importações eram simuladas porque as empresas no exterior, como a
DGX IMP. EXP. LTD. e RFY lMP. EXP. LTD., situadas em Hong Kong, eram de fachada e
nenhum produto entrava fisicamente no Brasil, tratando-se de importações simuladas.
Ademais, as empresas citadas ou não tinham habilitação para rea lizar operações de
comércio exterior ou, apesar de figurarem em centenas de contratos de importação,
sequer desenvolviam qualquer atividade (eram empresas de fachada). De fato, as empresas
LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA remeteram juntas ao exterior,
de 24.06.2010 a 27.09.2012, USD 111.960.984,43. Dentre esses valores, pode-se afirmar que
tais remessas englobaram os valores integralmente recebidos da MO CONSULTORIA, bem
como de outras fontes. Analisando o cruzamento de dados entre as informações dos
contratos de câmbio e os dados bancários da MO CONSULTORIA, por diversas

vezes há

coincidência de datas entre a entrada dos depósitos provenientes da MO nas contas das
empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PJROQUiMJCA c as remessas ao
exterior.
Além disso, sem que tenha havido qualquer justificat iva licita plausível das
partes para a transação, ALB ERTO YOUSSEF repassou valores para PAULO ROBERTO
COSTA por meio da compra de um veícu lo registrado nome dest<\ no va lor de R$ 250 mil,
mediante pagamentos de terceiros, tendo sido tudo feito de modo dissimulado,
ocultando-se a origem e natureza da transação. Ao passo, ainda, em que houve centenas
de saques em espécie e transações dissimuladas no âmbito das empresas de fachada de
YOUSSEF, foram apreendidos na residência de PAULO ROBERTO COSTA altos valores em

espécie, somando mais de R$ 1 milhão (aproximadamente USD 450 mil).
Naquela acusação estão detalhadas pormenorizadam<mte as provas dos
fatos indicados acima. Dentre essas provas estão, por exemplo, laudos financeiros,
relatórios de auditoria do TCU, diálogos telefônicos e planilhas nprecndidas em que
aparece expressamente a indicação de "comissões CNCC". Em urna planilha, recebida pela
137Autos n° 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 54, PETl p. 73.
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gerente financeira da SANKO, FABIANA ESTAIANO, de A LBERTO YOUSSEF, por exemplo,
apontam-se "comissões" no valor de aproximadamente R$ 7,9 milhões, aparecendo no
campo "fornecedor" o nome das empresas MO e GFD INVESTIMENTOS, empresas de
fachada controladas por ALB ERTO YOUSSEF, e como "cliente" o CNCC Em diálogo
interceptado em diálogo de 21/10/2013, que parece se referir ao mesmo assunto,

ALBERTO YOUSSEF, em contato com a SANKO, após fazer referôncia a "9 milhão bruto", a
"7 e pouco" e a EDUARDO LEITE (Vice-Presidente da CAMARGO CORRÊA), chama atenção
para a quantia que "PAULO ROBERTO levou". Assim, YOUSSEF afirma que recebeu nove
milhões bruto, pagou 20% - provavelmente de propina - e repassou o resto para, dentre
outro, PAULO ROBERTO COSTA.138
Em outra plan ilha apreendida, indica-se que grandes construtoras, ligadas
a obras públicas repassaram às empresas dominadas pela organização criminosa (MO, GFD
e RIGIDEZ), valores de aproximadamente R$ 30 milhões. 11'' Assim, o CNCC repassou R$ 29,2
milhões, empresa JARAGUÁ EQUIPAMENTOS repassou R$ 1,7 milh,ío, e o Consórcio
CONEST (Consórcio formado por ODEBRECHT e OAS), R$ 18'1 mil. 1• 0 A JARAGUÁ e o
CONEST são outras grandes empresas, contratadas pela Petrobras, que igualmente podem
ter pago propinas para PAULO ROBERTO COSTA por meio de YOU SSEF. Veja-se que
grandes empresas não teriam nenhuma razão econômica crível para efetuar pagamentos
lícitos para empresas de fachada controladas pelo doleiro.
ALBERTO YOUSSEF, como geren te financeiro do empreendimento ilícito,
tinha frequentes contatos com a SANKO, com PAULO ROBERTO COSTA e mesmo com as
construtoras. Assim, por exemplo, ALBERTO YOUSSEF tinha contato com o vicepresidente

da

CAMARGO

CORRÊA,

EDUARDO

LEITE,

com

o

presidente

da

UTC/CONSTRAM, RICARDO PESSOA, e com o diretor financeiro da OAS, MATEUS
COUTINHO. Embora tais fatos não sejam objeto da presente imputação, aponta para
relações espúrias da organização criminosa com obras e licitações pú blicas.

138Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 1, IN!Cl, Página 19
139Processo 5049557-14.2013.4011.7000/PR, Evento 184, AP-lNQPOL3, Página :n -32
140Processo 5049557-14.2013.4011.7000/PR, Evento 184, AP-LNQPOL4, Página 13
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Não bastasse, apurou-se, em recente imputação, o envolvimento de

ALBERTO YOUSSEF com a lavagem de dinheiro do esquema conhecido como
"mensalão"

141

.

Nesta imputação, além de YOUSS EF, CARLOS HABlB CHATER, EDIEL VIANA

DA SILVA, DINORÁH ABRÃO CHATER, CARLOS ALBERTO MUR/\R!, ASSAD JANANI,
DANIELLE KEMMER JANEN E, MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, CARLOS A LBERTO PEREIRA DA

COSTA e RUBENS DE ANDRADE FILHO foram d enunciados, entre outras condutas ilícitas,
pela prática de crime de lavagem de dinheiro pela movimentaçã o, dissimulação e
conversão em ativos lícitos d e recursos originários, dent rc outras fontes, do denominado
esquema "mensalão", objeto da Ação Penal n° 470/DF, na qual JOSÉ J/\NENE constou como
denunciado das ativi dades ilícitas de ALBERTO YO USSEF, denunciado e condenado nos
autos d a Ação penal n° 2004.7000006806 -4 e de CARLOS HABIB CH/\TER, denunciado e
condenado nos autos das ações penais 94.00.14791-0/DF e 2001.311.00.026520-8/DF, por
crimes contra o sistema financeiro nacional. Segundo se apu rou, r0feridos denunciados
ocultaram,

dissimularam

a

natureza,

origem,

localização,

disrosição,

localização,

movimentação e propriediJde de bens, direitos e va lores provenientes, direta ou
indiretamente das infrações penais antes mencionadas, convertendo- os em ativos lícitos,
utilizando-os em atividade eco nômica da empresa DUNEL INDLJTRIA. 1\ conduta imputada
consistiu basicamente na utilização de valores provenientes de ativida de' criminosa de JOSÉ
JANENE (AP 470/STF), no valor de R$ 1.165.600,08, que foram investidos na empresa
DUNEL INDÚSTRIA. Desse valor, R$ 537.252,00 são originndos de transferências bancárias
de contas de empresas controladas por CARLOS HABIB CHATER. O restante, no montante
de R$ 618.343,08, tem origem em receitas ilícitas administradas pela empresa CSA
PROJECT FINANCE CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
("CSA PROJECT"). Todas essas operações, no entanto, foram ordenadas por JOSÉ JANENE e

ALBERTO YO USSEF, inclusive a pedido do Diretor Financeiro da DUNEL INDÚSTRIA,
CARLOS ALBERTO MURAR!.
Por fim, em recente imputação 142, ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO,
RAFAEL ANGULO LOPEZ e MATHEUS OLIVEIRA DOS 5/\NTOS, LEf\1\ DRO MEIRELLES e
141Processo 5047229-77.2014.'10'1.7000.
142Eproc 5031491-49. 201~.404.7000
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LEONARDO M EIRELLES foram denunciados por t erem mantido no exterior depósitos não
declarados à repartição federal competente - no caso, o Banco Central -, no dia 31 de
dezembro de 2011, em val ores superiores ao estabelecido na Resolução 3854/2010 do
Banco Central, ou seja, USD 100.000,00 143, mais es pecificamente na conta 313-0-025652-9
da offshore RFY IMPORT & EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANI<, em Hong Kong.
Feito este panorama, verifica-se, portanto, que ALBERTO YO USSEF fez do
crime um verdadeiro meio de vida. Nesta linha, faz-se necessário dest acar que YOUSSEF
não possui e nunca possuiu atividades lícitas. Tomou-se conhecim cnLo de que o doleiro
declarou à Receita Federa l do Brasil rendimentos em valores muito CJba ixo daqueles que
indicam seu padrão de vida.
No ano-calendário 2010,

declarou rendimentos

tributiJVeis de R$

507.000,00, com va lor tota l de bens em R$ 381.200,00. Já no ano a11o -calendário 2012,
declarou rendimentos tributáveis no valor de R$ 818.700,00 e lu ,s no va lor de R$

381.200,00144 .
Apesar disso, levava uma vida de luxo, incompatível com rendimentos e
bens declarados. O imóvel em que reside vale aproximadamente 4 (quatro) milhões de
reais, montante muito acima do patrimônio declarado. Ademais. os veículos por ele
utilizados são de alto padrã o e blindados, além de que comprovadamente possui
helicóptero e pesquisava valores objetivando efetuar a compra de um avião.
Veja-se alguns elementos nesse sentido.
Entre 28.0G.2010 e 23.09.2010, por e-rnail, HLBERTO YOUSSEF
(paulogoia58@hotmail.com) recebe mensagens sobre aviões a se1em adquiri dos por ele. O
avião valia entre USO 6,5 a USO 6,9 milhões145. Já em 26.092011, pnr e-rnail, a corretora
Adriana Nascimento, da Corretora Imobiliária Direto da Construtora Tecnisa, oferece a
143RESOLUÇÃO N° 3.854/2010: "Art. 2° A declaração de que trata o <Jrt. 1°, inclusive suas retificações, deve
ser prestada anualmente, por meio eletrônico, na data-base de 31 de dezembro de cada ano, quando os
bens e valores do declarante no exterior totalizurcm, nessa data, quan l 1 igual ou superior a
US$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Un1dos da /\rnénca), ou seu equlvaiPlH? ern ou tras moedas".
144Conforme demonstram os anexos 1 e 2 da presente denúncia.
145Anexo 3.
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YOUSSEF urna cobertura com 405 rn2 de área privativa no valor de R$ 4 ,7 milhões146•
Em

03.02.2014,

também

por

e-ma i I,

A LBERTO

YOUSSEF

(a.youssef@live.com) recebe mensagem sobre oferta de compra de um avião Learjet 45,

avaliado em USO 2 milhões, assim corno de pessoa qu e se encontra na Itál i~ para avaliar
as condições do bem, em 12.02.2014.147 Da mesma f orma, em 20.02.2013, por e-rnail,
YOUSSEF (a.youssef@live.com) recebe mensagem de Rubens Cor! rllazzo, 1\ircraft Sales
Manager da Maga Aviation, sobre possível compra de urn avi ão Learjet 45 S/N 125 PPJAW ano 2000. YOUSSEF fez oferta de USD 2 milhões pelo avião, embora o dono não a
tenha aceitado 148.
Interessante apontar outro diálog o, em que YOUSSEF (PRIMO) conversa e
fala sobre um vinho que havia tomado em uma no ite, no valor de R$ 3.000, 00 149
Em outro d iálogo, entre YOUSSEF e M ÁRCIO BON IIIIO, este último fala
que a comissão d e YOUSS EF é mais de 4 milhõ es, a in dicar que o total d o negócio era

150 milhões. YOUSSEF f ala que só da ECOVIX são 4 m ilhões. destacando-se que
YOUSSEF achou p ou co os 4 m ilhões.150
Os valores por ele movimentados e enviildos pa ra o ('xlerior são também
milionários. Isto, somado ao fato de que ALBERTO YOUSSEF possui f"lVolvimr.nto há mais
de vinte anos com crimes contra o sistema financeiro - t en d o afirmado que, em
determinado momento, t eria possuído R$ 150 milhões em sua cont a. Relembre-se
que não apresenta atividade lícita passível de justificar tal p atrimônio de fato e
citado padrão de vida, o que indica que os valores movi mentado-> pr.lo denunciado valores expressivos, ressa lte-se mais uma vez- são provenientes dos crimes antecedentes.
Assim sendo, tendo em vista os altos valores provenientes dos crimes
antecedentes e à falta d e patrimônio lícito pa1a justifica r seu patrimõnio ilicitamente
adquirido ao longo dos anos, o denunciado ALBERTO YO USSEF, com auxílio de seus
146 Anexo 4.
147 Anexo 5.
148 Anexo 6.
149 Diálogo ocorrid o em 14/10/2013. Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 1, ANEXOS, Página 70.
150 Diálogo 67913318.WAV, 17 /J//2013 16:12:53.
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subordinados, criou um complexo esquema de lavagem de dinheiro, ocultando e
dissimulando diversos bens adquiridos com o produto dos diversos crimes antecedentes.
De início, uma das empresas criadas e utilizadas por ALBERTO YOUSSEF
para o branqueamento dos valores foi a empresa GFD INVESTIMENTOS. Para que o
envolvimento dos denunciados, bem como o complexo siste ma de lavagem de capitais por
eles estruturado possam ser plenamente compreendido, faz-se necessária explicação
concernente à empresa GFD INVESTIMENTOS LTDA.
6.2. Da GFD I NVESTIMENTOS LTDA

Apurou-se que a GFD INVESTIMENTOS, de início, foi constituída por
ALBERTO VOUSSEF com valores que se encontravam no exterior, provenientes dos crimes

por ele praticado (sobretudo a evasão de divisas), visanch primordialmente a lavagem de
bens e valores, mediante a blindagem de patrimônio. P<' rém, posteriormente, a empresa
passou a ser mais do que mera empresa de fachada para ocu ltar os bens de ALBERTO
YOUSSEF. Em algumas oportunidades foram inv(,stidos na empresa valores em espécie,

provenientes das atividades do doleiro. Porém, verificiu-sc que

i1

empresa passou a

simular diversos negócios e prestação de consultoria (todos simu lados, conforme se verá),
visando justificar

o

recebimento

de valores provenientes

dos crimes

contra

a

Administração que o denunciado estava envolvido, sobretudo com a participação de seu
comparsa PAULO ROBERTO COSTA. Posteriormente, com o dinheiro ilícito, adquiria
diversos bens, móveis e imóveis. Apurou-se que, em Vf'rdade, lodo o dinheiro que era
injetado na GFD era proveniente dos diversos crimes antecedentes praticados por
ALBERTO YOUSSEF.

A empresa GFD foi constituída ern 29.0<1.2009, com capital social de R$
lmilhão, e está situada, desde 22.10.2010, no mesmo logradouro do escritório do
denunciado ALBERTO YO USSEF, qual seja, Rua Dr. Rena " Paes de 11arros, 778, 2° andar,
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Itaim Bibi, São Paulo/SP.
O quadro societário da empresa (nunca alterado) é composto pela offshore
DEVONSHIRE GLOBAL FUND (empresa holand esa), com 99,9% das quotas, administrada
pelo denunciado CARLOS A LBERTO, e pela offshore DEVO r~ SHIRE LATAM INVESTMENTS I
LLC (empresa norte-americana), com 0,01% das qu o1·1s, também administrada pelo
denunciado CARLOS ALBERTO. Este, no ato de constituição da GFD foi eleito seu
administrador por tempo indeterminado. 151 Porém, em 1'1.07.2009 é aumentado o capital
social da GFD para dez milhões de reais, visando internalizar dinheiro existente no exterior.
Com isto, há simulação d e investimentos ·hs empre!'lS offshores, no valor
de aproximadamente cinco milhões de reais, pilra i nle:_,•<.~r o c<Jpilal social. Porém, em
verdade, trata-se de dinheiro proveniente do exterior, q ue era produto dos crimes
praticados por ALBERTO YOU SSEF, conforme já foi objr.lo de outra denúncia. Assim, em
verdade, todo o ca pital para a constituição da empresa foi proveniente de capitais que

ALBERTO YOSSEF possuía ilicitamente exterior, internnli •;] dos por intermédio de falsos
contratos de investimentos. 152 Inclusive, no compulil''' • de CARLOS COSTA foram
encontrados três transferências da empresa DEVONSII!RF GLOB/\L FUND para a DFG
INVESTIMENTOS, a partir do Banco M erril Lynch & Co, ent re agosto e novembro de 2010,
nos valores de US$ 1.462.844,00, US$ 370.000,00 r lJS$ 1.300.000,00.

153

Todas as

transferências são assinadas por CARLOS COSTA e envia d'lS para JÚUO LAGE, pessoa que
possuía proximidade com MARCOS VALÉRIO, condenado Jl"lo caso d0 Mensalão. 154
Apurou-se que também foi investigado r ... GFD dinheiro em espécie, que
151 Anexo 7.
152 Neste sentido. CARLOS ALBERTO COSTA afirmou que "por volta de> ~n o de 20CW foi então convidado por
YOUSSEF para constituir um fundo a fim de abrigar recursos do m cs1 o que estavam no exterior, surgindo
ai empresa GFD INVESTIMENTOS LTDA, cujo capital veio do exteric1• ~r intermé '" do banco Merril Lynch
(...). QUE, esses recursos, em torno de seis a sete milhões de reais, vc ( si c) sob a hrma de um empréstimo,
sendo oferecido ern garantia recursos em dólares que ALBERTO Y'" ~ SEF manti 'la no exterior, haja vista
que o banco não acetitva fornecer apenas uma 'conta de passagem"· fermo de declarações nos autos do IPL
1041/13 (5049557.14.2013.404.7000). grilos nossos.
153Relatório de Análise de r1idia apreendida 11° 60/2014 - BIDONr (Evento 4!J2 dos autos do Inquérito
policial1041/2013-4, Eproc 5019557-14.2013.404.7000.)
154Sobre estes fatos, já houve imputação de lavagem de dinheiro no~ ·111los n° 5075699-17.2014.404.7000.
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ALBERTO YOUSSEF depositava no caixa da empresa 1ss e que depois eram regularizados na
contabilidade mediante contratos de mútuo simulados co n as empresas TREVISO, AUGURI
e PIEMONTE. 156 Estes contratos de mútuo eram realirndos por JOÃO PROCÓPIO e
CARLOS COSTA com as empresas TREVISO EMPREEND1 MENTOS LTDA, PIEMONTE e
AUGURI, para justificar transferências, urna vez que inexis tia razão para tais entradas,
conforme declarou da empresa MEIRE BONFIM DA SILVA POZA. Em síntese, conforme esta
contadora afirmou, YOUSSEF depositava valores em rTócie na conta da GFD "para
esquentá- los". 157
Por fim, outra forma de entrada dos valwe< na GFD era por intermédio da
emissão de notas fiscais "frias", sobretudo emitidas p 1ra construtoras envolvidas com
desvio de verbas públicas, que simulavam a contratação dos serviços da GFD, através de
contratos simulados de consultoria, e realizavam o pagamento na conta da GFD.
Importa ressaltar, conforme já exposto acirna, que a GFD INVESTIMENTO
LTDA nunca exerceu atividade de p restação d e serviç

•S

lícita e não possuía nenhum

funcion ário especializad o e m qualq u er área técnica

r 1ra j ustificar a prestação de

serviços de consultoria.158 Conforme reg istrado pelo <J~Cf'te que analisou as mensagens
1550 denunciado CARLOS ALBEHTO COSTA afirmou: "QUE, segundo Yf)lJSSEF, o mcsrno pretendia evitar o
ingresso de outros capitais na GFD, oriundos de suas operações financeiras, haja visto (sic) que a a GFD
seria um 'investimento patrimonial', todavia, já na primeira aquisiçiin de urn Hotel em Salvador ocorreu a
necessidade de aporte de recursos em espécie de YOUSSEF". T<·rrno de declarações nos autos do IPL
1041/13 (5049557.14.2013.40'1 7000), grifas nossos (anexo 8).
156Sobre isto, MEIRE BONFIM DA SILVA POZA no IPL 735-14 (5049271-02.2014.404.7000/PR) declarou:
"QUE indagada se conhece d empresa TREVISO DCJ BR/\~:u• LMPREENJ,MENlOS LTDA., CNPJ
52.445.434/0003-60, afirma que conhece a empresa, urna vez que /\LRERTO YOUSSEF depositava valores
em dinheiro na conta corrente da GFD INVESTIMENTO~. no banco H~BC. cuja origem era
desconhecida, sendo que o numerário precisava ser csqur• tw'o na cont<Jbilidilde, o que era feito
posteriormente por meio da formalização de contratos de mút110 corn ''~ empresas TREVISO,
PIEMONTE e AUGURI (...) QUE as empresas PIEMONTE e AUGlJPI funcionavam no rnesmo endereço
acima, sendo que alguém era responsável conjuntamente pela I~ EVISO, Plf MONTE e AUGURI".
157Termo de declarações de MEJRE BONFIM DA SIL'IA POZA no IPL HVl -13. Veja o seguinte e-mail enviado
por ela: "De: Meire [mail to:meire@arborcontabil.corn.brl Envi~d., r- n: quarta-feira, 25 de abril de 2012
12:34 Para: Enivaldo Quadrado; João Procópio Assur·to: Ernr •e' mos ern bPrto na Contabilidade
Prioridade: Alta
Conforme sua solicitação, os valores de Empréstimos em aberto iliÓ "'1/03/2012 •flo: - CMS: R$ 780.410,00
- Não tenho o Contrato - Plemonte: R$ 8.730.918,57 - Não to•nho pane dos contratos - Auguri: R$
1.050.000,00 - Treviso: RS 1.8~0.000,00 - Não tenho o Contrate - .olarsans/Expandir. RS 1.090.972,00 Aguardando resposta de circularização encaminhada ilO contarlor ri ' empresas Não tenho o Contrato".
158Neste sentido são as declaraçôes de MEIRE BONFIM DA SILV/\ n7.A no IP' 0744/2014 (504912473.2014.404.7000/PR): "A declarante percebeu "que havia entr;l'f, · em dinhcn> na conta da GFD, sem
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no Me mo 1323, em que pese o fato de terem sido encc· nl radas as notas físcais emitidas
pela ARBOR com va lores bern altos referentes a serviços <'e consultoria prestados pela GFD

à MENDES JUNIOR, não foi encontrado nenhum

reg i~tr'l ou indício de existência de

relatório de consultoria realizada por funcion~rios da GFD ou por qualquer outro
profissional no material de informática analisado,

1c 111

nos documentos da GFD

arrecadados no escritório da ARBOR. Nada obstante, realizou diversos contrato de serviços
de consultoria, alguns bastante específicos, inclusive P'lV'>Ivendo c,ucslôes técnicas da
PETROBRAS, como a consultoria com a MENDES JÚNIOP sr b re viabil;déldc de plataformas
de petróleo 159 O mesmo em relação
2.620.000,00

à falsa prestação de serviços no vnlor total de R$

para a MEN DES JUNIOR, que não ocorrc'l ' de fato. 160

Na mesma linha

CARLOS COSTA confirmou que os contratos firmados Pntrr. a GFD·c a SANKO, MENDES
JÚNIOR e ENGEVIX eram lodos "conlratos frios", visando 1penas ju•; tificar transferências
financeiras. 161 Assim, a GFD era utilizada paril rccebirr1C'n 1o de Vilhrcs de empresas e
justificativa contábil". (...) "QUE a declar ante passou a percr hN que a GFD não tinha atividades
comerciais de fato; Que a dc<.larante observou que o d1nhciro que entrava na conta da GFD depois era
usado para realização de tnv<•stimentos diversos c•r1 tmóvcis hotéis, tcrmnos, aqUISIÇão de outras
empresas, dentre outros'".
outro~. pr.las t' '"·ações prc. til'J~s pl!lo denunciado
ENIVALDO (Autos n° 5049557-14.2013.404.7000/PR, evento 13, IJI Cl /, quando rlrr larou: "Que não tem
conhecimento de qualquer preslaçiio de serviço realizad.J pela GFIJ , p ·lo dcnunci.•tlo CI\RLOS COSTA, que
afirmou que os contratos eram "frios", e pela contadora da en•prt" a MEJRE BONFIM DA SILVA POZA.
Inclusive, em seu depoimento, a contadora afirma que, naoa obst,rntf' ., empresa ,r D tenha emitido notas
fiscais para as empresas SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS, não hnJJv•• uma efetiv.1 prestnç5o de serviços e
que a GFD não tinha pessoal esr>edalizado nesta emprcs<~ p<~ra qu ~ 'li' ' ârea tccni a , Termo de declarações

159 Isto inclusive restou compt ovado, dentre

de MBRE BONFIM DA SILVA POZA no IPL 10111-13. AnexoS)
160No termo de declarações de MEIRE BONRM DA SILVA POZ POZ/1 prestado no IPL 0744/2014 (504912473.2014.404.7000/PR), a contadora afirmou: "Que no rnê~ de julho. aproximad ·rm"nte, de 2011, JOÃO
PROCÓPIO pediu que a declarante elaborasse um contrato de servi• ·~ Pntrc a GFD ro, construtora MENDES
JUNIOR, sendo que o objeto que deveria constar no conliiHO era ' e~· ·do d•• vial
'1dr• c plataformas de
petróleo, atividade extremamente técnica e estranha à atividade da ,,rP c iJ sUü cstr••l •r;<; QUE isso ·~cend eu
uma luz amarela' para a declarante, tendo questionado JOÃO PRf r 10. e c~stc ' ~ para ficar tranquila,
pois a M ENDES JUNIOR entregaria todos os relatórios pronlos relal 'O< "o serviço ' bjcto do contrato, isto é,
a GFD não faria nada; QUE depo1s PROCÓPIO pediu qu" a der
te cmJI J s~e n Nil fiscal em favor da
MENDES JUNIOR, no valor de RS 300.000,00. QUE a declarante achou crn prtncipio q ue era um caso isolado,
mas posteriormente essa elabora<_ões de contratos c rrnissões c~e 1 •las fiscais Jossaram a ocorrer com
frequência, sendo que, além daquela, foram emitidas outra~ três noi ·1' fi$Cais pari! ~ ·1f"JDES JUNIOR no valor
de R$ 300.000,00, uma de R$ 1.020.000,00 e outra de R$ 1.000.000,(
161 Na mesma linha, CARLOS ALBERTO COSTA declarou: "QUE, ace

'" con l r~to·

"p1r stm,iio de serviços

por parte da GFD, afirma que o primeiro teria sido por volta do n• de 2011 j 1• il empresa MENDES
JUNIOR, ficando a cargo do declarante apenas a assin;;tura pel 1
vez que r
•esmo veio ponto da
MENDES JUNIOR; QUE tinha ciência de que se tratava d e um r r • :~to 'frio' c Lll UI:! a GFD não t inha
condicões de presta r esse tipo de servi co, ser vindo ap1•rns para u
icar trans ., - nciõls financeiras(...):
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construtoras (MENDES JUNIOR, ENGEVIX, PARAN i\SA, CI YIJE UNTON, SANKO SIDER, entre
outras), mediante emissão de notas fiscais simuladas, qtw ,... ' o refletiil""' a prestação efetiva
de serviços.162
Corrobora com tal conclusão o rato de que a empresa, através de seu
administrador,

o

denunciudo

CARLOS AL~ERTO,

"11'

suas

d cclélrações

de

bens

rendimentos apresentadas perante a Receita Federal do Brasil, informou: (i) no anocalendário 2009, declarou que a empresa estava inativ~; (i") no ano-cJil~lldário 2010, não
ter tido receita líquida e não possuir bens; (iii) no ano-ci11r.Pdário 20J 7, não ter tido receita
líquida e não possuir bens

1 3
" •

Embora a empresa tenha sido utilizada pa ra realização de

diversos contratos de prestação de consultoria

com ;1 !' missão de notas fiscais, em

verdade na análise dos e- mails dos denunciados não se lo~rou identificilr qualquer tipo de
atividade de consultoria.

11
;"

Nada obstante, ilpenas nn '

ês

de jan<'iro de de 2012, a

empresa apresentou investimentos no valor de R$ 14.57" ..... 5,21. 1 G~
Em síntese, todo dinheiro que cntravu '''' r ;FD INV[S r JMENTOS LTDA era
proveniente, direta ou

indiretamente, de infrvções pena is pratic Hlils por ALBERTO

YOUSSEF ou pela organização criminosa por ele ln tegra c':1.'

r.

QUE recorda-se de terem sido feitos contratos entre a GFD e as crnP,resas MHIDES JUNIOR. SANKO e
ENGEVIX. t ambém visando t rall>ferências financeiras~~ ·.!!!...ill!.' 1 _prestaçã0 de servicos". Termo de
declarações nos autos do !Pl1041/13 (5049557.14.2013.40-1.7000), ç; do~ nossos (ancxo9).
162 Neste sentido é o termo de declilraçõcs de Mrmr BON '1 ")/\ SIIVJ\ •o 'I\ no IPL 0744/2014
(5049124-73.2014.404.7000/PR): "QUE a GFD recebi~ recursos de c.cw~trutoras em contrapartida à emissão
de notas fiscais, sem a respectiva prestação de serviços, \c~n lo que
c• deu cor 1 ~~ w mtrutores MENDES
JUNIOR e ENGEVIX; QUE também houve emissão de notas fiscais p• •il CFD para a~ empresas SANKO SIDER,
EBCP (empresa de consultoria), CLYDE UN!OR e PARAN/\5/\, QUE c . recursos entrwam na conta da GFD e
eram utilizados no pagamento de contas da própria GFD ou para in vc~sti•nentos por rrwio dela".
163 Autos n° 5007992-36.2014.40-1.7000/PR eventos 26 c 27.1.
"r~l SPSP Ol Memo 1323-14164Relatório de analise de material de informá ti< a (Equtf'"
SETEC/SR/DPF/PR, p. 15, juntado no Processo 5049551-lt1.20J '
.7000/PR, I VC'llO 443 (ANEXO 121).
Segundo o analista: "não foi encontrado nenhum registro c• 1 i• lício de e i si ,;ncia de relatório de
consultoria realizada por funcionários da GFD ou por qualqt L' r utro profi,<iunal, no material de
informática analisado até o presente".
165Relatório de análise de material de informática (Equipr• rr~ral SPSP',[)) - Memo 1323-14SETEC/SR/DPF/PR, p. 282,juntddo no Processo 5049 ~i'i7 J<1 .201 H 7000/PR, [ •r-nto -143 (ANEXO 10)
166Nesse sentido, EN!VALDO QUADRADO afirmou: "Que não tem ., '1ecimc•nto n· r·ualquer prestação de
serviço realizada pela GFD ou porque outril empresa de /\LBERl < 'I 1JSSEF par 1 >~ npresa SANKO SIDER
ou para MÁRCIO BONILHO (...)· Que o dinheiro oriuncl:J •il SAN ,) ')ER pnqo~ • • ' r<~zão daquelas notas
fiscais entrava no caixa da GFD (conta bancária no llilnc ' HSBr c ·.sim lorarn ui llildos para qualquer
·rCL2.
negócio da GFD". utos n° 50<19557-14.2013.404.7000/f'll, evento
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6.3. Da divisão de tarefas dentro da Gro.
Destaque-se

que ALBERTO

VOUSS[I-,

QUADRADO, JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO

'U ntamenl e com

[J[

ENIVALDO

ALMEID \ r RADO, A NTONIO

CARLOS FIORAVANTE BRASIL e MÁRIO LÚCIO DE O U VCI RA PIERI.JCCINI encontram-se
envolvidos com a administração da referida empresa, l

n

o consciência não apenas dos

diversos crimes antecedentes praticados por A LBEF' T
circunstância de que esta era uma empresa de fachada.

YOUSS H , mas também da

Não há dúvidas que ALBERTO VO USSF~=" ' r a o verei;· ·Jpiro proprietário da
167

empresa. Além de a empresa possuir sede no própri::> ,rcritório r'o denunciado, era a
própria GFD INVESTIMENTOS LTDA. quem pagava o w nc' •mínio e 1 IPTU do imóvel em
que o denunciado residia antes de sua prisão preventiva

-;r

efetuada (Condomínio Edifício

Walk Vila Nova, em São Pa ulo-SP, apartamento 111 ), em 1•ora tivesse simu lado um contrato
de locação com esta empresa. 168 Finalmente, as decl. ;• ões de tvlalhcus Oliveira dos
Santos 169,

de Márcio Andrade

13onilho170,

Leonard c

ENIVALD0 172 também são nesse sentido, afirrna.ndo, de

'·. eirellcs ' · c do denunciado
eira inec,

111

1í

:Ka, que YOUSSEF

sempre foi o proprietário de fato da empresa GFD lNVESllf ENTOS LT'J/\.
Por sua vez, CARLOS ALBERTO, além
responsável pela parte de consultoria jurídica c pel

'-~

ser o

" t,~ t ·1

de ferro", era o

r•·•rte finarrcira da ernpresa 173,

167 Neste sentido, Termo de declarações de MEIRE BONRt,1 DA <. l
73.2014.404.7000) , em que afirmou "que a GFD INVESnMCNTOS ot
168 Relatório de análise de 111aterial de informáttGJ (Equi r
SETEC/SR/DPF/PR, p. 283 por exemplo, juntado no Prowsso 5' 1 'l
(ANEX010).
169 Autos n° 5049557-14.2013.404.7000/PR, evento 12. DECLl. M/\' I
possui ingerência na GFD (...). Que sabe que algumas decisoes devr
170 Autos n° 5049557-14.2013.1104.7000/PR, evento 12, DrCL2. ~
foi fõlado pelo próprio ALBERTO YOUSSEF. a GFD era urna ern1
conhece qualquer outra pessoa rdacionada :'1 GFD. que não o próprio
I
171 Autos n° 5049557-14.2013.11011.7000/PR, evento 111. LEONARDC ;•
empresas de ALBERTO YOUSSEF, o declar~n te respondeu que "
QUALITY e MARSANS".
172 Autos n° 5049557-14.2013.11011.7000/PR, evento 13, DlCL2. 1 '
declarante sabe ALBERTO YOUSSEF é o único proprietário da GFD H,,.,
173 Autos n° 5049557-14.2013.4011.7000/PR, evento 13. DECl2. EN\ •I'

POZ/\ 110 1 L 071111/2014 ( 5049124, um todo .~ de ALBERTO YOUSSEF".
·~r;1l SPSf
- Memo 1323-14,7-14.2013. '().1 7000/PR, Evento 443
JS declarou
(sic) a anu
'() BON!LI I
de sua pr
'lTO V OlJS
rnou: "QUI

'QlJE ALBERTO YOUSSEF
, "' de YOUSSEF".
) clerlarou: "segundo lhe
1 ncdade" (...) 'que não
I \""'
pPrguntado quais são as
< emprC'~
r;r r) INVESTIMENTOS,

\LDO decJ, 01.: "Que pelo o que o
'-llMENTOS" i!tlexo 11.
·O decl;~ro•r '"C J<' ALBERTO YOUSSEF
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' Al

elaborando e assinando os contratos, a m ando e cu nprindo as ordens de ALBERTO
YOUSSEF. Era CARLOS ALBERTO quem aparecia ex!(" rnente t rda vez que alguma
operação f osse realizada, evitando que YO USSEF se exp••sr<s c.
Inclusive, CARLOS ALBERTO possuía u n. mesa n·· GFD e aparece em
diversos e-mails tratando dos inter esses du enrp resi' r '1, aluan lo em nome e nos
interesses

de ALBERTO VOUSSEF. Era CARLOS ALBEP 1r CJUern fccil;lVa os negócios e,

ainda, quem dete rminava él emissão das notéls fiscais ·
recebimento de valores dos negócios simul ados.

rs, que c

rr 1

illn

emitidas para o

o rganog ' 11na apreendido no

computador de JOÃO PROCÓPIO na GFD constavéJ a 1aixo da DGF (hoje GFD), o
denunciado CARLOS ALB ERTO como respons<ivel p•'' ~rca de 'Desenvolvimento" e
"Análise de novos negócios".174 Neste mesmo docum"

r onstav<' ., função desta área:

"analisar, negociar, e contratar novos negócios, c emprc , " /\prc~en ' 1va-se como Diretor
Jurídico da GFD. 175
Por sua vez,

iJ

movimentação dos valo

.'S

1

cargo do denunciado ENIVALDO QUADRA00 . n' Era c

"1

1ue

cnlrdv·Hn na GFD ficava a

.ncciro"

,1 1

responsável pela emissão das nolos fiscais "fria•·". O

.ria ENI

trabalhava para ALBERTO VO USSEF, exercendo funçf

• 1bém r ·

em presa, sendo o

'\I DO declarou que
.:tor financeiro da

GFD INVESTIMENTOS LTD/\, desd e o ano de 2010,

,r

1onstran ·'c, inclusive, possuir

extenso conhecimento no que tange aos negócios celcl

H

•s relo drlc•iro 177 . Apresentava-

se como diretor fina nceiro dil GFD. 178 Não has! 1sse, r

li

1\LDO c r r o responsável por

contratou CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA para lrdbalhdl
• 1 ele 11a c.J• ·'· c, salvo engano, tal
contratação ocorreu no início de 2009. (...) QUE perguntado qucrP • n [inancei•c d~ GFD, respondeu que
era o declarante, juntamente com CARLOS COSTA" - anexo 11
174Anexo12. Arquivo rntitulado "GDF Organograma 2".
175Neste sentido o termo de declarações de MEIRE BONFIM I , <ILVA POZ I'OZA no IPL 0744/2014
(5049124-73.2014.'\0tl .7000/PR)
176Veja o que consta do lermo de declarações de MEIRE BONFIM I ~ < I V/\ POZ f' li\ prestado no lPL 13014 (5011944-23.2014.'104.7000/PR): "QUE o dinheiro r,ut. ingre•
" CCJJ ta c ., 1lP dê! GFD por conta
de tais contratos era movimentado por ENIVALDO QU/\DRADC c qual, todaviil, não os sacava, pois
utilizava o numerário pa'a fa7er "ciiixa bom" na CirO". O
>r·s e"' C' • '" eram reali zados em
espécie de outras contas. divcr~as da GFD. tais como MO e ARB,
177Autos n° 5049557-14.2013.4011 /000/PR, evento 13, IJ[(t 2. El\l
J dcdi!rO:J "'r~uL perguntado quem
era o financeiro da GFD, responcku que era o declarante, juntarn1
CClm CARLOS COSTA" - anexo 11.
I V/\ POZ 1'07/\ no IPL 0744/2014
178Neste sentido o termo de declarações de MEIRE RONFIM r
(5049124-7 3.2014.404.7000/PR).
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auxiliar a administração das empresas adquiridas c reali; •r
GFD e as respectiva s cobranças, mesmo sabendo que

emissão rias notas fiscais pela
havia c;• (JICjUer prestação de

serviços.
O denunciado JOÃO PROCÓPIO é funr'O' ..trio da GfD há p elo menos 4

anos e possuía uma mesa na referida empresa. 1 ''' Aprc·
GFD em seu curriculum vitoe, conforme arquivo salv
GFD

180

tva-se corno diretor geral da
> compu tador apreendido na

1

e como diretor comercia l, segundo M EIRE POZ/\. , c

ndora d;• GFD.

ENIVALDO também confirmou a contral;1rã o de J OÃ O PROCÓPIO pela

empresa, em razão de seus bons conhecimentos b<mcár 1

no com é. cio. 181 O denunciado

em questão figura, ainda, como rcpresenta11te legal (

GFD ern diversos contratos,

conforme

comp rovado

pelas

procurações

)~.}

cl

l.:.1

jprocopio@gfdinvestimentos..com, conforme documen'
questão da compra da GFD pelo grupo QUALITY.

183

o

•

J~.

em que discutia a

"'il

o responsável por

precm('.

Nc

sentido,

administrar alguns dos hotéis de ALBERTO YOUSSEF, cr

e-mail

o Weh 11 >lt'l Salvador, o Hotel

Jahu, entre outros, conforme será visto (neste lJitimo en

'

·~ive cor· O'lrictário).

d or de J..., ~O PROCÓPIO na

Em organograma apreendido no com "
GFD constava, abaixo da DGF (hoje GFD), o c.Jen

'o J OÃ

responsável pela área "Adm/Financciro, e capta ção c'·

ursos", ·<sim como área de

"controladoria"184 Neste mesmo documento consl<lva "

• io dcst 1 {lfc<J: "administração

dos aspectos administrativos e

financeiros

do

r

controladoria, e os fundos". Inclusive. a con t ado ra da r·

PRO CÓPIO como

alérn
~

c su pervisionar a

• <Jnfirmcl C'lle houve emissão

de nota desta empresa para a MENDES JUN10R. Ao qur ·

;1r JO ÃC' PPO CÓPIO quanto à

falta de estr utura da GFD para prestar serviços a urr

·presa cJ

1790 próprio denunciado afirmou isto em seu interrogatório.
180Anexo 13- autos n° 5031491--19.2014.1\011.7000, evento .>O, AU
181Autos n ° 5049557-14.2013.4011.7000/PR, evento 13, DECL2. Er
junto com o declarante JOÃO PROCÓPIO DE ALMEJO/\ PRi\l
mesma época provavelmente que CARLOS COSTA (. .. ). QUE JOi
relacionada no comércio, ex-diretor do Banco Geral do Con
contatos comerciais." - anexo 81.
182 Anexo 14.
183Evento 182, ilern 2, aulos 501!9'>S7-14.2ll13.'104.7000.
184Anexo 12. Arquivo intitulado "GDF Organograma 2".

1

rorte da MENDES

~U NS), p. , .!.
10 dedarc,. · "(..,) também trabalham
rc começou a trabalhar na GFD na
'"'CÓPIO tr;•'a ~" rle uma pessoa bem
t• sua lun( o na GFD se resume a
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JÚNIOR, JOÃO PROCÓPIO respondeu que a "MENDES I' 1 'IOR" iria providenciar tudo.185
Em outro depoimento, a contadora deixou ainda mais cl, ( que a prt'stação de serviços no
va lor total de R$ 2.620.000,00 para MENDES JUNIOR era f1lsa e fraudulcnta. 186
Inclusive, JOÃO PROCÓPIO recebeu d11 s procurações outorgadas por
CARLOS ALBERTO, administrador da GFD, para repr· ( ,r a empresa. Em uma delas,
particular, recebeu procuração para a aquisição do emr

,. rl imento Ho tel Jahu. Na outra,

rc

lavrada perante o 20° tabelionato c.Je notas de São

em m arço de 2011, recebe

1

poderes genéricos de representação da em presa. s'
Também trabalhou na DGF e depois na r;r

o denunciéHjo MÁRIO LÚCIO.

Sua função era auxiliar nas questões envolvendo o:;
assunto. Depois, passou a ser o CEO da empresa

r,

GFD 188,

sendo também sócio de empresas corno a '
Participações S/A, Graça Aranha Growth S//\, Graça c,

s, pois inha experiência no
_, \ NS, ernpresa adquirida pela
·ndir Franquias S/A, Expandir
11a RJ Pa Lic.ipações, as quais

pertencem de fato ao denunciado YOUSSEF. Ern organo~ r na apree1 dido no computador
de JOÃO PROCÓPIO na GFD constava, abaixo da DGF ·~,

0.

LÚCIO como responsável pela área de "Gestão e Govern'

!".1H9 Nesl'! mesmo documento

constava a função desta área: "dirigir os negócios do I

1,

GFD), o denunciado MÁRIO

tendo em vista as premissas

185Termo de declarações de MEIRE" rlONF!M Dt\ SILVA POZJ\ no IPI
13.
186No .termo de declarações de MEIRE BONFIM DA SILVA POZ P0/.1 'restado no IPL 0744/2014 (504912473.2014.404.7000/PR), a conL;11Iora afio nou: "Que no rnês de •" , aproxima<a:ncnle, de 2011, JOÃO
PROCÓPIO pediu que a declarante elilhorasse um c.onlralo
r viços cntr ;r GFD e a co1strutora
rato era c r·~ udo de viabilidade e
MENDES JUNIOR, sendo que o objeto que devena constar r•
plataformas de petróleo, atividade exlrcrnamente têcnica e cstr.
iJtividade da GFD e à sua estrutura;
nado JOÃO f'l OCÓPIO, e este disse
QUE isso 'acendeu uma luz amarela' para a declarante, lendo '
para ficar tranquila, pois a MENDES JUNIOR entreg<Jri<J todo·
at6rios pr' 1tos rdatovos ao serviço
objeto do contrato, isto é, a GFD não faria nada; QUE depois P
PIO pediu I' li' a declarante emitisse
nota fiscal em favor da MENDES JUNIOR, no valor de R$ 300.0\."
! UE a decl;• ante achou em princípio
que era um caso isolado, mas posteriO"'lC'11e essa elaboraçõc" r' ontratos c "rnossões de notas fiscais
passaram a ocorrer com frequência, ser~ do que, além daquPI' 1 •n emitidil' o• 1rns três notas fiscais
para MENDES JUN IOR no valor de R$ 300.000,00, uma de R$ 1 C
0,00 e out• ''" R$ 1.000.000,00"
187Autos 5031491-49.2014.404.7000, evenl o 69 (itens 3 e 5 do t\11' r • ~orcensão'
la doleir~ N U ~A KODAMA, resta
188 Quanto a MÁRIO LÚCIO, através da l<!ituril de e-rnail C'I1V'
I_F, tendo r' l f'iretor Comercial do
comprovado que tinha consciencia das ;r tiVICJades ilíc.to~s de
rne-se a i'
., aLo de ser também
Hotel Blue Tree de Londrina/PR, tambc'" n pertencente• ilo doi r
ligado à referida dolc~ira, sendo parte c~a cadeia de pc•ssoas ir•'
!S monti1· 1 ' a1arnente para que a
propriedade do apartamento por c~la detido fosse ocrr•
- Anexo 1
- autos 504959793.2013.404.7000, evento 8, PE1 1, p. 70/ l
189Anexo 12. Arquivo intitulado "GDF Org;1r·owama 2"'.
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acima descritas, dando-lhes a visão corporativa, e clareza , ' 5 informarõcs".
Ademais, em outro documento, nf.Jreer •· Jo no cornpu tador de JOÃO
PROCÓPIO na GFD, há um documento intitulado "Reuni:il) rom Mario LlJcio em 14/07/ 10",
em que discutem sobre a contrataçiio de pessoas para l i• 1el e sobre a definição de marca:
"Definir marca para hotéis 03 estrelas (marca econô mica, c-m solidar WEI3)" 190
Destaque-se, por fim, que no compt ' •dor do c cr,u nciado CARLOS

cc

191

reunião de direlori, P üpresent lç,-o a investidores e
COSTA foi apreendida uma ata
acionistas, ocorrida no dia 06.01.2010, na sede da GFD. r " ref erido dccumento consta a
participação dos denunciados ALBERTO YOUSSEF, M. ruo LÚCIO, IOAO PROCÓPIO,
ENIVALDO QUA DRADO e CARLOS COSTA, sc ndrJ disc•• '
situação financeira

das empresas

lils

diversn ?<;strntos relativos à

MARSANS INTE l~~ ACIONAL,

INVESTIMENTOS, sobretudo as medidas que seriam adot;

;1s

rXPANDIR e GFD

para sa nilr as finanças.

O próprio CARLOS COSTA, ouvido em j : •o 192, conr··rr•ou não apenas os
fatos imputados na presente denúncia, como afirmou <''''' havia reu'1iõcs semanais entre
os denunciados ALBERTO YOUSSEF, MÁRIO LÚCf(1
QUADRADO e CARLOS COSTA para prestar cont as p<

'0AO PR '1C'ÍPIO, ENIVALDO
o primeiro sob re o andamento

das atividades da GFD.
Assim send o, não h,í dúvidas de que é'
ALBERTO YOUSSEF para o receb cnen to de v1lorcs

''

npresa GtD era utilizada por
tos, pro C" icnte dos crimes

antecedentes, e que, a partir de e1 'fío. o dinheiro cru
para aquisição de diversos be11s móveis e imóveis, c.or

1

inequívoca a participação dos denunciados na ge~tão d<J

·· tido e c '
•

r

•

será vis\

•rtido em ativos,

.. cguir. Ta mbém é

'"rida emp rc~ 'J.

Feitas estes esclarecimentos, vejamos as i ·r·11 tações r·•r··•riamente ditas.
190Anexo 15. Arquivo intitulado "GFD Reu ni;io com Mario Lúcio em 1•1 .
191Relatório de Análise de mídia apreendicf" n° 60/201'1- B!DONf rr
110 442JNFC'7 ·•s autos do Inquérito
policiall041/2013-4, Eproc 5049557-14.2013.404.7000 (anexo 1
192 Autos 5025699-17.2014.40'1.7000, Ever•', 1 11';1.
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F ~r ER AL

m ed ian t ~'

ncultação d a propriedade de

No período entre o ano de 2009 (pelo m '·nos) e 17.03.?014, o denunciado
ALBERTO YOUSSEF, de modo consciente, voluntário

e 11;-l,ilual, e em concurso e unidade

de desígnios com os denunciados CA RLOS ALB[ I(TQ, .1

lO LÚCIO, ENI VALDO, JOÃO

PROCÓPIO, ANTONIO PIERUCCINI (este em duas opc r l1 midades), RICARDO RIBEIRO
PESSOA, JOÃO DE TEIVE E ARGOLLO e SAND RA RA rl A.EL GUII'1/\RÃES (os últimos
três em uma oportunidade), dissimulou a origem c ocull ')'I

"'

propricda 4 c de bens móveis

e i móveis, e de empresas, citadamentr da rede hotelc ·,, Web Hoté>is Empreend imentos
Hoteleiros Ltda e dos empreC'ndimr.ntos que lhe r'Nl<' r

..., localizil los "ITl Salvador-BA,

Porto Seguro-BA e Aparecida-S P, de 6 unidades au tônorr

do emprc<'noimento do Hotel

Blue Tree Premium em Londrina, de 30% das a-.;;;cs r' ·

rnpre5a

imóvel em que a atividade

r 1r' '•i<:

Jahu S.A e do

é desenvolvida, do aparlilrr>" \oll l-A d,) Edifício Walk Vila

Nova localizado em São Paulo-SP, de 4 terrenos

u rbano~

r illizados

'lO

Rio de Janeiro-RJ,

do Edifício Lila IV situado em Curitiba-PR, .dos conjunl · 111, 112, 11 'l c 114 do Edifício
Ibirapuera em São Paulo-SP, de dez veículos au tomot 1

. os quais 'lmealhou de suas

operações ilegais no mercado paralelo de câmbio (art. l t c ., Lei 7.492/1<6), de lavagem de
dinheiro de terceiros (a rt. 1° da Lei 9.613/98) c de e

7.492/86), incorrendo no delito tipi ficado no art. J" ria l 0

' 'io de div isils (a rt. 22 da Lei
'

fil3/199P

rl<J

forma do art. 69

do Código Penal.
As condutas serão individ ualizad d~ a se~· •

6.4.1. Hotéis.
O denunciado ALBERTO YOU SSEF utili7 ·• ·
para investir os valores ilícitos, tentar justificar seu 'liltril·

il

aquisiçh
e, ain d"

ie diversos hotéis
r

qtltá-los em nome
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- - -de pessoas físicas e jurídicas.

6.4.1.1. Web Hotéis Empreendime ntos L' 1a.
Em 19.07.2010, o denunciado YOUSSEF, iFJ ndo em concurso e unidade de
desígnios com os denunciados CARLOS ALBERTO, J ~i\ o PROCÓPIO, ENI VALDO e
MÁRIO LÚCI O, adquiriu a empresa WEB HOTÉIS EM PR[I NDIMENTOS HOTELEIROS LTDA,
com o produto e proveito dos crimes antecedentes.
A

WEB

HOTÉIS

EM PREENDIMENTClS

HOTELEIROS

LTDA.

(CNPJ

12.377.598/0001-11) é uma administradora hotcl0ira, cri •1 •• para adr·1i·1ist rar os hotéis de
ALBERTO YOUSSEF, localizados em Aparecida/S I~ Pnrt
serão tratados abaixo, em tópico pró prio). 193
A WEB HOTÉIS foi constituída

r~ guro/BA r' Sa lvador/BA (que

rrn 19.(L')010, cujo quadro societário é

composto pelo denunciado CARLOS ALBERTO c o·t'ras duas r•mpresas, a GFD
INVENTIMENTOS LTDA (CNPJ 10.806.670/0001-53) e iJ EVENTS PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 03.127.332/000:

1 ).

mais uma vez YOUSSEF se utilizou de valores p ,

Para Cül•5liluir tal empresa,

r1ientes dos diversos crimes

antecedentes.
Destaque-se que, no q ue tange à CiriJ INVESTIMENTOS LTDA., é o
das elrJrL~~J s o((shores que

denunciado CARLOS A LBERTO seu administrador c :, ::1

J

compõem seu quadro societário, agindo como "tc~t

' erro" de V JUSSEF, conforme

,

consignado alhures. 19~
A EVENTS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS P OFI SSIONAIS LTDA, por sua vez,
193 Conforme será visto, ALBERTO YOUSSEF 6 propliPWio dC' I •' ' de: a) 37,:>:!< da fração ideal do
Condomínio WEB HOTEL CAMINHO DAS ÃGU/\5, locali1ado t·rn >alv·•·fpr/BA, rcpre .c'fl'ando R$ 8.833.562,10
(do valor atual de mercado de RS. 23.72 /.000,llO); b) t13,28 ·;., d 1 f
' ideal do ·•t l HOTEL APARECIDA,
localizado em Aparecida/SP. repre>cn tand o RS 13.956501,00 Jo , .., r' ai de R$ 31 .' 7.'100,00; c) totalidade
das cotas do WEB HOTEL PONTA MUTÁ, localizado ern Pon o Scgurt/1 r avaliado c11 n !!.651.000,00.
194 Conforme demonstra tópico desta dc~r·,-mcia a respcitD c ;t crr '
.rD IN VEST I~'I. NTOS LTOA.
116/170

2749

2750

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MINI STÉRIO

Púsuco Fu

Março de 2016

E't A L

tem como sócios o denunciado MÁRIO LÚ CIO c DULO' 11\R DE OUVEIRA. O primeiro é
subordinado de VOUSSEF19s, sendo· também sócio de c'• •J•rr sas como a Expandir Franqu ias
S/A, Expandir Participações S/A, Gril ça Aranha Growth S/r', í raça Ara 1ha RJ Participações,
as quais pertencem de falo ao denunciado VOU SEF

Assim, enquanto ALBERTO

VOUSSEF é o proprietário de fato da rede hoteleir<.l, a c n >resa tem como administrador
CARLOS ALBERTO, o respo nsável pe la empresa peran'" n M inistério da Fazenda, com a

participação do denunciado MÁRIO LÚCI0.19r,
Para ocultar a prop1iedade d a

wm HO'

I. \ LBERTO YOU SSEF se utilizou

de complexa rede de empresas registradas ern non1c c.. • ,

soas interpostas.

Tanto assim que o enoereço da ~edc Ú'l ede hoteleira é o mesmo do
escritório de VOUSSEF e da GrD INVESTIMENTOS LTD \ rr;,

1

Dr. Paes de 13arros, n. 778, 2°

andar), além de o website da rmr• esa encontrar-~r~ r •g istrado c~m nome da GFD
INVESTIMENTOS LTDA. 197 Em prccedimento dr b1 '' •

apreer>iin reali7ado nesta
do Fsta·lo dn Bahia à WEB

empresa, apreendeu-se telegrama enviado pelo Gc'"' "

HOTÉIS EMPREENDIMENTOS HOTELE!RI) S LTD/\ e car1a l 'rJtenção r:!c Aquisição enviada
pela empresa GJP Hotéis e Resor\s, rndereç;1do nãn ap"'la' à GFJJ, como também ao
denunciado CARLOS ALBERT0. 198
Cite-se, ainda, or9anograma escrito
empresa GFD INVESTIMENTO LTDA, em que consta a I'
responsável por diversas sociedades, dentre eléls a Gri'·

rr·~ o.

apreendido em sede da

i ' GFD como principal empresa,
1 1

•n ha RJ P:1rticipações S.A (que,

195Quanto a MÁRIO LÚCIO, através d~ leitura de c•-n1ail envi~do r·••ln doleiril NELMA KODAMA, resta
comprovado que era parte do esquema de evasJo de d1 ,<
lavagem ue capitais chefiado por
YOUSSEF, tendo sido Diretor Comercial do Hotel Blue Trec de Lcmrfrína/PR pertencente ao doleiro. Somese a isso o fa to de ser também lrgado à referida dolr.1ra, sr.n f 1 1 le da cadera de pessoas interpostas
montada exatamente para que a rropri ·dd 'i· do apartarncnlt'
detido lo~ 'r. oc llltada -Anexo 10autos 5049597-93.2013.404.7000, even to 8, f'ETl , p. 70/73.
196Sobre a empresa WEB HOTÉIS, M[IRE i ONi IM DA SILVA i'O/' '
ou: "QUE ndasada se conhece a
empresa WEB HOTÉIS EMPREED!M[I'ITOS HOTELF!ROS, < 11
l''e sim; QUE a empresa é de
ALBERTO YOUSSEF e da EVEN fS (de M 1RII1 lsic, recllt.s MAR! J r
,) DE OUVLIRI\, que trabalhava para
YOUSSEF) e é uma administradora hoteleira; QUE ·a atividarl•~ ela WEB HOTEIS é lícita e consiste
em administrar os hotéis de propriedacJe de ALBERIO YOUSS
, , o Hotel l'pare'Jda, Hotel Salvador
e Hotel Porto Seguro; QUE como a·iministradora a wm 1 c ,,, uma tax;~ de administração, paga
mensalmente pelos hoté1s''
197Anexo 17.
198Anexo 18.
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AL

por sua vez, é prop rietária de Viagens M .arsans L rlc

1acional LLda), WEB HOTÉIS

r :t

fir Tur, Salvador e outras duas

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LT DA, Turismo
empresas não ident ifica das.199

Não bast assem tais elementos, é 1•:
apreendidos na em presa GFD referentes à Gruça /\ranl> '•
dúvida, a propriedade desta empresa

!>('

destacm que documentos
th S.A i11dicam, sem qualquer

c dos hotéis peb 1P u nciado YOUSSEF. Realmente,

YOUSSEF rea lizou emissão de debêntures por inte1 r

") da empresa Graça Aranha

Growth S.A. Segu ndo documento <Jpreendido, intitulac

" iatório Preliminar de Rating",

referente

à 1a

Emissão d e Debêntures Simples" peiJ em

HT'l

Graça Aranha Growth S.A, no

valor de R$ 60.000.00, datado de ou tubro de 201i, for

rios cornr> garantia da emissão

dos deb êntures os três hotéis acim;1 mencionados, rPr

"'r• 1ando 52 'l'Y,, cio montante das

debêntures emit idas, no val or lota i de .B.$.__11..1.1.___1.,· 1 - "~· \Om biJsc nas avaliações
realizad as pelo SETAPE em sctembrrJ de• 2013.

2110

Em outras palavras, além da Graça Aran ,J

r de pro,. ried;Jde de ALBERTO

YOUSSEF, pois estava ern nornc c'c Sc!us fu n,io~.círic

'lretudo

CARLOS ALBERTO - o fato de os hol(!is terem sido •

crn gar •nti1 das debêntures

demonstra q ue ALBERTO YOl'SSH cril o pror'iclr.rio ' '
JOÃO PROCÓ '10,

) OI

Joiio PROCÓPIO e

'JS eles.

sua vez, atua lill 1

.., corno rrprcsentante legal da

WEB HOTÉIS EMPREENDIMENTOS IIOTELETROS LTDA. i"' v' os documentos referentes aos
r

empreendimentos da red e forilm r!nconlrador n;1 an

<,r

, compu' íldnr apreendido na

GFD.201 Ademais, tabela encontrada entre os mqui

~

()it<Jis de' denunciado JOÃO

PROCÓPIO -

sa lvos em comptl'ador apreendido

ro -

in 1 itulilda "Dados dos

Alienantes W eb Hotel (e cust as en·tolvidas)" ap1escnta r ' ·ã o de d<Jdos dos alienantes e
202

dos valores por eles recebidos.

199Anexo 19.
200Anexo 20. Os imóveis e seu~ valor( •, silr>: a) 3 I 23 ,, da
CAMINHO DAS ÁGUAS, Salvador. rcpw Pntando R$ 8.1133 G rn I t 1•
43,28% da fração ideal do WEB I IO I LL /\P/\RECID/1, rc•pn!Str "
32.247). c) totalidade das cotas elo wrr HOT[L PONT/\ MlllÁ
mil.
201Anexos 21 a 23. Eproc 5049557 1 ; 7Cl: 1101.1000
202Anexo 25.

leal do l<.ndornínto WEB HOTEL

'nr de mer··~d(> rlc RS 23.727 mil). b)
1{$ 13.9SG,S rnll do valor total (R$
SEGURO-I \), waliado em R$ 8.651
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Destaque-se, rortant o, que ALBERTO 1 I ISSEF não percebe apenas os
frutos da exploração da parte ideal do im óvel perlr c 1te à GFD, como também o
percentual pago à sua empresa WEB HOTÉIS EMPREEN f"l •rNTOS HOTELOROS LTDA. pelo
gerenciamento do empreendimento, conforme

con ~1·1 rn

cli1usui;J décima oitava do

contrato.
Todos os empreendimentos cornprcc •<f,J
adquiridos com produto dos crimes antecedentes já

)S

reJa WFR HOTÉIS foram

nados. Vejamos os elementos

ITh 1

que indicam a respo nsabilidade específica de ALB CRTu

' SSEF pelos referidos hotéis.

6.4.1.1.1. Web Hot el Aparecida
Desde 01.03.2010 até a presente data, o d 1unciado ALB ERTO YOUSSEF,
agindo em concurso e unidade de d!'sígnios com

C'

ENIVALDO QUADRADO e J'lÃ O PPOCÓPIO c M

,·,

•mci ados Cll RLOS A LBERTO,
l UCIO

'I

voluntária e habitual, ocult ou e .Jissimulou a ortgl'r

l'" r, rma consciente,

qrorried• o<' rle 74 unidades

autônomas integrantes do Condomínio Hotel Ap;m~ci '· I· m como do empreendimento
Web Hotel Aparecida nele instahdo, localit ado err• /'f' rccída do f\1'1rte-SP 203, todas
adquiridas, direta e indiretamente,

com

los crimes :Jntecedentes já

o rroci'''"

mencionados.
Visando adquirir a propriedade do t<' f
a~·,

H

o Hotel, A LBERTO YOUSSEF

1

para tanto, em conjunto com

os denunciados ENIVALDO, CARLOS A LBERTO e JO \n

ROCÓPIO, que cumpriam as

utilizou-se da empresa GFD IN.VEST!MENTOS LTDA,

ordens de ALBERTO YOUSSEF. Os valores utilizados P' I"
ALBERTO

YOUSSEF

no cxlerio,

provenient e~

d•

internalizados por intermédi<' das ernprcsas D[VO

<.,,

c,

D era rn, Nn 1-Jarte, recursos de
l!rsos c6rnc.:;

praticados e

.7 0o1 Porém, para j ustificar a

203 R. Isaac Ferreira Encarnação, n" 523, il 600 111ctros do Santui"
onal de A! rcr la, maior centro de
peregrinação católica do país.
204CARLOS A'LBERTO COSTA afirrnn11: '"(~ IJE a D[\'ON' I HRE eft
r · •I• as o per,•' õc~ relacionadas a (si c)
aquisição de um avião e um ilC'Iicoptero; QUE, corn es ' r • rsos vin-los lo exterior foram
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origem de valores para a aqui sição do referido Hotel, fc,i dt senvolvido um out ro esquema
fraudulento, envolvendo as empresas SANKO SIDER e 1 R' V -o EMPRECNDIMENTOS LTD.
Realmente, em 23 de abril de 2010 fora

si mulados empréstimos da

1

TREVISO e a PIEMONTE para a GFD, no valo r de até ··r,i-. n•·l~1ões de reais, com a suposta
finalidade de investir no Hotel Apare cida. Arnbas ernp ( s .JO dos sócios JULIO GERN DE
ALM EDIA CARMARGO e HEUO FERRAZ DE ALM EIDA 'J\MI\RGO JUNIOR e não existem

de fato. No computador de CA RLOS A LBERTO foi

r

dido um c •n trato em que a

TREVISO e a PIEMONTE irão antecipar à GFD os v o cs de R$ 1.250.000,00 e R$

1.750.00,00, respectivamente, destinado ao investi ent.• no Hotel Apa recida. Para
completar a simulação, são em"tidac; 3 no tas prornissór .:.

., GFO, nos valores indicados.

Ademais, constava que a TR EVJ~ O poderia anlc•ci,, .r ·· GFD a 1tnnti a de até R$

6.000.000,00, devendo os apc'rtes scrcrn realizadr>s c "

rr

num ac0rdr entre as partes,

através de TED ou transferên cias bancárias, visando invc 'tn ntos no llolcl Aparecida. 205
Porém, em verdadC', tais valo res v·sa1 ' <I IH" 1as j ustific 1r transferências da
SANKO SIDER, decorrentes de d1citcs pnticacbs c.c 1tra

/

por ALBERTO YO USSEF, bern cem o a entrada dtJs v<

1ini straçio I '1blica praticados
crn espécie, .:Jbtidos por este

último denunciado.
Neste senti do, a i·,forrnação n. ~l!.l/2
entre 2010 e 2013, houve t ro nsferônciils da St\NKO ST,

6.465.853,96. Apurou-se, aind<>,

t>s

SC''JIIÍnles transferi' ,, ·•

'

snEA/"G I~.

verifica-se que,

.,ra a TRrVTSO, no va lor de R$
par<J a GFJI pelas empresas

adquiridos a lguns imóveis, como oç 'e Apilreci da/SP " un6 '
IH' 1\LBP~TO V()USSfF morava em
São Paulo, bem assim foi comp r<Jdo urn i movei juntamente co·•
rc em Lauro de Freitas/BA, próximo
ao aeroporto, o qual abriga um projeto denominado "dual' CC' ,, , , de duas tortc's, uma contendo um
complexo odontológico e outro um complexo médico; QUC, C'
" ;tímcn tos fora111 feitos em conta de
participação, sendo o sóc o o~tensivo sclll1Jrc a UTC c J Gl
1 .
·a t;LUi ta, QLJE, junto com a UTC.
empresa que possui uma ligação estreita com ALBERTO VOU~ 1 J' ' r1eio de RICARDO PESSOA foi feita
a aquisição de um hotel em Salvado, ~cmJo que com ,, de•
bcraçiio l os rcwrsos do exterior,
YOUSSEF investiu dinheiro próprio par;, a comnra do refc><irJo 11 .,, r
T,..m•o de d"c:' ~rnções nos autos do
IPL 1041/ 13 (501\9557.14.2013.'10 1.70vv), g• 'os nossos. f UI(
no tl•reto ·s I R1\NCISCO ASSIS DE
OUVEIRA ROCHA e JOÃO DE TEIVE E JI%0LLLO e como Prestei,, • 111CARDO P.II3F.!RO PESSOA. Deve-se
ressaltar que na Agenda de PAULO RO LRhJ COSl/\ con ta a
1 sobre R CI\ f r O PESSOA: "Já está
colaborando, m as vai intensificar ; p/ rnrnpanhil a pccl• o Pl
•JRLos não ~5 , objeto da presente
denúncia.
205 Relatório de Análise de mídi<l ;•nrr c•l'rlid:, n" fi0/7011\ Blf"' ,r
ven'" 1\~ í' de" <lUto~ do Inquérito
policial 1041/ 2013-4, Eproc 50'1%57 -1~ .2013.40'1 .7000}.
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TREVISO, PIEMONTE e AUGURI: (i) 4.'100.000,00 c'a TRf
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l

L
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-~

~ ) para a GFD; (ii) 8.530.918,57

da PIEMONTE para a GFD; (iii) R$ 1150.000,00 da AUCl • rnra a GFD. Estas três empresas
(TREVISO, PIEMONTE e AUGU RI) não existiam de falP, ~.r, n dos m esmos sócios, tinham
sede em um pequeno escritório, to. 1as

110

mesmo local VI-l r_ BONFIM, contadora da GFD,

confirmou que a TREVISO em ern,He:,é.l utilizada por

TO YOU SSEF para j ustificar

ingresso de dinheiro em espécie n<> conta da GFD, ~ enrh
entre GFD e TREVISO era realizao:!

"

i!

f ormalizadio dos contratos

po r JOÃO PRn - 1 "1 e cA n Los COSTA. Veja o

gráfico:
r.-~-.----- ~--------- ---

li

-

11-'t-,

i

3.U2.b0b./4 -~·,

I 1-:t:\• L 'J t'·l· I

~E~Dlr-lb~ I 0~ 1,•:,

j

I
I
i!

t~t:l-1

toi..'.' "l". \tc I_·,

l ot •

I

.).O~•J,W

!

1--~-----------------

rna ndo ele 1\ ' r'ERTO YOUSSEF e como
representante legal das offshores 'l' 1c compõem o f1Uac1•'1 ··ciet :nio da GrD. simulou uma
CARLOS

ALBERTO,

·t

reunião de sócios da GFD, objclivan !o a aprovaç;

d

aquisição das unidades do

empreendimento hoteleiro. A ala de reunião de sório /celebração de compromisso,
datada de 01.03.2010, referente à C1FD INVESTIMENTO_ I ·r
CARLOS A LBE RTO, traz o registro da ;1provação do ir

e ilssin'lda pelo denunciado

' ·menta no Condomínio Hotel
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Aparecida.206
Assim, em 12.12.2011, o SANTUÁRIO ~/\C! 'NAL DE NOSSA SCNHORA DA
CONCEIÇÃO APARECIDA, representada pela procuradora roNTUAL EM PREENDIMENTOS
IMOBIÚARIOS, celebrou escritura p1'1blica de venda c cc rnnra para a GFD INVESTIMENTOS,
representada pelo denuncia do CA RLúS ALBERTO,
• · "!,2752% do imóvel descrito,
referente a 74 unidades, no valor de R$ 1.801.729,3 ~:·•• Porém, estima-se que o va lor
atual dos imóveis seja de aproximadamente R$ 15.000.'1UO,Oll. 108
Ainda, o "Instrumento Pa rticuiJr rle _,..,, 1 c Tra nsfcrênci.a de Direitos"
demonstra a aquisição das 74 uniuades do condo•nín1o H tcl Aparecida (que possui 171
quartos) pela GFD INVESTIMENTO Ll C/\ 70'1, sendo os r·
CARLOS ALBERTO, mais uma vez a rn<111d o de ALBERT

1 'S

1'

assina.Jos pelo denunciado

J S SEr.

1

1

O denunciado Jo i\o PROCÓPI O c•ra r . 1ninistrador do WEB HOTEL
APARECIDA, tendo sido encontr<Jda, rla análise dos

s.J ivos ern seu computador na

iH<

GFD, correspondência dirigida iJ Pontual Ernpree11l.lirr ... t •. lm obilicírios Llda., datada de

11.08.2011, a fim de que fosscrn escl; 1 •cidos os

10l

1• r l

questão 210 . JOÃO PROCÓPIO, na cundr(.<IO de ;,ç:!n ,, ,i~

<J traso

11a

obra do hotel em

, 'o Neb Hotel Aparecida e de

diretor da GFD INVESTIMENTOS LH\1\., tin ha c:or• 1wr' ""•nto d e• que as unidades
pertenciam de fato a YOUSSEF.
Adernais, JOÃO PROCÓPIO assinou c r•
o contrato de conslituição de soc.1cd; ,,e em cunt '1
EMPREEDIMENTOS HOTELEIROS LTD,

1

esponsávcl pela rede hoteleira

...,

e os p10p . .

Condomínio Hotel Aparecida 71 1 Nes:~ inst rurnento,

ele unidade;, autônomas do
11

I :c~ u-sc que o cond omínio

206 Anexo 26.
207Relatórlo de análise de material de inforn;áti ca (Eq1 .,, c er~l SPSP60) - Memo 1323-14SETEC/ SR/DPF/PR, p. 327/330, jurlw 1 '1<' r, >(css<> ~01\lJS' ' 1 .., '0-' 7001'/PR. rvento '143 (ANEXO
10). Segundo declarou a contadora MIIRE HON.FIM POZ/\, a r In c >n>t ruiu ern sociedade com a IGREJA
SANTUÁRIO NOSS/\ SENHORA /\P/ Rf 'lDA licll!l /\p;1r • ic ,
·.1c· c.< tnhi l;~d 1 de RS 2.151.000,00.
Termo de declarações no IPL 07411/20111 (5( i:<Jl 24-73.201 .~rJ 1 11 (' 'I'.
208 http://wwwl.folha.uol.eom.br/pc-t.cr/2 Jl. I " 14732·19-c _ c
_-de ·hot::>l-em-apareclda.shtml.
209Anexos 27 a 29. Autos de medid;1 ~'sc•rmillr"m~ n° 50221\ ~g 1 O 111 .n 1 7000
210Anexo 21 Arquivo encontrado no COiliJ.JIIt, w •r apreend1 lo 1
c n o noP1C "I lotei Aparecida carta
questionamento.doc", salvo na pasta ''/\rC]Uivo Morto/Dowrnc· '%"
211Anexo 30.
122/170

2755

2756

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MIN IST ÉP IO Pú B LJ C

formad o pelas unidades autônomas pertencentes ;1 c,r•
YOUSSEF, a partir daquele momento, !>Pria adrninistra r
Da mesma forma, ENIVALDO atu avil

pessoas, den tre elas ALBERTO
f' C'h rede Web Hotéis.

.r!>;J5

grstiio do referido imóvel. Tanto

r1

assim que o pagamento do !Tl3I do referido Hotel,

90 pela GFD JNVESTIMENTOS no

va lor de R$ 54.051,88, é enviado p Jr e-maiI por

•

para pessoa identificada com o 'Vilnril -

u1 1

M eloC<'

'Ct.111ti riil da GFD, em 27.03.2012,
r 'l'TI cr'1pia pan

o denunciado

ENIVALD0 .212 No mesmo sentido, em outro e- 1r.

c . l 1do de 23.03.2012, a mesma

funcionári a envia documentos re f ~ rcntc•s ao Hotel '

f,n;w•cida (rnilis especificamente

cópia d a matrícula do imóvel, c Ntir~ iio conjunta r H~q ilt .,, cr rl idih dl' d istribuições cíveis e
traba lhistas, e escritura públio1 r1e vpn da e cc n

;,nfwel) corn cópia para o

denunciado ENI VA LDO.
Ademais, foram Pncontril d o~ do'u
VOUSSEF, referentes à diminuição dE' despesas do
organograma do Hotel, bem como fe seus

Pa residênr ia de ALBERTO

111"'

EB 110 Tfl DE AP/\RECTDA, com o

ba l a n ceie~ · orr1

o :.o.,l role contá bil do referido

hotel.213 Encontrou -se, na sede d, GFD INVESTJ ' 1Ft

C' I I ' I\., <Jinri a, 1<1Udo técnico de

inspeção, para recebimento da o Jra, referente

,,r ' lo tei Aparecida do Norte/SP,

l 'l

datado de 27.06.2011.214 Por fim, no c0mputildor cl

c r. rLOS co q A foi encontrado o

balancete da GFD referente ao ano •ie 201 0, em qu ·r

1s 1

a 1é•bito de R$ 1.381.868,10 para

Hotel Aparecida - Pontual.m
Referido hotel se Ptlconlt <1 at é a pr"'t'
212Relatório de análise de rnatcrial LI<! mlorrn;. lica
SETEC/SR/DPF/PR, p. 317/318, juntad 1 no Pmccsso SO'i' ,;,
121).
213Anexu 31.
214Anexo 32.
215Relatório de Análise de mídia aprcen.J,t.fn n" 60/201'1 - j,f
pollciall041/ 2013-4, Eproc 50-1 9557-1• • 013r10o1.7000.

'

r '

0rn nom e dt1 GFD.
'• I

1'1

)N

wsnr,o) -

Mr.mo

1323-14-

··rl. 'iOio./ 000/PR, Evento 443 (ANEXO

{I

vemo 4'12 dos autos do Inquérito
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6.4.1.1.2. Web H o' cl Salvador

Desde 01.09.2009 ; lé a presente dali' o }enunciado ALBERTO YOUSSEF,
agindo em concurso e unidade de desígni os corn < ·, r1<'nunciados CARLOS ALBERTO,
MARIO LUCIO e JOÃO PRO CÓ PIC', de [orma consc•c" e. •nluntiÍria e habitual, ocultou e

dissimulou a propriedade d e pa1 te ideal dt~ 3 7,2:

:móvel em que se situa o

empreendimento Web Hotel Salvador716•
A GFD INVESTlME"\ITOS Lt"DA adqu 'u

pil rrr.la ideal de 37,23% do

01

referido empreendimento. Conform e cóp ia d a rrnlrír la do m 6vel - mat. <18.175 do 6°
Registro de Imóveis de Salvad or/P ' - e escrituras p úl c,,, r1r compra e vc?ndil apreendida
pela Polícia Federal217, ALB ERTO v IUSS EF, u tiliza• do

GrD INVESTIMENTOS LTDA, e

por intermédio de CARLOS ALBE I TO e JOÃO PI'Oc JPIO, ild quiriu as cotas respectivas
nas seguintes datas e va lores:
Data de aquisição

Coli:i-pilrte i'.lquim'a

V

Cape••

08/ 10/2010

11 ~;

VicJ e

29/10/ 2009

o.~,

r

.• r·'

Valor

•c:
v1

rhra •ir

S/11

1

i-111(..1C

t

1\llfl\JS

Carv o
Marid lerr '

I<S CiO<! 000,00

s

R$

G0.800,00

)h c.ir:"! ('
lt:n(IU d Sá

de Jliwi•il

29/10/2009

4,3~',

--- 29/ 10/2009

Francisco rol•

'c )o U7a

Neto c rv

• Gril \"IS

f' IS~·

d <"

,,,

o

19.57 Yo
1) r 'G

TEC 'ar•

29/ 10/2009

2')(

Paulo D.

29/10/2009

l,l<J;

29/ 10/2009

1%

lll ilÔn
Carv,tlho
Man,, Cel

Joaql<ifll

Oi
S

"'
to

216 Localizado à Rua das Alfazemas, n° 7~,2., Caminho da~ Í\r • ore
217 Anexos 33 a 38.

Hl~a

RS 2.379.712,00

)

tda

Em ec

19/02/2010

R$ 522.880,00

td~

<• 1 C.o ~ta
'

s <:'l o

R$ 153.216,00
R$ 243.200,00
R$ 133.760,00

11vcir ;l c

,.

• .Jio Je

ta de

R$ 121.600,00

)SI

r;,
1or/BII.
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13/11/2009

O,S 1~j

M~n ;1

da

r

r

'"

;

Março de 2016

L

I

R$ 60.800,00

More1r~

I '\

19/02/2010

1%

13/11/2009

J UI,,

Eduardo d r,·,,, Teixeira
e Maria d !,1\ ta M. de
( 1 .Pira
/\ndr.
Jo <• Fc
C u OS<
f'hm

Os valores utilizados para a aqu1siçf

~)

'' I lotei foram não apenas os
1 ~S E F

ilicitamente internalizados por pa rte de ALBEn TC

'

(proveniente dos delitos de evasão de divisas), •nac
(também proveniente dos crimes r·or ele praticav s),

·l

dos imóveis.218 Neste empreendimento, ALBERTO

R$ 121.600,00

'lves
.)iVil

'

R$ 121.600,00

no t erritório nacional

•rn de

d inheiro em espécie

1rctamcnte aos proprietários

1mbérn fez sociedade com a

O

construtora UTC.
Mais uma vez, p.1ri1 que fosse po

iJ

adquirida, bem como a dissimulé.l ,ão de sua o riQcr

í

YOUSSEF, convocou reunião de sót.ios da crnprcs< Gf

~

ocult é.lção da propriedade

_os

ALB ERTO, a mando de

, é.lm bos os quotistas por ele

• o;everou: "QUE, segundo YOUSSEF,
218Sobre os valores utilizados, o denunci;1do CARLOS ALBE <!{J
1dos de suas operações financeiras,
o mesmo pretendia evitar o ingresso de outros capitais a G
v1 ,, j;í na primeira a11uisição de um
haja visto (sic) que a a GFD seria um 'investimen;o patriil\oni;
Hotel em Salvador ocorreu a nece~; · dad e de aporte de r 1 c em c~pé w~ de YOU!>SEF(...); QUE,
f: t~P'l ~spnrie.
,.,,go'i diretamente
assim,~ fim de regularizar contabilm"• te o inqresso [d i··~st" <'(
Hf UL MOTA, da empresa FOCUS
aos proprietários dos imóveis, foi lt1lo urn contrato c '1'\
•a ''IILril t'mprr•q ti" RAUL MOTA
em torno de R$ 2 m ilhões de reilis tr•nclo sido lJiiliz;1do '' nc c
ctc) aquisição de um avião e um
( ...). QUE a DEVONSHIRE efetuou otl'r<Js operações rei dor •'
" ' 11iridos alguns imóveis, como os
helicóptero; QUE, com esses recursos vindos do exleriror I• "
1
·Htl '. b em assim foi c:omprado um
de Aparecid~/SP. o imóvel em q ue i\1 1 1 1\'1 0 YOUSSEF nl<'• Wil
• reporto, o qual abriga um projeto
imóvel juntamente com a UTEC em L<J• :ro de Frcitas/Bi\, 'rei
nrnplr~xo odont oló9ico e outro um
denominado "dual" composto de du;,s torres, uma conrPnc ,1
tir ,lç5 sem.' 'I rro ostensivo
complexo médico; QUE, os investime· ' ·~ fora m fei tos Pn <
r'
q ue pr,ssui uma ligação estreita
sempre a UTC e a GFD a sócia o cu lia; C UE, junto com a \ rn :.
• .t , a q ·~içã o de um hotel em
com ALBERTO YOUSSEF p o r meio Ir RIC' ROO PC r
d o cx•r.rior. YOllSSEF investiu
Salvador, sendo que com a d emn 1 da liheração o~
d r ;• oe' nos a• o> 1 ·1 IPL 1041/13
dinheir o próprio para a compra d o • •Icrido imóvel"
, 11
d
(5049557.14.2013.404.7000), g nfos n(' .>S.
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Tal fato é comprov1do através da

L

l'f"'

representados, objetivando, de forma forjada, oblPr i.l l
integrante do Condomínio Alfazerr•·l S.A. (ilrea ondr• .r
1 [ ,1

<"'"" .õio para a aqLrisiçiio do imóvel
rrra o Ho tel referido).
C'

t''

ião d e sócios intitulada "Ata

•í;r de 01.09.2009, referente à
• empresa), ap reend ida em na

de reunião dos sócios Celebração de Compromisso'·
empresa DGF INVESTIMENTOS Lll....\ (raLão social 11
sede da GFD e assinada em todos cs campos por CA

Sexta-feira 18

t LBERTO.m

r

Destaca -se, ainda que a GFD II'N I ·
fiduciária de 10,4% da parte ideal (~O imóvel em qU('s

'I 'JS LTDA rnlizou alienação
· lhe pertence. no ano de 2011,

em favor do Ban co Máxima, vez t 1ue atuava com e• fi 1

'• outra empr esa de ALBERTO

YOUSSEF, a Viagens Marsai1S lntr 'fliK ionill Uda., "tn
entre esta e a instituição financeira. O neg óci o foi obJt

' 'l
r

bem. O vencimento da obrigaçiio ocorreu em 2k.(Jq
dado a quitação das obrigações, cr' rfornre docum

J

1~~gistro n° 51 da matrícula do
lrnc o

Salvador -

e crenles i.lü 11 m

i UI.1dc "Co ndcmíni o Hotel

·1c

empreendimento, resta nd o co rnp , vil do n seu crw

1

da propriedade d o bern em qu r~ S< ocal11 , o crnp1 c'
Há, ainda, e-mails ~ rn que uma a•JC1

r

ll 'C

o l1manlro c va lor do

• o na

oc Jitaç[o c dissi mulação

W0.b I lotei rle Salvador.
...,lir:it;r cóp ia do IPTU do Hotel
~ cc ern cópia, a demonstrar

Salvador, datado de 21.03.2012. Nu e- mail, ENIVt\U
l cl

por de tud o

IDEJI S DO

[ 1

INTEGRANTE DO CONDOMIN IO /\l i ?eM/\ , Ci\OfiSl i~ '
COMO A RATIFICAÇÃO DOS /\TOS NE .,5S/\RIOS [ SUFIC I
220Anexo 40. Assim o bem está libcradc .; olm!.Ja~rlo d.! !;
matrícula do imóvel.
221Anexo 23.
222Relatório de análise de nliliC'rlilr '" 1nfrm .,;, tiGl
SETEC/SR/DPF/PR, p. 335, junlado w•

2J

P()

219 Anexo 39 - N o documento, lê-se: • 'Jlvi.DOC: 2110.009
A.R.Q., DATADA DE: 01/09/200'3. VI-r rfM DO fllt\:1\P'
FRACOES IDEAIS DO EMPREENDIMI TO DE\IOMINAI:
CONDOMINIO ALF/\ZCMA,Ct\0/\S itl ' I'VlC'i•l 11\1 ,10 N
UNANIMIDADE:FOI APROVADO, l i rt RAC ,o DE CC J I

AQUISICAO EFETIVA DE FRACO

instituiçiio financeira

Joi\o PROCÓPLO na GFD

1

Spotlight Hotel Salv dor "m, corn

que a fu ncio nária da GFD o colocc•\

il

r

Ademais, enconlr lu-se 110 comf 11 1
documento com especificaçõ0.s

cJ e ernpré!>lil no celebrado

·r•cr'w 5P1'JS5/- 1

2~" '06('011 ARQUIVAMENTO DE
G mr o\CAC' f)i\ M1LJIS!CAO DE
I[!,_Si\l 1\DOH. l t.J'~"GRANTE DO
r 11131 ll/\CC • 5 rrv J1ADAS POR
f "9' 1PR/\ E V'"ND..:!, VISANDO A
Ui O N EB HOT <..SALVADOR.
I

}

'llJt 'fCIP/\1 N !i17.945-2, BEM

Sl o\ CONSECUÇÃO'' (g.n.).
que não haja registro em sede da

1

I'S"'rP1

[)(' 'R.

••nlt

Mt ro 1323-14~-13

NEXO 10).
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Ademais, entre os arqu1v:;s salvos nc
apreendido na GFD, tem-se car' 1 enviada pcl
Administração e Participações Ltd<•. solicitando e ~c:l

Em

01.03.2013,

v 'ac or de JO ÃO PROCÓPIO,
~'
'

pagos pela empresa ao Condomínio Web Hotel S;;1lv r
assinada pelo denunciado CARLO

L

1

1

lolé.•is ;' Bc n <ey Hotels

os a rC'speito de fundos não
cmi, datada de 29.07.2011 e

1

A LBERT0' 1 ' .

1incJ:·

o

cir.n un

administrador da unidade de Si! •1dor-! f\ da rct t'

1

Contrato de Gerenciamento de

1

mprc•t ndiment •

Condomínio Web Hotel Salvador lguatcrni, con .1

~A"LOS

·~

m l•llm •

ideais do imóvel, em que se cst. I ,c l c..._t~ porcenl <~c,~

d t~·.

como

1, celebrou

c• Ou t1as 1\vcn ,as com o
''JS

'

Al BFfl.,.O,

proprielcírios das partes

c r recebida pela própria rede

hoteleira devido à adminislraçilo d·1 empreenduTJento
Destaque-se. por r;,n, nuc> MARIO
este empreendimento.

1

t

rc por siÍvcl pnr 1dministrar

225

6.4.1.1.3. WeL Hotel Plincipe da r
Desde 14.12.2011 h! a presente r!
agindo em concurso e urlillê•de c

~ dc·s·~nios

~'o rlo

1,

cc .,

Scg ur o -BA

r1WK i;1do ALBERTO VOUSSEF,
~ 'lJ'lCÍ

.Jos

CA ~ LOS

ALBERTO,

MARIO LÚCIO, JOÃO PRO( ór 1 c rr-!I\ALC
habitual, ocultou e dissimulou a < -igcm c propr •c

luntária e
a owricr te,
"fll'Hecndimr.nto Web Hotel

Príncipe da Enseada e do respectivo imóvel, localiz •d

' o Sr.guro-BI\226•

Apurou-se qu '~ r~ dcnu1ciados .JCI
leilão judicial realizado em lllJ 2.:.: 11, c, .nóvel s •
em que hoje se encontra o Wcu li tt·l

r,

1cipc dél

223Anexo 21.
224Anexo 41
225Neste sentido, é o depoimento di! con ~dor a I\1EIRE BOI\
226Rodovia BR 367, Praia Mutá, rnu" C~f'' 1-~ Po 1 >Seguro/

s

I~ I

• , n mediante arrematação em
-o· 1<1 tl t~ 3G , , rr .. •a do Mutá
( rT

•'licípio ''C

r

lo Seguro-

r, I'O/1\ 110 IP L 1 04 1-13 .
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1\ L

< id;• pc~l a 1" Vara d e Falências e

BA, conforme comprovado por carta d e arrematação
Recuperação Judicial de São Pau1 o-SP227 e1n favor da

A medida se concretizou no bojo dm " I , n" 0255180-67.2007.8.26.0100,
concernentes à recuperação jt•d;(··,f da rt',\ Tran r •o
sociedade, a PENARANDA VIAGENS E TURlSMO Lrr

' · os S./\. Um dos cotistas da
1 cceu, dent re outros, o imóvel

de Porto Seguro-BA para qu e o rh1•o de rorupcrarii'l

• r SC"

A BRA Transpm tPs Aéreos Ltda., ,,,.
que fosse realizado o leilão, requerendo a intimar
quanto dos credores. O pedido

cumpriria.

lic itou permissão j udicial para
11 J do administrador judicial,

oi de' crido iJ c!O ,

~l

:Jd o rc ~ pon sêivcl pelo caso,

havendo publicação do edital rcr '· 1rtc ; (' .c ilã,, d
O

leilão

se

dcL

pela

forma

c'

rr; ,

Prn

14.12.2011. A

GFD

INVESTIMENTOS LTDA arrematou o im,,vel pelo v

lt

apresentou os comprovantes de Pilgarn ·nto em juí.

rr:tarodo r missão de carta de

arremata ção para que pud cs ~ c se• a corPpra rcqi!; r
ocorreu 228.

Em todos os mol'l(' ,, r, foi ~ CiFD

ff'l' f

h

R~

r ;· m;'l rÍCI tia do il"'lÓvel, o que
I ó't ,,

ALBERTO, a mando do denunr1.J ) YO L S EFm. ,)<~
questão consta, além do regislr(' c

6.000.000,00. A seguir,

reto denunciado CARLOS
aiPda, que na 1rntrícula em

refpri ·~ an err 1,

:;3: do r rnp r •enc1irnento pela

GFD INVESTIM ENTOS LTD/\, d t;, 'o de ')6.011./')J-

r m reg stro de empréstimo

realizado pela empresa junto ao B• KO Safm, no v. lo·

• 1'1.tlli0.000,00, tendo o imóvel

sido dado em garantia.230
Diversos documrr ' '· <1pr ' nclidos na
demonstram que CARLOS Al <1:::•

o c• J \ o

PROl

i,1

:;m TNVESTJMFNTOS LTDA.

1ira n a maP lo dr ALBERTO

YOUSSEF.
Ademais, fo i aprP(•nd ido dossiê in I i
227Anexo 43, p. 5 - autos n° 50tl95S7-11 .,013-10117000, cvr>nl
228Anexo 44.
2290s documentos ora rnencionatl<:s r
Lr1l<'~
; rn:!rnal<•c.ii'
·' '13
s illltm ,,.
podem ser encontrados nos anl' r•
INQUPOL3, p. 25/ 45, 1\P-INQUI'OLs,
,!\IQf ( L '· 1\P-IN u
230Anexo 44.

., "!Jo-;siê de ap rcsn.ntação do
INQnOL'i, p. 5/.

' lc lliLac!o crn

Po 1 1 Seguro-8A,
'13 11011.7r 11, c" "llo 181, AP' :.) Olf1, \P-Ir ·~roc '· p. 46.

: 1/
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empreendimento Príncipe da [nsc<'da"

CU JO

L

rs

1

-~\?!

!:RA L

conteud r

YOUSSEF, a GFD INVESTIMENTOS LTDA, 1 sumiu a at

Março de 2016

,, que c!mpresa d P ALBERTO
rdÇiifJ d > hot c• l em abril/2012,

o qual fora avaliado, naquele momento, em R$ 11.57

,'li . /\firma-se categoricamente

que "o empreendimento é de prcnriedad e da GFD 1' '

TJ\~ ENTO S LTDA., que também

administra o empreendime11lc', J.c: wng r 1e p os~u1

.o financeiro em um fundo

privado de capital estrangeiro que~ nvestc •m ativos i
referid o

documento

traz,

ainri',

a9r. lecimento

rief1 1nci;•rlo
'r· I"

comprovando que de fato atuou n"ra a c" nsumacii'

J,

r N IVALDO,

r ~ n do conscif.rcia de que

ALBERTO YOUSSEF era seu verd<Jci••iro proprietário.

Some-se a is5>o < l;;udo de av,
apreend ido na sede da GíD, o qu ri de, , a ser

'ia~

' .. o de OS.C3.2C':;3, também

v<

m r· vcl rorrP.>FK' 1 .ente a R$

6.449.554,00232 • No mesmo ser •• iu ; foi ap cnoidc c, c
''Hotel Príncipe da Enscad;l'' - hf •r1 nanc , que c cn
12.000.000,00 quand o de stJa
docum ento consta que o

é

nr·· lo fora a

'

1isição c tra; •nd

Nnp , •ndu F'nlo

r

,,.r

intitulado

:lo em

R$

J1r •s informações. No próprio

rl

documento foi elaborado pelo dcr11111Ciadr• IOÁO P Rf
em seu comput ador na GFD. li~

" I(\ d 1 pr ;pria GFD

,•
'!

nronried-.rJr"m. Referido
•.

~ mb é• 1 telc~J <Jr'l

lr

débitos fiscais da empresa WC'b Hor óis E1 preenrlimC'

11

rv i~ l· w ia rAni·1 r~melhante
' CWíHi

ria c

I

IV· , cobrando

0Hro· Ltd·•-23-'. rnferente ao

imóvel em tela.
Na

análise

chs C'>rresr--mdências

denunciados, há e-mail envir.do c•rvt 28.'
contabilidade da GFD.235 Ni1 rnferi

jíl

pela GFD sobre este emprecncli n1"1 lo.

'1

t

<:JYJreenrlirh> com

os

-' ,.,,,,iad·J EN ' VAL '10 , com a

70J 2 pa

cor 1 i1bili dac'e

l1 Ca!'

, rli· ·crs ·s p? rai"" ntos feitos

r

236

231Anexo 45.
232Anexo 46 e 47.
233Anexo 48.
234 Anexo 18.
c! 1 1
11at ca <Ltro
235Relatório de análise de mal .I <11
SETEC/ SRJDPF/PR, p. 276-307, j un•,, ', 10 Pr• c·sso S(WJ',S
10).
236No item "Pagamentos realiZildos lnvc :·mcnt ·s Janeiro 201
milhões, quatrocentos mil), rdcr!'n e <: > "Hol Porto S•'CJll'
mesma forma, no mês de maio de 20' 2, cons•,J do mesmo <

I
I151 •0) l 1323·14; 10 7 0 1/ PR, 1rn' • 1143 (ANEXO

t ,,

'" w

• nc•q to .ie R$ 5.'100.000,00 (cinco
11a de t"l de ymerro de 2012. Da
•I > diversos pagamentos referentes
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Não bastasse, crn rnens 1gern Cf'vi;,,
EMERSON AMARAL, com cópi:1

ra a os ccn unciados
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-AilLOS A LBERTO
1 •

para a

LDC1, M A Rin Lt'J cro e JOÃO

1

PROCÓPIO, datada de sexta- feira, 10 de fevereiro ,

; , I :l 15h5lmin '11, consta como

anexo um "Contrato de comodato", firm2rlo entre a

:\1/\RI\NDA VIAGENS E TURISMO

LTDA
a

ME (comodante), reprcsc nt<Jda por seu proc
WEB

HOTEJS

EMPRErWWv!ENT( S

HO!tl f

lcÇ~al TO KIO KASHIWABA e

n
G

representada por seu adrninis r;-~rJor legal o denunr

r f L 15 ALB rJH'1 O contrato
1 ;•rr"nl" sob c os bens que

era referente ao Hotel Príncirr da Ensnda, m;1ic; <

pr

compunham o interior do im óvel. Após, foi firmado

• '' •

1

( ~orno+•'! in), no ato

1 TO

raf'J d" comrra e venda de

bens com reserva de domínio en1 re as partes p;1 r
hotel pela GFD, pr·evendo pa<;mn nt o n ~ valor d" R$
de R$ 170.000,00 no dia 27/011/7012 e

C'

rest;mte

01

líl

68.000,00, através de depósilo banc~rio n;t conta ela <''

1

O contrato m"ncionado diz respeito

o

móveis que estão no interior Jo Hotel. D ~pois h;'t
pelo valor de R$ 850.000,00, d ,,,,d'l de

(P

((I

.,
•

1

rp

m entrada

iqtJai ' ...,'\ v1 lor de R$

··c;

1 Jr{·stirno

grilltJito dos bens

comrHa rr'S bens móveis,

' .,

E·

1

T '.03.:'·n·'. I á outro e-

\ l'J u: CIO JO M1 Pr OCÓPIO e

ENIVALDO QUADRADO, em cur ~..: veri f ca que c~t,
ao Hotel Príncipe d~ Enseada, llldtS cspetl ...amcnte· a)
08.05.2012, b) "Itens Piscina -PtírH (~ d;~ En~c• !a", R<; 3.11',5,n
R$ 13.358,66", em 18.05.2012" , Jl "L<~~ktor - Princip< d.J
"Licenças para desktor Prindpi< Ln;c ula 2'' ", RS J 't'> f
Príncipe da Enseada 1 °/3°" em 2'j.CJ'l./0] 2; q) Col chiH~S P
2.233,38", em 28.05.2012. Tarnbé1 ' I á 1.oganl< .to de 1'1 1, 'I·
parcelas, no valor de R$ 170.00(',('0, bem cc-mo dois Ja~
05.10.2012, referentes as 5" c ( ·• J;uc.C'Ias. l:í, a111da. ,,
pagamento "ITBI- Príncipe da Ensc<Jd<J ·. de 29. )3.2012.
237"From: Emerson Amaral <cmersor _,,•n;·raf@wl'1lbotcl.lur 111 >r
To:
Carlos
Alberto
r. 'lfil
d..
em• I
<mariolucio@gfdinvcstimcnlos.Ct 1 >, 't"lival• t' <cnivr o'<jprocopio@gfdinvestimentos.cc ::?,> S lbJect. 1 JC: contt l ,
possível podena anali;ar o tont •l ' <••' cotn< ilto crn n •
Enseada. Se aprovad o acordt'i t " 1 1 1arn ~ com
r •>n'
segunda".
238Refat6rio de análisl' de rnal 1
~ ' inl,wnitllcil (lr1
SETEC/ SR/DPF/PR, p. 106/107, jt ll d ·to Pr wsso ,olt l~l'
10).

rr

NV PA~TICI 1A(ÕES LTDA. 238

de rnW('1

rnail, mais urna vez envolvcnd·J CAR LOS ALBE RTO,

a ~P f p;lfJr)

J'lf) (})

f'
,.

''S,

além de

Jl" ·1 [;c~k\of lt 1.216,67", em
hi·"s- nrinci .,. da Enseada 1°/3°
H( S.~G l,OO", •m 71.05.2011", e)
l.C ·,o,;· [) ' 'I ·~~ ora Fiscal I Lr r~ill• 1°/J 1,'> l ·.191,98 e R$
I (
)!J ')12,
1e• I'
-~ iJ 1" de 11
c e 1 ) 6' 000.• em 8.08.2012 e
c ' R' 180. ll. 1 eferente ao
, 'l

r r l1 2

17 1P·7'··"'0 -0200.

~ '.dlm.~..di.o:: 'ltn~om>

Cc:
lnRt
Procópio'
f' ,r f. vor, Quando
>S r'
'' Príncipe da
• se
lc
o u próxima

n 11to· 'lm
• 11
Dr Carfo
'(I

1r!

·I

"'

êl' ''

,.,

PSr 1)

".A

10 70, 'l/PR, vcn,

l

1 1323-14'143 (ANEXO

130/170

2763

2764

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

nr

M JWS TÉ RIO PúBLICO

diversos outros tratando do tcrn;1.139

Veja que

1\<

ENILVADO, MARIO LÚCIO, CAR ' OS ALBERTO, as•;i1 n
Finalmente, quanto a J O \ o PR0CÓ
dos arquivos do computador 1í' r •n Jido n Gro ~

, L

c ' ··ls sernrre c•sliio em cópia

J 1 Ã) PROCÚriO.

'l'

"'l , r da, encontr0u-se na análise
r çõ···s do

t

da Enseada 240, em tudo semelha• lc ao dor umento a

08.02.20 ~ 2 ai é

a

p re ~enle t '

1'

o

•1
111

it 'll c, ' JlunliÍrÍ< c.

dissimulou a origem c propriec ., .e J c sc1s de unic

ado ALrERTO VOUSSEF,

lr'lC

r ciwlos CA P '

ns

• ' 1 1r ··eis

•zc", ocultou e

ALBERTO e

m 1s c o rnp ~'nc nlc• s do Hotel

1

I ondrif' :/PR 7~L ;·d ,,

Blue Tree Premiun, lo calizado ct

1•t , ' 1a /PR

üc1 •

ag indo em concurso e unidac'c de desi~ lio s cor

MARIO LUCIO, de forma co

WcfJ Ho'el Príncipe

.,. n. GFD.

6.4.1.2. Hotel Bl..1c Tree r re miun1 de
Entre

Março de 2016

'ltr• os provc•nlos dos crimes

ll

antecedentes já indicados.
Para tanto, A L• ERTO 'JU SSE f

INVESTIMENTOS LrD/\. Neste
encontram-se registradas sou ;·

!.

,,.,cJo, ; s unidâ ,

1, IJ ' (cuia

·•ez

I

:o :c l~cgis .

n" 2C. S2

w•, I,

1

ou da GFD

'

3' ·,, 319,

c,

Londrina em nome da GFD JN vr···llfvl ENT 15 LTO/\ ".
Ad emais, a p ró ' ria adrr' nistradc r<'

~c

,

,

~u4

d~

e 1502

móveis de

rede fllur• Tree Hotels,

informou, em sede dos autos j udiciais n° 501319'1· 1 · h .40t1.7000 ctue os bens em
questão pertenciam

à GFD IN'v. STlMEN OS LTD •\, •

depositado em conta do ban,..o HSBC d • titu lari lad
concluir que os imóveis pe1tr•nccrn c clivame il'!
239Relatório de análisP de m nl 1 I de in lr n;' li r~ (~'1
SETEC/SR/DPF/PR, p. 109/123, j t .,t;,du no Prc cesso 501. ')' ~
10)
240Anexo 24.
241Unidades n° 306, 315, 319, 507, r;,,~ · Sll2 do PÓvcl s L• -,d,

t .,

(J

pr'ldulo d e• sua exploração

7 1
, 1p1 PSa .; .

PcrJc-sc, portanto,

I I ~ RI O VOU 'SE F, tendo ele

'" 1 rsr l)
,;o ·.7000/f'R,

, cl

10

'k"''1 1323-14·
VCIILO

443 (ANEXO

K llttsc •it:, nJ 1356.

242Anexo 49 a 51.
243 Anexo 52.
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, L

dissimulado a origem e ocultado a sua prop<iedadc.
Os den unciados CARLOS ALBERTO e

1 /IR!0

LÚCIO auxiliaram ALBERTO

YOUSSEF nesta conduta . O denunciado CARLOS AI

r TO foi o rcsp o ns;ível legal pela

rn

r vr•nda das unidades autônomas

empresa quando da celebração ela escrilt•ril de cc
adquiridas

244

.

Adernais, qu ando

c1a re- rati ftcação d '

de comp ra

r '· '•

ao empreendi mento , fo i t arnbf-p·1 o denurv:i<1do o 'CP
Também participou o denuncii'ld' M D.RIO l Ú CIO, que

r,.

I 'lfl'e da supos ta proprietária 245•

I; ~u

do referido hotel, tendo atuado como seu gercrtc
sigilo

da

conta

de

N EL ~M\

ic

e- mail

n1

com pra c ndministração

..-,t'lr ainda qu ",

PHIII'l

13.2013.404.7000) há men snger • crn qv; a rncs

c venda referente

''''Lida

nos

: •'•re a

T'il

nil

quebra de

1tllos

5026387-

rclaçiio cnlre MARIO

lÚCIO e YOUSSEF, con form e ;~b;;Jixo transcrito:

"MARIO LUCIGH' AHAH \ HAHH A SI
PRESJDENT[ r~c C ~U P O CIIIPCO 1
CABECA DO t-I l RlO E O MARJO A
TEM OS FOSS E C PRIMEI R:> S PO r u
QUE NASCEU

rv

NHA At 1TZAOE n, l

REGISTRADO, 1\1\ SEQl l' NCIA )
COM ERC1AL OI\ tsLUl:. TRI::E E COI\IIO (
GRUPO E INCl' J 'v fi MC J NDO JM
NADA DIFICLL -c ~OCAR 1 )005 ~J() r
Inclusive, no

Cl

n1

l

Lado

de C.t~L

socia l da sociedade !3LUE rJlC , l , .1'\l I ) ELS
AOKI, EVENTS SERVIÇOS PROl '-iSIONAI

r ,'

de 1\11

I

r-Al J!TO ENGRACAOO. ELE ERA
O I LA Q U[ ) /I..Y FEZ A
f .l PARA QU E 9 HOTEL QUE
) \ REDE BLU E TR EE, FOI DAI
.) LUCIO E ,J )0 I SSO EH

,· '*
1

QUF EPI\ O DIRETOR

I l SAIU HEM DL! AM ADO 00
~

CO M O GRUPO NAO SERIA
"1\l/\IO'.

fA loi d[.)re :P.1tdo contrato
,i\ \0 ITD ,
· 0, e LUZI;\

e CHIEKO

I~AR EL

BAZZO

YOUSSEF (cunh a de YO USSEF). !~

6.4.1.3. Ho t el J u. S.A.
244 Anexo 53.
245 Anexo 54.
246 Relatório de Análise ele rnlcli~ o!p ('nc' da n' C.0/20111
policial l 041/2013· 4, Eproc 501\9'- 'd 1
'1011 liDO

"nl ' tl-1/ dos ,, ' ~ do Inquérito
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~~6

1\ L

[

----Em 21.03.2011, o den unciado AlflER

YOliSSEF, agindo Pm concurso e

unidade de desígnios com os c'cnunciaclos CAR LO

c di.

forma consciente, voluntária c I' 1bitual, t.cu ltou
34,88% das ações da ernpresr1 I lotei Jahl! S.A

'

247
,

ERTO e JOÃO PROCÓPIO, de

,,

adc1

1

a o rigem c propriedade de

m rn os proventos dos crimes

anteced entes já indicados.
Para tanto, ALBERTO YOUSSEF u ' ·
' ' m ais uma vc7 da GFD
INVESTIMENTOS LTDA. Em corduto com o denJn
j· C\ RLOS ALB ERTO, outorgou
procuração ao denunciado JO \ ) rROCÓPIO, a fi.n

fc·sse a ernpres.1 representada

especificamente naquela lran.,a ;io_'·'a Em verdade,

• lo hotel foi comprado por

JOÃO PROCÓPIO, em parceria r rr· a GFD.'''9
O Instrumento J':Jrtirular rk

Pron·,~s

lo

r:ornpril

p

Vendil dr1s Ações do

Hotel Jahu S.A, demonstr a •1l ,., ,1e fa o, a GJ D

J ros Ll 1\ 1uquiriu tal

porcentage m de ações dr1

cpresen . 1 a

• prc .• a I ->lclcira, l

~ da cl;jusu'a : 3 que todos
·1 dos valores acordados,

PROCÓPIO. Ademais, o mesn a Jc cumer to cc·rnr rc
os promitentes comprado r"~•. -~r r'1s o pagame>r''

o •

possuiriam, também, parcela ic,eal do irnóvel em
instalado

250

•

Apurou-se que o dcnu ,ciado ALBER1 O

JOr JOÃO

1

I

ernpreendimento se encontra

U ar q uiri u 34

3~"1

rio referido

hotef51•
O envolvimento rJc JOÃ n PRO CÓPl
de que não apenas reprc•:-.r olOl

;1

Gí )

J~lVL

li

LTDA para 4uc ALBERTO

YOUSSEF adquirisse sua parti i 1 ·1çiio, co· 10 ta m bérr·

i · •. r m nome de sua empresa

JPJPAP Assessoria e Participa ;, s 5/C L dn, rnr r:l,

• •c' de para - . ) irmão do

denunciado,

Cid

José Junc Jlil <'

Pacl

'!CO

dl!

247localizado à Rua Amaral Gurgcl, n" 321 , mun. cio deJu• I
248Anexo 55, p. 1. Autos n" 503H~ 1 ·9_;r l~AO•i jQC. cv1•,
249Neste sentido é o depoimento de MEI RE B')NFJM D/\ ~
comprado por JOAO PROCOP!O er
•·rr~cn a co 1 a CiFD H L
250Anexo 55, p. 3/14. Autos n° sr-l11:, -1. 1./0111 . ~1.7' :lO I v•··

Pt·J do,

O 1\. "QUE,

tar· bc':1 1

comprou

o HOTEL JAHU S.A foi

251Anexo 56. Autos n° 5031491-'19 C'l1.' 'l1.70P· cvt•nto ü)
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L

porcentagem das açõesm . llá inclusi v.~ compro\

b ·mc;í rios -

residência de JOÃO PROCÓPIO - que comprovarn

, wntos realizac'os ta nto pela

GFD INVESTIMENTOS LTDA, como por JOÃO PROC

1c I'Jtivos à aqu isiç.:io do HOTEL

JAHU S.A, bem como anot·•rões rnanuilis e e-r ,

• 'le enviado a respe ito dos

pagamentos, o que demonslr<J que, de fa'<>. fora a c

.or

particular de compra e venda, cima m enr· mado vn
N est e

senl ir~o.

dr.st ar1 'C'- se

1 •

r. •

•ntos

enda objeto do instrumento

1,/'3•

a

c·>

do

aro r rivo

intitulado

1C0PIO na G~='D'''4 , em que

"contatos2.CSV" encontrado no compu! " dor de JC

discorre exatamente a respcitn dos pag<m

apreendidos na

reaP

f

r ele e pelo irmiio

para que o

empreendimento fosse adqlltr iom.
Some-se a is

0

c

nver~·

de e-rY1.'

JO \ o PROCr PT0 e o um

"

advogado concernente à ,, '('•• ali;Jção

r c·1 pi i:JI

Jc 1c, assim

Assembleia Geral de /\cion;sl a" llol~'l Jaú

'/\, datil

.2 11, em q11.' .c. registrou a

compra e venda das açõ•

<

sociedade, Cid Procópio, fr
procuração anexa

256

l ' u n que o f r -~·- i dente da

c 1.11 inl r•_ ·lli;açiJo,
I

r ro a Ata de

'P' c~senl a Jo pelo r

J 'Á O PROCÓPIO, conforme

.

No compu ~<!·

Jr• J C ío PRurr

rc• arn ap rcc n''icJ1 s arquivos

referentes à avaliação de irr.óvcl em c te se !.i,
especificações de suas inst· 1,· ües '•·

e c,

I

~ur r.enlo r

, além

'.. a. '-]Uivo com

1 rHJO a pa rlicip 1 , ... o da GFD

INVESTIMENTOS LTDA no c•rnr rr,~'' !í.nenr 1m.
Também con ç.a, nas fol es do celul

R! '1(1 prry utiliza do c apreendido

com o denunciado JOÃ O PRO ::APlO na C ro. fotoc; ,
252Anexo 55, p . 3114. Autos n° SG:ll "ll-"'l.70ltl "111.7000, r·v
253Anexo 57, Autos n° 5031491-4').. l'l.'1:Jt1.7000 ~venw 6~,
2540 arquivo foi encontr<Hio na r' 1. • "·1r'1t•.vo rn ''l/ilr<~UI\ •s
255No arquivo, pode-se ler: "Corn1
nos o llotd ·•Ú c r,112. i 1
Cid R$50.000,00. Em I / de·"'
·. ~.O.Ol rJO. 90.000.
7.500,00, e 2xll.250,00 05.011.1 1. 80.000,00 d~ch Ba p<H B
350 mil em 01.05. 2. 350 mil crn
OG. :• "l50 T crn 01.07
256 Anexo 55, p. 15/24. Autos n° 50 l1191-t1<J.20J I! 104.7000, ev
257 Anexo 58. Autos n° 5031'191· , . 1•1.•• lt1.7Ct, cvu1to (J'
258 Anexo 55 - autos n" 5031491 -'1'. ' 11 'I 1')4.700 ev<· 1to 3'1,
259 Anexo 22.

.J h•1 tel.

1

150.000,00 sin ~l. R:blOO.OOO,OO eu,
l.l 1.11, entreguei. ~0.000,00 enviei
I r .!0.05.0'1.11. Total: 1,4 até hoje. 1.
. n- 08''

'JJN' S. p. 213.
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,/I L

t

•h dcnoirnento do denunciado
A( IJTOS LTDA é proprietária de

ações da empresa Hotel Jahu S.A c do irr6vcl crn <"J

o hotel, com o Lam bém que a

proposta de compra e venda for aprcsen.Jda a YOll

'('r JOÃO PROCC PIOl 60• Neste

ENIVALDO, o qual afirma niío apenas qu ~ a GrD 11\

sentido foi

o

depoimenl

>

de

CARL S

COST , r

rrrwndo a sociedade estes

denunciados261.
6.4.2. ApartJrllClll., 111- n. d u -::on
Em

rnornc11Lo

1

~di'íci o

1

não dcl"rminado,

30.06.2014, JOÃO PROCÓf IC, dê rnod: consCIC~ 1 c

unidade de d esígnios com
ALBERT0

262

,

O!·

prcviorncr 'c d·~nulll ,.

a fim de dissimul"r a origem e ocultar "

do Condomínio Edifício W ,.,

1

ii:J

~~-

v;r

>cali; 1do ,'

Wal l< Vi l<~ Nova.

11

enos entre 01.02.2012 e

lJ

llilr i o, ogiu en1 concurso e

L ERTO YOU S~EF e CARLOS
rrcrlade do aparlilrnento 111-A
r

1

r·

1

B a7, n"

1

17, Vi la Nova

Conceição, São Paulo/SP, ac<ciu· ido com o lrod• tlo c, •

, rc iamcnte perpetrados por

YOUSSEF, notadamente aqu,..lr·· conlra o~ sl crrn fin, r

,., ic"lal acima i ficados.

Referido i.!pil tam •, to

'>i rom 11r r

, LBERTO i' OUSSEF, em

dezembro de
atrélV{", da ,-·r o 1 'VES nM"! I
atuado no mesm o sentido, na c:ond )i o riP ~ .)•

'f'\ lendo C/\RLOS ALBERTO
., c. r D. Ata O" reu nião de

sócios/celebração de com wo. ri~sn, dat·--fn c1c 07 r

'1

2009'63,

260 Processo SOI\9557-11\.2013.MJ.1-'()('0/f 01l CV<'I' 'l p nccr.
contratos comerciais trazidos p()l J')"O I'ROC, ,>fO um h"l• I
que a GFD adquiriu participaciío
~no tlr 201 1 c al'•riü ',i
261Autos 5025699-17.2014.404.tCJl. Lwr , '1!>1.
262 ALBERTO YOUSSEF c CARLOS f. f!Fr~n jb for rn ci •ntmn, d
do apartamento 111-A do Ü•t r w11n'o rd·l io \Jalk vd
5025699.17.2014.404.7000.
263 Conforme celebração contrill ual "" n-•npra ~~ ''!'nda •lo 1H
datada de 07.12.2009, nos scgu :e~ ' 1111 \: 'SE~· ii.O: l:l/0:>1
07/12/2009. APROVACAO DE C! f!Hfí/\0 r ONTI~/\lU/\1
HABITACIONAL,APARTAMENTO J 1 ;1 t r:>t\ ~ ~ C('NOOr
10.502.564/0001-86,BEM COMO 1\ /llr C'\C/\C' DO: \JC<;
CONSECUÇÃO". - anexo 56.

op·nonslra

1

) dl rl;rrou· "Ql)r
J1

•

<1provação da
<Íq

exemplos de

ern Jaú/SP, cliarn.tdo HOTELJAÚ,
ur ·wel'' - ;mcY'' 1 1 _

cf• irnrr laciio da ori<JCrn e ocultação
1

''"

autos d<~ iiÇão penal n°

d~ ...,,, lul"til Comnrcial de São Paulo,
,L 1 1ENTO DE A.h.Q., DATADA DE:
r J Pl r E VENDI\ DA UNIDADE
1
'
,W'\LK
I ' NOVA CNPJ
><. E SUFICIErnrs PARA A SUA
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0D~
M :~usn:. RIO Púsuco
aquisição do bem em nome d<1 c n presa, tendo C/\RI
todos os sócios

264

.

Hoje o bcrn c aw>l tado c m R$ 3.1; 7

Diversos eiNr.•nlos corr provam c•t•

nome dos antigos propriet <i ri ~'1'6 . [xem llo são
trazem proposta de compr<J cJ

LPERTO assinado em nome de
(.-,;· '.

Jr

Ol S,..EF. 1ão oiJsti"l

pertence, de fato, a ALBEr T'J

~·yq

' ' R/1 L

lpriedade do apartamento
ícula enconlre-se ainda em

's por ele recebidos, os quais

JS

; p, · ta1ncr 1Lo, 1ejeit, d

pagamento da taxa de condo; inio do Ed ício Wal\ \

I 1lr •ro, o bo'..:to referente ao
• 1 .."'.

além das declarações do

próprio CARLOS ALBERT0. 26"
No qu e l<mg
contrato forjado de locação

;r

Jol.o

l

oc•rn c<

YOUSSEF, objetivando ocult ar o 1cal

li op1

delito resta comprovado pelo f(lto de o

ROCÓPlt .
..! brac~ o

c' .t •

eláric, do

"i'

onsávcl peiLJ assinatura do

,r; INVESTir-.r r JfOS LTDA. e

1

1\ e1 1ais, !>eu C'llvo lvimento no

olcto da t,

., roqcJorníni o se r emitido em

nome da GFD aos cuidados d • JOÃO PRn c óPIOm, c
mail e o endereço indicadc• nr •J '' IIPWIII ' :,cõ • o d;• ·

"OlJSSFr receba-o em seu e-

··1

'=1 íriJ

l~IVESTIMENTOS

LTDA.,

o mesmo do escritório de 1\Lr CflT l YOl i'\SEF- 1\v
264 Anexo 57.
2

tTIJ o)
Vulo•
ck
265
Unidade
231m
14/04/2014.http://www.l23i.corr• I •!É •vir ••inio-7 'l!i.~ILlhlln
imobiliá rio como um consolidador c'_ 11110 111açõe Diariulll' 1 ;:
imagens, caracterfsticas, 1nform - ~ 1 .,
dS, ' lo"
dP 1 "
vendedores, corretores, imobi1,,1ria P 11 0rpor. dores. As
disponibilizadas imediatamente • ,, '
266 Anexo 59.
267 Anexos 4 e 60.
268 CARLOS ALBERTO COSTA alirrnc v "pJr volta do ano de 2<•
constituir um fundo a firn de a hr,~F ' '""" < d rn<Osrno 'I' '
GFD INVESTIMENTOS LTDA, cujll ca·>t;•l V~'l<l do •xterior por t
esses recursos, ern torno de sei. a ~ •· " I oe~ 1 ' n.., ~. v '
oferecido em garantia recursos rrn · ol1w~ que r .BFHl :1 Yll '
banco não acetitva fornt!CCr appn; ' m
cont. de · JSS<I~J r
pretend ia evitar o ingresso de oulro tr•P•I •. !>na G D, or1 Jndo~ .
que a a GFD seria um 'invcsliln\!. o ·~1n1' 1111111', I ld<Jvlil J<l 11~ 1
ocorreu a necessidade de aporlP < r ·cur:.'ls e1· c>r-c:cíc dr ·
outras operações relacionadas ;• 1sir' ,1qur .•çiio o·• um nvião c
vindos do exterior foram adq ui I '' •l111 ns mó"r•<. r r'
ALBERTO YOUSSEF morava em ~;w r ui r 1ICI!I , sirr; f,Ji cc·n t
Lauro de Freitas/BA (...)" l crrno dt• cl llr"r 1 ·~ nc <J" ··s elo I I
nossos.
269 Anexo 61.
270 Anexo 60.

!Tiédio
atualizado
em
fqn 'nna I' ra o mercado
d s m1lhares de contribuições de
ror'' ridas 1r compradores,
s~o onalisaclas. confirmadas e

".1 3i

cn.iio convidado por YOUSSEF para
r

nu •xl erior, .!.1 indo ai empresa
do bilt \ro Mcrril Lynch (...). QUE,
f•r• na c c urn ,,, 1préstirno, sendo

nh.• no f'xterior haja Vista que o
L. ·.cg·J rdo ' JSSEF, o mesmo
lll'!r;l ões financ•'IPS, haja visto (sic)
i' lU I •çilo de urn I lotei ern Salvador
I, ' ...) QUr a Df VONSHIRE efetuou
tC:t fll ro: Q UE, c "" esses recursos
' • 'r> '~'CÍ 1'1/SP,
'móvel em que
1nr •el j•1n1amc1 ' com a UTEC em
"0 '"'i ··.1'1.2n· ·1 ~ 011.7000}, grifos
1
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L

n

andar, Itaim Bibi, São Paulo-SF.
iln áli~

cia

Ainda, atravé

e dos ar

lJ •

apreendido na resid ência de JO ~O P rOCÓPIO, c

• o H.c recibo fornecido pela

arquiteta Ana Cristina Loure irC' ref<'l 'nle à CO""lpra dl
271

apartamento 111-A

c '1Cn11tr •dos no computador

''"Íi! ÍS

deqinados à reforma do

.

Devido à su.1 cond1c,ão de funoomíric

·f 11 U IVESNTIMENTOS LTDA., o

denunciado certarnenle tin'.a .. oroh! irncr o c c q u,~
sim ao seu real proprietá ri o, I. L!.[ " IO V ')!Jr~E F. Ni

' "',o ,cri Kia 1 em presa, mas
''" tr· assinou o ralso contrato

de locação supostamente ceie' r;JdtJ rntre '"' er1'1resa r '
justificativa para que o imóvel em

lllC

1!• ro,

res;dia ALfiER ~

il fi'TI

de oue fosse criada

l' SSEF estivesse em nome de

terceiros.
Deste morln, rr•stil cmnr 0vado tll'''
subordi nado de A LBERTO VC J
também participou do es JU

!'t:>c:r

n;;

i.! l u

fHIC

1

confo

d.•scnv 1lvi '·1 po

' '

P'10l PIO nf.o apenas era

'

• • 1c •ca r r cs do dolciro, como
r-.10 VOIJ SSEF, o bjetivando a

ocultação da real propriedi.!dc o a1 •dl tarn0·11 r.rn .:J '
6.4.3. Imóveis no Rio de Janeiro/RJ
Entre 11\.1] .2(11 1 ate\
agindo em concurso c urid--

C'

<1 prr•sc"1\'~

•J • desí •1ir

ENIVALDO e JOÃO PROCÓP ,..., d

dal i!, r

1111

1c 1d<

rorr·

form cc •:;cier lc

'ild'>

A L Bf~TO

VOUSSEF,

CA PL'1 S ALBERTO,

íri·1 c• bCJbit11 ·1l dissimul ou a

origem e ocultou, por cinco v t~s. - pror ierhdr. d ·~ 1
62, e do terreno em que sil Wil 1 préc ·o --I! n" --; ,

dr sobrado n° 29, 31, 56 e
C mpo de São Cristóvão, no

município do Rio de Janeiro/R!, adquiridos com produ <'

c r i rnes j[J mencionados.

Para tanto,
LBUHO
O LSSEF
INVESTIMENTOS LTDI\., re >W nl .ta pc cl 1 une. 1
271 Anexo 62 ·autos n° 5031491 ·•i

1~

\)' .700 c 1

•o 30, f1

·..-.c d e sua empresa GFD
f< I

1,

I

1 BER~ ~

1\ com pra e

'( 'N '>.f. 2/3.
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a 1\0R[ COS/\ - Imobiliária e

venda dos bens foi negociad·· en tre a a• liga p ropri ' ,

1.

Comercial S.A., e a GFD INVr:ST!M[ NTO <; I f OI\, ler

•ic'•> :JCo rda d o o valor de R$

3.000.000, 00 pelos b ens, COf'formc dem onstra CSCI '
registrada às fls. 145/148 do I i• ro 00169-fJ do 8" Ta br '
não obstante os registros jun ;

:1"

JO

Re~,islJ J de I n \

p ";blica de COmpra e Venda
110

de N o tas de Lo ndrina/PR 272,

J ' Rio de Janciro/RJ ainda se

encontrem em nome da venck•ioram.
os r xlr ·11 ')5 bar

s di' GFDm. o valor de R$

nago à /\D 'l FCOS/\

Ir rr-1a pnrcci<Jda, em datas

De falo, anal :;:1clr

3.000.000,00 foi efetivamcn l (

<;

coincidentes ou próximas à que 1 <~ <; n encior•<Jd s na rt'S '·
da conta 20050029287, t:H) "•r iil 2( 05, 1 sp r
respeito do imóvel de n° SG 1
INVESTIMENTO LTDA

275

1

Dccla ra çã

1

Ban'<

so t.Jre O pc

há e-·rn c nv

28.09.2012.m

'o p

TH~ ' .s d

relação de pagamentos e i1 "
enviado em

1. 1\c'em;ris, co nsta registro a
Imobi liárias- DOI - da GFD

<'S

.

Da rncsmil fo• níl, niJ an·'Jisc da C"f•'
com os denunciados,

'''' r•sn i tu r'! de venda, por meio

t.. (\r· a r 1etrt r·•cr apreendida

Jua.;n

r

I I"ALL O QUJ'l ORADO, com

'J. "' r o JJ ' I

t

j; 'l ei r.> a setembro de 2012,

il

r •! ~ c, nsl a os .>~9ui•ll

Ji'•n ' lllos para

J /\DRECOSA

IMOBILIÁRIA :
(i) R$ 250.000.r ~ (l '/S}, em 211 '11 .201 2.

(i i) R$ 1oo.ooJ

·o JJ

, .J AD

c ; -:/\ 11\1c

i\ (3"/ ~

') en 01.02.2012,

(iii) R$ 300.000. lO em 03.0.,.2( ... 2,
(iv)

R$

50C).(1r'Q,OO em 12.05.2012 (t

l lificildo

corno "AN DRECOSA

TERRRENO SÃ ) C WSTÓV/1 ')"
(v) R$ 230.0,)( JO e.n 14.0 .2('12 (tl 0 / 5''

272 Anexo 63.
273 Anexo 64.
274 Anexo 65 -lnform<Jção n° 47/20 1.

275 Anexo 66.
276 Relatório de análise de m
SETEC/SRJDPF/PR, p. 276-307,junla

NJ ~I
1 ' ,., '

de rn!Drn tlrca ([qur
1.eSS' -w•J5)7-1'1.2

l t 'r 1!

SPS"f>O) -

Mcmo

1323-14-

1.1".100/PR, Evento '143 (ANEXO 10)
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RJI L

(vi) R$ 620.000 00 (5"/5°) em 7n.07.201 '

CARLOS
escritório

de

ALll[~TO,

~

advocacia

aind;, f•;i o rcs1

wa rro

Ad .;ogados

·;)vcl pei<J negociação com o
"Spcito

,J

da

coordenação

e

acompanhamento de regul<1ri1 •ção dil situflção do re~ i·' > dos imóveis em questão, para
que fosse possível o desenvol rnenlo de um r een din
l,.,tcleiro, segundo demonstra
a proposta de serviços advoca cios ciatada de 28.11.20-

tprcendida na mesa em que o

denunciado trabalhava na GID INVLS11 M HJTC~s LTDA.
Ad emais,

no

comp utac-1 ' r

do

de ''

i·1do

referido imóvel. No documcnt

_:._ç"c'

foi

n q•1e a Gr:o m oveu em face de

apreendido uma ação de dc<;p io datilda de 23.08.201
ZINZANE COMERCIO E CO•

COSTA 278

CAPLOS

D[ V[, TU,\RIC

'Jjc tiv,mdo

<J

devolução do

l'ti1ria do unóvel, adquirido da

wnsta que a GFD é 1

ANDRECOSA IMOBIUÁRIA [C •v1mc;tAL ~/I\ t~rn 2011.
Quanto ao det •mc.ildo JC
do fato restam comprovi1dc

iio PROCé

apreen dido em sua rcsidênc ·1 , Jt' r1 •scw i~ 1>rojl'l r":- •
o desenvolvimento de hotel n< .-,rca portui!ria do Rio Lc

6.4.4. EdifÍCIO

cn

1

~ll'l parttripaçio c consciência
~1u<1

pPio fat ·1 de que

que se localizam os terrenos si• Jacks no C mpo cic

!

e

arq1" JO em computador,

GFn invc<;tira, dentre eles
c ir o/RJ, c~xa tarnenle o local em
1

tóvão

~-il

01 i1

1cferidos 119•

Lila I' - Curiti ba I

Entre 03.12.20 ') c o anc de 2013,

t

1!< não '· 1bida, na cidade de

o \oussrr, agindo

c

r curso e Jnidade de desígnios

Curitiba, o denunciado ALOU

com os denunciados CARL< s '\LBEIH O, JOr o PRW
forma consciente, voluntári;1 r l<ll t.wl, c1i ·sirnulc•u .,
277 Anexo 67
278 Relatório de Análise de míd i~ , lr"el li .a n" 0/201'1 - 1'11
policiall041/2013-4, tproc 50-195 7 /j./() • ,.'\0'1.7• JO.
279 Anexo 22.

r

I' "JT' "IIO JllERUCCINI, de

rn " ocu 11ou

(lv!~n lo

il

propriedade de

4,1/ dos ~ulos do Inquérito
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..<~
1\l J 11s ~ ÉRIO Pú succ

--.t~53

!tA L

50% do Edifício Dona Lila IV - l_di ri cio com 12 apart11 1
Antônio Freitas Barbosa, n° 31J, bair10 Portiío, em Cu r i '

s e 12 garagens, situado

à Rua

')R, adquiridos com o produto e

proveito dos crimes já indica doe;.
Para tanto, A BH TO YOUSSEF ul
INVESTIMENTOS LTDA, atrav :J J 1
<~I , co111 o denu"r

se de sua empresa, a GFD
J-. LOS 1\LBERTO realizou, em

12.07.2010, reunião de sócios Nesta su po stamente

1ernu-se ',Jvoravelmente e por

unanimidade pelo investimcn• o ern sociedade em cc•n

·Je participação 280• Destaque-se

que, em verdade, não houve: del"bcração, vez que

·•ntmciad o CARLOS ALBERTO

representava todos os suoosto ~ sócios da GFD.
h

' NTn NJO PIERUCCINI, o

qual se utilizou de empresa rec;is'r<di! em r·ome de l'

,~.

a F/\F '<- Administradora e

Incorporadora de Imóveis ltrl1.)' 1, 1\LBEPTO YOUS ...

sirr>ulou

propriedade do bem, fom'il d•l 'ociec 1dc• ern ::c •

I(' r·H li 1paç?•1 entre a GFD

INVESTIMENTOS LTDA e a fll!" R com o lÍnico objel1vc

o n ~ truir

o cdirício Dona Lila N,

rc n

1

Justamente

cuja propriedade pertencei· ·1
Assim, a F/\f

co ,lmlo ror'1 o der •

r-

:1

Lr

-,rf

1

ori qcm e ocultou a

·•rnnr":;<1 'la porre

e a ,f-D rei.llizararn u

1,

p

intermédio de uma

sociedade em conta de par11c" Jaçf'l - 011c'e a FAFE!

:cio lSt('Jsivo e a GFD a sócio

oculta -tendo sido constitu ir.

para inve·.til no rer• r·

nf.)recnd ncnlo, que possui 12

unidades de imóveis em Cu il ba.' ' No wmpuladPr

APLOS C.OSTJ.1 roi encontrado

um Instrumento Parlicula1 de Cor. 1prorr 1sso de l nc<

l ÇiiO

1

INVESTIMENTOS e F/\FER fi r 1< n a rHdo <'r
FAFER é proprietária do imówl e q
em favor da GFD, que assu1 .e

'l

r omp

ir~corp o

0m·~ le,

·

rH' l

o'li'

fmubiliária, onde a GFD
1 ri~

nr•r- 1o,

')~g11ncio
~o mnril

o acordo, a

e venda dele

o 'o ill • n ec fiei o. 283 O nome

cc' o1pro1 s•o de <'

280 Anexo 68.
281 Anexo 69.
282 Neste sentido

é o dcpoimcr I c c: Ml

ADMINISTRADORA E INCORPOI , '

rA I

I BON 'IM 0/\ SILV/ f'
IMO' I S fi)/\ J'C

~

sociedade em conta de part1cipaç. o u cic ., rArEI' c o socio o c
sido consti tuída para inwstir r•n u1 , ,.,, rr· •ntlio 11 r'lo corn J
Antonio de Freitas Barbosa". IPL o, 11. /01 - (50~ 0 1 ~,.., 73.201 t; -1r
283Relatóno de Análise de mit 1

a ,, · .,

tci,J n'

J. ." 01~

r 1.

•n ,uw>ro.
•

t

,,, 1

,l'l

"

qual diz: "QUE, FAFERa r rr ·1trwés de uma

• " r;1 D é "OCI C par LiCI pante, tendo
~~ 11 in· r•;s •··n r:ur''iba, na Rua
l/1•<- GFI
1v• n

1 ~

do5 au los do Inquérito

policial1041/2013-4, Eproc SOI\9S'i7- 'I/'(' !.11011.71 llO.
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r

do arquivo apreendido ó NJ!O JlO_C, dJra reter
PIERUCCINI.

JOÃO PROCÓPIO, a respeito do: investime ntos da ,
sociedade no imóvel, na porcc l<'~, r 1 de
De fato,

an ~livwry

~.n:.

1

Neste mesmo sen tido, h;í documcntr

Março de 2016

a;

de• •mciado

ANTONIO

1C<'ntrad" no computador de
rnc'lcic

a ra rticipação da

' él

x1•

'! )~

os ex! ·tos ba c;

da GFD "'ouve transfe rências

totalizando R$ 1.400.000,00 p< a a í 1\FER. entre os anr.
que a propriedade do bem per cnc • ao dnleiro. Sorr e-

2C10 e ~ 011, o que comprova
stn n fi!! J de a F/\FER ter pago,

;m

entre os anos de 2012 c

'fll 1

R$ 1 tll'iO.OOO,ClO

provavelmente pela venda c•' t

;Jr''

dils 111 • l rJes aulôr

YOUSSEF. Da mesma forma, n 1 an llise dos e-rnails

ar· r

TNV 1 ~TII\;1r:I\JTOS LTDA 285,

c; c'e propriedade de ALBERTO

didos co

os denunciados, há

1

e-mail enviado pa ra o dc11 rncllUO E l ALDO, c

nda div·rsos pagamentos e

investimentos feitos pela GFD, nvi, da em 7~ 09.201' .1

se r teor çonst am pagamentos

para a FAFER em 01.02.2017, r o v'·lor de RO:. 210.0(0,(

80.000,00. Inclusive, no

CO li

r t 1(1

GFD referente ao ano de 201

c

TI

de• r

"I, LOS

co~ 1

que r ll•sta dc~'·it

·~m 711.0

7()17. no valor de R$

oi "' cor triJ do o balancete da
R. 900.L '0,00 [Jilra a FAFER -

ADM. IMÓVEIS.287
O imóvel Pnco l ril- c rcgr~trado P<' il
de Imóveis de Curitibil, crn

1H'

c. FArt

,l'

Ltda.288, não obstante pertcrKi' -

1r

r

Destaque-se r rc
atividades ilícitas praticadas p r

f\

íru 1 n° I 1.t1SI<, no 8° Registro

- 1\dn,i ist

menor -nrtc de~I · -

285 Anexo 71-lnformação Tócnica 11
286 Relatório de allill'w dC' r•·
SETEC/SR/DPF/PR, p. 27(,-307, j•m:;1
287 Relatório de AnáliS!' de• 1111
policial1041/2013-4, Eproc 50495:.7
288 Anexo 72.

r•r
~

uno

• :1 ~, i v

BERTíl

•o a

OUSSEF '

"11 1\ 101\.7(1" • evento ·10. !V
/:r'll '.
c•
ciC' ir
'M! IGl
q1
o nc ~>roce,,,, 1011',557 J 1.;1

11\

[l

ITONI 1 PIERU C ·

caso do escândalo da COPEL~ .. f, c Nnais, íorarn arm~c
284 Anexo 70 - autos 11" 'i0311191 11'

r<l c l nc• porild ora de Imóveis

hcJa ,,

'I. Cll1 -

'I

10

)US'>EF.
;ils
''

conexões com as

20'l3, dentre elas o

tos nil rc dênria de ALBERTO

I"

·1."' Jl ,JfP

1'

1 ~~

~emo 1323-14Even o 11113 (/\NEXO 10).

-lo~

- 'os do Inquérito

1! 110". >0Cl

fontc•s l•rrt~s. em I'

289 Consta em informan"ír.s m n\til' r.s

P 1

hoje a pri são preventrva do eX· f1n!S (~I

I(! ria ( ll 1' ;"lfiÍa

pl

r 'I;J•.

I'V('

c•

"Íro r·

){)()3: "A justiça

decretou

""gia -opc 1 e ex-secretário da
141/170
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r · RJIL

YOUSSEF, durante as b usc;~· efc~·ua d as 1a oper. ç?·1
ANTONIO PIERUCCINI, assin, .Jm por VI, LSSA Pl 'ES

1va Ja to, r·hcques nominais a

como mostra o documen to ? rccr. i id o r c, cornptn .l(

,, r ARLr S COSTA.290 Inclusive,

foi apreendida urna l abela

se 'Jrc co n trolf' de rcce >ir

PHARMA, no computador de: e t'r&trmo, c•

1

que

C:(

lS rderc

291

BBB 6244

de propriedade c

1

vr JSSEF.

lien •ccini l • ::os la

ANTO NIO Pl RU Cl NT

IT

/ d

• sua fi' li1

c·~"

até •

ét •

c r [rnpr •rlcir;,

90.000,00, em sua cor til

pe~.~

o d enunciado ALB ERTO

V OU~ -r ç 'H

1!,

11

Ri ~J·d

~.08.?01 1.

lrc-c••n - Jrno recep tores de

Con sultoria Comerei·' e Laud, . l ~~ lt:s ti n s- emprr ''
ele clin .:iro. 1\ fi

XC60, placas

' li' f'JE' 'JCCT"'T foi sócio de

,O l, e a

P 1

de valores em

rir• sn· c•sc- iltirio, conforme

pagamentos de d oi~: chcqu<'s,

e p o r ele utilizada para a l;l',

ntre~Ja

1 <' I'CÍc• '·1 Vc-lvn
H~

' IT

será explanado em no tónicc s"ruint". 1\dernaiç, 1\ '

CARLOS COSTA no Pscritóri

realizava

rr m~ ·

·Jq'ciro r "Jistrildo

tes ] empresa STAR

·,1• ;Js er' ' ·adas de valores "em

qs

mãos", com a inscrição "ANTOr 10 CARLOS", indicanc'o .
espécie. É, ainda, lar;mja de JII.P.Enro

me 'urador da CSA,

BOSI\. L r r

'~

1cr

u ci··

1dc
nrcr'
q

a

YO USSEF 292

rt 0beu, ainda, R$

... cr•jo 1 opr

Qt IS<:EF

,r ravés da M.O

1

tário é também

rr 1,..,ida socieda de

foram vendidos no <'''') de /(J1
Fazenda do Paranâ, ln~o llüben. 111 :;é111 fo·;u
possível fraude contra o c)overno
1 r•'i!do. n
tributários da massa falida da ernp(( ,;; 01 'epar 5;
Capei fo ram detidos por r>olici<11~ 1r> •I· " c> lev~c
os ex presidente da estai ''· ln~o ' ''
Fiorava nte Pieruccini, r~ r resen t '"
o Ministério Publico FstMdu'''· fJIIP o
em três dias diferentes a Jblci<•s Ir
pela Cape! e depositar parte dos va
do negócio. [...]. Segtmdo dccr••to
impunentemente e, ao oue parece,
facilidad e que possuer 1 na c >•
htto:// www.estadao.com.tlr/arqu ivo/
290 Relatóno de Análr~ • de mel 1
Inquérito policial 1041/2(1 r 3·4, Fpro

''
<!r''

rclaoor>" ·~
mc~io di! rr
lndu~tn,, ,. C.
~~para o Ct nt

r

o .Jdf'llinis rados Lu11 S(·
•velr'lr ,. o d olc•ir

r<J, [... 1Ynv.sc
c 1 do ~r " c ltillÍ, r·n C:

IP<t't " rlrn11

J<'

Or'!'~ r m divcr

s contas l an
le '" silo prr• ·•ntiva, "tr la
or tinuil ara 1da em sr n r·.
rc· • · (•'O c·
t'í ·11oc; • l
o 10 nia/2('( , nol/0030. 7'
I" ·e•rdida 11 60/20111 - fi
0119'•57-111.; r 3.1 1011.70CJ.

. • .:te

1.nvolvrdas em uma
ilr•gal de créditos
(l Jlu a
>flcl. 1...1 Três gerentes da
rri<I'J!'In. 1. I Estão sendo procurados
a S Vil, o " lvog •no A ntõnio Carlos
'
r. 'JI" ., o f...). Segundo
cl1c c:,kr r c c e r reruccini teriam Ido,
p;"iJ lcs ,, ·,r .. '1 cheques emitidos
j.ll

f'l U)ll 1

rnrnn~

n?

" w' ilh
rai '91fOS,
" \ut
Kl. m).
([ 't to

, b

r•ri'rl

la Ol"cpar, que era parte
/ild il e que atuou
r•r-111'' 'J insegurança peJa
•,
L
o juiz (Fonte:

' '1'11

? IN 01 3 dos autos do

291 Anexo 73.
292 Anexos 71 e 74.
293 Anexo 71.
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6.4.6. ConjlJ n •s r" 1 11, 112, l U c I 1 d

[difrcio 11•irapuera - São

Paulo-SP
Entre 1'1 de 1

YOUSS EF, agindo e m cone 1r

iJ I ço

de 2'112 e 23 d
cr>~

e 11nirar c d e

dul ro de 2017, o denunciado

9

nn os 1"nunciados CARlOS

AlBERTO, JOÃO P ROCÓPIO ·~ E' liVALfl 0, de fo1•n

srrcn le, ••ol urtá ria e habitual,

'1

dissimulou a origem c· ocul ' • 1 ,>r prip•j, le, por', a r

113 e 114 d o Edifício !bi rapuc• il, a ·lquirinc:o-os po v
pouco depois, pelos valo res porrnais 29~.

ns

INVESTIM ENTOS LTOA, por ir 1 C'rll 0.dio c
realizou, em

09.03.7012,

rC'Jni;j

1

demu•r ;;1

rrp1 nra de-;

em verdad e, não houve d 'il)('ração,

:ez que c

1

representava todos o s suposlo'i sór i os da CFD.
A Gfll, enli1o, ;1dCJ11iriu c'
imóveis referidos,

pc~lc'> s

rr I

2

:Jdntliri d·' err> no me da GFD
'\ 1 LOS

mails apreendidos com os

1,

LR EPTO. Este últim o

. unosl rner·l e deliberou-se
'1S m/wr
"lU

ri1cJc

"lõ.

r-"' lilC!Ue-se que,

CA LO S ALBERTO

%

TtTNVr

rn 1 '1 dr· ,.,,..m de 2012, os

~ ~

u, qct

valo rP •I • I $ 711.0 0,00, R$ • 3

, conforme registro na malrínr

• s n° 111, 112,

• s obfatu. rc 1os c vendendo-os,

sóci os, 1 il

de

favoravelmente e por unanimi• 'Jcle r)(' lil

bens for·

;r·_ •'·Js r 1 j1

c•r 1 val ores claram

~n·

•nu 1cia clo~. há nw 1s;

ENIVAl DO, com reli1ção de p; ~prn~ n los <' i nvestirnen
294 Conjuntos situados no 13° pavinl''"IO ou 11° d :1r d0 Erl'líc
n° 404, Consolação, São I i!Uio-Si'
295 Anexo 75.
296 Ademais, no comp11'"dor dC' C Rl.C'> COSI/ segundo ~<'
60/2014 - BIDONE (I ·eniO ·' ,.. •!
aute c~ o I •ll'
•c·
14.2013.404.7000) foi aprc•cndid,, a r fc ,. ,1 ~la U< rcuniflo •, ~
n. 111, 112, 113 e 114 do r dil ício lllir 11 • , si lu,, 1•, llil Rui' ' •,

58 IJ'l,O'l e R$ 68.000,00,

1f; und" '" . r I;J r~ náli se dos e1

c-

wir~ d ;• f'iH

n denunciado

a 1 FD no período de janeiro a
, 'li

r:~

loc

"' lo;, l<ua Sete de Abril,

dP 11 •áli~ • ct ' r
'·' 1"'11 .'Od,, FI . p;H d ,•qu
·1 ~. 011' ' ,ii

•icli~

apreendida n°

1 proc
i~; o

5049557-

dos conjuntos

s.

297 Anexo 76.
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~
··,

Mt

r

IISTÉ RIO P úBLI CO

~5-1 ..

·rull

setembro de 2012, enviado :rn 28.09./Cl2.798 N lc
referentes ao imóvel em qucstào - todos os pag.m c •

st;1 os S<'fJ Jiptcs paga mentos

7_Abrii/Marsans": (i) R$ 7.656,• 2, C'T1 14.0.1 2012; (ii) 1\

1.0 0,00 crn 15.03.2012, (iii) R$

6.145,00 em 15.03.2012; (iv)

R~ 11.300,00

emll.OI1.20 li

Os referidos

11

muito acima daqu eles vendid<-;, qt•ais scj1m, R$ 12',,/1,
e R$ 230.000,00. A pcquen<J d

~ nci.J

lcn

.~ra l

(pl 1 c

valor em alguns casos pelo d bro da aq JISição ,., .s'
Com isto, os denunciados nud eram
praticados. Para dar ilparônci

de tifica h~ ç:r.la sigla "Imóvel

''r•squenlat"

dr icgalid !C' iJ vron !;1

realizada em 15 de outubro rk 20J 2", Clli W do CAr 1_0

c utubro de 7012, por valores

'. r$ 19o.roo.oo. R$ 152.soo.oo
r' ' ·eis r , 'S< ··) c a venda por

e ) aqu sição foi subfaturada.
eir

proveniente

·i t;t "!\la

d~

dos crimes

rcuniiío dos sócios

3F 'TO, ·1 •PaP•io de VOUSSEF,

"delibera" pela venda rlos brn~ ')''.
Entre os dia• 70 c 21

:Jc ~c r ti

apreen didos Lratandn da vendo~ do 1efcric\·. irnóvc I ·m
aparecem "copiados" nos r cri

O!>

c 1 1,ls os <,.r

JOÃO PROCÓ PIO <' CARLOc- (f)STA.

r1

Ult

n,

1J<H

't 1

rlivr> rsos e-mails

Li o r•Jm das discussões e

• I •• CN1\ALC :'1 QUADRADO,
r, v ifi ' .c

c ,

escritura foi de vend J foi RS ~ /.500,00.
6.4.7. Emprec tJimento c1 n Lau r 1 de
Entn: 2010 iltí• a rrc:scntc !<ti"· o ,,, n
em concurso e unidildc de c' ,í,..nios co , os der

. 2r·12

1n

tl ('

o va lor da

•s-RA
r• '\I l"lf"'H) '"'' lSC:EF, agindo
rArt.f)r '\L

rrno

PEOEIRA

DA COSTA, ENILVAOO QIJ f)~'IDO, J •t \0 r>Pn:r
JOÃO DE T EIVE E ll RGO LLO

r•

ç \N ORA RAPHArL

298 Relatório de an<ilisc de· ' ' l!'ri;rl de ;,r, rrnâtic<t
SETEC/SR/DPF/PR, p. 27G-307.JUnt;• .o no Proccss:J 50'19',~
299 Anexo 77.
300 Relatório de an~li~c de rn !cri;• I de in f< rmál ic•
SETEC/SR/DPF/PR, p. 2~2-27 5.J Ut1 1 f 1, o f'roCl'5 S0•195~

( c
-1 I

( .n
-'f

11 "\Ã ES rir> fnrrna consciente,
o·r; I Sf>Si''·Cl\ - Merno 1323-14'' JOO/PP I • en' o 11 13 (ANEXO 10)
'f''

I SPS' Cl\ -

i. )(

/f' r

1 cn

•

M<'mo 1323-14f .J (1\NEXO 10)
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R/I L

voluntária e habitual, dissimu ou a origcrn e ocullcll'
formado pelos Lotes 08 e O~J. da Quadra F, do Lc.tc

">r

situado no município de Lauro de Freilils-BA, com

' ck t1.8CO n2, avaliado em R$

5.300.000,00, bem como do crnp reendirnento que

icdadc de SC% do terreno

'lc Grani;•<; Reunidas !pitanga,

c

•Hlo rnnstruído sobre ele,

:

chamado "Dual Medicai & L r:-inc ss- En1r•resariul O Jc

iw", bc:ns <1dquiridos com o

produto e proveito dos crirn s antecedentes jéí rncn

•lo , praticildos por ALBERTO

YOUSSEF.

Referido tcrr c~ o foi adqu,rido em co

,. m a cr '"lslrulo ra UTC 301, de

que YOUSSEF era sócio oculto. por interrnedio dil GFD
Restou apunc1o q ue YO USSEF wns• ,

a soc1cdade em conta de

t1

participação para a aquisição 'o referido cmprer•rHfn

1do a GFD a sócia ocu lta -

em verdade, o denunciado VC iJSSCF - r a UTC, al ra'/1!
RIBEIRO PESSOA e JnÃo DE fEIVE E AR 'l0Ll 0 ,
In1cialrnenle,

1

~ó

<1

maneJo do oleiro Alfl

301A relação de ALBERTO YOUS 1 c a UTC {~ de lopq;• dai
Relatório de Análise de rrvdia apr.•c· Ite.;• n" &0/2(11'1 - r I J 1;~ 1
1041/2013-4, Eproc 504<JS'í7-lt1./l
10~ 7000} fo aprc(~.,d de t
no valor de R$ 110.012,/9, dalado tk 29 de outubro dl' )( ,)•
cláusula cxcluincio a incid'"'Ôil dP " 'l .
302 CARLOS ALBERTO CC;SlA afitr ,.,: 'por volta do an l ele 20
constituir um fundo a fim de al>riq • (ec-ursos do mcsm ' '1 UC
GFD INVESTIMENTOS LI DA, CUJO r •'<~I veio do o•.telio r 11 it
esses recursos, em torno de sc1s il •, 1e tmlhõcs ch' reai~. vr•io (•
oferecido em garantia re<ursos (' 11 IÚI ;m~s que f. I BCRTO vo• JS
banco não aceitava fonwcPr <tfH
• r na 'to'lli' ele 1 ;•·
r
pretendia evitar o ingress. de out
,., ililts na Gil), ori. '' r~ d
que a a Gl D seria urr• 'inv<~\\ imc:n
'<~ntontal', 1 Hlavi;t. 'n· p
ocorreu a necessidade ci(• i!por lt· • ••wrsos r.m espc\r I' ele· \
outras operações relacio• Hl"ls a
11 isiçno d
um <'" ti•o e
vindos do ext erior foram adqu in s ;.lu uns imc'vcis, c " ' o os
YOUSSEF morava em Sã 1 naulo h
de Freitas/ BA, próximo ao aero1
torres, uma contendo u m ct
investimentos foram fci•'ls~r
sócia o culta; QUE, j unto cum a l
por m eio de RICARDO PESSC
demora da liberação d o' recu r .
referido imóvel" . Termo de d(•o
nossos_

'1' foi o •11f'r~d • ".!1 i
r qual ab iqa u1 1 •< I•'
r ll~K<,. odn n t IP~ic
r
1r gnrt"ci .;!(..Jl, •

oresrt cl
lü

a

iH~

x tcriur,

t• fiO\

iisíc;ü

vous_

1105 i! tiOS

de

t n

1

'

r

v
"1>1 1
1

v 1\JSS EF,

1

1"
,.

<1•

CA RLOS ALBERTO,

P"lac' 11 de C/\RLOS COSTA (d.
) los il ' os elo l.tquérito policial
1 r1• m' o""''· a UTC c " GFD,
llllratr estranh;omen\e, há uma

io cot v 1do ror YOUSSEF para
o "xrc r, strrrtll1do ai empresa
lt• t· bar ' J M( rol Lynch (...). QUE,
il orrna c' • 1m ''mnréstimo, sendo
tha nr •xlerinr, ltiljil vista que o
~<'!< '" o \ l'"SFF, o mesmo
,, ra ôe~
1nc• ir·~. haja visto (si c)
11 --iio
ur 'I tcl crn S~lvador
' .. t Ql li a DI VCNSHIRE efetuou
11 ro; -' 1E, nun esses rPcursos
t d t/SI , . nóv<'l ,.m que AI RERTO
..

IC
OI
ITEC en Lauro
" t!o
" ai '" t rrposto de duas
, • omr.l "~ O mé i i co; QUE, o~
c ~ iy
'!!r r' 1 UTC e a GFD a
it
m tlt RTO VC J SSEF
l o que r om a
o Ct c r 1 •i o
l a com ra do
'lt'JS' 1• • 20 ,·l.-104.7000), grifas
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1\1 1111
em 01.011.2010, rea li;ou retJt
Celebração do COmpromiSSO (

T ÉRio

o r

PúB t

-,o de sóciJs fo
C ~t~lld.

CNnpra

)( '

lo é a aqui<;ição c•

c~r

ao terreno crn Lauro de Fn•it .. mnslant " dil r

tr

il

const rl lir"10 de um·t Sor.N'adc
'lr<

O valor lotai de aq11isição

'' bens i1r·óvci

5.300.000,00. Refe riclo con tr

·o

"lldime 1lo de

Também foi enviada cóp ia pcl; f' í•nria
Mais tarde r
Desenvolvimento Imoniliário

:J.fl

desenvolver o emprecndimc n

Assim, em 11 de julho de i

fo i de R$

~d

• i\n f' l

EI' 'F F A RGOLLO

; , n•nrcc;.

1t il Ir~

por CARLOS

r~

finalidade de

GFD lwes 'nwnl

1
<1

mandn d e

l't '/\L MEr;tCAL

·nr~

1

r•l 1.

1

J10r

s

I f !Cf
·~l

lil V''l

os

p ,~Ja mc 1fn•

1

~-·

\11\T/\U

r JS<;EF, rnrr

i1 1 icip·

la•

Nos cr 11pu H' .1 t'

riilr

icr'·td", pela UTC

e

'SII\

r

• r'ils negociações

' ( f D há cónia de

cl Jor

,, qr\rim '•

conversa de e-mail c•nl re o ''LPI'nciado e se' i s
estabeleceu a forma que l o

nj•

"In r

'

O''" ~

JOÃO PROCf !'lu

envolvendo a com p ra do l u

1jr•to V 'r b I ilU o d e Freitas".

11/2013), foi cnn-;t

<!

ALBERTO PEREIRA [lA CO S ~ .

ecíficr1 (SPE) para a

t:

urr:.

, n•1Pic? alo r ·prc!. r

pessoa ainda não idPnlificad

c ó~ito

if
)

/\inda segundo o

'\.

evcrá 'r obri9a toriamente

Vlf 1i1

f )Í iif'rC' ndi1' J

it•tóvcis referentes

a:., n 1

1

ocr

t.él

constru ção, nos Imóvc•is, de •"

J os be

.S'i6 c , 6/ J7 do Ofício de

Registro de Imóveis e Hipoler '> cjo Município d L-tun

ampliado para incluir

IH

1\1 ICIPAÇ ES LTDA304 e GFD
~. •1sl itut(i J c1e Sociedade em

PosteriromcntP, em 14.05.2010, 1 U
INVESTIMENTOS LTDI\ celeb I' i <õlnwwn o p;'r'", rd

contrato, os sócios concordarn c uc o obj to

su1 c 'at 1cr te aprovar a
wstãrJ, on' or me comprova

~

1,
rj l

a "Ata de Reunião dos Sócios- Cr lcbração de Cornrro '

Conta de Participaçã o, cujo oi

Sexta-feira 18

r

PAT I '-...::-

303 Anexo 78.
304 A UTC PARTICIPAÇÕES S/1., c•" 1 I ,;u 1 t'llt 19: ', 6 u, ,, I •I,
UTC Engenhana, a CONSl R/\N, a ll '1' G •5. ,, UTC )• 1
Investimentos. Anexo 91.
305 Relalório de Análise lc míd1.1 ,>"''' ·dida n" r 0/20
til .. I ] 101 I li
polici<JilOIJl//013-11, Epro coil%
306 Anexo 92.

n

d ·l

1

1

l'TC, na qual se

111' iç'"o do imóvel.

rPt :1r· -,

a r;FD, envia para

,,. <'liTH

rí•

t "lb . :>,
·n•

'11,,;•

ll""S contrPiadas a
lJ1: Ddcsa e UTC

'o~ ·•ulos

do inquérito
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< {~~,~~.

~

-tM)I r,

1\1

.us-ÉRIO

Púsu

L

MEIRE POZA e ENILVADO QU Dr \ DO uma aur it·via

, com a 5· .guinlc~ mensagem:

1

"Lauro de Freila•, os seis v;;lores ir f< n
terreno

nncxr

em

as

11otas

1

r 'fNc- ~C'

r s

ro

pagamentos. O 'Jior R$ J 8S.774,kl 1de•

(destacamos)

30

1.,

(sic) compra do

d ~ta lh 11 mento

e

1bérn

.J

il c ompra

dos

do terreno"

'

C'lf' 10~

Ern allexo aP ·de, i lo e-nwil há

•s, da lati 1s de dezern bro de

2010. Nesta data, às 10h2'J nin, SANDRA RM'I A
operacionalização d os pagalt" nt0~ entre a lJT(~ ~~ rt

UII 1ARÃC~, responsável pela

fosse ocultada, envia e-mail it ll il t lado "ProCJnrrnrf'P r

c• Ic• lerrr• o I iiWO de Freitas",

no qual aparecem ern cópia oç dunmciados CA,,LC. S

C 'l e J OÃ J PROCÓPIO, além

de LUIZ TROCOU e JOÃO Ar:Gnl ~O, ambos da lJTC

o

.; a que

00

1

pr''P' iedade desta

do e milil há a seguinte

mensag em:
"Senhores,
f;oz ncc •ss; rio a programação

Referente a compr 1 do terreno de Lauro t.c:
finançc:ira para P•lll•' e
las p H las nll' ' '
P/IRCELI\

VI

01/04
02/04
03/04
04/04

RS r., 10 O'lJ,OO
ol L .LO
H
~~ ~ r, JO.OI l,\lO
RS 1 00.0( tl,OO
R~ ;, tlO(,.I 00,00

TOTAL

f\

1/\L

l IC

04/01/ ~1

11

Otl/f 2/. l l1
04/(J.! )( ll
04/011 1011

·,n li(lp,,~;jt•s

r: l

!iJ

:i J.OOO.OO
,

01:. ,L ') Gro
R$ lOO.OOO,OO

).('fl0,0(1 i~~ !O .000,00

•l.OOO,r. '
J.P'l0,fl('

1

c!ever;;

RS. 300.000,00
R$ 100.000,00

N

·fetuildO pelo 'valor

~

r·

H OS GNl ri'

Fnvorecido: UGI/\ I I C
CPF/MF 0'1'1.5695

o urc

VEi\ ' • '\j

Com relação ao v~ ur ~ • ' RQ!JO_JL.!'Iil!;.

total' do nc\]Ócio 1

"••nad

"

BANCO RI I\L- 3 .,.
AGENOA 1G74
CONTA CORRENTI •\ '11

1)

Com relação ao v;• qr tJ ' ido a Gr:Q. o

ITlt'

1n

r ri• ser dcpC1\ tac'•> 1•'1 conta da UTC

Participuçfll's:

UTC PA Rl.~n'AC,:{ I

I ,.

C.NI J r./

1 ,11.: )

C

BANCO Rfl\1 S//
AG.: 0689

C/C. 9705 12-8

307Anexo 79.
14 7/170
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Qualquer dúvida estou i'(l ·q tciro dispor.
Alc" 308

No referido C"\ocur•wnto verifica-se o•
va lores devidos pela GFD. Ass· n, er 1 frente aos
pela GFD constam os

se~

ores

l

l

1

total

Kiil~

(ii) R$ 120.000,00; (iii) R$

de R 1./35

Analisilndo us !ransilc;ões bancáriils da
bancárias e diversas tra nsfcrf

1tcs da 1 bela como devidos

:,•

1011lar tes: C, < )2

.rn' ,··;

314.328,36; (iv) R$ 314.1150,3:1,' rn

Vil

,;, motaç<if'S manuscritas nos

de recurso en tre .,

segLrintes transações, nortindc d, ( f D INVESTII\~n JTO

fc ram identificadas transações
J '

rw

êl

09

UTC

Vale destacar as

1gê•ncia 2005, conta

IISB

corrente 2005002928 7:
a) emissão

T. L no diil 04.0 "' Cll1
~ \~TIClfli\ÇÕf 5

conta da U C

il

or de H' 302.174,65 para a
356, a'Jência 689, conta

no

9705~J128;

b) crr•issão J

f(C' n o di·1 C7.02 " 11,

cont a da IJ -:

r· , ~TICií'/I.ÇÕl-·

,,·ar de

1 '0 '100,00 pa ra a

356,

Jl'r ci, 689, conta

,o

9705~128;

c) erT'J:,são ·Jc• 1' I

con l<l da U -·

1

n o d.;. 19.'1'> ''1]

'T!CJ '1\ÇGI S

r

;1 or de 1~'

3111.328,36 para a

33, il 1 .mia 3689, conta

o

1300J.IJJ 31;
'' :Jr de r • 3· 1 50,35 para a

cont.

Jo LJ

-:·r .r.r k1

.. ,GL

1 ..;

J.},

.1

!lll.Íu

3uí:s~,

conta

13001•1331.
Assi m, rel<l ic c~r>ti '-de cJ > va le •
constantes das regist ros uanc rios r·1o h' duvir' ·s

ar

s <l mão 1a tabela e aqueles

]U

l r:111 sferc

1

ias c.;' i; iarn respeito

ao empreendimento em Lauro rie r r(' ilas.

308Anexo 79
309 Informação 55/201'1 - -.,,exo fiO
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Inclusive, o d••nunciado JOÃO PROC
para uma funcionári a da GrD. no mesmo dia 1 1 de

Março de 2016

~A L

"' enca m inhou o e-mail acima
'C' mbro d e 2010. às 14h25min,

solicitando que a destinatária coloquc no "fluxo" -i c pas

ntos 310•

Após, foram c nitid,Js quatro notas pn
LTDA, emitidas todas em d · · " '' c rlc / 11 '1,
.., a

ó rias pel<l UTC PARTICIPAÇÕES
s de vencimento idênticas às

cantantes na tabela aci ma (e ntre ja.1eiro e abril GP 2011

n que a tiTC se co mpromete a

pagar aos vendedores do i mó l!l (f '!COLA G1,CTJ1 c .JC

{AGA M1\ l S G/\ETA), em cada

um dos títulos de créditos, o v dor

da uma. 1\ GFD, por intermédio

c R$ 600.000,1)0 e11

do denunciado CARLOS COST , élf <uece corno av:Jiistêl
Assi rn, cntrr i·1 nirr• <' nbri dp 2C'll,
da Quadra F, do Lote<Jrncnto

Gr<1:1)a~

Rcun'·J"s I ·

n'

·1ng

negócio.311

o formo do fl P.I'ls Lotes 08 e 09,
n no

iH

rr•tJ'1 ÍCÍJ1ÍO

de Lauro de

Freitas-BA, com áreil de 11 pn m7, f• ade1uir -lo ''" N

,/l~r/'1 c

GAETA, pelo valor de P~ 2:1 fl 00, 'r. em <;orir•cJ

ITC c• Gr ""'~.li} Pan evita r que a

r· cr ,

•r.JI\ ri')/\GA MATOS

GFD e ALBERTO YOl' S EF ;•r .. n•c ·s~cm r·o llCÇJr" · >. •

TC qr1em faz o pagamento do

valor total na conta dos v 1d" 1o res, '><'nd~

ro flél9él'iél

correspondia - ou sej'l. m ct '

.!

·i

valor

'l

e

él

p;J rte que lhe

c: nt1 da liTC P.I\RT!CIPAÇOES

c ire'

LTDA. o que efetivament e rv orrc:11 l~to twlo •nn

1r c dis ~ nrJ iilr n;jo apenas

empresa GFD. mas sobrel t" · " n.1rticipaç- o ,~' A '

rr

confirmou que os valr·•cs 'Jél r ·D

''lluiv;, Pr" t•s .,

a

YOWSEF. 1\ própria UTC

0'}'

diretamente em sua cc nta
Há, a lr. m t~ i :.

rr.

·,é, ie c • o

e-

GUIM A RÃES cornu ni 1 a J

\o

DE

Tr:

GC

ALBERTO e ENIVALD

QU

e a data

das

t

'AD

E E

os 1 ;'fl • ·'

_pçõ •s, p; r

.<;

<

n

t

1

re, ·'-·' > por rada empresa

·,c

'pl

A prór ria esl ' .ura iio rlc •1·r • s.H

la

1

310"Prezada Natália, Favor olocar

flux''. ObnrJ H

l

(

1

RAPHAEL

JO•"iO 'rlOf'Ó IO, CARLOS

l ( f

de vencirnent

q tJ " SMif r? A

1

ilS

ronta c • flnllic" pação entre a

Jl'r.v ' o".

311Aflt'XO 7R

312Nesse sentido, MEIRE "OZA a • ou· nuE, a U IC ·
Lauro de Frc1tas/B/\, c
tcrr ' 1
<IC.I"I
J' \
313 Anexo 81 a 90.

•cia

•;ro

r•m

r• ' en>prt~cndim ento em

\Q
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n f\ L

UTC, através de JOÃO DE E! VE E A !~GO LLO e Rl
administradores, corro sóci; osll'rlsiva, e n C I O,

~r O RI EI ~O PESSOA , seus
no sócia oculta, no referido

empreendimento, já<' a evi de .enwnle u1na fc>rm • de c

1r1 r o

empresa

314

,

verd 1deiro proprietário da

no caso A LB ERTO 'OUSSEF.
Tanto 'S rep~t~ 'llliJIIles d UlC, J

RIBEI RO PESSOA , CJI11 nto

'l

\0

rr-<;rnnsáVPI oPin

TElVE E J. RGOLLO e RICARDO

··r ani;

RAPHAEL GUIMARi LS, e.

rirKif lllll<' 1le, C • t_OS

PROCÓPIO, subordin;.dos d

OU

para a aquisição do

J:,' c 1lo pnr p;-rtc da

l

rriJJn..

EF, l1 dww

tec:

é•

i

provenientes dos cri rnrs pr<·'· 'lrl"~ por Y()ll'iSt:F

10•

os valores provenien 1 (?S do

es

'Cierior, nlí•rn

I;Jql •

rios r;• '•'~~'CP' '1S, SANDRA

'l

~[ RTü,

te de q

U '1\ ALDO e JOÃO

s vai,Jrcs utilizados

'C ,

INVESTI ~E NTO S LTDA, eram

'c~

·wen1cs

v·1n' 1gens ilícitas

recebidns por fraudes m lidt ,-fips ,,·,blir;s

formado por grand e~ cn1 p•

eira:., u111f 1rr·w r,'' ridt

denúncia, aos quais s ren1!'

r

•r

f>r

•vi,

1 J,,

; i

('~

eles PAULO ROBERTl COST

GFD Investimentos U 1il, co'l'
dos autos n° 5073'175-13.2
conhecimento de que i1 em r

'c~r

<'l

prometen do o pagarr nto c'r

Adern 1i~, St d

~ ILCilS

r

11 'trr ·

ro c n

LBr

RJ\ r. RlC RúO e
me dNno'~<;lr

1

..,.,

il

p•' li

c ,. c

rETROBRAS,

"c

1r.os, dentre

Yau~çr

,,·.,,r.. ,. '"ZC~S

Je•

rr·' r SC''
r c ~

t1 '1011.700() f1' h

2 c ~1 da presente

',

cn d e hrhilda, ·c m r· '

o nnlic i, I

P" e~cr i tório

jlmt :JCI 1

da

ao evento 1

rr ~~ 'I'' • n in ·•...,cnas tinham

t crn CJI

N a r •nilndada por

YOU SSEF, para que o~ v'llorc•c ,~jt · y, • o r r! c• " Ir 1 'i· 10~
Destooue-sP.

r nn refpr'ck irnó1

milionário, chamado "r'Lal i'·

; ai gl Ruc;irH' s -

por 70 sa las odonto rrté•dicas

7 s 1li1c

Cl'

pre;,;1ri

um Street Mal e duas torre

11 dc•ncnrk 1tc~.

Segundo inf ormações o errh

•rnc r'IC''1l

314Neste sentido são os d ··omw"

dr

(")

.,, r1 in

llll~ll'l 1 !1 "

l \

('C

l"o l vir~o

•wi o rl0

;pr

ai Or 1r<r 1n

2f

" 2 'lll'r

rr.

en
,·~ t;r

,s

1

'l

·i~

dr. rir

um projeto

~ M·r~:

o", composto

sc· u c~s.

romposto por

ilr;1

1-Jril de 2016.

' ilhõcs de reais e a

ICO

\.
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·nsTÉRto

r uuuco F

/ll

expecta tiva é que o valor ger;tl 'ic vc11das 1tin;a R$ r; 1 rn
Assim, ALB EI

sócio (,ct..

0 V l SSF c"~

Neste sentido. a própria UTC · 1forrnou que

vale

C'S

escl ,~receu

o.•

r.

(jl

1 c•1a, co
c~rnolt

<;,

•alore~ trc~nskr• do.

"aporte de capital em <;CP, de Jo per GFl p< ra

n sun conta corrente

dr• está •,e1•do desenvolvido o
'~' sines· , conto todos demais

custos inerentes a ernpreencf • ento i·nol il1;írio desta 1

empresa também

segu• lo font r>s abertas.315

si~1 dos

1CS r

;!

r~s

T1bé111 c stc em •reend imento.

era m aportes "não só para r..,. Jilr os valores Jo in óvr·i
empreend imento imobiliário
10 11 tadc ' ~ 1al '• ~d it<

de estudo do terreno, cont r ; çiio ·Je r rclJ tos..

Março de 2016

d

'J

regist ro, realização

nenlm,

6

n •

A própria

D for .rn e111 c.ccorrência de

'"TCU

•: cmprr ndimcr lo imobiliário

"n ·,n ..disc~ c' m;llr'rula

•r cnn r elou cwe o bem está,

comercial".
Destaq ue-se

r

efetivamente, registrarlo em r
e JOÃO DE TEIVE E

Pr. '1

RGO

UT , r ·nre:,Pr tad

• '> • do nc

o c1•• 2011' '

conc1 etizada em 07 d t• dezeP

proprietá ria do im óvel, " 1r.lc :;cus

propriedade da GFD Investi1w

ív• I

<

Dc·s•

apenas da empresa,

'i· 'lcn ~'

s

empreendimento. V<'j 1-se c '
constituíram a sociechde c
operaciona li zaram a

havendo qua lquer con'1to c·
3151nformJções

dispon• ..rs

t•

:t l

c

' ,

r

:rc

I

Bf

J(l

O '\I

r

Ol

~~
rro

o>

rt •P<'rt!o

veis p la ocultação

A, enquanto

d.! r"n • ,mt;
' :>ri J•

V

' r

r·

imobiliario-investe-no-plirneiro·• 1clr
Acesso em 20.08.20111.
316 Anexo 93.
317 Anexos 91\ a 96.

!11L.
JQ:QÇ <

I rc5 rio i·

'-'. 1
• J.:.!:l'

.1
r' c 1.::.!

' participação

lenc. r ' '

il

ALBERTO

u oJr , pr

>riedüde não

cr- ''l

1lo

'crrcno e ao

A 'n"

ESS" 1\ niío ilpenas

<

cl

acJ;• r' • to. c r 'I"
venc 1 ·~

venda fora

ararn•·r• corno única

IIJCA

"·

de

'~

~

t la

.r

:-omf•rc

t JT

'li • il

u· :, cn• ·• ,..l !c' fw

1

<'rPtuac:~t

•

i) illltC'>IÍ t• • ri!

ro rtdl
•rl)S

J

r· f' te a r •, •

formada crn conjunlc (.om ;
SUéJÇ

u•

los l •'a n;t il'cc•'·t q11c

sócios da UTC, tinhan LOil t1

YOUSSEF, se ndo

H

I'' I CSt•nla

JOÃO DE' Tf t ~ E , RG Ll

~.; ~ • ·til

•n

;·•1

·w·o cócia ' •mo também
c

r

~t;J<;

r 1 r''

1

UT\ ,. da GFD, não

0mr1i5 • cstadores de

..rr::._L J.lQ&
~

i111

rir

s~qvolvi mento-

wro-'E' _ritas-ba/
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F'

·(I

L

servi~o para a constru çiio do c 1pn t' dirn ' ' • >e YO J ~ç

•li

··ci'S ~.rbo rdin 1dos.

cr RL•

1\ Lh ERTfl atu ava n a supervisão

dos empreendimentos da G I , cn re eles os que for<''

eculadm pela UTC. Conforme

visto, o próprio denunciado ~AP
participação.

' 5 .A Lr r RT 1 cor•

>u a soeiedadc e m conta de

I ',,...

• n..,u·n• ·>lvirn ''" '> e Projetos

Grn rfirmp•r que

A con tadora <

Não I•·Jstass<'

·l

LTDA-M E inform ou te• sido (

'Pr!'S<l r 'oi

"

'1,

lri)l

serviços de consultona e o :cnvu
justamente no município de

·1 urc

(

d,, ,, ..>jc~

1L'

c'c Frc·•.rs. Scgtlll

~n

n

Dela l'Y. para prestar

er 1p1 ~endirnrnto hoteleiro

r'o mou o própriq responsável

X p<'la 'JTC c 50% pela GFD,

-~et c.''. /\dc •r"l·~. (' crrt)J ('<

IJfc •mou que tr•vc· contato, pela

as!'i

i·1 "

r

'i.10.''Cl'.

Jo c i'é.l c

pela empresa, o contrato d
"parceira da UTC no referido

(' "'1

.11 1'11<' , ,

GFD, com o denunciado JO

' Pi

cór I

contrato de prestaçã o de .,

viço

oi

e n , •:il
r 1ar•o. r ' ,;

,.il

rcr•ni;·o sohc o projeto. O

1

fl n denu •K •do CARLOS

''

n<.

s·fvos

rn

11' VESTII\IFNTOS LTDA.,

318

COSTA .

Efetiw•mentr'

t•·ll

110

d;

,

de•

os

tiv

dentre eles hotel no rn11nicípi

• strrrH r

'" I , o d

Concl ur -se, p

•ii''s1~

k·

' O p;• ~c J

o ' 110C

apreendido e utilizado por J
encontrou-se docurrw

.,

•i t.•<;

t,

.tr

< 11

11·

computador

W'

nc •n• da empresa,

1

i nl'

r pa l

da arn •!..:

d Cl•nw 1los ''P· cndidos, que

do bem cf

V'lll

1te [

Iene•

E TO

propriedade ocultada c sua <.

l''rn

ssirr•1

la an c

n

da empresa GFD INVLSTIM f

')~ I 1 D/\ , ' JSS. 1r'i'n

'il'

ALBERTO, ENlVALDO e JO A

Pf

matade (50%)

feito apenas em norrH' da ot
for perm itido por RICARDO r
de

administradores

•Jn er

responsável pela oper;••·ionali

1

1r

1

1

:ór IC

a'

''l.

a

c c

H

PES

c~··

i!SSi ,

-,o(' s p·',,

[r,

sendo sua

ócio realiz 1do em nome

•s ·lil atua ;." de CARLOS

J' ,rr d · pro1 rr •dade ter sido
l('TPAÇI I ~ LTDA, o que

r i<'l

rJJ

YOU S

' e

I ._1

f' 'r 1:: 1 RGO ' I \ na condição
r f\ ' H A E'

{

1(!1 .I

I'

'J

.Sd

de

r

r:;UIMARÃES,

ilri"> e a UTC.

318 Anexo 97.
319 Anexo 98.
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O LI CO

6.4.8 . Ve ícu l<
re S"~ mbr·l

<' / (112 ~

•

• /., 1 ·1 o denunciado ALBERTO

YOUSS EF, de forma conscic r• ~. VC' I ntári;:J r llalli t •<' 1,
propriedade, de d ez auton •eis, que
1rn ocull

·irr•Jh u il o ri~c m e ocultou a
m nome de terceiros. O

N o período c

denunciado contou com a
denunciado ENIVALDO, co n f

~ão

tici,

rá v:4'J

r 1C ,

Em ra tão d t sua s
adquiria veículos cor:! dinl

Jlividr.H ·s ilici a·,

ro I·

praticadas e, após, os colocav •mr

JV CI

,,c

i!

1

< ,, '

e

a

6.4.8.1. Volv

n;

Em 10.10.20,

',o< l!nur c·, !o 1\Lr

voluntária e habit ual, úiSsirn u

1 ll'n

ri'

lc .

1

-.cn

1cia' .

culto

~

EF, agi r Jo em concurso

t

1

.1.

-~..

t1

I' irid o cor'1 o· produto dos

rn.

de !,,rJna consciente,

rl

r· ,

em !' · lí .

placas BBB 6244, ano 2011,

t

NTOr rt

r r J Cnl r

IJ il

fr<.1ções penais por ele

·rc _ o

íc~r

nlc ra

fH 'TO YOU SSEF usualmente

{)oi

Vejamos esp r•

e unidade de desíg n1os coiTI

A T0rJ IO PIEPUCCINI e do

OC'Il J 1(

crimes já mencionado!".
Atrav(·s de

r

' ·is

320 Neste sentido, a cont;1dora tv

'I

carros e colocar em nome de tercc
sabe, AI flERTO YOUSSEF iío m·•
mantinha e movimentava contas b
Autos 50119200-97.20111.•HH 7000/1'

~

321 Data da úl tirna atualização do '
322 As avaliações do vd• ulos se
aspx=/web/indices/veiculo~/introrl

encontra -se em e- rnarl ab.

~o

rr1er

"'

p,

'f\ a f
<1nta
hurr
rr ser

P<
1

r

(lj)

"
'

.

"'

X

Nr(

t

(

r ...2 Jl
II,J'

I

"' s•· ccm hcci····r•nto de que o
·~. QUE pelo que a declarante
~cu no• r• ·•ssirn como não

1r

()

is\

l'r KTO Y ' I ' 'il r COIT"Jrar os

.,,

;

!le.. (li"

) VCÍ(,

.'1 I

.!2J

r n( ~ ,.,

I l

ri

-1 ·,c~

nos au os do IPL 737-14-

,,

·n b;•

·.a taur r,

..!.:..! 'I·· wv.•.fipe.orr1. br/web/index.asp?

[XCC'rii l

"

n

(J(1tlt''

,

"''7

C]Ue o vnlo1· por ele pago
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veículo está registrado ern n
Curitiba/ PR, desd e a da ta d

15T< Rio

fl1'~

r

1

r

s ue

ni t'..: 1
•ndo r ;

Pie •u

I

10.1 20U.

- ,\d'JOgados Associados, em

9'',C te da pessoa j urídica o

denun ciado ANTONIO PIERt' CTN! o quil' • ossui ;i<;t.
YOUSSEF, co nfo rme anteriorr

nte c

Destaque- se

Sexta-feira 18

l

c .! iltuação j unto a ALBERTO

·plie<•· 1o

' l

'''

•rr· d

vc•

.J •

empresa M .O Consul toria, tn r

érr I C")ad;1 ' ALBEI T '

R$ 20 mil reais para A NTO

O

c.RU '

u

11, e or 'I

'

r m RIF do CO/\F (n° 4030), a
I~ <;[r.

realiZOIJ pagamento de

. ·u envolvi nenlo com o

.d

denunciadom.
Não obstant

'o a1 1' ~l

o r r· •istr"

vr'

ANTONIO PIERUCCH Jl, foi

[I'

1

16.01.2013, vta e-ma il, men.

'11

'c J

Autornotivos Ltda., informa ,

O

L.

bern r Je fale

Fi.1aln•ente, r'

'··ql

SC' (' ,, lãO i1,

Braz, n° 747, apartarnr.nto 1

'

EF

I • ra

H,

ASSOC refe rente ao flngamer'

,, 1 icul·

de f or111iJ

c.on~li e11le

I

(

e volu nl

1

10

I

JC

~-

r lava pr >rno 1 1. Tal fato

ui

en cont ra-se cadastrado

"' 1 I ur ar/'vliJ Fácilm, como

1

,'

rali?ada n-• R. Dr. Afonso
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propri edade dos valore s provenien tes, direta e indiretamente, d os delitos
organização criminosa (P ), form ação de cartel (B), fraude ;J licita çã o (C) 6, corrupção
(D e E), DALTON DOS SANTOS AVA NCINI , JOÃO RICARDO AULER, EDU RDO
HERMEUNO LEITE ("LETTO .... O"), na cond ição dr• administradores e agentes de
empresas integrantes do Gnrro CA r< l ARGO COI REA, e RICARDO PESSC .\, na
condi d ío de administrad'1r da I ITC Enq enharia. valend O-' " para tanto dos se viços
do o p erador ALBERTO YOI 1 <;EF, <F<;irn como cl<:! W AI DOMIRO n E OU"'""I RA
JAYM ~'

Cli RECA e ADAF ' CO

9613jf'~

" incorre t·am

"EGP'1 ~' 0N .-TE

YÍ.<'I·1ram o r']spos' o no art. 1° ,,., Lei

n ~ pri'•ira do crime de ]Ev- ')e m

JAYM E "CARECA" e AD •Rlr

IIEGRJ' '\110 ITE

11:

rl" capitais (F),

sen r~(} que

ram ('art. 2°, caout e§ r

li. IIL

IV e V c/c art. 1°, §1°, ria I · l 2.R5'l/20J :1 por integrar"m o nú cleo opera ional
finan cPiro da organizilção crirr" ~osa, pr•lo menos atr'· 17 de " 'arço rle 201 4 7 con r"rme
será d•·talhndo a seguir.
/\lém disro
referiras

r0

C' I 1

d ecorr 2r diJS OP"'"" 6es de lavagem, o r de nu

t!ltimo p2 c ,

tributi·ri<t orcvistos no fll t.l".
de dcrla r;1<;ões falsas

·1t'c1

c• 11, •i, l ~ 137f'1r

1

iados

(G} r:rimes con tra_i1

visto " "e, rnedian'c a prro ' 1ção

hs •t t' "l. ;Jr!es f 'C'ncl -'ni;l s r. inserc"o de clemN 1tos i·v"'1tos

em dC'etHncntos e livros exi9
suprimiram e reduziram t ib tll

os pela lei fisca l, Ir 1udando a fiscalização trib

I ária,

e cnn'••buic:0es ~ '" ·is e s<'" S aces>Óric s8 9.

,.j 9 [I ')8, o lfCSC,
na r"{' 'i!'l ., cl(' indÍciOS I' l'll 1' S cld I' IGl 0'> cl•
\icrl, ao , 1. os quais, r ess vd , , •rJo t.... r1 Ciil 0 S t-.Hll r
1
1
!1 1 'lll
' ' ll
ft~Cl fin
7 D<JI"• ''""'<~ o<' po~sívc•\ d <r
I) ,<Í/ill l Cfll 'IIIOSa
8 Conf<1 rnc· diante ser~ nan ci l, ,
'05 itl• 'Jgic. rH"ntr•
fachad. p. • 1 celcbra ç~<l ' u
for,-n, c nitic s no
Assim, ·1 1 ,,r de lais co •·"'
transf~: ncr,JS c• pa~éllllCII lt' ,.,,.
• T 1
rlt· f Jl'lil,
também rcs Jltou na prática < c c r
tribuliÍ< lS, • :is rn
•, I
tribu\q• "c·· iburções <>mr' cl
t!J ) H)! " ~
I tf<' J
na "~rrl':l
fonte d irP '' slo de renda, n ai,
não c•r ,.
1 p!'io falo d•
11
I J,'
" I ~· ..
como c <t o~ ••nsejand o a ile9 1 r I •o tJ;> 1 • dt< ··lotlr r
9 Ess<:~ ri•
co11tra ,1 order '•'"
ra 111
CITI '1"\
t • P' ,pr• rj;1s r
ora n»• •d< "'' iio denunciad s .. '

6 Na f Jrma lmrna do arl. 7''. <

1'

c nu. ler c o fcrtada cc rn ba>t' • rbém
de fo• '''lÇâb dr• car•r•l (B), r •de a
es prór ds.
<:•ro <.< "ndado •>or \'nusscr
denUI .da ser\'rU-sc le ern1
·,os co as empreite as car

IS

de

1das.

111e ju>

· aram

de rn;· wh7ilr 1 lav; em dr
te tais agarnentos foram sL
<;Obl ~ r::s d <'v~ri~ ir 'rlir rr>l
1rts. 61 62 da I ci n° ll.9Rl /S
cont;:l Jade rc:9ula' da c:r11,
Tlpoo;t• 'e Rend il.
n [a(,
pari<! 1 " esr ema <
rma f~ ;ri. RO •1'1 Có· 'JO de

pitais,
nidos

fi scais f itudulc'l tas

·o na
' que

.eiras

rrtoso
essa

Pena l.

2/84

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

s

/\inda no c
inte ~jr""ll

'

~-

da orsaniza•, ('

seus < pr •" ores capitil

r ,, r u rc
< •

C

t ~

••

ic-' de s

TI', O~í (}fé..

j'•H I

I

DEil

ICS

Sexta-feira 18

L

tJ

da, r• ecialrr ·ntc o nú

leo\U

SSE>, ' ambém fi •eram

B E1 TO

r•crar

institu·r·õ " fina nceiras

1liza r;· 1 con tratos de r nbio

frau dr 'rr ··~ e promover · ,

câmr·

não au to ri .. 1cias, "

1ída

·rlo r·

prátir·l (1-') dos

litos

r irnil

descri'os,

de mrled
previs

OU CV1SáO

'lS

d

comprPct •ii lo entre 2()(
1\

ANTO ·110

incorr' a• •

JOÃO

,

1,

/\RLOS FlOR

RI

f!

) na prática·

INVE;nr
dos

JTOS;) OI

crimir

). forroaçi,• •
'!.

l

1

r

Pf

•c de
11

desr i

-,r

..,iJÍ<; 11

I

e

Ui

~/'

liECC

DE

r

DO,

c

1í,r~

J CIO

E OUVElR/ PIERI

!NI,

flil

~r

g itai..

ois, violan o o_Q.

0sto

~SI!

1!1•r
iio,

- aliziJc l o < o r(' fi'

, J d(

I

tC

falSC''

]l

Públ c r

l O T;,

'i

{n
l

il!lr''Sen

,.. 11

1ril 05 rH

peranl

r, 1cd •ral c

I

t '

11

il

ção
E),

RJ(

DO

'• •

rt1;1

de ilrt..

ndíric·~ VC'""
... si11Vil- C, S'

CC'

llU ÇJES

C r1

lO

,,

"~<1

)(

,.
, ·s

de

'JÍC

'1 te

·1s, pPt fl nl

o Mi•

~rio

CO r

TRU ÇÕES

CO M

- lO

NS'

O RlA

LTD

incr

do,

f'larlf"C

n rli'

'" I (

rn .. ·J >s

' li~

,,

ondir,

rc•;•,

r

I

indil, na

)/2011

1

i ,I
~r

t

5

JO ii 1

O" )

do

01

l(

1de

~roan

1ção .)11 , r .rru ão (

n

"1

,. )

i

ai, cantnl<

,, ron<l i o. j

ll N

E "LE

11[

adian'•
nos

na pr •·
(C), os

!eliloo de

AV ' :JNI,

rrs dt• c• ••

CAIV

/\LM [ 'DA

1a pe•a.

rUARDO

adm

de

dir ·: .,

prov• niu

odo

no

EF, • 1arnente cr n FNiv I DO

V

Por firn
AUL ~"

r

I

1\lém

QUAr

~:. ! 1

arts,_jji, ·

''5

7.492/ 'JF

,-

t;f(11

cntor idr 'r

·nunr
(i/

•s c cs•i o se
701 ~ 'l·l 7

l'lllJI

'

p

;!(i

orcrt,.~ 1 CC

c;.r'•

:1)

1

I

•ne
dos
"I te

f.Jt' o'
"'

base

'ciC 1",

l

1

Jém
•rão

11 ti

/ 84

2809

281 O

Sexta -fe ira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

)

assir1,

ica (J) do

'li!

pelos r"

frJ

mes!Tl' c ' cxlol., s:1
de du

-;·
1

JII

G (sor •r.

r

1,) faiS 1), ni}

J r

( "11

- > fiscal), H

emprc 1

c •11

cons icnl

c vol

rio

0 .. lCSl

porq1 P se

tscrr

1um

•nas

' fdlos A (orgul•

;i

pil>~

F (I ·1

JCrn d • di1

cJ

o.,

;.

s1 ma

ção

.iro) e

rso

B {r

'el), C frilt ' 'à lir;

-o),

•tce r•

e I (la"agc•, de l

,., da

lon

da

).
Do rl"''"

den·

,,,. adc

H léiÇáO

_ r

f' (corn pç;;,
I

1!so

iados

1

rrnbc'?J te
cmn

{)[I'

ocurner

l.

rodo~ esse~

r 1-

Março de 2016

'.

(

'

n

'ionados .,
·c to

sl,

UZA

JQ

s c,

::TROf

~A ..

STJI

-Di

r

csti

cs .

· ··

crin·

r• q •c o <' c

de ,,,

J, rETR

aqu,'

•ntes a Pn

I

\!

J

l

L

de Abas

r

'tJn

os

P>' r

'ar

rr• •s

da

c.ci rner

Estai "

1. COI I

c ..

111

fp c
120 ,,

,,,

13 A
auto:
telem ~

rt

' 1 fl(·

i.IO

J·

(Jr f

I

1

dP
48.2
-~<' ... r oo (QtJcl.lr;• r
)L OI V[!
WALI ( 1lf
5007 ,_1
1".~017(•1
QU!tv' I I
'· IND ISlll
HIDR,, r
iv '
INFO'" \
GRA
(flc lid
62.2'
(flpJJcJO
94.2 C
74.2
,,
1 1 (fldirlo
SOlr
l '.4 '.70
il

"' 1c

1rin crp~'rncn

nus S'

'

•1

a

'Pile C

.;.: IÚfl .. Hl
• • 1s

vest i ~ ~díc

I

liza•

I

I!

) . .li

•c ftca

)

(H

f

..
I
I

'

c

c

CG~

I

;',r o
J(
(

IN
')I I

t,l

!CI\,
r~~~

'•

,,

H.71

I

c.Jélll
lORI,
M
ti
'~.

I

r
Gl\ r
[)1
),11

s-

11

(lnwrc pta•
r.rn O? 11//

"'"

i\U00S EST
LO Dl JE~
lNVCS .'&
QUIMICi\ C
& C\ CC
NHi\RI<\ LTr
)RMi\1 i\
Ri\Çi\• rlJr
i\ÇÂ<' OC

S l(C

(()C

a- o

tRi\1

073

13.20

1.110

ntes
1

e

I!

75"JA,
\A);
TN

~fRCl/'

'<.FC

CJI~t<

I•
COIV

t :

~f

; <;

'111

l.M

•!lA
16IJl r G.

3),

ue
H4

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

IINI

nenk d;

apu·'
um c r

c• doleiros c

[l>

1\ i·wc.

HAB'r r•

lava c
as c

n

c

• •""r

Lon

dmb

r1~ C p ~SSO<l

oS1Cil

~

r 'i•1hei o cn

vcn

·:.;,/\ Pl(•j• ri

\'li'

('fll (I

dc;'~!i·'

c

ino>a~

ativ

11

dan

1 ·1 q1 llr

1) I/ '
OC \UI' ,
85.20: I!

,,

"
'

'I I'

3) J\.

facih r• '

1erc

>na

11 e

snacic 11al.

lpU•

l CC

1ta do "de

nl \,

1-Jc,-·

gada

•

c~rn

., p

' nos ·1 •to

inv

'I

c·l>j

h

e

si

te

..,.~

dl

q

lO
nc

ll (

1.70

.'

c r.

>;

d ,JL
5 )2

)-17

isd

vrr
S.2o·

')

(H

75.)0 ,.,

é! LA' SRC I'
11.70

lC ;. .O I

o

rc•l

.Hne

·o

•ma

4) C/\
IIE 1p "

\~ 11\

ê' )!Ct'f '-

(

('

ROUfl

(f)

, c'' o de •rrn

l SA na '

()~ VÍI

imagem
M inistér

C

"'

C>pJ CH

<.I cd ••1

/1

'

v

a

}f

.!ri C

r.

'
(

sob•
il

O Yt.JlJ~SI
11.110·' 7Q('

/\LI '

o!.

dotei r" N l
os dil él'

do

os
sec

de

n

J/\f\'

r e

1

cf

•rn

50~"

9-

~rl

1ra

'

'as

I

·~s,

,..,

CI

src

r R,
' 8-

nurr do

.,

lS

1\ N

UE

,

;1(

'ades d o

aç5c.. t'"n

llt

OJS poc~e

ficil

'lbê'iy

1.0

(:fjJT

'

(

wa

I

'7()"

('

(l/1/

-,SEF

d

I·

(~I é!!

rc

, lc

uorn
1,or <

I'

e~

>'1b

,o

1 ,iro

r

·:·s

UL

2-

').

m

.

pr>r

:,o;

1dc

Doi·

-o

,uc•

IIZC

sr.:r;7

;( 1.l - ( -~~li·•

os

i

('

ei1c

•nvc
ri·H

'!c(tl'; C

:mos

1

li

'\RLOS H
-03 } 4.404.7()0[

o
'i02

'I

14 IPL
PENASSC
doleiro F'

f

0('' !'flV

0

ill I

'lo'l

l

KOC

' pé! r! ir

;1çiío

c

r c'"

i

IS

()

É MOJIAf\
rnérc• '' Llt

l uí;c

J:)oiH

un

·1

ria

,.il

~

de GJ11bi

'

lln

te p

rrr J '\.

deferi

empreer·

lS

.. IJ'

2) Bll ,.) I - (
Je ..
np',

aç .es

[)[

1 !ral
f' ,;do

n

o ir

DL li'! .
divr

h.

J

ção

1

1 7(){)(),

LIC

u. r

(.

.)

"'· rss;-> ap

77.2'

I

Sexta-feira 18

' sua

do

,/, r

uE

ali

les

lS)

clil dolc ra
1

a

I '

lo

li

ado ;1 ;•pu

TTll

1Va e "'1111

TIC

na

OlllJ'

lia en que
90-12 ,Ol'l

dllll(

lO

111.1

'C'l.
'84

2811

2812

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

/

.?/

,..

"

--

I

- ·'I

Nt• .ses

1

dentre c' ., f•• os relac
ideoló o··
de cap '

r up :io c
rs,

send :J qu

process'W1 "1lO pcrant r•

cleos

r

rn

·1 dos

1

rrl CIO

r irni'lo:;

organi7
ativa mr
em

d

"

,J

'·1

rr

ll"éJ• ica d
d il

rr

502621" - "'()' tl.t1 " tl.7

1

ll.

todr

1<,
~ !.

t~~.lr

13a 1 .r J r r

cindidoo · • fu lcr'' no , '. 80 c

Ol·.ant

5

,,,

I

i co

Lad

>rática de

<:ri

)Si-J,

5, li

tos

1

:.k

c

d

OS,

são de div

h!s

•de

) d<

gas, pPcu 1

e lav

rm

enc '

ram sob

uraçãr

ou

s procedi en tos f

•m

ba, ·

!r ""'rnc

'- invr l1

pi tar•

0)(.

J

1>[1

YC.

11

Jclitn· ·.r 1
,{QBF

,c

na

' .t

f

NE", vc•rif

·-s" r : a
artir

ica pralic;
il

ênr •

Unidad"

R

nilri

de resnr

C

"'i

_(I NSTRI li.,. ES E

>S

I

·va

' e

.,o

açii

da

ri e superfa

';."!mcn

.... Limil, e>rr

" n;1rn' r·o,

M/\

CORREtl

" filrl r

10 (

REA 5/ A ,

IJlOl

nla
,

a
''!4

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

ll! N J<. Tl lU(.

PAU LO RO("(RTO COST ,

lavagem de r 1 inhei rc ori1 '

-.

ex-d·rc•tor t

U CC'

111,

·;tc~ci

EDl o.

,

to r i

L \f 1 il êl 1

inis'

na organiZi1Ciio crirnino >·· IJderil 11 pc·k• h lc o A.

no

Com
compro vudé!

1d 0

o

dr• cri rnr>'

apro1 r• d ;w , lt

prática de crr mc 1 teu

il

autos n° r;;")'i212.82.201 .'104.7 'JO,
empregarioc da PETRO ' RAS

c:o• '10

RNEST,

tambén

- entre os

PETRO BP

iJI

1

,~

CL

em •Jive1 ·

" formaçã ) de 11

emprcsils

\S,

GUTIERid

1LNCtS JÚ •LO!<,

ODEBf ECIIT,

ENGEVJX, ' '/\L, GDK e

rornp

I •"1

;,,t_v,-

j j[iVÍ( 1d C

(j

ilegalmen'l' s lucros das ernp1 ,

,,

"•

'('

públíc)S
Abastc c·,
COill 'l

fC'

, il' to c·. c:a li ' da
,, e

f"C'

r

Ser t;c;::

Il

' bras cor

Jzidas pela

lo

tnaria REP

br~<;ilciro

e inlr

'I

grac1a pe os
bet

1

i.l

\I (j

:o1

Pt,

NSI'

c<;

s c

ll~l~ (

1ilh

1

·1 ;J

11 '

o esquen

crimi noso

:wagPm de

il

r-ipan m

~s

1ECII!f\.

ANDRADE

c

JÃO, lESA.

UEIROL

I

com sede

~

m rrupc)io
lo qua l p

esC'
Íti:J ll

possibil•'
referente

101) c 20J

11

que fosse
r ··1iores

majo ra ndo

e reais.

op

'o lunciot

nnt o deste

upç

" diverso•

Tlprcga dos

nc

<'l· es de

ur

1ST

FN \TO

ilí

c lavage

tos ativos,

P.

•iras rm

·virlacle no

' fu

arnento d

rf)anização

ir

1rtel

':)frprcit

J

pé1

"

assim

ir

Sc11o na radc

'il"

md ....,

s

merr,vh c c rn

partic'

r e Lima -

1C

ALBEPTJ

criminosa

finaria Ab

oÔ(TI

'

r·•cn lildos, pe:w•

restou

d,

-;;

gan

Jl

ic

: n • a

só

1Jpçao ativ· e passiva de

'' t! rl lO'

(" )1

nã

de

)d (

obras co 1 ·--das pela PETP "tA C. '11 .

J SSEF.

1 pr{

1/\.

)I

r articipaçií o

Jinheiro dP• •nciada nos

'(Tl

N ,
'-

1o Pú blica

em

I'

I T

" prática de

d, I

'15 C'

' L

I

ETROBRA

ções,

os de• 'O"IJ c / '10 i11Ch

dinhei ro,

r

lVe' ,

'' • r;~ s

DeweiL I se a "X\tê1
prática de u irne· <'rll ,

'j

1';,,

{unt 1 1

envolve r• ri

fraudada

d a~

Sexta-feira 18

<; p

1

.,., •-; it<

11c ,

corro a ' rn

li

dos

c 11

c

re

que

p dos da
7/84

2813

2814

Sexta-te ira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MtN' 1(Rl

PETf

llf

serão

dt"·' 'PS , lguns do5.

1inc;,

integnntes o carlel para a la·

l!' 'rl Cl

para tent ar c n ferir uma i1parê

a li c.,

C'lop tJdos por t

cl [('

1 I

V'llvic os no cc;q1

cr

J

de r'""'l'" ·

c1 r. Sc' rviços idr.c

I 'li

I ~

f'l;'Jil

recurs'Js c

'1

1

irne 1laram r•

c

'TI

cite

lé o

ut
bid<

lS H

od

' ( c·

est

izar:ão Cri m

)

.,.

I

rt

'i(' '

(l

_.....,' -:;
~

I

~
c

~
-:-

pelas

nprciteiras

PETROBR

e ut ilizado

")S

·nina a ag

'··c; pt'1blicos
' contratos

('il'

dr. nota-

·ais "frias"

(iJ -~

,.i>-.o urn fi

'Jrarna dos

I!..'

r i'l'

I

lém disso,

celebraçãc

~

ol

(L
t

iNtament

h;

'!

facilitar ,

r: o r

c 111l.cira,

e priv·tdos

por interm r c de empresas c

l

li

I

Março de 2016

•\

li

ks la der

•t:

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

]

co~~

. .r··

Efr 3obras
~

<
-- í-;
-;--....
••

..

>

'

··r: 'lte
P"lf•j
F.~n~

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

OU·

~·~ ~
··~•.,
J'
o.,.r.
<-1.

v,(,

t:-

..---r

(

{,..

~
2. •rgani:zaç

(,

---

..
i•

C itni n

e

.

)
~

~-

~-

FAr

\ ")

c0
8/84

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

IVl1 N

No

período

r

rRi o

Hnpreen ,, '
' se corr

desfavor d..., P ETROB RAS, a '1'

w rnpre<r.

na co1 li-

' de administrado

':n E

en

J ER, Er '
c· agenl..

e 201 '1,

20'

I nal i d~,

organizaçiio criminosa estrul u·

AVAN CH H, JO ÃO RICARDC

''(o

I

de ' ··' ié.ar delito·

• tres ' -::lec•

'1da rnentai

g rade

Jor

, LTON

rRIV'

'J O LEITE

1

Sexta-feira 18

DO

• seio e em

O

a cor· T R L. - lS CAMA

SANTOS
ffiOS O"),
CORREA

1

S/A, e Ri r 11.11 0 0 PESSOA , na

•n içã o c'· .1drnir

IdO

lJTC Enge

ria, assim

corno pel ~ administradores c

rnpreit ir • OL

ECI

1\S, TECH!

1\NDRADE

\JS 1

2U E!ROZ <

''ÃO, lESA,

GUTICHRL

v1ENDES JÚN!:''

ENGEVfX, Gr'K, TOYO SE 1.1 ,
de ca
tarnbérn ,

REN f\T'l

I \Ü

seQ!!!:l~O-

)l 'llJE "

ou trrs

r,

~

"',H,

L.~

rins co '
~r

ilrl<J • ,, r

eq_, in'

l~

cgad1 -;

lo

ro

rnsr

dil

PE1

de .tos d .. r iJ
, lec mente ,;,,

la te

l

1

"'IH/\

1\

I

1

I

rns TA,

1

~ RA S,

foi

liá- ·s na

ndo a
canse
direto

de crimes
c.omo

. ·mes.

1

r I

pré·

ETr •fH

'

IC'SI

p iÍ

~1

.1-se

VI'

iio,

·dCJern dos ai ivos

O

r r,

1'8MOI\

.,. 1\ foi
I

Jir or de

~L

Serviç

O lercc1ru
" CA r

/\'.

• DA :lCO

or J;m i 1.c

integ r
viabill,
01

a orgél

1'1 •,

ln NT

I IE
c;

·r!

\'A

...

<·

lic

•t r•

1

vos d

·L

rc nl

"S ,

r, , YME

IR

>rcs

'.J'

para

d 1 se

o

cleo,

crac
tr s

; ra il l;wagr 111 c

lO L

~a

OU

rwmr lllO das '

I

assim

JI L

inl

J

'S

f'le'

JCtr

V'

d

.o

. ror toda

cri mPlosa.
6__s_ rqani 'lÇ5C

I

Pl

crime-·
i) c e

para

t

'iHJ

ca r '. 1
ilC:O r

~

" •··ndo

J, ...D.Q__ I
1

"~

e ai ,,

'·

('

oltes,
9/84

2815

2816

Sexta -fe ira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

f

rlllf N I Tf•liO tÚ C U CO

Março de 2016

"I

Df

fixarem ar ficinlmente p reços ,, obterem o contrair- ''> 1 wado de fo
PETRC'f'R
~~-. ,

ii) contra as li c la\,ÍCS, pr,visto no
que, m edi • te ta is cone' •t·1s, 1·11 tr..rarn e ''at~ c'v
combinaçr c~. o caráter mrnr
Esta tal, n•r

1

a Lei 8.66,.

<;, um1 vez

nterrnédic

, ajustes e

ceo • n tos licita1

•tr1o de d JNsos p

r~rr

o inlL ilo dr obl1 •. r 1ra si ou •)ara o

1•

•nlil~J en s

di!quela

"'S

·cr ' •s da

d

adjuc·,.,ç· • lo objeto d a lici ta c;- o:
iii ) de cnrllJpr' > al:va

' pois ore '( Nil

Código f ,,
públicw

rromctc'lt:' \ •

1

!~ nlc

rETRO BRAS .,, . ., • I'

,I

'IJi,l

c' • . C'l~

r

l

C' I'

• rr~J/\ '
•ccbcndo as va nt<· , s indev'cks;

promf'"<;iJ~

iv) de l<l'laqen

iltivm, ""revi:,' o

10

dissim ulnr 1

a origem, rf•po~ \~ l , movi nv•n l n<,iiü

valores or

ni r>ntc s, dirr•t1 01 r' iretamf" Ir\ dClc;

formariio

1 cortei fraur e

valen•'

SC' US

r·iJo, cor• 1p(i!O '

I

con

'c c:; c' e 1\l

- ir

lo e

I " ,J[, q• c :

r;1 , tais

l'J , '

1n dil Jgj__

' ~LM pois

'C '

r;jo O ll prc

da ' dos

litc r'c o rga11 izar

crirr •11osa,

rm tra a ore

•n<

i'

ra '<l nlo

"CARE. :A c de

<'>

'I''- 1dos

~P

, ~"AU '.O P B(P "l CO ST~

de Servi

rlG___i!I ' S_

1

lrir.,~ári a,

YME

RTO VO U

I•

rJil rS il

il fin~

v) conlr< u s· '

1r rr

~ ri~tos no

i''

vez

recehi
da o

,c '
1r

ME! RI

rils, o~ c c· r JtJc
,ralmc 11
\ r

v 1lor •s da• ''· r
o crirn ir' -;a

ir _
1

· ·~ ões fi rn11ceiras ~ rn

;eran o p e nr 1ns

contra l os r ,, c~ rnl:;io fr;· r tdc" , > e prc rn J('rf1 r 1,
não au tJI
16 Tais r rr•nt
meneie
process
Federa'
investi

ilS,

a saída

t'l'

•c ~do• pela o•
n cJ• ~Hihatf
'1°

'R.

5 :'SG'
a rte

mo• I,

ni

~(

, Cl U C\

I

a""'

11nosa c l'

ce

l

t

or;htr•t

I

(

ns, inl

/

ll

'

t

v

lS

'tJi1'

,..

)

o
Or

rleo

mo

llr,rizaçã o l e ~

cc

d(!ll

r '•

li

TC"•

lps r 1o t
U SSE> c

iH

'

• • _ opc lÇÕ

'lbio

.ill~) . I{J

1~rional

""
li

con

afl· ,, c será

l~lf

I<! I

t.ll! v !ore.

,,

('

nos
Vr1ra
.; sob

./84

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Co no j ;:i tnr·n rH ado, a 1 r

~S<'ntc

t t: J rendo q I~

Sexta-feira 18

enúnr ia fará a ir
liS fa•

15 ~erão

d os
r.:ia

:; de

nhas ·~crais de toe -;os

litos

os

'?éis

C

s

-os

IJI Efl, EDL R'10 ~ r RM EI !1\10 LEITE

IT

0 "),

OS 0('

de

forma i1'1il' t · la.
No próxi '" ~,.Jf'.G' serão l ri!çadas a·

prati cado: por esta On

especi''

.,H 1

11 c

AVA-,..r

r I . IC' Ã.O RICf

na cordirií

Crimi

c 1 •;H

deser'T' "' 1.

•• o~

["!()

de adrn i ist'· ,

r<

pa

10'J

m se uida d(: linf'

il

v :nu•IC

pelos

1os

r

LTON

O NSl t~J ÇÕES E

s da cr presa

CAMJ.\ 1 C. l CO RRrA 5/ fl I CMH O PFSSOI\, na r

diçãn r'') adrTli nis '

Enger' ., ·a
Aerop • l c

NEGl f11'v1 QNTE,

minist

d

~

JAYME "

P

nc:iro "

.r lacks, M •

Rl MOIJ

De falo,

F

,,

'

1 ·,.,

e RT

f'[.

s trar

para.

C

IT' r

'I

0

10

ç •r•

pr

engc r

c.

c

1 j~<;

granC::

~

impor

r air ·cs a •

tornilr

ont illaç;

r('

liza

r,on

H

q,

11

I')

LEITE (" I

co r

r

Cu lST

trado

Ju

;; r r \

d r

·,s d r

· ·, c•

prritcir;•c;;

C' •

I

()

TJÍ '

i31

\~

tr.

o

tr I

I'[! I

•

T

nr R

'I 11

'rd
1"11

r

(

1,

d

l' .,

r·

MEU

,. I

•

Jrr

Jp trar

1inar

rro• •nr

lo dr·

JTC

1

no

ex-

S

T OS

o

l na
' A,
r i a,

](

rtel,

tra,

rnerr

lo v;•

lot

•

1o

'TC

r~ção

•r co r

I

Crir 1inr

' que· O.il LTON

IV ' (

(.

>f)

J

'1

l

'ln iza

D (J

'1 (

v Ju_,sEr

.ário c

con·,Jro\,dl

j,-

~O A

r r•·1. todas

ções

'•

assocr
indica

e, '

I L .R, [0 JJ

r! . JOÃ.O RICA

cond'

DI f 'C

altcaJ n nc

lt

2. L Do

AVAN

rl' r·ntr c r; 11' ·, c d er,•' ;>ntcri,...rm c

r [

GaiL3o de

CIO

de

tivr' r!

de

e

em

g<!tl!.

r·•·

r •se

ras
' 84

2817

2818

Sexta -fe ira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

r-1,

que lh!s r rilrn mais adc ,

r

J

copforne

:,

r EoeR AL

Púh u c

'lto

Março de 2016

ou por conhr.cin

1 reni

to t

dentn• ou! as \ anl; gens.
<' nr>
l<' npo.

prr.ac 1o c " obras ela PETr' • li
ss'rn, c n ma primei. a f<~se,
P'

O cartcl 111
com p c i<:i o Vilriável atra 2s

1

até mnd ·s da década c ~ 2

, c cartc I dus Clt pr tei r as, ba tizado d <

form;do
CORP

r· •los seg !intes

1\,

1

1

1

~

eve
'OU

U

era

Rr

' N,

F" • c•nrrnc;;ri·1is: 1) O~"' E BREQ IT, 2) IJTC,

r l"l E G 1 J~IlPREZ

1) TECHINT, 'i'

I' MENDES JÚI '!OR

8) M PE, e J) SETA L - SC :l.
· ~s

Ccn tudc ;'f'
empr ·, ri• JS ""ri ficou a
CarLP1

11 " cr~ fttn~ioll·,

,

•

c'

'il- sc ao , c.

super

granr
que dr

•

rr "t<'Íl l S
r~ Y\CJ

Of

rniti ;ada

1

•

C''.ll H · '

•

algun•

:t

1 ;•i •. 1 1 1is c

"' nte. O rrirnci ''

f)

. . cr

~ o ("

' ava cr" 1c•rtpl ;ndr

ilS

n ÍC'

J•

t(

c ~ sort<' ,,uc per

r.

•ms ccr 1 n0s p;Jr·• grandr.s obra da

Além c ~~s '. houv e y ran d , 1

tan h

''LO

tia

certa concorrê •

e granr

~s obr;•s

" a"

em p·
10)

a• ( l

c1
I

_il

,., Sl(l\ ISKA

o

mo

'\S.

r as

orn

''' t ·sso

1 -

d;· , c

A s.,im, il !lt

com r

o

pc· dhc

ser cc

l

lClf

5)

1is pass ., n

.1

inlr

'"' E:

['IGE

1<,

'ÍG '') IES.L\ V

16) G

·rnr

/\Ir uma•
vencr

·•

nego
funciC'

1or

r rn

,,

EQUJr

1 cs ~

r

J

"CL I

uI p TRO·

o ca•' ' r
licita
part i c

1

i!S

2(' 1

Thd

r

él

elas
·;r·· de!>

s

AI USA,

IOF

' e CAP"

1~'\

'icação

., •:lf11; r.it

a VC
isso, r

I

r

1

JA

L 'G[

'

<;a,
IS

'Jr. ' c

a

r• <o ''' lavam ,. ncrr Jdc:>

rle

'\S
I''

e
te

os

,, sac, o m a

l r "

·;1 1 1 1

o "C LI ,. :" ;JÍ ,., r
i• ·ões f1 1 1· TI FH

,,

r

Ct rr

r 111, · '
;1

I

i::'J lS
"

TC'S, T )MÉ' I
As im, a

(!

r

!lr

,

C

84

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

enger.,l'i"l " servicos n<' r ·'r · b EJt; ~

PETR r

rl

'i c funcion;í i

L m corrn com o iluxílio dcs r i•et

- conforrn ·• se verá nos it •ns ·

. .o

ir tentos rio grupo criminoso tr·

" ;·

do

•mitia, ?S'; n, que fos· e frau d··

o

cr

·n1le

r

c' 1s lic;la<
rwicv' Jos

ol idos

r ;; a> ~ •·

:f")•1

'

I

lil

as c r

a C'l lc!:H,ão
21 1

1$

;s

quesl

1intes V'l '•'IJCns:
!'1l pCriOr~~S aq•

fOS por 111ioreS

2 ' f

'I

oc Jrrênr -

hl

'T1

iL d s. ') crime
[ .. êl'

a) J S co ''"

c

D AS.

r ,_ s

emprc.

•ia

c

·, Fco· 'J' r cquipr;1ção, RrN/\TO DUC11

ROBEi'TI COSTA, que g 1ra 1 . rn qt e

eco r•

Sexta-feira 18

("(JnCOrrê Lii , 0

ÍV

(jlJ{'

S(

I

a

custo 'a obra;

t•

1r

qu" fos

·u·
••

1

.~'

rh

"f"l UBE"

P'l'!i rn <>s•r'

• ,,, •Ji0nc;' realizar, cc•,fryrne
r c) ~c a co •netitivic1·l d" nas li C' I·

'

r.·

') U

)c•

""ilS

r'

'lS

ot ras;
r1

ficav

~

11'

siN 1ifica ,,

rk

1

1

c ,"

'

c

r-r

na- licil<'
ti} c~lirnir

p

ticipa

In( ·1l

" IJ

parr·· ·!lmcnl C

C< ·• frcçií" de prOI''lStas com

r
c

21 -()

'lS

iam qur. nfo iriam

i {J v

r • ,.ii! P'"

1eio de rc· • rir·0cs ,

t, ;;llCilSil

"CLUB r '.

, ,.

Fo;s 1s va ta

Q

.,,
r·,,, d ·'·r
17

Destac~- ' que .~· ·mprc~s
ter cusln 'ltcnot t.S de ct.
venccd 1r . Com •r •ito, p , "
uma pr •r•sla ··sL:r J", a c

cornpl••

,, de

cl;1

,,

l

'l

cont a' •i'i;,rlo P"'

lS

' ' rn o r I r'nnamcnlr c'o r,r[('l I

1m
Jir
rJe

,.

os u

I ""

·bra. I

sub·

ICII\P

lO! i

supe•i

I

r

r

I !.'lliO
' lCnOf

f .filO

I•

q

a ncces
milhões
r-1 na lir·:·

aparê•o:CJ<' de ''''~" compc
Cll '

cs ern

rc > •as e, p
. '"
"licil<J(

,,

li
I

lc•

'·

)'c
r

' I

,

•e ab1<1m q
invPstir r
R'l> 5 rnilt
ri~n ·n cn;;J

'Vi

1 o rlat;

a
"f1a

me•

lS

r ..

na verdrv ('

Jora

rro

C d fJ• .S

;p.;

<~rnor

r

lollll

l'

•ele.
'!4

2819

2820

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MI 'II STÉR

o

Março de 2016

P ú BLICO FEDERAL

empresas, também ser\ ·a ern pa rte' para os pagamentos (p ropino) feit

aos

empregados ptJ bl icos da PETrr)BRAS e a terceiros (operadores, agen tes po' : os e
partidos políticos), por virJ di:; ·mulada, conforme adiante será descrito.
Com e h ito, com a 'i nalidad e de balizar a condução c

seus

processos licitatórios, a PEn u BRAS r!stima internamente o valor total d

o bra,

mantendo em segredo tal r·1 ontant ·~ perante os interessados. Al{•rn di

ela

1,

estabelccP, para f ins de ?.cr'i' ;•!Jilidadc das propostas dos licitantes inte•r•ss:1d

uma

faixa dP va lores que vari? en' ' - 15% l ' m íl"'imo" ) até +20% ("máximo" ) em

lação

a tal estimat iva.
TCU e t arró ém '"C ~ n ·

•ente

pela r r TPOBRAS, a pi!r ir
Corf'i' :ies lntcrnils de i\p• 1raçiio con i"tt•íc
analisar os proced iment_,.- c" conlr.. 1ção adotados na im plantação da I

para
naria

Co ntud o ,,

n • ·:, ·lou.ado

pr~l '>

c'o

o de

1! r uÍ/t~J, ó JOSSIVcl vislum brar que o va lor das pr

ostas

das empresas vencedor ' ~" ce>rt; n •' - p<Jrticip;mtes do Cartel - via d

reg ra

aproxi mavam-se do valor •n,
alg un.. ,
ê:lé , o1 CSm,
',

I, em

Abreu e Lima - RNEST c 1
Janeiro (C )MPERJ), em

Nesse s

ti

)()jura/ E, e no Com plexo Petroouími'

10

("te >'") dds cstinwtivas elaboradas pe' 1 l.:st

J

\~ J.

, rias

.

1'0~

( M PRES,1S

'H.lf
!SI

C!.:.NVlOAt:

or

Olfl

PETRO!lP AS no âmbito c,,, I·

B!O

do r" ferido material forneci

;1 p nt

conso'i fo• J-<;c a seguinte l: ·

CONTRf!IO

1

lil
c~

EPA

'1

õcs rfc alguns ceru me: '""

nr
1!

TCU,
JS

da

RI'IEST:
••~'~"~ I

.,

A
"'0'iTA
M l IOR X%
1

,, l i

\IA

" •

' •

~111

/AlOR Dr
frnMATTVA

LV.o11TE \411\xiMO
DE CONTRf\TA(.\C"
(VAlOI\0[
ESTII\'

'

'" .

PROPOSTA
\ VENClDOlt
AEM

I

"' I

RElAÇÃO

AOUMI'I't

MAXIMO
\

DE
CONTRATA

çAo
c,,,l\{,,_ Contu•
C.• .)f9oCn••
Aud1

REPAR11l (r

0800.01: ,.,

de, O dl·LI

or.o:. Qt.tei•ol'C
E• ti:<,GD•
I B!O

Mo ltsJu•
ti, St·

<

,,

"'"IN:U
Pu<:f

'

1. 10

"

'

os

90,44%

'.ll S!J"

'•
REPAR112 rnn•

,.

![)

•nl., U C

'')!'•'Sol

!..I

fi•

9.9,08%

h'''IJ

14/84

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

tl

.,
(

I.H\

T

i

I

'ú

·011

'"
'

"'

I

p,

1·-o rro ER" l

(UI

lllft(,u'

(':,.utuG.t
Cv ltl't.J I
0800.0011).11

Sexta-feira 18

Jl'.•.

,.' ~

c,n

lldt·~

J

tdCi1111
fUJf\.!ilr

5

utt,s.....

l«

•ltl CIO
Ot•\'nl.uJ.

..

r

""~

1'

1843$~1.1·7

810

R~ 3 111>1f

.~ ll.ú

Prej.

I
r

I

N

.;.

li
R.NEST
UHOT/llí-'•

~.

t.

t'dtl.ll

0634 311>

J
~·
2• ~EBIO

99,80%

li670JAn

'

1\
con for ~açiio da a

i ~ll'.
.J · (.,

at•

~s

rj

rt

te

•t'

RSl21

4.:.-.r..

4

'

r

-,

I

o do grupo :r ir r
C<' n urn

·h

ra a

bem

defilli'

lnr
EN GEI

sede

c

~lAPIA,

1illfl

rC' IÍ '·1\

t\I'[Ml- 5S,JC

sedes ·'·1s própr i<J
Rio de "lllCiro

OU i

e <
'it

crn

' ll "~

rn S-

,,,

~

Jc

t''

~

Tl

' 0 PESSOt , r'•t
' l CLUBE, as I)i) i

1 na

l e Engenhar• Irw

1 nas

NGEN H A I~

'l

n

UTC

I

do

5/84

2821

2822

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

tJ I

A

COn\

m o: fJ

il~

usualmc•nte realiz<1 i<J I" " r
formas. Er~rn fei l s c

RI

'I

voe

r •

as reun iõ~> d

\ RDO ' rsSOA e se r!awt

Jn , o c• , o de Sfi.I.S, ror

um

"emissi1rio" ou, ainc'a, pc• ~oal

Dr cild·•
pele s pr

eram l;•nçadas

tornad ·••

f('lJrlÍ

I';)

anotaç

nwnu

rep res•" ' w' r

O.

f

ril

1:

ra 1vri'd 1

fie.
1

ÍC'

r )

de

espont;mearncntc• pn.lc•

P\1

Neste C'1Cl rnen l o to r ar

,n

documr nto lambé, n s0

•p

reuniã c qu" ocorr ra rH

Jra

('

o que 1r.lrata a per odic.

Hk

,,

0

verdad

r

o

(

c\

º"

29/(H'l/""08

Í:

lí.l')T

Rl•l IR.O

n

)C's,

!n~ )es

1,

Mr~mr

e aju l<"i

;me

br s da f 1 RC

)fi

iç.•

que ele fora c >r1fr

o

.Jxi"'

c•

• li'' -; • ,. •iõe< ocorriam.
1'

··ncontro ocorr,•rra

I •

Ir
~

na

c1

r

arte I ; Ic HH

c çl·• bel c.c '

r

f1 Jnci0n

lf>r

'l!

'

Ic c.umcrl o,
O 1 ), foi •ntr '

2 EVE'

él"aló~·i·~

modo

lo qual

I

Consór o,

ttrc~

tlliJ

J<j

'1111 '

r

')(

I' I

eler '

con firm rn "SSil n J H1i1

>" r or

I 8 O coI

o r ·l•:r /\\

,, 1

DE /\1

r·

dcpc

r

n

r

lJ c

il

CL1

'CP

iío

ç~

•rr

r ~

1

'nlc

na

>/09r

011
um
u 1ado

OUT

.JÇA

cvê,
0 0
1

de

r·rríndn.

"1ião

r '
,,

,.
•.r

ernr "

1('

fl

"'

•;•

')G OI! O [
Qj r

C'\) ''S

~~

VIX,

JS f(
~

-

J ~

r>r f •

I

s. r1

Deste

1

r f t ' JSTr RlBIIRC r)l

i<

ver ·cri;

de bin~·

r,

e

·1",

NETO, r•pt sent;u c

de forrrn

.r

pelo

MARCOS !3Er

~or,

".[!'tei

~1sões

rc

l"S

rau

m<muscrit<h c;o')

dia

empres·1s carleliz 1das

tarnanl • ·

rezes

tI ;

c r•· res;

d11

ala forJTlf11, r

'TléJ

i

de

f

c ·no rt) v,.
r>

." '

dr. •

lO

I( O

'

RIN
r dos

1 o.'lC l
;/84

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

lJ

f '

licitaçõe :; ,•.,s d'f
"propo~ l<J ele

contra te s

re:1l•~

rcch; '1

)fl'

(I

n

1n

• c•", "•) • 1;1 Jc · O!> "pri rni

o CO IPE

r if<'rc~nt

(<'I

dissim ul •d

~-

n

2
ta

', ('

i lél

:n'

1

,c r

•

H;í v 'rri'ls c 1 lr 1

p

T() C'l1s

rcprr ,..

I 1n[ '

<;QS

•. nli t '

•;isii·J d ·

d;·

r·

da
I'•

11. 1 .:

do

1.11

rJo c

das

.o v

A ~JlTC

)(

c;

11

Jres

l OC .'>l t ••• ,

'C'dl

n

J!,

p ' :

varia r cr 11

des

(1

memb rc•<:,

n rl

lt•

Ir

rr:c•

JU C r

, r 1o

1/r

1

1

h

C"ll

que es l ,,
interesse. c

p1 ·1

a

(~rn

carl

19 Proce• 11

'i ·~,:'

20 Procc·~ • •" rr

1] 1

OIS! ,

'

lad

,,
. !IH

)

\ c

I

1\c

ção

P'

em

iras
~
~

I (~ I \

rl

>S!"C

c

r•lep;·

Hl:

,r· ~

1 '

1

' [[
I [[-"

AS,

;em
13E''.

·.:c

r

01

CC fi lO

Jara

B

e o

·'''"O pa1<1

rs lcnln.
ir•<;

''SS

d.

esc

1

''

rJ(.

t ,.

·i

eus

~A .S.

I

I

l2

u
'-

r~

1

(0'

11

ro. ,.,,

'

(' " •111.

tI
1

dôn

O .n rtc

anos de /'

'ET r

a

carleliz;v'.1r ro<rr·1 pPr
oferecen Jc as " 1t.r ç_

na adoç o c

jy

'atar '•,,

De f rn

,,

1 1 ral1n

,.
detrimc

as

1

19

,('

OU

20 '7 (.. 1 ",

e I

PETRO BRf\t; entre tS c r ,,c

pelo inwst 1uo cc labc

(1'1

11tes
•tro

' os\a dr q1

d

I

crn rcitci1

'll\1.

J

I

s rch · Jri

r~'" r ··

construl'Jr, do

r f !)f 'li' I

I I CO

c

documc•ltc:, uma "isla r
obras das

Sexta-feira 18

ilO •
ljf r

1

os
da

• I

,

li

s nr) (

~ i1

r
7/84

2823

2824

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

/lt •
PETRO BI' ' S n

cx .~mplo

H'<"C'

rú

r

LICO

<>i'

P/•ll.

COMPERJ, HCV/\P < REPl •N.

fC>f

Serviços,

c: p 11

'

C)lJf-,

• 'J<'' ivnrnc ,,

t

upad<1s err 9r.

RO BERTO ':OSTA " REN TCl

P<llél vi<t l
movi rrwn'·lC~O

su prarnenc.on,

~~ ab1

de lav<Jgcrn de• dir 1eiro, ·-~ ,,

r.-s•·

Esse núc: 1eo a' •nu 'lrovt

k

por exer7tplo, ni mdo
formalizavam cont atos

n
1

econômicd IJ!Sil pr ra o

r

~;.

I'(),

de notas lrsGJis "f r as". A

Jrl

(),

serviu-se de cc ntr· los d
rem essa~ de v·1lc
prH

I;•\

'l'

,,.

l'l

INVESTIM ENTO<",

ui; ~·o da origer

I a"i 1c

lÇ5o

r

1

rimes

e"Tl autêr·• ·

uerna

e;•rlq por f LBEI' T

ISSEF.

·1,

iss: 'nais e tcrccirr

corno,

·1

quai<; ns

qc'•,'('rncriar um

iteiras
cativa

o ,.

rcst v

d ronsult oria, cr

YJissão

, fc

calia

nt

s<1ques,

rtes e

r! c

cor'l

<.ttf .Jtrvas falsas,

corno

.Jf

1lC S

.,ç

"'c• ros

' as o[fshore.,

" ,

, nl • 1 a s • Ir to de rnaior
C'~~·

('

cor

·n

p

fl( I C

'"''le

c1s

L' f RTO

W ~LD O M

OU\

f!•

c1 •

GFD

VCl

MO
mente

fi

indPvirlns, rrn

pn

p

t1mbé rr '

rec• rrçnc; para r exterior r

p

1(

foram utilizad ·,~ 1 "lil ot
ernissiio de I''Jla~ fisc

lÍ<
t

t')

1r:, ') YO lJSSEr,

I

• crJ,

•

1Ul"

jY

'iSO ~

lc

"

5

i''
o

o

cr

'>S

21 0 =1t;o rlc sua pr

rcvc~r

"

n

·~as

<k fa

mente
Jara a

r

•agens

' as parrl r

se de

'•en laç5o

:H

I'

r;

• ões I'Jcnais '

•r

d•'

., ,

'!5699109 e

,trr

~0('

r ('

unir1<Jrfr• de d ", Íp r

•1

r

1'51

li

'I

17.70111.'104.7( )()

~fetuar

11ento

COtJSULTORI , FT lPREI E!

por

sição,

1 rá ticc·

nir o·

'J C? f' 1
" fi'

c " a

1

'lSCU

l! f·

1

ir r~ c•r

é

frc·n' "·

' di s~

fc. 1;1da '

[rr Jora

à

1\ULO

' nú

Cd•tl

d epósitos de grar .dcs ' lo

m ais

d · I e pc-r rio pelo denun· ·

··~J ól '

·I

o· etorias de

nto e

1 I<
t~~

ade < ~. ,

Ab·t

~ 'io

1

os ir· c• )'

/IL

'lal 'lda crr 1\r urríria, no Par

e llrOf
do~..

or

Março de 2016

ao' 'ldo cr
' 'l,

f''Z

'lf1C

rrso e
't uição

18/84

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

r 11

Tlfl

fina nceira informa , scrr

.J

uida

comandar

pC'

e

rcê.l izê.lr

6c.

trâmite

~C

ARANTES FERREIRA, RAI 1/\t
o

1

de divisas do Brasr par;

r

d e in formaçõc5 qu' d cv

objeto

das

r: ' '

·x·,

chqu cla

opr

d cm 1cia ~
LTL.

F

13<:. co Central do

c

câmbio,

rHlS autos n"

' 025699-

m '- ncu so c t ,1idade de d cs

os com

~ Ell :;, PEI~r

DRA DE

m rc,. do

de cJiv ~as do Brasi L

Jcrl'Jn

0 I f'GESE JLJNIO I~.

~OI

IGUEZ r CARI OS ALBERTO I

EIRA DA

10 c • 201 1 (p lo r '!nos) e 17.03.:

4, saídas

C, I

, l01

lr>l' I c

U .~ 1144.659.188,7

1or meio

fel

rão c ;r.

or'' rilC;Ões, houve ê.l

negação

da,,

.>SÍI

preSl ilÇiiO d e~ Í

rmaçÕeS

1>resils que l

o sendo

I

It

I ( 1110

·'·
j'

<JS
,1

I

rJdi

10

,,

10 COI•tcxln '

' jeto de

130SRrD :,t.:

COS DE

rro RMATICA L

A. - ME,

TRIA L CJf
LT D/ - rr1

K IO DE
RMV &

11

1\.Sl fOR 'I\ l .,

LABOGCN S/A C, :Mtr
ME D ICAMENTe'~,
\P,C

~

c

CVV CONSU LTOR!/ EM
•

s· ·rn, < 1 ,

"

V r·. ro•

I,

~1

o ,rA
Ot

JJ

1\

D

l'v' -·

GFD

1e~
momc'lto, r
E tpf I r EIRA RlGIC

INF )RMATICA Lll Í\ - I L

DGX 11 J1 P.AND LXI I IMil

I

J

c Ir

I

cJ.r

'r •

SO FTW ARE, a ·,ri. corn
crn

paralelo

se im t'tJtc u c n ação penal

INVESTIMENTO....

out•as denúnri,t

OI ,IIL

OR 1

1

de 3.649 operacõc. de c 1 I

T·r

no

•ral

LEONARDO MEl l~l:LLES, _E . r

c diversas

_,ai

JCÍ

1 d

falsils

iio d

~vao;'io

perante <'ssa

comandou c rc

lori1

HllO'

17.2014.404.7000, YOU SI\Ef

co::, TA,

I CC

1fcmr

pri ncipalmente com o f11r' de
Em adir

nú

Sexta-feira 18

I

Ir'
E!{

1\

e RCI

·1

1rr

1rno as crnp1 c•

offshore

"

w

11•-se q t! P·''

do valor

c;,

liLa da5 conlr

las pela

~u·

1(ll1

çã

recd .Jr lo fJela 1' 1

cor

. L' '

P E'T ROU RAS, a

I c

~.•.

nil -c~ (n

l(i tnarl 1rnC11

J SD 9,5

' 1 ro

J.

Ir, r,ll 'I'

en t e

o r pelas

mil'1õ •). foi
ern l'rc

1s LA8C r;r

22Conlrnriando o d1
e nr ·1r' r, r,, §§ 1" <' :

A

Ql •
.to 1
, • L"

c:

. '!I •ra

1(

1'1 lj,

EJ e
·q

2,

il • t

) Q UÍM'CA p

I

or[.

10, X,

I C

r/, cl

meio de
~I

4.595/64

L

19/84

2825

2826

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

TJIJNTSTÉRIO

r úsuco

Março de 2016

FEDERAL

------contratos de câmbio de in portaç5o fictícios com offshores controla las pelos
envolvidos, em que os recur os saía r • rnas não entravam quaisquer mr rcadorias,
c

c :ssas

sendo que o detalhamento

Oí"'rações foi feito nos autos da açã o penal n°

5026212.82.2014.404.700') e 5025699- J 7.2014.4011.7000.
Os delitoç pr<: icados nela org anização criminosa, ao menos por seu
núcleo operacional, não rcss2 ., n aí.
Conformr• na· , do
administradores d"l MP\jQE
ENIVALDO QUADI~ /\00

autos da a\ÍO penal ofer,rida

JUNTIJ ' fiLBERTO vouo:;sEF,

JQ, n

PRADO, ANTONIO CN' 0"

n'' '

PR0

'')P AV

CP''

face dos

o ··uxílio de

CC'm

/)PIO JUNQIJETRA PACHECO DE ALM EIDA
JTE BRA~IL e t-tÁRIO LÚCIO DE OLIVEIRA

PIERUCCINI, també•m ul ili?Oll r" da cr1presa GFD Investimentos para lavar os seus
ganhos decorrentes da s opet 1<,ücs il:r las que realizou no interesse da organização
criminosa que
penal; ii)

em

inte~Jra, cuj,>~ c

parte j<J

•H.:s: i' r•rn parte estao sendo denunciados nesta ação

lo 11n dr • mciados nas ações penais n°

82.2014.404.70002·',

5031491-49.2014.404.700025,

j7.2(

2004.7000006806-426; i rrl em

Jr te 1

5026212-

10

sendo denunciados por meio de outras

23 Nesl a ação penal ALBE', 1;) 'I'
F t
ULO RO ~EitTO CO lA, junti:lrnente Ct'm MÁRCIO
BONJLHO, WALDOIV' RO I ' [ OL
A.
J1 !LO TENI\ 11/\RRIOS, ANTÔr 10 ALM IDA SILVA,
I tt[tt
, pr DHO 1\W :.f Jl 'IOR e
DR/\ c r ARANTES
LEONARDO MEJRELI L'i, Ll i' '\IL I\~
FERREIRI\, foram acus< 1os r..rrrw.t • • t: 11~lr
litc> de lavo 1<·•n rir c'' r '•eira pro~""niente rte crimes de
peculato e corrup( 'l co Ira "
r• r rói ,, t riisilc•rro S t (PI f !'f)BRÁS), empresa controlada
majoritariamente pela União I <. f
ru 't' r · te nos arts. 1' ' / 0 , 11 c !11, da l.ei 9.613/1998 (Lei de
' :IU lO V /\LDOtv '0 OUV JRA, ML:RILO TENA
Lavagem). PAULO RC tlERTC ( l,..
r\. 1 C
BARRIOS e ANTÔNIO /\LMEI t\ 31L1
~b• '
pC"tdem oelo crin e " particil'ilÇão crn organização
criminosil, previsto no art. 2' ;, 1,.,t
,•, ll , r V, ú d Ler J 2.!1~>0/2013 d ei do Cr me Organizado).
24 ~tesl;~ ação pcn;rl 1\LBJ" ro '(
r F,
'1 r~océ;"l') ' N I r 1\NGULC LOPEZ e MATHEUS
f ( ~1\IUJ< r 1! qEit.t S foram cl ·•unciad s por terem
OUV[lf/.1\ DOS SANl
I Lf J RO
I [I
n•oarliç~
lt·• "ril ,.,,,pelenl - no Ci"\0, o Banco
mantido no exterior f .. flÚ~' s niic
n]
,., ' lon'S s" 1crior" -·o estab< letido nil Resolução
Central -, no dia 31 ··~ d1· ·cmbrc
J'" j 1 ' li ( ', ITlar~ \Icei li • •tle na c 111ta 313 0-025652-9
385~/2010 do Banco ( ntr<J ou • !J
l ( l 1/\RTF I I Pl\t '<. ,., ., Hong ong.
da o{(5hNe RFY IMf'Ot I llll f'ORI
'f·~
'
r, I
1 >r
n C 1\f I\ ri 1\NGUI l OPEZ ,.. MATHEUS
25 Nest;r ação p• n;~l li LBr TO Y
,, li :>
r c ,,\RDl) lvtllREt' L foram cf nunciadC1s por terem
OUVEIR/\ DOS S/\1\JlC LE/1 IGt O
mantido no cxten 11 r •pos
r.rt
<' 11 ltç; ' ' <•r 1 c •npetcn
- no C?'O, o Banco
n
d
o
Central -, no dia .l1
rJ'urr
<J estah· lr•ddo na Resolução
201
385· f"J · O do llnncc c Ir
I 1
'nte na 1111a :JP 0-025652-9
H• ~'~
da of(sh r e RFY IM PC · &I
ORI,
M
\f' Pll HonC'
ng

26

~los

õ'lJios da açiío

Cur<'ib;, nrlusivP., Al
8.13 '/9'1 arts. 21 <' ;t;·

'na i
qTc

I)

200

1 1 • ar lc a SC' ""li! Var 1 Federal de

vaus

•arlt· .rwl dt

c· • l' ";/~

1

nas <>ar
lena d·

dn t. 1° da Lei
te anos de reclusão

"S

20/84

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

açõ~s

MI N

r, Hl

p enais pr-or> ·:-tas na d:J

h I1C

que tocjos eles rnc tra t -seu
Nc

~e

'•

. enlid

'<· r

) ,. n f'•
11

(

I (' 1'

r OI

1(' (~ I ;,.)C' ('

i ~~~ rão d·Tunciados, sendo
_I' ()

~l i;

movirr ntaçi.io, k

~. ;

mediai' te, ao rn ror

fi'

·o

ção
aqui

Emrrer• ndimcnt os lo tC''r!iros

1> r
1 , (•

cr

li·J I

I r

J'

,,
I

li

I

'1tr l ll-A

Janf'iro- RJ; anart·u

c! 1

~ ('

partici"'1Çiío dr• ANTOI' 10 PI

•:::c

ori ~WI"'' do E<ii fício il;1 I ' situ 2

11'

VOltS <" r F OCilitílll

r

I

dis• •rnulo

To•,r>s ç• tes b

provei i 0, dirct:· e in' li
forma ~; o

PET~f

de

RAS,

r
r

tarne

1rtel. crntra

<I C'rll

di

6).

fJcç<e r ·,cfeo

c a,
•.o

1

K

res

•., '" '

;1 -P ~

1

• '1

DS u

H V • i\10v

•

2

r

).

.Jr

rk

r.ri

p

lir

r.rr

1:11

1

I

dr

(r

'r·

til

y

t!C

1111

ro

Edifício

'lOS lor 'i'<Hi os no Rio de
r • ~ liza d

,, 'o

'

em

c rn Sã0 Paulo-SP
.,ncurso e com a

o dct • • -i,Jdo ALBERTO

c· lo'>

1

tivos (x i).

··ciquiri

•; com produto e

org<J

·1ção criminosa,

H

• de a t(;taciío contra a
I ·1rts. 1 -

CJa a ag ·ntes

'·r

Web Hotéis

e •i i ~;r ularat"l o1 rXOJ"riedade e

• <' 1 r·ov • ', for.il•
I,

113

•ie t 1c!L ei r 1 ''~ auto

,,...

"7.4'

se rel;,·ionava CJO Lr< I' o rle
r

. rr•..

r"~<J

'c'"' d;oc: ações da

a, (vi

I,.,

11"

11 [(' '

lc"

•u• i

r1

r;1

r1ind1 c. nlra '

parí g r 'o único, da I t'i

prorc

prc

\

r i;J, -S• (• ) 6

Jil '

11! 1

1 Ec1

VOU

(ix); Ariemaic;, f\ LBERT

em

il

'1"lcs autônomas

dr·

•':HJ' 1-SP,

ele auferidos

U ~"'
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• T .,
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PROCÓPIO,

)1\0

rt • dn I otd ,., <;·•lvadot

do r rp ~repnrli•~"' nlo d1 l lotel

/\; (

IH''''. ,,,
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•rr

Hoté is J·~ b1r

I

; n ,. ·o;_i tos

llc

1

. DO,

·TI 1r' T " S. a

Porto Seguro-BI\; (iv) p:mela '

em prp·

crr.

·· ) ~ (. <:I() 'Den ) e 17 03.2014, ocultou e

<H

•

cfrJ

USSEF, com a
)1'

diss·m !ou, por i·'· nu ·iio de

art. 7f

~e

partici pação dos sem • 1ciad
MARIO LUCIO, no 1 r.rk~ d o en
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111(
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con l r?
reCl r rs~

grupo

c

rin;>ne•i·os

rn;r~

"Ido cer

Vl\f\1 1 tr I

JOÃO

ARDO AULER,

RICA~lf.J

PESSO

r<r ce'ldição de

s já dC'• r·ci<Jdos, PAULO
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il

s

Hfl
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r1

~
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c 1' r a ad r
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1
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.
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Pmpresarial do

crirn
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S/A
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\~

auferir •· de" • •· crirr•c" ··rteg
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r

o
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ó in 'CJf •da
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d
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S e

j

r
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l
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~r
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e a 1;1
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d r IUll ~S núcleo
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opera
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bl ic;•
••• dos r

r

,'

')N!O ALMEIDA

sr

/l r,

rirni•·

f}ani ·
•rimei r
JUn d

·mel

'\ DARICO

nnrD.T() COSTA,

O S, !•

1

rcrto que

d·! empresa

cJ

ULO

M , J RELLE~

,,. •r aram , organ

ndo

-AR

JA.)

• ? I' ··rica <1

fina1id

COriUf

• " li!v·r gem dos

i'"i, rTlrt ·

Em,,, ,11 URII O I

:)

SIV/\, I' ORI\1/\ 'nO Mf'P.ELLE.

descri t
adrrin

st raçiio pública

rio núr'

!CilflCl , ..

1UI1c' !'

PET~f

a organização

iminin " 1.
I'

modo

c;ue desde 2004

w. -.)M!RG • •'.!\/EIRA, ' JRILO BARRIOS,
l r 'I ,r LLES, 1! ..,RO M I <'::LLES E PEDRO

·~<J PET Ó LEC

PfTl"

~il .

crin n

., lc c:o r

tsc l' te

criminc-s<J que tin ha pm :inall!

1\L

j-í r ;, d • or da cr li' c< • PEF' RRAS) até 14 de

novernl,ro de 7.0111, D LTON

ARGESI

Fm r

Março de 2016

1

Jl'NIOR, de

q•H' linha por
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sos r;nanceiros

'1

crit"linosa ora

corr osto por
)I L •pregados

c d

mercado

negro.
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r
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I
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e de Se1viço

•

2U!=.

O onr

• rn
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'tf
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7
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c

·orrupção

\Rlf r HATER,
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T

il
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,
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1
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r

•
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FEDERA L

' 't·,~··~
-.~ ~~~-~/

Para a C<Jnsec ·ão do objetivo crimino • "· rr'evanl
de fun

mrírio pút lico)'• no c

COSTf

lil

rcicio de sua 1unção exc cidn por

•ra a qualidade

r

ULO ROBERTO

PET ROI3RA .. S/A.

ões

.!nais praticadas pela c.,rg,u1ização. .i exceção dos

crimes ·ontr<J f,ci lilçÕe5, •crn

1ções máximas privat iva ' de liberdarl • ~Up~'r iores a 4

(quatrc anos, scrH o cc ' o q

o grupo, para o exercíc:o de• suas

atuava

n div •rsw esl rios

rc~ deração,
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FED ERAL

r•r l Pf'>Ccdir .c·nt

{• ,r ' lh:!'Jo n:-o _"qtr
Al r~ ER ~

cia desta denúncia.

YO :;sEF, na condição de um d os operé.ldores financeiros

mais ir

o r t;•·r' cs, contr

l'li'

n sofi sticado esquema para operacionalizar o rrpasse

de rec•

scs

rc~.·

dos da PETROBRAS S/A, incluinoo a lavilg< ·n de
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a
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1 ,

para simular negócios jurídrcos com as emprerL ras a
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i lu

pa ra a movimentação do cJinheiro ~ ujo auferid•> com

I"

DE OUVEIRA era o respor1sável pelas empre< s de

~,.

: '

rcial e Laudos Estatísticos Ltda., Ernprerteira
re Ltda., utiliza das por ALBERTO YUUSSEF,

~

de documentos ideologicamente falsos a

DEZ
nte

~

de

I
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l'

em

' q

:;cado das empresas controladas p :Jr YOUS r

ara

)111

les públicos. Também se <.prove itava das V""

JCnS

dt' ..

Ie Polícia Federal lotado no Aeropo ·to do G Ie

J

lar. faci'• r c-

11barque de comparsas da organização c rimi no~

que

rJ : V"ll

•spécie sem a DPV (Declarar,ão de Porte de V·· ~
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espr'•c
pa g ·11

D

inerer

,_êl {

Ri o d e
rn n

l

o
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título

'I

r
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portas
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fachw
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a emf

~
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1nd
~.
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-
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STÉRIO P ú BLICO F ED ERAL

_V ES DE O UVEIRA FILH O, conhecido por CA

integrante da organiza c: 10 e iminosa capitaneada por ALBERTO VOUSSEF como

courrier.

Apenas

nos

am s

movimentaç~o/ent1ega e1 e

de

2011

P1 13.042.800,00

Ad emais r >•

e
33

2012,

careca

teria

operar

'J

a

•

a apreensão do aparelho de celular Black Be• v de

ALBERTO YOUSS EF, W" ·ta t· •-se na lista de contatos a referência à CARECJI com

quem estabeleceu contn' ' c•
Entre

ilS

G6 (sessenta e seis) oportunidades.
:sagens interceptadas, interessante notar a d

1r

dia

03/09/2013, às 14ht13rnin, m 'ldo ALBERTO YOUSSEF envia à CARECA o enc ~reço
correspondente ao do

r

Some-se a isso o fato
informado CARECA, ta

se
r•

rio da UTC ENGENHARIA 5/ A , em Belo Hor ''1nte.
1

U'

entrega do dia seguintP ao

dia anterior - 02/09/2013, portanto - , YOU S<; F ter
por mensagem, que estava "tudo acertado ~ •ra a
•io dia, na cid ade de Belo Horizonte 34.
GROMONTE é irmão do ex-ministro das ci

des,

MARIO NEGROMONTE, A

'la função pa recida com CARECA, sendo

dos

responsáveis pela entrcn c1

inheiro em espécie para VOU SSEF.

ADARJC"l

O nornr
JOSÉ RICARDO da 0 /

c'
t•

til

ARICO é mencionado em conversa de YOUSSE com
'iálogo ocorrido em 3/12/2013. No diálogo,
OSÉ

RICARDO orienta quL t,_

SEF procure CARLOS FONTANA. no enderc

Av.

Guilherme Sheel, 295.',

<H

/ RS, sendo que ALBERTO manda mensagem

>m o

nome de ADARICO, c'

,r~

3

entrega.

entender que ADARICO seria o responsávr p ela

'

se o depoimento de CARLOS ALBERTO PERET

Aindil,

DA

COSTA36, advogado d •

nvestime ntos e subordinado de VOUSSEF, o ' em

33 Autos n• 5049557- J ~.!O I . \ . 7
34Autos n• 5073-1 75-13.~0
35 Mensagens página 'J2. ll:1 I ,.

··vento 488, AP-11\:QPOL27, ps. 16-21
• vento 1, IN IC I, p. 13.

36(...) QUE, com relação iH
2009/2010 observou a tno·
São Gabriel em São Paulo,
ANGULO LOPES e um pcl•r
em relação a participa~ã o 1
transporte de valores, se'!'
dinheiro os mesmos sern1 •
este os auxiliava a passw

le de dinheiro em espécie afirma que desde aproxima< ente
1 de pessoas junto ao escrrtóno de ALBERTO YOUSSEF n"
·nida
o malas e sacolas, dentre elas ADARICO NEGROMONTI
FAEL
·nte
.,e JAIME transportando valores em espécie... QUE, espr·
de nome JAIME, afirma que o mesmo realizava esse trab .o de
vezes em que RAFAEL e ADARICO viajavam ao exterior
<mdo
vam no Aeroporto do Galeão, onde JAIME trabalhava, se· ..., que
rnas pela fiscalização; QUE soube por meio de RAFAEL r -uLO

·"

•I

e

Jo.
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STÉRIO PúBLI CO FEDERAL

decla ra·ção à Polícia I

''

JAYME eram dois do

restada no dia 12/09/2014, afirma que ADA

:J e

sáveis pelo transporte de dinheiro em espéri '>a ra

ALBERTO YOUSSEF.

Por

•ta -se a frequência bastante alta com que C

ECA

frequentava o esc1 itor" '

:JUSSEF. Conforme as listas de acesso e regis'

-; de

visitantes dos edirícim •

ficava m os escritórios do doleiro, JAYME os vis·

' em

í ROMONTE tinha função semelhante aquela e

cida

numer ~

em

·re ao papel exercido no núcleo empresa ria I d()

upo

ALTON DOS SANTOS AVANCINI, JOÃO RIC

DO

(I 1 ,,

41 oportunidades37
A DA r

por JAYME CARECA, •

··endo o responsável pelo transporte do

espécie.
No q11

criminoso, os denunu
AULER

e

EDUARr

· '

-1 ' MEUNO

LEITE,

" LEITOSO",

na

condiç

administradores da

GO

intermediação, contai
em especial PAULO I r

ção de pagamentos de propina para agentes p1

CORREA

S/A,

eram os

de

responsávei< oela
cos,

COSTA e RENATO DUQUE.

lrnpo

1brar que o denunciado EDUARDO LEIT E era

ce-

diretor presidente da

,o CORREA S/A, responsável pela área de ólc

gás

da empresa. DALT

SANTOS AVANCINI era Diretor-Preside

da

enqu

o

CAMARGO

CO RRE

TRUÇÕES

E PARTICIPAÇÕES S/A,

ULER é Presidente do Conselho de Administri'

> da

PESSOA, presidente da UTC ENGENHAR

era

das empreiteiras, sendo o principal responsáv

leias

I lá ir
S/A e a UTC EN GEf\ 1

ovas ligando à CAMARGO CORREA CONSTP
ALBERTO YO USSEF e ao desvio de recursos p

5ES
icos

que JAIME os auxiliava ,,.

1.•.)

37 Autos no 5073475- l"l.~ll ,

.:vento I, fNICI, p. 15-16.

denunciado J OSE R1
emp resa.
Já

r1

apontado como lídet

1

atividades do cartrl.
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S T ÉRIO PúBLICO FEDE RAL

•te a prática de cartel que fraudava as licita(

s da

Ncss"

, atente-se para a conversa de YOUSSEF com V

NER

BERTINI, em 09.10.201

•elefone, na qual YOUSS EF afirma que a CAl\

'lGO

[CAMARGO
CORt
62.2014.404.7000/PR

"
deve
doze
1, PET1, Página 8).

empresa.

1\ inv
enviada no dia 4/3/'i.f

>

f'

FABIANA ESTAIA N •
pagamentos de "cem.
7.950.294,23 corn 1n

t

como cliente a 5iCJ

í'

'·

milhões38

(Processo

50

t146-

também captou mensagem de correio ele ·nico

gerente financeira da empresa SANKO SIDER

roA,

inhando para ALBERTO YOUSSEF uma plan

1

de

ntre 28/07/2011 e 18/07/2012, no valor total

~

R$

' > campo de fornecedor das siglas MO e GFD, !ndo
utilizada para identificar CONSÓRCIO NAf

"'AL

so 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 511

ETl,

r

lhas

detalhando suros"

•ntos de repasses e comissões às empres,

'\110,

MURANO, RIGID FZ.

10 valor de R$ 31.058.134,63. Nas planilhas

1ma

menção

'ARAGUA

CAMARGO CORREr
Página 73).
Com

ao

CNCC

13.2014.404.7000/PR I

As d''

F, também [oram apreendidas diversas

5'"

175-

' ;.Jmbém lograram êxito em obter outro documr

' em

e

à

CONEST

(Processo

, INICl, Página 38).

que aparece o nome
UNIDADE COQU " \

'~Sa

de R$ 32,7 milhõe...

10 documentos, há menção de urn pagamentc..

203.2000,00 (duze,

1

38 Vagner: "Nada, qur í'
do aerooorto. mas tro c
te fala viu cara só pi>'
YOUSSEF: "E. pau prr I
Cara me deve 12 "np C.
(ininteligivel) caralho , t >/
é muito dinheiro".

CAMARGO CORREA, ao lado do projeto r " AR_CPR 078/ CCPR 050, com indicação do pag ento
2

R$

1il, e duzentos reais) ao CONSÓRCIO CCPR (I

ado

arque nem pagando mais tão agora. É, então, dinheiro pro
ram problema lá. Atraso pagamento, não paga mais nad

•ra lá
vo

Tô com peoinão na CAMARGO que você nem imagina, C•
Pior que diretor é amigo, vice-presidente é amigo pede
"pau", meu amigo, num é um "conto "". Vagner: "É muito

~iro,
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pela CAMARGO CO 1 f

·'Cesso n° 50262128220144047000, evento 1000

11).

YOUSSEF havia ainda documentos re lativos ' um
contrato celebradll r

CN CC e a CLYDEUNION empresa atuar

em

Equipamentos a c'~lc"

·rulicos e Pneumáticos, com sede na cidade c

São

Paulo/SP. como Lu

1

aparece as proposlas

ies construtoras para obras públi cas, entre 02/C '09 a

04/05/2012, estilll "10
13.2014.404.7000/PI\ I

planilna titulada "Relalório de Projetos", r•

elas, a CAMARGO CORREA (Processo 50

·~ ua l

1175-

, PET2r Página 132).

')14,

no

depoimenlo

dos

aulos

5026212.82.2011J.1r
mencionaram que i'! C

'\ULO ROB ERTO COSTA e ALBERTO Yr
1 0 CORREA participava do esquema do cartP

SEF
0mo

também deram a'1•11

'1es gerais sob re o modus operandi da orga·

1ção

criminosa, que scri.io f

lS

durante a exposição dos fatos desta denúnci a

da
COMÉRCIO CAf\1' ·r
consultoria corn

1 REA

que

a

empresa

CONSTRUCf

S E

S/A celeb rou, em 10/09/2012, contr· ' de

Costa Global Consultoria e Participações L'

de

propriedade de r- U

ERTO COSTA, chegando a firmar pagamen'

até

"~ n

'i-13.2014.404.7000/PR, Evento 1, PET2, Págir·

127),

<J

10/12/2013 (Pror

r

lembrar

sendo que tal fa\ () rc·

c)

c

rle imputação de lavagem de dinheiro nesta der ~ ci a.

5026212.82.2014 .'1

depoimento
judicial
nos
auto
ULO ROBERTO COSTA afirmou que tal ave

utilizada tão sorr •n

r:lissi mular a origem ilícita de vantagens in• vidas

"atrasa das" refere• 1

ra em que ele ocupava o cargo de Dire • de

'l

n°
·r foi

Abastecimento d a c•

Err
apreen são da prif c
indicação do par; .t'

obra da REPAR, durante as diligências de f

ca e

operação Lava Jato foi apreendida uma plan i'
1..2/07/2009 de R$ 3.6000,00 feitos à SANKO

com
DER
9/84
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(este documento ;:., r

'audo pericial constante autos n° 502621282,

968, LAU 2, p. 31).
Em P'
968, LAU 2, foi corr

r

I(

o pagamento, como ;1
para agentes po'.IJiir r

lizada nos autos n° 5026212.82.2014.404.7000,

'ento

•e, de fato, o serviço não foi prestado, sendo cc·

J

crá demonstrado, referia-se ao pagamento de

r·

que
pina

<

Tilr nl>c'~

' ' relevante conjunto probatório que demonstra

e os

administradores fi; r C

O CORREA participavam ativam€n te das ati•

·1des

criminosas do grur r)

lal.

'

Jni i;lt

Ie frisar que em seus depoimentos judiciais no

'r tos

A LBERTO YOUSSEF e PAU LO ROBERTO

STA

afirmam que os

sponsáveis pelo esquema crim inoso na CAr

,GO

CORREA seriam E •l ti

. RMEUNO LEITE, DALTON DOS SANTOS AV

~IN I

n° 5026212.8/ /0 . 1 11

e JOÃO RICAR nr ' 1
N;1

rr

c•

1a, o depoimento do colabora dor AUGUSTO P RRO

DE MENDONÇA r r•r r

e a CAMARGO CORREA era representada n<

~ rte l

inicialmente por

ÃC

DO AULER e, posteriormente, por EDUARDO '

TE e

DALTON DOS SA• JTO

•u relato, AUGUSTO ainda detalhou a particip;•

' de

EDUARDO LEITE c"' •

outras obras da PETROBRAS S/A que aprese aram

J

1

irregularidades, cl
5073441-38.201 11 (,
O
negociado ou op

·•s denunciadas nesta peça processual (Procr
).1.7

o'
r•

Abasteci mento, F'
REPAR, afirmou '

no

'J

to 1, TERMOTRANSCDEP5).

J

JUUO CAMARGO, por sua vez, indagado <
o pagamento de 'propinas' em favor do Di

' eria
de
RI

TO COSTA, especificament e ao CON SÓRCIO

,. r

O LEITE, da CAMARGO CORREA, teria informa

não precisaria tr<I· r c

ea de Abastecimento porque, a própria emr

estaria tratand 1 .c
TERMOTRANSC'X i )

(Processo n" 5073441-38.2014.404.700, Ev

r

que
.,, já
1

1,
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Co rob ·

provenientes das di lir

as provas testemunhais, há relevantes
.1·

engendradas durante a investigação. No r

interceptado em 21 c

'i

BONILHO se comcnli1

C:'

prejudicado no esque1

ogo

bro de 2013 entre ALBERTO YOUSSEF e lVI K IO
n.ito de uma reclamação de "LEITOS039", que

~

lesvio de recursos públicos. Fala-se ainda que

·•s já

deram muito dinh,irr

LEITOS0.

40

(processo 5010109-97.2014.404.7

diz

/ PRI

1

evento 1, INICl, rá·Jin;t
Vai·
também desviaw

f

c LEITOSO, além de corromper agentes p

cos,

c}n

' própria empresa CAMARGO CO RREA, rec

ndo

LTDA do denunciado MARCIO BONILHO p
'' r mediação da venda de tubos.

11ma

ha, MARCIO BONILHO da SANKO SIDER, di

em

"LEITOSO" seria um dos executivos da CAl\

q,Go

"comissões" da S '\' Jl<
suposta "corretagc n" r
N2 me

depoimento extraj IC! ic
CORREA, empresa 'lar•

evento 12, DECL2,

1

,,
1 !

do esquema (Processo 5049557-14.2013.404.7l 1/PR,

p<Í~J;

39 Em seu depoimc··1" ·, ''··i
LEITOSO se reli n
.I' '

''

1

r- nos autos da ação penal n• 5026212.82.2014.404.7000. adm·

llliC

!TE

40 Nessa conversa, ' ,
Leitoso, é o seguin c· · "
aqui pra dá pra você... cn
não veio. É rnentiril i'(.

1

C.•

nicialmente: Esse assunto do Márcio, esse assunto do 1
do Márcio é palhaçada, tá. Tirei um milhão e pouco do r'·
>a faze operação o caralho babababa essa porra ia volta.
nesse nível é ? Tambern meu, ele fica enrolando c
ele falo que ia te paga cara, ele falo pra mim. Sei lá taml

do o

oiso
hoje

MARCIO diz: (incomp "
negócio ai cara. M ns C' • I I
Leitoso, vai e volta fW r .,r,tll

10

YOUSSEF fala (prou
' '
pior que o cara fal:t ~·
pra tudo. Porra, fo· n , 1 1,
de falar que foi P"' 1
paguei, são 7 e p• 1J , f, 1
levou, vê quanto o P;, n I<
falar pra mim que \,
fazer conta nessa r ,,
,.

.2014.404.7000/PR, Evento 1, IN!Cl, Página 14):BETO:N;
acha que foi prejudicado, cê tá entendendo? É rapaz, 1
'llo de dinheiro que nós demos pra esse cara .... Ele tem
conta aqui cacete, aí porra, recebi R$ 9 milhão bruto
o 7 e pouco, vê quanto ele levou, vê quanto o comp
; ou, vê cuanto os outro menino levou e vê quanto sobr
, porra, ninguérn saber fazer conta, eu acho que ningL.
~sível. A conta só fecha pro lado deles.

>orra,

"meninos" seriam empregados que colaboravam no des•
I R ( Prccesso 5049557-14.2013.1104.7000/PR, Evento 1

"nho
CL2,

De acordo com M P'
da atividade da c•
Página 4

'!

,r·

1

esse
r.sse

"lU CO

1em
. eu

cJcle
Vem
sabe
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f)UARDO- PRESIDENTE" também aparece na

"IITI '

de executivo na pl nillt

tdida com PAULO ROBERTO COSTA, a qual a

" nta

ser de intermediar o

,ões eleitorais. Ao lado do nome ao lado do

Jme

"EDUARDO" ap;r -:c

.1 ''GO CORREA- ÓLEO E GAS ( processo SC

175-

13.2014.404.7000/1 \, rv

o

INICl, Página 69)

bt•

·1preensão na residência de EDUARDO LE'

foi

encontrada umi'l f Ih.

amarela com diversas anotações em referí

ii'l à

Operação Lava jatc l'c••

'o, havia menção à colaboração premiada de vr

SEF

·1tegerá MARCIO na delação" e a preocupa

de

N,

constando qu e "': ) U
"harmonizar teo;es" qur•
estava preocu pa J

c,,

desvendadas corn

I

1

cia cc melou", o que demonstra que o denu iado
ossibilidade de suas atividades ilícitas tere1 o; ido
J

de YOUSSEF {5071698-90.2014.404.7000, Evc

I

11,

APREENSA01, ilcn
O'

T\1

contratos das obr
contrato celeb r
ROBERTO COST1

d
J

(

)L

I'! c.
AUGUSTO RIBEJHn I

rlALTON assinou juntamente com EDUARDO L

E os

r

u o

(Plani lha OUT 4 EVENT01), e também a s~

STA GLOBAL, empresa de propriedade de
l O 1).

JLO

iona a RICARDO PESSOA, tem-se que o cola i

•dor

\ o indica corno o líder das reuniões do ca rtel, ;

1ais

quase sempre oc

r,

•de da UTC ENGENHARIA (Processo n° 5

'41-

38.2014.404.70".

11

~ MOTRANSCDEP 4, p. 6). Já o colaborador

uo

CAMARGO afi•

.

pagamento de propina no Consórcio TUC,

1ual

participava a UT

r,

a COMPERJ, tendo o colaborador intermec

') o

pagamento pa• 1

11

ção de propina para a diretoria de serviços

uo

CAMARGO afirma r IH

··presentou a UTC ness e consórcio foi o den

tdo

-

•nda que PESSOA, juntamente com MARCIO

TAS

responsável por efetivar o pagamento da 1

•i na

RICARDO PEsr or
da ODEBRECJ-lT
(Processo n° 507,

' 04.700, Evento 1, TERMOTRANSCDEP 18, p. 5)
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a uma possível "p<

c

a compra de um

ClT' r

13.2014.404.7000/,
apreendida, cada

~~.

ll .,

LAURO DE FREITAS na BAHIA (Processo SC

75-

r

ilha

f- I

IN!Cl, Página 154). Pelo que consta em uma

d"

'Sas desembolsaria R$ 810.227,84 pela parceria.
~sta obra, RICARDO PESSOA chegou a assi

um

Jn~

de sociedade em conta de participação

' mo

ju ntamente com JOAO ARGOLO. Existente, ain·

•ma

representante da e 01 <"
de

1ara

Ern rei
instrumento d e

planilha

a UTC e a GFD INVESTIMENTOS, de VOUSSf

par'·•rrw

1a

d;1

JTC

PARTICIPAÇÕES ~ A,

mbérn o registro de um créd ito recebido pe

GFD

INVESTIM ENTOS

TCIPAÇÕES S/A no valor de R$ 17.949,80 (P

>:sso

Evento 1, PET2, Página 17). Ta is fatos serão ob

1

,iJ I

5073475-13.201 4.11 1.7

GFD

INVESTIMENTOS

em

favor

de

denúncia apart:Jda
N

r'

·1s apreendidos também consta um empré•

·1

E

1RlA no valor de R$ 110.012,29 feito pc'

:; Fo

~

não se saiba da existência de contrato que
5-13.2014.404.7000/PR, Evento 1, PET2, Págin<'

1are

OA também figu ra na lista de contatos do Blac

r. rry

pagamento a U1

INVESTIMENTO,., 1n
esta operação (f11 ~ ·s.•

RI
de

VOUSS EF

üll
:::JfYI

ricardogessoa@u•

,-

cinco) m ensag0r1'

nt

I'

PIN

2249face,

cujo

e-mail

cadastradc

era

'o certo que foram identificadas a troca de 35 r
PRIMO" (VOUSSEF) durante o mês de sete11

e

'il
l

e

de

2013.
f' F

RICARDO PESSOA aparece no registro de

<1da

com o visitante d

(';,

·mtigo de ALBERTO VOUSSEF no dia 06/(1

) 11,

localizado na c'n0r

I;

Gabriel, 149, Itaim Bibi, São Paulo. Aliás, dig

' de

atividades ilícitas, PESSOA não se deixou foi

'lfar,

sua identificação através do número de ide

ilde

passagem, con 1 ('r
sendo certo qur(Processo 5073117
[

r,)

il

H

7000/PR, Evento 1, PET2, Página 31.)

c. o

terceptada entre M A RCIO BONILHO e VOU

1=,

o

!/84
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nome de PESSOA

'JV<

repasses relativos <'

J

que se houver ai

llt

13.2014.404.7ooo n

~.

rr

r\.

1

':IO TUC, ECOVIX e REPAR, MARCIO diz a yr

SEF

a poderá questionar PESSOA (Processo SC'

175-

PET2, Página 37).

M RCT

· LHO, ouvido nos autos n°5026212-82.2014.4C'

JOO,

admitiu que f oi VUUS

rn intermediou o negócio da SANKO SIDER

n o

também que realizou contratos com empr''

de

CONSÓRCIO Tli C, <I!''

fachada para

pil(]'l''

c'"

0

o•r •

" li

~- í

lado do nome

1

r1issões a VOUSSEF41•
SSOA apareceu na agenda de PAULO ROBET 1 ao

N" (mencionado na representação policial P

•sso

5073475-13.2011} 11 '11 -,

Fvento 1, PET2, Página 40). Questionado r•

•1ízo

acerca dessa p 1 1 'Ih;•

\ afirmou que se tratava de planilha rei

1

intermediação de• c "a

1mpanha para o Governo do Rio de Janeiro.

f\ 1 r t1·

a

logos entre VOUSSEF e CARECA, concluiu-s"

te o

i7onte foi utilizado para entrega de numer?•

em

~ "C

emissário de YOUSSEF, em 02/09/2013, conf

e já

11

073475-13.2014.404.7000/PR, Evento 1, PET2,

tina

e RICARDO PESSOA foram apreendidas seis

r

inas

de anotações rn"
a Operação Lav

lcmonstram estratégias das empreiteiras para
outras coisas, const a que algumas das rn

ular
do

intitulado "Projr w.

to

endereço da ur r
espécie por JA TI\
mencionado arirn
40).

mil reais) era "

d

1

4l'Márdo Bonilho: r n
Alberto Youssef, se c
colocou... Ele era u•·•
ele andava com P'"·' '
foi isso que acontC>c< 1
para ele. eu fech<> o
Juiz Federal:- Mas lll~' r
Márcio Rontlho:-Et r
a UTC, fechei negú 1 •
dúzia de neç)ócio~. ;,

total de R$ 3.500.000,00 (três milhões e qu•

tos

ação para o STF" "estudar o acordo" "fragil

ou

•ce? Nós saímos tentando vender esse projeto, eu conhr·
ms quatro ou cinco... Quatro anos atrás eu acho, e a g
va de uma credibilidade boa nesse setor e ele andava I
l ccísão, e a gente colocou esse projeto e ele resolveu
ossibilidade, ele falou de uma possibilidade de pagar c
ram as comissões.
1r consegu1u por Intermédio co Senhor Alberto Youssc
"o CNCC, fechei negócios corno Conest, fechei negó
1m o Estaleiro, fechei... Não recordo todos, mas fechei n
rcsas distintas.

,
c
~r.

-,ões

,,n
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"eliminar" as cola'

erniadas firmadas até o momento. As notas 1

J, .,

inclusive uma "carr p·p·

r>1 p rensa para mudar a opinião pública" (procc

5053836-09.201'1 '1 IJ_;
Nc

1!0

nw~

empresa RFY IM r DR1

1em
:J

n°

46, APREEN 3, p. 34).

•I havia diversos documentos de transferência

ra a

UMITED, offshore utilizada por YOUSS•

para

1 RT

remessa de divis.1' e I

1 de dinheiro por meio das empresas de

LEO ~

~ DO

MEIRELLES alú··n c '

· de notícias e documentos relacionados à Oper

o da

Lava Jato, inclu ~ i vc

1

rama com menção ao Procurador Geral da Re1 llica,

J

ao CADE, e à FT ("' }''"
~I

11l.404.7000, evento 46, APREEN 3) .
' i apreendido um bilhete de uma pessotJ

" se

·rlata inúmeras atividades ilícitas de PESSOA,
c fugir do Brasil (50 53836-09.2014.404.7000,

ede
ento

•\ RDO PESSOA admitiu em depoimento à

11ícia

Federal que paqoL.

•s em dois contratos de consu ltoria à empresil

3TM

de RENATO DUx E

l~ há suspeitas de que esses contratos visav

' tão

somente dar Cll rf t

.idade ao recebimento de propina.

'

'

denomina "Mo 1ir·, , •
dinheiro para !leu e.

J

46, APREEN 2, p. :"

T•> ·1

ies de evidências indicam que PESSOA era o I
;ação cnminosa

núcleo das emrrc•i

fls. r

a RICARDO Pf ~
existem prOVCJS r,'
provas docum •nt

•r do

~

o aos denunciados li gados à CAMARGO CO

A, e

t! m dos depoimentos dos criminosos colabo

'lres,

• 1lerceptação telemática e telefônica, como t
nas quebras de sigilo bancário e nas b1

b ém
·1s e

1r>ilionário de va lores até as contas controla

por

Til

rovas testemunhais corroboradas por ev·

1cias

materiais em r l;•ç

ros do núcleo financeiro operac ional da org;

1ção

apreensões, in lu<;'

li

ALBERTO YO USSE

5/84
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crim inosa, JAV ~JI E "C
YOUSSEF para entr cg:

u

3. Con l

A rr•rro •

iro em espécie.

ral da corrupção (FATOS 2 e 3)
~

envolvia não só ,, n

"esquema criminoso" ora narrado era bil:>

'1

me

ativa, por parte dos executivos das emp ' 'eiras

cartelizadas, c mo

· de forma concomitante, a corrupção pas

PAULO

,I NATO DUQUE e dos demais empregac s da

ROB E'lTO

PETRO BRAS coor

Carlel para zelar interna e ilegalmente po

I

a de

seus

interesses.
Cor 'c•

n;1rrado

acima,

todas

as

empresas

carl

.,das

participantes r'o " ··1

tinham com PAULO ROBERTO COSTA e r

1ATO

DUQU E, assirr cc w
previamente e~ lab r•lc

operador ALBERTO YOUSSEF, um com r
respectivamente, oferecerem e aceitarem var

n isso
rgens

indevid as que vari<'"",

l % e 5% do valor integral de todos os contra s por

elas cel ebrados con' a

~AS, podendo inclusive ser superior a esse per

ntua l

em caso de adi rivo ,
Carne • •
demais

tida, PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQ .- e os
TP OBRAS

empr"'Jlr,

COmpromiSSO C "SP r
do Ca rtel no seio c c·
de seus ofícios, se r

envolvidos

adredemente assu rr

"T1

o

·r,uentes quanto a existência e efetivo fu ncion·· •ento
' r da Estatal, omitindo-se nos deveres que d<' 'riam
!,.'ver de imediat amente informar irregularir

, ~s e

: Js seus âmbitos de atuação.

Par.

L'

ambém fazia parte do compromisso prev;
'~

·ente

corrompidos que, quando fosse necessário.

ULO

ROBERTO CO ":;TA "

DUQUE e os demais empregados corre'

;dos

prat icariam atos dr

r1ares e irregulares, no interesse da otimir

• do

estabelecid o er lr c "

funcio n~ment c do (
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· 1plificação é possível apontar que PAULO RO

COSTA e REN /ITO DLY

1vam as providências necessárias, por si próp ·s ou

influenciando os sn

rdinados, para

promover: i)

a aceleraçã

dos

procedimentos licilaté

contratação de grandes obras, sobretudo re 1 ·1rias,

dispensando ctap<Js "

~

básico; ii) aprovaç.'io

r

à correta avaliação da obra, inclusive o r :Jjeto

fes de licitações com funcioná rios inexperi<'r' -- iii)

compartilhamc'1to de. •

-, ·s sigilosas ou restritas às empresas integra·

Cartel; iv) aprov?çiio

'ir.s de licitações com funcionários inexperien'

: v) a

exdus~o

'!'as cartelizadas dos certames, direcionando

a(s)

inclusão ou

empreiteira(s) ou cor
inobservânciil
empreiteiras

r1 e

n<>rr

G 1 rtPii7 H

parte do Depa•tilme• 1
forma injustific;Jr!a; i

empreiteiras selecionadas pelo "CLUBE";

<

c;

do

c;

i)

a

de controle e avaliação das obras executad, 'elas

. ogação de determinados assuntos da avalin

, por

Conselho Executivo; viii) contratações di-

'" de

, ão de aditivos desnecessários ou mediante

PÇos

'uvia, que, muito embora em todos os

CP

•1tos

•da s com a Petrobras, PAULO ROBERTO C

TI\ e

'U

excessivos

firmados pelil<"

('fT

p

r

dos drrna is cr

'rlrf'~J"

1idos tenham se comprometido e efetivarr'

f'!

abstido de pm

iur

o

·io a que estavam obrigados, revelando a e>

'leia

do Car1el e tomando

, ias necessárias para fazer cessar suas ativi rl

·~s.

se

a

prática de atos rfn nfír i

das empresas cartelizadas, conforme exem r' -ildo

acima, sornen\P oc>r•

c;

casos específicos, quando se fazia

necess ~

r:rn '''

•11omento, após o efetivo início dos procerl

.,tos

licitatórios no : rnl>itr'

" f\AS, os compromissos previamente estab

'dos

e ntre n" ernprr •lC'Íf'l c
confirmados er 1rc os ·

r os empregados supramencionados vinh<'
0lvidos.

' ser

SccllJ' '

r operandi da organização criminosa, as e

integran tes de Cartc
definiam qual ·sJ F

~sas

e, de acordo com os seus exclusivos in t
vencer determinado certame para, em

!

.ses,
ida,
7/84
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apresentar o
entre eles

no rn.~

c'

rw

PA IJLO

operadores como A lfl
Ass;m

empregado c0rromp
selecionada pelo Cart
caso específico o

a~o

as providência• nerc: ~
.A.LBE

representantes da em•
esp<u," c..

aspecto~

ch"

diretamente aos empregados da PETR

~

1STA

I

'"SEF42.

e RENATO DUQUE, ou por interm{

r 1\ULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE o
t TROBRAS

de

1

utro

recebiam o nome da emr• ' teira

encer determinada licitação, eles, consolida•
• ·•nte estabelecido, passavam a tomar ou det
oue a escolha se concretizasse.
EF, ao seu turno, entrava em contato c

no

1

inar
os

1

'0cionada para com eles iniciar as tratativa• obre
,e das vantagens indevidas aos emp
.dos
r eles indicados, em decorrência da obra c

eria

los entre as partes envolvidas, reconhecid

!1elo

ii o penal 5026212-82.2014.404.7000 (Evenl

025

e 110 , não .,·, < ,

x omessa de vantagem por parte da Emr

eira

corruptora, co1 •o t;;n•

: eitação pelos empregados corrompidos.

execul Ja.
próprio

A LBER

rc

'V

1\ l •rt

dava lo JO a pó o tí r
empreite ira

'c ,, ,

1

etapa no esquema de corrupção ora

d e ~=

.rrdimento licitatório e confirmação da sei

> se

da

1

' nediante o efetivo início das obras e com·

•Jos

'~e ~

TO YOUSSEF, operador usado para o pÇlg

2nto

42 Mi , · •ério r,·. c. I
des~ ·, emprf'< s cc 1
Interro!. d o: - ~'
Minist~ ·, P1íblio '
seria a vencedor<~
Paulo r
•rio (r· •
InterrO!)iltlo: - E1
dito qurm in ser, r ,.
Ministr .., Públi• r J
Interrr •lo: - I c •
Minis!-' -, Públi r r
Interr<
t 1: -

.or pode afirmar então que elas se reuniam? Os excc

p

pagar 11tos p

l·1

f n

na vez pro senhor essas reuniões?
• 'uncionava daí, depois que ei<Js definissem a emprcs
Ntame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao ~

('

"mprcsas que ia participar do certame e nessa list
. Essa lista erd repassada pro Paulo Roberto Costa.
omcn to era repassada essa lista?
' os convites.
tilme, a lista já era passada?
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de prC' inas a PJ\ UL

T ) COSTA, passava a entrar em contato c-

representantes da

c'ccionada para com eles iniciar as tratativa

>bre

• e das vantagens indevidas aos empr

1dos

"' r eles indicados, em decorrência da obra qt

-;eria

erP

aspeclr s e. pr~cíf1r os

.,

corromr id os e dc1.1;-ti
execu tarJa.
[

a ser r

"l

rli nad "~ 1

~

flP~

>que os valores das propinas também com·

rrr o COSTA e aos agentes corrompidos ou

Pl'

1

vam
~oas

por ek" indi "·l--1;,
Fsr r>çi'

da Dirr'''HÍ a de /\b ~ st
era opc acionalizado
em esí ti c ch

-~J·l

movin

daç5c c'

exteri

ma:.,

10

f

~eira

etor ou aos demais agentes por ele indica

., da

es em espécie, remessa de numerários

·~

bito

repasse das propinas de PAULO ROBERTO
43
, o qual se valia, para fazer o d

1 ') YOUSSEF

(}( ~

STA

o

d

bração de contratos ideologicamente falsc com

) l"'l\

empre. :; dt r I [
, no tu
notas

que tange aos contratos celebrados no

Q

WALDOMIRO DE OUVEIRA, para a emi
ncia de legalidade a pagamentos efetuadv

> de
elas

'C'I

lar, conforme descrito por PAULO RO

qTo

COST/1 ' por l\ l f1ER

;: em seus interrogatórios na Ação Penal r

1ção

I"

'

empre1 1 1ras.
lfll

penal
2005.
PETR
43

Soll
opo•
507(J,

l/6212
1

C'

I

(Eventos 1025 e 1101), que, a partir do
1

tQ

AS

J

> ir ter

---papel
' citar

• 1\t

·82.201

'

nr

.,

! I(

de

irmados pelas empresas ca rtelizadas

1

a

.2toria de Abastecimento houve o pagamr'

>

de

, ·1quanto operador do esquema criminoso no seio da PE
~rogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na

•RAS,

Jcnal

' 1101):

[ ...]

De'

rle Ali

de f

1ciona

Intr
De•
ln t
ill

i! do:
le AIL
ad.>: '•.

rJ..!Llo

co r ~

um"

ru:.r

lg._p

es~

.soa e

...
.,
r1 o
_,r

1sé Janene. O Alberto Youssef tinha a função

exclu ~

,ente

~~

,, 1ue o senhor detalhasse qual é a função dele.
o~~sc um contrato, né7 Numa empresa de cartel. t'
era a empresa X, então o Alberto Youssef ia lá '
a, não posso te precisar se a nível de dirc•
'· isso eu não tenho como te precisar. ele convcr
c:ionalizacão para o repasse para os agentes políl

essa
rsar
~
~

[... 1
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vantao
indica

'S

indcvid 15

~a dos

no rnont··nl

corromp idos da Estatal e pessoas

· ros 3% do valor total do contrato.

N'l di-

ntagens indevidas, o valor da propina repa:
•cssoas por ele indicadas, sobretudo operad

la a
·; do

financti" JS e d o n ''rc·

" integrantes do Partido Progressista (PP), er·

'!

menos :& do valor lf'l

ll'alo, no âmbito da Diretoria de Abastecimer

Por

sua vf'

c;-ada aos empregados corrompidos da Diret

·1 de

QUE, era de ao menos 2%, também do va i
'" s valores seria destinada a integrantes do

otal
ido

Rt s 1

ponto, contudo, que especificamente os

nes

a

gens indevidas ao Diretor DUQUE e aos

1ais

(

o ou pessoas por ele indicadas, serão f

de

PAUL" " OBErTo CC

o valor OLl p1 '

em c ne: ·;;I
Servi c;
se - q
1to,
d o con
d os Tr

d hadC'c~

de co

cs de •,

integ

'S da

outra

\ Úfl(.l

T

'.

r

I

1

I

ao

I

,ais próprios.

.. ao menos 1% do valor consolidado de t

s os

r empreiteiras integrantes do Cartel

1 a

gran d

cont•

PETr

" AS r,,

'reteria de Abastecimento, sozinhas o1•

-no

integ

··s dr.

·ondeu a vantagens indevidas prometid<.

ao

menf'

1 sua

'r! pagas a PAULO ROBERTO COSTA e às

oas

44 Ci l

IICSSP

na ,

,1cnal

I

(

" .

'10

do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO
e 1101):

A

.JO (Eventos 1025

[...]

Juiz
pt'l'
Intr
Int
prir
do
me
f os

ç l
leraI:
é issc•
1ado: - ,, lo
.1do:
men te
., for I ''
olocac:
0i (~1

lll!'

T den

Ju'
InI
Ju'
Int
Ju

eral:ado:r>ral: ndo: ral:

~

11

em cima desse preço iam para distribuição para

•ntes

, a ler os projeto~ pra obras de realmente rn;;
c qualidade de derivados, qualidade da gasolina, 1
tas as refinarias grandes obras para esse, com cs
~s. e também pelo partido, que dessa média de 1
1 % seria repassado para o PP. E os 2 % restante·
~stava esse tipo de serviço que era a Diretoria de

orle,
lade
uito,

r

1

.Jl.!!!l.

iam
viço.

(...)

•, < SC"

•lo o contrato que...
'S?

ntra tos dessas empresas do cartel.
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· operacionalização de tais repasses incumbia

r' A LBER.T C YOIJ SI

6 o ano de 2008, e somente a ALBERTO VOU

EF a

trossim, que, o recebimento das vantagens inr

idas

por PAI'LO ROBEPTO C

>ara si e para outrem, comprova-se não só a p

·r de

confis~ão c·r~

das declarações prestadas por ALBERTO YO

SEF,

partir de• cntão45.
Dc ~ta qtJC'

sua própria
45 Cite
na ação

, nesse enl' lo,
•nal 502'121:!-82,-0

'

~t.ho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO r
00 (Eventos 1025 e 1101):

A

[...]

Juiz r deral: - [ w•no (I I
Inte rrnga do: - Muito ben
de "' ), quen· <.o ~eiu11
respc•n~ível pores u at1 I(
!k._}
a p<Hllr 0 IT'
trab;. o. pasSP!J...E. ~P
Jui7 1
ral: - r ...
Inter l)'ldo:- rn ~Lu
Jui7
•rui: - Cc to. l ,)
essro •heiro chc>r•;JVil ,l(l
tom
1d o : -n r "'fi ,,
Int
:rnha r on' l O
eu 11
pass;•
·ai
con'
Pel
ra7 c se•
Enl
rma lt 'fi 1 •,l'l
di,J~.
ses
n\ ,), '
ex!'
eS~t!S );;r 11n
I
( Já nãn f" , m
200
pes
1mbé''' )
r ~n
ess
ºVou
1\~;or'
~-~
cont '
não
aco
? v

,,

~)

r.

"ª-1'
(...)

~a

Jui
se'
Int

ral : -

Rª'

~ em_

~~

el

de>:

,

;~

Lo.

ill

•• r a t•

I•
'

r.i l 1:

r1
111)

ªJ ui'

'·

In•

trl(,:-

Ttl : •

'

() ilO

início
e ra o
2010.
esse

PP.

' , n conhecimento, vamos dizer, exat..., como funciona\
~lbrrto Youssef, os caminhos exat..., exatos que essr

corno
l,eiro

ta, sempre foi a nível de Presidente e diretor das '
dizer, de operação, de execução. Então, a
\1!', depois de assinado o contrato, a primeira medi
·xecuta o serviço, a Petrobras mede e paga trinta di,
.'c execução e o prazo final de pagamento, tem um c
após esse, esses sessenta dias, é que era possh
o deputado José Janene, na época, ex-deputado P<'
Pie mantinha o contato com essas empresas, não r
•·'oria e presidência, mas também mais pessoal ope•
l s para ele e depois, m ais na frente, para c
, ' tnha o pessoal que operacionalizava isso. Esse p
não tinha conhecimento desse pessoal. Então o n
u ou o Janene fazia m esse contato. e esse dinh•.
.,, és deles, agora...

rsas,
va o

,, 11r

v;~mos

' • '~UC

eu tiz espectficamente é se os diretores, por e>

'le a
pois.
i!Íde
.:ntão
e em
')mo
1al, e
er to
11 eu
que
ttão

·110,

o

'(

..

Rª'
J ui
Int

' ·l
oi

JS

I

P.9

,;

d

•ltciro era distribuído? Como que se operacionalizava i•
<u~ara direcionamento do PP, praticamente até 20
uncnte esse processo, era o deputado José Janene.
,'008 ele começou a ficar doente e tal e veio a falecer '
tt~ e le ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudit
,elo Alberto Youssef.

"'

·almente, em valores médios, acontecia? Do 1%
,,. depende ndo do contrato p odia ser um pouco
.. 20% era para des pesas. às vezes nota fisca
es médios, pode ter a lteração nesses valere
P 30% para o J ane ne ou o Alberto Youssef_
ccbia sua parcela?
,., normalme nte na minha casa ou num s hoppi1
lf J nhia minha lá d e cons ultoria.
1 n entregava esses valores para o senhor?

" e ra
, um
esa

20%

1!..DQ

o Youssef ou o Janene.
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T ~ l O PúBLICO FE DERA L

como '

b 'n

époc;•

c

de b•

C

guarda(

RS '(

rea is), I

ô nio de PAULO ROBERTO COSTA

iJ r

J

18 ~-' '!'

O

dólar<" ' l R 1 l:J
tendr
com r

ntido que, no dia em que foi cumprido rnresidência, PAULO ROBERTO COSTA

c l L 'I

;;>

VI , ,

"'

o fa•

vivo (SU ')(] l- 11.
)I

'ava Jato.

r

JS

e sessenta e dois mil, duzentos e ci

mi l

.. , ;tocentos e cinquenta euros) em espécie.

·1ue,

rle manifesta com a sua renda declarada à
1te recebia sua parte da "propina" em

oca,
_iro

•·nto 42, ANEX I).
•r nesse ponto, que, mesmo depois de
' de Abastecimento da PETROBRAS, cr

recel•'

·il

f

)f'

\.

nente entre PAU LO ROBERTO COST

os

11

ptoras, sendo que para operacional'

tais

se serviu da celebração contratos: frau
,...OSTA GLOBAL com as empreiteiras.

,
\

l;l

H' l
,~ ... :

1 1

~ ca-se

que no Curso da operação Lava

roi

ar

·do

ente" com a COSTA GLOBAL46, em--

do

'lCia de PAULO ROBERTO COSTA,

·1cionadas, outrossim, construtoras que

a cus·

i'

seus contatos, constando, ainda, o va

na s ·
pagar

foi

· Jas

I '

cont r··

I JOU

o recebimento de tais vantagens ir'

recel•

aprer,.,

de contratos firmados à época em

LO

·stendeu mesmo após a sua saída.

IJ

pender

nta

'a e um mil, quatrocentos e noventa e ci

, r

ROBrr

Direi

'ldo
uía

dos

lS ("

[...]

-s

46 Aç;

47 N•·

que

CC
do

I

O

,\

vento 1000, anexos 7 a 10.
r c investigação da Rcccilil Federal do Brasil, i<
PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO
'1\NN/\ AZEVEDO COSTA B/\CHMANN, sua filha,
'.2014.404.7000 1000- ANEX06, p. 5).

''Ido
ERTO
~0%
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rr

c

n

no

Véll

integ r;-

Jl.

c
Jr~

P

• 2r
:~.

'o

tl

A, empresa líder do CNCC, no valor

R$

, no valor de R$ 600.000,00; iii) lESA OLEO

--,ÁS,

' i •} ENGEVD<,

'o

c

corn•
o mon

COSTA GLOBAL, e as mencionadas ernp

{'

..'.,

das

' iras

5 por estas, conforme ilustra a tabela arw
r ntos efetuados pelas referidas empresas.

'

-t-

r "'fi 'l

lESA

oEVtX

)

I(

QUEIR_OZ
GALVAO

TOTAL

_-r

5.331,00
5.331,
+5 .331,01
5.331,
10.662,00
93.850,00~ 192.681,0
93 .850,0~ 188.031,00
93.850~<;_
_!93.331,0 1
93.850,0~ 446.426,00
CJ3 .850,0~2 .876,0(
93 .850,00
220.547,
132.328,
32 .847,
2 .224.245,
S63.100,00 4.015.299. ~

-

r

I
93.~50,00

()

n

r. fi95,oo

93.850,00

.695,00
93.850~
) .847,50{ '.847,50

.8•17,50

1

.>

.695,00
.627,50

281.550,00

•lcbração de contratos de prestação de
ideolor

l

'·'ram somente firmados entre PAULO P ' r " TO

l!

'f

"()

no valor de R$ 665.000,00

cl

T

COST

to P ú BLICO F EDE RA L

m nessa planilha a menção a contratos

empr·
3.000.

Sexta-feira 18

!I

notas fiscais "frias" por intermédio de c oresas

S

'

de fa r

L

l"l

ços

<;

utilizadas pela organização crirnino:·· 11ara a

opera r

rnula r a origem das propinas par

·elas

empr'

s para os empregados corrompidos r·

'1tes

•nportância e ampla utilização pela orq

rão

por

cl

crimi n

(

'
(

l.

'
,-

' R adiante~.

' corru pçã o ativa e passiva

funcionamento do cartel e da corr

de
l/84
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I

emprr •

' TC,

cont~ l~

r

>r ,.

~

1~

•o ~1

etn

'e '\r

corrupr

(e

a ~r

~~~

..

n

e•

PERJ no Rio de Janeiro, sendo que t al
l

fl( '" [

ruc.n r.

I

-

)I

~(]_

-

'a de

...-ENHARIA, haverá imputação exclusiva rn .te da

E! • F

r

:c n.r "

UTC F

-i

em rn

• r p

consc'

1\11

SAN 1

R LT

fato r

c "

propi•

')

r

' rato

., DALTON DOS SANTOS AVANCII'IT

Ã.O

• , >or inexigibilidade de licitação.

fi~ irr

M EUNO LEITE, " LEITOSO" , administra<

s da

e a RICARDO PESSOA, administr

•r da

P ET~"

'?. AS

• ual da participação desta empresa nos r

dos

'"5 S/A,

P-1

s, a
'il

corrupção dos empregados da

im puta a MARCIO BONILHO, admini•l

I

()

VIÇOS LTDA o crime de corrupção de

f

da

;11

,>elo

••mpresas para a realização de paga m"

- de

"'RREA.

I(

I'

pontuar que essas contratações tiv<'r

r tas

que a imputação por esses crimes

de

1o

concr
it

1- I

48 Qur

pela

Jt' r

c

cont r

tratar-se-á das licitações vencir"

.

e à Refinaria Getúlio Vargas - REPAR, n··

·H

para n·•

licita•

de

' obras referentes à Refinaria Abreu 0''

RNE~~

' de

Dirclc

. 01ra, por PA ULO ROBERTO COSTA

CAI\/! 11.

CAMJ'I

à

procedimentos relacionados

·11 ncia,

foi

c

<• • Consórcios, obteve sucesso na formal ir

48

·te:, w n;;

Abast e

' 0 PúBliCO FEDERAL

(

te iormente descrito, o grupo CAMARGO

dô PET

e o g '

Março de 2016

I ..,

l

·

•nputação de corrupção ativa e P"'

no

· ' CC PR para obras referentes à REPAR
lrc 14/05/04 e 29/04/12
1
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I

os DALTOt I
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c • rcisada nos autos, mas sendo certo que corr

entre rr ,.,,'os de 200
denunci
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'07/200849 até 6/02/2012 50, por nove vez< , os
., ~

SANTOS

AVANCINI,

JOÃO

RICARDO

LER,

'r F, "LEITOSO" E MARCIO BONILHO, com aL

ALBERT1 " 0 USSEF, d<

":1.

pagamer ''J de Vilnta r

• ' .. •Ômica indevida ao denunciado PAULO Rr

r-

COSTA , r 1 ·cio nári.J p •

ofício , ,.
empr r~-·

GETUTI T l

o de

consciente e voluntário, ofereceram e prome' • m o
l'lTO

' eouiparação, para determiná-lo a praticar • J de

c:tente nn I

-i

Pllln

do CONSÓRCIO CCPR- REPAR, formac

nlas

.IVIAP ]0

F

e PPOMON na contratação da obra na REF

R.IA

1\p r,A ~

[ 1' 1

;.. 11\-PARANÁ- REPAR.

Em nlo

. o denunciado PAULO ROBERTO COSTA, o

·mte

de cargc '" direçiio n;

RAS S/A de modo consciente e voluntário, a

ou a

ilícitos de tal vantagem, sendo certo que.

<; mo

promes•

recebeu c

sabendc

" frau r.s

r

<

efrtivamente permitiu que o CONSÓRCT('

REPAR

o ve ler"

da o bru

dAr 1>1.

.. J

•da que os recebimentos por parte de

;11

s

ROBEP

O ST

abas ter

o. h,''(.

ela

'·

(10.lf".
49 Dat
50 Dat

,.,

I f"

CCPR
esp

~

ri ,

,1

(0111

'/\R. !"

,,

\jl

~I

)I

CE~'

(I\

r,

'f

!C

a

CCPI

AR

Jjelo a execução das unidades U-221/,

i 21,

o

celebrado

CONSÓRCIO

que majoraram o valor c as obras, descritos na se
do Mmisténo da Fazenda, a empresa ( (
í' IPJ número 10197769000103, CNAE 4399-1-"
,pcélficados anteriorrncnlc. Iniciou suas alivH
1
• ~ua natureza é CONSORCIO DE SOCIEDADES O
, cl razenda é: AV ARCHELAU DE ALMETDA l c

•m

'I I

~~~

ern· ·

•,

(>

que

e

e

foi

ri
,. •o tendo PAULO ROBEHTO COSTA como diretor '

. I

02 /'

0800.0043403.08.2

1

r1 Jfu

PE '

51 Cor
52 De a

da COSTA GLOBAL até dezembro de 2l

r 'I ';T /l ERP

r·

.. ,,_ 3)

JLO

de pagamentos de vantagens indevirl
n

,../ENG

1rato

de

CAM

PETRO B

R-

r i"Tl mesmo após a sua saída da di rc 1
1•;

o

na modalidade convite e obtivesse o <

0

I

~•stcma

185, Telefone: 41-32767759. A pessoa resp<'"
IONI, CPF 094.948.'188-10. No sistema do ~

cia.
100
ços
em
•rço

.:lO,
' ela
da
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U-227r.

',L 2'

i'

SE-6821 da Refin aria Presidente Getúlio

REPA"'

sido
2.488.31
para I

f\ . ' S

1ado pela PETROBRAS S/A para conl·

ler

O' ' r

contrato estabeleceu o valor global

R$

\l

dois tipos de parcelas, um em moeda

·mal

•S

1

nacional, e outro e m dólares para for r·

nto

1 1

convertidas numa cotação de referêP

R$

'" de procedênciil nacional. no val 0

R$

no valor de USD 66.857.092,78, equiva'

R$

1ado por JOSÉ PAULO ASSIS 53 pela PEl

1\S,

'

J

:,:O,
vir

d e b•" ~
1,742·
\(I

2.371.1 '

1,

.,,

r

116.11

o (
JOSÉ

·c

r

[:

r

ro

I
I

ALVAI\

c G )'

7/7//

lo

/\RGO CORRÊA SA, JOSÉ OTÁVIO U'
'?1\USE pela PROMON ENGENHARIA

-.'

'

DE

rm

TAX) fechou ern R$ 1,60.
'·1

au mc

e LEONEL QUEJROZ VIANNA f\1

o .,

foram ce lebrados pelo menos 12

a~

-5o ao referido cor-l rato.
ra m os valores das ob ras, como:
4.949.728,18, ao m ntrato, em 18/2/20 ·
'>03.875,19, ao ccnt ralo, em 15/9/200
3.466.035,30, ao co ntrato, em 22/9/20

1( -

' 3.389.100,81, ao contrato, em 25/11/~
·, 11.899.034,25, a o c.ontrato, ern 21/2/

L

CC'
CC

-

I

l

50(
(09

(22
53 Gc1

)

2.688.243,85, ao contrat o, em 5/4/201 •
slam as seguintes Informações do quadre
,(' CORREA S/A ,t.. 5 22.512/0001-02).
I; PROMON ENGEN' 1/\RIA LTDA (61.095.9
de 02/07/2008. D/\LTON DOS SANTOS
rt1r de 03/12/2010, <' LEONEL QUEIROZ VJ,
07/07/2008 e 03/1?//'JlO.

;'!riO:

liDE
-69),
"IN!
ETO

• ,w, Ut\-RLPr\R
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1.901.185,32, ao rontrato, em 15/8/21

(aditiv•

1·1 -

; 1.660.482,35, ao contrato, em 6/2/20

'i

i\$ 205.254.769,3 H, ao contrato, em

H d

·HO COSTA);

I

;n (aditi"~"

1

R$ 1.467.905,23,

,=>ít J i

• R

contr ··•
mais .,
que o c

l

•rl iv

contr·• 1

1

;1

r ,,

5795.

I

do

,96, que corresr•r nde a soma do v;

r iaI

11, 13, 14, 21 e 23. Todavia é preciso w

era r

o referido CONSÓRCIO cedeu abri r

do

rc

' l-R9), que

l <:j

1 ]

ros

CO MPRA E VE NDA DE EQUIP
tot<~li?Ou

R$ 696.074.9

(R$

7424),

)<.

1Unnentação disponível um instrur •

Tran s:•

I(

OBRAS e o COrl:;ÓRCIO CCPR-RE

qual

s

.J

113.C

•r

fTl

previ!-.

CON

-.

{

o

R-3F
percc

L

R$

rentos e vinte e nr·ve milhões, cento r•

'a e

• o referido contrato da

J

ao

51

REPAP

o

1

lo de crítica ern <• !latório de Auditor

cu

ra(ío tomou co '1eci rnento da exis

de

n de percentual c+•vado de Contingê

J{.

R$

1

r.nta e quatro cc>n 1;wos), valor 35%

e ci
<' e

de

a pa9ar ao CO'ISÓRCIO o monl<J

<;tiniJdos à obra i1lcançaram o monta

oito

'l12

f{QI)RAS assumi u 11ue o va lor total da·

·<;

Pf

INDU

contrato, em 2 "1

'UO COSTA).

r,

.J

<JO

J12

1

' de

Lu cre
1

um

'

~~ •

c'e corrupção cr ~s crito no item <Jnl
1

rc os gestor

w ia

c agentes das
1
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integr
respe

'

PAU! O

ROBERTO

br,,dos por elas co n a referida Estatal.

lrn

PA ULO

1
r

l

ROBEI TO

COSTA

e

os

> i11teresse

r

11

FPTO

) '

11

e adi•

;)

).

nregrantes do ( l' tcl com a PETRO B

com:•

f('

o

cnlos-1, sendo

.,

., c
I'
(

1
,I

de fu w •onamento do cartr
••anta AlBERTO

COSTA

,.,lores indevidos

1111

O' arria

0 1•r>

r
)1

I

li

PAULO ROBERT >

TA

nrrência do conlr 'lo em tela, e dos il'''

da

ns indevidas cor

~··pendentes

a

a, ao r

1%

iv; lc ao montan ' de R$ 28.291.380.-S

ce

mil, trezentos • oitenta reais e tri111il
r

ICO

11

'OGl

u

o

" ilS

c rn A LBERTO

origi

82

~,

firmados pelas ,,

" _,er imputado

in'

tos

• u· I foi aceita e "vida por PAULO

I'

cos~

54 Nt

em todos os r

OSTA era diretc de abastecimentr'

do v,

ECC

~EF

(l

pron-

diretc

V

promessas r1r> vantagens, as q11 1
dos contratr '

r '"

époc

oito r
cent

em

1cionarnento dC' "CLUBE", bem com
a.

aceit<•
cartC' 1.

·•ais

s aos seus cargo• notadamente a co•

>~

nec<"

afirrT'

1%

r,RAS assumiam o compromisso de se c

de ir

admi··

de,

CO

1< c;

emprrno c11•

diretor

rern vantagens inc•rvidas que variavan

\

eS%

P úBLICO F EDER A L

o

<31
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TO

USSEF.

talor da propina d

rt o

que PAU Lr l(OBERTO COSTA

era

r

R

cota parte de

f

'\ 'lo consórcio n: " R, que era de
c ' lls. OS e hnh
S' '\ JUntado ao 1

rticipação da CONSl
70~

:J3/20 das fls. 14 d

•t.nlo 1.101 dos autc
a fls. 34 do rr o evento em rclaçã<

•r

de
12-

TO

YC
55 FI

' lJLO ROBERtO

tado ao evento l.H

'lOS

50
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RA L

s\U LO ROBERTr' COSTA era diretor d

1tal

forar

(. 5

'lHnenlaram os '''stos da obra, q•1•

am

ceie!

' 1

l//2012, sendo certo que cada u1

·les

reprr

.,

1v·1 e passiva, autôr

)!

mo.

Pr imputado os
SAW
ll

(um

'1\

r<•cirncn to e pa. > 1 1ento de R$ 1.7 56 r

',04

',, t'
f()

:c

"

I

C ri

nregados corrolr' ~

)OS SANTOS
t 1, "LEITOSO n

da (

r o oferecimcr·

dos

a a

da PETROBR ~r

'ANCINI, JOÃO r l

DO

•.ondição de admin•

, a promessa e a.

r o

BONILHO, · uou em coautoria

os

' ar

d
denu

' :1)
!1S

RICARDO

ER,

· ern que oper<Jciot

os

VIÇOS, de sua prc

•de,

~se ntavam oper•. -:;uo de lavagem de c,

, na

T

EDU

I

pag;·

1

senemedr

ICO

quotro ccnr,, ~s) de vantagem im

AUlf

paga

os
TE,

r

'- is milhões, c •i 'h entos e cinquent

mil,
(

DA LT~

RDO HERM EUN

l

"LEr

PAU L

AULER, E!

l!nunciados

I

li

AVANCIN

50, na medi

ER c SANKO "

JOÃO

• · 1ern ilícita dos r•cursos que será drsr

nos

próxi
~ÇÃO DE CL

UPÇÃO ATIVA E

" nos autos, rr

sendo certo que

"'PF, os denlH

•dos DALTON DOS

I

/A-

RN E

ano

AVA
MA P
volu •

l'

rDUARDO HE
LBERTO YO 1

e o

EUNO LEITE, "LE
EF, de modo cot

e
e e

o pagame nto de • 1tagem econômicr·

ida
"l/84
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P ús uco

T[IIO

ao

r \' ,

(~

ocup
lo a r

c·

c

CAM

licita'-

li

r

REFI

d

[)

te

RI Efl.

1

rI

pro r-

cci rnento da P ET I:' O BRAS S/ A para d •I
• no favorecimento lo CONSÓRCIO N f-

t\tf;-'

'\

)

'

'I'

r

s

conv•

v 'i:

')

d

(

T

,,

I

CAII.

c
consl

I

!· ]I

contr

lo

seter

.,)
I•

inici
5.14

aditiv•
três 1

oqueamento Retarr1

da

mte

/A de modo cc ~ iente e voluntário,

·>u a

PAU I

de tal vanlil

11

smo
CIO

ade

1

",da RNEST.

que os receb Tl '!ntos por parte d P

IJ LO

I

mesmo após ., sua saída da dir0'

de

vantagens indevir

nela

, COSTA GLO P ' até dezembro de ~

.,

(

licitação nr •nodalidade convi L

nto Retardado c

"

sendo certo que

ft tivamente r c niliu que o c o
sse o vencedc !a licitação na m'

oagamentos

,,

1,

a a

REFINARIA ABREI

MA

' cedor, tendo fir 'UO com a PETRO b
nc•n te, R$ 4.7 ) 27920,59 (quatro

S/A

ões,

los e setenta c

lVe mil. novecenlt

'nte

nove adili\

que majoraram r

Jres

:r .579,96, reprc

tando o valor lo

R$

:
~

56 A
R$ 1.
sesse•
O se

I'''

)., 1:·

(UCP

reais

Unidade de

lOBERTO COSTA,

r

abas'

: na

· ')S

r

~

~

\IA L

RGO CORREA e C

r11 tnciado

' I'

NAC

Ro s r

iná-

empresas CAr
l

'

sabe

.,

público por equr

f)

"R
J.

de c<'

' )oi

,.c,,, ,,,'"
1[

F E"E RA L

OSTA, funcion.

d

c;. ~J
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JV!'

('

(

;)2.13.2) tinha pr

(•

,,

\

~)

(''

C'

I

quarenta

t

1t ocentos e qu;·'

• ''/.023.579,96 ((
.0)3.579,96 (treze

Jm mi lhões, oitc•r

~

e

Je início 5/02/2010 c'
mil, trezentos e quarr

•r de
is, e

, ício em 5/02/2010
•, e sessenta e um mill·

'l'liliS
·te e

·nta e seis cenl.
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TL , ,

cinq•

r• rn I, r·

aditi

1

even

rr

·s~

s

1

impl

,,

rr ·ac

<J I a

c•m

n relação a est c•.s aditivos não é o

de

~ slr

" Cnto FLÁVIO fERNANDO CASA W

DA

ll ERM ELINO LEITE e DALTON DO S

-os

MfJKIO CAMARGO CORRÊA S.A.; e ·'-

J!O

ir ici

MOT

r 'r

AVA

c

CAR

D

-~

cJ
~.

\T

') TC
licita 1

l"l

DE CAMPOS, pel a CNEC ENGENHARL

>U I"

d{•ncias de direcionamento do proc,

•nto

......

lo n~o seja objPla de imputação o

, rJe

l < ol ' il.
[rr> c

L'I

f rau

I

cont
g rur

6.78 r
R$ 3

o ("bid'), conto

t

com propostas

lro

1

, pc

"

1

'lf

I Jr

irnado pela PETROBRAS para o contr<J'

::> ')

.1

r'~

l<;l a mais baixa ficou cerca de R$ / ,'

"ies

' ) (''ili

c t

I. Ainda que se considere o limite Slr

de

'~

rn;rior é de cerca tle R$ 1,9 bi lhão.

f

1 •

p

lanc

r

de

R$

5.937.544.758,P

R$
1

de

à

'l

rr•lação ao limite de contratação, a lir

, foi

it.

("rebid') na scquência, foram a'·

' ilS

111

ir,

., IH1ccs. Agora, o mais interessante:

os

n r

'C

r'":a de R$ 2,5 bilhões, para murlo pr

do

<! ''
li

rl

varia ram

r

do C
supc

7

~se

'P' ,,.

c

difer

li mi l

rlc argu menla<;ão, vale salientar ~~

I

r

cont

em r

os

'i

le PAU LO ROBE RTO COSTA, razão pe

.i11<

r

1

PúB LI CO FE CIERA L

s, e cinquenta Ct~n lavos) . Frise-se que

r

')S
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57Ta
82.2

t. to

AneY

,.

revisto para baixo), e somente ur

.,

la

ID

'1ite

Já "

do

dr;rs mencionadas no evento 589 dos auto·
\8)00.0000060 09-2_CNCC\Ll

,.,

o

.. urn valor pratrcamente idêntico ao
em 99, 85% do limite superior).

r

~~

C

'12-

e

.>r
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r '
contr

o \.

supe

1c

/1.

redu<

1

"

a apr
um

r r..:

DAV

/1

'i~

··s valores dos lance dos ofertantes n
l

e l

ii
1

r

sem

1

' de estimativa, logo, mu ito próximo

1 ,lstas dos mesmos proponentes no

mite superior de contratê.'lção, ficando

,,
I

)

R r<i r (

C"

r

-as

I'X I,

r)

pc rio r, permite tnferir pela presença

de

"lt•vos que o TCU concluiu pela exi c;'

de

,., cias de sobrepreço e superfat11

to,

!ICJtlmas variações, dado que houv"

'!S

1

UDT/UGH, UDA, REPAR IERP 112, C

ERJ

-orJ STRUÇÕES E COMERCIO (,

:i O

cionária no CNCC, deve-se impu

us

Cllr.rp•
l'

CO R

q:

adrr
o v;•'

pagc

• tpatível com ta l percentual. tcnd

l •

la

e rcenlual mínimo de 1% de propina

era

1lc
n'io

2000
I

r•

~e

'P CIO BONILHO ofereceram e prr

rrr~

''1~

cincr

t•z

vinte

c •i-l'

pror

t,

~,

~

<

mon tante de R$ 45.417.865,23 (q
•: te mil, oitocentos e sessenta e cincc
TO,

que, com a ajuda de

VOUSSEF,

te
.. e
'I

a

v·

um valor mínimo de vantagem in

!r

58Dt
PAULC

especificada, mRs certamente

ICI NI, JOÃO RICARDO AULER, Fr

van1..

que,

'las

'•ncnle, sempre os mesmos) em oul'

'<; I

c

HEP'

e

4"

.,

idên··

indu

enl

s (

lc

P úBLI CO FE DERA L

2 1..

ic 11n n'
o rk s

à co·

da

!Jr
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ilcordo com

já

nos aditivos ;

na

tdittvo5 que majoraram valores durante o 1
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MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná
FORCA TAREFA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13a VARA FEDERAL
CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURJTfBA- PARANÁ

Eproc 5049557-14.2013.404 .7000
IPL 104112013- SRIDPF/PR-

Classificação no e-Proc: Restrito Juiz
Classificação no ÚNICO: Confidencial

0 MlNISTÉRJO PÚBLlCO FEDERAL, no exerctc1o de sua função
institucional (art. 129, r, da Constituição da República Federativa do Brasil), impelido
pelos subsídios probatórios constantes nos autos suprarreferidos, vem à 13° Vara Federal da
Subseção Judiciária de Curitiba-PR, competente por prevenção, oferecer
DENÚNCIA
em face de:
l. ALBERTO YOUSSEF ["YOUSSEF"I, vulgo "Primo" ou "Beto",
brasileiro, casado, empresário, CPF 532.050.659-72. RG 3.506.470-2 (PR),
nascido em Londrina-PR em 06. 10.1967, Cilho de K.alim Youssef e
Antonieta Youssef, endereço residencial na Rua Doutor Elias César, I 55,
apt. 601, Jd. Petrópolis, Londrina-PR, ou na Rua Afonso Braz, 714, apt.
111 A, Vila Conceição, São Paulo-SP, endereço comercial na Av. Tiradentes,
501, torre ! , 7° andar, Jardim Shangri-la A, Londrina-PR. ou na Rua Dr.
Renato Paes de Barros, 778, 2° andar, Itrum Bibi, São Paulo-SP,

atualmente preso na Superintendência Re~ionnl da PF!PR
2. LEONARDO MEIRELLES ["LEONARDO"L brasileiro, divorciado,
empresário, CPF 265.416.238-99, RG 22 148890 (SP), nascido em S
Paulo-SP em 02.05.1975, fi.lho de Luiz Carlos Meirelles e Wilma Ribe · ·o
Meirelles, endereço residencial na Rua Mateus Grou, 109, api. 43,
Pinheiros, São Paulo-SP, endereço comercial na Rua Frederico Magnu on,
247, Distrito Industrial. Indaiatuba-SP.
LEANDRO MEIRELLES ["LEANDRO"!, brasileiro, solteiro,~
administrador de empresas, CPF 336. I 59.598-33, CNH 03 I 50310216.
nascido em São Paulo-SP em 22.09.1985, filho de Luiz Carlos Meirelles c
Wilma Ribeiro Meirelles, endereço residencial na Alameda das Sempre

3.

? ~/04/?0 1 4

1?·4

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

g b_deltan_2014-04-22-2307 LS.pdf- coutrolador.pllp

Sexta-feira 18

lltlps://eproc .j fpr,i us.br/eprocV2/con trolador. php?acao=acessar_ doc\Ull...

MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná

www.prpr.mpf.gov.br

FORCA TAREfA

Vivas, 246, casa, Santana de Parnaíba-SP ou rua Adalívia de Toledo, 135, apto. 81,
Morumbi, São Pa ulo/SP;

4. PE DRO ARGESE JUNIOR ["PEDRO" ] brasileiro, casado, comerciante, CPF
033.756.918-58, RG 12.247.411 (SP), nascido em São Paulo-SP em 15. 11.1 960,
filho de Pedro Argese e Odeth Fernandes de Carvalho, endereço residencial na Av.
Snbiá, 23, apt. 112, Moema, São Paulo-SP e podendo ser encontrado Avenida
Professor Alceu Maynard de Araújo, 121 , Vila Cruzeiro, São Paulo/SP ou Avenida
Dan1asceno Vieira, 820, ap. 12, Vila Mascote, São Paulo/SP,

5 ESDRA DE ARANTES FERREIRA ["ESDRA"). brasileiro, casado,
comerciante, CPF 259.541.118-71, RG 23.428.471-7 (SP), nascido em Guarull1os-SP
em 05.1 2. 1975. filho de Hildebrando Ferreira e Ana Georgina de Arantes Ferreira,
endereço residencial na Rua Santo Egídio, 655, apt. 71, Santa Terezinha, São PauloSP, endereço comercial na Rua Frederico Magnusson, 247, Distrito Industrial,
lndaiatuba-SP ou Rua Amaral Gama, 69, casa 2, Sant~ma, São Pnulo/SP
6 RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ ("RAPHAEL"], brasileiro, CPF
329.334.438-05, endereço na Rua Tome Portes, 29, apt. 42, Vila Dom Pedro 11 ou
Parada Inglesa, São Paulo-SP.

7. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA f"CARLOS ALBERTO"J
brasileiro, divorciado, advogado, CPF 613.408.806-44, RG 20759256-l (SP),
nascido em São Paulo-SP em 11.12.1969, filho de Arare Pereira da Costa e Oraide
Faustino da Silva. endereço residencial na Alameda dos Guatás. 1367, apt. I li,
Saúde, São Paulo-SP, endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 778, 2°
andar. Ttaim Bibi, São Paulo-SP, atualmente preso na Superintendência
Rcflional da PFIPR
I . lntroito
Esta denúncia decorreu de investigação' que visou apurar diversas estruturas
lA presente denúncia decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes autos (nos itens
seguintes desta denúncia os autos serão referidos apenas pelos 4 últimos algarismos antes do traÇO. a seguir
sublinhados), relacionados ao presente feito: 5049597-93.20t3.404..7000 (Interceptação telcfànica e telemêtica
especifica de YOUSSEF, distribufdo por dependência em 08/1112013): 5027775-48.2013.404.7000 (Quebro de sigilo
bancário de MO CONSULTORJA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA, WALDOMlRO DE OLIVEIRA, EDILSON
FERNANDES RJBE!RO, MARCELO DE JESUS CIRQUEIRA; 5007992-36.2014.404.7000 (Quebra de sigilo
bancário e fiscal (GFD INVESTIMENTOS, LABOGEN QUIM ICA FINA, INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS
LABOGEN, PlROQUIMICA COMERCIAL, KFC HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ. RC
SOFTWARE, RMV & CVV CONSULTORIA EM JNFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM INI'ORMÁTICA.
MALGA ENGENHARI,\ LTDA, COMPANHIA GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA); 5001446-62.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/prisão principalOPERAÇÃO BIDONE); 5014901-94.2014.40-1.7000 (Pedido de prisão preventiva e novas buscas - OPERAÇÃO
BlDONE 2); 5021466-74.2014.404.7000 (Pedido de busca e nprecnsllo/conduçl!o coercitiva- OPERAÇÃO BIDONE
2de 76
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paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional
e transnacional.

A investigação inicialmente apurou a conduta do "doleiro" CARLOS HABlB
CHATER c pessoas fisicas e jurídicas a ele vinculadas, ligada a um esquema de lavagem de

dinheiro envolvendo o ex-deputado federal José Moharned Janene e as empresas CSA Project
Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda.. Porém, posteriormente, foi ampliado para
diversos outros doleiros, que se relacionavam entre si para o dese1wolvimento das atividades, mas
que formavam grupos autônomos e independentes, dando origem a quatro outras operações. 2

Além de tais condutas deli tivas, foram apurados diversas outras condutas criminosas.
dentre elas, organização criminosa, evasão de divisas, fa lsidade ideológica, corrupção de
funcionários públicos, tráfico de drogas, peculato e lavagem de capitais.

foram identiticados ao menos quatro grandes núcleos. A presente imputação díz
respeito às condutas delítivas praticadas principalmente pelo núcleo criminoso liderado pelo
denunciado YOUSSEF, dando origem àquilo que se intitulou "OPERAÇÃO BIDONE".3 Haverá
outras imputações, sendo certo que a presente denúncia nana apenas parcela dos fatos ilícitos
praticados pelos denunciados.

f. L Breve explanação tia atividade dos doleiros
Inicialmente, cumpre fazer um breve panorama de como funcio na a atividade dos
doleiros e as operações comumente realizadas.

J) e 5010109-97.2014A0.$.7000 (Pedido desmembramento).

21PL 100012013 - destinado a upurnr as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA
(Operação Dolce Vila); IPL 100212013 - des1inado a apurar as alividades do doleiro RICARDO HENRIQUE SROUW
(Operação Casablanca); IPL 1041/2013 - destinado a apurar as atividades empreendidas pelo doleiro YOUSSEE
(Operação Bidone); IPL 100012013 - destinado a invesligar OPERAÇii.O DOLCE VITA
3 YOUSSEI' não era o foco inicial das investigações. Chegou-se a ele em razão de. diálogos 1ravados. por imermédio
aplicaliva de troca de mensagens de 1exto conhecido por SBM, sigla para "Biack Berry messenger", no qual CARLOS
HABIB CHATER conversava com pessoa chamada de PRIMO sobre atuação no mercado paralelo de câmbio por parte
de ambos (ver eventos 62, 99 c 114 dos au1os eletrônicos 5026387- 13.2013..104.7000). A partir das conversas e de
verificação do endereço mencionado em uma das conversas. verificou-se que primo se tratava de ALBERTO
YOUSSEP. desmembrando-se o feito para investiga-lo e dando origem â intitulada "operação Bidone"

6
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Como é de amplo conhecimento, os doleiros, designação no Brasil dos operadores do

mercado paralelo ou negro de câmbio, desde o encerramento do notório ·'esquema CCS"' em 2000,
têm atuado especialmente de três fom1as: (i) através do câmbio manual e inJormal de balcão, sem
boletagem ou identificação da contraparte\ envolvendo dinheiro em espécie; (ii) operando o
sistema dólar cabo ou sistema de transferências internacionais informais; (iii) real izando uma
verdadeira conta-corrente para os interessados. Na presente operação. verificou-se, ainda, uma
quarta forma: mediante a realização de contratos de câmbio fraudulentos, baseados em importações
fictícias.

O sistema dólar cabo é um sistema de reali7..ação de transferências financeiras
internacionais marginal ou paralelo operado por doleiros. em que as transações de câmbio
realizadas não são registradas no SlSBACEN e envolvem contabilidades paralelas no Brasil e no
exterior.
Nas operações de transferências internacionais informais, ou dólar cabo,
constata-se uma relação de confiança entre os clientes (comprador ou vendedor de moeda
estrangeira) e os doleiros. Essa relação pode ocorrer em duas vias.

Na primeira via, o doleiro recebe no Brasil, em espécie ou mediante depósito, reais
de seu cliente, efetuando ou detetminando a seu gerente no exterior o débito, de valor
correspondente ern moeda estrangeira, de conta que ele (doleiro) mantém no exterior, para crédito
em favor de conta mantida no exterior por tal cliente ou por pessoa por este indicada. No caso de
não possuir o doleiro disponibilidade extema suficiente naquela data específica, vale-se das
disponibilidades de um parceiro (outro doleiro ou cliente), recompensando-o em reais, dólares ou
em outra moeda, imediatamente ou num momento posterior (mercado paralelo de compensações e
u·ocas de posições em dólar).

40 bolero, nos termos do titulo l, capitulo 3, do RMCCJ (Regulamento do Mercado de Câmbios e Capitais
Internacionais). é um contrato de câmbio simplificado que segue modelo do Banco Central (BACEN). O RMCCl
determina em seu Thulo l, Capitulo I, que "devem os agemes autorizados a operar no mercado de câmbio observar as
regras para p perfeita identificação dos seus e/lemes", e em seu Titulo 1, capitulo 3, seção 2, subseção 2, que mesmo
no caso de registro globalizado no SISBACEN de operações de compra e venda de moeda estrangeira formalizadas em
boletos (contrato de càmbio simplificado), é obrigatório o preenchimento de tela complementar~om
ICNPJ dos
clientes compradores/vendedores e respectivo valor da operação.
4*H
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Na via oposta, o doleiro é quem compra moeda estrangeira por cabo: recebe em sua
conta mantida no exterior depósito em moeda estrangeira efetuado (direta ou indiretamente) por
determinado cliente, entregando a este, no Brasil, o correspondente crédito em reais (em espécie " papel"- ou mediante depósito em conta do cliente ou por este indicada).

A terceira modalidade de dólar cabo é aquela em que as duas primeiras aparecem
conjugadas. Nessa hipótese o doleiro, aproveitando-se do fato de que em muitos momentos há no
mercado clientes, compradores e vendedores de dólares, pretendendo realizar operações de dólar
cabo em sentido inverso, efetua o "casamento" das operações dos cl ientes, realizando essas
operações casadas de compra e venda de moeda estrangeira via cabo sem que os valores passem por
sua própria conta. Nesses casos, o doleiro atua como um verdadeiro banco de compensações
("c/carance ").

Di.ficultando ou impedindo qualquer rastreamento, o doleiro, atuando como banco de
compensações. satisfaz simu ltaneamente os dois polos, indicando simultaneamente ao cliente
tomador de dólares - que pretende receber recursos no exterior - as contas em que o fornecedor de
dólares deseja sejam creditadas no Brasil, e ao fornecedor de dólares- que pretende se desfazer de
recursos no exterior - as contas no exterior indicadas pelo tomador que deverão ser beneficiárias de
créditos a cabo. Nesse caso, o doleiro indicará, a um dos clientes ou ambos, a necessidade de
entregar detenninado valor (percentual), em moeda nacional ou estrangeira, em espécie ou em
determinada conta, o qual reverterá em seu beneficio como remuneração da operação (spread).

O funcionamento desse sistema, em regra, depende da manutenção de conta e de
disponibilidade externa por parte dos doleiros. Cada operação demora em média 48 horas (na
linguagem utilizada. pode demorar D+24, D+48 ou D+72) e o doleiro obtém seu lucro na diferença
entre as taxas empregadas na compra e na venda da moeda estrangeira (spread).

ry

Essa espécie de rede bancária paralela de câmbio não tem fronteiras territoriais,
observando-se que, aproximados pelos modernos meios de comunicação e de acesso às redes

bonoãciru; ""ioorus, "'trnngd,.s, os doldros d::,~" pru1es do Pais
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frequentemente, fazendo empréstimos e trocando posições de moedas nacionais e estrangeiras.

Relevante destacar, finalmente, que o sistema dólar cabo é um sistema paralelo
dispensável por aqueles que conduzem licitamente suas atividades. Isso porque sempre foi possível
a constituição de disponibilidades no exterior sem a incidência de tributos, enquanto a realização de
investimentos no Brasil igualmente não foi objeto de tributaçãoj.

Assim sendo. via de regra os clientes que buscam os doleiros, valendo-se do
esquema dólar cabo e desse ambiente propício à lavagem6 , não possuem origem Jiciw para os
recm-sos movimentados e por isso buscam se esquivar da identificação dos sujeitos da operação, que

é obrigatória na legislação brasileira, como nos casos em que o dinheiro é proveito direto de crimes
altamente rentáveis que variam de sonegação ao narcotráfico, peculato e corrupção, ou é proveito
indireto de crimes contra o sistema financeiro nacional. De outra parte, há ainda clientes que
buscam os doleiros para fazer movimentações clandestinas (pagar importações subfaturadas, por
exemplo).
Também alguns doleiros fornecem aos seus clientes uma verdadeira "conta
corrente", em que o cliente, visando evitar a extensa e estrita regulamentação do sistema financeiro,
utiliza o doleiro como verdadeira instituição financeira paralela, realizando depósitos, saques,
5Na vigência da CNC (Consolidação de Normas Cambiais. editada pela Circular 2.23 t, de 25/09/92, do BACEN) o
câmbio podia se dar no mercado de ta-xas livres (importações, exportações, transferências financeiras relativas a
empréstimos, financiameruos e investimentos), no mercado de taxas nutuames (honorários advocatícios, passes de
atletas, serviços turfsticos, viagens internacionais, etc.) ou através de contas tipo CC5. A constituição de disponibilidade
no exterior deveria ocorrer através de depósito em conta tipo CC5. Com o RMCCI passou a haver um único merendo de
câmbio, extinguindo-se a divisão em taxas livres e flutuantes. Passou a ser vedada a movimentação de recursos em
contas tipo CC5 por conta c ordem de terceiros. A constituição de disponibilidade externa. a partir dai, deve ser feita
através de contrato de câmbio. o que facilita o rastreamento do dinheiro (paper trai!) no exterior, já que no contrato de
câmbio está indicado o destino dos recursos no exterior. Sobre a constituição de disponibilidade externa não incidem
tributos, nem mesmo IOF. Quanto à entrada de recursos no pais, a realização de investimentos nunca foi tributada,
enquanto a realizaçilo de opera~o de câmbio para ingresso de recurso~ a titulo de emprêstimo fo i tributada por um
curto periodo, aproximadamente de 1995 a 1997, em 15%.
6Tanto o BACEN como o COAF editaram eKtensa normatizaçlio obrigando os diversos setores da economia,
especialmente os financeiros, a identificar as partes das operações, manter tais registros por vários anos (de modo a se
permitir o rastreamento de valores - "paper trail") e realizar comunicações sempre que presentes indicadores de
operações suspeitas, os quais sao listados pelo órgl!o ("red tlags"). Os doleiros criam um ambiente marginal em que n9o
só eles mas todos os seus clientes escapam de toda essa regulação, abrindo grande espaço para a circulação de dinheiro
sujo. Os doleiros, assim. atuam como agentes ttrceirizados que operam a lavagem de dinheiro (é a figura moderna da
terccirização da lavagem de ativos), deixando de adotar medidas efetivas de prevenção contra a reciclagem de ativos.
como as regras brasileiras de compfiance, as pollticas know your cusrome1; as necessárias comunicações ao COAF e
~~~~~ .de identificar os seios clientes perante as Autoridades brasileiras, bem como
os
o registros das
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transferências e todas a6vidades bancária. Porém, nesse caso, sem nenhum controle.

Por

um,

recentemente, os doleiros têm se valido de uma nova forma de evasão de

divisas, por meio de contratos de câmbio, supostamente realizados para o pagamento de
importações. Os doleiros se valem de urna falha nos sistemas de controle, pois as Instituições
Financeiras e as Corretoras de Valores não precisam mais pesquisar junto ao SISCOMEX, ao
realizar um contrato de câmbio, se realmente existiu aquela impor1ação que justificaria a realização
de um contrato de câmbio.

Assim, os doleiros criam empresas de fachada, que supostamente realizam
importações de mercadorias no Brasil. Criam, também, empresas off.shore, que supostamente
enviariam mercadorias ao Brasil, abrindo contas no exterior, em nome destas empresas offihore,
para receber os valoresdas supostas transações internacionais. Com isto, as empresas brasileiras de
fachada simulam uma importação das empresas offshore, fabricando invoices' e conhecimentos de
transporte para dar aparência de legalidade, assim corno contratos simulados entre a suposta
importadora e a exportadora. Como não há padronização nas norn1as de controle, atualmente sequer
necessitam apresentar a Declaração de importação. Com base em tais documentos falsos,
apresentam informações falsas à fnstituição financeira e realizam contrato de câmbio sob a falsa
rubrica de importações, quando, em verdade, n·ata-se de mera simulação com o fim de enviar
valores ao estrangeiro. O dinheiro é, então, remetido para a coma no exterior. como se fosse um
contrato de câmbio vinculado a uma importação realizada.

Feitas tais esclarecimentos, vejamos as imputações propriamente ditas.

?A invoice (denominado de fatura comercial pelo Regulamento Aduaneiro) é um documento emitido pelo exportador
nas transações comerciais intemacionais. Segundo a Receita, a fatura comercial é o documento de natureza contnnual
que espelha a operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o exportador estrangeiro. Exerce um papel
similar ao da nota fiscal nas operações de venda no mercado interno. Uma via original da invoice, assinado pelo
exportador, é documento obrigatório nas importações, paro a liberação de mercadorias junto à altãnde a brasileira e
nto o contrato de
também junto às estrangeiras. A invoice também é exigida pelas instituições financeiras no fech
câmbio, a fim de comprovar a cfetivu transação comercial de mercadorias e serviços.
7 dc76
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U. Síntese das imputações

Os denunciados YOUSSEF, LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA,
RAPHAEL e CARLOS ALBERTO constituíram e integraram organização criminosa, ao menos
8

desde 2012 até março de 2014, associando-se em mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente
ordenada e caracterizada peta divisão informal de tarefas. com objetivo de obter, direta e
indiretamente, vrultagem econômica, mediante a prática de diversas infrações penais de caráter
transnacional e cujas penas máximas são superiores a quatro anos.

Ademais, entre pelo menos 01.2009 e 17.03.20149 , YOUSSEF, de modo consciente
e votunrário, agindo em concurso e unidade de desígnios com os denunciados LEONARDO,
LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS ALBERTO, fizeram operar instituição
financeira

infonna1, sem a devida autorização do Banco Cent'ral do Brasil 10, ao comandar e realizar

operações ilegais no mercado paralelo de càmbio, principalmente com o fim de promover evasão de
divisas do Brasil.

O denunciado YOUSSEF, agindo em concurso e unidade de desígnios com os
denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS ALBERTO,
comandou e realizou, de modo consciente e voluntário, por 3.649 vezes, entre jwtho de 20 11 (pelo
menos) e 17.03.2014 11, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$ ,

444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio, envolvendo as empresas BOSRED
SERVlCOS DE INFORMATICA LTDA - ME , HMAR CONSULTORJA EM lNFORMATICA
LTDA -

!v!E, LABOGEN S/A QUIMlCA FfNA E BlOTECNOLOGlA, fNDUSTRIA E

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A, PIROQUIMlCA COMERCIAL LIDAEPP e RMV & CVV CONSULTORIA EM fNFORMATlCA LTDA. - ME. assim como as empresas
ojfshora DGX lMP.AND EXP.LIMlTED e a empresa RFY IMP.EXP.LTD, mediante realização de

8A Ofllanizaçao criminosa se iniciou no mínimo desde o inicio de 20 12, tipificada inicialmente como quadrilha. Após,
com a Lei 12850 de 2 de agosto de 2013, que entrou em vigor no dia 19.09.2013, a conduta passou a ser enquadrada
nesse tipo penal, por se tratar de crime permanente.
90ata de sua prisão preventiva.
da L . ·- 5/64 e no art. 65. §§
1OContrariando o disposto no lll1. 23, capul e § 2•, da Lei 4.131 /62, no art. IO, X. a
1• e 2°, da Lei 9.069/95.
li Data de sua prisão preventiva.
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3.649 contratos de câmbio com a sonegação de infom1ações que deveria prestar. assim como a
prestação de informações falsas e diversas daquelas que deveriam prestar.
O denunciado YOUSSEF, agindo em concurso com o denunciado CARLOS
ALBERTO, entre 31 /08/201 O e 03/05/20 I L, ocultou e movimentou USS 3.135.875,20 valores
provenientes dos crimes antecedentes indicados. por intermédio das empresas GFD e Devonshire
Global Fund, por intermédio de quatro contratos de câmbio, em que foram prestadas infonnações
falsas. sobre a falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Direros no Brasil
-participação em empresas no País- para aumento de capital'', investindo capital na empresa GFD,
quando, em verdade, tratava-se de atividade visando ocultar, dissimular e movimentar valores
proveniemes dos crimes antecedentes existentes no exterior.

Por fun, o denunciado YOUSSEF, com a participação do denunciado CARLOS
ALBERTO, adquitiu e ocultou a propriedade do apartamento o0 lll, sinmdo no Condom.inio

Edifício Walk Vila Nova, em São Paulo-SP, adquirido com o produto e proveito dos crimes
antecedentes, sobretudo de crimes contra o sistema fmanceiro nacional, acima indicados. Referido
imóvel, que possui valor atual de RS 3.727.733,5612, foi adquirido em nome da empresa GFO

lnvcst. Ltdu., no ano de 2009. empresa esta que não se encontra em nome do denunciado
YOUSSEF, mas que era de fato por ele controlada.

UI. Das imputações propriamente ditas.
1. Da organização criminosa (art. 2" da Lei 12.850/13)

Os deuunciados constituíram e integraram organização criminosa, ao menos desde
13

2012 até março de 2014, associando-se em mais de 4 (quatro) pessoas. estntturalmente ordenada
e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com objeLivo de obter, direta e indiretamente.
12Unidad~ 2 31m= (Tipo). Valor de estimativa médio atualizado em 14/04/20 14.http://www. l 23i.eom.br/condO!ninio7826abllb.html. O 123i funciona par.:• o mercado imobili:lrio como um consolidador d~ informações. Diarinm~lllc "ao
realizadas milhares ele con1ribuições de imagens. cararleris ticas, informa~ões 1écnicas, valon:s de 1ransaç!Xs. etc
fomecidas por compradores. vendedores, corr~torcs, imobili:\rias e incorporadores. As informações são analisadas.
confirmadas e disponibili7.adas imcdial:lffiCnte ao visiramc.
13A orgnniZilçilo criminosa se iniciou no mínimo desde o início de 2012, lipificada iniciahneme como quadrilha. Após.
com Lei 12850 de 2 de agosto
2013, que entrou
vigor no dia 19.09.2013, cndu
o
ser enquadrada
nesse tipo penal, por se trntar de crime permanente.
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vantagem econômica, medianLe a prática de diversas infrações penais de ca.ráler transnacional e
cujas penas máximas são superiores a quatro anos.

Além da estruturação hierárquica, havia estabilidade c pennanência para a prática de
infrações criminosas diversas, tais como evasão de divisas. operando instituição financeira irregular,
falsidade ideológica c lavagem de capitais, lodos delitos de ca.ráter transnacional.

A divisão de tarefas e a estmtura hierárquica restou devidamente comprovada, assim
como a estabilidade e permanência do vinculo.

O denunciado YOUSSEF era o lider da organização criminosa, coordenando as
atividades dos demais denunciados, dando ordens para todos sobre a melhor forma de condução dos
negócios ilícitos da organização criminosa. Era o denunciado o responsável por todas as decisões,
seja direta ou indiretamente. Poi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar e
financiar a organização criminosa. Geralmente era chamado de Beto pelos interlocutores e algumas
vezes por "primo". Inclusive, usava o nickname Primo em seu BBM.

A atuação de YOUSSEF data de longa data no :;istema !inanct:iro paralelo. Trabalha,

no minimo, há vinte anos no mercado de câmbio paralelo, como doleiro, e já foi considerado um
dos maiores doleiros do Brasil. Conforme é sabido, foi condenado pela JtJstiça pela evasão de
divisas. interessante anotar diálogo em que YOUSSEF conversa com ANDRÉ LUlS e afuma que já
chegou a ter 150 milhões de dóiMcs na conta, antes de "quebrar" - ou seja, de ser preso no
passado- e mesmo assim pagou todo mundo. 1•

YOUSSEF, inclusive, possula nltido conhecimento das atividades investigativas da
Polícia. Assim, além de utilizar majoritariamente comunicações via BBM - que eram até há pouco
muito di.ficeis de interceptar -, o denunciado possuía dezenas de números de telefone. Assim, em
alguns casos, possuía um único número para comunicar com cada interlocutor. Justamente por isto,

I

14 "EU TIN HA 150 M ILHÕES DE DÓLARES NA CONTA, EU QUEBREI FIQUEI COM 20 NEGATIVO, PAGUEI
TODO MUNDO, NÃO VO PAGA 500 MIL DÓLAR, 600 MIL DÓLAR, ai se f u d
nten
e n?''E rocesso 5049597-6
93.20 13.404.7000/PR evento 45,1 pp. 2-6)
10dc76

-
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YOUSSEF dificilmente fala abertamente no telefone e quando fala utiliza sempre códigos e não
menciona nada que o incrimi11e. 1s E mesmo no BBM, sempre utiliza linguagem cifrada.
Assim, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido,

YOUSSEF portava consigo 7 aparelhos celulares, ao passo que foram apreendidos, na sede da GFD
INVESTlNIENTOS, junto à mesa do denunciado, outros 27 aparelhos. Ou seja. o denunciado se
valia de ao menos 34 cdulares diversos. Ademais. YOUSSEF mantinha linhas móveis "ponto a
ponto" a fim de travar suas conversas tele.ffinicas e, com isso, dificultar eventual mo uitoramento. 16

As atividades desenvolvidas por YOUSSEF e sua estrutura empresarial arquitetada
têm a preocupação constante com a ocultação dos meios de prova, documentos. dinheiro. inclusive
com a utilização de diversos locais e meios para a prática de suas atividades. Veja-se a troca
constante de terminais telefônicos, a utilização de diversas modalidades de comunicação para
dificultar o rastreamento, tais como skype. Messenger, whatsapp, BlackBerry Messenger, etc,
utilização de telefones em nome de terceiros, atuação a partir de escritórios diversos, entre outros.

Valendo-se dos demais integrantes da organização criminosa e de di versas pessoas
jurídicas, praticou os crimes de falsidade ideológica, operação não autorizada de instituição
financeira, lavagem de dinheiro, própria e de terceiros, assim como evasão de divisas.

O denunciado LEONARDO, com a colaboração de seu irmão - o denunciado

LEANDRO- agia, de maneira consciente, como longa manus de YOUSSEF na prática dos crimes
de operação não autorizada de instituição financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas, valendo-se das seguintes empresas, direta (as 2 primeiras) ou indiretamente (as 3 últimas)
ligadas a ele: (i)

Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia; (ii)

lndúsLria e Comércio de

l 5Veja o seguinte diálogo, ocorrido em l2/ llnOl3 16:20: "BETO: Alô. HNl: Você me ligou? BETO: Eu te liguei.
Pede pro nosso amigo. Aquele, aquele número grande que ele ia fn:1.er naquela. Pede pra ele n!\o faze nnqucln ni!o.
Pede r>r·a faze na pequena junto. HNI: Faz tudo junto? BETO: t, porque encerro a outr a. HNI: Ta bom então, prn
avisa ele (incompreensfvel). B ETO: (incompreensível). Tâ? HNI: É, das duas que tinha, a que ia se do operncional,
né ? BETO: A que ia se do operaciona l cancela, d epois eu vo do outra pra ele. Mas que ele pode faze tudo na
pequena. Na "8". HNI: Aquele HSBC? BETO: Isso. Isso. HNI: HSBC, esquece o outro? BETO: Isso. Ta bom ?HNI:
Tá. Tchau. BETO: Outro rasg>l, ai depois nas próxima do outro procê HNI: la bom enr·ao. BETO: Brigado. Tchau".
Processo 5049597-93 .2013.404.7000/PR, Evento 20, PETI, Página 4.
16Ncsse sentido, WALDOMlRO DE OLIVEIRA, perante a Autoridade Policial, infonn ou que tinha um celular cedido
por YOUSSEF para falar exclusivamente com este último. Processo 5049557142013404 7000,

n

"e"

' ~I
25/04/20 14 1?.·44
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Medicamentos Labogen S.A; (iii) Piroquímica Comercial Ltda. (i v) RMV & CVV Consultoria em
Informática Ltda. (v) HMAR Consulloria em Informática Ltda.

LEONARDO, assim, é o responsável por executar as ordens de YOUSSEF,
sobretudo nas empresas Labogen e Piroquímica, gerenciando-as no interesse exclusivo de

YOUSSEK Igualmente, estava envolvido, juntamente com seu innão, o denunciado LEANDRO,
na criação de empresas offshore, na "celebração'· de contratos fraudulentos para evasão de divisas
em beneficio da organização criminosa liderada por YOUSSEF, em contrapartida de comissões no
valor de 0,5 a 1% do valor movimentado. Ademais, atuou como testa-de-ferro deste último nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen S.A. Sua posição de destaque se verifica na

assinan~ra

de um contrato, em nome da

Labogen, com o Ministério da Saúde, com a presença do ex-Ministro da Saúde e de Autoridades da
Marinha. 17
O denunciado LEONARDO cadastrou o e-mail dubay66@hotmail.com com o
seguinte nome: "dubai 888" . É o responsável por concretizar as operações de dólar cabo e pelo
envio de valores ao exterior, por intennédio de importações fraudulentas.

Constam nos autos

diversos e-mails enviados e recebidos por LEONARDO (dubay 888, dubav66@hotmail.com)".
Vejamos alguns deles.
Em e-mail datado de 26.06.2013 o denunciado LEONARDO (dubay 888,
dubay66@hotmail.com)

recebe,

por

cópia,

mensagem

enviada

por

Kiara

Azzi

(kiara@piroquimica.com) para Vanessa (vanessa@pioneercorretnra.com.br) com os dados da
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S.A. e da Pit'Oqltímica Comercial Ltda. e, em
anexo, as cópias das carteiras de identidade do denunciado ESDRA e do denunciado

LEONARD0.19
Da mesma fom1a, LEONARDO, através do email <dubay66@holmail.com>, em
17Proccsso 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento 15, PET34, PâginaJ4
18 Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 111. MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, perante a Autoridade
Policial, confim10u que LEONARDO utilizava o e-mail dubay66@hounail.com. Processo 50495571420134047000,
Evento 12.
19Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento I, ANEX08, Página 7 e
evento 86.3 pp. 11-14
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13.12.2013, reencamin.ha para pessoa identificada como "catarina king" e-mail enviado

anteriormente

para

pessoa

que

(<helenice@pionnercorretora.com.br>)

trabalha

contendo

na

reportagem

Corretora
relacionada

Pionner
à

empresa

·'LABOGEN/LFt-.1/EMS'" e a suposta assinatura de um contrato com o Governo no valor de 150
Milhões. No e-mail, LEONARDO comemora a assinarura de contrato da Labogen com o
Ministério da Saúde no valor de R$ 150 m.ilhões e afitma que realizou um sonho. 20

Ademais, no monitoramento do e-mail do denunciado YOUSSEF foi possível
verificar que, em dezembro de 201 O, este rrocou mensagens com Ricardo Baldassarini,
diretor da empresa de som automotivo Premier Brasil, infonnando dados para uma remessa
de US$ 8.950,00 para empresa em Hong Kong, a ser depositado no HSBC Hong Kong. Merece
destaque a mensagem inicial de Comercial Koyama Jmpo11s para Susan, encaminhada a Ricardo
Baldassiriu.i em 13/09/20 I O, fazendo referencia a uma 'fake invoice'- ou seja, invoicc falsn - e
confimando o recebimento deUS$ 39. 147,98 da Premier Importação e Exportação. E~1a mensagem
é encaminhada para o denunciado LEONARDO. Foi

encan1inhada

pelo

demmciado

YOlJSSEF

para

localizada
o

ainda

denunciado

outra

mensagem

L EONARDO

dubay66@hotmail.com - em 10/06/2010, informando a necessidade de pagamento de 200.000 e
encaminhando

arquivo anexo com os dados da conta em Nova Iorque, com a indicação do

swi"ft21- 22•
20Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento I, ANEXOS, Página 16 e Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR
evento 86.3 pp. 20-22
21bom dia preciçg que m e pqgtu! 2fl0000 nc.çstr co11ta vem fechar mais me 111011da os comps abs" tNTERMEDIARY
BANK: CITIBANK, NEW YORK (SWTFT C ITIUS33- ABA 02 100089) BENEFICIARY S BANK: GLOBAl,
BANK CORP. (SWIFT GLBLPAPA) BENEFICIARY S BANK ACCT 36024434 BENEFICIARY S NAME ANO
ACCOUNT NUMBER: CORALINAS OVERSEAS S.A. Accounl No: 50333002146.
Processo 504959793.20 13.404.7000/PR evento 54.1 pp. 33-34
22 O código Swi.fl é um código que serve para identificar os bancos mundo em todo o mundo, indicando n estrutura e
os componentes universais de identificação dos bancos (B!C) de maneira a ser utilizado nos tratamentos automáticos na
banca e na finança. Os códigos são usados quando realiUidas transferências de dinheiro entre bancos, sobretudo
transferencias eletrônicas inremacionais, assim como para os Bancos se comunicarem entre si. Referido código 8 ou li
dJgiLos e cada banco que existe no mundo possui um código Swif\ único. Muitas vezes grandes bancos de extensão
nacional ou continental, possuem mais de um Swifi Codc, cada código ficando relacionado a uma determinada cidade
(a principal cidade da regi11o). O código BIC ê constitufdo pelos seguintes caracreres: Código do banco (primeiros 4
caracteres - apenas letras - definem o banco de maneira única): Código do pafs (próximos 2 caracteres constituem o
código ISO do pais - ISO 3166. representado apenas por letras); Código da localização (próximos 2 caracteres de
localizaçao - alfabético ou numérico - de maneira a distinguir os bancos dum mesmo país. O participante passiva
recebe um "!'' no segundo caracter); Código do ramo (3 caracteres opcionais definem o balc11o do como sendo um
gistro dos códigos
ramo do banco). Quando o código contem apenas 8 caracteres, isto indica que é relativo à sede.
SWIFT ti feito pela sociedade Society for Worldwide lnterbank Financiai, cujas iniciais dão tom ao referido código.

~
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Ademais, em e-mail, LEONARDO envia para seu innão, o denunciado
LEANDRO, a lista de contas controladas por eles, e afim1a: "Parabens vamos nos
profissionalizar".

2
·'

No corpo do e-mail são indicadas as contas de diversas empresas, com os

respectivos CNPJS: PIROQUlMICA COMERCIAL LTDA. LABOGEN S/A QUIMICA FINA E
BIOTECNOLOGfA, l-IMAR CONSULTORIA EM fNFORMATICA LTDA, RMV & CVV
CONSULTORIA

EM

INFORMATlCA

LTDA,

IUviV

&

CVV

CONSULTORJA

EM

INFORMATICA LTDA, LABOGEN S/A QUlMlCA FINA E BIOTECNOLOGIA e JFJR
COMERCIO DE ALIMENTOS. Destaque-se que diversas destas empresas já foram objeto de
comtmicações de operações suspeitas pelo COAF.
Adernais,

em

29.10.2012,

por

e-mail.

LEONARDO

(dubay

888,

dubay66@hotmail.com) recebe de pessoa identificada como Tuca (tucaborto!lo@hotmail.com) uma
planilha financeira denominada "Acerto Leo" com dados de depositados e valores de depósitos
entre R$ 4 mil e R$ 14 mil, efetuados entre 09.02.2012 e 26.10.2012, restando o saldo de R$ 265
mil. 24 Este e-mail confi1ma que LEONARDO também era responsável por controlar os depósitos e
transferências envolvendo operações de evasão de divisas do denunciado YOUSSEF.

Em 27.1 I .201 3, por e-mail, LEONARDO (dubay 888, dubay66@hotmail.com)
recebe de LEANDRO (leandro_meirelles@hotmail.com), seu irmão, o contrato social da empresa
DGX lmport & Export Limited, registrada em Hong Kong em nome de LEANDR0.2 l Esta
empresa, conforme será visto, é uma oiTshore utilizada para os contratos de câmbio baseados em
importações .fictícias.
Em

vários

e-mails

de 2013,

o

denunciado LEONARDO

(dubay 888,

dubay66@hotmail.com) é solicitado ou copiado a respeito de assuntos da empresa M:alga
Atualmente há cerca de 7.500 códigos Swifl "vivos" - para aqueles parceiros que estão conectados ativamente à rede
SWIFT. Além disso, há mais de dez mil códigos adicionais, que são usadas para transações manuais, utilizados pelos
participantes passivos. Tais informações estão disponive1s em http:/Jptwikipedla.orglwiki/Bank ldentifier Code c
hl!p://www.thcswirtcodcs .comi brnzil/ Acesso em 09.04.2014.
23Email de "dubay6G@holm ail.com lcandr o_m eir elles@hotm ail.com null em ail Res: LI STA NOVA 8/5/20 11
12: 50:42 PM Header Raw Contcn" (Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR. E v \15,
fe
P t oPágina 23)
24Processo 5049597-93.20!3.404.7000/PR evento 86.3 pp. 22-24
25Processo 5049597-93.2013.-104.7000/PR evcntn 111.1 pp. 25-35
1
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Engenharia Ltda. (controlada por YOUSSEF), sobrerudo em assuntos como boleto para pagamento
de conta de R$ 322.00 do Serasa S.A.; comprovante de inscrição da Malga no CNPJ. Em outro. o
advogado Matheus Oliveim dos Santos, que trabalha pam YOUSSEF, solicita ao denunciado
LEONARDO a última alteração contratual da Malga em formato word. Ademais, LEONARDO,
só ele, recebe planilha das despesas. no valor de R$ 8,8 mil, da empresa Malga, valor aliás
incompatível com empresa que movimentaria US$ li miU1ões ern contrato com a Legend Win
Enterprises Limited.26

Em outra mensagem, em 08. 10.2011, ainda entre os irmãos LEANDRO e
LEONARDO, são indicadas as melhores contas para realizar TEDs (HMAR, RMV, INDUSTRlA
LABOGEM e AUTO POSTO ADS LTDA).27

Ademais, LEONARDO é sócio das empresas INDUSTRJA E COMERCIO DE
MEDlCAMENTOS

LABOGEN

SA

e

LABOGEN

S.A.

QUIMTCA

FfNA

E

BlOTECNOLOGIA.

que são empresas utilizada por YOUSS'EF para as práticas delitivas,

confonne será visto.

Em razão de sua atuação, em geral o denunciado LEONARDO recebia de
YOUSSEF 1% de comissão sobre os valores que movimentava e dava 0,5% para seu im1ão, o
denunciado LEANDRO, que ajudava na operacionalização das importações fictícias.

Por fun, destaque-se que LEONARDO desenvolvia papel relevante na organização
criminosa. Assim, apurou-se que YOUSSEF e LEONARDO possuíam telefones exclusivos para se
comunicarem, que eram trocados com frequência pelo denunciado YOUSSEF28• Em diálogo,
YOUSSEF diz que está tentando falar com LEONARDO através do telefone exclusivo que
possuem para conversar.29
26Processo 5049597-93.20 13.404.7000/ PR evento 111.1 pp. 48-65 e 10-14
27Proccsso 5001446-62.'2014.404.7000/PR, Evento 15, PETI. Pãgina 24
28Nesse sentido, declarações po denunciado LEANDRO perante a Autoridade Policial. 5049557-14.2013.404 .7000,
evento 14.
2967838884.WAV, no dio 11 /12/2013 23:59:26. Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Gvcnto 5
I, Página 10:
''PEDRO: Fui liga pra ele e caiu, ele t.á do outro lado, acabo de chega. Alô? BETO: To ligan;l pra e!e.
atendendo. PEDRO: Ué. mas que número você ta ligando? BETO: To ligando no meu, di7r0 comll."
t5 de 76
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Da mesma forma o denunciado LEANDRO era operador de YOUSSEF nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen S.A .. por inte1médio de seu irmão e ora denunciado LEONARDO, administrador das duas
empresas. O denunciado LEANDRO enviava os comprovantes de pagamento no exterior para os
e-mails perseiades@.hotmail.com e paulogoia58@hotmail.com, utilizados por YO USSEF. As
ordens para pagamentos no exterior partiam de YOUSSEF para o denunciado LEONARDO, que
as repassava ao seu innão LEANDRO. Ademais, o denunciado LEANDRO atuava na execução
dos diversos contratos de câmbio fictícios, tendo consciência de que não representavam
importações verdadeiras.

Assim,

o

denunciado

<Ieandro meirelles@hol.mail.com>

LEANDRO

mensagem

para

envia
o

de

seu

e-mail

e-mail
"dubay

pessoal
888''

<d ubay66@hotmail.com>, do denunciado LEONARDO. uma correspondência eletrônica contendo
a digitalização do RG e do CPF de LEANDR0. 30

Em 05.08.20 l i , por e-mail, LEANDRO (Ieandro meirelles@hotmail.com) recebeu
de LEONARDO (dubay 888, dubay66@hotmail.com) mensagem com os dizeres: ''vamos nos
profissionalizar". A seguir é indicada uma " lista nova" de empresas e "contas para ted" a serem
utilizadas na prática dos crimes, entre as quais: (i) Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia; (ii)
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S.A.; (iii) Piroquímica Comercial Ltda.; (iv)
HMAR Consultoria em lnfonnática Ltda.; (v) Rl\1V & CVV Consultoria em Informática; (vi) JFJR
Comércio de Alimentos; (vi i) Auto Posto ADS Ltda.31

Em 29.02.20 12, por e-mail, o denunciado LEANDRO (ipiram:a88@hotmail.com)
envia para o denunciado LEONARDO (dubay 888, dubay66@hormail.com) uma planilha dividida
em abas de cada wn dos clientes (Zoio, Japa, Korea, Pequenos etc.), destacando-se na
movimentação as taxas de câmbio. as comissões, a suposta origem e o suposto destino dos recur:o;os

I

30dubay66@hotm ail.com leandr o_m eir ellcs@houn nil.com nu li em ai I Res: contasrf?ted
8/ OI 20 li 9: 09: 50
AM (Processo 5001446-62.20 14.404.7000/PR, Evenlo I. ANEXOS. Página lO)
"'
31 Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evemo 111.2 pp. 20-24.
(
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e os lucros obtidos com as transações financeiras? 2

Em 12.12.2012, por e-mail, LEANDRO (iplranga88@hotmail.com) envia para

LEONARDO (dubay 888. duhay66@hntmnil.cum) o "fechamento gerar', contendo planiU1as com
a movimentação financeira ilícita. com lucro liquido em 20 12 de R$ 1, 18 milhão.33

Em 27.11.2013, por e-mail,

LEANDRO (Ieandro meirelles@)wlmail.com) envia

para seu irmão LEONARDO (dubay 888, dubay66@hotmail.com) o contrato social da empresa
DGX Tmport & Export L im.ited, registrada em Hong Kong em nome de LEANDRO e uti li7.ada para
fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta:"

Em 12.11.2013, por e-mail, LEANDRO (Ieandro mcireltes@hotmail.com) envia
para LEONARDO (dubay 888. dubay66@hotmail.com) planilha com movimentação financeira da
5

organização criminosa. ~ Em e-mai! de 17.07.20 13, LEANDRO (ipiranga88@hotmai l.com) trata de
altas quantias associadas a empresas sem relnção temática entre si, provavelmente empresas clientes
da organização criminosa.36
Ademais. confom1e será visto, a empresa DGX estã em nome do denunciado

LEANDRO, empresa esta utilizada para a realização de o esquema de evasão de divisas mediante
contratos simulados de importação.

Por sua vez, o demmciado PEDRO atuava sob as ordens de YOUSSEF, coordenado
com o denunciado LEONARDO na gerência dos interesses da organização criminosa. Ademais,
PEDRO autorizou o uso das contas da Piroquímica Comercial Ltda. EPP no inreresse da
organização e para a evasão de divisas, tendo consciência disto.

Ademais, o denunciado PEDRO atuava como responsável pela montagem de
empresas no exterior. Assim., em troca de e-mails monitorado de dubay66@hotmail.com, entre o
32Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 86.3 pp. 24-27
33(Processo 5049597-93.2013.404. 7000/PR evento 111.2 pp. 62-75
34Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 111.1 pp. 25-35
35Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 86.3 pp. 27-29
36Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 111.1 pp. 65-67
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denunciado PEDRO e Paulo S. Manisck, Senior Vice Presidem - lnvestrnents do UBS fi nanciai
Serviccs lnc., o denunciado PEDRO escoU1e nomes de sociedades offçhore a serem constittJídas no
exterior em nome dele
RAPHAEL.

37

e dos denunciados LEANDRO, LEONARDO, ESDRA,

PEDRO e

Em seguida, em mensagem também datada de 01.11.2013, PEDRO

(pedro@.labo!!en.com.br) pede para que Paulo envie os custos para a constituição das empresas.33
Trata-se, claramente, da criação de empresas ojjshore apenas para justificar as exportações
fraudulentas e a evasão de divisas.

Não bastasse, PEDRO realizava saques para o grupo. em espécie, em valores por
vezes superior a cem mil reais. Assim, 9/912011 sacou R$ 100.000,00 da conta do Bradesco da
Piroquímica.39

PEDRO não se trata de mero "laranja" ou pessoa interposta, mas sim tem atuação
direta nos projetos da LABOGEN junto ao Ministério da Saúde. Destaca-se aqui alguns diálogos
identificados entre os demmciados YOUSSEF e PEDRO, quando da assinatura do contrato de
parceria [PDP) entre a LABOGEN/ MARINHA I EMS e MINISTÉRIO DA SÁÚDE.

No plimeiro diálogo, de 20 de Novembro de 2013, PEDRO relata a VOUSSEF
como foi a apresentação do Projeto da LABOGEN em parceria com o Ministério da Marinba junto
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIEIMS) em
Brasília. Tal contrato consiste em uma PDP- Parceria para o Desenvolvimento Produtivo- com o
Ministério da Saúde para o fomecimento de insumos fannacêuticos. Estima-se que o total deste
contrato seja de R$ 150 milhões. Nos dois diálogos seguintes (11/12/2013 23:48:25), entre PEDRO
e VOUSSEF, PEDRO informa a este último como foi a cerimônia de assinatura do contrato que a
Labogen fim1ou junto ao Ministério da Saúde para fornecer ciu·ato de sinafila. fnclusive, PEDRO
agradece a YOUSSEF por confiar nele para este projeto e dá a entender que somente após a entrada
37From:labogen [mailto:pedro@labogen.com.brl Sent:Thursday, October J I, 2013 3:09 PM To:Manisck, Paulo Cc:
dubay66@hotmnil.corn Subjcct:RES: Lista BVI •·soa Jarde, Paulo: Grato pelas infonnações: revisamos assim tal lista
recente e selecionamos as seguintes Cias: HOLLYFERN MARKETING LIM1TED - Leonnrdo VALEYMOON
HOLDlNGS LIMITED - Leandro INNERWICK R.ESOURCES LIMITED- Raphael GOLDCREEK PROPERTIES
LIMITED- Esdra SKYVIEW ESTATES LIMITED- Pedro. Veja assim primeiramente os cust
prcparnrmos
tnis providências, OK." (Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento 15, PET33. Página •
38Processo 500 1446-62.2014.404.7000/PR, Evento 15. PET33, Página 33
39Processo 5049597-93.20 13.404.7000fPR, Evento 70, ANEXO I. Página 22
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de YOUSSEF na negociação. a Labogen conseguiu espaço junto ao Ministério da Saúde. No
diálogo, verifica-se que, inclusive, PEDRO e YOUSSEF discutem para quem seria paga a
"comissão", havendo menção ao denunciado LEONARDO, mencionado como LÉO, que deveria
participar das discussões.•o
Em geral, o denunciado P EDRO recebia metade da comissão de 1% paga por
YOUSSEF a LEONARDO e LEANDRO.

Havia, ainda, a participação do denunciado CARLOS ALBERTO na organização
criminosa. CARLOS ALBERTO, conhecido de YOUSSEF desde o ano de 2008. é uma das
principais pessoas interpostas utilizadas por YOUSSEF, tendo consciência de todas as alividades
ilícitas deste último e colaborando ativameme para elas. É testa-de-ferro de YOUSSEF nas
seguintes empresas, que pertencem efetivamente a YOUSSEF: (i) GFD Investimentos Ltda. (como
administrador desde 29.04.2009); (ii) Expandir Pariicipações S.A. (como diretor de 04.01.2011 a
16.07.2012); (iii) Malga Engenharia Ltda. (como representante da GFD investimentos Llda. a partir
de 25.09.2013); (iv) Viagens Marsans Internacional Ltda. (como administrador a partir de
1709.2012); (v) Web Hoteis Empreendimentos Hoteleiros Ltda. (como administrador a partir de
19.07.2010). Trata-se, portanto. de subordinado com atuação bastante ativa na organização
criminosa. Tanto assim que esteve presente na reunião que discutiu os investimentos do falecido
Deputado José Janene na Dunellndúslria. Destaque-se que CARLOS ALBERTO é sócio da CSA
Projcct Finance Consultoria e lntermediaçào de Negócios Empresariais Ltda., de 26.05.2006.
en.lpresa que deu origem às investigações que levaram à deflagração da Operação Lava Jato.
-lO"PEDRO: Primeiro lugar BETO eu queria, notes de nmis nada, agradece n con fia nça que você teve em nós ai,
pelo menos em mim oi, desde lá de h·ás quando a gente começo a falo sobre ~~e assunto né. BETO: Não, isso ai
é ...PEDRO: Nós marcamos um in feio de uma nova vida oi agora. BETO: Não, um puta gol né meu. Fizeram um pma
gol. PEDRO: Graças a Deus. E n todos que continram e a você né BETO que acredito, porque não é fâcil não. Pra quem
é de fora do mercado acredita nilo é fácil. Tava todo mundo lá. tavn o ministro, t:tva o tal de JORG E, lava
GADELHA... curnprlmentamo lodo mundo. O GADELHA fal ei com ele, ele falo olha informo a todos que cu da
minha parte vamo dá lodo apoio possfvel pra retomada da LABOGEN. BETO: O GADEL11A falo isso'! PEDRO:
Isso, isso, que eu não o conhecia pessoalmenre. mas a gente já troco email quando a gente foi informando a parceria da
EMS, aquela história toda, então eu fui rne apresenta "ah você que ê o PEDRO. ta" dai ele veio tàla fica embaixo, fica
em cima. Enfim, rava todo mundo solicito hoje, até o ministro, cumprimentei ele, e ele "o como é que você tá ?" ( ... )
BETO: Nilo, agora a gente tem que acerta os parâmetros né, porcentagem. P EDRO: Nós prcclsa.mos sento, não,
mns acho que nílo vai se com ele. Tllva conversando com o LÉO !denunciado L EONARDO!, vllo chama o, porque
o CARLINHOS ui nos Estados Unidos, esperamos fala com ele hoje informando isso ai pra acelera o processo de
registro. Inclusive já tá bem avançada a parte deles. Então agora. quanto a parte de divisão, do pacote todo, não é com o
i se a retórica
FERNANDO, é com o CARLINHOS e/ou aquele sobrinho que foi nos visita, entendeu? Emao ess

"'·"
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CARLOS ALBERTO era, em verdade. empregado da OFD desde 2009 c, assim, subordinado ao
denunciado YOUSSEF, embora se apresentasse como procurador da empresa. Era atribuição de

CARLOS ALBERTO realizar a parte administrativa, como assinatura de contratos e demais
documentos da OFD." 1

Ademais, o denunciado CARLOS ALBERTO, além de assinar os contratos, as
noras fiscais e os documentos da GFD Tnvestimentos Ltda., fazia saques vultosos nas contas desta
empresa, em beneficio da organização criminosa.

Havia, ainda, os subordinados que atuavam como "testas de ferro'', que, de maneira
consciente, emprestavam seus nomes para a organização criminosa colocar as empresas. recebendo
um percentual dos valores depositados, ern geral, equivalente a 0,5% a 1% do valor movimentado, o
que pode1ia ser um valor considerável, dia11te dos valores milionários movimentados pela
organização criminosa. Todos tiobam ciência das práticas ilícitas e aderiam a elas. Ademais, era
comum estes subordinados serem responsáveis pelos depósitos de valores em dinheiro e saques de
altas quantias, no interesse da orgatúzaçào criminosa.

O denunciado ESDRA era o aulorizador das operações de YOUSSEF nas empresas
Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia. assim como Lla lndústria e Comércio de
Medicamentos Labogen S.A. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia desde

12.05.2008 e sócio da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S.A. desde 04.06.2012.
ESDRA realizou, ainda, depósito em espécie na conta da Piroqu[mica, no valor de

140.000.00 , em 28/6/201 O, conforme informações do COAF'2• Foi o responsável por realizar
depósitos em espécie de valor igual ou superior a RS I00.000,00 (cem mil reais).

Da mesma forma, o denunciado ESDRA recebia metade da comissão de 1% paga
por YOUSSEF a LEONARDO e LEANDRO.
4 1Nesse sentido as declarações de EN!Vi\LDO QUADRADO perante a Auloridad((SPo
· ·a. Pr cesso 5049557.
14.2013.404 .7000, evento 13.
(
42Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, F.vento 70, ANEXO I, Página 19
~~~
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O denunciado RAPHAEL, da mesma forma, era "testa-de-fen·o" de YOUSSEF e
do denunciado LEONARDO nas empresas RJvlV & CVV Consultoria em Informática Ltda. ME e

HMAR Consultoria em Informática Ltda. ME. É sócio-administrador da RMV & CVV Consultoria
em Informática Ltda. ME desde 04.04.2011 e foi sócio-administrador da l-IMAR de 29.10.2007 a
02.08.2013. Estas empresas foram utilizadas pela organização criminosa para as práticas ilícitas e o
denunciado RAPITAEL recebia comissão pela utilização das contas das empresas HMAR e

RMV&CCV para fechar os contratos de importação fi ctícios, tendo plena consciência da utilização
ilícita das empresas.~ 1

Inclusive, em 12.1 2.2013, o denunciado RAPHAEL, por intermédio do e-mail

raphael.hmar@gmail.com, recebeu do denunciado LEANDRO. juntamente com LEONARDO
(dubay 888, dubay66@howrail.com), e-mail com o ''fechamento geral", contendo planilhas com a
movimentação fu1anceirn ilícita, com lucro liquido em 2012 de RS I, 18 mi1hão."4

O denunciado RAPHAEL recebia metade da comissão de I% paga por YOUSSEF a

LEONARDO e LEANDRO.

Os crimes praticados pela organização criminosa sào os mais variados. Há, conforme
será visto, preponderante atuação no mercado paralelo ao sistema financeiro, na atuação como
"doleiro", na evasão de divisas, mediante complexo sistema de importações fraudulentas e na
lavagem de capitais. Para tanto, são criadas diversas empresas de tàchada, em nome de laranjas,
para movimentação e ocultação dos valores, bem como do patrimônio adquirido.

Mas não é só.

Não bastasse a divisão de tarefas, apurou-se relação próxima da organização
criminosa com funcionários públicos e. inclusive. altas autoridades.
43Nesse sentido declarou o denunciado LEANDR.O perante a Autoridade Policial. P \ J r c 4e-s7-14.2013.404
7000. Evento 14.
44Processo 50<19597-93.20 I 3.404.7000/PR evento 111.2 pp. 62-75 e evento 119.2 p. 20.
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Inclusive vale destacar e-mail de 28.08.2013. identificado na caixa de e-mail de
YOUSSEF, em que se demonstra a proximidade do denunciado com o poder. Pelo teor do e-mail,
verifica-se que foi enviado por JOÃO CLÁUDIO GENU. envolvido no escándalo do MensalãoH-•6.
No e-mail, GENU cobra alguma dívida passada e afirma que YOUSSEF "se aproximou das
pessoas boas e poderosas que te apresentei". Afirma, ainda, em relação a YOUSSEF: "Hoje esta
poderoso, cortejado por todos, resolve tudo para todos".

Ademais, embora não seja objeto da presente imputação, verificou-se espúria
relação com o Ministério da Saúde, na obtenção de parcerias com a empresa Labogen, mediante o
pagamento de comissões. Embora nào seja objeto da presente imputação, a relação entre a
organização criminosa e agentes públicos reforça a existência de verdadeiro organização criminosa
Ficou demonsu·ado que YOUSSEF e seus comparsas possuíam ramificações no Poder Público,
i11clusive no Ministério da Saúde e na Petrobras.

A relação de YOUSSEF com a PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor da

PETROBRAS, exempl ifica tal proximidade. embora seja objeto de imputação autônoma. Assim, em
diálogo de 2 1/10/20].), YOUSSEF afint1a que recebeu nove milhões hruto, pagott 20% 45JOÃO CARLOS GENU é ex-chl!fe de gabinete da liderança do PP na Cllmara. que recebeu dinheiro das contas de
Marcos Valéria em nome do partido. Apontado como um dos principais sacadores do mensnllo. foi condenado por
lavagem de dinheiro na Ação Pennl 470. Recebeu pena de quatro anos de reclus.~o. além de mlllta de 260 000 reais. GENU
era próximo ao falecido Deputado Jose Mohamcd Janene, também envolvido no caso Mensalão e Intimo de ALBERTO
YOUSSEF
46Embora com algumas falhas de configuração, veja o inteiro teor do e-mail "Prezado, O que esta acontecendo? Nao
tenho tido sucesso nas coisas que vc trata comigo. Nao entendo muito bem porque, sempre procurei re respeitar e
considerar. Ainda qdo o finado estava entre nos, a fom1n de aprol(imaÃ§i\.Lo era grande, o agrado em de todo jeito, se
falava em amizade e tudo mais. Mas ele se foi e tudo que ouvia era da boca p fora. Vc se 11proximou d o PR. Nao tenho
ciÃ•me, m as me si mo traÃdo. V c se a proximou das pessoas boas c poderosas que te n prescntci, tllm nao sinto
ciÃ•me, mas tbm me sinto traÃdo. Tudo que fizemos e que vc ficou de honrar o que me ÀC de direito tem sido
postergado a quase 2 anos. Nao compreendo. Hoje estn poderoso, cortejado por todos, resolve tudo para todos. Mas
eu, nao quero nada, sÃ' o que me e devido. Nao onsigo mais ter confianÀ§a em nada que Â.O tratado comigo. Gostaria
de avisar que nao vou abrir mÀJ:o de nada a que tenho direito, vou atÀC as ultimas consequÀ'ncias. Nem respeito as
conversas. serias que tenho. como naquela 4a, junto com minha esposa. vc consegue levar em consideraÃ§Ã.Eo. De
todas as merdas estou sendo o mais prejudicado. Meu advogado esta ciente deste email. Tudo conversado c ele,
inclusive as consequÃ'ncias,, que estou disposto a assumir, mas nao vou deixar barato, o que vc esta fazendo ÀQ muita
sacanagem, as realidades, angustias e problemas de cada um de nÀ's sÃ.Eo diferentes, mas precisam ser respeitados.
Lembre, qualquer problema e muito ruim tanto p vc, qto para min. Nao sei se ÀC assim com os outros. mas e
lamentÃiVCI o que esta acontecendo comigo. Vou atÀO as ultimas consequÃ'ncias. No aguardo. JC genu Enviado via
;p,,·. P~•= 3049597-93 2013.404. 700~PR, ·~"'' 76, ~;::~ ESBNTACAO_BUSCzy·60.
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provavelmente de propina - e repassou o resto para. dentre outro, PAULO ROBERTO COSTA.~ 7

Em outro diálogo, entre pessoa identificada com o nick de LA e YOUSSEF, pelo
BBM, 17110/2013, às 22h42, aquele pede para YOUSSEF intervir em duas empresas de Fortaleza
(ELETRONOR e COSANPA), que iriam participar de uma licitação para um convênio, para evitar
que frustrasse a licitação.''8 Em outra troca de mensagens. 21/1112013, 19hl0, com usuário não
identificado e YOUSSEF, tratam em licitação e participação de alguma empresa multinacional. Nas
mensagens YOUSSEF

informa o e-mail que utiliza para que o imerlocutor encaminhe

alguns documentos (paulogoia58 hotmail.com).'9 -so

As mensagens de SMS interceptadas, entre os dias 19 e 20. 11.2013, apontam
ainda para alguma possível fraude em procedimento \icitatório, onde inicialmente YOUSSEF se
encontra coro algw11 "mexicano" e depois questionam sobre a realização de uma licitação em que
há alguma relação com o México.l'

Entre os dias 09/12/2013 e 11 / 12/2013, bá diversas mensagens referentes a
negócios de YOUSSEF trocadas com (61) 9281-3008 com relação a licitações e certames. O
interlocutor pergunta a YOUSSEF se haveria mesmo o certame. Depois pergunta o que ocorrerá.
pois ganharam os evangélicos.l1
47Processo :5049:597-93.2013.404.7000/PR, Evento I, INICI, Pâgina l9
48LA: Rapaz. vc tem q falar com a pessoa. Ele tem q tira r d uns em presas de forta leza do processo q será amanh A
ccdo,sc elas participa re m o convên io nilo será publicado. YOUSSEF: Tem certeza que ch dele essas emp~sa. LA:
Elas têm convênio com ele em Fortnlez.a. YOUSSEF: Vou ligar e falar com ele. LA: f ale mesmo. Seno pessoal do
outro lado trnvn". No outro dia, pela manhll (18/10/2013 08:09) a conversa prossegue: "Os nomes da empresa sao:
Eletronor e Cosampa. O pessoal já monitorou e sabe q tem relação com ele, se elas derem preço o pessoal cancela o
outro, resolvi isso com ele. YOUSSEF: " Vi ja estou falando. Oi a empresa ta aqui falando que nao tem rclacao nenhuma
com esses nomes(...)" Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR., Evento I, ANEXOS, Página 77-78.
49''Amigo, ja conseguiu OS? E quanto a nova licitacao? Por fv libere ordens servico o prcidente mundial, vai eslah no
brasil neslll segunda! Importante ter fabrica operando! Abs"' Processo :5049597·93.2013.404.7000/PR. Evento 20, PETI,
Página 15.
500utros elementos comprovam que YOUSSEF se utiliza do e-mail paulogoia58 hotmail.com, pois recebe diversos emails chamando-o pelo nome, confonne se verifica Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 54, PETI, Página
16-21.
51 " Vou enviar amemoria calculo do que foi enviado bnno e netto; esclarcca se vai haver ou nao licitncao? Como
falamos e houver nao podemos panicipar! Por Amigo, voce confirme que vao fazer a nova licitacao??? Esta ch
a informcao que esta chegando ao mexico? Por fv esclareca abs" (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 20.
PETI , Página 5)
52''HNI: Vai ter mesmo o certame das 26??? Vamos conversar pois se vc conseguir a mesma c
rtamento com
rclacao a empresa ceara, creio podermos acordar; vamos falar! "(...) Primo, ganharem os evan 1cos1. ual o proximo
23 ue 76
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Ademais, havia operações escusas com grandes construtoras, a apontar para a
existência de fraudes em licitações, desvio de recursos e outros crimes contra a Administração.
Realmente, em planilha apreendida. grandes consu·utoras, ligadas n obras públicas, repassaram ás
empresas dominadas pela organ.iz.ação criminosa (MO, GFD c RiGIDEZ), valores de
aproximadamente trinta milhões de rais. Assim, o Consórcio CNCC (formado pela Camargo
Corrêa e CNEC) repassou R$ 29,2 milhões, a Jaraquá Equipamentos R$ J,7 milhão, e o
Consórcio CONEST (Consórcio formado J>or Odebrccht e OAS) RS 184 mil. Embora não seja
objeto da presente imputação, aponta para relações espúrias da organização criminosa com obras e
licitações públicas.

Em verdade, o que se verificou até o persentc momento é que foram parcialmente
desveladas diversas organizações criminosas lideradas pelo denunciado YOUSSEF. Assim, havia
uma organização voltada, especificamente. para atividades junto à PETROBRÁS, assim como outra
com foco mais espe;:cífico em operações com o Ministério da Saúde. A presente organização se
concentrava - embora não exclusivameme - na operaç.ão não autorizada de instituição financeira,
bem como na evasão de divisas por meio de contratos de importações fraudulentos, baseados em
importações ficrícias. Esta organização criminosa que é objeto da presente imputação.

2. Operação não autorizada de instituição financeira (art. 16 da lei 7.492/86)

Entre pelo menos 01.2009 e 17.03.2014s\ YOUSSEF, de modo consciente e
volwltário, agindo em concurso e unidade de deslgnios com os denunciados LEONARDO,
LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS ALBERTO, fizeram operar instituição
financeira informal, sem a devida autorização do Banco CemraJ do Brasil3' , ao comandar e realizar
operações ilegais no mercado paralelo de câmbio, principalmente com o fim de promover evasão de
divisas do Brasil.
passo? Vai cancelar? Revogar? Ou partimos para outra???. YOUSSEF: "Vou falar com v para ver o que
vamos fazer'' (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 45, I\NEX02, Página 2 1)
53 Data de sua prisão preventiva.
L i 4.59
an
e' o art. 65, §§
54Comrariando o disposto no art. 23, capur e§ 2", da Lei 4.131/62, no an. 10, X, a e d, d
t• e 2°, da Lei 9.069/95.
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O denunciado YOUSSEF atua na evasão de divisas e na lavagem de dinheiro há
bastante tempo. Foi um dos principais doleiros envolvidos no "Caso Banes1ado", com evasão de
divisas milionária por meio das contas CCS no Paraná na década de 199011 . Apesar de já ter sido
processado e condenado por esse tipo de delito, continuou praticando crimes contra o sistema
fmanceiro nacional e de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva. Ademais, mesmo tendo se
comprometido com o Ministério Público e com a Justiça, por meio de acordos de colaboração
premiada, a cessar a conduta delitiva - recebendo, para tanto beneficios penais -, não deixou de
realizar suas atividades delitivas. Em verdade, ao colaborar com a Justiça na persecução de outros
doleiros, acabou voltando para as práticas delitivas e obtendo o mercado dos doleiros delatados,
retornando com ainda mais fo rça em suas práticas ilícitas.

No esquema liderado por YOUSSEF para a prática delitiva, há de fato colaboração
de outros doleiros e outras organizações criminosas para executar as operações de dólar cabo, como
inicialmente se descreveu, através dos sistemas de compensação. Nada obstante, YOUSSEF é líder
de uma organização criminosa específica e autônoma, especializada em operações à margem do
sistema fi nanceiro nacional formada por subordinados diretos, parceiros de confiança. " laranjas" e
" mulas" que carregam os numerários.

Interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente auto rizadas mostram que

YOUSSEF vem de novo operando instituição fmanceira informal sistematicamente, em
continuidade deliliva, principalmente com o fim de promover evasão de divisas do Brasil, conforme
doravante se expõe com a narração exemplificativa de alguns fatos específicos que corroboran1 a
presente imputação e a indicação das respectivas provas. Os telefonemas, mensagens via BBM56 e
e-mails abaixo parcialmente transcritos confirmam os fatos.

Nas ligações telelonicas, YOUSSEF (geralmente chamado de Beto pelos
interlocutores) fala sobre transações e pagamentos que envolvem significativos valores monetários.

(0
f c5

Muitas vezes utiliza-se de tem1os como "carbono", "papel" (moeda em espécie). "documento",
55 Ver autos 1446 evento 1.1 pp. 8-17 e evento 22 pp. 4-5.
56Bnckl3erry Messenger.
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"páginas de contrato'· e "vivos" (em espéçie) para se referir ao dinheiro.

A atuação de YOUSSEF no mercado paralelo era, basicamente, de três formas.
Fazia diversas operações de boletagem, sem os registros devidos, realizando lanto trocas de moeda
estrangeira (especialmente dólares) por reais. quanto vice-versa. Ademais, estruturou um eficiente c
rápido sistema de entrega a domicílio, em que os valores eram levados por portadores de confiança
na residência do cliente. Para tanto, os transportadores da moeda inclusive viajavam de avião, para
que a "entrega" chegasse mais rápida. Outra forma de atuação da organização criminosa era a
realização de operações dólar cabo. Por fim, apurou-se que o denunciado YOUSSEF estruturou um
sistema complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de fachada e

o.f!shores, simulando contratos de importação, visando realizar contratos de câmbio fraudulentos.
Nestas diversas transações, como já se disse, é baStante comum o contato entre
diversos doleiros, mas cada urn mamendo a sua própria estrutura e autonomia. Vejamos alguns
exemplos de cada uma destas operações.

Assim, por exemplo, em 15/10/2013, 13h58, YOUSSEF fala com pessoa não
identificada, que quer saber se tem ou não ·•papel'", ou s~ja, dinheiro em espécie.57

Há diversas operações e interceptações envolvendo YOUSSEF e CARLOS HABffi
CHATER5g,

assim como CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (vulgo CEARÁ)59 .

Nesse sentido, em 28.08.2013, via BBM, VOUSSEF (nickname Primo) escreve
para CARLOS CHATER (nickname Zele) solicitando a compra de dez mi l dólares em espécie, seja
do doleiro CARLOS CHATER ou do cun.hado deste. CARLOS CI-IATER, então, informa o telefone
de seu cunhado, Khaled Youssef Nasr. No dia seguinte, YOUSSEF confirma que a operação deu
57BETO: Te do, vote dá uma posição hoje a noite. HNI: Me dâ uma posição: tem ou nao tem o papel. BETO: É. isso
que eu vo faze. Tabom ? HNI: {lncompreenslvcl). BETO: Podexá. Resolvo hoje. Tá? HNI: Mas beleza, você Wli me dá
uma resposta? BETO: Te dou uma resposta mais tarde, To te falando. Tá bom ? HNI: Se você quisé eu do um pulo ae
pega isso ae, sei lá. BETO: Tabom, podexá ( ... )Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento I, INICI, Página 18
580utro doleiro, com atuação no Distrito Federal , denunciado separadamente nos autos 2006.70.00.018662-8 e nos
autos 5025026387-13.2013.404.7000:-13.2013.404.7000.
590utro doleiro, com atuaçao no Distrito Federal, denunciado separadamente no utosr .70.00.018662-8 c nos
autos 5025026387-13.20 13A04.7000:-13.2013.404.7000.
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certo e que pegou o dinheiro com o cunhado de CARLOS. 60 Em 30.08.2013, via BBM, CARLOS
CHATER afirma a YOUSSEF que seu cunhado -o doleiro K.haled Youssef Nasr- está j unto com
ele e pediu para perguntar como queria fazer com o real. YOUSSEF responde que estava juntando e
que iria mandar para K.hulcd para fazer uma liquidação maior.61

Em 16.10.2013, via BBM. YOUSSEF (nickname Primo) pede dois favores a
CARLOS CHATER (nickname Zeze). Afirma que precisa pagar US$ 85.000,00 "em papel" (ou
seja. em espécie) que pegou no dia anterior. Ademais, ioiorrna que está com R$ 40.000,00 em
espécie no escritório e pede para o cunhado de CARLOS CHATER fazer a operação para ele.
CARLOS CH.ATER, então, responde que não pode intermediar, pois está devendo para seu
cunhado. Mas CARLOS CHATER afinna que se for para pagar alguém no Brasil, emprestava uma
conta, não sendo necessário tratar com seu cunhado. 6l

Em 17.10.2013, por telefone, CARtOS CHATER conversa com YOUSSEF (Belo) e
afinna que a pessoa que iria entregar os valores já está no avião. YOUSSEF pergunta, ainda, em

qual endereço quer que entregue.63

60 YOUSSEF: " Preciso campmr IOf/00 pape/ai voc€ tem. Ou o cunhado" (o cunhado seria Khaled YOUSSEF Nasr,
casado com Katia Chatcr Nasr, irma de Carlos). Carlos Chater responde: "Boa. /Ok? Tem que ser cunha". YOUSSEF
concorda: "Sim". Em seguida, Carlos Chatcr dd a YOUSSEF o número de Khaled YoussefNasr: "61 9982107(!'. Em
29.08.2013 (dia seguinte), via BBM, Carlos Chatcr pergunta a YOUSSEF': "Deu certo ontem?". YOUSSEF responde:
·'Deu o cara pegou com ele''. (Processo 5049597-93.2013.404.7000/ PR, Evento I, INICI, Página 5·6)
6ICARLOS CHATER pergunta: "O veio esta? Velha". YOUSSEF responde que sim. Então Carlos Chater lhe escreve:
"Ok. .. Avisa porfavor que o rpazesra chegando com 36 paginas de um conrrto. Depois vai um rpoz chamado Rene pro
buscar,. Obrígdo". Em 30.08.2013 oinda, via BBM, Carlos Chater chama YOUSSEF: "Oi. Tdo bem? O cnhado esta
qui. Pediu pra te perguntar como que r faler com o reor. YOUSSEF responde: "Vou mandar para ele juntando aqui
para levar ' 'OU fazer uma liquidacao maior aí ja leva junto era paro ter ido ontem quero ver se vai hoje". (au1os
5026387- 13.2013.40'1.7000: evento 99. 1 pp. 57-62 c evento 62.1 pp. 27-28)
62Em 16.10.2013. via BBM, YOUSSEF (nickname Primo) pede dois favores a Carlos Chmer (nicknnmc Zeze):
" preciso te pagar 85 de Ollrull q ue bacana pegou seu. (...) 2 tenho 40 mil reais vivos tenho aqui no escritório so
passar pegar ajeita com cunhado para fazer essa oper eta para mim". Carlos Chater: "Eu estou devendo pro cunha.
Se eu cntraar no circuito pode ser que ele não faca. Vc tem que pgnr alg ucm aqui? Eh isso? (...) 40 ch fcil. R
douuma contn. No precisa d o cunha. Ele vai te cobrar a toa. Não te cobro nada. Ms tem que ~:oloca r cedo. Eu
faco deposito ns 14h ernm dindin. Ai cu não deposito o meu e te dou aqqui''. YOUSSEF implora: "Me ajuda ai
amigo o cara viaja amanha as 7 da manha". (autos 5026387-13.2013.404.7000: evento 171.8 pp. 21 -26 e evento 188.4
pp. 97-115)
63Carlos Chatcr: "Deixa eu te fala. O portador j:l tá no nvi~o indo entrega aqule documento 1:\". YOUSSEF: "O
Ccn rá falou que cu podia paga a contra real pra você". Carlos Chater: ''Nlio. é, mas, mas te
ai I ?". Em seguida
YOUSSEF' rala: "E eu to falando pra ele: o dinheiro tá aqui, aqui. Inclusive ó, me dê o e ereçj de você quer que
entregue. Eu entrego primeiro, depois se me paga esse, esse, aquele".
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Em 12.11.2013, por telefone, VOUSSEF (Bcto) fala com homem não identificado
(HNJ). Este afirma que tem R$ 35.000,00 em espécie e pergunta ao denunciado YOUSSEF como
faz para o funcionário deste ir buscar. YOUSSEF ati.rma que irá mandar seu funcionário buscar.
CARLOS CHATER, então, intervem, e afirma que está passando R$ 38.000,00.6-1

Houve, ainda, diversas operações e interceptações envolvendo YOUSSEF, CARLOS
HABlB CHATER. CARLOS ROCHA (CEARÁ) e ANDRÉ LUIS PAULA DOS SANTOS (vulgo
André Nego)65 •

Em 14111/2013, YOUSSEF e ANDRÉ LUIS (vulgo André Nego) combinam o
transporte fisico de valores de São Paulo para Camboriú/SC.~ Há, ainda, diálogos envolvendo
YOUSSEF e ANDRÉ LUIS

(\rtllgo André Nego), que demonstram a realização de diversas

operações no mercado paralelo de câmbio. Assim, em 21.11.2013. via BBM, YOUSSEF (primo) e
ANDRÉ LUlS (usuário do nickname nego2000) conversam sobre um depósito para um cliente, no
valor de I 10 mil - e não 100 mil, como previamente combinado - para não perder o cliente.
YOUSSEF diz que tentaria e ANDRÉ LUIS se dispõe, inclusive, a ir buscar o dinheiro, caso não
fosse possfvel realizar o TED ou o dep6sito.~7

Em 25.11.2013, por telefone, YOUSSEF fala pura ANDRÉ LUIS que os 110 mil já
estão entrando e o restante seria mandado em outra conta6l!. Em 27.11.2013, por telefone, Al\TORÉ
LU1S cobra dívida de YOUSSEF, perguntando se não conseguiria lhe dar em dólares ("em papel'?

uo dia seguiu/e. YOUSSEF responde que não69• Dias depois, em 03.12.2013, por telefone,
64HNI: "Eu perdi seu telefone, eu lenho 35 real aqui, como é que eu faço pro menino vim busca?". YOUSSEF: "Eu
mando ele retira ai. Aonde é que você perdeu ?". Cürlos Chater intervém: "Tudo born ? TO pussando 38 então".
YOUSSEii': "Tá. 38".(autos 1446 evento 1.1 pp. 21-22)
650utro doleiro, com aruação no Distrito Federal, denunciado sepamdamcnte nos autos 2006.70.00.018662-8 e nos
autos 5025026387-13.2013.404.7000:-13.20 13.404.7000.
66Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR. Evento 8, PETI, Página 2-3
67Nego2000: "Bom dia !I Você pode fazer o depósito de 11O ao invés de I 00 ?? Da um jeito de conseguir o endereço
dos I 00 e um cliente que sempre vai ter lá para dar se a gente não pegar esses I 00 vn mos perder o cliente".
YOUSSEF: "Amigo estou tentando de todos os jeitos.(...) Vou depositar hoje bjo". Em 22. I 1.2013, ncgo2000 se dispõe
a pegar o dinheiro de YOUSSEF: "Se não quiser depositar ou fazer tcd cu busco não tem problema !! ( ...) Vai
resolver isso ou não? Vou ai e busco em mãos mesmo". (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 20.1 pp. 1617 c evento 20.2 pp. 3-6)

68: " teu recurso jd tá entrando lá, tó f!lltraudo I I O, depois eu vo te manda o restanle nessa coma t
ém ra gente já
mucha esse assunto de vez. Tâ bom?''. (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 45.1 PP -7)
69 "Não consegue cara. Conseguisse já tinlm falado. Eu botei dnheiro em conta, não adianlrompra
h ·ro, compra
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YOUSSE F (Bcto) pede I O mil em "pape f' - ou sej a, em dólares - a ANDRÉ LU IS, para uma
pessoa que vai viajar70

Em 27.12.20 I 3, via BBM, VOUSSEF (Primo) comunica-se novamcmc com
ANDRÉ LUIS (nick.name nego2000). Este último pede a VOUSSEF uma pessoa que teria imóvel
para vender em São Paulo, no valor de R$ 289.000,00, para justificar a movimentação com tais
valores em espécie, pois, assim, Al'JDRÉ poderia fal ar que foi fazer o negôcio e não deu certo.
YOUSSE F diz que irá conseguir para ele. 71

Há, ainda, diversas operações envolvendo o denunciado VOUSSEF e pessoa não
identificada, us uária do niclmame "LA".

Em 15.09.20 I 3, via BBM, o usuário de nickname LA

reclama que YOUSSEF (nickname l'rimo) não mandou a pessoa. Em 16.09 .20 13, VOUSSEF
escreve que estava sacando a primeira parte, que já estaria resolvida. Porém, a fi rma que a segunda
parte depende de favor do gerente do banco e que resolveria naq uele dia . Dois dias depois

(1 8.09.201 3), YOUSSEF atlm1a que 170 mil j á estava certo e que ainda arrumaria mais 100. Em
20.09.20 13, LA pergunta se já pode depositar a metade dos cem mil. oportuuidadc em que
VOUSSE F pergunta em q ue conta. LA informa a conta da da empresa MULTIMED. 72

Em 15. 10.20 13, via BBM, LA pergunta a VOUSSEF (Primo) se poderia fazer o

depósito de assunto tratado no dia anterior. Afim1a que precisaria de R$ 40.000 em espécie c mais
de 20 ou 30 núl. YOUSSEF aftrma que irá pegar com pessoa de JUNIOR e assim que pegar faria o
papel com dinheiro em coma nl!o compra, aqui nllo compra•·. (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 45. 1 pp.
7-8)
70YOUSSEF: "Oi. esqueci de /e pet'1;,'1mla, tem um cara que me pediu 10 mil pra ele ai, p apel, que vai viaja, agora
que eu lembrei, você tem ui ?". André Luis: "Deixa eu. eu não to em Brasília. mas eu acho que eu consigo·•. (Processo
5049597-93.2013.404.7000/PR evento 45.2 pp. 8-9)
711\NDRÉ LUIS (nickname nego2000): " Agom cu preciso urn n pessoa que tem um imóvel pnrn vender ar em sp.
No valor se 289 só pa ra falar que fui fazer c não deu certo cu 1rouxc o dinheiro dcvolla". YOUSSEF: " Eu vou
conseguir para você a1e quando temos prazo". André Luis: "Ate dia 30 de janeiro". YOUSSEF: "Tranquilo estou
descansando vim hoje volto dia 4 e r ''o u cuidar disso''. Processo 5049597-93.2013.404. 7000/PR, Evento 73.
ANEXO I , Página 19.

72Em 15.09.2013. via BBM, o nmário de nickname LA reclama que YOUSSEF (nicknamc Primo) não mandou o
pessoa. Calma resolvendo. Amigo eu estou sacando o primeira parleja esta ok a segunda dep eurle def avor rio banco
do gerente e estou resolvendo pura cumprir hoje'·. Em 18.09.2013, YO USSEF escreve para LA: '' 170ja esta certo
agora vai arrumar mais /00". Em 20.09.2013 o diálogo entre YO USSEF e LA comi nua via BBM. LA: "Agora, aquele
meu quero saber se vc pode pagar a metade hj. Coma da 25 cadeira de roda e 25 para os óculos. Pode??".
YOUSSEF: "Me passa a coma". LA: "(lfu/tjmerl C/C /857-0 ti G. 0065 Op 03 CNPJ. /4120.
001-34 RS 21.500.
Cai.m". YOUSSEF: "Ok vou I em ar enu·ar no banco para fazer. Te aviso·•. (autos 5026
-13.? 3.404.7000: evento
114. 1 pp. 123-127)
29 de 76
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depósito. Então, LA pergunta se alguém poderia pegar 12 mil em espécie no escritório e já indica as
contas para depósito dos valores de R$ 13.200,00 e R$ 40.000,00, nas empresas CASABELLA e
BOMBAlM AGROPECUÁRlA.7.l

Em 16.10.2013, via BBM, LA comenta com YOUSSEF que a fatura da MALGA
seria de 155 mil. Em 21.10.2013, via BBM, LA escreve para YOUSSEF dizendo ter saldo de 36 mil
e afirma que mandaria as contas para YOUSSEF. Este último pede para não ser em dinheiroN

Em 30.12.2013, via BBM, YOUSSEF (Primo) recebe mensagem de LA indicando a
conta para depósito do valor de R$ 60.000,00, em nome de JÚUO GONÇALVEZS DE LIMA
FILHO (Banco Bradesco, ag. 3613. C/C. 51 1360-1 CPF.l55.288.938-60) e a conta da UNIÃO
BRASIL TRANSPORTES E SERVIÇOS LIDA, no valor de R$ 50.000,00. Segundo LA, estes R$
11 O mil resolvem tud0"11 •

Há, ainda, diversas operações envolvendo YOUSSEF e usuária do nickname RO,
ainda não identificado.

Em outro diálogo fica evidente a remessa de valores ao exterior. No diálogo de
17.09.2013, via BBM, a usuária de nickname RO chama YOUSSEF (Primo) e questiona o valor
exato q ue foi enviado para Hong Kong. YOUSSEF afuma que pediu o extrato c que irá informar o
valor correto76• No dia seguinte (18.09.2013) YOUSSEF confuma o valor enviado para Hong
Kong. de US$ 713.145,1 O e diz que, se precisar, enviaria o exu·ato. RO i.Jüorma que está sem
"capital de fluxo" e já está oo cheque especial e questiona se YOUSSEF conseguiria depositar ao

73LA: ''Bom dia/! Vc rem como fazer deposito daquele ossw1to de onlem a noite mesmo??? Precisaria dos -10 do
pessoa/no mão e mais 20 ou30". YOUSSEF: "Vou pegar comjr nao sei como ele vai me dar de quejcilu assim que
pegar foço deposito te mando junto com os -10". LA: ''Pos.~o mondar uma pessoa pegar ai no escritório 12.0? Oi pa..-rso
jd as comas. Casabello CNPJ-05.039.935/0001-03 Brodesco ag,3547-5. CC. /6103-9 1'{1/f/r 13.200,00. Bumhnim
ar:ro!lecuár/o L((/o Cnp} 09.392.455/0001-74 Brasil ..tg 3-156-8 C/c 29552-3 Próprio fovo recü/o. 40.000", Processo
5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento I,ANEX05, Página69-73.
74 Autos 5026387-13.2013.404.7000: evento 171.8 pp. 69-82.
75 Processo 5049597-93.2013.404. 7000/PR evento 73.3 pp. 18-21.
76RO: "Bom dia... M e confi rma o vnlor exalo d o valor que pagamos la em hong k.~c
• :1 ne falando que
mandou um pouco a mais c lenho que ajustar isso!! Abs". YOUSSEF: ·•Boa t a rad e1(ex] · to ara vete passar
valor correto abs".
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25104/2014 12:4t
i O de 77

2918

Sexta -fe ira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

gab_deltan_20 14-04-22-230718.pdf- con!rolador.php

Março de 2016

hups://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/conlrolador.php?acao=acessar_docum...

MPF
Minjstério Público Federal
Procuradoria da República no Para ná

www.prpr.mpf.go••.br

EQR_Çh TAREFA

invés de devolver em espécie.77

Ademais, em outro diálogo. fica claro que VOUSSEF se vale de simulações de
importação para o fechamento de contratos de câmbio, confom1e será melhor descrito a seguir.
Assim, em 26.09.2013, via BBM, RO escreve para YOUSSEF afirmando que seu c hefe (''W") quer
enviar U$1.300 (um milhão e trezentos mil reais) de maneira rápida. RO questiona em que pais ele
pagaria, se da empresa SANTA ou na China. YOUSSEF, então, diz que é para tàzer com a empresa
da China e diz, ainda, que pode dar um contrato, se for preciso. para o Banco. RO diz, então, que
depositará na conta I , da China, no Standard Chartered Bank e solicita que YOUSSEF envie o
conn·ato

78

•

Esse contrato, conforme será visto. são também fraudulentos, realizados entre empresas

pertencentes à organização criminosa apenas para facilitar as operações internacionais e evitar
levantar suspeitas perante as instituições fina.ucei ras.

Em outro diálogo, ocorrido em 15. 10.20 13, via BBM, RO pergunta a YOUSSEF e
falam de duas remessas de US$ 25.000,00 que não tinham dado cerlo e questiona se leria os swifls
para encarninl1ar. Em seguida, RO pergunta a YOUSSEF qual seria a taxa daquele dia, e YOUSSEF
responde: 2.20/2.2f9 • Nesta data, segundo o site do Banco Central do Brasil, o dólar estava cotado
aR$2, 1817.

YOUSSEF também troca mensagens com o usuário do nicknarne Ricardo K, em que
também fica demonstrado que YOUSSEF exercia atividade típica de instituição financeira. Em
16.09.2013, via BBM, YOUSSEF (Primo) diz ao usuário do nicknamc Ricardo K que iria mandar
77Ern 18.09.2013, via BBM, YOUSSEF informa aRO: "Bom dia. Valor 7JJ.U.'i. I O. Se precisar te ma11do ex/rato".
RO: "Bom dia, oi<, obrigada!! Abs. Desculpe te atrapalhar com is.w de novo, mas estamos com problemas... ./{1 estamos
110 cheque especial. lotalmenle sem. Fh~ro. vc consegue depo.vilar Ufl inves de me devolver em vh•o??"'.
78RO: " Bom dia, amem meu chefe teve uma reunião com W, ele já quer mandar US 1.300, cOmi) ele nrecisa c.lo
pn~:uncnto rápido aqui, ele quer saber se ele te pqga nn sunta ou na china, para não ter problemas de demora em
receber...". YOUSSEF: "Sim estou em sp ~manh~ cedo resolvendo assunro em sllo Iuiz do Maranhão tem que ser
ch ina rnrn nao de morar vo.-ê vai poder fazer chinn. Eh muito tranquila aquelas que te dei chino nosso le dar um
contrato também se for p reciso para o seu banco. Fico aguardando u ma posição se vai ser chinu se não puder me
avise para tenrar dar uma solução mais rápida abs". RO decide: ··Vai ser china s im, na conta I , onde não identifica
china, standard chartered bank, pode me mandar o modelo do contrato sim, para mostrar para o banco!". (autos
5026387-13.2013.404.7000: evento 114.1 pp. 127-128 e evento 171.7 pp. 28-30).
79(Primo): "Vc se lembra daquela caso que tinha 2 pagamento de 25.000 que nenhum linha entrad ~ .. ) Lembra da
data que foi feita? Tem os swífts pro en eucaminhnr??". Ern 16.10.2013, RO pergunta a YOU
F: " ua/ a taxa 1/e
ltoje???". YOUSSEF' responde: "~'. (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Ev to I. A
· 5, Página
68-69)
Jl de76
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reais para ele. Ricardo K afirma, ainda, que havia outro assunto, que seriam os I 00 mil que havia
sido pedido.80

Há, ainda, outros diálogos, via BBM, que indicam as atividades de instituição
financeira paralela Em 16.09.2013, via BBM, o usuário do nickname "Eu " chama YOUSSEF
(Primo) e pede ajuda, pois estaria no limite total. YOUSSEF responde que em breve liquidaria.81

Entre 23.12 e 27.12.2013, via BBM, YOUSSEF (Primo) escreve para pessoa de
prenome "Adernar" que depositou R.'b 342.366.00 ("11 0 000 +IJOOOO + 122 366 000") no Bradcsco
Ag 1747-7 Cc 190 1- 1. CPF 608.806.831-91. em nome de ALEXANDRE FROZINO RIBEIR0. 82

Em 02.01.2014, via BBM, YOUSSEF (Primo) comunica-se com pessoa identificada
pelo prenome "Am", em que tratam do valor do dólar e da possibilidade de subir. Depois, afim1am
que, com o aumento do IOF para uso de cartão no exterior, inclusive cartões pré-pagos, o dólar em
efetivo teria maior üquidez . Então YOUSSEF afinna sim c que teria como comprar bastante papel
pelo dólar oficial.8J

Em outro diálogo, em código, YOUSSEF conversa com interlocutor e, em código,
pede para depositar numa conta e entregar para doutora na cidade de HNl. YOUSSEF fala que não
pode ir devido às fiscali2ações mas, pelo teor da conversa, verifica-se que se tratava de negociação
no valor total de I ,2 milhões.8'

Não bastasse, YOUSSEF trava diversos diálogos com

CARLOS ROCHA

SOYOUSSEF: "Ok vou estar por ai e falamos tcnhu que mundar uns reais para você ai estou vendo o q ue cons igo
para hoje c te aviso". Ricardo K: " Isso o outro assumo era tlaqucls 100 que ele havia pedido". (autos 502638713.2013.404.7000: evento 114.1 pp. 128-129)

81 EU:"Me ajude amigo, to no meu limite total!". YOUSSEF responde: "Sim com certeza quarta final de tarde ou
quima cedo te 1/quillo" . (Amos 5026387-13.2013.404.7000: evento 114.1 p. 129).
82Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 73.3 pp. 2- 13.
83Am: " Cara tenho uma posicuo grande minha e i/e mais dois cara Pemllllo. Nao comprei ate hoje. Media era 2 17.
Cosegui subi pra 2.35. Trabalhando pm subi medioja nao sei mais qfaz. A/eu medo e p lcw3.00". YOUSSEF: "Para]
nao vai. Volta para 2 30". Am: "Se viu q papel efetiVo vai ter mais liquides pq governa subia imposto pro carlao aquele
q coloco credito". YOUSSEF: "Sim eu vi tenha como comorur bem papel m1 oficiar'. Am: ··s~;, sabe s11o
opiniao q e impartallle se ta por dentro hora q bote 1.30 /em que 000 posicoo". YOUSSEI'
?"C
: : certe:: ". (Processo
5049597-9:3.2013.404.7000/PR evento 73.3 pp. 22·26).
84Datn/Hora de Inicio 27/1 2n013 19: 14:24 (Processo 5049597-93.20 13.40-1.7000/PR event 74 pp. 3 -35)
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(CEARÁ), que era um doleiro autônomo85•

Vetifica-se em diversos diálogos que CARLOS ROCHA (CEARÁ) não apenas
emprestava dinheiro para YOUSSEF, mas também participava do transporte f1sico das moedas.

Em 21.10.2013, CARLOS ROCHA (CEARÁ) trata com C1\RLOS CHATER a
respeito da contabilidade de YO USSEF e diz que iria entregar cinco mil para este último. 86 Há
também diversos diálogo em que se verifica a participação de CARLOS ROCHA (CEARÁ.) nas
negociações ilícitas envolvendo o mercado de câmbio.

Em 26.11.2013, por telefone, YOUSSEF e ANDRÉ LUIS conversam sobre negócios
e sobre CARLOS ROCHA (CEARÁ). YOUSSEF i:lfirma que i.ria pagar CARLOS ROCHA
(CEARÁ) no dia seguinte e que apenas uma pessoa lhe devia cinco mjlhões e meio de dólares ("5
pau e meio de verde"). Nas conversas, fica claro que YOUSSEF devia cerca de US$ 500 a 600 mil
dólares para CARLOS ROCHA (CEARÁ), em razão de problemas de saúde, e que este teria ficado
nervoso em razão do i·nadimplemento. YOUSSEF, após afirmar que já chegou a ter 150 miU1õcs
em conta, afirma que CARLOS ROCHA (CEARÁ) estaria cobrando dele 2,5% de 400 mU dólar.
No diálogo YOUSSEF afinna que são an:tigos há mrus de vinte anos e que ambos se ajudam
mutuamente neste período. 87
85Confonne objeto de denúncia autônoma.
86CARLOS ALEXANDRE (vulgo Ceará) diz para Carlos Chater: "Elo? {André Nego, isto é. André Luis) nilo me
paS$011 nada de cheque. Ele não me passou nnda de cheque, só esses quatros c/req11t!S do !1." (B = Beto = YOUSSEF).
E em seguida pede: "Pede pro o l:!.Jif!.Qfazer o conta dele. que é trinta mil, quinhentos e pouco o depósito, ltU!.IIIIS um
e meio por cento, menos o que foi sacado, menos os cheques 1/evol••ldo, ai eu vou descontar os doü· e quifllumtose vou

mandar o troco pra ele. (. ..) Já teuho os cinco mil do pagamento do BETO aqui já,af amanlu1eu vou /ewu nra o
RETO enes cim:o mil e 1'1?11 entre~tnr•·. (ONDE ESTÁ ISSO?)

87YOUSSEF: "Ai ni, se Deus quisé cu vo paga o Ceará ICnrlos Rocha( nmnnhíi também bicho. Nem me fala car-a
vo durmi hoje, vo durmi hoje, entcdcu ? (...)Só um cara me deve 5 pau. Só um carp me deve 5 pnu c meio de vertle
Que se acha ?". Falando de Carlos Rocha, YOUSSEF comenta: "O duro é o c11rn te conhece a 20 anos, ganh
durante lO anos com você, ai você passa, ai você fica doente, teus negócio tudo fica atrapalhado, entendeu? Por cont
que se fico doente, quase morreu, pessoal te (incompreensível), nego saca todo o dinheiro, concorda comigo ou não
Se fica desnorteado né ? As pessoa pega c não te paga, atrasa pra paga, até você começa a roda, ir atrás pra recebe
ajeita c ralrcm um tempo né? Entendeu? Não é verdade? Ai o cara fica dando escândalo. fazendo confusão, achand
que não vai recebe rapaz e gritando no escritório. chamando você de safado. vagabundo. sem vergonha. Rapaz aqui não
tem safado nao pô, aqui tem pai de família rapaz, aqui tem gente séria mesmo. MEU AMIGO, EU T INHA ISO
MILHÚES PE DÓLARES NA CONTA, EU QUEBREI FIQUEI COM 20 NEGATI VO, PAGUEI TODO
MUNDO, NÃO VO PAGA 500 MTL DÓLAR, 600 MJL DÓLAR, ai se fude. Entendeu?"
ré Luis: ""l"IABIB
falou a mesma coisa, HABIB também falou a mesma coisa, vai paga ele c só quê tudo 9G 1, bon dia, boa tarde, boa
noite". Continuando a falar de Carlos Rocha, YOUSSEF diz: ''Rapaz, ele tá cobra 'ifo de n {m 5% de 400 mil

~
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Em 12.11.2013, por telefone, YOUSSEF' conversa com CARLOS ROCHA
(CEARÁ) [com CARLOS CHATER ao fundo], que o questiona quanto a ir buscar um "saco de

dinheiro". CARLOS ROCHA diz que precisava ir embora e pede para o funcionário de VOUSSEF
ir buscar R$ 38.000,00. Em seguida, YOUSSEF avisa CARLOS ROCHA (CEARÁ) de que o
motorista está chegando e este último lhe diz: "eu vo jica com saco cheio de dinheiro. aqui

embaixo esperando motorisla".88

YOUSSEF diz que o motorista vai procurar CARLOS

ROCHA (CEARr\) ou CARLOS HABlB.

Em 19.11.2013, envia diversas mensagens SMS, CARLOS ROCHA (CEA RÁ)

cobra dívida de "39900'' de YOUSSEF. Fala que YOUSSEF mente, manda comprovantes de
pagamentos falsos que 'o indiano' não para de cobrar. CARLOS ROCHA (CEARÁ) diz que está
sendo cobrado e perdeu todos os seus cliemes, seu "ganha pão". Afirma, ainda, que vai ficar livre de
YOUSSEF"'. Em 06.12.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEARÁ) diz a interlocutor
(RICH) que YOUSSEF lhe deve há mais de 90 dias. 90

Há, ainda, diversos diálogos envolvendo YOUSSEF e a dolcira NELMA MITSVE
PENASSO KODAMA91 , em que fica clara a utilização de empresas de fachada para a realização de
contratos de câmbio fraudulentos, visando a evasão de divisas. NELMA e YOUSSEF são
conhecidos de longa data e, inclusive, 1iveram um relacionamento amoroso no passado.

Em 17.01.2012, por e-mail, NELMA KODAMA (angelinajolie_2012@hotmail.com)
QQ!.nr. que eu sei que ele não tem esse custo entendeu ? Faz n conta, quanto da ai". André Luis: "Ó o ranto de negócio
que você deu pra essa ~,;ara, UJTd olha o n~gócio que t:l~ te111 ai da, lá de fora lú. deu de graça o crua". YOUSSEF:
" Rapaz não é só esse não, muitos outros. E eu também não vo dize que ele nilo me ajudn nilo, cara. Ele sempre me
ajudo, sempre ele fez as coisa, entendeu ? Não vo dize que ele não me ajudo não". Processo 504959793.2013.404.7000/ PR, Evento ·15, PETl , Página 2 -6
88 Processo 5049597-93 .2013.404.7000/PR, Evento 20. PETI. Página 3
89"1sso e mau caratismo... PUTA quiupariu uma ordem de 39900 me devendo oque me deve c vc novamente na
mintira e enrolada pra nao chamar de outra coisa.. Mais DEUS e grande vou ficar livre de vc.. Vc tem que trabalhar
com gente da sua igualha .. Amanha vou pra i.. Vc nao trabalha pode acreditar não oque fazer caralho preciso dessa
porra ( ... ) PUTA quiupariu ontem mesmo corri pra resolver um problema reu .." Processo 5049597·
93.2013.404.7000/PR, Evento 20. PETI. Página 7-13
90"o Bh:TO lYOUSSEFI me deve :1 90 dias e só pra ele paga isso ai eu tenho 60 dia que ele me enrola, que ele me
enrola. Outra coisa os 300 conto já está autorizado a entregar, deve se problema só o rapaz nao te ido aquela hora,
porque eu avisei pro cara era 4 horas da tarde".(Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evento 45.2 p. 76)
91 O"'rn dololrn, <Om """'" •m Sao P'"l~SP. '"""''''' ~"'~~•'""'"" "'' '""'
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pede para YOVSSEF (paulogoia58@hotmail.com) colocar "200" em cada uma das seguimes
empresas, no Bank of China (Hong Kong): Crysmax Trading lmport Export Co., Limited;
Greenworld Trading Impo11 Exporl Co. Ltd; Ultra Trading Jmport Export Co., Limited.92 Estas
empresas eram utilizadas por NELMA para a realização de importações fraudulentas, visando a
evasão de divisas.

Em 26.12.2013, via BBM, NELMA KODAMA (nickname Velha Logo 2014!)

escreve para sua subordinada l ARA GALDINO DA SlLVA (Cabelinho), que YOUSSEF estava
"queimadíssimo" e que se continuasse utilizando a TOV - que em a empresa de Corretagem
utilizada para os contratos de câmbio fraudulentos- para levar cliente, um dia haveria problemas.
NELMA afirma que sabia que TARA e YOUSSEF tinhan1 se utilizado da empresa EQMED para
fechar câmbios fraudulentos. 93

.

I
I

I
I

I

Há, ainda, diversos diálogos envolvendo YOUSSEF e MÁRCIO ANDRADE
BONrLHO, este último proprietário da empresa SANKO SIDER e q ue será objeto de denúncia
autôuoma.

Assim em 07.10.2013, por telefoue, MÁRCJO ANDRADE BONlLHO fala com

YOUSSEF (Beto), a quem chama de '·presi" ou "presideute'', tratando de pagamentos, afirmando
que a CHAlM [construtora) e a ENGEMlX ou ENGEVlX (também empresa na área de construção)
estão com pagamentos atrasados, referentes ao pagamento de 15 milhões. YOUSSEF afim1a que
vendeu I ,8 milhões para alguém que ainda não o pagou, mas ainda está dentro do prazo para o
pagamento [mencionados no diálogo como "carbouo"].94

92(Processo 5049597·93.20 13.404.7000/PR evento 54.1 pp. 40-51)
93"0 belo Lá queimadissimo. Na tov. (...) E aí se o beto fica indo direto na tov. Levando cliente. E ninguem e111ende. É
fechando nas coxas. Um dia ;a casa cai. Meu se acha que eu nilo sei. Que vc e o beto. Fecharam pru karaio. Na cgm~d".
(autos 5048457-24.2013.404.7000 evento 66.1 pp. 2-16)
94 Márcio: ''E outra, sabe aquele, tipo assim pedido vai se de 15 "pau", dac vira, vai comprn só o "carbono", ae depois
do "carbono" jll Mo vai compra tudo. Eu já to até desanimado, isso ae se vié um milhão, eu já dos quinze já, subo:
aquelas conversa mole". YOUSSEF: ''Nós vendemos lá, 1,8 milhão pra (in inteligível), ela pago?". Márcio: "Mas ela
ainda tá dentro do, eln ainda pediu uma prorrogada, tá dcniJo da prorrogaçao. Agora. sabe quem tá foda? quem tá roda
é a coisa que eu botei no pau ne. Aquela que... A Choim tá roda hein. Tá foda''. YOUSSEF: ·'Mas do nosso pessoal o
único que, o ünico que tá atntsado é o GM IX só, mais ninguém". Processo 5049597-93.2\/04000/PR, Evento 1 . 6
ANEX02, Página 10-11
7
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Em 08.10.2013. por telefone, YOUSSEF c MÁRCIO BONTLHO voltam a
conversar. Este último dia a YOUSSEF que precisam arrumar cinco milhões para :urumar o fluxo.
pois a situação eslava di fiei! e falam que a CHAlM não paga, referindo-se à construtora CHAIM.
No diáJogo, MÁRCIO, após mencionar que YOUSSEF teve infarto e os credores conlinuam
cobrando, diz para YOUSSEF que ele precisa sarar logo para am1mar dinheiro para MÁRCIO,
pois, do contrário, como faria para sobreviver.91 Destaque-se que há informação nos autos de que
YOUSSEF realmente infarlou, em 28.09.20 1396, sendo internado no Hospital Albert Einstein em
São Paulo até 08/l0/2013. Em 21.10.2013, por telefone, YOUSSEF e JV1ÁRCfO BONILHO
voltam a conversar e YOUSSEF reclama de divida -cerca de nove milhões no total - e afrrma que
está sem dinheiro. YOUSSEF afirma que recebeu nove milhões, que pagou 20% de comissão, o
que sobmria sete milhões e pouco, que seria dividido entre PAULO ROBERTO, oun·os dois e

YOUSSEF.01
Em diálogo com MÁRCiO BONILHO, YOUSSEF faz menção ao recebimento de
comissão. No cüálogo 67913J l8.WAV, 17112/2013 16:12:53, entre YOUSSEF e I'v1ÁRCIO, este
último fala que a comissão de YOUSSEF é mais de 4 milhões, a indicar que o total do negócio
era 150 milhões. YOUSSEF fa la que só da ECOVTX são 4 milhões, des tacando-se q ue
YOUSSEF ach ou pouco os 4 milh ões. No diálogo, as empresas TUC, REPARe ECOVIX fizeram
pedido para empresa de MÁRCIO.

Em outro diálogo, MÁRCIO fala que vai arrumar o dinheiro de YOUSSEF.
YOUSSEF fala de comissões que para receber de MÁRCIO. Em outro diálogo, ainda tratam de
95Márcio diz a YOUSSEF: ·'TI\ roda, presi. Nóis nrecisa mo nrrunu\ uus 5 milh ~o pa dá uma ajeitada no nu ~o.
senão... O negócio tá feio pra caramba, cara". E diz.tnmbém que a Chaim não paga, "ta foda". ( ...) MÁRCIO: Mas e
foda, viu. Vamo lá Presi, o importante ó que tá melhorando de saúde. Se precisa sar<~ logo pra me arruma um dinheiro,
véi. BETO: É. MÁRCIO: Se nllo, comê que eu vo faze aqui vai se foda pra sobrevive". (Processo 504959793.2013.404.7000/PR, Evento I , INICI, Página 17-18.)
96Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento 117, PETl, Página 3.
97 " Hoje eu tenho 185 pau pra paga o Safra c num tenho dinheiro. Já vai, já vai vira merda. AI no outro dia, esses
cara num espera dois dia, mete você no Scras11, ai fica pior ainda. (...) a i aí coloca a divida toda que é 9 milhão, ai
ponto". Em seçuida YOUSSEF fala: "Não, porra, pior que o cara fala sério cara, que ele acha que foi prejudicado, se tá
emendcndo? E rapaz, tem louco pra tudo. Porra foi prejudicado, o tanto de dinhcio que nós demo pm esse cara. Ele
te coragem de fala que foi prejudicado. Pô, raz conta aqui cacete, ai porra, recebi 9 milhão em bruto, 20% eu
naguej. s:lo 7 ç pouco, faz a· conta do 7 c pouco, vê quanto ele levo, vê uuan to o comparsn dele levo, ve quanto o
Paulo Roberto levo, vê quano os outro men ino levo e ve quamo sobro. Vem fala pra m (que
] itámejudicado".
(autos 5026387-13.2013.404.7000: evento 171.2 pp. 10-13 c evento 171.3 pp. 1-6)
/(

H*H

36 de 77

f

Í

6
~

25/0412014 12:44

2924

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

g ab deltan 20 14-04-22-230718.pdf- controlador.php

1-

Março de 2016

https://eproc.j fpr.j us.br/eprocV 2/coiitro1ador. pbp?acao;acessar_doclUll...

-

MPF
Ministé.-io Público Federa l
Pmcuradoria da República no Paraná

www.prpr.mpf.gov.br

FORCA TAREFA

com issões e MÁRCIO fala que irá pagar 100 mil para YOUSSEF, que não quer mandar nota para
não pagar imposto. MÁRCIO afirma que irá mandar pela conta da GSD, no Banco HSBC.'1g

Em diálogo envolvendo YOUSSEF e VAGNER BERTlNJ, em 09.10.2013, por
telefone, fica claro que houve atrasos no pagamento, sobretudo pela dificuldade em entrar dinheiro
pelo aeroporto - referindo-se ao transporte fisico de dinheiro em espécie. YOUSSEF inclusive
afirma que a CAMARGO [CAMARGO CORREA) lhe deve doze milhões. 99 Poucos dias depois. há
diálogo que demonstra não apenas a utilização de empresas de fachada, como o fracionamento dos

I
I

valores para depósitos para ocu ltar a operação. Em 14.10.2013, por telefone, YOUSSEF diz que
está faltando dinheiro em espécie ("falta de 'vivos"') e pede para VAGNER trocar aproximadamente
duzentos e cinquenta mil em espécie. VAGNER indica, então, a conta da empresa BERTINI SP
COi\IIERCIO DE ivlATERIAlS DE CONSTRUÇÃO LTDA.'00 Três dias depois, em 17.1 0.2013,

I
I

às 13:57:52, por telefone, YOUSSEF pergunta a VAGNER se recebeu os depósitos, que foram
três, nos valores de cem mil em dinheiro, vinte e cinco mil e oitenta e cinco mil, além de outra,
com a diferença. 101

VAGNER djz que não entrou na conta. Em seguida YOUSSEF fala que

realmente seu fw1cionário somente tinha fe ito o de 125 mil e que iria fazer o restante naquela data,

\
\

o que daria os 260- ou seja, os 250 mil citados, mais a comissão equivalente a 4%, o que resultaria

98 Áudio 67939538.\VAV, 19/1212013 10:04:32
99Vagner: "Nada, que. Pioro. Pioro, porque nem pagando mais tão agom. É, emào, dinheiro pra entra lá do aeroporto,
mas travo tudo. Eles tiveram problema Já. Atraso pagamento, na:o pagn mais nada. ixi vote fala viu cara só pis" .
YOUSSEF': "É. pau pra Ludo lado, cara. Tô com pepinllo na CAMARGO que você nem imagina, cara. Cara me dc,•e
12 "pau", num paga. Pior que diretor é amigo, vice-presidente é amigo pede (ininte1igfvel) caralho (inimc1iglve1) 12
"pau", meu amigo, num é um "conto'"'. Vagner: " É muito dinheiro, é muito dinheiro".
100YO USSEF: ''É. eu até te dei uma 1igadinha. justamente. porque cu to com um poquinho nu conta, tendeu '! e
como passo todos esses dias sem saca. sem nada. Orra. tã um terror lá. De fa lia de "vivos " , tendeu? AI por isso que tõ
te dando uma ligadinha pra você se você tem a lguma coisa pra trocá prn mim . Então, na verdade 6 precisando de
muito, mas pra num fuue tanto, uns 250". Depois de pedir para aguardar, Vagner informa a conta: " ITAU ag 0077 c/c
06903-7 CNPJ 13822420/03 Bcrtini SP Comércio de M;\teriais de Construção Ltda. 250 mil"'.
10 1''BETO: Você recebeu meus depósitos?; VAGNER: não, então, é... Entrou uma transferência de 100 e uma ue
25, eu não sei de quem é, é seu isso?; BETO: Eu mandei uma de 100, uma de 25; VAGNER: Hil, só?; BETO: Uma
de 85.; VAGNER: Não, n!lo entro. Essa nao entro; BETO: E uma outra da diferença. VAGNER: Tumbém não entro. Só
entro... BETO: Eu vo pedi os comprovante pra te passa. VAGNER: É, porque não entro não. Pra mim corre atrás,
porque eu ia fala até pro se segura que amanha eu tenho que leva um negócio aí, cnt!lo como não tinha entrado já
segura ní. BETO: Nã, não, mas eu acho que é bom num mistura as coisas. entendeu ? Podo até se num entra, pode até
desconta, não tem problema nenhum. Mas é, o depósito seguiu. Tem que tá. 1àbom ? VAGNER: Então passa pra mim o
comprovante que cu vo. BETO: Eu vo pega, vo pega os documentos. VAGNER: Ent ro dia 15, entro dia 15 um de
15900, um de 9100, que dâ o~ 25 em cheque. BETO: Certo. VAGNER: Ent ro um de 100 em ... BETO: Em
dinheiro. Em dinheiro. VAGNER: É. o resto n1!o entro nno. BETO: Deixa eu pedi pro, pro
ino pedi documento
aqui. Pro nosso rapaz. Você não me falo nada, achei que tava tudo bem.( ... )'" (Processo
597- .2013.404.7000/PR

I
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em 250 m.i1. 102

Em análise dos e-mail de YOUSSEF, de dezembro de 20 LJ, há mais elementos da
remessa

de

valores

para

o

exterior.

Assim,

em

12.2013,

por

e-mail,

YOUSSEF

(paulogoia58@ hotmail.com) recebe de Comex Comercial (comex.ltd@hotmail.com) e-mails com
dados de remessa de dinheiro para o exterior (China e Hong Kong), com os seguintes valores: (i)

US$ 200 mil para Xiang Xiao Ping Co. Llda.; (ii) US$ lOO mil para Zhou Quan Tranding
Limited

103

;

(ii i) US$ 169,3 mil para World Service Trading Limited; (iv) USS 40 mil p ara Feminine

Rhyme Ltda.; (v) USS 100 mil para Gamon Company Limited. 1o.c Apenas nestas mensagens. fica
evidente a remessa de mais de meio milhão de dólares ao exterior, por intermédio das referidas
empresa.
Mas

não

bastasse,

em

21.09.2010.

por

c-mail,

YOUSSEF

(paulugoia58@hotmail.com) recebe de pessoa identificada por Ann Smith mensagem indicando
transferências no valor total de USS 2. 788.822,00. ocorridas entre os d.ias 20/09 a 22/09. solicitando
que YOUSSEF confirme, no dia seguinte, as entradas. 10~

Em 04.10.20 IO, por e-mail, YOUSSEF (paulogoia58@hotmail.com) envia para si
mesmo (paulogoia58@hotmail. com) dados da conla da empresa Coralinas Ovcrseas S.A. Dois
dias depois. em 06. 10.201O, por e-mail, YOUSSEF (paulogoia58@hotmail.com) reenvia os dados
Evento I IN IC I. Página 14}
102"Ele [o 'menino'] falou que realmente ele só tinha feito o de 125 e que in faze o reslantc hoje. Eu falei pro ele: então
nem faz, entendeu ? me manda de outro jeito que voe(\ fnlo n6? Aí você me manda menos os I 35. ( ...) E eu credito 135
a mais pra você aqui.(...) É se você, você vai traze vo acrescenta 135 a mais. 135 com 125 são 260 fecho com os 4%~.
(autos 5026387- 132013.404.7000: evento 171.2 pp. 5-9)
l 03Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR. Evento 54, PETI, Página 3
I040s dados da primeira remessa são: "Bank lnfo:A/c for USD: Bank Name: J-lang Seng Bnnk Limited Account Namc
: WORLD SERYICE TRADING LIMJTED. 21/F.. CMA Building, No.64 Connaught Road, Centrnl, llong Kong. TEL:
00852 3719 4236 fAX : 00852 3106 5957 Account No : 788279099883 Bank Address : 83 Dcs Vocux Road Central,
HK Bank Phone No: 61131390, 36621013 Bank Swif\ Code: HASE HKHH usd 169.311 ,50". Os dados da segunda
sao: ..ANK lnfo: Bank mune: HSBC HONG KONG Account name: FEM!N!NE RHYME LTD. Account No: 817635410-838 Swin. code: HSBCHKHH HKH Adress: Unit 1903.19f nustin plaza 83 austin road tsimshatsui kowloon
1-IONC KONC usd 40.000,00". Por fim , os dados da terceira são: BANK lnfo: Bank name: Bank ofChina Account
name: GARNON COMPANY LIMITED Account No: 012-790-9-204136-1 Swift code: BKCHHKHH Adrcss: G/F
159, Tni Nan Strect, Sham Shui Pó, Kowloon, 1-long Kong. usd I00.000,00'" (Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR,
Evento 54, PETI, Página 3-5)
~
lOS"'boa tarde te possa os informacoes 20109 657800us 21/09 726700us 22/09 808900us
59 - 22us obrigado
amanho me conifirma os elllrodas obrigado amanha vou te 1'/S/tar abs.., (Processo e597-73 3.404.7000/PR
evento 54.1 p. 26)

I
II
(
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da referida conta para o denunciado LEONARDO (dubay66@hotmail.com) solicitando que pague
duzentos mil dólares nessa conta
enviados os comprovantes

106
,

que iria fechar mais nessa conta e, por fim, solicita que sejam

107

Em 10.12.2012, por e-mail, YOUSSEF (paulogoia58@lwrmail.com) envia para

sonhador.nolurno@hotmail.com dados de empresas no exterior e altos valores que a elas seriam
destinados: USS 689.235,00 para T ridentlnter Trading Ltd e US$ 772.765,00 para lntercorp Logistc

Ltd.'os

Há

djversos

outros

e-mails

enviados

e

recebidos

(paulogoia58@l1ounail.com) com dados de contas e empresas no exterior

100

,

por

YOUSSEF

assim como constam

diversos e-mai1s em que YOUSSEF (pau1ogoia58@hotmajl.com) recebe ou envia dados de contas
para transações financeiras.' 10 Dentre os e-mruls, um de 07.02.20 14 enviado para YOUSSEF por
Higinia Magania (maralunga27@gmail.com) com a seguinte mensagem: " Preciso dados destino
Europa. Por !àvor e urgenteAbs".

Há,

ainda,

em

2013,

hâ

diversas

trocas

de

e-mai1s

entre

YOUSSEF

(puulogoia58@hotmail.com) e MARCELO HlRA RECKZIEGEL (bonanza_J967@hotmail.com)
com dados bancârios para pagamentos e transferências. MARCELO trabalhava em uma casa de
câmbio no Paraguai e auxiliou, em alguns casos, as transações de YOUSSEF, inclusive operações
dólar cabo.

Assim,

em

2013,

há

vârios

e-mails

trocados

entre

YOUSSEF

(paulogoia58@hotmail. com) e Milena Paula (pmilena75@yahoo.com) indicando operações de
dólar-cabo no exterior.
106"fNT ERMEDIARY BANK: CITIBANK, NEW YORK (SWIFT CITIUS33 - ABA 02100089) 13E'NEF1C1ARY S
BANK: GLOBAL BANK CORP. (SWl FT GLBLPAPA) BENEF1C1ARY S BANK ACCT 36024434
BENEFICIARY S NAME AND ACCOUNT NUMI3ER: CORAUNAS OVERSEAS S.A. Account No:
50333002146.
lO?" bom dia preciso que me pague 200000 nessa conta I!OIIjeclmr mais me mando os comps abs". (Processo 5049597/Í
93.20 13.404.7000/PR evento 54. 1 pp. 33-34)
108(Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evemo 54.1 p. 35)
109Nos Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evento 54.1
IIOAinda nos Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evcmo 105

(j' (
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Em 13.10.201 O, por c-mail, YOUSSEF (paulogoia58@hotmail.com) envia para

crisriane@tome.com.br os seguintes dados bancários de duas empresas para realizar depósitos, nos
valores de R$ 300.000,00 e R$ 450.000,00 111 Em outro c-mail, agropecuariasx@gmail.com, em
fevereiro de 20 13, envia os dados para o depósito de R$ 400.000.00 na conta da empresa
Piroquimica, uma das empresas utilizadas pela organização criminosa' 12

A atuação do denunciado YOUSSEF se dá, também, mediante entrega de valores em
domicílio, em espécie, para seus clientes, conforme visto. Isto é reforçado em diálogo ocorrido no
dia 26.02.2014, por meio de BBM, verifica-se a entrega de numerário em espécie, no total deUS$
66 mil dólares, na cidade de Porto Alegre. O denunciado YOUSSEF conversa pessoa que se
identifica como "JRlCARDO" no dia 26.02.2014. Nesta conversa, eles marcam uma entrega ou
coleta no endereço "Rua Cleveland, 206- ap 702 -Ba irro Santa Teresa"m - na cidade de Porto
Alegre/RS. O Interlocutor "JRJCARDO" infom1a YOUSSEF que o total seria de 66 mil ("Total

=

66"). De acordo com o conteúdo seguinte do diálogo, YOUSSEF manda alguém até o endereço
conforme combinado, enviado por avião. 114

Em novo diálogo, agora no dia 06.03.2014 a enn·ega é realizada na Rua Osório
Tuyuty de Oliveira Freitas, 120. Casa 6. - Três figueiras" - na cidade de Porto Alegre/RS. Desta
vez, a quantia solicitada foi de ·'S00" 11 s. Neste local reside EDUARDO KENZJ ANTONINf,
servidor do TRT 4" Região e integrante do Conselho Deliberativo do Gremio Football Porto
Alegrense, obra de engenharia cujo custo, infonnado em fontes abertas, foi de 330 miU1ões de reais,
111 "banco-city bank ag-105c/c 29329353 virtual com.suprimentos infonnatica ltda .cnpj-08.787.355/000 1-8•1
300.000.00" e "banco- caixa econo111ica fedem! ag-3306-9 c/c 03000269-7 rei software hardware hd copj08.227.325/000 1-13 450.000.00".Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR, Evento 54, PETI , Página 38
112"banco bardesco-237 ag 0500 c/c 74 111-6 piroquimica comercialltd cnpj_ 00.297704-78 400.000.00"
1t3Quamo ao endereço na Rua Cleveland, 206. observou-se que o endereço foi fornecido por KEVIN KR1EGER, em
oitiva no âmbito da SRJRS, no inquerito po licial n° 284/20 IJ, que apura suspeitas envolvendo contrato finnndo pela
Fundação de Assis1ência Social e Cidadania (FASC), entidade da qual o referido era presidente até pouco tempo.
Destaque-se ainda que o referido é vereador na cidade de Porto Alegre. vinculado ao Partido Progressista. Trata-se de
ex-dirigente de entidade de assistência social na capital gaúcha, vinculado ao Partido Progressista, legenda da qual era
integrante o falecido deputado JOSE MOHAMED JANENE e que restou evidenciado nos autos manter ligações com
ALBERTO YOUSSEF. Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento 101, PETI, Págin(JS5
e Pro
5001446(
62.2014.404.7000/PR, Evento lO!, ANEX02, Página 2
114Processo 5001446-62.2014.404.7000/ PR, Evento 101, PETI, Página 2
115Processo 5001446-62.20 t4.404.7000/ PR, Evento lO I, PETI, Página 4- 5
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obra realizada pela Construtora Andrade Gutierrez.116

Sobre a evasão de divisas mediante impottações fraudulentas, trataremos em tópico
próprio.
3. Da evasão de divisas mediante importações fraudulentas

O denunciado YOUSSEF_ agindo em concurso e unidade de desígnios com os
denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS ALBERTO,
comandou e realizou, de modo consciente e vo!untáJio, entre junho de 20 l i (pelo menos) e
17.03.2014

117
,

saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de USS 444.659.188,75, por

meio de 3.649 operações de câmbio, envolvendo as empresas BOSRED SERVICOS DE

INFORMATICA LTDA - ME , HMAR CONSULTORIA EM fNfORMATICA LTDA - ME,
LABOGEN S/A QUIMlCA FINA E BTOTECNOLOGTA. lNDUSTRIA E COMERClO OE
MEDJCAMENTOS LABOGEN S/A, PlROQUitvllCA COMERCIAL LTDA- EPP e RMV & CVV
CONSULTORIA EM TNFORMATlCA LTDA. - ME, assim como as empresas offshore DGX

IMP.AND EXP.LlMITED e a empresa RFY IMP.EXP.LTD, mediante realização de 3.649 contratos
de câmbio com a sonegação de informações que deveria prestar, assim como a prestação de
informações falsas e diversas daquelas que deveriam pn::star, conforme tabela abaixo.

I
CLIENTE

OPERAÇÕES

BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME

320

HMAR CONSUI.TORIA EM INfORMATICA LTDA- Ml.i

214

1,/\BOGEN SIA QUI MICA FINA E BIOTF:CNOLOGIA

1294

Vulor USS
23.415.0700.73
I8.542.164.86
75.312.713.17

651

PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA- EPP

7i3

RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMATIC/\ LTDA. -ME

397

\
I

38.071.673.17
INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LAROGF.N S/A

I

49.391.388,45

I

29.190.548.37

i

rs
~I
~

/

:
?
JJ6Processo 500 1446-6_.20
14.404.7000/PR, Evento
I OI, ANEX02, Págma I

ll7DaJa de sua prisão prevcnrivn.

25/04/?.0 14 1?·4d
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TOTAL

3649

1 444.659.188,75

Destaque-se, de início, que a presente imputação é apenas parcelas das diversas
fraudes realizadas pela organização criminosa.

O esquema para a evasão de divisas se dava de maneira bastante organizada,
estruturada e de maneira transnacional. Inicialmente, verificou-se que YOUSSEF criou, por
intermédio de seus subordinados, empresas Qf/shore no exterior, para justificar supostas
importações de mercadorias para o território nacional. Assim, restou claro, conforme será analisado
com mai s detalhes, que YOUSSEF criou ao menos as empresa~ DGX lMP.AND EXP.UM1TED e a
empresa RFY fMP.EXP.LTD.

Após, o denunciado YOUSSEF se utilizou de empresas que dominava, no len-ilório
nacional, em nome também de seus subordinados, sobretudo as empresas (i) BOSRED SERVICOS
DE lNFORMATICA LTDA- ME, (ii) H.MAR CONSULTORIA EM TNFORMATICA LTDA- ME,
(iii) INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A, (iv) LABOGEN S/A
QU1M1CA FINA E BTOTECNOLOGTA; (v) TNDUSTRl A E COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LABOGEN S/A; e

(iv) PIROQUIMTCA COMERCIAL LTDA - EPP. O próprio denunciado

LEONARDO confirmou que YOUSSEF se valia das contas das empresas Labogen Química,
lndústria Labogcn, Piroquímica, Hmar e RIWV CCV para evasão d e d ivisas por meio de
importações fictícias, mediante pagamento de comissão de 1%, o que era de conhecimento dos
denunciados PEDRO c ESDRA. 118

Estas empresas simulavam contratos de importação com as empresas offihore de
118Nesse sentido, LEONAROO declarou: ''QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancArias da LABOGEN
QUÍMICA. INDUSTRJA LABOGEN, PIROQUIMICA, HMAR CONSULTORIA e RMV CCV CONSULTORIA, para
indicar o recebimento de depósitos e rransferências financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado em sua
maioria para aquisições de contratos de câmbio referente a importações fictícias; QUE no tocante aos valores
deposilados nas empresas controladas pelo declaranre acima citada com destino ao exterior. YOUSSEF sempre avisava
ao declarante a respeito do recebimento de determinado valor que deveria ser disponibilizado no exterior para uma
empresa que o próprio YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários. 1\ partir deslas infonnações recebidas de
YOUSSEF, o declarante fechava o câmbio e a operaçao correspondente. ( ... )Ou seja, todos
ntra s de câmbio
feitos a mando de YOUSSEF nllo possuem declaração de importação e não foram objeto
paga n de qualquer
tribuio'' Processo 5049557-lt1.2013.404 .7000, evento 14.
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fachada acima mencionadas (DGX IMP.AND EXP.LIMITED c RFY LMP.EXP.LTD.), além de
outras empresas utilizadas pela organização criminosa, emitindo, quando necessário, invoice:.· e
conhecimentos de transportes falsos. Algumas vezes, visando dar aparência de legalidade, os
denunciados si mulavam contratos entre empresas brasileiras e estrangeiras, visando justificar,
sobretudo para as

instituições

financeiras estrangei ras. a

realização das transferências

inlemacionais. Assim, po r exempl o, o contrato entre a empresa nacional K.FC Hidromessemadura
Ltda. e a estrangeira Asia Widc Engiueering Limited, no Vl:llor de US$ 8.32 milhões 119, a Malga
Engenharia Ltda. e a Legend Win Enterprises l imited, no valor de US$ LI milhões

120

e a

Piroquímica Comercial Ltda.(nacional) e a RFY lmport & Export ltda. (estrangeira), no valor de
US$ 2,05 milhões. Vale destacar que o denunciado LEONARDO assina como presidente de todas
as empresas estrangeiras, com exceção da RFY, em nome do denunciado LEANDRO.

Há nos autos tabela indicando o fechamento de exportações por semana (em um total

de oito semanas), em que há indicação do valor da TED sem e com con1rato. No caso de haver
contrato, há uma comissão de 0,5 ou 0,4% do valor. 111 Esta comissão é referente ao valor pago pela
utilização de empresas que supostamente enviariam as mercadorias no exterior, havendo menor
risco de haver problemas com instituições financeiras internacionais.

Com base nesta documentação falsa, que indicavam uma suposta importação de
produtos, a organização criminosa realizava contratos de câmbio simplificados com diversas
corretoras m .

Os denunciados, então, fechavam o contrato de câmbio, cujos valores eram
recebidos, no exterior, nas contas gerenciadas pela organização crim inosa em nome da

DGX

IMP. AND EXP.LIM1TED e RFY IMP.EXP.LTD, na China e em 1.-longKong.

t19Processo 5001446-62.20 t4.404.7000/PR, Evento 15, PET33. Página 50
t20Processo 5001446-62.2014.404.7000/ PR, Evento 15. PET33, Página 37-40
121 Processo 500 1446· 62.20 14.404.7000/ PR, Evento 15, ANEX024, Página 1-4
122PIONEER CORRETORA DE CAMI310 LTDA, MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, TOV
CORRETORA DE CÂMBIO, T ÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA e Lt]EYCA ORRETORA DE
CAM1310 E VALORES LTDA. Até o presente momento não há elementos para afi
r o
volvimento destas
operadoras nas fraudes, embora haja suspeitas em relaçilo à TOV CORRETORA.
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Porém, em verdade, este dinheiro que era enviado pelas supostas importadoras
brasileiras para a supostas exportadoras - em verdade. ambas as pontas eram dominadas por
YO USSEF e seus subordinados - acaba evadido do território nacional, por meio de contratos de
câmbio fraudulentos - pois baseados em documentos fa lsos e importações inexistentes. Os valores,
então, poderiam ser transferidos para as contas dos clientes da organização criminosa.

Conforme será d escrito cru tópico apartado, a maioria das cmp1·esas
supostamente impot·tadoras não possuía m

au to r~ã Q..ill! ra

atl(ar no Comércio E xterior, pois

não possuíam habilitaçã o no SISCOMEX. Também, não há registro de importacão ou
Dcclnracão d e Importação na Receita Federal em nome d e tais empresas, que conespondesse
aos contratos de câmbio mencionados, o que seria essencinl para a realização do d esemba raço
aduaneiro, caso existisse uma importação efetiva. Não bastasse, bá diversos elementos que
apontam que eram empresas de fachada, conforme será visto em relação a cad a empresa.

A origem criminosa dos recursos evadidos pela organização criminosa comandada
pelo denunciado YOUSSEF é diversa: recebia o dinJ1eiro de seus clientes e o depositava em contas
que controlava, em nome de laranjas, muitas vezes com depósitos em espécie, em valores acima de
cem mil reais. Após, fazia o dinheiro transitar entre várias dessas contas que controlava - por
estarem em nome de testas-de-ferro ou de laranjasm. Em outros termos, até chegar às empresas que
simulavam as importações, havia um complexo sistema de movimentação de valores em nome de
diversas empresas de fachada, mediante depósitos parcelados. depósitos entre empresas do grupo,
bem como depósitos e saques de valores em espécie - muitas vezes valores acima de cem mil reais
-, caracterizando também lavagem de capitais, por meio da ocultação da sua origem ilícita.

Em apertada síntese, a participação dos denunciados pode ser descrita da seguinte
forma: YOUSSEF controlava todas as operações, gerenciando as atividades dos demais e indicando
as contas no exterior em que deveriam realizar os depósitos. Por sua vez, o denunciado
L EONARDO era responsável por fechar os conu·atos de câmbio, com o auxílio de seu irmão
123 A conduta criminosa de todos os clientes que se utilizaram organização criminosa coma
parte da presente denúncia, aqui restrita ao fato tfpico de evasão de divisas por 111 • a si
câmbio em fictfcias importações.
./
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LEANDRO. Os denunciados PEDRO, RAFAEL e ESDRA cediam as contas e as empresas para
as importações fraudulentas, tendo plena consciência de que seriam utilizadas para tal fim. Para
tanto, recebiam comissões que variavam entre 0.5% a I% do valor movimentado. Remete-se ao
quanto já foi dito, quando da descrição da participação de cada um dos denunciados na organização
criminosa.

A utilização de impor·taçào fraud ulentas para a remessa de valores para o exterior
foi constatada por diversos e-mails, que demonstrrun, inclusive, a direção e domínio do fato de
VOUSSEF de todas as importações e, aínda, a utilização de documentação fraudulenta para
realização de contratos de câmbio, bem como a participação de todos os demais denunciados.

Assim, em e-mail enviado por YOUSSEF (pnuloQoia58@hotmail.com) em
12.10.201 2, para tumainc({ildrousvs.com, com o título "FW: INYOJCES", VOUSSEF afirma que
para cada empresa que remeteu valores utilizou uma companhia diversa. Porém, caso necessitasse,
era só pedir que trocariam as empresas 124, a indicar que se tratava de esquema fraudulento.

Em 02.04.2013, há remessa de USS 320.000,00 para Taiwan, por intermédio das
empresas O uc Way lntl Co Ltd e Ta Chong Bank Ltd Obu Branch, ambas em Taiwan, valendo-se
de importações fraudulentas. Nesse sentido, em 02.04.2013 , MARCELO l llRA RECKZlEOEL,

que traballmva em uma casa de câmbio no Paraguai, envia para YOUSSEF e-mail com o assunto

"FW: REF: DADOS PIPGTO US 320K" e com mensagem indicando os dados para pagamento da
ordem de US$ 320.000, com os dados das contas das empresas ONE WAY INTL CO LTD e TA
CHONG BANK LTD OBU BRA.NCH, ambas em Taiw:mm. No dia seguinte, em 03.04.2013,
MARCELO envia para YOUSSEF e-mail com as invoices e as contas da WORLDNET [MPORT
EXPORT CORP, nos Estados Unidos, para receber US$ 600 mil. e da OYSHE GROUP, em Hong
Kong, para receber o valor de USS 200.000 126•
124Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 54, PETI, Página J5
125"BOM DIA !! ABAIXO OS DADOS PAR/~ PGTO DA ORDEM DE US 320.000 , OK" Beneficiary
Details:Name: ONE WAY INTL CO LTD Address: SUrrE 802. ST JAMES COURT, ST DENIS STREET,PORT
LOUIS, MAURITIU City: MAURJTIU Coumry: TAIWAN Account N°:30-021355-I915 Bcneficiary Bank Details:
Name: TA C HONG BANK LTD OBU BRANCH Swifl: OURBTWTP ABA I Fed Wire: Addrcss: INTERNATIONAL
BUSINESS DEPT, 7F N21 LN583 RUEIGUANG RD NEIHU DST, TAII'EI 114, TAIWAN City: TAIPEI Country:
TAIWANAccount N": •" Processo 5049597-93.2013.404.7000!PR, Evento 54, PETI, Página~}
126 "BOA TARDE!! ANEXO INVOICES, US 600.000 WORLDNET, E US 100.000 G~trE G7U .OK abaixo os

"""
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Em 08.04.2013, MARCELO envia para YOUSSEF as ilrvoices falsus nos valores de
USS 600 mil e US$ 200 mil. A duas ínvoices são enviadas para a SANTA TEREZA SERVICES
LPP, sendo a primeira por intem1édio da MEGA CLASS TRADING LIMITED [situada no
Paraguai) e a segunda por intem1édio da GYSHE GROUP [Paraguai] 127 •

Em 29.04.2013, YOUSSEF recebe de

MARCELO

HlRA RECKZIEGEL

(marcelocambiospy@hotmail.com e bona/1::a_l967@hotmail.com) - que trabalhava em uma casa
de câmbio no Paraguai - e-mail com o assunto "REF: ORDEM USA 1.5M" tratando do envio de
duas transferências, oos valores de 747 e 753 mil, no total indicado, em benefício da WORLDNET
TMPORT EXPORT CORP, sendo uma conta no CHASE l'vlANHATAN BANK e outra oo BANK

OF AMER1CA. 128
Em 02.05.2013, Milena Paula envia e-mail para MARCELO, com o título "Trabalho
referente aos U$ 100 que entraram", solicitando que, do valor deUS$ 100.000 dólares que entrou

na Santa Tereza [SANTA TEREZA SERVICES LLP), fossem transferidos 25% (U$ 25,000.00),
descontando o valor da comissão, de 3%, para a conta no exterior, nos EUA ou Suiça. 129 A
dados das contas... us 600.000 Beneficiary Dewils: Name: WORLDNET IMPOitr EXPORT CORP Address: 6402 NW
82 AVE MIAMI, F'L33I66 City: l'vUAMI, PL 33166 Country: USA Account N": 193132699 Aeneficiary Bank Delails:
Name: HSBC BANK USA Swift: MRMDUS33 ABA I Fed Wire: 02 IOOI088 Address: 4090 NW 97 AVE DORAL
BRANCVH MlAlvti FL33I78 City: MIAMI FL, 33178 Country: USA us 200.000 Beneficiary Details:Name: GYSHE
GROUP LIMITED Address: UNIT04, 7/F. BRIGHT WAY TOWER, NO. JJ MONG KOK ROAO, City: KOWLOON.
HK Coumry: HONG KONG Account NO: &17 391 873 838 Beneficiary 13ank Dctnils: Name: HSBC HONG KONG
Swill: HSBCHKHHIIKH ABA I Fed Wire: Address: I QUEENS ROAD CENTRAL City: HONG KONG Country:
HONG KONG" Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 54, PETI, Página64
I27Processo 5049597-93.20 1_3.404.7000/PR, Evento 54, PETI, Página 66-67
128"bom dia estou te mandando as contas paro vc mandar m3ndc em urnu 747 c nR outra 753 me comfirma quando
mandar abs . BOM DIA!! AllAIXO DUAS CONTAS USA, PARA O PGTO DOS 1,51\1, CARLAO ESTA
COMBINANDO AI OS VALORES EM CADA CONTA, Beneficiary Details: Nome: WORLDNET IMPORT EXPORT
CORP Addrcss: 6-IQ2 NW 82 AVE MIAMI, FL 33I66 City: MIAMI. FL 33I66 Country: USA Account N°: 205017298
Beneficiary Bank Details: Name: CHASE MANHATAN BANK Swill: CHASUSJ3 ABA I Fed Wirc: Address:
WESTCHESTER MIAMI. BRANCH 74I734 City: MIAMI Country: USA Beneficiary Detaiis: Name: WORLDNET
IMPORT EXPORT CORP Address: 6402 NW 82 AVE MIAMI, FL 33166 City: MIAMI, FL 33I66 Country: USA
Accoum N": 89805858 1042 Beneticiary Bank Delnils: Name: BANK OF AMERICA Swift: BOFAUS3N ABA I Fcd
Wire: 026009593 Address: RICHMOND, Virginia City: RICHMOND, Virgínia Country: USA" Processo 504959793.20 13.404.7000/PR, Evento 54, PET I, Página 60-61
I29"Do valor deU$ 100,000 que entrou na Sanra Tereza. transferir 25%, ou seja US 25,000.00 (-3%) para a seguinte
conta: PAY: Deutsche Trust Co A111ÂOricas New York One Bankcrs Trust Plaza, P O Box 318 I0006 - NewYork
(USA) ABAti: 021-0010-3-3 Or SWIFT ADDRESS: BKTRUS33XXX FAVOR: RBC SUISSE (GENEVA)A/CII:
040 I0468. REFERENCE: 24113 78 â€'· JERS!T BUS!NESS S. A. Attencion: Fernand~Gi 41 22 8I9.4235
begin_of_the_skype_highlighting
GRATIS
+4I
22
819.4235
e _of_tl , ~ ype_highlighting)
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meusagem,

por

sua

vez,

é

reencaminhada

para

e-mail do denunciado LEONARDO

(dubay66@J1olmail.com), em 26.05.2013.

Por
recebeu

duas

outro

Indo,

do

usuário do e-mail comex.ltdl@.hotmail.com YOUSSEF

mensagens relevantes em dezembro de

2013, intituladas "confirmação para

remessa" e "ordens dia 10112/2013". Na primeira mensagem, a Comex Comercial informa a
VOUSSEF dados para remessa de US$ 100.000.000,00 para uma empresa na China (Zhou
Quan Trading

Limited),

a

ser

depositado

no

Agricultura!

Bank

of China, coma

19846014048400179, à taxa de 2,3200 (09/12). Na segunda mensagem, são infom1ados os dados
para três remessas a sereru realizadas em 1Oll212013 em benefício de empresas de Hong
Kong: a primeira no valor de US$ 169.311 ,50 a ser depositado no Hang Seng Bank Limited,
conta 788279099883; a segunda no valor de US$ 40.000,00 a ser depositado no HSBC Hong
Kong, conta 817-6354!0-838; e a terceira no

valor de US$ 100.000.00 a ser depositado no

Bank of China, conta O12-790-9-204!36-l.

Por sua vez, em 12.08.2010, por e-mail, YOUSSEF (paulogoia58@hotmail.com)
recebe de Ricardo Baldassarini (ricardo@premierbrasil.com), diretor da empresa Premier Brasil,
que atua na área de som automotivo, dados para depósito de US$ 8,95 mil em favor de Manking
Technology (RK) Co., Limitcd, no Banco HSBC Hong Kong. As operações são encaminhadas
para o denw1ciado LEONARDO (dubay66@hormail.com), responsável por concretizá-las. 130

Em 04.10.201 O, por e-mail, YOUSSEF (paulogoia58@hotmail.com) envia para si
mesmo (paulogoia58@hollnail.com) dados da conta da empresa Coralinas Overseas S.A. Em
06.10.201 O, por e-mail, YOUSSEF (paulogoia58@hotmail.com) reenvia os dados da referida conta
para o denunciado LEONARDO (dubav66{@botmail.com) com a seguinte mensagem: "bom dia
preciso que IIU! pague 200000 nessa conta vou fechar mais me manda o.~ comps abs". 1>1

Em I 0.01.2013, YOUSSEF envm para Milena Paula e-mai1 que recebera de
Femando.gimcnez@rbc.com" (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evemo :54,
130Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evento 54.1 pp. 21-26.
131 Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR, Evento 54, PETI, Página 33-34
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bonanza_1967@,holmail.com com 5 swifts deUS$ 100 mil cada. No e-mail. MARCELO informa
que somente pode transferir cem mil dólares por dia, pois do contrário haveria problemas. 1J 2

Vejamos, nesse passo, as empresas que foram utilizadas para a evasão de divisas.
Deve-se destacar que diversas empresas - inclusive as indicadas abaixo- foram utilizadas para a
movimentação de quanrias ilícitas, caracterizando lavagem de dinheiro. Porém, tais fatos serão
objeto de imputações autônomas. Aqui, como já se disse, as imputações dizem respeito apenas à
realização de câmbio não autorizada (operações de câmbio fraudulentas) e à efetiva evasão de
divisas, por meio das seguintes pessoas jurídicas.

(i) Indústria c Comércio de Medicamentos Labogen S.A. !" Indústria Labogen

S.A.")

Por intermédio da empresa Indústria Labogen S.A, entre 04/06/2009 e 03/ 10/2013, o
denunciado YOUSSEF e os denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA,

RAPHAEL e CARLOS ALBERTO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, efetuaram
651 operação de câmbio não autorizados, sonegando

informações que deveriam prestar e

prestando informações falsas, com o fim de promover evasão de divisas do País, tendo, assim,
promovido, sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior (mais especificamente para a
China, Coreia, Canadá, Formosa!fajwan, Taiwan. Índia, Uruguai, EUA, Itália, Hong Kong,
Ucrânia, Bélgica, L iechtenstein e Costa Rica) no montante de USS 38.071.673,17, por meio de 65!
contratos de câmbio fraudulentos. Referidos contratos estão descritos, de maneira pormenorizada,
na Tabela D (com a data do evento, natureza do fato, número do contrato, instituição que realizou o
contrato de câmbio, a empresa que supostamente recebeu os valores no exterior, o país em que o
dinheiro foi enviado e o valor da importação, em dólares) anexa â presente denúncia, que passa a
fazer parte integrante desta. 133

A empresa Labogen S.A ("Indústria Labogen") foi constituída em 14.12.1995, com
132130A TARDE! ANEXO SWIFTS, SO SAl 100 POR DIA, SE NAO QUEIMA N O V S
TA,AK Processo
5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 54, PETI , Página 54
133Rcferidas tabelas foram feitas com base em informações prestadas pelo Banco Central.
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capital social de R$ 5,3 milhões (desde 0-4.06.2012) e está situada rua Frederico Magnusson, 227,
Distrito Industrial, lndaiatuba-SP -

mesmo endereço da Labogen S.A. Química Fina e

Bimecnologia. Os sócios atuais destas empresas são os demmciados LEONARDO (sócioadministrador desde 04.06.2012) e ESDRA (sócio desde 04.06.2012)- mesmos sócios da Labogen
S.A. Química Fina e Biotecnologia. Porém, quem era o responsável de fato pela empresa era o
denunciado YOUSSEF.

A empresa Indústria Labogen não existia de fato. Segundo as declarações dos sócios,

a empresa está inativa desde 2008.134 Ademais, o sócio e ora denunciado LE.ONARDO cortfinnOLL,
perante a Autoridade Policial. que YOUSSEF usava as contas da Indústria Labogen S.A. para a
prática dos crimes de operação não autorizada de instiLUição l.inauceira, lavagem de dinheiro de
terceiros e evasão de divisas, e tnclusivc pagava I% de comissão sobre os valores movimentados
nas contas. 1H

Ademais, rercrida empresa não apresenta registro de operações de importação
no período de jancir·o de 2009 a dezembro de 2013, mesmo porque não possuía habilitação
ativa da Receita federal para operar no comércio exterior·, ou seja, não estava habilitada no

SISCOMEX. 136- 137• Embora a empresa tenha sido habilitada antes de janeiro 2009, não operou no
comércio exteri or. 138

Nada obstante, esLa empresa realizou centenas de contratos de câmbio.

Ao longo das investigações, junto aos e-mails dos denunciados. foram apreendidas
cópias dos seguintes contratos de câmbiom:

lE_ata do contrato de câmbio

IEmpresa recebedora no

IValor da importação em us$]

IJ4Autos 9557 eventos 14.3 c t4.6.
135(aul0s 9557 evento 1·1.3)
136(Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR evento 20.1)
137SISCOMEX é um sistema infom1atizado responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e
controle dns operações de comércio exterior, através de um fluxo único, computadorizado de informações. Pode-se
afirmar que 99% das operações de comércio exterior (exportação c importação). env\(lvendadorias. são
registradas no referido Sistema.
I38Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR, Evento 20, PETI, Página I
(
139(Processo 5007992-36.2014.404. 7000/ PR eventos 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23 c 1.26)
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__I _ _ _

- - ------

-------95.680,80 1<1

DGX Imp. Exp. Ltd (Hong
Kong)
20. 12.2012----

--~

DGXJmp. Exp. Ltd (Hoog ]

94.640,00m- - - - -

Kong)

0 1.03.2012_ _ _ _ _ _ RFY lmp. Exp. Ltd (Ho~ j 78.890.oQi43

-- -- -- I

l«>ng) _

01.03.2012

_

-- -

FY lmp. Exp. Ltd (Hong

-

-- -- --

71.11 0,00 144

ong)

08. 12.201 1 - -·- - - __ __

IRFY Jmp. Exp. Ltd

( Hong

--

Kong) _ _ __

Confom1e será visto em tópico próprio, há elementos que demonstram que a oflshore
DGX lmp. Exp. Ltd era vinculada ao denunciado LEANDRO, enquanto a RFY lMPORT &
EXPORT LfMITED era vincu lada ao denunciado LEONARDO. Ambas, em verdade, não
ex istiam e eram utilizadas apenas para justificar a evasão de divisas pela organização criminosa
comandada pelo denunciado YOUSSEF.

140Contrato de câmbio 000 li 0277494, realizando junto â PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA, depositado
no HSBC, conta 808-57551 1-838 (Swifi; HSBCHKHHHKH) (Processo 500 1446-62.2014.404.7000/PR, Evento 15,
ANEX015, Página 114)
14 IContrato de câmbio 0001 10277496, renlizando junto à PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Deposit1ldo
no HSBC, conta 808-575511-838 (Swifl; HSBCHKHHH KH). Equivalente em moeda nacional a R$ 196.815,41
(Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento 15, ANEXOI6, Página i-!)
142Contrato de câmbio 0001100238 10, realizando junto à PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA, depositado
no HSBC, conta 808-575511-838 (Swifi: HSBCHKHHHKH). Equivalentl' em moeda nacional a RS 196.188.72.
(Processo 500 1446-62.2014.404.7000/PR, Evento 15.ANEXOI8. Página 1-4)
143Contra10 de câmbio n. 000103290648, realizado junto à GRACO CORRETORA DE CAMBIO S. A., depositado em
STANDARD C HARTERED BANK, conta J 1300256537 (SWIFT SCBLHKHHXXX). Equivalente em moeda nacional
a R$ 135.927,47 (Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento 15, ANEX019, Página 1-6)
144Comrato de câmbio n. 000103290656, realizado junto à GRACO CORRETORA DE CAMBIO S.A., depositado
STANDARD CHARTERED BANK, conla 31300256529 (Swift SCBLHKHHXXX). Equivalente em moeda nacional
a R$ 122.522,53 (Processo 500 1446-62.20 14.404.7000/PR, Evento 15, ANEX020, Página 1-6).
E
10 LTDA.•
145Contrato de climbio n. 000101462073, reali1..ado junto à PIONEER CORRETOR(!D
depositado no STANDARD CHARTERED, conta 31300256537 (HCBLHKHH). Equivalente 1
acionai: (R$
90.959,54. Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evemo 15, ANEX023. Pâgina 1-4)

7a
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[sso quer dizer que a empresa simulou importações, fazendo declarações falsas nos
contratos de câmbio de que est~s se destinavam a pagar fornecedores estrangeiros, para enviar
divisas para empresas no exterior.

Porém, nada obstante, além das 6 operações mencionadas, a Labogen realizou, entre
04/06/2009 e 0311 0/2013, no total, 65 1 operação de câmbio, sob a falsa rubrica de "lmportaçãoCâmbio Simplificado" (conforme Tabela 0) . Em verdade. nenhuma destas operações realmente
representava uma importação efetiva e serviram apenas para simular e remeter ao exterior divisas o
que de falo ocorreu, mediante a simulação de contratos de câmbio, no montan te total de US$

38.071.673,17. Ademais, diversos dos contratos de câmbio foram realizadas com empresas que não
rinham sequer como objeto a fabricação de matéria-prima que interessasse à empresa.

O próprio denun,c iado PE DRO afirmou que os contratos de câmbio feitos p elas
empresas I.-a bogen

Química, lndústria Labogen

e Piroquímica " não correspondcm

efetivamente a uma importação realizada" por tais empresas e que, apesar disso, os valores
relativos aos contratos de câmbio realmente oram remetidos para o extcrio1·. Da m esma
forma , os denunciados ESDRA e PE DRO confirmaram, perante a Autoridade Policial, que a
Indústria Labogen não tem qualquer atividade 1• 6

Sobre a Indústria Labogen S.A. há diversas outras irregularidades referentes à
movimentação de dinheiro para a movimentação de dinheiro iücito, que caracteriza lavagem de
capitais, mas que não é objeto da presente denúncia e será objeto de imputações autônomas.

(ii) Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia ["Labogen Química Fina"]

Por intermédio da empresa Labogen Químicn Fina, entre I 0/06/2009 e 17.05.2013,
o denunciado YOUSSEF e os denunciados LEONARDO, L EAN DRO, P EDRO, ESDRA,
RAPHAEL e CARLOS ALBERTO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, efetuaram
1294 operação de câmbio não autori7..:ldas, sonegando infonnações

146Processo 5049557t420134047000, Evento 14.
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prestando informações falsas, com o fim de promover evasão de divisas do País, tendo, assim,
promovido, sem autorização legal. a saída de divisas para o exterior (mais especificamente para a
China, Hong Kong, Nova Zelândia, Estados Unidos, Uruguai. Fom1osafraiwa.n. Suíça, Bél gica.
Espanha, Coreia, Itália, Índia e Al.eman.ba) no montante total de US$ 75.312.713.17, por meio de
1294 contratos de câmbio fraudu lentos. Releridos contratos estão descritos, de maneira
pormenorizada, na Tabela C (com a data do evento, natureza do fato, número do contrato_
instituição que realizou o contrato de câmbio, a empresa que supostamente recebeu os valores no
exterior, o país em que o dinheiro foi enviado e o valor da importação, em dólares) anexa à presente
denúncia, que passa a fazer parte integrante desta. 1J 7

A Labogen Química .Fina foi constituída em 30.09.1988, com capital social de 3.4
bilhões de cruzados, e situada na Rua Frederico Magnusson, 247, Distrito Industrial, !ndaiatuba-SP
(desde 11.1 0.2013). Os responsáveis pela referida empresa são os denunciados LEONAROO
(diretor-presidente desde 12.05.2008) e ESDRA (diretor desde !2.05.2008).

Porém_ trata-se de empresa de fachada.

A quebra do sigi lo fiscal da empresa mostrou receitas nulàs ou inexpressivas nos
anos-calendário 2009 e 2010, sendo que a empresa inclusive se declarou inativa no ano-calendãrio
2012. 148 Ademais, a empresa não comercializava qualquer produto pelo menos desde 12.05.2008,
não tinha sede física, era "um mome de papeis", confonne declarou os próprios sócios da
empresa. 1' 9 Não bastasse, a empresa possuía foU1a de pagamentos no valor d e apenas R$ 28.840,
valor irrisório se comparado com os comprom issos asswuidos, inclusive com parcerias púb1icas. 150
Nesse sentido, o denunciado LEONARDO recebe do denunciado PEDRO uma planilha com
movimentação financeira da Empresa Labogen Química Fina, nomeada como FLUXO GPI LABOGEN. No corpo do e-mail, datado de 25.04.2013, PEDRO informa que contrataram w11a
fax ineira para manutenção e "eliminaram" temporariamente a Secretária. para redução
147Referidas tabelas foram feitas com base em informações pres1adas pelo Banco Central.
148(Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR cven1os 22.1 e 31)
diJ ur comercial)149Segundo os depoimentos de Leonardo Meirelk s (diretor-presidente) e de Pedro A r g e ·\ f s
autos9557cvemos 14.3 e 14.5
150Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR. Evemo 15, PET34, Página li
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orçamcnlária. 151

Referida empresa, embora possursse habilitação ativa da Receita federal para operar
no comércio exterior no perlodo 152• registrou perante a Receita Federal, no período de Ol/2009 a
12.2013, apenas 24 Declarações de Importação, no valor de US$ 372.935,54 153• Porém, além do

número de Declarações de Importação não se comparar ao número de contratos de câmbio
realizados ltotal de 1294 contratos de câmbio no período], as importações declaradas foram também
fraudulenras, pois a empresa não existe de falo, de sorte que as importações real izadas não
ocorreram na prática. Por fim, na Tabela C, realizada com base nas infonnações do BACEN,
nenhuma das operações indicadas pela Receita Federal são identificadas.

Ademais, sobre a Labogen Quimica Fina consta no RIF 11492154e no Laudo
190/2014 155 diversas operações que confim1arn a movimentação de valores provenientes dos crimes

contra o sistema financeiro. Assim, enu·e entre 17.09 e 22.11.20 I O. sua conta no Banco Bradesco
S.A. (agência PC. Dom J. Gaspar-USP em São Paulo-SP) recebeu RS 1,6 milhão em créditos,
sendo RS 1 milhão em espécie, e houve R$ 1,6 milhão em débitos, demonstrando tratar-se de conta
de passagem, para depósito de valores referentes às atividades ilícitas de câmbio do denunciado.
Deste valor, R$ 179,8 mil para quitar operação de câmbio para importação tendo como beneficiário
Liu Shuang Miao, na China.

A Levycam Corretora de Câmbio e Valores Llda infonnou, em 13/2/2012, operação
suspeita em relação à Labogen Química Fina. em razão da realização de importações no valor de R$

1.216.799,00, com grande voltune de pagamentos à vista sem Declarações de lmponaçãoYr,
Ressalte-se que sem a DeclAração de Importação é inviável a importação legal de mercadorias. 15' Da
151 Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR, Evemo 111, AUTO I, Página 45
!52 Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR, Evemo 20, PET I, Página I
!53 Processo 5007992-36.20 14.404.7000/PR, Evemo 20, ANEXOS, Página I
!54 Processo 5001446-62.20 14.404.7000/PR, Ev~nto 1.18
!55 Processo 5001446-62.20 14.404.7000/PR, Eventos 15.2 a 15.5
!56 Processo 5001446-62.2014.404.7000/ PR, Evento I , ANEXO!S, Página 12
I 57A Declaração de Importação pennite ao imponador a fonnuloção da declaração de importação que servirá de base
ao despacho aduaneiro de imp01tação. Segundo o Regulamento Aduaneiro. o despacho será processado com base em
declaração a ser fonnulada pelo impo1tador e aprescntad3 à repaniçâo sob cujo controle estiver a mercadoria, na zona
primária ou na zona secundária. Tem-se por iniciado o despacho aduaneiro de imponaç.ilo na data do registro da
declaração de imponaçilo - DI, sendo este o documento base do despacho de importaçã(.~Tç'o de importação
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mesma forma, a empresa não apresentou as Declarações de Importação dos contratos de câmbio
fechados no valor total de RS 1,7 milhão em 08.2011 com Graco Corretora de Câmbio S.A. em São
PauJo-SP.

De outro giro, ucou claro que o denunciado YOUSSEF controlava e ulilizava a
Labogen Química Fina para a operação não autorizada de instituição financeira e evasão de divisas
[além da lavagem de dinheiro, não objeto da presente imputação), existindo diversos elementos
neste sentido.

Conforme declarado pelo próprio sócio da empresa e ora denunciado LEONARDO,
YOUSSEF utilizava as contas da empresa para movimentação dos valores recebidos em operações
irregulares de câmbio e evasão de divisas, pagando, para tanto, l% de comissão sobre os valores
movimentados aos sócios da empresa.'58

Mas não bastasse, em 21.11.2013, via BBM, YOUSSEF (primo) conversa com
Paulo Boschiero e é consultado sobre a contratação de alto executivo para a empresa Labogcn, a
indicar posição de controle de YOUSSEF na empresa. Paulo diz que embora a pessoa não tenha
experiência em 'farmoquimica' nem em 'governo', tem bom perfil. Menciona 'salário de 25
mês/fixo mais 2 o 8 salários variáveis' como perfonnance. O denWlciado YOUSSEF concorda
com a indicação, demonstrando ingerência na administração da Labogen 159 ,

Da mesma forma, em 20.11.2013 e 11.12.2013, por telefone, o denunciado PEDRO
infonna a YOUSSEF o andamento de projetos da Labogen.'60 Ademais, em 16.09.2013, via BBM,
Ricardo K pergunta a YOUSSEF (Primo) se viria na reunião da Labogen naquela data, e
será formulada pelo imp01tador no Shcomex e consistirá na prestação da~ informações constantes do Anexo I da IN
SRF n• 680/06, de acordo com o tipo de declaraçao e a modalidade de despacho aduaneiro.
http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/ imponacaolguialversao antiga/01/declaracao-importacao.htm
158Nesse sentido, vide as d<eclarações do denunciado Leonardo Mcirelles (autos 9557 evento 14.3)
159Paulo: ·•o Mauro e cu entrevistamos um potencial executivo pnra lnbogen. Bom perfil, comercial, ex executivo da
ge, implantou stanup da ge na area de medicamentos. Nao tem experiencia especifica de fam10quimica, nem governo.
Mas achamos que~ um bom perfil. Na GE estava com rernuneracao de R$400 liq/ano. Pensamos em
-o PJ, com
RS25 mes fixo, de 2 a 8 salarios variaveis corno performance". Albeno Yousscf: "Acho bo"(!r1
1sarn . (Processoó
5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 20, PETI, Página 17-18)
(.
160Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, evento 121 pp. 4-14)
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YOUSSEF responde que poderia comparecer, caso fosse necessário 161 •

Nesta linha, em 11.04.2013, YOUSSEF recebe de pessoa chamada Milena Paula emnil tratando da remessa de dois núlhões e meio de reais, para serem depositados em uma conta no
Canadá, indicando os códigos swifts} 61 YOUSSEF afirma que cobrará 3% de comissão e cobrará o
dólar em 2,10 163, o que foi aceito pela interlocutora_l 64 No dia seguinte, 12.04.2013, YOUSSEF
envia para M.ilena Paula e-mail indicando a conta da Labogen para o depósito de 1.050.000,00 161•
Em 12.04.2013, logo depois, Mariana de Paula (mpaula@hedgeconsultoria.com.br) envia para
YOUSSEF comprovante de pagan1ento feito em 12.04.20 I 3 por Mo rales de P Advog Associ:tdos
em favor de Labogen S.A. Química Fina no valor de RS 1.050.000,00. O comprovante é enviado
para o e-mail do denunciado LEONARDO (dubav66@holmail.com.br)_lll<> Em 12.12.2012, o
denunciado LEONARDO recebe por e-mail w11a lnvoice emitida pela R..FY formali7..ando a compra
e venda de insumos farmacêuticos entre a Labogen e RFY, no valor de U$S 41 .500,00. 167

Nos e-mails dos denunciados fo i posslvel apreender os seguintes contratos de câmbio
16 1Ricardo K: "vira na reuniao da Laboçem hoje". YOUSSEF responde: " Posso ir se for necessário. Sem problemas
acho que ate seria bom acompanhar ai". (autos 6387 evento 114. 1 pp. 128-129)
162·'Bom dia, esse !Tabalho está relacionado com com o valor de US 6 00,000 que depois mudou para US 23S,-t46.50. O
Trabalho é o seguinte, nós devemos pagar para esse cliente o valor correspondente a RS 2.500.000,00, gue deverão
ser conver tido para ma ndar para uma conta la fora , por isso que ti nha pedido a taxa de cambio e se tinha valor extra
do trabalho. Esse valor de US 235,446.50 que vai entrar na Santa nós vamos aproveitar, vc vnl transferir par a conta
que vou te dar, por isso que preciso da taxa para abate1· do valor de R$ 2.500.000,00 (que é o que devo pagar). Mas o
Clinte ndo quer esperar a con fU111ação dos US 235,446.50 para fazer o restante (mas também eu não sei se esse é o valor
mesmo ou se pode ter uma variaçllo), de qualquer fonna para ir adiantando... já nod emos mo ndar mais US 500,000,
o u seja, vc fuz R transferência direto parn a tonta dele em USe cu te pago ag ul em RS. Seguem os dados da conta:
Correspondent Bank- JP Morgan Chnsc NY Adress: 4 Ncw York Pla:zn Floor 15 - NY, NY I O004 -USA ADA 021 000
021 Swift Codc: CHASU533 1ntennediary Bank Royal Bank ofCanadn Toronto Adrcss: Payment Centre 180 Welligton
St West Toronto M5J 111 -Canadá UID 055253 Swifl Code: ROYCCAT2 Bcnefic iury Bank: RBC Dominion Securities
lnc Adress: 277 Front St, Toronto ON M5V2X4 - Cunada Trnnsit: 11 00002, A/C 40 00162 Final Beneficiary: Accounl
Name: BLESSED R/VER LTDAI ACCT.· 11 245. 03865- 25" (Processo 5049597-93.20t3.404.7000/PR, Evento 54,
PETI, Página 55)
16J"bom dia cu faco o que vc me mandou em dol vou te cobrllr 3% o que vc me der em reais vou te cobr nr taxa
de hoje 2.1 Oabs >". Processo 5049597-93.20 t3.404.7000/PR. Evento 54, PETI , Página 55
164" Então vamos lã, entrando U$ 235,446 vc já pode encaminhar para n conta abai~<o, 3% = U$ 7,063 X $2, I O RS
14.833,00, é assim que devo calcular????? como prefere que eu pague, espécie ou ted??? Segunda parte, já pode então
cncaminhnr US 500,000 para a conta abaixo, e eu te de,•o RS 1.050.000,00, pode me mandar as teds por aqui, se não
der rempo de te pagar hoje, incluo no meu movimento de amanha, sem falta, tudo bem???" Processo 504959793.2013.404.7000/PR, Evento 54, PETl. Página 55-56.
165"bom dia por favor por favor quanto antes abs >banco bradesco 237 ag3389 55.982.297 cnp 58.092.297/0001-42
labogen s/a química fina e biotecnologia 1.050.000.00"
166Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR. Evento 54, PETI , Página 56-58.
167Processo 5049597-93.2013.404.7000/ I'R, Evento 111. AUTO!, Página 24
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supostamente para pagar importações168:

Data do contrato de câmbio

Empresa

recebedora

no Valor dn importação em US$

exterior
05.03.2012

DGX lrop. Exp. Ltd (Hong

15.196,7716?

Koug)
07.03.2012

RFY Imp. Exp. Ltd (Hong 54.346,00 170
Kong)

28.08.2012

RFY lmp. Exp. Ltd (Hong 99.863,00171
Kong)
Porém, nenhmna destas importações ocorreu na realidade. O que se verificou foi

uma importação simulada, com o intuito de evadir dinheiro para o exterior. Realmente, na Receita
Federal do Brasil (RFB) não há registros dessas importações. m Ademais, o

denunciado

LEONARDO assina como presidente da empresa estrangeira RFY lmp. Exp. Ltd (Hong Kong). O
próprio denw1ciado PEDRO confirmou que LEONARDO era responsável pela RFY LMPORT173

Demonstra-se, assim, que a empresa, simulou tais importações, fazendo declarações
falsas nos contratos de câmbio de que estes se destinavam a pagar fornecedores estrangeiros, para
enviar divisas para empresas no exterior

Mas não é só. Conforme consta na Tabela C. anexa à presente denúncia, os
denunciados realizaram 1294 operação de câmbio não autorizadas, no montante total de US$

168Autos 1446 eventos 15.17, 15.21 e 15.22.

169Contrato de càmbio 000103357840, reali:mdo junto ll GRACO CORRETORA DE CAMBIO S.A., S\VIFT:
HSBCHKHHHKH- HSI3C I-IONG KONG- CONTA: 813575511838. Equivalente em moeda nacional a RS 26.434,78.
(Processo 5001446-62.20 14.404.7000/PR, Evemo 15. ANEXO 17, Página 1-6)
170Contrato de Câmbio n. 000103391862, por intermédio da GRACO CORRETORA DE CAMBIO S.A, depositado
no STANDARD CHARTERED BANK, contn31300256529 (Swift SCBl.HKI-IHXXX). Equivalente a R$ 94.534,87.
Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento 15, ANEX021, Página 1-6
171Contrato de Câmbio n. 000107248070, por intermédio da PIONEER CORRETORA DE CAMBIO l.TDA,
H
.
uivalcntc em
depositado no STANDARD CHARTERED BANK, conta 31300256529 (SwifT SCBLH~H
moeda nacional a R$ 204.6 19,29. Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR. Evento 15, AN
22, P · a 1-4
t 72Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR, Evento 20, ANEXOS, Pâgina I.
173Processo 50495571420l34047000, Evento 14.
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75.31 2.713. 17, sob a falsa rubrica de "Importação- Câmbio Simplificado". Em verdade, nenhuma
destas operações realmente representava uma Importação Efetiva e foi apenas simulação para a
evasão de divisas. Tanto assim que, além de não existir de fato e não possuir condições para realizar
tais importações, a Labogen Química Fina realizou diversas importações simuladas para a RFY

IMP.EXP LTD e com a DGX IMP. AND EXP. LIM!TED, ambas empresas controladas pela
organização criminosa e que não existem de fato e nunca realizaram exportações ao Brasil, segundo
a Receita Federal. Ademais, diversos dos contratos de câmbio foram realizadas com empresas que
não tinham sequer como objeto a fabricação de matéria-prima que interessasse à empresa.

O próprio denu11ciado PEDRO afirmou que os contratos de câmbio feitos pelas
empresas Labogen Química, Indústria Labogen e Piroquimica "não correspondem
efetivamente a uma importação realizada" por tais empresas c que, apesar disso, os valores
relativos aos contratos de câmbio realmente oram remetidos para o exterior. Destaque-se,

ainda, que a empresa Labogen Química não possui alvará de funcionamento até a presente
data, segundo declarou o denunciado ESDRA. 17•

Além destes, há diversas outras fatos típicos refen::ntes à movimentação de valores
ilícitos e troca de valores entre as empresas, que não são objeto da presente imputação e se1·ão
objeto de imputuçõcs autônomas. Finalmente, as relações da Labogen com o Ministério da Saúde
também são objeto de investigação própria, não estando abrangidas pela presente imputação.

(iii) Piroquímica Comercial Ltda. EPP ["PiJ'oquimica"j
Por intermédio da empresa Piroquímica, entre I 0/2/20 11 e 2611212013, o denunciado

YOUSSEF e os denunciados LEONARDO. LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e
CARLOS·ALBERTO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, efetuaram 773 operação
de câmbio não autorizados, sonegando informações que deveriam prestar e prestando infom1ações
falsas, com o fim de promover evasão de divisas do País, tendo, assim, promovido. sem autorização
H
Kong, EUA,
legal, a saída de divisas para o exterior (mais especificamente para a (Jhina,
t74Processo 50495571420 B4047000. Evento 14.
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Coreia, Malâsia, Nova Zelândja. Formosaffa.iwan, Reino Unido, Costa Rica, Cingapura, Bélgica e
Holanda) no montante de US$ 49.391.388.45, por meio de 773 contratos de câmbio fraudu lentos.
Referidos contratos estão descritos, de maneira ponnenorizada, na Tabela E (com a data do evento,
natureza do fato, número do contrato, instituição que realizou o contrato de câmbio. a empresa que
supostamente recebeu os valores no exterior, o país em que o dinJ1eiro foi enviado e o valor da
importação, em dólares) anexa à presente denúncia, que passa a fazer parte integrante desta.m

A empresa Piroqujmica foi constituída em 07.ll.l994, com capital social de R$ 250
mil (desde 01.10.1996) c endereço na Av. Professor Alceu Maynard Araújo, 121, 2° piso, Jardim
Heliomar, São PauJo-SP (desde I 0.04.2006). Destaque-se que neste endereço, entre 04.04.2011 e
17.11.2011, também funcionou a R.J\1V & CVV - outra empresas utilizada pela organização
criminosa, conforme será visto em tópico próprio.

Os sócios aruais são o denunciado PEDRO (sócio-administrador desde 23.04.1998
até a presente data) e ELiANA REGINA BOTURA (sócia desde 13.08.20 I0), esta última esposa do
denunciado ESDRA. Nada obstante. os próprios denunciados ESDRA e LEONARDO
confirmaram que adquiriram 66% da empresa Piroquím.ica, de m11neira gratuita, e colocaran1 as
cotas apenas formalmente em nome da esposa de ESDRA. 176 Assim, em verdade, a empresa era de
propriedade de PEDRO, ESDRA e LEONARDO.
Embora a Piroquímica tenha autorização para atuar no Comércio Exterior111, possui
apenas quatro· importações registradas na Receita, todas no ano de 2013, no valor total de apenas
US$ 15.517,23 178 Duas destas importações foram com a RFY fMP. EXP. LTD, utilizada pela
organização criminosa e inexistente de fato. Ademais, nenhuma destas Declarações de fmportações
consta na Tabela E, realizada com base nas informações do BACEN.

Para tentar dar aparência de legalidade às operações de câmbio realizadas - todas
175Referidas tabelas foram feitas com base em informações prestadas pelo Banco Central.
176Processo 50495571420134047000, Evento 14.
177Processo 5007992-36.20 14.404.7000/PR, Evento 20, PETI, Página 2
~
17818 fev 2013,25 jul2013, 23 out 2013 c 12 dez 2013, sendo as Declarações de lmpo
o de úmeros 1303048584
(RS 1.189,07), 1314386230 (RS 1.518,26). 1320935526 (RS 11.514,3 1) e 1324r:/340R$ 1.295,59). Processo
5007992-36.2014.404.7000/PR, Evento 20, ANEXO?, Página I
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sem Declarações de Impot1ação - foi firmado um contrato simulado entre a Piroquímica Comercial
Ltda. e a RFY lmport & Export Ltda., situada em Hong Kong, no valor de R$ 2,05 milhões. Este
contrato foi enviado pelo denunciado LEONARDO (dubay 888, dubay66@hotmail.com), por email, em 06.09.2013, para estherho@hcmgseng.com e para jabehung@hangseng.com (do Hang
Seng Bank Limited), visando possibilitar a evasão de divisas amparada em contratos de
importação/exportação fictícios. 179 Referido contrato, com o nome de "SUPPLY AGREEMENT'',
foi fi1111ado para a suposta venda de Glicerina. No referido contrato, quem assina pela RFY, com o
titulo de presidente, é o denunciado LEONARDO. Por sua vez, quem assina pela Piroqufmica é o
denunciado PEDRO, na qualidade de presidente. 180

Na mesma linha, nos autos há diversos Relatórios de Inteligência Financeira com
comw1icações de operações suspeitas envolvendo n Piroquimica e indicando que a empresa
realizava grande volume de pagamentos à vista, sem COt\lprovar a Declaração de lmportação.181

Em alguns dos pagamentos pelas importações realizadas pela empresa Piroquímica.
eram feitos depósitos em espécie. Assim, em 16.02.2012, houve depósito de R$ 18!.233,00 em
espécie na conta da Levycam pela Piroquímica. 182 Segundo esta corretora, houve grande volume de
pagamentos à vista sem apresentação das Declarações de Importação. Ademais, a própria Corretoria
informou que a empresa era ligada ao gntpo Labogen 1ilJ.

Ademais, outros elementos comprovam não apenas que a empresa era utilizada pelas
fraudes, mas também que era controlada pela organização criminosa comandada por YOUSSEF.

t79Processo 5049597-93.20t3.404.7000/PRevemo ltl.l pp. 1·25.
180Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR. Evento 15, PET33, Página 1-J
181 Segundo o RIF 11492 (autos 1446 evento 1.18). no RIF 11487 (autos 1446 evento I. 17) e no Lnudo 19012014 (autos
1446 evemos 15.2 a 15.5): em O1.02.2012 e 15.02.2012 a Lcvycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda. comunica que
a Piroquímica efetuou grande volume de pagamentos (R$ 229,9 mil) à vista. sem declarações de importação. Em
t6.06.20tl ~ Oraco Corretora de Câ111bio S.A. comunica que a PirOllulmi~d efetuou gronde volume de pagamento> (RS
I ,6 milhao) sem declarações de importaçllo e sem comprovar o desembaraço aduaneiro das mercadorias. Da mesma
fonna, em relaçao 11 operavões realizadas com a Corretora Graco Corretora de Câmbio S.A. deixou de comprovar o
l~h
70.618,00
embarque quando solicitada não apresentou declarayão de imponaçllo de nenhum processo no valo;:..
(Confomte RIF 11487 Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR, Evento 70, ANEXO I, Página 5(
/ '182Processo 5049597-932013.404.7000fPR, Evento 70, ANEXO I, Pãgina 22123.
\
183Confomte RIF 11487 Processo 5049597-93.20 13.404.7000/ PR, Evento 70, ANEXO I, Página \

de1ltfsl,

59 de 76

59 de 77

"'-

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

g b_deltan_2014-04-22-2307 18.pdf- conlrolador.pllp

Sexta-feira 18

2947

hups://eproc.jfpr.j us.br/eproc V2/contro1ador.php?acao=acessar_ docwn ...

MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República oo Paraná

WWII'.prpr.mp[.gov.br

fORCAl'AREEA

Nesse sentido, o denunciado LEONARDO confirmou que YOUSSEF usava as
contas da Piroquímica para a prática dos crimes de operação não autorizada de instituição
fmanceira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas, e inclusive pagava I% de comissão
sobre os valores movimentados nas contas. 184

Não

bastasse,

em

22.02.2012,

por

e-mail,

o

denunciado

YOUSSEF

(paulogoia58@ hotmail.com) envia para agropecuariasx@gmaiJ.com dados bancários da empresa
Piroquimica no Banco Bradesco para o depósito de R$ 400.000,00. 1115

Também em 26.05.2013, por e-mail, YOUSSEF (paulogoia58@hotmail.com) envia
para Avener (aveoer@terra_com.br), com cópia para fiuanceiro@onlinesecurity.com.br, dados da
mesma conla 186• Em seguida o e-mail financeiro@onlinesecurity.com.br envia para YOUSSEF e
Avener

comprovante

de

transterência. 187

Por

fim,

em

09.08.20 13,

YOUSSEF

(paulogoia58@holrnail.com) recebe de Fraocis Francis (perseiades@hotmail.com) os dados
bancários da empresa Pi roquímica Comercial Ltda_ 1 x~

Em 17.04.2013, MARCELO (bonanza_ J967@holmail.com) envia para YOUSSEF
e-mail com o título "COMPROVANTES TEDS', com comprovante de transferência de R$ 53 mil
em

favor

de

Piroquímica

Comercial

Ltda.

Em

30.04.2013,

MARCELO

(bonanza_ 1967@Jwtmail.com) envia para YOUSSEF e-mail com o título "REF: DEPOSITO R$

47.000 BOA" e o comprovante de transferência de R$ 47 mil em favor de Piroquímica Comercial
Ltda.189
Há diversas outras irregularidades envolvendo a empresa Piroquúnica, sobretudo
envolvendo a lavagem de capitais, que, porém, não são objeto da presente imputação.

184Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evento 14.3.
185''banco bardesco-237 ag 0500 ele 74111-6 piroquimico comercial lld cnpj_ 00.29770<1-78 400.000.00" Processo
5049597-93.2013.404.7000/PR evento 5'1.1 p. 38.
186"bradesco -23 7 ag-0500-2 c/c 74111-6 cnpj-00.297.704/0001-78 piroq uica comercialll(
" JS.
187Processo 5049597-93.2013.404. 7000/PR evento 54.1 pp. 19-20.
188Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evento 76.1 pp. 77-78.

I

189Processo 5049597-93.2013.40-1.7000/PR, Evento 54, PET1 , Página 70-72
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A presente imputação diz respeito à evasão deUS$ 49.391.388.45, por meio de 773

contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de "Importação - Câmbio Simplificado".
Em verdade, nenhuma destas operações realmente representava uma lmponação Efetiva. Destaquese que centenas destes contratos de câmbio foram realizados com base em supostos contratos de
importação com as empresas RFY e DGX (confom1e pode ser verificado na tabela E), ambas
controladas pela organização criminosa e inexistentes de fato. Ademais, diversos dos contratos de
câmbio foram realizadas com empresas que não tinham sequer como objeto a fabricação de matériaprima que interessasse à empresa.

O própri.o denunciado PEDRO afirmou que os contratos de câmbio feitos pelas
empresas Labogcn Química, Indústria Labogen e Piroquímica "não corrcspondem
efetivamente a uma importação realizada" por tais empresas c que, apesar disso, os valores
relativos aos contratos de câmbio realmente oram remetidos para o exterior. Da mesma forma,
o denunciado LEANDRO con.ftrmou que realizav11 contratos de câmbio de importações
fictícias também em nome da Piroquímica, sendo que a remtmeração que recebiam era de 1%,
que era dividida da seguinte fonna: 0,5% para os denunciados LEANDRO e LEONARDO e 0,5%
para o caixa da Piroquimica, para pagamento dos salários de PEDRO e ESDRA. O denunciado
LEANDRO ainda :úinnou que a partir de 2011 passou a realizar transferências internacionais a
pedido de YOUSSEF, mediante conlTatos de câmbio de importações fictícias.

(iv) RMV & CVV Cousultoria em lnfo•·mática Ltda. M.E I"RMV & CVV"]
Por intennédio da empresa RMV & CVV, eno·e 2116/20 12 e 27/9/2013, o
denunciado YOUSSEF e os denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA,
RAPHAEL e CARLOS ALBERTO, agindo em concurso e com unidade de desígnjos, efetuaram
397

operação de câmbio não autori7.ados, sonegando

informações que deveriam prestar e

prestando informações falsas, com o fim de promover evasão de divisas do Pais, tendo, assim,
promovido. sem autorização legal, a saída de divisas parn o exterior (mais especificamente para a
China, Hong Kong e Alemanha) no montante de USS 29.190.5-t8.37. por meio de 397 contratos de
câmbio fraudulentos. Referidos contratos estão descritos, de maneira pormenorizada, na Tabela F
(com a data do evento, natureza do fato, número do contrato, instituição~ o contraio de
61dc76
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câmbio, a empresa que supostamente recebeu os valores no exterior, o pais em que o dinheiro foi
enviado e o valor da imponação, em dólares) anexa à presente denúncia, que passa a fazer parte
integrante desta. 190

A empresa RMV & CVV foi constituída em 07.04.2008, com capital social: R$ 1.2
milhão (desde 05.04.20 13), situada na Av. Julio Bueno, 1947, sala 8, Vila Gustavo, São Paulo-SP
(desde 17.11.2011). A RMV & CVV teve o mesmo endereço da Piroquímica entre 04.04.2011 e
17.11 .2011 (Av. Professor Alceu Maynard Araújo, 121 , tén-eo, Jardim He liomar, São Paulo-SP), em
imóvel incompatível com o pone da empresa. 1? 1

Atualmente, a RMY & CVV está em nome do denunciado RAPHAEL. que aparece
como o único sócio-administrador desde 04.04.2011. Destaque-se que RAPHAEL aparece também
como sócio-administrador da l-IMAR Consultoria em Informática Ltda. ME de 29.10.2007 a
02.08.2013, empresa também controlada pela organização criminosa e utilizada para as prâlicas
delitivas.

Ademais. conf01me Relatório de Inteligência Financeira, a conta da empresa Banco
Itaú S.A. (agência SP Voltmtários da Pátria em São Paulo-SP) foi utilizada para movimentar
recursos (da ordem de R$ 9517 milhões) das empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia,
Indústria e Comércio de Medicamemos Labogen Ltda. e Piroquímica Comercial Ltda. 192, todas
controladas pela organização criminosa. a indicar que eram utilizadas para o esquema criminoso.

Não bastasse, na policia, o denunciado LEONARDO confim10u que YOUSSEF
usava as contas da RMV & CVV para a prática dos crimes de operação não autorizada de
instituição financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas, e inclusive pagava I%
de comissão sobre os valores movimentados nas contas, ficando 0,5% com LEONARDO e 0,5%
com o denunciado RAPRAEL. 193
190Rcferidas tabelas foram feitas com base em informações prestadas pelo Banco Central.
191Ver foto nos Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR evento 4.1 p. 2. Processo 5\107992-3 .404.7000/PR
eventos 4 .I c 4.2.
191RIF 11492, autos 1446 evento 1.18
193Autos 9557 evento 14.3
62 de 76

62 de 77

2949

2950

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

g b_deltan_2014-04-22-230718.pdf- controlador.pbp

Março de 2016

hups://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_docwn...

MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná

www.prpr.mpfgo••.br

FORCA TAREFA

A empresa RMV & CVV não apresenta registro de operações de importação no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, mesmo porque não possuía habilitação ativa
da Receita Federal para operar no comércio exterior no período. Embora a empresa tenha sido
habilitada antes de janeiro 2009, não operou no comércio exterior. 194

Nada obstante, a empresa realizou 397 contratos de câmbio, sob a falsa rubrica de
"Importação - Câmbio Simplificado" ou "Importação Geral". Em verdade, nenhtuna destas
operações realmente representava urna Imp01tação efetiva c foram apenas fonna para pennitir a
evasão de divisas no montante total de USS 29.190.548,37.

(v) HMAR Consultoria em Informática Ltda. ME !" HJ\!JAR" J
Por intermédio da empresa HlVIAR, entre 16/8/2013 e 19/ !2/20 13, o denunciado
YOUSSEF e os denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e
CARLOS ALDE RTO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, efetuaram 214 operação
de câmbio não autorizados, sonegando

infotmaçôes que deveriam prestar e prestando

infom1ações falsas, com o fim de promover evasão de divisas do País, tendo, assim, promovido,
sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior (mais especificamente para a China. Hong
Kong e Alemanha) no montante deUS$ 18.542.164,86 , por meio de 214 contratos de câmbio
fraudulentos. Referidos contratos estão descritos, de maneira pom1enorizada, na Tabela B (com a
data do evento, natureza do fato, nÚ!nero do contrato, instituição que realizou o contrato de câmbio,
a empresa que supostamente recebeu os valores no exterior, o país em que o dinheiro foi enviado e
o valor da importação, em dólares) anexa à presente denúncia, que passa a fazer parte integrante
desta. 195

A empresa HMAR fo i constituída em 29. 10.2007, com capital social de R$ 900 mi l
(desde 02.08.20 13). situada no endereço Av. Julio Buono, 1947, sala 2, Vila Gustavo, São Paulo-SP
_OU

Seja, mesmo endereço da R.MV & CYV, apenas alterando 0 nÚmero da S 3 v ama
) .> em taJ(

194Processo 5007992-36.20 14 .404.7000/ PR, Evenro 20, PETI. Página I
195Referidas tabelas foram feitas com base em informações prestadas pelo Banco Central.
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endereço fica wn imóvel incompatível com o porte da empresa 196

Os sócios atuais são Fabiano Galvão fbelli (sócio-administrador desde 12.09.2013) e
Kaline Gennano Beserra (sócia desde 12.09.2013). embora o denunciado RAPHAEL- sócio
administrador da RMV & CVV - tenha sido sócio-administrador desta empresa de 29. 10.2007 a
02.08.2013.
A empresa era também utilizada pela organização criminosa. sob o comando do
denunciado YOUSSEF.

Na polícia, o denunciado LEONARDO confinnou que YOUSSEF usava as contas
da HMAR para a prática dos crimes de operação não autorizada de instituição financeira, lavagem
de dinheiro de terceiros e evasão de divisas, e inclusive pagava I% de comissão sobre os valores
movimentados nas contas. ficando 0,5% com o denunciado LEONARDO e 0,5% com o
denunciado RAPHAEL. 197- 198 Ademais, a empresa estava localizada no mesmo endereço da RMV
& CVV e RAPHAEL foi sócio administrador de ambas empresas por longo pel'íodo. Não bastasse,

sobre a empresa HMAR consta Relatório de Inteligência Financeira infom1ando que a conta da
empresa no Banco Itaú S.A. (agência SP Volw1tá1ios da Pátria em São Paulo-SP) foi utilizada para
movimentar recursos (da ordem de R$ 63.2 milhões) das empresas Labogen S.A. Quimica Fina e
Biorecnologia. Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda. e Piroquímica Comercial

I
~

Ltda. 199, todas empresas utilizadas pela organização criminosa liderada por YOUSSEF.

A HMAR não ap•·eseuta registro de operações de importação no período de
janeiro de 2009 a dezembro de 2013, mesmo porque não possuía habi li tação ativa da Receita
Federal para operar no comércio exterior no período. 200 Ademais, a quebra do sigilo fiscal da
empresa mostrou receitas nulas ou inexpressivas entre os anos-calendário 2009 e 2012101 •

196Ver foto nos Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR evento 4. I p. 2. Processo 5007992-36.2014.404.7000/ PR
eventos 4. I c 4.2.
~
197Autos 9557 evento 14.3
I98Nesse sentido declarou o denunciado L..EANDRO perante a Autoridade Policial. Process(j5
557-14 O13.404 .
7000. Evento 14.
199Rif 11492 (autos 1446 evento I. 18):
200Processo 5007992-36.20 14.404.7000/PR. Evento 20, PETI, Pâgina I
(
201Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR eventos22.1 e 28.
~*n
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Nada obstante, a empresa realizou 214 operação de câmbio não autorizados, sob a
falsa rubrica de '·Contratos de Importação - Câmbio Simplificado". Porém, mais uma vez, não
houve qualquer importação verdadeira, tratando-se apenas de artificio para a evasão de divisas do
País. no montante de U~$ 18.542.164,86

(vi) Bosred Comér·cio e Serviços de Eletrônicos Ltda. {denominações anteriores:
Bosrcd Serviços de lnformática Ltda. c J.F.J.R Comércio de Gêneros
Alimentícios c Cestns Básicas Ltda.) - I"Bosrcd").

Por intennédio da empresa Bosred, o denunciado YOUSSEF e os denunciados

LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAJ>HAEL e CARLOS ALBERTO, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, efetuaram 320
sonegando

operação de câmbio não autorizados.

i.nfom1ações que deveriam prestar e prestando infom1ações fa lsas, com o fim de

promover evasão de divisas do País, tendo, assim, promovido, sem autorização legal, a saída de
divisas para o exterior (mais especificamente para a China, Hong Koug e Países Baixos) no
montante de US$ 23.415.0700,73, por meio de 320 contratos de câmbio fraudulentos. Referidos
contratos estão descritos, de maneira pormenorizada, na Tabela A (com a data do evento, nature:t.a
do fato, número do contrato, instituição que realizou o contrato de câmbio, a empresa que
supostamente recebeu os valores no exterior, o pais em que o dinheiro foi enviado e o valor da
importação, em dólares) anexa à presente denúncia, que passa a fazer parte integrante desta. 201

A empresa Bosred foi cons'lituida em 22.12.2006, possui capital social de R$ 800 mil
(desde 26.04.2013) e está situada na Rua Neves Paulista, 237, Vila Mazzei, São Paulo-SP (desde

03.08.2012).203 Entre 02.08.201 I e 03.08.2012, o endereço da sede da empresa era Av. Julio Buono,
1947, sala 2, Vila Gustavo, São Paulo-SP, mesmo endereço utilizado pelas empresas RMV & CVV
e HMAR (mudando apenas o número da sala em relação a esta última). Ademais, em tal endereço
fica um imóvel incompatfvel com o porte da empresa204
202Referidas mbelas foram fe itas com base em informações prestadas pelo Banco Central.
2030s sócios aruais desta empresa s!\o Alex Ferreira de Andrade (sócio-administrador desde 02.08.20 li) e Alnn
Ferreira de Andrade (sócio desde 03.08.20 12).
204Ver foto nos Processo .5007992-36.20 14.404.7000/ PR evento 4.1
p.
'"'"~ 5(~404.7000/PR
eventos 4.1 e 4.2.

2.
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Deve-se destacar que, em 05.08.2011, por e-mail, o denunciado LEONARDO
(dubay 888, dubay66@hotmail.com) envia para LEANDRO (leandro_meirelles@hotmail.com)
mensagem "vamos nos profissionalizar", indicando a seguir uma "lista nova" de empresas e

"contas para teâ' a serem utilizadas na prática dos crimes, entre as qltais a conta da JFJR Comércio
de Alimentos, que é o nome antigo da Bosred.203

Ademais, a empresa Bosred declarou-se inativa nos unos-calendário 2009 e 20 IO
perante a Receita Federal do Brasil.206 Não bas1asse, referida empresa uiio apresenta registro de
operações de importação no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, mesmo porque

niio possuía habilitação ativa da Receita Federal para operar no comércio exterior no
período.207

Nada obstante, a empresa realizou 320 contratos de câmbio de importação
simplificado, sob a falsa rubrica de "lmpottação -Câmbio Simplificado", supostan1ente amparados
em um contrato de importação com cliversas empresas no exterior. Porém, conforme visto, nenhuma
destas importações existiu de fato. Diversas das importações ocorreram. inclusive, com a empresa

RFY lMP EXP LTD, que, confonne será visto, é uma offsbore em nome do denunciado
LEONARDO. Dest~que-se que, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, a RFY não
apareceu nem como exportadoras para o Brasil nem como importadoras de produtos exportados
pelo Brasil, segundo sistemas da Aduana. 203

Assim, por intermédio das referidas importações fictícias e valendo-se dos contratos
de câmbio contendo informações falsas, sob a falsa rubrica de "Importação -

Câmbio

Simplificado'', os denunciados evadiram US$ 23.4 15.0700.73 ao exterior.

I

I
I

(vii) Das empresas estr·angeiras - Da DGX IMP.

ANVEITED c RFY

205Processo 5049597-93.20 13.40-1.7000/PR e vemo 111.2 pp. 20-24.
206(Processo 5007992-36.20 14.404.7000/PR evento 23)
207Processo 5007992-36.20 14.404.7000/PR, Evento 20, PETI, Página 2
208Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR, Evento 20, PETI, Página 2
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fMP.EXP.LTD, entre outras.

Embora fosse desnecessário, pois já comprovada a inexistências das importações
pelas empresas acima indicadas, todas dominadas por YOUSSEF e seus comparsas. cumpre
destacar que as empresas que seriam supostamente exportadoras também eram controladas ou ao
menos eram utilizadas para as fraudes, a reforçar a inexistência das importações.

Nesse sentido, identificou-se que os denunciados eram os responsáveis pelas
empresas offihore DGX lMP.AND EXP.LllvUTED e RFY lMP.EXP.LTD, na China e em Hong
Kong, respectivamente.

Realmente, a partir dos docttrnentos trocados via correio eletrônico da conta
dubav66@hotmail.com, foram encontrados documentos de criação da offshore DGX lmp. Exp. Ltd,
vinculada ao denunciado LEANDRO - que também figura como membro da diretoria da Labogen.
No doclunento, o denunciado LEANDRO aparece como o responsável pela empresa, sediada em
Hong Kong209• Em outro e-ma.il, encaminhado por LEANDRO, em 12.05.20 13, é enviada a conta
da DGX fMP. EXP. LTDA. (acc. 813-57551 1-838), no Banco HSBC em Hong Kong, com o
respectivo

código

swift.110

Em

27.11.20 13,

por

e-mail,

LEONARDO

(dubay

888,

dubay66@hoh11ail.com) recebe de LEANDR O (leandro_meirelles@hotmail.com), seu irmão, o
passaporte deste último e contrato social da empresa DGX tmport & Export Limited, registrada em
Hong Kong em nome de LEANDR0.111 O próprio denunciado LEANDRO confinna que a
empresa DGX foi constituída em seu nome, em Hong Kong, com a suposta !'iualidade de exportar
para o Brasil eletrônicos212 •

A DGX possuía conta no Banco HSBC em Hong Kong e uma vez os valores
disponibilizados nestas contas, os denunciados transferiam os valores para as contas no exterior dos
clientes da organização criminosa, mediante o pagamento de comissão de cerca de 0,3%213 •
209Processo 5001446-62.20 14.404.7000/PR. Evento 15, PETI2. Página 16-23.
210Processo 5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento 15. PETI3, Página 7
211 Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR evento 111.1 pp. 25-35
212Nesse sentido declarou o denunciado LEANDRO perante a Autoridade
142013.404.7000. Evento 14.
213Nesse sentido declarou o denunciado LEANDRO perante a Autoridade

50495575049557-
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Ademais, foi encontrado no e-mail de YOUSSEF (paulogoia58ía),hotmail.com) um
adendo ao contrato existente entre a DGX e empresa chamada QUEST JNVESTMENT GROUP

lNC .. offshore de Barbados, referente à prorrogação de suposto contrato de prestação de serviços.214
Por sua vez, a RFY JMP EXP LTD é uma off.~ho re em nome do denunciado
LEONARDO.m Tanto assim que em documento apreendido durante as investigações, o
denunciado LEONARDO

envia

para

HANG

SENO

BANK

LTMITED contratos entre

empresas RFY lMPORT & EXPORT LTDA e PIROQUIM!CA COMERCIAL LTDA para
compra de iJlSumos no valor de US$ 2.050.000,00. No e-mail, LEONARDO afirma estar
enviando a documentação requerida para abertura da conta em nome da empresa. Destaca-se que
quem assina como responsável pela empresa RFY é o próprio denunciado LEONARD0.214 O
denunciado LEANDRO confirmou que a RFY era empresa de LEONARDO, sobretudo utilizada
I

para efetuar contratos de cãrnbio211•

1
Não bastasse, a Receita Federal infom1ou que as empresas estrangeiras DGX lMP.
AND EXP. LIMITED e

\

RJ?Y (MP. EXP, não figuraram, no período de jm1eiro de 2009 a

\

dezembro de 2013, nem como exportadoras para o Brasil nem como impm1adoras de produtos
exportados pelo Brasil, segundo sistemas da Aduana.m Nada obstante, estas duas empresas constam
como empresas exportadoras em diversos contratos de importação.

Deve-se destacar que apenas por intermédio da RrY lMP. EXP, houve supostas
remessa de produtos para o Brasil no valor de USS 63.510.514,72, por intermédio de 934
contratos de câmbio fraud ulentos. Por intem1édio da DGX IMP. AND EXP. LlMJTED houve

evasão de de US$ 14.772.076,90, por meio da realização de 181 co ntratos de câmbio
fraudu lentos. Assim, os denunciados, apenas valendo-se das offshores OGX e RFY, evadiram

f"]

14.2013.'104.7000. Evento 14.
2 14Proccsso 5049597-93.20 13.-104.7000/PR, Evento 76, REPRESENTACAO_ BUSCA 1, Página 79
2 15Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evento 111.1 pp. 75-116
216Processo 5049597-93.20 1-3.404.7000/ PR, Evento 111, AUTO I , Página 20-23
217Nesse sentido declarou o denunciado LEANDRO perante a Autoridade olicial.
14.2013.404.7000. Evento 14.
218Processo 5007992-36.20 14.404.7000/PR, Evento 20, PETI , Página 2
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US$ 78.282.591 ,62 por meio de 1115 contratos de câmbio fraudulentos.

Mas é ceno que outras empresas eram utilizadas pelos denunciados para tais práticas,
pois recebiam valores no exterior que não correspondiam a uma transação internacional
efetivamente ocorrida.

4. Da lavagem por intermédio da GFD Investimentos Ltda. (nome atual, desde
29.07.2010, da antiga DGF Investimentos Ltda.) ("GFD"( c Devonsbirc Global

Fund

O denunciado YOUSSEF, agindo em concurso com o denunciado CARLOS
ALBERTO, entre 31/08/2010 e 03/05/2011, ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20 valores
provenientes dos crimes antecedentes i:ndicados, por intermédio das empresas GFD e Devonshire
Global Fund, por ÍJltermédio de quatro contratos de câmbio (constantes da Tabela G, que passa a
fazer pane integrrulte da presente denúncia), em que fo ram prestadas informações falsas, sobre a
falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no Brasil - participação
em empresas no País - para aumento de capital'', investindo capital na empresa GFD, quando, em
verdade, tratava-se de atividade visando ocultar, dissimular e movimentar valores provenientes dos
crimes antecedentes existentes no exterior.

A empresa GFD foi constituída em 29.04.2009, com capital social de RS LO milhões,
está situada, desde 22.l 0.201 O, no escritório do denunciado YOUSSEF, na Rua Dr. Renato Paes de
Barros, 778, 2° andar, ltai.m Bibi, São Paulo-SP.

Os sócios da empresa (nunca alterados) são a offthore DEVONSHIRE GLOBAL
FUND (empresa holandesa), com 99,9%, administrada pelo denw1ciado CARLOS ALBERTO
(administrador), e a

off~hore

DEVONSHlRE LATAM INVESTMENTS I LLC (empresa norte-

americana), com 0,01%. Porém, a GFD, em verdade, era utilizada pela organização criminosa
comandada pelo denunciado YOUSSEF para as práticas delitivas.
De inicio, a empresa possuía sede no próprio escritóri~F. Ademais, a

M~"

"J•

6
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GFD era quem pagava o condomínio do imóvel onde YOUSSEF residia (Condomínio Edificio

Walk Vila Nova, em São Paulo-SP, apartamento 111). inclusive. conforme será objeto de autônoma
imputação, referido apa11amento foi comprado por GFD Investimentos Ltda. em dezembro de 2009,
mas o dono do apartamento é, efetivamente, YOUSSEF. Tanto assim que, em 01.09.2012, recebeu
proposta de compra do apartamento. 219

Ademais, em 03.04.2013, por e-mail, YOUSSEF (paulogoia58@hotmail.com)
recebe de Fabiana Estaiano (fabie~·fC128@gmail.com), gerente financeira da empresa Sank.o-Sider
Comércio l.mpo11ação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda., planilha em que constam
diversos repasses feitos pela CNCC (Consórcio Fonnado pela CAMARGO CORREA e CENEC)
para as empresas MO e GfD pagando, entre 28.07.2011 e 18.07.2012, um toraJ de R$ 7.950.294,23
a título de "comissão"Y 0

Ademais, as declarações de Matheus Oliveira dos Santos221, Márcio Andrade
Bonilho222, do denunciado LEONARDOm e do denunciado ENIVALD0224 também são nesse
sentido, afirmando, de maneira inequívoca, que YOUSSEF sempre foi o proprietário de fato da
empresa GFD.

Assim, visando inlernalizar dinheiro existente no exterior, produto dos crimes
antecedentes já descritos, o denunciado YOUSSEF, com o auxílio do denunciado CARLOS

ALBERTO, simulou um suposto investimento da DEVONSHLRE GLOBAL FUND na GFD, a
título de fnvestimentos em capital estrangeiro em participação em empresas no país, para aumento
de capital. Para tanto, realizaram quatro contratos de cámbio, com a falsa rubrica "Capitais
219Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, evento 54. 1 pp. 6-12 e evento 76.1 p. 14
220Processo 5049597-93.20 13.404.7000/ PR evento 54.1 p. 73
221Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, evento 12.1. MATHEUS declarou: "QUE ALBERTO YOUSSEF possui
ingerência na GFD ( ... ). Que sabe que algumas decisões dever ser (sic) a anuência de YOUSSEF''.
222Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR, evento 12.2 . MÁRCIO BONILHO declarou: "segundo lhe fo i falado
pelo próprio ALBERTO YOUSSEF, a GFD era uma empresa de sua propriedade"(... ) "que nllo conhece qualquer
outra pessoa relacionada à GFD. que não o próprio ALBERTO YOUSSEF''
223Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR, evenlo 14. LEONARDO afirmou: "QUE perguntado quais s1!o as
empresas de ALBERTO YOUSSEF. o declarante respondeu que são as empresas GFD INVESTIMENTOS. QUALITY

(J

eMARSANS"
224 Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR, evento 13.2. ENIVALDO declarou: '·Que pelo o
ALBERTO YOUSSEF é o único proprietário da GFD INVESTIMENTOS"

c o d clarantc sabe

'I
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Estrangeiros a Longo Prazo- Investimentos Diretos no Brasil - participação em empresas no País para aumento de capital", entre agosto de 20 I Oe maio de 2011, no valor total deUS$ 3.135.875,20,
conforme Tabela G, que passa a fazer parte integrante da presente denúncia.

Na verdade, não se tratava de verdadeiro investimento, mas de mera simulação,
visando movimentar (intemalizar no território nacional), ocultar e dissimular a origem de valores
provenientes dos crimes antecedentes, que se encontravam no exterior. Com tal conduta,

o

denunciado YOUSS"EF posteriom1ente utilizaria a GFD para a aquisição de bens pessoais,
pagamento de suas contas, além de servir para justificar parcela de seu patrimônio. A GFD era, em
verdade, mais uma das empresas utilizadas pela organização criminosa para seus mais variados
propósitos ilícitos.

Conforme dito, nenhuma das empresas possufa atividade lícita ou qualquer
patrimônio que justificasse os investimentos.

A GFD, por seu administrador, o denunciado CARLOS ALBERTO, em suas
declarações perante a Receita Federal do Brasil, a empresa infotmou: (i) no ano-calendário 2009
declarou estar estar inativa; (ii) no ano-calendário 2010: não ter tido receita líquida e não ter bens;
(i ii) no ano-calendário 2012: não ter tido receita líquida e não ter bcnsru

Por sua vez, a DEVONSHLRE GLOBAL FUND, uma offihore administrada pelo
denunciado CARLOS ALBERTO - a mando de YOUSSEF - era inexistente. Lnclusive, a Receita
Federal informou que a empresa estrangeira DEVONSHIRE GLOBAL FUND não figurara, no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, nem como exportadora para o Brasil nem como
importadora de produtos exportados pelo Brasil, segundo sistemas da Aduana. 216 Em verdade, o
investimento se deu para lavagem de capitais. Os investimentos realizados na GFD apenas visav
ocultar e dissimular a proveniência ilícita dos valores provenientes dos crimes antecedente
indicados.

225Processo 5007992-36.20 14.404.7000/ PR eventos 26 e 27. 1)
226Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR, Evento 20, PETI, Página 2
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Há diversas outras irregularidades envolvendo a GFD, mas que não serão objeto da

presente imputaçâom.
5. Lavagem mediante ocultação da propriedade de apartamento.

O denui1ciado YOUSSEF, com a participação do denunciado CARLOS ALBERTO,
adquiriu e ocultou a propriedade imóvel situado no Condomínio Editicio Walk Vila Nova, em São
Paulo-SP, apartamento 1 l i , adquirido com o produto e proveito dos crimes antecedentes, sobretudo
de crimes contra o sistema financeiro nacional, acima indicados. Referido imóvel, que possui valor
atual de RS 3.727.733,56228 , foi adquirido em nome da empresa GFD lnvest. Ltda., no ano de
2009, empresa esta que não se encontra em nome do denunciado YOUSSEF.

Inicialmente, verificou-se que o denunciado YOUSSEF declarou à Receita Federal
do Brasil valores muito abaixo daqueles que indicam seu padrão de vida. Assim, no ano-calendário
2010, declarou rendimentos tributáveis de R$ 507,1 mil, com valor total dos bens: R$ 381,2 mil.
No ano ano-calendário 2012, declarou rendimentos tributáveis: R$ 818.7 mil e bens no valor de R$
381,2 miJll9.

Apesar disso, o denunciado YOUSSEF levava uma vida de luxo, incompatível com
rendimentos e bens declarados. Morava em imóvel incompatível com seus rendimentos e
patrimônio declarados - só o imóvel valia quase quatro milhões d e reais, muito acima do
patrimônio declarado -, andava em veículos de alto padrão. blindados, possuía helicóptero, barcos e
estava pesquisando a compra de um avião.

Vejamos alguns elementos nesse sentido.
227Por exemplo, consta no seguinte no RJF 11100 (autos 1446 evento 1.16) que entre 2009 e 2013, o administrador da
GFD Carlos Alberto Pereira da Costa fez inúmeros saques e depósitos em espécie, em valores unitários acima de R$
100 mil, nas contas da empresa GFD e em contas de terceiros. Ademais, a GFD. por seu administrador Carlos Alberto
Pereira da Costa, celebrou em 2011 contratos de consultoria financeira e investimentos com Expandir Participações
S. A., dentre outros. (autos 1446 evento 1.9). Estes fatos serao tratados em outras investigações e imputações.
228Unidade 231m' (Tipo). Valor de estimativa médio atualizado em 14/04120 14.hnp:J/www.l;23i.eom.br/condominio7826nbllb.html. O 123i funciona pam o mercado imobiliário como um consolidador de informaçõ•. · iamcnle são
es de ransaçõ.,s. etc
renlizadus milhares de contribuições de imagens, caractcrfsticas. informações técnicas. v
fomecidas por compr.1dores, vendedores. cotTetores, imobiliárias e incorporadores. As · fonnaçõ s9o unulismlllS.
confim10dus c disponibili7.adas imediatamente ao vi,itante.
229Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR eventos 76.3, 76.4, 76.8 e 76.9
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Entre 28.06.2010 e 23.09.2010, por e-mail, YOUSSEF (paulogoia58@hotmail.com)
recebe mensagens sobre barcos e aviõés a serem adquiridos por ele. O avião valia entre USS 6,5 a

US$ 6,9 milhões.m

Em 26.09.2011, por e-mail, a corretora Adriana Nascimento. da Corretora
Imobiliária Direto da Construtora Tecnisa, oferece a YOUSSEF uma cobertura com 405m2 de área
privativa no valor de RS 4,7 ruilhões.131

Em 20.02.2013, por e-mail, YOUSSEF (a.youssej@live.com) recebe mensagem de
Rubens Corte llazzo, Aircraft Sales Manager da Maga Aviation, sobre possível compra por
YOUSSEF de tun avião Lenrjct 45 S/N 115 PP-JAW ano 2000. YOUSSEF fez oferta de ~
milhões de dólares pelo avião, mas o dono do avião não a aceitou.231 Da mesma forma, em
03.02.2014, por e-mail, YOUSSEF (a.youss~l@live.com) recebe mensagem sobre oferta de compra
de um avião Learjet 45, avaliado em USS 2 milhões. No mesmo e-mail, em 12.02.20 14,
YOUSSEF recebe mensagem pessoa que está na Itália avaliando as condições do avião LearJet

4S.m

Relembre-se, ademais, que YOUSSEF, em um dos diálogos mencionados acima,
reclama que a comissão de quatro milhões de reais seria baixa. Os valores por ele movimentados e
enviados para o exterior são também milionários. Isto. somado ao fato de que YOUSSEF possui
envolv imento há mais de vinte anos com crimes contra o sistema financeiro - já tendo tido mais
de cento c cinqucnta milhões de reais em sua conta, conforme por ele mesmo declarado em um
diálogo, somado ao fato de não apresentar atividade lícita que justificasse seu patrimônio de
fato e seu padrão de vida - indica que os valores movimentados pelo denunciado - valores
expressivos, ressalte-se mais uma vez - são provenientes dos crimes antecedentes.

(f

Assim, como YOUSSEF não possuía rend imentos lícitos para justificar seu
230Processo 5049597-93.2013.404 .7000/PR, Evento 54, PETI, pp. 26-33
231 Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evento 76.1 pp. 14·15.
232 Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evento 76.1 pp. 30-33.
233 Processo 5049597-93.20 13.404.7000/PR evento 108.1 pp. 12-15 e evento 108.5 pp. 1-3

·
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patrimônio e nível de vida, provenientes dos crimes indicados acima, oculta o proveito dos crimes
antecedentes e propriedade de seus bens, colocando-os em nome de terceiros ou em nome de
em presas.

Dessa forma, YOUSSEF, com a participação do denunciado CARLOS ALBERTO,
adquiriu e ocultou a propriedade imóvel situado no Condomínio Edifício Walk Vila Nova, em São
Pau1o-SP, apartamento 111 , adquirido com o produto e proveito dos crimes antecedentes, sobretudo
de crimes contra o sistema finru1ceiro nacional, acima indicados. Referido imóvel, que possui valor
atual de R$ 3.727.733,5623\ foi adquirido em nome da empresa GFD Invest. Ltda., no ano de
2009, empresa esta que não se encontra em nome do denunciado YOUSSEF.

Conforme já salientado, YOUSSEF mora no referido imóvel. Foi identificado, na
conta de e·mail de YOUSSEF o boleto de condomínio referente ao apattamento.m O pagador do
condomínio (no valor de R$ 3.094,64 em 13.12.2013) do imóvel é GFD Invest. Ltda., que tem
endereço

Da

2961

Av. Dr. Renato Paes de Barros, 778, 2° andar, llaim Bibi, São Paulo-SP, endereço do

escritório de YOUSSE.F. Conforme visto, a empresa GFD foi constituída a partir de duas empresas

o.ffshore (DEVONSHIRE GLOBAL FUND e DEVONSH!RE LATAM INVESTMENTS LLC),
lendo como administrador o denunciado CARLOS ALBERTO.

O apartamento foi comprado por GFD Investimentos Ltda. em dezembro de 2009.
Inclusive, consta averbação da celebração contramal de compra e venda do apartamento 111 no
Edificio Walk Vila Nova na Junta Comercial, datada de 07 .12.2009.~36

Porém, a GFD, em verdade, é gerenciada pelo denunciado YOUSSEF, conforme
234Unidade 231m' (Tipo). Valor de estimativa médio atualizado em 14/04120 14.http://www.l23i.com.br/condominio7826abllb html. O 123i funciona para o mercado imobiliário como um consolidndor de informações. Diariamente são
realizadas milhares de contribuições de imagens, caroctcrlsticas. infom1ações técnicas, valores de lransaçõcs. etc
l"omecidas por comprodorcs, vendedores. corretores, imobililirias c incorporadores. As informações silo analisadas,
confirmadas c disponibili.mdos imediatamente uo visitnnll!.
235Conforme reportado no Processo 5049597-93.20!3.404.7000/PR, Evento 54, PETI, Página 6 e seguintes.
236Consta, na junta comercial, a averbação nos seguintes tennos: "SESSÃO: 23/05/2011. ARQUIVAMENTO DE
A.R.Q., DATADA DE: 07/12/2009. APROVACAO DE CELEBRACAO CONTRATUAL DE COMPRE E VENDA
DA UNIDADE HABITACIONAL,APARTAMENTO III,SITUADA NO CONDOMlNIO EDIFICIO WALK VILA
• S FICIENTES
NOVA CNPJ l0.502.564/000 1-86,BEM COMO A RATIFICACAO DOS ATOS N E C E \11T
PARA A SUA CONSECUCAO".
Y
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visto acima à saciedade, e o imóvel é de propriedade efetivamente de YOUSSEF. Além de residir
no imóvel, em 0 1.09.2012 r ecebeu proposta de compra do apartamento da corretora Adriana
Nascimento, da Corretora lmobiliária Direto da Construtora Tecnisa. 237 Por sua vez, o denunciado
CAULOS ALBERTO, em verdade, ê empregado de YOUSSEF e, assim, contribuiu
conscientemente para ocultar o patrimônio adquirido com os produtos dos crimes antecedentes.

P EDIDOS
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia a Vossa Excelência:
(i) ALBE RTO YOUSSEF,
LEONARDO MEffiELLES , LEANDRO
MEffiELLES, PEDRO ARGESE JUNIOR, ESDRA DE ARANTES
FE RREIRA, RAPHAEL FLORES RODRlGUE Z e CARLOS ALBERTO
PE REIRA DA COSTA como incursos nos art. 2° da Lei 12.850, art. 16 da Lei
7.492/86, e, por 3.649 vezes, no art. 22, caput e seu parágrafo único, da Lei 7.492/86,
assim como art. 2 1, parágrafo único, também da Lei 7.492/86, na forma do art. 69 e
7 1, do Código Penal;
(ü) ALBE RTO YOUSSEF e CARLOS ALBERTO P ERE lRA DA COSTA como
incursos, ainda, no art. 1°, inc. Vl, da Lei 9.613/ 1998, por duas vezes, na forma do
art. 69.

Em razão da promoção da presente ação penal, requer-se a Vossa Excelência:
a) a juntada dos documentos anexos, consistentes em tabelas mencionadas ao longo
desta denúncia;
b) o recebimento e processamento da denúncia, com a citação dos denunciados para
o devido processo penal e oitiva das testemunhas abaixo arroladas;
c) confinnadas as imputações, as condenações dos denunciados; e
d) perdimento dos bens indicados na presente denúncia como produto do crime de
lavagem de capitais, sobretudo do imóvel situado no Condomínio Ediflcio Walk Vila
Nova, em São Paulo-SP, apartame11to 11 1;
e) o arbitramento de valor minimo de reparação dos danos causados pela infração,
com base no art. 387, caput e IV, CPP, no montante do valor tottal envolvido nas
transações (USS 444.659.188,75), englobando-se na estimativa os danos ao sistema
financeiro e econômico. Ressalte-se que a natureza dos delitos não deve servir de
óbice à medida, podendo-se fazer uma analogia com o caso do homicídio, em que O :
dano à vida é impalpável, mas se tem reconhecido o c a
meb v ·rbitramenlo,
237Processo 5049597-93.2013.404 .7000/ PR evento 54. 1 pp. 6-1 2 c evento 76.1 p. 14.
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independentemente de prova do valor da vida. N~sse caso específico de bens
jurídicos de dificil aquilatação, não há o que "provar" no tocante ao valor do dano
para além da própria prova dos fatos que ocasionam o dano. Assim, não há que se
alegar que seria necessária alguma discussão adicional para fixação da indenização,
pois o debate dos fatos, que coincidem com os fatos imputados, ocorreu ao longo do
processo criminal

l
j

!

I

Rol de Testemunhas:
1) ENIVALDO QUADRADO, endereço residellcial na Rua Jacinto Funari, 101. casa, Jardim
Europa, Assis-SP.

2) WALDOMIRO DE OU VElRA - endereço residencial na Estrada Municipal Benedicto
Antonio Ragani, 2300, próximo à Rodovia Dom Pedro l, Chácara Recanto Três Corações,
bairro Pinheirinho, Itatiba-SP, endereço comercial na Rua José Debieux, 35, sala 36,
Santana, São Paulo-SP.

Curitiba, 22 de abril

ORLANDO MARTELLO
Procurador Regional da República
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Aos dois dias dois do mês de dezembro, do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, certifico, para os
devidos fins, que este volume de número 9 (nove), com folhas
numeradas de 2614 a 2943-A, pertencente à Denúncia por Crime
de Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira

Bicudo , Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em
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AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados , autuo os documentos
que

se

seguem,

referentes

à

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,

Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em desfavor da
Excelentíssima Senh

res1 . e ~República , Dilma Vana

=~.uss~ff: ~~c~ .. ~~17:0 9. E:~~r~ co~~~i~
il a, Secretário-Gera da Mesa, lavro e subscrevo a
1
presente a tuaç o.
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FORCA TAREFA LAVA JATO

EXCELENTÍSSI MO SENHOR JUIZ FEDERAL DA
PARANÁ

VARA CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA
JATO. PAGAMENTO DE PROPINA PELA EMPRESA ENGEVIX ENGENHARIA AO EX-DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA. POR
INTERMÉDIO DE EMPRESAS VINCULADAS A ALBERTO
YOUSSEF E DA COSTA GLOBAL. APUCAÇÃO DAS SAN1
ÇÕES DA LEI 8.429/92 •

O MINI STÉRIO PÚBUCO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência, propor
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face de:
PAULO ROBERTO COSTA (ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS), brasileiro,
casado, nascido em 01/01/1954, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina Pereira da
Silva Costa, natural de Monte Alegre/PR, instrução, instrução terceiro grau completo,
profissão Engenheiro, portador do documento de idade n° 1708889876/CREA/RJ, CPF
302612879-15, com endereço na Rua Ivando de Azambuja, casa 30, condomínio Rio
Mar IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, atualmente recolhido em prisão domiciliar no
Rio de Janeiro/RJ;
JACKSON EMPREENDIMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:
02.357.415/0001-42, com endereço na AI. Araguaia, 3571, 2° andar, Tamboré, CEP:
06.455-000, Barueri/SP;
ENGEVIX

ENGEN HARIA

1 Sumário ao final da petição.

S/ A,

pessoa

jurídica

de

direito

privado,

CNPJ :
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00.103.582/0001-31, com endereço na Alameda Araguaia, 3571, CEP: 06455-000,
Barueri/5P, Tel: (55) 11 2106 0100;

GERSON DE MELLO ALMADA (sócio da Engevix EngenhariaS/A; ocupa o
cargo de vice-presidente da empresa), brasileiro, divorciado, engenheiro,
inscrito no CPF sob n° 673.907.068-72, nascido em 15/07/1950, natural de
São Paulo, f ilho de Neusa Toledo Almada e Odilon de Mello Almada Junior,
com endereço à Rua Desembargador Amorim Lima, n° 250, apartamento
81, CEP 05616-030, Morumbi, São Paulo/SP. atualmente recolhido no
Departamento de Polícia Federal de Curitiba/PR;

CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO (diretor técnico da Engevix
Engenharia S/A), brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob n°
007.483.558-04, nascido em 04/08/1955, natural de São Pau lo, filho de
Doris Therezinha Strauch Albero e Sergil A lbero, com endereço à Rua
Nicolas Abou Nicolas, n° 2, CEP 06030-360, Parque dos Príncipes,
Osasco/SP.

NEWTON PRADO JUNIOR (diretor técnico da Engevix Engenharia S/A),
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob n°
883.587.808-00, nascido em 25/10/1957, natural de Santos/SP. filho de
Maria Therezinha Gouvea Prado e Newton Prado, com endereço à Rua
Clóvis Bevilaqua, n° 18, apartamento 31, Boqueirão, Santos/SP. CEP 11045350.

LUIZ ROBERTO PEREIRA, brasi leiro, nascido em 08/02/1950, filho de Eva
Schimidt Pereira e Luiz Antônio Pereira, natural de Jundiaí- SP. engenheiro
civil, portador do RG: 4.361.479-SSP/SP, CPF: 600.279.838-20, Passaporte:
FF432483- Vai. 12/02/2017, com endereço de Rua
Dardanelos,411,
apto.l11 , Alto da Lapa, na cidade de São Pau lo -SP. CEP: 05468-010.

nos termos a seguir expostos:
I- SÍNTESE E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO
A presente ação decorre dos desdobramentos cíveis das apurações realizadas no âmbito da Operação Lava Jato, relacionadas a crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem econômica e contra a administração pública, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Dentre os diversos delitos identificados, foi comprovada a existência de um
esquema controlado por diretores da sociedade de economia mista PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, por meio do qual empreiteiras cartelizadas contratadas para a execução
2de 89

2967

2968

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

de obras da empresa acordavam o pagamento de um percentual dos valores dos contratos
como propina, em troca do beneplácito desses diretores à consecução de interesses das empreiteiras junto à PETROBRAS.
Esses recursos eram recebidos por operadores financeiros - profissionais
dedicados à lavagem do dinheiro - a mando dos diretores da PETROBRAS, que em seguida
promoviam a repartição do dinheiro entre os próprios empregados da empresa, partidos políticos e agentes políticos.
Nesse contexto, a presente ação tem por objeto especificamente o recebimento de propina sob o comando do Diretor PAULO ROBERTO COSTA, para si e para terceiros, no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, pagas pela empresa ENGEVIX

ENGENHARIA, por intermédio de transações fictícias via empresas de fachada operadas pelo
doleiro ALBERTO YOUSSEF (arts. 9°,

caput, I, Vll e X, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

Almeja-se nesta ação, portanto, provimento declaratório da prática de atos
de improbidade administrativa pelo ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, PAULO

ROBERTO COSTA, e a condenação dos particulares que concorreram para a prática dos atos
ímprobos e deles se beneficiaram nas penas cominadas no art. 12, I, da Lei 8.429/92.
Registra-se que o ato de receber qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de função pública já constitui, por si só, ato de improbidade
(art. 9°,

caput e VII, da Lei 8.429/92)2 , e notadamente se o pagamento adveio de quem tinha

interesse com potencialidade de ser amparado por ação ou omissão do agente público (art.

9°, I, da Lei 8.429/92f Ou seja, não é necessário demonstrar que o pagamento tinha por
2 (Lei 8.429/92) "Art. 9' Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1' desta lei, e
notadamente:
[ ...]

Vil - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público;
[ ...]."

3 (Lei 8.429/92) "Art. 9' [...]:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por acão ou omissão
decorrente das atribuições do agente público;
[ ...]:'
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objetivo a prática de um ato específico pelo agente, ou que esse ato tenha sido efetivamente
praticado, sendo suficiente a demonstração do enriquecimento sem causa do agente público
e o interesse do corruptor em ações ou omissões daquele agente, consoante expressamente
dispõe o art. 9° da Lei 8.429/92.
Nos fatos narrados nos autos, entretanto, é possível ir além e demonstrar
concretamente a prática de atos comissivos e omissivos do ex-Diretor PAULO ROBERTO
COSTA em favor de interesses do Grupo ENGEVIX na PETROBRAS.
Em relação à omissão, PAULO ROBERTO COSTA tinha ciência do
funcionamento de um cartel de empreiteiras em detrimento da PETROBRAS e, cooptado
pelos pagamentos de propina, manteve-se conivente e omitiu-se nos deveres que decorriam
de seu ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as
providências cabíveis em seu âmbito de atuação. Assim, sua conduta também se amolda ao
inciso X do art. 9° da Lei 8.429/924•
Tais atos, a par de configurarem enriquecimento ilícito, também causaram
evidente prejuízo ao erário e violaram os princípios da Administração Pública. Dessa forma,
também constituem atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei
8.429/92.
Registra-se que não é objeto d est a ação o sobrepreço ocorrido em cada
licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas empreiteiras cartelizadas, derivados da
frustração da licitude de diversos procedimentos licitatórios da empresa em razão da atuação
do cartel em conluio com PAULO ROBERTO COSTA e outros empregados da PETROBRAS.
Ou seja, o sobrepreço decorrente da formação do cartel e de benefícios concedidos às
empresas cartelizadas nos procedimentos licitatórios será objeto de ações de improbidade
específicas para cada licitação ou contrato (art. 10, V e VIII, da Lei 8.429/92) 5, limitando-se
4 (lei 8.429/92) "Art. 9• [...]:
[... ]

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
oficio. providência ou declaracão a que esteja obrigado;
[ ...)."

5 (lei 8.429/92) "Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e
notadamente:
[ ...]
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao
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esta ação ao recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA, pagas pelas
empresas rés.
Assim, serão objeto de ações aut ônomas:
a) os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e
de contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e Vlll, da Lei
8.429/92), e o ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos;
b) a participação de agentes políticos e partidos políticos como indutores e
beneficiários dos atos de improbidade imputados a PAULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes (art. 9°, caput, I. VII e X, c/c art. 3°, ambos da Lei 8.429/92);
c) as vantagens indevidas pagas por outras empreiteiras a PAULO ROBER-

TO COSTA, aquelas pagas pelas empreiteiras a diretores e empregados do alto escalão de
outras áreas da PETROBRAS e, ainda, as vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras por
intermédio de outros operadores financeiros que não ALBERTO YOUSSEF (art. 9° caput,

L VII e

X, da Lei 8.429/92).

ll- DA OPERAÇÃO LAVA JATO
Foi deflagrada, em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato, com o intuito, em um primeiro momento, de apurar diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio,
abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional.
Com o avançar das investigações, desvelou-se a existência de um gigantesco esquema criminoso envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrup-

ção e lavagem de dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as empresas ENGEVIX ENGENHARIA, OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA,
TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, GALVÃO, GDK e SETAL, possibilitando que fosse fraudada a competitividade dos
procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os
de mercado;
[...]

vm- frustrar a licitude de processo licitatério ou dispensá-lo indevidamente;
[ ...]."
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anos de 2004 e 2014, majorando os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste cartel
de grandes empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados públicos do alto
escalão da PETROBRAS, notadamente dos então Diretores de Abastecimento e de Serviços,
PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, assim como foram recrutados, para a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos, ALBERTO YOUSSEF e outros grandes operadores e
doleiros em atividade no mercado negro brasileiro e internacional.
Em seus interrogatórios judiciais, prestados na Ação Penal 502621282.2014.404.70006, ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA revelaram dados que apontam para a prática de corrupção em diversas diretorias da Petrobras, ou seja, outros núcleos
de corrupção dentro da companhia, que também tinham o intuito de beneficiar o cartel de
empreiteiras e desviar verbas públicas para si e para agentes públicos e partidos políticos.
No âmbito criminal, os réus foram denunciados7 pela prática dos delitos de
organização criminosa (art. 1°, § 1°, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa e passiva (arts. 333 e
317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/98) e crimes contra o sistema
financeiro nacional (arts. 16, 21, parágrafo único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei
7.492/1986). Tais condutas têm inegáveis reflexos no âmbito cível, em especial no campo
de aplicação das Leis 7.347/85, 8.429/92 e 12.846/13, entre outros diplomas legais8 •

ID- DA SISTEMÁTICA DE PAGAMENTOS DE PROPINA NA PETROBRAS

ID.l - O esquema de pagamento de propina.
As investigações revelaram a prática nefasta de pagamentos de propina por
empreiteiras nos contratos celebrados no âmbito da Petrobras, cuidadosamente orquestrada
e em porcentagem que girava em torno de ao menos 3% do valor das contratações, valor
que poderia ser bem maior no caso de aditivos.
6

Doe 12.

7 A denúncia relacionada especificamente a este caso foi oferecida nos autos n° 508335189.2014.404.7000/PR - Doe 55.
8 As provas obtidas nas investigações criminais realizadas na Operação Lava Jato foram
compartilhadas para utilização em ações de improbidade administrativa pelo Juízo da 13• Vara
Federal da Seção Judiciária de Curitiba, em decisão proferida nos autos n° 507369778.2014.404.7000/PR.
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9

Conforme descrito por PAULO ROBERTO COSTA e por ALBERTO YOUSSEF

em seus interrogatórios na Ação Penal na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos

1025 e 1101), a part ir do ano de 2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, houve o pagamento
de vantagens indevidas aos empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles indicadas
no montante de ao menos 3% do valor total dos contratos. O pagamento de propina também ocorria nas hipóteses de aditivos contratuais. ou seja, o percentual era calculado sobre o
valor total dos contratos e aditivos celebrados por empreiteiras com a PETROBRAS.
Na divisão das vantagens indevidas, o valor da propina repassada a PAULO
ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sobretudo operadores financeiros do mercado negro e Integrantes do Partido Progress1sta (PP), era de ao menos 1% do valo r total do
contrato, no âmbito da Diretoria de Abastecimento. Por sua vez, o valor da propina repassada
a empregados corrompidos da Diretoria de Serviços, em especial RENATO DUQUE, era de ao
menos 2%, também do valor total do contrato, sendo que parte desses valores seria destina9 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.70JO (Eventos 1025 e 1101)- Doe 12:
"[...]
Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que
precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes.
porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente. as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[...]
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: -Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[ ...]"
No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"[...]

Interrogado: -Sim senhor. Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia
que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1%.
[ ...]"
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ria Internacional da PETROBRAS também era devida uma parcela de propina, para distribuição ao Diretor e ao partido político responsável por sua indicação para o cargoa.
A destinação de parcela relevante dos recursos recebidos sob o comando
de PAULO ROBERTO COSTA a integrantes do Partido Progressista decorria do fato de ter
sido este partido político o responsável pela indicação do réu para o cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRASu
10 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212·82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 12:
"[...]
Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes públicos, é isso?
Intermgado: - Perfeito.
lnter,r ogado:- [...].Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi
colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse
de Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para
o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[... ]

Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: - Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[ ...]"

li Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 12:
"[...]

Juiz Federal: - E os diretores também da Petrobras também recebiam parcela desses valores?
Interrogado: -Olha, em relação à Diretoria de Serviços, era, todos, todos sabiam, que t inham um
percentual desses contratos da área de Abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT. Através da Diretoria de Serviços. Outras diretorias como gás e energia, e como exploração e produção,
também eram PT, então você tinha PT na Diretoria de Exploração e Produção, PT na Diretoria de
Gás e Energia e PT na área de serviço. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é
que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para, diretamente para o PT. Não era, não tinha participação do PP porque eram diretorias indicadas, tanto para execução do serviço, quanto para o negócio, PT com PT. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o
PT. A Diretoria Internacional. tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que
eram repassados para o PMDB. na Diretoria Internacional.
[...]

Interrogado: [...] Dentro da Diretoria Internacional, era o Nestor Cerveró, que foi indicado por um
político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB.
[...]"
12 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 12:
"[...]

Juiz Federal: - Uma referência na acusação que o senhor teria assumido essa posição de Diretor de
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Assim, na Diretoria de Abastecimento, o réu PAULO ROBERTO COSTA tinha a gerência e o comando da destinação dos recursos, dividindo-os para si e para terceiros.
Nessa Diretoria, o montante da propina, correspondente a 1 % do valor dos contratos, era dividido, em média, da seguinte forma:
- 60% era destinado a um caixa geral operado por JOSÉ JANENE

e ALBER-

TO YOUSSEF até o ano de 2008, e somente por ALBERTO YOUSSEF a partir
de então, para posterior repasse a agentes políticos, em sua grande maioria
do Partido Progressista (PP) 13;
Abastecimento por conta de uma indicação política do ex-Deputado Federal José Janene. O que o
senhor pode me dizer a esse respeito?
Interrogado: -Perfeito. É. foi, esta correta essa colocação, a Petrobras, desde que eu me conheço
como Petrobras, as diretorias da Petrobras, e a presidência da Petrobras foram sempre por

indicação política. Eu dava sempre o exemplo aí, nas discussões aí, como General, ninguém chega
a General se não for indicado. Você, dentro de uma força, forças armadas, você para como Coronel
e se reforma como Coronel. Então, as diretorias da Petrobras, quer seja no governo Sarney, quer
seja no governo Collor, quer seja no governo Itamar Franco, quer seja no governo Fernando Henrique, quer seja nos governos do Presidente Lula, foram sempre por indicação política, e eu fui indicado, realmente. pelo PP, para assumir essa Diretoria de Abastecimento.
[ ...]

Interrogado: - O Conselho de Administração da Petrobrás, ela examina sua competência técnica, e
eu, nos 27 anos de companhia, antes de exercer a Diretoria de Abastecimento, todos os cargos que
eu exerci dentro da companhia foi especifcamente por competência 1 técnica. Então eu fui gerente
da, principal gerente da maior unidade de produção da Bacia de Campos, de 1900 e..., do ano de
2000, não, desculpe de 1990 a 95, por exclusiva competência técnica. Como eu mencionei aqui,
para chegar à diretoria da Petrobras não basta competência técnica. se não tiver a indicação
política. não chega. Então, o objetivo sempre do conselho é olhar a capacidade técnica e a indicação política que dá suporte àquela indicação.
(...]"

13 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 12:
"[...]

Juiz Federal: - E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso?
Interrogado: -Muito bem. O que era para direcionamento do PP , praticamente até 2008, início
de 2008, quem conduzia isso, diretameme esse processo, era o deputado José Janene. Ele era o
responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e veio a fa lecer em 2010.
De 2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse trabalho passou a ser executado pelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E...
Interrogado: - Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, exat..., como funcionava, como
esse dinheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro tomava?
Interrogado: -0 meu contato, Excelência, sempre foi a nível de Presidente e diretor das empresas,
eu não tinha contato com pessoal. vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato, passava-se algum tempo, que, depois de assinado o contrato, a primeira medição que a Petrobras faz de serviço é trinta dias; executa o serviço, a Petrobras mede e paga trinta dias depois.
Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de
sessenta dias. Então, normalmente, após esse, esses sessenta dias, é que era possível então execu9de 89
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notas fiscais, despesas de envio etc;
- 20% eram d ivididos entre o próprio PAULO ROBERTO COSTA e os operadores do esquema, da seguinte fo rma:
- 70% eram apropriados por PAULO ROBERTO COSTA;
- 30% eram retidos pelo falecido Deputado JOSÉ JANEN E e, posteriormente, por ALBERTO YOUSSEF.
Em suma, a par de o réu PAULO ROBERTO COSTA auferir para si apenas
aproximadamente 14% do valor da propina, todo o montante de 1o/o do valor dos contratos
vinculados à Diretoria de Abastecimento era pago em razão do cargo de Diretor que ocupava, e era ele quem detinha, em conjunto com o Partido Progressista (PP), o comando sob o
caixa geral operado por ALBERTO YOUSSEF.
Esse esquema criminoso de pagamento de propinas pode ser descrito
como um processo de três etapas.
(1)

Conforme já

narrado

acima,

t odas

as

empresas

cartelizadas

participantes do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e com outros
ta r esses paga mentes. Então, o deputado José Janene, na época, ex-deputado porque em 2008 e le

já não era mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, não é? Com o pessoal também não só a nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores então eram repassados para ele. e depois. mais na frente. para o Alberto Voussef. Agora,
dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato.
Não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então o que é que acontecia? É, vamos
dizer, ou o Alberto ou o Janene faziam esse contato, e esse dinheiro então ia para essa distribuição política, através deles, agora ...
[...]

Juiz Federal: - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o
senhor recebia parte desses valores?
Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%, que era
para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais. um
pouco menos, 60% ia para o partido... 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa
para envio, etc. etc. São todos valores médios. pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o Alberto Voussef.
Juiz Federal:- E como é que o senhor recebia sua parcela?
Interrogado: -Eu recebia em espécie. normalmente na minha casa ou num shopping ou no
escritório, depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria.
Juiz Federal: - Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Interrogado: - Normalmente o Alberto Voussef ou o Janene.
[ ...]"
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funcionários da Estatal, como RENATO DUQUE, um compromisso previamente estabelecido,
com promessas mútuas que foram reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de,
respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3%
do valor integral de todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo
inclusive ser superior a esse percentual em caso de aditivos contratuais. Operadores do
esquema, dentre os quais ALBERTO YOUSSEF, tinham pleno conhecimento do ajuste e
contribuíam ativamente para que ele funcionasse.
Como contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados da
PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de manterem-se coniventes

quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal,
omitindo-se nos

deveres que decorriam de seus ofícios, sobretudo o

dever de

imediatamente informar irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos
de atuação.
Paralelamente,

também

fazia

parte

do

compromisso

previamente

estabelecido ent re corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, PAULO
ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE (este último não arrolado no polo passivo desta ação) e

outros empregados corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no
interesse da otimização do funcionamento do Cartel.
(2) Em um segundo momento, após o efetivo início dos procedimentos
licitatórios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente estabelecidos entre as
empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados vinham a ser confirmados
entre os agentes envolvidos.
Segundo o modus operandi da organização criminosa, as empresas
integrantes do Cartel se reuniam e, de acordo com os seus exclusivos interesses, definiam
qual(is) delas iria(m) vencer determinado certame para, em seguida, apresentar o nome da
"escolhida" diretamente ou por intermédio de operadores como ALBERTO YOUSSEF 14, aos
14 Em seu interrogatório judicial 5026212-822014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 12, ALBERTO

YOUSSEF respondeu que:
"[...]

Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então que elas se reuniam? Os executivos
dessas empresas confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Público Federal: - E, e como funcionava daí, depois que elas definissem a empresa que
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empregados da PETROBRAS, entre eles PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e
outros.
Assim, tão logo PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro
empregado cormmpido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebiam o nome
da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação, eles, consolidando
no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiam-se em relação ao
funcionamento do cartel e, quando necessário, passavam a tomar ou determinar as
providências necessárias para que a escolha se concretizasse.
Tais ajustes e acertos entre as partes envolvidas, reconhecidos pele próprio
ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Doe 12), não só consumavam
a promessa de vantagem por parte da empreiteira corruptora, como t ambém a sua aceitação
pelos empregados corrompidos.
(3} A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrit o se dava
logo após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da empreiteira
cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos pagamentos pela
PETROBRAS.

Nesse momento ALBERTO YOUSSEF, operador usado para o pagamento de
propinas a PAULO ROBERTO COSTA, passava a entrar em contato com os representantes da
empreiteira selecionada para com eles iniciar as tratativas sobre aspectos específicos do
repasse das vantagens indevidas aos empregados corrompidos e demais agentes por eles
indicados, em decorrência da obra que seria executada.
Era nesse moment o que os valo res das propinas também começavam a ser
destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas por eles
indicadas.

seria a vencedora pra um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor
Paulo Roberto Costa?
Interrogado: - [ra entregue uma lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era
dito quem ia ser, quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministério Público Federal: - Em qual momento era repassada essa lista?
Interrogado: - Logo que, que ia se existir os convites.
Ministério Público Federal: - Abriu o certame, a lista já era passada?
Inter rogado: - Sim.

r...r
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principalmente quatro modalidades: 1) celebração de contratos simulados, com a indicação
de falsos objetos, com empresas de fachada, controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega de numerário em espécie no escritório de
YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores
em contas mantidas por ambos no exterior. A seguir, será detalhado o funcionamento das
duas primeiras modalidades.
Para facilitar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos
recursos que alimentaram o esquema criminoso:

Di.L,.i:

Cartelde Em""jm:~.u
cor.tra.tada:spe~

Petrooras:
Odebrecht,UTC,Camuio
CQ(Jt!4, TECHINT,Aodntdc
Gutlerre~ MenduJuntor.

Promon,MPE..SETAlSOG,OAS,

5

5
$

5

s
s
s
s

;L_~==========~~~~~==~--~
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111.2 - Pagamentos realizados por intermédio de empresas de fachada operadas por
ALBERTO YOUSSEF
Restou apurado que um dos principais métodos para a lavagem do produto
dos crimes praticados pela organização criminosa em questão consistiu na celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, especialmente de serviços de
consultoria fictícios, e a emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas de
fachada.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro do esquema e do
mercado negro, lançou mão de quatro empresas para tal finalidade: MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos. Enquanto as três primeiras
empresas, administradas e mantidas por WALDOMIRO DE OUVEIRA e utilizadas sobretudo
por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não exerciam qualquer atividade empresarial, a empresa
GFD, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF, existia, mas jamais prestou serviços às
empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, de modo que não há qualquer
justificativa econômica lícita para os pagamentos que delas receberam.
A ausência de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais tais
empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcionamento de fato no caso das empresas
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, pode ser inferida facilmente a partir dos
quadros abaixo expostos, nos quais constam o quantitativo e a relação de empregados que
com elas mantiveram vínculo trabalhista entre os anos de 2009 e 2014 (dados extraídos do
Sistema CNIS- Doe 22):
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I

Quadro de empregados registrados

2009

MO Consultoria Comercial
Laudos Estatísticos ltda

2010

2011

2012

/013

2014

e O

o

1*

o

o

o

o

lo

lo
lo

l

Empreiteira Rigidez

-RCI Software e Hardware ldta

o

o

GFD Investimentos ltda

o

16**

14**

lo

lo

lo

o

o

o

14**

lo

-

Lo
-

Nome empre gado

Término
vínculo

Início vínculo

* MO Consultoria Comercial e Gabriela Finsterbush Neves 01/06/2011
Laudos Estatísticos ltda

** GFD Investimentos Ltda

124/01!2012

- -

Carlos Alberto Pereira da 01/06/2010
Costa

-

04/12/2012

-

Damaris Cristina Marcatto

Natalia Marcondes Lopes 05/07/2010
Patrinicola
Rute Santos Gonzales

I

15/09/2010

-

-

-

Jefferson Cesar de Oliveira 18/01/2011

r--

-

01/10/2012

1

o4;o7;2ou

Mareio Tadeu Silva Junior

04/10/01

I01/01/2011

Bianca Roli Tancredi

01/09/2010

129/11/2011

Victoria Gimenez Santos 01/10/2010
Romano

r

/12/2010

O reconhecimento de tais pessoas jurídicas como empresas de "fachada"
utilizadas pelas empreiteiras contratadas pela PETROBRAS unicamente para a celebração de
contratos fraudulentos, emissão de notas fiscais falsas, recebimento, ocultação e repasse de
"propinas", foi realizado no curso das investigações por diversas testemunhas e também
pelos próprios agentes responsáveis pelas prática dos delitos.
WALDOMJRO DE OLIVEIRA admitiu por ocasião de seu interrogatório na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167 - Doe 23) que foi responsável pela
gestão das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, figurando
formalmente no quadro soCietário da pnme1ra e possumdo procuração com amplos poderes
para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que cedeu tais empresas e suas respectivas
contas bancárias para ALBERTO YOUSSEF, a fim de que ele as utilizasse para o recebimento e
distribuição de vantagens indevidas. Além disso, WALDOMIRO reconheceu que, para ocultar
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referidas empresas contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, assim como
emitidas notas fiscais "frias".
MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, ouvida na condição de testemunha no
curso da ação penal 5025699-17.2014.404.7000 (evento 454- Doe 24), afirmou que prestou
serviços de natureza contábil à organização criminosa chefiada por ALBERTO YOUSSEF por
intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria Contábil. Reconheceu, ainda, que
ALBERTO YOUSSEF teria utilizado a empresa GFD Investimentos, por ele controlada, e as
empresas

MO

Consultoria,

Empreitei-a

Rig idez

e

RCI

Software,

controladas

por

WALDOMIRO, para a emissão de notas fiscais falsas, especificando que nenhuma delas
possuía est rutura física e de recursos humanos para a prestação de serviços que constavam
nas notas por elas emitidas.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, administrador formal da GFD
Investimentos,

também

reconheceu

em

seu

interrogatório

(ação

penal

5025699-

17.2014.404.7000, evento 475 - Doe 25) que tal empresa era gerida de fato por ALBERTO
YOUSSEF, que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio da celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos.
O próprio ALBERTO YOUSSEF, ao ser interrogado na ação penal n°
5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.101 - Doe 12) confessou que se utilizava das empresas
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software para operacionalizar o repasse de
propinas oriundas de empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. De acordo com YOUSSEF,
ele efetuava o pagamento de 14,5% do valor da transação para WALDOMIRO DE OLIVEIRA,
responsável pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos
fraudulentos com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fiscais frias
para justificar a transferência dos valores. Do mesmo modo, ALBERTO YOUSSEF também
reconheceu que se utilizava da empresa GFD para celebrar contratos ideologicamente falsos
para receber repasses de propinas e comissionamentos oriundos de empreiteiras.
Ademais, além de não possuir empregados para a prestação de serviços de
consultoria, nunca se apresentou qualquer "produto" dos referidos contratos, até mesmo
porque YOUSSEF e seus subordinados não possuíam expertise no ramo dos supostos
contratos de consultoria.
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celebrados por empreiteiras contratadas pela PETROBRAS com as empresas MO Consultoria.
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos são ideologicamente falsos, assim
como todas as notas fiscais por elas emitidas com supedâneo em tais avenças.
Tal estratagema foi em verdade utilizado pelo operador ALBERTO YOUSSEF,
única e exclusivamente para possibilitar, de forma oculta e simulada, o repasse das vantagens
indevidas pelas empreiteiras para PAULO ROBERTO COSTA e os demais destinatários por ele
indicados, agentes públicos e privados.
Com efeito, uma vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens indevidas
(propinas) nas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos,

WALDOMIRO

DE

OUVEIRA

e ALBERTO

YOUSSEF

operacionalizavam

transações subsequentes para a obtenção de numerário em espécie a fim de que fossem
entregues por ALBERTO YOUSSEF ou por seus emissários RAFAEL ANGULO, ADARICO
NEGROMONTE e JAYME (o "CARECA") a PAULO ROBERTO COSTA e aos demais agentes por
esse indicados. JAYME, o "CARECA", era contratado e pago para entrega de recursos por ser
policial federal, o que conferia maior proteção e segurança para o transporte de altos valores
em espécie, o que será objeto de ação específica.
A título ilustrativo, colaciona-se logo abaixo quadro consolidado15 que
indica o montante total dos valores- ilfcitos, conforme mencionado acima- que transitaram
pelas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:

15 Doe 26 - Informação n° 113/2014- SPEA/PGR
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EM~

ANO

tMf'KtlltiKA

RIGIDEZ

GFO
INVESTIMENTOS

2009

ROSOFlWARE

11.308.843,19

D~BITOS

2..657.682,96

lL548.369,95

10.577.054,39

SAQUES

1.607.710,96 57,1% 5.320.238,00 24,5"

O<lDITOS

1..216.010,37

16.75S.4S9,38

D~BITOS

1.180.288,00

12.940.369,99
946.945,37

O<lO ITOS

9 ,015.100,23

20.830.230,20

Dl81TOS

8.760.637, 55

19.971.()45,45

SAQUES

5.164..583,66 57,3% 1.116.900,00

CRtOITOS

3.564.357,31

8.667.290.91

0~81TOS

3.820.402,50

11.108.276,30

SAQUES

2.371.130.24 66,5%

128.810,88

TOTALO<tOITOS

16.611.080,99

67.953.702,28

TOTAL DÉBITOS

16.419.011,01

65.568.061,69

SAQUES

2011

21.700.721.79

SAQUES

MO
CONSUlTORIA

2010

2.81S.6B.08

O<lOITOS

e CHEQUES

9.143.484,86 55,0% 7.5U.894,25

325.543,00

2,9%

20.008.845,08

19.000,00

35.739.750,08

375.273,00

TOTAL
48.172.074,89

10.174.079,93

2.512.700,00

1.698.620,86 17,5% 1.493.700,00

1,0%

47.469.887,23
56,8%

58.527.432,22

6.760.622,16

S8.186.6SS,06

8.187.914,26

1.754.363,78

76.1:64.780,93

7.967.398,69

2.202. 246,25

670.000,00

1.615.945,37

4,8%

1.404.000,00 17,2% 1.030.460,00

42.425,00
n.06t.782,01
60.717-172,95

U,l%

762.241,00

2,8%

9.091.216,&6

12,0%

16.834.722,04

4.002.357.14

1,5%

21,7%

74.641.078,02

58,7%

136.152,54

4.466.921.28

10.445.872,82

6.475.046,53

26.907.363,57

0,1"

36.277.172,46

5,4%

2013
2.630.970,77

14.072.070,86

10.398.011,34

5,7%

2012
9.715.926,06

18.931.035,94

1,0%

2.542.366,12
32.1U.063,72

10.860.381,08

199.S99.010,08

45.048.842,19

11.475.568,41

199.228.656,25

1,06% 3.772.620,86 11,8% 2.524.160,00 23,2%

23.715.400,97

15,1%

11,9%

O quadro acima não só indica o grande volume de valores movimentados
pela organização criminosa, como também demonstra que no princípio, no ano de 2009,
grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em conta pelas empresas MO
Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software16, inclusive das empreiteiras cartelizadas,
era simplesmente sacado em espécie ou obtido mediante a emissão de cheques para
desconto sem identificação de conta creditada, ou seja, cheques sacados na boca do caixa. O
uso de empresas de fachada para saque de valores em espécie é uma figura clássica de
lavagem de ativos, quebrando o rastro do dinheiro ("paper trail").
Ressalta-se que YOUSSEF, além de operar em favor do esquema de PAULO
ROBERTO, também exercia atividades paralelas de câmbio no mercado negro, atuando como
verdadeira instituição financeira ilegal. Em razão disso, detinha imensa disponibilidade
financeira, inclusive em espécie no Brasil e em instituições bancárias no exterior, de forma
que poderia valer-se dessa disponibilidade para efetuar a divisão dos valores - nos
percentuais mencionados acima- e pagar, em espécie ou no exterior, aos destinatários.
De fato, nos anos subsequentes a operação de lavagem de dinheiro por
intermédio das referidas empresas de fachada passou a se refinar, pois ALBERTO YOUSSEF
determinou que WALDOMIRO DE OLIVEIRA repassasse os valores recebidos das empreiteiras
16 Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF,
verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evitar saques em espécie ou
depósitos a terceiros não identificados, transações estas que, segundo já sabia em decorrência de
sua vasta experiência como doleiro, poderiam chamar a atenção das autoridades fiscalizaooras.
18 de 89

2983

2984

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

M INIST ÉRI O P úBLICO F EDE RAL

para as contas de outras empresas por ele indicadas, dentre as quais as empresas de
LEONARDO MEIRELLES17: LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LA.BOGEN e PJROQUÍMICA, para
que nessas fossem em parte remetidos ao exterior e em parte objeto de saques em moeda
corrente e a entrega de valores a ALBERTO YOUSSEF.
A transferência de valores das contas de empresas controladas por
ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função muito
importante dentro do banco clandestino montado por MEIRELLES. Após receber recursos
ilícitos por intermédio de transferências bancárias efetuadas por empresas de fachada
utilizadas por YOUSSEF, inclusive as de WALDOMIRO, MEIRELLES transferia tais numerários
para o exterior com base em contratos de câmbio falsos e importações fraudulentas,
disponibilizando-os a terceiros que se utilizavam de seus serviços em troca do fornecimento
de valores em espécie no Brasil. Em contrapartida, uma parte de tais recursos recebidos em
espécie era repassada a ALBERTO YOUSSEF, metodologia esta que tornava a operação de
lavagem de ativos ainda mais rebuscada, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Assim, os clientes de MEIRELLES que entregavam dinheiro em espécie para
ele conseguiriam fazer pagamentos de seus fornecedores no exterior com dinheiro que
proveio de empresas controladas por YOUSSEF, diretamente e por intermédio de
WALDOMIRO DE OUVEIRA, enquanto YOUSSEF recebia dinheiro em espécie de outros
clientes de ME!RELLES em contraprestação das transferências bancárias que fazia para as
empresas de MEIRELLES e seguiam para o exterior em benefício dos terceiros clientes.
Assim, os valores recebidos pelas empresas controladas por YOUSSEF eram
diluídos em seu caixa·e, a partir daí, eram realizados os pagamentos a PAULO ROBERTO e aos
agentes políticos por ele indicados.
O recebimento das vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA
comprova-se não só a partir de sua própria confissão em juízo, das declarações prestadas por
ALBERTO YOUSSEF e das transferências bancárias e contratos fictícios celebrados com empresas de fachada, mas também do vultuoso patrimônio de PAULO ROBERTO COSTA verificado

à época da deflagração da Operação Lava Jato.

17 Já denunciado na ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000, em trâmite perante a 13" Vara Federal
de Curitiba, pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de formação de
organização criminosa.
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Nesse sentido, no dia em que foi cumprido mandado de busca e apreensão
em sua residência, PAULO ROBERTO COSTA possuía guardados R$ 762.250,00 (setecentos e
sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), US$ 181.495,00 (cento e oitenta e um mil,
quatrocentos e noventa e cinco mil dólares) e EUR 10.850 (dez mil e oitocentos e cinquenta
euros) em espécie, o que, tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada à época, comprova o fato de que efetivamente recebia sua parte da "propina" em dinheiro vivo18• A esses montantes, somam-se USD 26 milhões (vinte e seis milhões de dólares
norte-americanos), escondidos em bancos suíços em nome de PAULO ROBERTO COSTA e
seus familiares, os quais estão sendo objeto de repatriação para o Brasil.

111.3 - Pagamentos realizados por intermédio de contratos fictícios celebrados com a
empresa COSTA GLOBAL
Mesmo depois de PAU LO ROBERTO COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, continuou recebendo propinas em decorrência de contratos firmados

à época em que foi Diretor da estatal. em especial nos casos em que a execução dos contratos se estendeu no tempo após a sua saída. As tratativas para o recebimento de tais vantagens indevidas pendentes foram efetuadas diretamente entre PAULO ROBERTO COSTA e os
executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para operacionalizar tais recebimentos o
referido réu se serviu da celebração de contratos fraudulentos de consultoria entre a sua empresa COSTA GLOBAL e as empreiteiras.
Nesse sentido, destaca-se que, no Curso da operação Lava Jato, foi apreendida uma planilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA, apontando contratos assinados e "em andamento" com a COSTA GLOBAL

19

,

empresa do réu 20. Nestas planilhas estão re-

lacionadas, outrossim, construt oras que aparecem nas p lanilhas antes indicadas, com seus
contatos, constando, ainda, o valor dos pagamentos.
Com efeito, constaram nessa planilha a menção a contratos com as
18 Doe 13: Autos n° 5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEXO 1.
19 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10- Doe 14.
20 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40%
do capital social (ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000- ANEX06, p. 5- Doe 15).
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a

PAULO

ROBERTO

COSTA

conforme

acusação

feita

na

ação

penal

5026212-

82.2014.404.7000, em trâmite na 13a Vara Federal de Curitiba), no valor de R$ 3.000.000,00;
ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de R$ 600.000,00; ii i) lESA OLEO & GÁS, no valor de R$
1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no valor de R$ 665.000,00, todas integrantes do Cartel.
Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO COSTA, por intermédio da empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras corruptoras,

mas efetivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com o montante consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas21:

MES/ANO

10/2012
11/2012
12/2012
1/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
7/2013
8/2013
9/2013
10/2013
11/2013
12/2013
TOTAL

CAMARGO
CORREA

5.331 ,00
5.331 ,00
5.331 ,00
5.331 ,00
10.662,00
98.831,00
94.181 ,00
5.631 ,00
193.031 ,00
99.481,00
93.850,00
99.481,00
2.158.550,00
2.875.022,00

ENGEVIX

65.695,00
65.695,00
32.847,50
32.847.50
32.847,50
65.695,00
295.627,50

lESA

93.850,00
93.850,00
93.850,00

281.550,00

QUEIROZ
GALVÃO

93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00

563.100,00

TOTAL

5.331,00
5.331 ,00
5.331,00
5.331 ,00
10.662,00
192.681,00
188.031 ,00
193.331,00
446.426,00
352.876,00
220.547,50
132.328.50
32.847,50
2.224.245,00
4.015.299,50

IV - DOS INTERESSES DAS EMPREITEIRAS NA PETROBRAS.

IV.l- O cartel de empreiteiras.

As apurações comprovaram que 16 grandes empreiteiras com atuação no
setor de infraest rutura associaram-se para, com abuso do poder econômico, dominar o
mercado de grandes obras de engenharia civil demandadas pela PETROBRAS e eliminar a
concorrência. Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes

21 Doe 62: Informação n 123/ 2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da
República- SPEA/PGR.
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obras realizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em impor preços maiores
aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência, tornar certa a contratação em
um volume determinado de obras e escolher as obras que lhes eram mais adequadas
conforme a região ou por conhecimento técnico, dentre outras vantagens.
O cartel atuante no mercado de obras da PETROBRAS teve composição
variável através do tempo. Assim, em uma primeira fase, que perdurou até meados da década
de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de "CLUBE", era formado pelos seguintes grupos
empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO CORREA, 4) TECHINT, 5) ANDRADE

GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE, 9) SETAL- SOG.
Contudo, após certo período de funcionamento, o "CLUBE" de grandes
empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para que o Cartel
pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a ser superado
referia-se ao fato de que o CLUBE não estava contemplando algumas das grandes
empreiteiras brasileiras, de sorte que persistia certa concorrência - mesmo que de forma
mitigada - em alguns certames para grandes obras da PETROBRAS. Além disso, houve
grande incremento na demanda de grandes obras da petrolífera.
Assim, a partir do ano de 2006, admitiu-se o ingresso de outras companhias
no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis) empresas. Diante
disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE: 10) OAS; 11) SKANSKA,
12) QUEIROZ GALVÃO, 13) lESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK, 16) GALVÃO ENGENHARIA.
Algumas outras empresas de fora do "CLUBE" ainda participaram e
venceram de forma esporádica determinadas licitações na PETROBRAS, mediante negociação
com o "CLUBE". Essas empresas foram a ALUSA, FIDENS, JARAGUA EQUIPAMENTOS, TOMÉ
ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.
Assim, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa, o
cartel formado pelas empresas do "CLUBE" passou a vencer e adj udicar todas as licitações
para grandes obras na PETROBRAS. Para isso, o "CLUBE" contava com a participação em
conluio das empresas que controlavam o mercado relevante de engenharia e serviços na
referida Estatal, bem como com o auxílio dos diretores da PETROBRAS e funcionários
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públicos por equiparação, RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA, que garantiam que
os intentos do grupo criminoso fosse atingido- conforme se verá nos itens adiante.
A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios econômicos
indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às empresas
participantes do "CLUBE" ao menos as seguintes vantagens - ressaltando-se que os atos
concretos de fraude às licitações e sobrepreco decorrentes do funcionamento do cartel, com
o beneplácito de PAULO ROBERTO COSTA, serão objeto de ações autônomas:
a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia-se a
ocorrência de sobrepreço no custo das obras;
b) as empresas integrantes do "CLUBE" podiam escolher as obras que

fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou aptidão técnica,
afastando-se a competitividade nas licitações dessas obras;
c) as empresas ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas
inerentes à confecção de propostas comerciais efetivas nas licitações que
de antemão já sabiam que não iriam vencer22;
d) eliminava-se a concorrência por meio de restrições e obstáculos à

participação de empresas alheias ao "CLUBE".
Com efeito, com a finalidade de balizar a condução de seus processos
licitatórios, a PETROBRAS estima internamente o valor total da obra, mantendo em segredo
tal montante dos interessados. Além disso, ela estabelece, para fins de aceitabilidade das

22 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter custos menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não sairiam
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma proposta "séria", a qual chegava a custar de R$ 2 milhõe~ a R$ 5 rnilhõe~, tonforrne a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma
aparência de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os
custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, d ispendiam valor
substancialmente menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras
tomavam conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço
superior aquele.
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propost as dos licitantes interessados, uma faixa de valores que varia entre -15% ("mínimo")
até + 20% ("máximo") em relação a tal estimativa.
Contudo, conforme já apurado pelo TCU

23

e também recentemente pela

PETROBRAS, a partir de Comissões Internas de Apuração constituídas para analisa r os
procedimentos de contrat ação adotados na implantação da Refinaria Abreu e Lima RNEST24, em Ipojuca/PE, e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)25, em
ltaboraí!RJ, é possível vislumbrar que o valor das propostas das empresas vencedoras do
certame - participantes do Cartel - via de regra aproximava-se do valor máximo ("teto") das
estimativas elaboradas pela Estatal, em alguns casos até mesmo o superando.
Nesse sentido, a partir do referido material fornecido pelo TCU, consolidouse a seguinte tabela, com informações de alguns certames/contratos da PETROBRAS no
âmbito das Refinarias REPAR e RNEST:

23 Does 3 e 4: Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e ofício 0475/2014TCU/SecobEnerg, que a encaminhou, bem como mídia com cópia de peças de processos do TCU
mencionados na planilha.
24 Doe 5: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
da Refinaria Abreu e Lima - RNEST, em Ipojuca, no Estado de Pernambuco. Quanto aos anexos,
com a finalidade de não tumultuar a instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento
somente aqueles que foram considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão
juntados em evento autônomo.
25 Doe 6: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro- COMPERJ. Quanto aos anexos, com a finalidade de
não tumultuar a instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento somente aqueles que foram
considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão juntados em evento
autônomo.
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VALOR DO

CONTRATO

BID

EMPRESAS
CONVIDADAS

EMPRESAS

A PROPOSTA

PROPONENTES E
PROPOSTAS

MENOR!X%
DA

APRESENTADAS

PROPOSTA

VALOR DE
ESTIMATIVA

UM!TEMÁXIMO
DE CONTRATAÇÃO
(VALOR D E

E5nMAnYA+

20%)

MAJOR

CONTRATO/
VALOR
CONTRATO t X%
Aa.MAOO

VALOR DE
ESTlMATIVA

PERCENTA
GEMDA
PROPOSTA
VENCEDOR

AEM
RELAÇÃO
AOUMJTE

MAXIMO
DE
CONTRATA

ÇÃO

REPAR -IERP
lll (contrato

0800.0043363.08.
2)

Carioca. Contreras-,
Camargo Correa, An·
drade. OdebrechL
OAS, Queiroz Galvl!io,
L0 810

Engevix, GOK. lESA.
Mendes Junior, MPE.
Promon, Schahll\ SetaL Skanska, lechint
e UTC (18 empresas)

1. Consórcio INTU.PAR
(MENDES/MPE/SETAL):
R$ 2.2S3.710.5U,05

2. Cons6rcio
OOEBRECHT/ OAS/ UTC:
RI2.472.9S3.0HOS

REPAR- IERP
112 (~:ontrato
0800.0043403.08

1° BID

·02)

I'

8!0

Camargo Coflea. An·
drade Gutierrez.
Odebrt"Cht.. OAS.
Queiro'Z Gal'llão. En~
gevi(. I(SA. Mendes
Junior, MPE. ~tal,
Sbnska, Techint,
UTC. GDK. e Promon
ClS convidadas)

RNEST -

UHDT/UGH
edital
0634316.09-8

2- REBID

Camargo Conea, An·
drade Gutierrez.,
Oti,.b,.....-ht,OAS.
Queiroz Gatvão, En~
gevlx, lESA, Mendes
Junior; MPE. Setal.

le2
91.13%

RI
2252.710.536,05

R$ 2.076.398.713.04

90,44%

RS 2.491..678.455,65
8,-'9%

3. Consórcio

2<3

QUEIROZ!1ESA: U

95~80%

2.5&1.233A20,41

Alusa. Carioca. Construcap. Camargo
Correa, Andrade Gutien-ez, Que1rot Gal·
'lliO, Contf't'ras. Enesa. Engl!:'ltix, GDK,
lESA. Mendes Junior,
Montcalm,. MPE. Promon, Samsuog,
Schahin, Skanska e
Techint (20 empresas
convidadas)

le3
87,31%

1. Consórcio CCPR-

le3
91.89%

REPAR: R$
2.489.772.835,01

2. Consórcio lESA e
QUEIROZ GALVÀOo R~

RI
2.483.315.505.20

le2
92.85%

2.G8l.Jl2.&44,30

RI 2.093.988.284.45

R~ 2.$12.785.94~34

99,08%

1883%
3, Consórcio ANDRADE e
TECHINT: R~
2.709.341.946,33

2e3
98.96%

L Consórcio CONEST·
UHT-ODEBR.ECHi E OAS:
R.$ 4.226.197.431.48.

le4
88,70%

2. CAMARGO COAR~A:
R.$ 4.451.388.145,30.

94, 94%

3. MENDES JUNIOR: RS
4583.856.912,18

2e3
97.11%

4. Consórcio lEO·INT·
TECHlNT e ANDRADE
GUnERRE2:RS
4.764.094.707,ES

le2

RI 2 892.667.038,77

RI 3216.200.446,12

P·ej

le4
l 1 ROOAOA

81.14%

2' RODADA
RS

l~

3.190.646503.15
le3
2'R00ADA

Skanska, Tec:hint.

3.209.798.726,57-

UTC, GDK e Promon
{15 conVIdadas)

Após negociaçâo findou
no valor da coluna
"valor contrato~

PreJ.

3e4

11 RDO.A.D.A.
3260.394.02~95.

RS 3.146.212.241.60

96,21%

1. Consórcio CONESTUHT-ODEBRECHT ~
DAS:

RI

RI 2.621.843.534,67

99,80%

84,89%

A sistemática de decisões e atuação do grupo criminoso, para a
conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operandi bem
definido.
Inicialmente, RICARDO PESSOA, diretor da UTC ENGENHARIA, realizava e
coordenava as reuniões do CLUBE, as quais ocorriam na sede da ABEMI - Associação
Brasileira das Empresas de Engenharia Industrial, ou nas sedes das próprias empreiteiras,
sobretudo da UTC ENGENHARIA no município do Rio de Janeiro ou em São Paulo.
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A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era usualmente
realizada por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram feitas convocações
mediante o envio de SMS, por meio de um "emissário" ou, ainda, pessoalmente.
De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas por vezes eram
lançadas pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões tomadas na
---------..e
·crniã-o:-Para-comprovaía-existência<:fe-s-s-e-s-~nc:-ontros;-ve-j~"Ç()~<murrrit~.,-----

reunião realizada no dia 29/08/200826, feitas pelo representante da empresa SOG OLEO E
GÁS, MARCOS BERTI, entregue espontaneamente pelo investigado colaborador AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NETO. Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e
ajustes de várias das empresas cartelizadas com relação a grandes obras da PETROB RAS.
Deste documento também se depreende a informação de que ele fora confeccionado na
reunião realizada no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria no dia 2S/09, o que
denota a periodicidade de tais reuniões. No mesmo sentido as anotações constantes do Doe

47.
O desenvolvimento das atividades do cartel alcançou em 2011 tamanho
grau de sofisticação que seus integrantes estabeleceram entre si um verdadeiro " roteiro" ou
"regulamento" para o seu funcionamento, intitulado dissimuladamente de "Campeonato
Esportivo". Esse documento, ora anexado (Doe 7), foi entregue pelo colaborador AUGUSTO
RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante de uma das empresas cartelizadas, a SETAL
(SOG OLEO E GÁS), e prevê, de forma analógica a uma competição esportiva, as "regras do
jogo", estabelecendo o modo pelo qual selecionariam entre si a empresa, ou as empresas em
caso de Consórcio, que venceria(m) os certames da PETROBRAS no período.
Vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX, confirmam
essa organização e dissimulação no cartel. Em papel intitulado "reunião de bingo", por
exemplo, são indicadas as empresas que deveriam participar de licitações dos diferentes
contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado "proposta de fechamento do bingo
fluminense", são listados os "prêmios" (diferentes contratos do COMPERJ) e os "jogadores"
(diferentes empreiteiras). Em outro documento, uma "lista de novos negócios (mapão) 28.09.2007 (...)", são indicadas obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma proposta
de quem seriam as construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por siglas em
26 Doe 47: Item n° 01 do Auto de Apreensão formalizado.
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vários casos dissimuladas. Há diversos outras tabelas representativas da divisão de mercado,
como aquela chamada "avaliação da lista de compromissos" -

todas no Doe 827.

Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da PETROBRAS
entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas pelo investigado
colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NET0.28
O cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus membros, que
realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição entre as empresas, de
forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo - em detrimento da contratante,
que no caso era a PETROBRAS.
De forma a tornar o cartel ainda mais eficiente, as empreiteiras cartelizadas
corromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS, oferecendo-lhes
vantagens indevidas para que estes não só se omitissem na adoção de providências contra o
funcionamento do "CLUBE", como também para que estivessem à disposição sempre que
fosse necessário para garantir que o interesse das cartelizadas fosse atingido.
O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos
de 2004 e 2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da PETROBRAS a
exemplo da REPAR (localizada em Araucária, no Paraná}, RNEST, COMPERJ, REVAP e
REPLAN, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e Serviços, ocupadas em
grande parte deste período pelo réu PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE,
respectivamente.

IV.2 - Do inter esse das empreiteiras em atos comissivos e omissivos de PAULO
ROBERTO COSTA
As empreiteiras participantes do Cartel, e notadamente a ENGEVIX
ENGENHARIA, tinham interesse na omissão de PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e
outros empregados da PETROBRAS, que deveriam manter-se coniventes quanto à existência
e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres
que decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades
e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
27 Autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSA09, fls. 04/30.
28 Doe 9: Itens n° 02 a 09 do Auto de Apreer são.
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Paralelamente, quando fosse necessário, era do interesse das empresas
cartelizadas que PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros empregados
corrompidos praticassem atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da otimização
do funcionamento do Car tel.
A título de exemplificação é possível apontar que PAULO ROBERTO COSTA
e RENATO DUQUE tomavam as providências necessárias, por si próprios ou influenciando os
seus subordinados, para promover: i) a aceleração dos procedimentos licitatórios e de
contratação de grandes obras, sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta
avaliação da obra, inclusive o projeto básico; ii) a aprovação de comissões de licitações com
funcionários inexperientes; iii) o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com
as empresas integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos
certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras
selecionado pelo "CLUBE"; v) a inobservância de normas internas de controle e avaliação das
obras executadas pelas empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de determinados assuntos
da avaliação que deveria ser feita por parte do Departamento Jurídico ou Conselho
Executivo; vii) contratações diretas de forma injustificada; viii) a facilitação da aprovação de
aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços
excessivos.
Destaque-se, todavia, que, muito embora em todos os cont ratos firmados
pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA e os demais
empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente se abstido de praticar os
atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência do Cartel e tomando a
providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a prática de atos de ofício em
favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado acima, somente ocorreu em alguns
casos específicos, quando se fazia necessário.
De qualquer sorte, consoante já esclarecido acima, os atos concretos que
causaram prejuízo ao erário em cada licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas
empreiteiras cartelizadas não são objeto desta ação e serão tratados em ações específicas. a
serem ajuizadas após a conclusão das investigações.
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V- DO PAGAMENTO DE PROPINA PELA ENGEVIX ENGENHARIA.
V.l - Os contratos da ENGEVIX ENGENHARIA em que houve pagamento de propina 29 •
Como resultado do funcionamento do cartel e da corrupção de empregados da PETROBRAS anteriormente descrita, a ENGEVIX ENGENHARIA S/A, individualmente
e por intermédio de consórcios 30, obteve sucesso na formalização de contratos com essa estatal em procedimentos relacionados à Diretoria de Abastecimento, coma ndada, à época, por
PAULO ROBERTO COSTA31.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia um
acordo previament e aj ustado entre os gestores das empresas integ rantes do cartel e o então
di retor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3% do valor total dos contratos celebrados por elas com a
referida Est ata I.
Em contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem no cumprimento dos
deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comun icação de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, q uando necessário, praticar atos comissivos no
interesse de funcionamento do cartel.
Tanto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF admitiram que
o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos e aditivos celebrados
pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o comando da Diretoria de
Abast ecimento32.

29 Considerando-se que os arquivos digitais contendo os instrumentos contratuais jurídicos e
respectivos anexos mencionados neste tópico são muito numerosos, os mesmos serão juntados em
evento autônomo, por meio do depósito de DVD em cartório.
30 (Lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se-âo as seguintes normas:
[...]
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio. tanto na

fase de licitação quanto na de execução do contrato."
31 Paulo Roberto Costa foi Diretor de Abastecimento da Petrobras no período entre 14/ 05/04 a
29/04/12.
32 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
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Assim, em decorrência dos contratos abaixo descritos, todos celebrados no
período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupou a Diretoria de Abastecimento da Petrobras, houve a promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor do contrato original e respectivos aditivos.
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a GERSON DE
MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e
LUIZ ROBERTO PEREIRA, na condição de administradores da ENGEVIX ENGENHARIA, efetuar a promessa e determinar o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a 1%
do valor do contrato.
Diante de tal quadro, pode-se afirmar que, em todos os contratos abaixo
descritos, a ENGEVIX ENGENHARIA, por seus diretores GERSON DE MELLO ALMADA,
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
33
,

PEREIRA

após reunirem-se com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e

definirem o vencedor do certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO
YOUSSEF ta l circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato ou aditivos34•
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA,
este, no período entre a abertura das licitações e as assinaturas dos contratos, manteve-se
conivente quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna do Cartel para a execução das obras se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito
de sua Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmado que a empresa ENGEVIX ENGENHARIA S/A
venceu os certames abaixo identificados, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com os Diretores da empresa para ajustar a forma de pagamento das vantagens indevidas prometidas a,
e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a 1% do valor de cada contrato original e aditivos.

YOUSSEF- Doe 12.
33 Os dois últimos a partir de janeiro de 2009.
34 Consoante depoimento de YOUSSEF, autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32 - Doe
12.
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Concretizadas, em relação a cada contrato e aditivos, promessas de vantagem indevida por parte dos Diretores da ENGEVIX ENGENHARIA, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente
e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os
respectivos pagamentos.
Assim, a partir de tal modus operandi, e tendo em vista que o pagamento
de vantagens indevidas ocorreu em todos os contratos de interesse da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS firmados com a ENGEVIX ENGENHARIA S/A, pode-se afirmar com
convicção que houve o pagamento de propina em relação a todos os contratos, e respectivos
aditivos, a seguir descritos.
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12 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO integrado pela ENGEVIX
1.1 - Instrumento Contratual Jurfdico (ICJ)

0800.0030725.07.2

1.2- Objeto do contrato

Prest açao de serviços e fornecimentos da
Unidade de Pro peno na Refinaria Getúl io
Varga s- REPAR, localil ada no municfpio de
Ara ucá ria/PR

1.3 - Valor final estimado da obra
(calculaClo em sigilo pela PETROBRAS)

1.4 - Diretoria da PETROBRAS interessad•
Diretor

RS 267.293.832,17
Diretori a de Abastecimento
PAULO RO BERTO COSTA

1.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1IENGEVIX R$ 224 98g 477,13
1) SKANSKAConsórcio c/ENGEVIX
3) ODEBRECHT R$ 141163.965,47
4) UTC ConsofC<o c/OOEBRECHT
5) PROMON R$ 253.125.554,13
6)TECHINT R$ 278.608.095,83
7} ANDRADE GUTIERREZ
8}CAMARGO CORREA
9}GDK
10}1ESA
11} MENDES JUNIOR
12} MPE
13} QUEIROZ GALVÃO
14) CARIOCA
15) BECHTEL
16) CONSTRAN
17) CONTRERAS
18)SCHAHIN

1) INTEGRANTE DOCART!l
2IINT!GRANTE DOCARTEL
3) INTEGRANTE DOCARTEL
4) INTEGRANTE DOCARTEL
S) INTEGRANTE DOCARTEL
6) INTEGRANTE DOCARTEL
7)1NTEGRANTE DO CARTEL
8) INTEGRANTE DOCART!l
9}1NTEGRANTEDOCARTEL
10) INTEGRANTE DO CARTEL
11} 1NTEGRANTE DO CARTEL
12} 1NTEGRANTE DO CARTEL
13} 1NT!GRANTE DO CART!l
14) ACEITA NEGOCIAR COM O CART!l

1.6 - Processo licitatório
Início

24/08/2006

Resultado

O Consó rcio SKANSKA-ENGEVIX, composto
pela SKANSKA e ENGEVIX, foi vencedor do

certame
Signatários do cont rato pela ENGEVIX
1.7 - Consórcio contratado

W ILSON VIEI RA
JOSÉ CARLOS M ENDES LOPES
CONSÓRCIO SKANSKA-ENGEVIX

70% SKANSKA

Composição do consórcio
Data de assi natura d o contrato

30%ENGEVIX

30/03/2007

1.8- Execução do ICJ n• 0800.0030725.07.2
Inicio
Térmi no com aditivos

16/04/2007
14/04/2011

1.9 - Valor do 10 n• 0800.0030725.07.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
• valor Inicial• Adltlvosmajo rado res firmados d1.1rante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/ 2004. 29/04/20121

Valor inicial
Aditivo - 18/03/2008 (Adi tivo 3)

R$ 224.989.477,13
R$ 1.880.515,60

Aditivo · 21/05/2008 (Aditlvo4)

R$ 1.46 1.258, 51

Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo

R$ 291.215,21
R$ 2.823.101,16
R$ 12.929.465,28
R$4.773.234, 41
R$ 1.186.087,59
R$ 21.092.353,90
R$ 3,705.138,80

·
·
-

08/07/2008
23/12/2008
16/04/2009
25/05/2009
06/11/2009
10/06/2010
04/01/2011

(Adi tivo 5)
(Aditi vo 6)
(Aditivo 7)
(AditivoS)
(Aditivo 11)
(Aditivo 17}
(Aditivo 22}

Aditivo · 28/02/2011 (Aditivo 24)

R$ 2.565.268,91

Aditivo • 23/03/20 11 (Adi tlvo25)

R$300.067,46

Total

11$ Zl/.!19/,183,96

1.10- Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1% do Võlor total calculado no 1tem L9)

RS 2.779.971,84

Fontes: Does 17, 20 e ICJ 0800.0030725.07.2
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22 CONTRATO
Ce l ebrado com CONSÓRCIO integrado pela ENGEVIX
2.1 • Instrumento Contratual Jurídico (ICJ)

0800.0034522.07.2

2.2 ·Objeto do contrato

Implementação das unidades de recuperação
de enxofre 111 e de tratamento de gás residual
(U-32225) na Refinaria Getúlio Vargas·
REPAR, localizada no municfpio de
Ara ucária/PR

2.3 ·Valor final estimado da obra
(calcu la do em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 165.311.386,82

2.4 ·Diretoria da PETROBRAS interessada
Diretor

Díretoría de Abastecimento

PAULO ROBERTO COSTA

2.5 ·Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1) ENGEVIX 11.$ 166.305.057,00
21 SKANSKAConsorc/o c/ENGfVIX
3) ANDRADE GUTIERREZ RS 203.798.983.07
4) MENDES JUNIOR CoiiSótt:io</AIIOftAOEGV11E.1Hél
5) CAMARGO CORREA RS 213 528.532.17

l)INTrGRANTE DOCARTEL
2)1NTrGRANTE DO CARTEL
))INTEGRANTE DO CARTEL
4) INTEGRANTE 00 CARTEl
S}INTEGRANTE DO CARTEL

6)GUK

b) INil:.GKANTtOOCAH.ltl

7)1ESA
8) MPE
9)0AS
10) ODE8RECHT
11) PROMON
12) QUEIROZ GALVÃO
13) TECHINT
14) UTC
15)CARIOCA
16) MONTCALM
17) TECHNIP

?)INTEGRANTE DO CARTEL
8!1NTEGRANTE DO CARTEL
9)1NTEGRANTEDOCARTEL
10)1NTEGRANTE DO CARTEL
ll)INTEGRANTE DO CARTEL
12)1NTEGRANTE DO CARTEL
13)1NTrGRANTEDO CARTEL
14}1NTEGRANTE DOCARTEL
15) ACEITA NEGOCIAR COMO CARTEL

2.6 ·Processo licitatório
Inicio

13/06/2006

Resu l tado

O Consórcio SKANSKA·ENGEVIX URE, composto
pela SKANSKAe ENGEVIX, foi vencedor do

certame
Signatários do contrato pela ENGEVIX
2.7 • Consórcio contratado

GERSON DE MELLO ALMADA
LUIZ ROBERTO PEREIRA
CONSÓRCIO SKANSKA-ENGEVIX URE
55%SKANSKA

Composição do consórcio

3596 ENGEVIX
Data de assinatura do contrato

31/08/2007

2.8 ·Execução do ICJ n• 0800.0034522.07.2
Início

03/09/2007

Término com aditivos

29/12/2011

2.9 ·Valor do ICJ n• 0802.0045222.08.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
•valor Inicial+ Aditivos majoradoresfirmados durante a gestão de PAUlO ROBERTO COSTA (14/0S/2004. 29/04/2012)
Valor inicial

R$165.500.000,00

Aditivo • 21/10/2008 (Aditivo 2)

R$1.338.881,80

Aditivo - 01/12/2009 (Aditivo 3)

R$ 2.099.567,71

Aditívo • 30/12/2009 (AditivoS)

R$ 3.257.094,20

Aditivo - 25/08/2010 (Aditivo 9)

R$ 2.718.434.71

Transação extrajudicia l • 01/04/2011 (TE!I

R$ 21.928.421,00

Aditivo - 02/12/2011 (Aditivo 151

R$ 4 . 704.265,96

Total

RS 201.546.665,38

2.10 • Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
{1% do valor total calculado no ttem 2 91

R$ 2.015.466,65

Fontes: Does 17, 20 e /CJ 0800.0034522.07.2
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32 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO Integrado pela ENGEVIX

3.1- ln•trumento Contratual Jurídico (lO)

0800.0044602.08.2

3.2 - Objeto do contrato

Fornecimento de materiais e serviços para
interligações DOOFF-SITE da carteira de
d iesel da Refinaria Landulpho Alves- RIAM,
localizada no município de camaçari/BA

3.3 - Valor final e•timado da obra
(calculado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 859.167.871,05

3.4 - Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretori a de Abas tecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

3.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1)ENGEVIXRS 945.372146.38
2) ANDRADE GUTIERREZ
3) CAMARGO CORREA
4)GALVÃO ENGENHARIA
5)GOK
6)1ESA
7) MENDES JUNIOR
8)0A5
9) ODE8RECHT
10)PROMON
ll)QUEIROZGALVÀD
12) 5ETAl
13)SKANSKA
14)TECHINT
1S)UTC
16)CONSTRUCAP RS 985.036.531.40
17) NIPPON RS 1.062 307 460.30
18) CONTRERAS
19) MONTCALM
20)SCHAHIN
21) U51MINAS

1) INTEGRANTE OOCARTEL
2) INTEGRANTE OOCARTEl
3) INTEGRANTE OOCARTEl
4) INTEGRANTE 00 CARTEl
5) INTEGRANTE 00 CARTEL
6) INTEGRANTE DO CARTEl
7) INTEGRANTE DO CARTEl
8) INTEGRANTE DO CARTEL
9) INTEGRANTE DO CARTEL
10) INTEGRANTE DO CARTEl
11) INTEGRANTE OOCARTEL
12) INTEGRANTE DO CARTEl
13) INTEGRANTE 00 CARTEL
14) INTEGRANTE 00 CARTEl
15) INTEGRANTE DO CARTEL
16) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

3 .6 - Processo llcitatório
Início

06/11/2007

Resultado

A ENGEVIX foi vencedora do certame e
posteriormente formou o Consórcio
I NTEGRAÇÃO com a QUEIROZ GALVÃO para a
assinatura do contrato

Signatários do contrato pela ENGEVIX

MILTON HUPLAN PEREIRA
LUIZ ROBERTO PEREIRA

3.7- Consórcio contratado

CONSÓRCIO I NTEGRAÇÃO

50% QUEIROZ GALVÃO

Composição do consórcio

50%ENGEVIX
Data de assi natura do contra to

20/08/2008

3.8 - Execução do 10 n• 0800.0044602.08.2
Início

20/08/2008

Término com adi tivos

31/01/2013

3.9- Valor do ICJ n• 0800.0044602.08.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
•valor inicial+ Aditivos majoradores firmados d1Jr<mte a gestão de PAULO ROBERTO COSTA I14/05/l004. 29/04/2012)

Valor in1clal

R$909.448.100,48

Aditivo· 14/04/2011 (Adltivo7)

R$12.041 .032,47

Aditivo - 22/09/2011 (Aditivo 8)

R$ 98.259.865,59

Aditivo - 29/12/2011 (Ad1tivo9)

R$ 37.925.548,46

Transação extrajudicia l - 02/01/2012 {TEJ)

R$ 21.4 8$.668,86

Total

R$ 1.079.160.215,86

3.10- Valor da vantagem Indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1% do va lor tota l calculado no item 3 9}

R$ 10.791.602,16

Fontes: Does 17, 20 e 10 0800.0044602.08.2
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42 CONTRATO
Celebrado

com CONSÓRCIO Integrado pela ENGEVIX

4.1 - Instrumentos Contratuais Jurfdicos (ICJ)

8500.0000037.09.2 e 0800.0049742.09.2

4.2 -Objeto do contrato

Implementação das edificações e
urbanizações da Refinaria Abreu e LimaRNEST, localizada em Pernambuco

4.3 -Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 614.007.362,58

4.4- Diretoria da PETROBRAS i nteressada

Diretoria de Abastecimento
PAULO ROBERTO COSTA

Diretor

4.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1) ENGEVIX RS 591.324.228.09
2) CAMARGO CORREA RS 806.878 264 43
3) GALVÃO ENGENHARIA Conto~o c/CAMARGO CORR&
4) ODESRECHT Consorcio c/ CA.\.fARGO CORREA
5) QUEIROZ GALVÃO Consóteio c/ CAMAR.GO CORREA
6)ANDRAOEGUTIERRE2
7)1ESA
8)0AS
9) CONSTRUCAP R$ 677 979 996,03
10) FIDENS RS 760 ~07.554,12
11) EIT Consdrc,o C/ ENGfVIX
12) ENGEFORM Consorcro c/ ENGEVtX
13) EGESAR$ 683 429586,75
14) PARANASA R$ 699.287 073,00
1S) DM RS 716 172.617,75
16) SANTABARBARA Consórcio c/DM
17) SCHAHIN R$ 772 579.673,39
18)SERVENG CIVILSAN Consórcfo c/SCHAHIN
19) ESTACON
20)HOCHTIEF
21) TERRACOM
22)WTORRE

l)INTEGRANTE DO CARTEl
2)1NTEGRANTE DO CARTEl
3)1NTEGRANTE DO CARTEL
4)1NTEGRANTE OOCARTEL
S)INTEGRANTE DO CARTEl
6)1NTEGRANTE DO CARTEl
7) INTEGRANTE DO CARTEl
8) INTEGRANTE 00 CAfl.ffi

9) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
10) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEl

4.6- Processo licitatório
Início

17/07/2008

Resultado

OCon.sórcio RNESTO.C EDIFICAÇÕES, composto pela
EIT, ENGEfORMe ENGEVIX, foi vencedor do certame,
porém 41 ENGEFORMse retirou do consôrtlo antes da
assinatura do contrato

Signatários do contrato pela ENGEVIX

GERSON DE MELLO ALMADA
NEI BARRETO QUINTINO

4.7 -Consórcio contratado

CONSÓRCIO RNESTO.C EDIFICAÇÕES

1%EIT
99%ENGEVIX

Composição do consórcio
Data de assinatura do contrato

30/04/2009

4.8 - Execução do contrato
ICJ n• 8500.0000037.09.2
Início
Término com aditivos
ICJ n• 0800.0049742.09.2
Início
Término com aditivos

30/04/2009
30/11/2014
30/04/2009
30/11/2014

4.9- Valor dos ICJs n•' 8500.0000037.09.2 e 0800.0049742.09.2 a ser considerado para fins de
cálculo da vantagem indevidamente recebida*
~alor inicial +Aditi..-osmajoradores firmados durante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/0S/2004- 29/04/2012)
Valor inlclal

R$ 591.324.228,09

Aditivo - 15/03/2012 (Planilha de aditivos)

R$ 61.794.587,63

Total

R$ 653.118.81$,72

4.10- Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima

R$ 6531.188,16

(1% do valor total calculado no item 4.9)
Fontes: Does 17, 20 e /CJ 8500.0000037.09.2
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52 CONTRATO
Celebrado com a ENGEV IX
5.1 - Instrumento Cont ratual Jurídico (ICJ)

0800.0051917.09.2

5.2 - Objeto do contrato

Execução de serviços de análise e
consi stênci a da Refina ria de PaulineaREPLAN, localizada no município de
Paulínea/SP

5.3 - Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 1.161.600,00

5.4- Diretoria da PETROBRAS int eressada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

5.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1) ENGEVIX RS 1.284.124.~4
2)SCET R$ 716.263.77
3)CONSULPRI RS 1.391 778,92
4)CHEMTECH RS 1.69J 493,00
S)PROJECTVS RS 1.977 954 00
6)PLANAVE RSJ.101364.76
7) MANARS J. 757.9ZS.OO
S)TECHNIP RS 4 968.046,57

1) INTEGRANTE OOCARTEl

5.6- Processo licitatório

Início

04/05/2009

A ENGEVIX mesmo não tendo apresentado a
Resultado

Signatári os do contrato pela ENGEVIX
5.7 - Empresa contratada
Data de assinatura do contrato

propos ta de menor valor, foi declarada a
vencedora do certa me

DANIEL PERES
NEI BARRETO QUINTINO
ENGEVIX
03/07/ 2009

5.8 - Execução d o ICJ n• 0800.0051917.09.2
Início

14/07/2009

Término com aditivos

15/12/2009

5.9- Valor do ICJ n• 0800.0051917.09.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
Indevidamente rece bida*
•valor iniciai•Aditlvosmajoradores firmados dur;.mte a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004. 29/04/2012)

Valor Inicia l

R$ 1.218.000,00

Aditivo - 09/11/2009 (Adl~ivo 3)

R$ 124.032,00

Total

R$ 1.342.032,00

5.10 -Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1% do valor total calculado no Item 5.9)

R$ 13.420,32

Fontes: Does 17, 20 e /C/ 0800.0051917.09.2
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62 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO integrado pela ENGEVIX

6.1 - Instrumento Contratual Jurídico (ICJ)

0800.0051044.09.2

6.2 - Objeto do contrato

Moderni zação da Unidade de Reforma
Catalitica da Refinaria Presidente Bernardes RPBC, Iocalizada na cidade deCubatão/SP

6.3 -Valor final estimado da obra
(calcul ado em sigilo pel a PETROBRAS)

R$ 423.390.802,08

6.4 - Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abasteci mento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

6.5- Empresas convidadas para a licítação e respectivas propostas
l i ENGEVIX RS SJ8.9!7.!04 00
2IGALVÃO ENGENHARIA RS 632.180 056,50
3)0DEBRECHTRS 670 900.106.02
4)SKANSKA
S)TICHINT
6} NIPLAN CDMótrlo C/ ENGEVIX
7) NM Consdrcio c/ENGEVIX
8) POTENCIAL RS 595.009 795,00
9)TICHNIP

1) 1NTIGRANTE OOCARTIL
2) INTEGRANTEDOCARTEL
3) INTIGRANTIODCARTIL
4)1NTIGRANTIOOCARTEL
S)INTEGRANTEDOCARTEL

6.6- Processo licitatório
Início

02/02/2009

Resul tado

O Consórcio INTEGRADORA URC, composto
pel a ENGEVIX, NIPLAN e NM, foi vencedor do
certa me

Si gnatá rios do contrato p ela ENGEVIX
6.7 - Consórcio contratado

GERSON DE MELLO ALMADA
JOS~ CARLOS MENDES LOPES

CONSÓRCIO I NTEGRADORA URC
31%NIPLAN

Composição do consórcio

31%NM
38%ENGEVIX

Data de assinatura do contrato

06/08/20 09

6.8- Execução do ICJ n • 0800.0051044.09.2
Início

13/10/2009

Término com aditivos

23/08/2013

6.9- Valor do ICJ n• 0800.0051044.09.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
•valor inicial +Aditivos majoradores firmados durante a ge rtão de PAULO R09E.RTO COSTA [14/05/2004. 29/04/20121
Valor inicial

RS 493.508.317,61

Aditivo· 31/03/2010 (Aditivo!)

RS 56.487,00

Aditivo · 03/05/2010 (Aditivo 2)

RS 2.148.548,80

Aditivo · 14/03/2011 (Adi tivo 31

Total

RS 5.372.906,07

R$ 501.086.259.48

6.10 -Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1% do va l or total ca l cu l ado no 1tem 6.9)

R$ 5.010.862,59

Fontes: Does 17, 20e ICJ 0800.0051044.09.2
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72 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO Integrado pela ENGEVIX
7.1 - Instrumentos Contratuais Jurídicos (ICJ)

0800.0056801.10.2 e 6810.0000074.10.2
Fornecimento de bens e a prestação de
serviços, relativos ao projeto executivo~

7.2 - Objeto do contrato

construção civil, montagem eletromecânica e
comissionamentos do Complexo

Petroqulmico do Rio de Janeiro- COMPERJ,
localizado no RiodeJaneiro/RJ

7.3 - Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)
7.4 - Diretoria da PETROBRAS Interessada
Diretor

R$ 1.084.112.419,65
Diretoria de Abastecimento

PAULO RO BERTO COSTA

7 .S- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
11ENGEVIX q5 1 779.995.000 Cl
I )INTEGRANTE DO CAATEL
2) PROMONCons6rclo ~~ f.NGEVIX
3) SKANSkACon<dmo c/f~GfVIX
4) MENDES JUNIOR RS l 389.013.413.29
5) ODE8REOfTCons<ir<1o c/ MENDES JUNIOR
6) UTC Con<D,clo </MENOESJUNJOR
7) GALVÁO ENGENHARIA R$ l "!1.46•1 585,55

3) INTEGRANTE DO CAATEL
4) INTEGRANTE DO CAATEL
5) INTEGRANTE DO CAAffi
6)1NTEGRANTE DO CAATEL
7)1NTEGRANTE DO CAATEL

8) QUEIROZGALVÀO CottS:>rnoq'G...;LVAOt~Gfh~M/A.

8)/NTEGR.ANTE DO CARTEl

9) ANDRADE GUTIERREZ
lO) CAMARGO CORREA
11) GDK
12) 1E5A
13)0AS
14)SOG
15) TECHINT
16)SCHAHIN

9)1NTEGRANTE DO CARTEL
lO) INTEGRANTE DO CARTEL
ll)INTEGRANTE DO CARTEL
12)1NTEGRANTE DO CARTEL
13)1NTEGRANTEDOCARTEL
14)1NTEGRANTEDOCARTEL
15) INTEGRANTE DO CARTEL

2)/NTEGRANTE DO CAATtl

7.6 - Processo licitatório
Inicio

13/08/2009

Resultado

O Consórcio SPE,composto pela SKANSKA,
PROMON e ENGE\~X, foi vencedor do certame

Signatári os do contra to pela ENGEVIX

JOSÉ CARLOS MEI\DES LOPES
DANIEL MAURICE ANDRÉ PERES

7.7 - Consórcio contratado

CONSÓRCIO SPE

40'!óSKANSKA
40%PROMON

Compos i(ão do consórcio

20'!óENGEVIX
Data de assinatura do contrato

08/03/2010

7.8 - Execução do contrato
ICJ n2 0800.0056801.10.2
Inicio

19/04/2010

Término com aditivos

Previsto pa ra 01/12/2006

lO n• 6810.0000074.10.2
Inido

19/04/2010

Término com aditivos

04/11/2010

7.9- Valor do ICJ n• 0802.0032087.07.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida*
•valor lniclal +Aditivos majoradores firmados durante a &estão de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004. 29/04/1012)

Valor inicial

RS 1.115.000.000.00

Nenhum oditivo majoro dor foi firmado duron te a gest3o de PAULO ROBERTO COSTA

Total

R$ 1.115.000.000,00

7.10- Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme desaito acima

R$ 11.150.000,00

(1% do valor tota I calculado no item 7.9)
Fonte: Does J7, 20 e ICJ 0800.005680Ll0.2
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Bº CONTRATO
Celebrado com a ENGEVIX

8.1 - Instrumento Contratual Jurídico {ICJ)

0800.0063220.10.2

8.2 - Objeto do contrato

Construção do OFF-SITE d i esel da Refinari a
Gabriel Passos - REGAP,Ioca l izada no estado
de Minas Gerais

8.3- Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)
8.4- Diretoria da PETROBRAS interessada
Diretor

R$ 20.587.541,46
Diretoria de Abastecimento

PAULO ROBERTO COSTA

8.5 - Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
l)ENGEVIX R$ 17 915.889,69
!)INTEGRANTE DOCARTEL
Z) lESA
liSOG
4)UTC
S)MANA RS 20 416.946,33
6)GENPR0 ~$25

Z) INTEGRANTE DO CARTEL
l)INTEGRANTEOOCARTEL
4I INTEGRANTEOOCARTEL

429.754,88

7) PROGEN R$ 16.390 334,17
S)CHZM
9) PROJECTUS
lO)TECHNIP

8.6 - Processo licitatório
Início

04/08/2010

Resultado

AENGEVIX apresentou proposta com o menor
valor, sendo declarada a empresa vencedora
da licitação

Signatários do contrato pela ENGEVIX

lOS~ CARLOS MENDES LOPES
LUIZ ROBERTO PEREIRA

8.7 - Em presa contratada
Data de assinatura do contrato

ENGEVIX

06/12/2010

8.8- Execução do 10 n9 0800.0063220.10.2
Início

06/12/2010

Término com aditivos

30/09/2012

8.9- Valor do 10 n• 0800.0063220.10.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
•valor inicial+ Aditivos majoradores firmados durante a gest ão de PAULO ROBERTO COSTA (14/0S/2004. 29/04/2012)

Valor inicial

R$ 17.911.328.41

Aditivo · 25/07/2011 (Aditivo 2)

R$ 1.441.969,06

Aditivo - 28/11/2011 (Adlt!vo 3)

Total

R$ 32S.SZO,Z4

R$ 19.678.817,71

8.10- Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito adma
(1% do valor total calculado no item 8.9)

R$ 196.788,18

Fontes: Does 17, 20 e /CJ 0800.0063220.10.2
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Nestes termos, nos contratos e aditivos celebrados com a Petrobras S/A no
período em que PAULO ROBERTO COSTA exerceu o cargo de Diretor de Abastecimento de
Petrobras, a ENGEVIX ENGENHARIA efetuou o pagamento de vantagens indevidas no valor
de ao menos R$ 38.489.299,90 (trinta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais, e noventa centavos). Esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se
fossem considerados os 2% de propina vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina chegaria a aproximadamente R$ 116 milhões.

SÍNTESE DAS VANTAGENS INDEVIDAMENTE RECEBIDAS
Em ordem crescente de valores
INSTRUMENTO CONTRATUAl JURÍDICO (ICJ}

VANTAGEM INDEVIDAMENTE RECEBIDA

0800.0051917.09.2

R$ 13.420,32

0800.0063220.10.2

R$ 196.788,18

0800.0034522.07.2

R$ 2.015.466,65

0800.0030725.07.2

R$ 2.779.971,84

0800.0051044.09.2

R$ 5.010.862,59

8500.0000037.09.2 e 0800.0049742.09. 2

R$ 5.531.188,16

0800.0044602.08.2

R$10.791.602,16

0800.00S6801.10.2 e 6810.0000074.10.2

RS 11.1SO.OOO,OO

TOTAl

R$ 38.489.299,90
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V.2 - Os pagamentos realizados pela ENGEVIX ENGENHARIA por intermédio das
empresas operadas por YOUSSEF e COSTA GLOBAL:
Conforme já exposto no capítulo III, acima, o recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA e pelas pessoas e agremiações políticas por ele indicadas se dava de diversas formas, destacando-se principalmente quatro modalidades: 1) celebração de contratos simulados, com a indicação de falsos objetos, com empresas de fachada,
controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de
PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega
de numerário em espécie no escritório de YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou
PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores em contas mantidas por ambos no exterior.
Nesta ação, tais pagamentos, realizados em todos os contratos e aditivos
da PETROBRAS acima indicados, são comp rovados por diferentes meios de prova, dentre os
quais os depoimentos de testemunhas e a confissão de corréus, os documentos apreendidos
em poder dos investigados, o patrimônio incompatível com a renda lícita dos empregados da
PETROBRAS, os contratos e notas fiscais fraudulentos celebrados com empresas de fachada e
as transações bancárias de movimentação do valor da propina em favor de tais empresas.
Neste item, serão descritos os repasses de numerário efetuados pela ENGEVIX EN GENHARIA S/ A em favor das empresas de fachada operadas por ALBERTO YOUSSEF
e em favor da COSTA GLOBAL, de PAULO ROBERTO COSTA35, bem como os contratos fraudulentos e as notas fiscais "frias" utilizados para dissimular a verdadeira razão das transferên-

cias bancárias.
É certo que as transações bancárias identificadas até o momento não alcançam o montante de 1% dos contratos firmados entre a ENGEVIX ENGENHARIA e a PETROBRAS. Não obstante, a certeza da ocorrência dos pagamentos em relação a todos os
contratos d e inter esse da Diretoria de Abastecimento co m as empresas cartelizadas advém do conjunto das provas coligidas nos autos.
A identificação das transações bancárias sem qualquer justificativa plausível,

35 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COST.C.. BACHMANN. sua filha, com 40%
do capital social ( ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000 - ANEX06, p. 5- Do e 1 5).
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realizadas no período de vigência dos contratos acima mencionados, ainda que em valor menor que o montante total das vantagens indevidas recebidas em razão do cargo de PAULO
ROBERTO COSTA, constitui mais uma prova de que os pagamentos realmente ocorreram da

exata forma descrita por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.
Assim, para promover o pagamento das vantagens indevidas ajustadas nos
contratos descritos no item V.l, a ENGEVIX ENGENHARIA firmou ao menos três contratos
fraudulentos com as empresas operadas por YOUSSEF (EMPREITEIRA RIGIDEZ, M.O. CONSULTORIA. GFD INVESTIMENTOS, e efetuou ao menos vinte e ouatro transações bancárias em
favor destas.
Além disso, a ENGEVIX EN GENHARIA firmou contrato com a pessoa jurídica COSTA GLOBAL e efetuou ao menos sete transferências bancárias para a empresa de PAULO ROBERTO COSTA.
Na época em que ocorreram os repasses por meio de transações bancárias,
estavam vigentes diversos contratos da EN GEVIX EN GEN HARIA com a PETROBRAS, acima
identificados e descritos (item V.l). A data de celebração com a PETROBRAS dos contratos e
aditivos descritos acima variou de 30/ 03/ 200736 a 15/ 03/ 201237 , enquanto os repasses para
empresa de fachada, como se demonstrará, foram feitos de 13/11/2009 a 23/ 01/2014.
A seguir, são descritos os repasses de numerário efetuados pela ENGEVIX
ENGENHARIA em favor das empresas M.O. CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, GFD IN-

VESTIMENTOS e COSTA GLOBAL, assim como os contratos fraudulentos e as notas fiscais
"frias" utilizados para dissimular a verdadeira razão dos repasses.

36 Vide ICJ 0800.0030725.07.2, em mídia a ser depositada na secretaria.
37 Vide aditivos do JCJ 8500.0000037.09.26 na planilha fornecida pela PETROBRAS - Doe 20.
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• l:O N5Ul TORIA
A- Contratação fraudulenta da M.O. CONSULTORIA
Põlra dissimular~ ve.rdadelr.1 r.12-ào dos repasses

A.l -Contrato n•

CEE n• 040/09

A.Z - Prazo do contrato
Termo rnlclal

0 1/ 10/2009
15 mesu a eon•ardo termo Inicial

Termofin;~l

A3 - Signatários do contrato
TANELA68UO NETO
CLAUDIO ROBERTO MARTINEZ
WALOOMIRO DE OLIVEIRA

CONSÓRCIO RNESTO. C. EOIFICAÇ0ES
CONSÓRCIO RNESTO. C. EDIFICAÇ0ES
M.O. CONSULTORIA

Prestaç.So de serviços de assessoria t icnicil,
consultorla no desenvolvimento de negócios e

A.4- Objeto fictício do contrato

suporte em processos de negociaçSo
cliente/l!mpresa reliltivos à impleml!ntaç'o das
edificações e urban•uções da RNEST

AS -Valor total do contrato

R$ 5.790.000,00

8- Emissão de notas fiscais frias pela M.O. CONSULTORIA
A pedido de ALBERTO YOUSSEF e mediante pagamento a WALDOMIRO

8.1- Notas fiscais n2
11)98
(14/01/2010)
21)103 (26(02/2010)
31)110 130(03/2010)
4 1) 117 (30/04/2010)
5•) 140 (30(07/2010)
61)148 131(08/2010)
7')159 (30/09/2010)
81)16
(28/11/2011)
9 l) u
(02/01/2012)

Valor total das notas

R$ 386.000,00
RS 386.000,00
R$ 386.000,00
R$ 386.000,00
R$ 386.000.00
R$ 386.000,00
R$ 386.000,00
RS 386.000,00
RS 386.000,00

R$ 3.474.000,00

C- Repasses do CONSÓRCIO RNEST O. C. EDIFICAÇÕES para a M.O. CONSULTORIA
Revl!lados pt!ia quebra de sigilo bancárlo da M.O. CONSULTORiA

C.l- Transferências bancárias
RS 362.261,00

11)13/11/2009
2') 10/12/2009
3l) l4/01/2010
41)26/02(2010
5 1)30/03(2010
61)03/05/2010
7•)02/08(2010
8') 30/08/2010

RS 362.261,00
RS 362.261.00
R$ 362.261,00
R$ 362 .261,00
R$ 362.261.00
R$ 362.261,00
RS 362.261,00

91}14/101'010

A$ ::C6J 761,00

10l)30/ll/2011

R$ 362.261,00

R$ 3.622.610,00

Valor total dos repasses
Observações:

1 O valor total das notas difere do valor total docor'l1rato porque nlo fora m e.mltldils ou encontra dOis notas

referentes 01 todas as parcelas contratuaiS
2. Ovalortotal dos repasses é rnalordoqure o valor total das notas porque, a despeito de nos rep;asses
serem descontados os tnbutos relatlvos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSll, n~o foi emittda ou ldenuficada a
nota referente a um dos rep<isses.
3. OCONSÓRCIORNEST O. C. EOIFICAÇ0ES é composto por ENGEVIX (99%) e EIT (1%),

Fonres:
L Doc.ll (Conu ato n9 CEE--040/09)
AcOplo d~srecontroco foi oprtendida rlO t>Scrlt6rlodo Arbor Constâbll, emprt!SO lt!Spon50vel pelo
contabilidade do grupo criminoso ·OLtosnt S049557-l4.2.0l3.404. 1000, rvento 488, AP·INQPOf.9, p.
27/30; AP·tNQPOt.lO. O contrato foi apreendido~ tombim, na sede do Engevix Engenhorro S/A -autosnt
5053845-68.20 J4.404. 1000, e-vento 38, APREESA06.
2. Does 35 e 36 (Notas fisc:ais frias emitidas pela M.O. CONSULTORIA)
Documt>ntos apresentados pelo prôptJO construtora, com exceçéJo da nora fiscal dt!n' 1l -autos n'
5044866·10.1014.404. 1000, evenro 15, OUT4. Foram lambem apreMdidos na Arbor Cont6blf-ouco.s nt
5049557·J4.20l3.404.7000, e-vento <88, AP-INQPOL9, p , 18/26.
3 . Doc 31 (lnformaçOe s sobre O$ reoasses f:olra a M.O CONSULTORIA)
lnformaçdo n9 98/2014 qu~onoliso os Autos ng 5 007992~36.2014.404. 7000 e 5027775·
48.2014.404.7000.
4 Ooc34
O próprio WALDOMfROodmlrt rtrctlti"Jrodoconrroto{rcudulenro entre o Consórcio RNESTO.C
Edlficoç6es to M.OConsvlrorio Comtrc:íol o fim dr possfbillror movimMtoç6tsfinancelros o pedido de
YOUSSEF -outosnt 5049557.14. 2013 404.7000, e-vento 14, AUTO_QUAJ.IFIC7.
5. Doe 54

Por parte do ENGEVfX, LUIZ ROBERTO PEREIRA enviou e-mail em 28/ll/2011 poro WALDOMIRO
DE OUVEIRA requerendo emissão ae noto fiscal refente ao presente conrroto. Note-se que

e/etivomertte h6 nota datoda desce mesmo dia.
•111111111 li H 111111 HI H I li! 11!1111111 I 11 lliltlllllllll H 11111111
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REPASSE

Da ENGEVIX para a GFO INVESTIMENTO

A· Contratação fraudule nta da GFD INVESTIMENTOS
A.l · Cont rato

n•

Pat'3 dissimular a vtrdJde•ra 1'3dio dos repasses
001141/00·IO-PHl019-14

A.2 - Prazo do contrato
Termo h11clal

07/01/2014

Termo filai

15/ll/201~

A.3 -Signatários do contrato
NEWTOrl PRAOOJUNIOR

ENGEVIX
GFO INI/EST1MENTOS

CARLOS o\lBERTO PEREIRA DA COSTA

Prestaçtode serviços de apolo administrativo para o

A.4 - Objeto fictído do contrato

desenvolvimento de .atividades do Consórcio RNEST

O. C Edlfrcaçi5es e adrninlstraç1o de contrato

R$ 2.132.000,00 (em 10 parcelas)

A.S - Valer do contrato

----------------------~------~-

B.Z · Nota fiscal n• 49

25/02/2014

Valor

R$ 213.200,00

8.3 · Nota fiscal n• 51

01/04/2014

R$ 213.200,00

Valor

Valor total das notas
C· Repasse da ENGEVIX para a GFD IN VESTIMENTOS p o r meio de
transação envolvendo o BANCO SAFRA
Conforme tontrno de ceu.to fidutiária do; cred1tos ao Banco Safra apreendido
C.l · OeS<onto dos créditos contratuais da GFD INVESTIMENTOS no BANCO SAFRA

Oescrlç.ioda operilçlo

A GFO INVESTIMENTOS cedeu ao SANCOSAFRAs~us
c.rédltos perante a E'NGEVlX decorrentes do Contrato
n• OOlHl /00-10-PJ-()019-14, recebendo em

Data

contrapartida o adiantamento dos va lores
contratuais (operaç5odr desconto de tltulos)
Zl/01/2014

Valor dos créditos descontados

R$ 2.132.000,00

Valor total do repasse

R$ 2.132.000,00

Observações:
J. Ovalortot.ll d•~ not.u difere do valor total docontr.uo porque nloforam emitidas ou encontradas notas
referen~es a

todas as parcelas contratuais.

Fonres:
1. Doe 38 (Contrato n• 001141/0040·PJ.Q019~14)
Conuoro opusencodrJ pelo próprio Eng~t~IK Engenharia 5/Anosolltos5044866·20. 2014 404.7000.
~nto 225, OUJJ.

2. Doc41 (Notas fiscais fnu emitidas pela GFD INVESTIMENTOS)

Oocumemosopreendidosno sede do ArborCont6bll - ouros ng 504 9557·14.1013.404 7000, evento 488.
AI'·INQP0l13, p. 13/15.
l. Doe 39 (Notlfic:aç.~o à ENGEVIX da cess:io d e ttéd~tos da GFD ao BANCO SAFRA)

Autosn5073475·JJ 1014.404. 7000, evento l . Pro.
4 Ooc:39

H6 e-moJis 1ntetc~prodosem que CARLOS ALBERTO troco dos ntgoc1oç6~scom liffdo B1ttencocm, bem
ccmo tfl\Ho nota fiscal cobrando o pagamento da pruulr~, rro dato de 25/01/2014 -autos nt 507347513.2014 404.1000, ~ento l, PET2, p.l60/l66;Pm, p. J
S. Doc40
CA.RLOSAL.BERTOcon/eSUJu teroniMdt> o conttoto paro que{oMieglr,mudo o repasse de OJOiores[eJto
pdo Engro~ix o YOUSSEF, tendo os trototivossido feitos enrrersteoeGERSO"' enquanto queosdetg/hesda
conrtatoçõo foram discutfdos entreCARLOSALBERTOeo secretôria do ~ecutlvo, HUdo 8/ftencourt. Rt~to
ct"o queCARlDSALBERTO tlnho conh«lmtnto o respeito do folsldad~ dodocuml!f'lto ~dl! suo urlri:oç/Jo

poro o lovooem dtrect.mos-outosn• 5053845-68.2014.404.7000, tvenl'O' ll, DESPZ.
6. Doc:25

fM fnrcrrogocõrfo judfclol o pr6prlo CARLDSAt.BfRTO confessou serpt~oo fntcrpona dt ALBERTO YDIJSSEF
-autos n• 5015699-17.1014 404. 7000_. t l'tnto 475.
1 . Doct0
Stgundo Inftu moç6espnmodos por CARLOS AlBERTO, ENIVALDO ero o re$pànsdvef pelos contratos e no-tos
o ~rem .em(tJdospelo GFO-ouros nl 5053845-$8.1014.404.7000, evento ll. OESPJ.
=11111"111
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;
GLOBAL

A · Contratação f raudulenta da COSTA GlOBAl
Para dlssimubr a verdadeir3 ntdo dos repasse)

A.l· Contrato n2

001141/00· 1O·PJ·00l6·l3

A.2 - Prazo do contrato

Termo Inicia l

27/03/2013

Termo final

26/11/2014

A3 -Signatários do contrato

NEWTON PRADO JUNIOR

ENGEVIX

PAULO ROBERTO COSTA

COSTA GLOBAL
Prestação de serviços de consultoria em
gestão empresa rial na área de Engenharia

A.4- Objeto fictfcio do contrato

Oléo e Gás
A.S - Valor total do contrato

R$ 700.000 (em 20 parcelas)

B ·Emissão de notas fiscais frias pela COSTA GLOBAL
B.l -Notas fiscais n i
11)74
2 1)75
31)76
41) 77

111/07/2013)
111/07/2013)
111/07/2013)
111/0712013)

51) 89

(29/08/1013)

61)103
71)111
8')114
91)122

113/09/2013)
129/10/2013)
122/11/2013)
103/12/2013)

R$ 35.000,00

R$ 35.000.00
R$ 3S,OOO,OO

R$ 35.000,00
R$ 35,000,00
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00

101) 130 (15/01/2014)

R$ 35.000.00
R$ 35.000,00

]11)139 113/02/2014)

RS 3S.OOO,OO

Valor total das notas

R$ 385.000,00

C· Re passes da ENGEVIX para a COSTA GlOBAl
fU!veladm

~la

quebnt de sigilo bancãrlo da COSTA GLOBAL e por pl anilha da ENGEVIX ~pree.ndida

C.l - Transferências bancárids
1'129/07/2013

RS 65.695,00
R$ 65.695,00
RS 32.847.50
RS 31.847,50
RS 32.847,50
R$ 32.847,50
RS 32.847,50

21) 06/08/2013

3')16/09/2013
4')07/10/2013
51) 18/11/2013

61) 10/11/1013
7t} 20/12/2013

R$ 295.627,50

Valor total dos repasses
Observações:

J . O valor total das notH dUerl! do valor total do contrato porque n3o fo r<Jm emlt ldas notas n~ft!rentts a
todas as parcelas contr<Jtuars Inicia lmente prevl·stu, hafa vista a lnterrupçlo das ativtdades da COSTA
GLO&AL em decorrência do lndlciamentode ? a uloRobeno Coua na Opera~o Lava-Jato.

2. Ovalortotal dos repasses e me nor do =lUI! o va lor tot.a I das notas porque nos repasses s :io descontados os
tributos relativos a o IR FONTE, PIS/COFINS e CSLL
Fontes:

l. Doe 42 (Contrato n• 001141/00·HPJ·0016·13)
Contrato apreendido tio .sede do En!jevix Engenharia S/Aejuntado oosoutost!V 5053845·
68.2014.404.7000, evento 38, APREENSA06,p. 2 7/28. Ocontroto tambémfoi opn:senrodopero emprtw
oo MPFtjunrado aosovrosn!l' 5031517-47.1014.404.7000, evento 93.

2. Doe 43 (Notas fiscais frias emitídas pela COSTA GlOBAL)
Documentos oprtllmdidos no nd• dtJ Eng• uix Eng•nhorle~ S/A- o v tos nll' SOSJI45-G8.2014.404. 7000,
tv~ruo 38, APREESA06, p, 27/41.

3. Ooc31 (Informações sobre os repasses obtidas pela quebra de sigil o bancârio)
lt!formoçao " ' 98/1014 qveanoUsoosAutos nt 5031517-A7,2014.404. 7000e 5017775·
48.2014.404.7000.

4. Doc44(1nformações sobre os repasses obtidas e m plantrha apreendida na ENGEVIX)
Autosnt 5053845-68.1014.404.7000, evento38, APREENSA06, p, 30.
I
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Em síntese, no período de 13/11/2009 a 23/01/2014 a ENGEVIX
ENGENHARIA realizou 31 (trinta e um) repasses de numerário para a M.O. CONSULTORIA. EMPREITERA RIGIDEZ. GFD INVESTIMENTOS e COSTA GLOBAL, os

quais totalizaram R$ 8 .973.418,09 (oito milhões, novecentos e setenta e três mil,
quatrocentos e dezoito reais, e nove centavos) e f oram dissimulados por meio da celebração de contratos fraudu lentos e da emissão de notas fiscais "frias ". Nesse mesmo período, a ENGEVIX ENGENHARIA estava executando com a PETROBRAS os
contratos e aditivos identificados no item V.l acima, tendo pago ao menos 1% dos
respectivos valores a PAULO ROBERTO COSTA, que auferiu indevidamente essa vantagem.

SÍNTESE DOS REPASSES
Do mais antigo para o mais recen te
DATA DO REPASSE

VALOR DO REPASSE

13/11/2009
10/12/2009
14/01/2010
26/02/2010
26/02/2010
30/03/2010
31/03/2010
03/05/2010
04/05/2010
02/08/2010
30/08/2010
10/09/2010
01/10/2010
14/10/2010
01/08/2011
2·6/08/2011
03/10/2011

R$ 362.261,00
R$ 362.261,00
R$ 362.261,00
R$ 291.355,95
R$ 362.261,00
R$ 362.261,00
R$ 291.355,95
R$ 362.261,00
R$ 291.355,95
R$ 362.261,00
R$ 362.261,00
R$ 291.355,95
R$ 291.355,95
R$ 362.261,00
R$ 29135S,95
R$ 291.355,95
R$ 291.355,95

10/11/2011

R$ 291355,95

30/11/2011
02/01/2012
16/01/2012
20/01/2012
26/01/2012
29/07/2013
06/08/2013
16/09/2013
07/10/2013
18/11/2013
10/12/2013
20/12/2013
23/01, 2014

R$ 362.261,00
R$ 150.488,57
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.488,47
R$ 65.695,00
R$ 65.695,00
R$ 32.84 7,50
R$ 32.847,50
R$ 32.847,50
R$ 32.847,50
R$ 32.847,50

TOTAL
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VI- INDIVIDUALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL DAS CONDUTAS.
A Constituição Federal, no capítulo pertinente à Administração Pública, estabelece que "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos po{{-

ticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" (art. 37, parágrafo 4°).
Com vistas à materialização do dispositivo constitucional supra, foi editada
a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispôs sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos, nos casos de improbidade no exercício de mandat o, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.
A mencionada lei contempla, basicamente, três categorias de atos de improbidade administrativa: 1) atos de improbidade administrativa que impor tam enriquecimento ilícito; 2) atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário; 3) atos de
improbidade administratíva que atentam contra os princípios da administração pública.
Vale observar que são punidos também pela Lei de Improbidade
Administrativa os terceiros que, não se qualificando como agentes públicos, concorrem
e/ou se beneficiam direta ou indiretamente com os atos de improbidade administrativa
praticados por agente público, nos termos do artigo 3° da Lei 8.429/92.
Em síntese, os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa
que importou em enriquecimento ilícito, causou dano ao erário e ofendeu os princípios da
Administração Pública.
Os atos de improbidade administrativa praticados pelo réu PAULO
ROBERTO COSTA, para os quais concorreram e se beneficiaram os demais réus, já foram
amplamente descritos nos tópicos anteriores desta peça.
Neste item, sinteticamente indica-se a responsabilidade de cada um dos
réus nos fatos, a fim de facilitar a compreensão de sua participação.

VI.l- PAULO ROBERTO COSTA:
O réu PAULO ROBERTO COSTA aceitou e recebeu

promessas de

pagamento de vantagens indevidas pelas empresas contratadas pela Petrobras, tendo sido
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fundamental

para a consecução dos atos ímprobos sua qualidade de Diretor de

Abastecimento da PETROBRAS S/A no período de 2004 a abril de 2012, pois nessa condição
ele zelou pelos interesses das empresas cartelizadas em procedimentos licitatórios e
contratos no âmbito desta Estatal.
A propósito, esclareceu o réu, em depoimento prestado nos autos da Ação
Penal 5026212-82.2014.404.7000, que nos contratos vinculados à Diretoria de Abastecimento
da Petrobras era praxe o pagamento de vantagens indevidas pelas empreiteiras38•
O elemento doloso das condutas ímprobas se clarifica, portanto, com a
confissão de PAULO ROBERTO COSTA no sentido de que consciente e voluntariamente
recebia as vantagens indevidas por parte das empreiteiras que contratavam com a Petrobras.
Assim, consoante descrito no item V.1 desta peça, PAULO ROBERTO

COSTA recebeu vantagens indevidas correspondentes a 1% dos contratos de interesse da
Diretoria de Abastecimento firmados pela PETROBRAS com a ENGEVIX ENGENHARIA, no
38 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 12:
"[...]
Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que

precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,

porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[...]
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz 'Federal:- Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[...]"
No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"[...]
Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia

que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1%.
[ ...]"
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valor de ao menos R$ 38.489.299,90 (trinta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove
mil, duzent os e noventa e nove reais, e noventa centavos).
Em suma, o requerido PAULO ROBERTO COSTA praticou atos de improbidade administrativa que consubstanciam enriquecimento ilícito (art. 9° da Lei 8.429/92)
porque:
a) recebeu vantagem indevida, para si

e para terceiros39, decorrente do

exercício de Diretor de Abastecimento da Petrobras, no va.lor de R$ 38.489.299,90 (t rinta e
oit o milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais, e noventa
centavos) (art. 9°, caput e inciso VII, da Lei 8.429/92}'0 ;
b) recebeu tais vantagens da ENGEVIX ENGENHARIA, empresa que tinha
interesse com ampla potencialidade de ser amparado por ações ou omissões suas (art 9°, I,
da Lei 8.429/92)

41

;

c) recebeu tais vantagens para omitir-se nos deveres que decorriam de seu
ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as providências
cabíveis em seu âmbito de atuação (art. 9°, X, da Lei 8.429/92)42•
As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracte39 A locução do artigo 9°, inciso I da Lei 8.429/92 aponta que o enriquecimento ilícito ocorre quando
a agente recebe a vantagem indevida, PARA SI OU PARA OUTREM.
40 (Lei 8.429/92) "Art. 9• Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer t ipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1• desta lei, e
notadamente:
[...]
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público:
(...]"

41 (Lei 8.429/92) "Art. 9• [...]:
[...]
I - receber. para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse. direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuicões do agente público:
[...]"

42 (Lei 8.429/92) "Art. 9• [...]:
[...]
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício. providência ou declaracão a que esteja obrigado:

r...r
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rizam, por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao
erário no valor de R$ 38.489.299,90 (trinta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove
mil. duzentos e noventa e nove reais, e noventa centavos) (artigo 10 da Lei 8.429/92) 43 .
Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade
por ofensa aos princípios administrativos (art. 11, Lei 8.429/92), notadamente os
princípios da legalidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições.
Destaque-se, nesse sentido, que PAULO ROBERTO COSTA violou inúmeros
princípios éticos do Sistema Petrobras constantes do Código de Ética da empresa, a que
todos os funcionários da Petrobras estão sujeitos, quais sejam, o dever de honestidade, de
integridade, de lealdade, de legalidade, de impessoalidade, de transparência, bem como se
desviou da missão, da visão e dos valores instituídos explicitamente na estratégia corporativa
da empresa (itens In, IV, V, VII do Código de Ética). Violou ainda o item 8.8 do referido Código
de Ética referido, ao infringir o dever de "recusar quaisquer práticas de corrupção e propina"44 •
Por fim, objet iva-se, nesta demanda, o provimento declaratório da sujeição
das condutas dolosas imputadas ao réu PAULO ROBERTO COSTA às hipóteses normativas
dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sem a aplicação das sanções do artigo 12 da
referida Lei.
Os atos praticados pelo réu PAULO ROBERTO COSTA, descritos nesta
ação, dão origem à const ituição de uma relação jurídica entre o Estado e o autor do ato
ilícito, consist ente no direito de aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92, tanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA quanto aos terceiros que concorreram para a prática dos atos e

deles se beneficiaram.
Portanto, esta ação objetiva, quanto a PAULO ROBERTO COSTA, a
declaração da existência da relação jurídica decorrente da sujeição da.s condutas de
obter vantagens indevidas em razão do cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras, de
lesar o patrimônio da companhia e de violar os princípios administrativos às hipóteses

43 Reitera-se que os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e de
contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e VIU, da Lei 8.429/92), e o
ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos, serão objeto de ações autônomas.
44 Doe 56 -Código de Ética do Sistema PETROBRAS.
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normativas da Lei 8.429/92.

Consoante expressamente autoriza o Código de Processo Civil, em seu art.

4°, I, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de

relação jurídica, sendo ainda admissível a ação declaratória, nos termos do parágrafo único,
ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
Como se sabe, o pedido na ação de improbidade "comporta duas
formulações: primeiramente, o pedido de que o juiz reconheça a conduta de improbidade
(pedido originário, de natureza declaratória); depois, o pedido de que, sendo procedente a
ação, sejam aplicadas ao réu as respect ivas sanções (pedido subsequente, de natureza
condenatória)".45
Assim, o pedido desta ação, em relação a PAULO ROBERTO COSTA, limitase ao provimento declaratório acima mencionado, sem que seja formulado pedido de
condenação nas sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.
Necessário esclarecer que a ausência de pedido condenatório decorre da
celebração de acordo de colaboração premiada com PAULO ROBERTO COSTA.

Com efeito, em 27 de agosto de 2014, foi celebrado acordo de colaboração
premiada entre o Ministério Público Federal e o réu PAULO ROBERTO COSTA, já
homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de setembro de 201446 •
No âmbito do referido acordo de colaboração premiada o réu PAULO
ROBERTO COSTA renunciou, por serem produtos de atividade criminosa, a quaisquer direitos

sobre valores mantidos em contas bancárias e investimentos no exterior, em qualquer país,
inclusive mantidos no Royal Bank of Canada em Cayman (aproximadamente USO 2,8
milhões sob os nomes dos familiares Mareio e Humberto) e os aproximadamente USO 23
(vinte e três) milhões mantidos na Suíça (em contas em nome de seus familiares Marici,

Paulo Roberto e Arianna}, controladas direta ou indiretamente por ele, ainda que mediante
empresas offshores e fami liares.47
45 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. "Direito Administrativo - Manual de Direito Administrativo - 24 ed - 201l.epub." Livraria e Editora Lumen Juris Ltda. "
46 Doe 52 - Acordo de Colaboração Premiada celebrado por Paulo Roberto Costa, Ação Penal
5026212-82.2014.404.7000, Evento 948.
47 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 6•, Doe 52.
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Além disso, a título de multa compensatória cível, o réu, no âmbito do
referido acordo, comprometeu-se48:
a) a arcar com o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
b) a entregar os seguintes bens que reconheceu serem produto ou proveito
de atividade criminosa, ou seu equivale'lte em termos de valor: lancha COSTA AZUL em
nome da empresa SUNSET (R$ 1.100.000,00); terreno adquiridos pela SUNSET, em
Mangaratiba/RJ, matrícula 20721 (R$3.202.000,00); valores apreendidos em sua residência
quando da busca e apreensão (R$ 762.250,00, USO 181.495,00 e EUR 10.850,00); bem
como veículo EVOQUE recebido de Alberto Youssef (R$300.000,00).
Ademais, somente em virtude do acordo de colaboração, o réu PAULO
ROBERTO COSTA contribuiu para a expa nsão das investigações, que se debruçavam sobre
condutas corruptas praticadas por um agente público e uma empresa, para abarcar a
apuração de condutas corruptas d e diversos agentes públicos e diversas empresas,
ass im como a colheita de provas documentais e testemunhais do esquema criminoso.
Tal condição revelou ao MPF a ocorrência de danos ao erário em valores bem superiores ao
inicialmente mensurado, e também possibilitará o ressarcimento de danos em valores
notadamente superiores àqueles que seriam obtidos caso não fosse firmado o termo de
colaboração.
Diante de tal cenário, o MPF e ntendeu, no caso concreto, que tal acordo
também abarcava as repercussões no campo da improbidade administrativa, motivo
pelo qual foi também submetido e homologado pela
49

do MPF, em seus efeitos cíveis

s• Câmara de Coordenação e Revisão

.

A propósito, Andrey Borges de Mendonça trata da extensão dos efeitos
da colaboração premiada para o âmbito da improbidade administrativa, apesar da redação
do artigo 17, §1° da Lei 8.429/92 50:
Aqui, como lembra Vladimir Aras, podemos invocar o brocardo ubi eadem ratio ibi

eadem ius. Não há sentido em fornecer benefícios para alguém colaborar no
âmbito criminal e esse mesmo agente ser punido pela Lei de Improbidade,
exatamente em razão dos mesmos fatos. A incoerência na atuação estatal 48 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 8", Doe 52.
49 Cf. Ofício n° 355/2015 (PR-PR-00002021!2015 e Extrato de Ata 852/ SCCR - Doc. 57.
50 Mendonça, Andrey Borges de., Roteiro de Co/oboroção Premiada, São Paulo: Mimeo, 2012.
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reconhecendo benefícios em uma seara e negando em outra - demonstra até
mesmo deslealdade do Poder Público com aquele que contribuiu para a
persecução do:s agentes ímprobos, abrindo mão de seu direito a não se
autoincriminar. Esta incoerência é reforçada quando a Ação de Improbidade se
baseia justamente nos elementos desvelados pelo colaborador.

Ademais, estamos tratando de um benefício para o réu, de sorte que não há
vedação ao uso de analogia em seu favor. Por fim, a interpretação teleológica nos
conduz nesse mesmo sentido. É induvidoso que a vedação da lei de improbidade
visa impedir que o interesse público seja lesionado. Porém, em casos de
colaboração, sobretudo quando auxilia na recomposição no patrimônio público
lesionado, o interesse público está sendo mais bem protegido, pois a Administração
atingida é a mesma, as partes são as mesmas e o acordo acelera a reparação do
dano causado ao erário e recuperação de ativos. Tanto isso é verdade que a Lei
9807/99 estabelece, como objetivo da colaboração, a recuperação total ou parcial
do produto do crime, o que está em perfeita sintonia com o objetivo da ação de
improbidade, conforme lembra Januário Paludo.
Assim, como lembra Vladimir Aras, há certa desproporcionalidade na aparente e
absoluta vedação, por trazer desestímulo à cooperação e afronta à coesão sistêmica,
atingindo o princípio da eficiência.
Destaque-se que em março de 2010, na Ação de Improbidade Administrativa n.
2006.50.01.009819-5113, que tramitou perante a Justiça Federal de Vitória/ES,
aplicou-se a colaboração premiada no âmbito da improbidade administrativa aos
réus Darci José Vedoin e Luiz Antônio Trevisan Vedoin. Segundo a Magistrada
Federal, "a utilização da delação premiada, para fixação de sanção mínima, redução
ou até afastamento de algumas das sanções, além de poder contribuir com as
investigações e a instrução processual, mostra-se princípio de equidade e de
igualdade jurídica, já que, em diversas outras situações legais, a renúncia ao direito
constitucional de manter-se em silêncio converte-se em benefícios, com redução
expressiva da sanção imposta". No caso, a Juíza mitigou aos colaboradores a
condenação ao pagamento de multa civil - que não possui caráter indenizatório,
mas sim sancionatório.
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É de se ver também o que dispõe o art. 37 da Convenção das
Unidas contra a Corrupção5\ categoria na qual, mutatis mutandis, enquadram-se os atos de
improbidade administrativa:

1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas
que participem ou que tenham participado na prática dos delitos qualificados de
acordo com a presente Convenção que proporcionem às autoridades competentes
informação útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda
efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito,
assim como recuperar esse produto.
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a
mitigação de pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à
investigação ou ao indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente
Convenção.
O raciocínio é aplicável para a extensão dos efeitos pena is de um acordo de
colaboração à esfera cível, ainda que o contrário não possa ser feito. As normas penais, dado
seu caráter fragmentário e residual, representam a tutela mais extrema dos bens jurídicos
mais relevantes para a sociedade. Se uma sanção penal, mais grave, pode ser afastada ou
mitigada para alcançar um bem maior, uma penalidade menos grave também pode,
especialmente quando isso é necessário para manter a coerência da atuação do Estado e
criar um ambiente favorável à descoberta e comprovação de novos fatos criminosos por
meio de acordos de colaboração futuros.
Por fim, destaca-se que, em caso de quebra do acordo firmado, o MPF
poderá, a qualquer momento, pleitear a aplicação das sanções correspondentes aos atos de
improbidade praticados.
Assim, a obtenção do provimento declaratório é necessária e útil ao Estado
para obter, dentro dos marcos prescricionais, o reconhecimento da relação jurídica
decorrente da conduta ímproba, o que poderá ensejar, no futuro e mediante provocação
justificado do Judiciário, a aplicação das respectivas sanções, além de permitir a condenação
de terceiros que concorreram e se beneficiaram dos atos ímprobos.
51 No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo n° 348/2005 e promulgada pelo
Decreto n° 5.687/2006.
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Portanto, são estes os fundamentos para a formulação, quanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA, do pedido de declaração da existência da relação jurídica
decorrente da subsunção das condutas dolosas do réu descritas nesta ação às hipóteses
normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92.

Vl.2- ENGEVIX ENGENHARIAS/A E JACKSON EMPREENDIMENTOS S/A:
O grupo empresarial ENGEVJX, captaneado pela holding JACKSON
EMPREENDIMENTOS S/A e sua empresa integrante ENGEVIX ENGENHARIA S/A,
concorreu para a prática dos atos de improbidade administrativa e deles se beneficiou, pois,
por meio da ENGEVIX ENGENHARIA S/A, foi diretamente responsável por influenciar
PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da Petrobras entre 2004 a abril de 2012,
a receber propinas e a manter-se conivente com os interesses do grupo empresarial na
PETROBRAS.
Além disso, nas obras em que ENGEVIX ENGENHARIA S/A era contratada,
seja diretamente ou por intermédio de consórcios 52, foi efetuado o pagamento de vantagens
indevidas a PAULO ROBERTO COSTA ou às pessoas por ele indicadas.
Observa-se que foi a pessoa jurídica ENGEVIX ENGENHARIA S/A a
responsável por. em seu nome ou em consórcio com outras empresas, firmar os contratos
com a PETROBRAS dos quais decorreu o pagamento de vantagens indevidas à razão de 1%, e
viabilizar o repasse de tais valores a PAULO ROBERTO COSTA e a ALBERTO YOUSSEF.
A pessoa jurídica JACKSON EMPREENDIMENTOS S/A é a holding
controladora da empresa ENGEVIX ENGENHARIA S/A e, em razão desta condição, foi
também beneficiada pela prática dos atos ilícitos, devendo ser igualmente responsabilizada
na forma do art. 3° da Lei 8.429/9253.
52 (Lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se-ão as seguintes normas:

...

[ ]

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na
fase de licitação quanto na de execução do contrato."
53 O art. 3° da Lei 8.429/92 determina a responsabilização daquele que, mesmo que de forma indireta,
concorra ou se beneficie do ato ímprobo:
(Lei 8.429/92) "Art. 3• As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se
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Ressalta-se que os pagamentos de propina foram realizados de form'ã -sistemática, a evidenciar uma relação espúria estável de favorecimento aos empregados da
PETROBRAS, no caso PAULO ROBERTO COSTA, e aos interesses escusos das empresas
ENGEVIX ENGENHARIA S/A e JACKSON EMPREENDIMENTOS S/A
Assim, as circunstâncias objetivas do caso concreto demonstram que seus
administradores agiram com vontade consciente e voluntária de, em nome das pessoas
jurídicas, efetuar os pagamentos de vantagens indevidas ao agente público em razão do
cargo de Diretor de Abastecimento, para si e para terceiros, do que decorre o caráter doloso
das condutas.
Em razão disso, devem tais pessoas jurídicas ser responsabilizadas na forma do art. 3° da Lei
8.429/92, pois concorreram e se beneficiaram com a prática de atos de improbidade que
acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao erário no valor de R$ 38.489.299,90 (trinta e
oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais, e noventa
centavos)54 e violação aos princípios administrativos (artigos 3°, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

VI.3 - GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO,
NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA:
Além da própria pessoa jurídica, também devem sofrer as sanções do art.
12 da Lei 8.429/92 seus administradores que, de forma dolosa, praticaram atos ilegais em seu
nome.

É cediço que a pessoa jurídica não possui atuação dissociada das pessoas
naturais que a compõem, pois somente estas agem com elemento subjetivo próprio.
Portanto, é de rigor que as medidas persecutórias aplicáveis à pessoa jurídica sejam
estendidas às pessoas naturais, exatamente aquelas que fizeram da pessoa jurídica que
representavam, instrumento para a prática de atos ímprobos, conforme demonstrado a
seguir.

beneficie sob qualquer forma direta ou indireta."
54 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total ca propina
chegaria a aproximadamente R$ 116 milhões.
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Assim, abaixo se reprisa a participação de cada um dos réus ligados à
ENGEVIX ENGENHARIA S/A, os quais, de forma consciente e voluntária, atuaram
dolosamente para concorrer para a prática e se beneficiar das condutas ímprobas

consubstanciadas nos pagamentos de vantagens indevidas no interesse de PAULO ROBERTO
COSTA:

1. GERSON DE MELLO ALMADA:

na condição de Vice-Presidente da

Engevix, era o contato direto de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF com a

empreiteira, sendo um dos responsáveis pela representação desta empresa no cartel, assim
como pelo oferecimento, promessa e pagamento de vantagens indevidas ao próprio PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, e a outros
empregados da PETROBRAS para a consecução de contratos com a Estatal, e, ainda,
responsável pela operacionalização do branqueamento dos respectivos valores.
Mencione-se, nesse sentido, que, em planilha apreendida na residência de
PAULO ROBERTO COSTA, na qual são relacionadas as colunas "empresa", "executivo" e

"solução" indicando os representantes de empresas com os quais o ex-diretor da PETROBRAS
efetuou contato a fim de obter recursos para campanhas políticas, a Engevix é vinculada ao
executivo "Gerson"55. No mesmo sentido, colocam-se as declarações de AUGUSTO RIBEIRO, o
qual identifica GERSON DE MELLO ALMADA como o responsável pela representação da
Engevix no cartel

56
.

No diálogo interceptado em

08/10/2013 mantido entre ALBERTO

YOUSSEF e MARCIO BONILHO, comenta-se que GERSON DE MELLO ALMADA deve certa

quantia para ALBERTO YOUSSEF, a qual será paga a partir de contrato a ser enviado pelo
devedor57• Frise-se que em 07/01/2014, três meses após mencionado diálogo, a Engevix
Engenharia S/A firmou contrato ideologicamente falso com a GFD Investimentos, empresa

de ALBERTO YOUSSEF, a fim de j ustificar a transferência de valores desviados das obras da
PETROBRAS e destinados a agentes públicos, dentre os quais se encontra PAULO ROBERTO
COSTA, conforme será melhor explanado abaixo.

Finalmente, os já mencionados documentos referentes à divisão das obras
da PETROBRAS durante as reuniões do CLUBE (Doe 8) foram apreendidos na sala do próprio

55 Doe 63 - Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-!NQPOL1, item 17
56 Doe 53 - Autos n° 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4.
57 Doe 64- Autos n° 5049597-93.2013.404.7000, evento 1, IN!Cl, p.l7.
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GERSON DE MELLO ALMADA, pelo que se demonstra seu envolvimento nas tratativas
referentes à promessa e ao pagamento de vantagens indevidas junto aos funcionários da

PETROBRAS, dentre eles PAULO ROBERTO COSTA, ou pessoas interpostas a eles ligadas,
citadamente ALBERTO YOUSSEF.
2. CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO: na condição de diretor da
ENGEVIX ENGENHARIA, também responsável pela autorização dos atos de gestão do Grupo
Engevix e decisões estratégicas, coadunava com o esquema, de forma consciente e
voluntária, quanto às promessas de vantagens indevidas aceitas por PAULO ROBERTO

COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Assim, em conjunto com GERSON DE MELLO ALMADA, era
responsável pelo oferecimento, promessa e pagamento de vantagens indevidas a PAULO
ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, para a consecução
de contratos com a PETROBRAS. Além disso, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO
assinava os documentos ideologicamente falsos com as empresas M.O., RIGIDEZ, GFD e
COSTA GLOBAL, a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos relacionados aos contratos
celebrados com a PETROBRAS58 •
3. NEWTON PRADO JUNIOR: em atividade idêntica àquela desenvolvida
por CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, na condição de diretor da Engevix Engenharia
S/A, em conjunto com GERSON DE MELLO ALMADA, era responsável pelo oferecimento,
promessa e pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou
por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, para a consecução de contratos com a PETROBRAS.
Além disso, NEWTON PRADO JUNIOR assinava os documentos ideologicamente falsos com
as empresas M.O., RIGIDEZ, GFD e COSTA GLOBAL, a fim de possibilitar a lavagem dos valores
ilícitos relacionados aos contratos celebrados com a PETROBRAS59.
4. LUIZ ROBERTO PEREIRA, até o ano de 201260, em atividade idêntica
àquela desenvolvida por CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e NEWTON PRADO

JUNIOR. na condição de representante da Engevix Engenharia S/A, em conjunto com
GERSON DE MELLO ALMADA, era responsável pelo oferecimento, promessa e pagamentos
de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de
ALBERTO YOUSSEF, para a consecução de contratos com a PETROBRAS. Além disso, LUIZ
58 Does 26, 27, 28, 33 e 41.
59 Does 26, 33, 37 e 41.
60 O réu Luiz Roberto Pereira se desligou da ENGEVIX no ano de 2012.
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RIGIDEZ, GFD e COSTA GLOBAL, a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos
relacionados aos contratos celebrados com a PETROBRAS61• Ilustre-se que em 01/10/2009, o
Consórcio RNEST O.C Edificações62, firmou o contrato CEE n° 040/09 com a M.O Consultoria
Comercial63• Por parte da Engevix, LUIZ ROBERTO PEREIRA enviou e-mail em 28/11/2011
para WALDOMIRO DE OLIVEIRA requerendo emissão de nota fiscal refente ao presente
contrato. Note-se que efetivamente há nota datada neste mesmo dia 64.
Dessa forma, nos termos do art. 3° da Lei 8.429/92, GERSON DE MELLO ALMADA,
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO,

NEWTON

PRADO JUNIOR e

LUIZ

ROBERTO PEREIRA dolosamente concorreram e se beneficiaram com a prática de atos de
improbidade praticados por PAULO ROBERTO COSTA que acarretaram enriquecimento
ilícito, danos ao erário no valor de R$ 38.489.299,90 (trinta e oito milhões, quatrocentos e
oitenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais, e noventa centavos)65 e violação aos
princípios administrativos (artigos 3°, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

VII - DAS SANÇÕES DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E
DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS:
A Lei 8.429/92, na tentativa de ver assegurada a integridade do patrimônio
público e a probidade administrativa, pune, assim como os agentes públicos, os particulares
que tenham concorrido e se beneficiado com o ato de improbidade {artigo 3°).
Dentre as sanções do artigo 12 da Lei 8.429/92, em todos os seus incisos,
estão previstas a proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
61 Does 26, 33, 37 e 41.
62 O Consórcio RNEST O.C Edificações é constituído pela Engevix Engenharia S/A (99%) e a EIT- Empresa Industrial Técnica 5/A, sendo a primeira sua empresa líder, conforme indicado pela própria Engevix Engenharia 5/A nos autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 24, OUTl (Doe 32).
63 A cópia do instrumento de contratação foi apreendida no escritório da Arbor Constábil, empresa
responsável pela contabilidade do grupo criminoso- autos n° 5049557-14.2013.404.7000, evento 488,
AP-INQPOL9, p. 27/30; AP-INQPOLlO. O contrato foi apreendido, também, na sede da Engevix Engenharia 5/A- autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREESA06 (Doe 33).
64 Doe 54.
65 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 116 milhões.
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incentivos fiscais ou creditícios.
O caso dos autos demonstra satisfatoriamente a necessidade de aplicação
das sanções de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios para as empresas rés e seus administradores, tendo em
vista que concorreram e se beneficiarm com os atos de improbidade consubstanciados nos
desvios de vultosa qua ntia de contratos celebrados com a Petrobras para pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos.
Além disso, o sancionamento deverá abranger, como correta interpretação
da lei, a proibição de contratar e de auferir benefícios com toda a Administração Pública,
direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Perfilham o mesmo entendimento Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
À expressão Poder Público deve ser dispensada interpretação condizente com a

teleologia da norma, a lcançando a administração pública, direta e indireta, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e não somente o sujeito passivo do ato de improbidade praticado pelo
ímprobo. A aplicação dessa sanção resulta da incompatibilidade verificada entre a
conduta do ímprobo e o vínculo a ser mantido com a administração pública, o que
torna desinfluente qualquer especificidade em relação a esta, já que a sanção
circunda a esfera subjetiva do ímprobo, a qual não é delimitada pelo ente que
tenha sido lesado pelo ato de improbidade, tornando-se extensiva a t odos os
demais.66
Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) A limitação dos efeitos da "suspensão de participação de licitação" não pode
ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta
que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a
qualquer ó rg ão da Administração Pública. (...) (REsp 151.567/RJ, Rei. Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ
14/04/2003, p. 208)
66 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7• Ed. 2013
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De outro lado, para evitar subterfúgios e prevenir fraudes à aplicação
da lei, em tutela inibitória de ilícito, as sanções de proibição de contratar com o Poder

Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios deverão abranger @) as
pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo econômico (JACKSON EMPREENDIMENTOS S/A)
que eventualmente atuem

no mesmo ramo

de atividade

da empresa

ENGEVIX

ENGENHARIA S/ A; (hl as pessoas jurídicas (controladas, subsidiárias, etc) cujos estatutos ou
contratos sociais forem objeto de alteração para absorver as atividades da(s) empresa(s)
penalizada(s) ou (9 outras sociedades empresariais que vierem a ser criadas para contornar a
ordem judicial.
Caso contrário, haverá violação aos princípios da moralidade e da
legalidade, com a admissão de uma válvula de escape para contornar a sanção prevista
em lei.

Sobre o tema já debruçou o Superior Tribuna I de Justiça:
ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA UOTAR. EXTENSÃO DE EFEITOS

À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO

ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA

NA

ESFERA

ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE.

PRINCÍPIO DA MORAUDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBIUDADE DOS
INTERESSES PÚBUCOS.
- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos
sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para
licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da
sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.0
8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à
nova sociedade constituída.
- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade
administrativa

e

da

indisponibilidade

dos

interesses

públicos

tutelados,

desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de
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forma e f raude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla
defesa em processo administrativo regular.
- Recurso a que se nega provimento.
(RMS 15.166/BA, Rei. Ministro CASTRO MEI RA, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)
Assim, mister a observância dos parâmetros acima, sob pena de se permitir
que agentes ímprobos continuamente venham a praticar condutas que lesam o patrimônio
público e acarretam enriquecimento ilkito.

VIII- DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SOLIDARIEDADE.
Dentre as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, há a previsão de
ressarcimento dos danos causados ao patrimôn io público.
Na espécie, a companhia "Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras" teve o
patrimônio lesado em decorrência de vantagens ind evidas pagas a PAULO ROBERTO COSTA e
agentes públicos e privados por ele indicados.
No caso dos autos, os réus, em conjunt o, foram responsáveis pelos danos
ao patrimônio da companhia, e, por isso, a obrigação pela recomposição do patrimônio
lesado é solidária, consoante dicção dos artigos 275 c/c 942,

caput, 2" parte, do Código

Civil67 c/c artigo 5° da Lei 8.429/9268•
No mesmo sentido cami nha a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.
67 (Lei 10.406/02)
"Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores
continuam obrigados solidariamente pelo resto.
[ ...)

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente pela reparação."
68 (Lei 8.429/92) "Art. 5' Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano."
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SOLIDÁRIA. (...) 3. Na hipótese em que sejam vários os agentes, cada um agindo
em determinado campo de atuação, mas de cujos atos resultem o dano à
Administração Pública, correta a condenação solidária de todos na restituição
do patrimônio público e indenização pelos danos causados. (STJ, REsp

678.599/MG, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/10/2006, DJ 15/05/2007, p. 260)
Assim, a condenação dos réus, pessoas físicas e jurídicas, à reparação dos
danos causados à Petrobras deverá ser SOLIDÁRIA, por força dos artigos 275 c/c 942, caput,

2a parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/92.

IX- DO DANO MORAL COLETIVO:

Além da fixação da reparação solidária do dano material suportado pela
companhia, postula-se também a condenação das rés ao pagamento dos danos morais coletivos, em atenção ao artigo 5° da Lei 8.429/92 69, que consagra o princípio da reparação integral.
A corrupção na Petrobras, apurada na Operação Lava Jato, traz um diagnóstico infeliz da maior estatal do país, aba lada por um câncer devastador e profundo, que, apoderado de uma metástase, espalhou-se e gerou sangria inestancável aos cofres da companhia. A hemorragia ocorreu em benefício de interesses escusos.
A hipótese dos autos, portanto, reclama a reparação dos danos morais coletivos provocados pelos atos ímprobos, que acarretaram lesão de grande magnitude ao patrimônio público, com fo rte impacto negativo na coletividade.
Sobre a possibilidade de reconhecimento dos danos morais na ação de improbidade administrativa, lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
"Do mesmo modo que as pessoas jurídicas de direito privado, as de direito público
também gozam de determinado conceito junto à coletividade, do qual muito
depende o equilíbrio social e a subsistência de várias negociações, especialmen69 (Lei 8.429/92) "Art. s• Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano."
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te em relação: a) aos organismos internacionais, em virtude dos constantes e mpréstimos realizados; b) aos investidores nacionais e estrangeiros, ante a freqüente emissão de títulos da dívida pública para a captação de receita; c) à iniciativa privada,
para a formação de parcerias; d) às demais pessoas jurídicas de direito público, o
que facilitará a obtenção de empréstimos e a moratória de dívidas já existentes etc.
( ...)

Ao reconhecermos que o direito à imagem e à reputação é ínsito e inseparável
da própria personalidade jurídica, integrando a esfera jurídica do sujeito passivo
do ato de improbidade, temos de atribuir, por via reflexa, ao sujeito ativo do ato
de improbidade, o dever jurídico de respeitá-lo ou, em caso de descumprimento, o dever de ressarcir integralmente o dano causado. Em casos tais, deverá o
órgão jurisdicional contextualizar o ilícito praticado, transcendendo os lindes do processo e identificando a "dimensão da mácula causada à reputação do ente estatal, o
que permitirá a correta valoração do dano não patrimonial e a justa fixação da indenização devida, que será revertida à pessoa jurídica lesada pelo ilícito."70
A jurisprudência também reconhece a possibilidade de reparação do dano
moral coletivo:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. MULTA
CIVIL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. (...) 3. Não há vedação legal ao
entendimento

de que cabem

danos

morais em ações que discutam

improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na
comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que
dificulte a ação estatal.(...) (STJ, REsp 960.926/MG, Rei. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em lB/03/2008, DJe 01/04/2008)
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERITO JUDICIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

(...) 9. A doutrina mais abalizada, bem como a jurisprudência, admitem o res-

sarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público.
70 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "lmprobidade Administrativa - 7• Ed. 2013.
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Entretanto, não é todo e qualquer ato de improbidade que causa dano moral à
coletividade. A identificação do dano moral demanda análise do conjunto probatório constante dos autos, devendo ser consideradas as circunstâncias que
envolvem cada caso concreto.
10. Não basta somente a ocorrência do suposto ato ímprobo, faz-se necessário
que tal ato cause evidente e significativa repercussão no meio social, não sendo
suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade
com a atividade administrativa. (..) (TRF 3° Região, Sexta Turma, Apelreex
0006786-54.2003.4.03.6105, Rei. Oesembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado
em 06.06.2013, e-DJF3 Judiciall Dato:14.06.2013, destaquei).
Destaca-se sobre o tema, passagem do voto do Ministro Castro Meira no
Recurso Especial 960.926/MG71, cuja ementa foi transcrita acima:
"Nada justifica a exclusão da pessoa jurídica de direito público, já que um ato
ímprobo pode gerar um descréd"to, um desprestígio que pode acarretar o desânimo
dos agentes públicos e a descrença da população que, inclusive, prejudique a
consecução dos diversos fins da atividade da Administração Pública, com
repercussões na esfera econômica e financeira."
Os contornos jurisprudenciais para reconhecimento do dano moral na
ação de improbidade administrativa são bem definidos:
"Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e o dano tenha atingido, efetivamente, valores coletivos, estará configurado o dano moral, não sendo suficiente para caracterizá-lo a mera frustração da municipalidade ou o descrédito na administração pública (TRF 1, Apelação Cível 84420920094013901, e-DJFl de
28/11/14);
"É possível a condenação em danos morais coletivos em ação de responsabilidade

por atos de improbidade administrativa, desde que o ato ímprobo cause evidente

e significativa repercussão no meio social, não sendo suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade com a atividade administrati 71 STJ, REsp 960.926/MG, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008,
DJe 01/04/2008.
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va. (TRF 1, 675320084013901, e-DJF1 de 29/11/13)

"t de se

observar que a doutrina mais abalizada assim como a jurisprudência admi-

tem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público. (...) De qualquer forma, não basta somente a ocorrência do suposto ato ímprobo, faz-se necessário que tal ato cause evidente e significativa repercussão no
meio social, não bastando meras presunções ou mesmo a simples insatisfação
da

coletividade

com

a

atividade

administrativa.

(TRF

3,

AI

00021103520094030000, e-DJF3 de 26/01/2010)
A hipótese em testilha enquadra-se perfeitamente à moldura jurisprudencial.
Os fatos apurados na Operação Lava Jato possuem proporções gigantescas,
a revelar a corrosão das entranhas da República por um esquema sofisticado para pagamento de propinas para agentes públicos na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. A representatitivade da Petrobras no Estado é revelada pelos seguintes dados:
- entre 2007 e 2010, a Petrobras foi responsável por investir 68.47% de
tudo o que a Administração Pública Federal. direta e indireta, investiu no
país72;
- entre 2011 e 2014, estima-se que esse percentual ficou em torno de
73
,

49,1%

em que pese inexistir, no presente momento, números consolida-

dos sobre a efetiva execução orçamentária de 2014;

--------

72 Entre 2007-2010, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a partir do
orçamento fiscal e de seguridade social, a União investiu R$ 54,8 bilhões no país. No mesmo
período, as empresas Estatais federais investiram R$ 142,930 bilhões, dos quais a Petrobras
respondeu por R$ 135,387 bilhões. Com algumas contas simples, isso significa que todo o Governo
Federal (orçamento fiscal, seguridade social e estatais) investiu R$ 197,730 bilhões, dos quais o
Grupo Petrobras foi responsável por R$ 135,387 bilhões. ou 68.47% de tudo o que foi investido no
país entre aqueles anos. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo
que o TCU elaborou em 2010- Doe 58.
73 Entre 2011-2014, essa conta ficou mais difícil de ser feita, porque o Governo passou a incluir na
conta de investimento os financiamentos feitos por meio dos bancos públicos (CEF, BB, BNDES),
mesmo para pessoas físicas. Situação idêntica ocorreu com os financiamentos do BNDES para as
ações da Copa do Mundo. Mesmo com essas limitações, é possível consolidar alguns números.
Entre 2011-2014, a União previu investir R$ 340 bilhões, dos quais as estatais (excluídos os bancos)
responderam por 52,24% disso (ou R$ 177,79 bilhões). No período, os investimentos da Petrobras
foram de R$ 167,12 bilhões, o que significa 49,1% de tudo o que a União previu investir em
infraestrutura. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo que o TCU
elaborou em 2013- Doe 59.
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- para os próximos anos, projeta-se que esse percentual pode superar os
80% em razão dos investimentos no Pré-Sal7'.
As sequelas são gravíssimas e se revelam, dentre outros aspectos, pela comoção social e descrédito que os atos ímprobos geraram nas instituições republicanas e pela
já corroída imagem do país no exterior, esta sempre atrelada à corrupção.
As quantias desviadas pelo corruptos e corruptores para satisfação de interesses não republicanos acarretam, ainda que indiretamente, prejuízos ao atendimento de
necessidades primárias da sociedade brasileira, que clama por melhores condições de educação, saúde, segurança e estrutura de higiene sanitária. Corrupção de valores estratosféricos
como a que é objeto desta ação constitui uma profunda violação dos direitos fundamentais
individuais e sociais mais básicos que o Estado de Direito deve tutelar. Trata-se de um verdadeiro atentado contra os direitos humanos.
A corrupção, traiçoeira e silenciosa, tais como os crimes contra a vida, mata,
todavia em condições mais avassaladoras, porque espalha seus efeitos nefastos de forma sistêmica e difusa para todas as regiões do país e a todos os setores da sociedade a um só tempo.
A corrupção pervasiva - como aquela revelada na Petrobras - coloca em
risco o regime republicano e democrático, ao criar uma pauta de motivações e finalidades
privadas na condução da coisa pública. Ela privatiza, e gratuitamente, o que é público e pertence a todos. Coloca em cheque as regras do jogo e do funcionamento do Estado, isto é, a
própria aptidão do Estado em agir em benefício dos cidadãos. Não só a quantidade, mas a
própria qualidade dos serviços públicos é atingida, pois aqueles que deveriam fiscalizar a
qualidade dos serviços se comprometeram de modo fatal com interesses privados e não podem mais se contrapor a tais interesses privados espúrios sem correr riscos.
Enfim, a prática de atos ímprobos debatida nessa demanda macula a imagem de todo o Poder Público perante a coletividade, na medida em que implica perda da
cred ibilidade da sociedade na estrutura estatal destinada à administração da coisa pública e à
74 Para os próximos anos, com as previsões de investimento no Pré-Sal, a Petrobras anuncio u
despesas, de 2015 a 2018, de US$ 220,6 bilhões (ou R$ 584,59 bilhões, para um câmbio US$ 1 = R$
2,65) - Doe 60. Com esse último anúncio, o percentual a ser investido pela Petrobras deverá
superar os 80% de tudo o que a União gastará no período (esses números poderão ser
confirmados com a aprovação do PPA 2015-2019, que deve ser anunciado nesse ano).
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consecução do bem comum. Mais ainda, é bastante documentada a expansão horizontal e
vertical de situações alast radas de corrupção. A corrupção na Petrobras incentiva que as mesmas construtoras que ali corrompem busquem a expansão do seu universo de benefícios mediante a corrupção de outras autoridades. lncentiva também que outras construtoras corrompam para obter os mesmos benefícios. É, ainda, um mau exemplo da cúpu la do Estado para
os demais estratos sociais, reforçando uma cultura de corrupção e embasando racionalizações q ue conduzem à elisão e evasão fiscais.
Portanto, estão delineados todos os pressupostos para a condenação dos
requeridos ao pagamento de danos morais coletivos decorrente das condutas ímprobas.
Com relação à fixação do quantum debeatur, é de se ver que além de todos
os ma lefícios gerados pela corrupção, a ausência de punição rigorosa faz surgir o sentimento de impunidade entre corruptos e corruptores de forma a fomentar a cont inuidade desta
deletéria prática no sistema.
Pertinentes as reflexões de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
"Os desvios compartimentais que redundam em estímulo à proliferação da corrupção, na medida em que se apresentam como práticas rotineiras, ainda possuem
uma dimensão mais deletéria e ma léfica à organização estatal: ensejam o surgim ento de um código paralelo de conduta, à margem da lei e da razão, que paulatinamente se incorpora ao standard de normalidade do homo medius. Uma
vez iniciado esse processo, difícil será a reversão ao status quo, fundado na pureza
normativa de um dever ser direcionado à consecução do bem de todos.
Além disso, a corrupção no ápice da pirâmide hierárquica serve de fator multiplicador da corrupção dentre aqueles qL1e ocupam posição inferior, desestimulando-os a ter conduta diferente. Como a corrupção "ama as alturas", não é incomum que os servidores mais modestos sofram uma influência daninha dos superiores hierárquicos, resu ltando na proliferação desse fenômeno degenerativo de cima
para baixo.
(...) A prática de atos de corrupção, dentre outros fatores, sofre um sensível estímulo
nas hipóteses em que seja perceptível ao corrupto que reduzidas são as chances de
que sua esfera jurídica venha a ser atingida em razão dos ilícitos que perpetrou. Por
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outro lado, a perspectiva de ser descoberto, detido e julgado, com a consequente
efetividade das sanções cominadas, atua como elemento inibidor à prática dos atos
de corrupção.
Ainda que esse estado de coisas não seja suficiente a uma ampla e irrestrita
coibição à corrupção, seu caráter preventivo é indiscutível. Além das sanções de
natureza penal, que podem restringir a liberdade individual, é de indiscutível importância a aplicação de reprimendas que possam, de forma direta ou indireta,
atingir o bem jurídico que motivou a prática dos atos de corrupção: o patrimônio do agente. Quanto maiores forem os prejuízos patrimoniais que o agente poderá suportar e mais aprimorados se mostrarem os meios de controle, menores serão os estímulos à corrupção?5 "
E continuam os autores:
"(...) entendemos que o valor da indenização deve ser suficiente para desestimular novas práticas ilícitas e para possibilitar que o Poder Público implemente
atividades paralelas que possam contornar o ilícito praticado e recompor a paz
social. (.. _f 6"
Nessa linha, os graves ilícitos praticados pelos réus revelam terem eles agido com absoluto menosprezo à coisa pública e aos valores republicanos, o que implica a necessidade de reforçar a reprimenda estatal.
Portanto, verificada a ocorrência do dano moral coletivo, é mister seja fixada a indenização, em caráter solidário, em patamares suficientes para desestimular a continuidade das práticas ilícitas pelos réus e recompor, ainda que parcialmente, o.s danos difusos
causados, cujos valores deverão ser revertidos ao Fundo Federal de Defesa de Direitos Difu-

sosn.
Para que a indenização alcance integralmente. tais objetivos, o valor a ser
arbitrado por esse Juízo não deve ser inferior a 10 (dez) vezes o valor do dano material
causado pelas condutas dos réus, o que equivale à fixação de indenização por danos

75 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7• Ed. 2013.
76 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7• Ed. 2013.
77 Artigo 13 da Lei n.0 7.347/85.
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morais coletivos não inferior a R$ 384.892.999,90 (trezentos e oitenta e quatro milhões,
oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e nove reais, e noventa centavos).
Por fim, cumpre ressalvar que os danos morais coletivos ora pleiteados são
os decorrentes das condutas ilícitas descritas nesta ação, isto é, aqueles decorrentes do recebimento e pagamento de vantagens indevidas na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
Assim, n ão estão abrangidos por esta ação e poderão ser pleiteados em
ações específicas os danos morais coletivos decorrentes, especialmente, de infrações à ordem
econômica praticadas pelo Cartel de empreiteiras, de corrupção no âmbito de outras Diretorias da PETROBRAS e de desvios de recursos públicos em razão de contratações por preços
superiores aos de mercado.

X- DA COMPETÊNCIA:
X.l- Da Competência da Justiça Federal:
A respeito da competência jurisdicional para ações de improbidade administrativa envolvendo sociedades de economia mista federais, já está pacificado o entendimento de que a competência é da Justiça Federal, em razão de haver nítido interesse da União na apuração de atos ilícitos praticados por seus dirigentes (STJ, AgRg AgRg no CC
104.375/SP. Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009).
E, com efeito, na hipótese vertente os atos de improbidade praticados por
dirigentes da PETROBRAS S/A repercutem direta e inevitavelmente no patrimônio da União, por ser esta detentora do capital majoritário da referida sociedade de economia mista.
Há, portanto, nítido interesse jurídico e econômico da União no feito, a
atrair a competência da Justiça Federal.
O interesse jurídico da União decorre da própria apuração dos fatos e aplicação de sanções aos agentes ímprobos, a fim de zelar pela correta aplicação dos recursos
públicos e atendimento aos princípios da legalidade, eficiência, lealdade à instituição e moralidade no âmbito da estatal. É notório que esses agentes ímprobos, frise-se, são escolhidos
mediante um processo de indicações políticas feitas por integrantes da cúpula dos poderes
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da União.
Em outros dizeres, se a União detém o capital majoritário da PETROBRAS, é
de seu total interesse jurídico a apuração dos atos ímprobos praticados por seus diretores
que importaram em prejuízo

à companhia.

Ademais, no caso concreto, o interesse jurídico da União fica corroborado
pelo vu ltoso prejuízo à imagem e ao patrimônio da sociedade de economia mista da
qual é a cionista majoritária e controladora, que se ilustra com as constantes notícias relacionadas à PETROBRAS em páginas policiais e com a queda vertiginosa do valor das ações da
companhia, a patamares menores do que no longínquo ano de 200578• Todo esse abalo decorreu justamente dos atos ímprobos praticados pelos gestores da estatal, sobre os quais a
União possui interesse na investigação e repressão.
Por sua vez, o interesse econômico decorre da circunstância de a União ser
a acionista majoritária da PETROBRAS, aliada ao fato de a demanda versar sobre a prática de
atos de corrupção no âmbito da estatal que acarretaram desvios bilionários do patrimônio
público em benefício de gestores e agentes públicos.
Para corroborar o interesse econômico, colhe-se dos decretos não.numerados a seguir transcritos que a União, nos últimos 5 anos, diretamente transferiu vultosas
quantias para a Petrobras:
DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2014
Transfere as dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para

2014 das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. - SFE e Refinaria Abreu e
Lima S.A.- RNEST para Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRAS.
Art. 1° Ficam transferidas, das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. SFE e Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST para a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, os saldos das dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2014 (Lei n° 12.952, de 20 de janeiro de 2014), no valor de R$
78 htto://gl.globo.com/economia/mercados/noticia/2014/12/queda-nas-acoes-da-petrobras-ajudatirar-pegueno-investidor-da-bolsa.html
http://economia.u oi.co m.brI cotacoes/n oticias/red acao /20 14/12/12/petrobras-cai -6 -e-tem-meno rvalor-em-lO-anos-bolsa -tem-3-gueda-sem anal.htm
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4.816.046.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quarenta e
seis mil reais), de acordo com os Anexos I e 11.

DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor da Petróleo Brasileiro

S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$ 7.104.124.764,00, para os fins que especifica.
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei n° 12.798, de 4 de abril de
2013), em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$

7.104.124.764,00 (sete bilhões, cento e quatro m ilhões, cento e vinte e quatro
mil, setecentos e sessenta e quatro reais), para atender à programação constant e
do Anexo I.

DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011, em favor da Companhia Docas do
Estado de São Paulo - CODESP. de empresas do Grupo PETROBRÁS e da Empresa
Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, crédito suplementar no valor de R$

1.330.127.000,00, para os fins que especifica.
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei no 12.381, de 9 de fevereiro
de 2011) crédito suplementar no valor de R$ 1.330.127.000,00 (um bilhão, tre-

zentos e trinta milhões, cento e vinte e sete mil reais), em favor da Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP. de empresas do Grupo PETROBRÁS e da
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, para atender à programação
constante do Anexo L

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2010
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Autoriza o aumento do capital social da Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRAS.
Art. lo Fica autorizado o aumento do capital socia l da empresa Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, mediante oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, desde que mantido o controle acionário da União, nos seguintes termos: (...)
Art. 2o Fica a União autorizada a subscrever ações na proporção de sua participação acionária no capital social da PETROBRAS, bem como eventuais sobras
de ações, e a integralizá-las com títulos da dívida pública mobiliária federal,
nos termos do disposto no art. 9o da Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010.

Por esse motivo, a União deverá, inclusive, aderir ao polo ativo desta lide,
consoante autoriza o artigo s• da Lei 9.469/97:
Art. 5° A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou
~

autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas pú-

blicas federais.
Parágrafo ú nico. As pessoas jurídicas de direito público poderão. nas causas cuja
decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir.
independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer
questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados
úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas pa rtes.
Ratifica tais argumentos o já citado entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que fixa a competência da Justiça Federal para ações de improbidade que
versam sobre atos praticados em detrimento de sociedade de economia mista controlada pela União, em virtude do interesse jurídico e econômico esta no julgamento da causa.
A propósito, ao julgar o AgRg no Conflito de Competência n• 122.629-ES, o
Superior Tribunal de Justiça consignou que, em se tratando de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, relativamente a atos praticados por dirigentes de sociedade de economia mista, cujo capital majoritário pertença à União, a com74 de 89
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petê ncia é da Justiça Federal:
(...) AÇÃO CNIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATNA. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL. ATOS PRATICADOS POR DIRIGENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CUJO CAPITAL MAJORITÁRIO
PERTENCE À UNIÃO. INTERESSE ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial da Primeira Seção, "o mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado
ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal"
(AgRg no AgRg no CC 104.375/SP. Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe 04/09/2009). No mesmo sentido: CC 100.300/PI, Rei. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25/05/2009. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC
122629/ES, Rei. Ministro Benedito Gonçalves, P Seção, j ulgado em 13/11/2013, DJe
02/12/ 2013)
Do voto condutor do acórdão, destaque-se elucidativo trecho, que deixa
clara a razão pela qual a atuação do MPF, em situações tais, leva à competência da Justiça Federal:
"Se a União detém o capital majoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse a apuracão de atos ilícitos praticados pelos seus
dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial. De outro lado, tendo sido o Ministério Público Federal o autor da ação civil pública, a
competência da justiça federal é indeclinável, conforme entendimento jurisprudencial pacífico da Primeira Seção do STJ"
Mais recentemente, em 26 de agosto de 2014, o Superior Tr ibunal de Justiça ratificou tal posicionamento no julgamento do Recurso Especial 1249118/ES, demanda
que envolvia a prá tica de improbidade administrativa no âmbito de sociedade de economia
mista cujo capital majoritário pertence à União, no caso, a Companhia Docas do Espírito
Santo - Codesa:
CONSTITUOONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA
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CELEBRAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM PREJUÍZO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CODESA). DECÚNIO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA.
PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INTERESSE JURÍDICO D·A UNIÃO COMO ACIONISTA MAJORITÁRIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA.
1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa para apurar responsabilidades pela prática de irregularidades consistent es na
celebração de acordos judiciais em demandas trabalhistas por valores superiores
àqueles aos quais a Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo havia sido condenada, acarretando prejuízo de R$ 502.443,57 (fi. 25), cujo valor atualizado para a presente data corresponde a R$ 1.001.473,78 (um milhão, mil quatrocentos e setenta e
três reais e setenta e oito centavos), conforme os critérios da Tabela Prática do TJSP.
2. A específica questão sobre a competência para processar e julgar ação de improbidade para apu ração de atos em prejuízo da Codesa foi solucionada no recentíssimo julgamento do AgRg no CC 122.629/ES, Rei. Min. Bened ito Gonçalves, DJe
2/12/2013, quando a colenda Primeira Seção consignou que "o mero ajuizamento da a ção pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado
ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal (AgRg
no AgRg no CC 104.375/SP. Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
04/09/2009)". No mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 40534/RJ, Rei. Min.
Teori Albino Zavaski, DJU de 17.05.04; AgRg no CC 107.638/SP. Rei. Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, DJe 20/4/2012; CC 116.282/PR, Rei. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/2011; CC 112.137/SP. Rei. Ministro Pau lo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 1°/12/2010.
3. No mesmo julgamento (AgRg no CC 122.629/ES), a Primeira Seção reconheceu
a presença de interesse jurídico ao afirmar que, "Se a União detém o capital
majoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse
a apuração de atos ilícitos praticados pelos seus dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial." Em idêntico sentido - inclusive versando caso análogo que envolve a Companhia Docas do Rio de Janeiro -o entendimento perfilhado no REsp 1281945/DF, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Se76 de 89
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gunda Turma, DJe 1°/12/ 2011, que trata de hipótese em tudo semelhante ao caso
concreto.
4. Assim, adotar entendimento diverso do aqui exposto desaguaria em julgamento
flagrantemente contraditório à orientação fixada pela Colenda Primeira Seção nos
autos do Conflito de Competência 122.629/ES, oportunidade em que, debruçando-se sobre a específica questão aqui debatida, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da justiça federal.
5. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO 987 "a presença de sociedade de economia mista em procedimento investigatório não
acarreta, por si só, na presunção de violação de interesse, econômico ou j urídico, da
União" - em nada conflita com o entendimento aqui exposto, já que. no caso concreto. o interesse da União não fora presumido, mas sim evidenciado pela sua
condição de acionista rnaioritária da C.odesa, ostentando nada menos que
89,271% das suas ações e o controle acionário da mencionada sociedade de economia mista. que somente no ano de 2013 recebeu dos cofres públicos aportes financeiros superiores a 90 milhões de reais, de modo que é inegável o interesse
da União em investigar danos causados, em última análise. ao seu próprio patrimônio.
6. Os precedentes do Colendo STF mencionados pelo nobre causídico da Tribuna,
na sessão de 6.2.2014, não se amoldam ao presente caso, na medida em que neste a
competênda foi fixada não somente pelo polo ativo da demanda, mas também
pelo já reconhecido interesse da União no feito.
7. Recursos Especiais providos.
(REsp 1249118/ES, Rei. Ministro HERMAN BENJAM[N, SEGUNDA TURMA, julgado
em 26/08/ 2014, DJe 28/11/2014)
Destacam -se as seguintes passagens do voto condutor do julgamento do
Recurso Especial 1249118/ES, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2014:
(...) São dois, portanto, os aspectos que determinam a competência da Justiça Federal no caso concreto.
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O primeiro deles consiste no fato de a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, o que, nos termos dos precedentes desta Corte, é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal. conforme julgados que acrescento ao anteriormente transcrito para corroborar essa orientação: (...) O segundo aspecto que determina a competência da Justiça Federal diz
com a presença do interesse jurídico manifestado pela União em relação à Ação Civil
Pública que visa apurar atos de improbidade praticados em detrimento da Codesa Companhia Docas do Espírito Santo, sociedade de economia mista cujo controle acionário é titularizado pela União, com nada menos que 89,271% das suas ações (fi.
44), informação corroborada pelo Relatório de Administração do exercício de 2007,
disponível em "httpMww.codesa.gov.br/sitetlinkCiick.aspx?fileticket=evASCk Ou
Dc%3D&tabid=l08&1anguage=en-US", nestes termos:
(...) Nesse cenário, não restam dúvidas quanto à competência da Justiça Federal, seja
pela presença do Ministério Público Federal no polo ativo da Ação Civil Pública
de Improbidade Administ rativa, ~ pelo reconhecido interesse econômico-jurídico da União em relação à apuração de irregularidades em detrimento do patrimônio de sociedade de economia mista cujo capital é formado ma joritariamente por verbas federais, tendo a União a qualidade de acionista controladora.
(...) Ora, se a sociedade de economia mista recebera, só no ano de 2013, aporte superior R$ 90 milhões pela União, dúvida não há quanto ao interesse desta última
na apuração de atos de improbidade que lesaram o conjunto de bens, direitos e
obrigações da Codesa. que, em última análise, constitui patrimônio do próprio
ente público, como largamente demonstrado. (...)"
Em reforço aos argumentos ao norte expendidos, é de se ver que a

sa Câ-

mara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. órgão revisional e de coordenação de matérias vi nculadas ao patrimônio público no âmbito do MPF, já se posicionou
no sentido de que os atos de improbidade de administrativa praticados em detrimento da
Petrobras S/A são de competência da Justiça Federal. Eis o teor do acórdão:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU. TC 008.467/2005-9. PETROBRAS S.A. SEDE
78 d< 89
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REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS. CONTRATO N° 295.2.147.00-9 ARMADO COM A EMPRESA COMTRAC ELETRÔNICA LTDA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO TRONCALIZADO. COMPE-

TÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS FEDERAIS.
CAPITAL SOCIAL MAJORITÁRIO PERTENCENTE À UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS PARA MEDIDAS

INVESTIGATÓRIAS CABÍVEIS.

REDISTRIBUA-SE

O

FEITO.

(5• CCR, !C

1.25.000.002442/2012-16, Relator Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino
Neto, Voto 9848/2014, julgado na 838" Sessão da 5a CCR, de 15/10/2014)
Em suma, diante da reunião do interesse jurídico e do interesse econômico
da União no julgamento da demanda, fixa-se a competência da Justiça Federal.
De outra parte, a par de a competência da Justiça Federal decorrer diretamente do interesse jurídico e econômico da União, na hipótese dos autos a competência federal também deflui da relação de continência entre os fatos especificamente narrados nesta
ação e o esquema criminoso instalado no seio da PETROBRAS para desviar recursos públicos
em benefício indevido de partidos políticos e agentes políticos federais.
De fato, consoante se extrai dos depoimentos prestados por PAULO RO-

BERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF na Ação Penal n° 5026212-82.2014.404.700079, cerca de
60% dos valores arrecadados na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS em razão da fun-

ção ocupada por seu Diretor (1% do valor dos contratos) eram destinados a um caixa geral
operado por JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUS5EF, para posterior repasse a agentes políticos,
em sua grande maioria do Partido Progressista (PP).
Ou seja, as vantagens indevidas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA, as
quais constituem o objeto desta ação, não eram recebidas apenas para si, mas também para
terceiros - partidos políticos, Senadores da República e Deputados Federais (agentes políticos federais)80•

79 Doe 12.
80 Consoante explicado no item I desta ação, serão objeto de ações específicas a participação de
agentes políticos e partidos políticos como indutores e beneficiários dos atos de improbidade
imputados a PAULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes.
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No entanto, a mera opção do Ministério Público Federal de cindir o polo
passivo das ações, visando a otímizar a tramitação processual e a alcançar o ditame constitucional da razoável duração dos processos, evidentemente não pode resultar na modificação
da competência jurisdicional originária da Justiça Federal para todos os fatos, pois são todos
eles conexos/continentes e têm origem comum.
Nessa linha, aliás, o entendimento exposto pelo Juiz Federal Titular da 13"
Vara da Seção Judiciária do Paraná, SÉRGIO FERNANDO MORO, na Ação Penal n° 508336051.2014.404.700081, mutatis mutandis:
"Relativamente à adequação formal, reputo razoável a iniciativa do MPF de
promover o oferecimento separado de denúncias

a cada grupo de dirigentes de

empreiteiras.

Apesar da existência de um contexto geral de fatos, a formulação de uma única
denúncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a tramitação e
julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados à razoável duração
do processo.
[...]

Também é razoável a opção do MPF em incluir na denúncia, quanto aos crimes de
corrupção, apenas o pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa,
deixando para outras denúncias o pagamento a outros empregados do alto escalão
da Petrobras.

Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o agigantamento da
ação penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o Juízo como
competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP."
Diante disso, conclui-se que a Justiça Federal é definitivamente competente para o processamento e julgamento desta demanda, seja em razão do interesse jurídico da
União na apuração dos atos praticados por empregados públicos, seja por força do interesse
econômico da União em sociedade de economia mista na qual detém mais de metade docapital social e na qual injetou significativos recursos diretos, seja ainda em razão de se estar di81 Ação Penal n° 5083360-51.2014.404.7000, Evento 9.
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ante da relação de continência entre os fatos específicos descritos nesta ação e o esquema
de desvio de recursos públicos da PETROBRAS para abastecer o caixa de partidos políticos e
beneficiar agentes políticos federais.

X.2 - Da Competência t•e rritorial da Seção Judiciária do Paraná:
Fixada a competência da Justiça Federal para julgar o feito, mister apontar
os motivos para se firmar a competência territorial da Seção Judiciária do Paraná.
Em sede de improbidade administrativa, não havendo disposição específica
na Lei 8.429/92 sobre competência, entende-se aplicável o regramento da Lei 7.347/85 (Lei
de Ação Civil Pública), em razão de ambas as ações voltarem-se à tutela coletiva - no caso,
do patrimônio público e da probidade administrativa. Nesse sentido tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça 82.
Assim, para a ação de improbidade administrativa a competência é a do local do dano, conforme exposto no art. 2° da Lei 7.347/8581•
Na hipótese dos autos, os danos causados pelos atos de improbidade ad ministrativa praticados pelos réus podem ser nitidamente q ualificados como danos difusos.
Tal se dá, essencialmente, porque: (1) os desvios de recursos públicos e os pagamentos de
propina atingem a todos os brasileiros, haja vista que estes exercem a titularidade indivisível
dos bens jurídicos lesados, e (2) os danos tiveram origem em diversas obras da PETROBRAS,
que foram realizadas em diferentes unidades federativas do país.
Especificamente sobre este segundo ponto, dissecando-se as obras em relação às quais foi acertado entre os réus o pagamento de propina, verifica-se que não se restringiram a um determinado complexo de obras ou sequer a um Estado da federação. Do
contrário, o pagamento de vantagens indevidas e o beneficiamento das empresas contratadas, em detrimento do patrimônio público, ocorreu em diferentes projetos e obras da PETROBRAS - até mesmo porque, como já devidamente descrito, essa prática ilícita permeou

82 AgRg nos EDcl no CC 120.111/ DF, Rela. Ministra EUANA CALMON, Primeira Seção, julgado ern
08/05/2013, DJe 17/ 05/ 2013.
83 (lei 7.347 /85) "Art. 2° As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o
dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa."
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todos os contratos da empresa no período de 2004 a 2012.
Assim, ainda que se pretenda circunscrever o dano causado por tais condutas aos locais em que as obras foram realizadas, deve-se observar que os atos de improbidade descritos nas ações que estão sendo ajuizadas em conjunto, as quais dizem respeito a fatos umbilicalmente relacionados, relacionam-se a obras localizadas nos Estados do Paraná
(Refinaria Presidente Getúlio Vargas- REPAR, localizada em Araucária), da Bahia, do Mara-

nhão, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Assim, na hipótese de circunscrição
do dano ao local das obras, todos esses locais seriam concorrentemente competentes para o
ajuizamento desta ação.
Entretanto, o dano ocasionado pelas condutas ímprobas descritas nesta
peça evidentemente não se limita ao local das obras realizadas pelas rés. É que esta empresa
tinha participação ativa no Cartel de empreiteiras formado para fraudar o caráter competitivo
de todas as licitações realizadas pela PETROBRAS no período de 2004 a 2012. Assim, o fato
de ter acertado, em reuniões com as demais integrantes do Cartel, que somente realizaria
obras em determinados Estados da Federação não descaracteriza a conclusão de que ela
também é responsável pelos prejuízos decorrentes das licitações que não venceu, pois nestas
ela teve participação ativa consistente em deixar de apresentar propostas competitivas.
Portanto, pode-se afirmar que o resultado de cada uma das licitações fraudadas é imputável tanto a PAULO ROBERTO COSTA, por ter facilitado o funcionamento do
Cartel na PETROBRAS e se omitido em relação às providências exigíveis de sua função, quanto a cada uma das empreiteiras participantes do Cartel, por terem previamente acertado entre si as vencedoras de cada certame.
Com isso, pode-se concluir com segurança que os danos que fixam a competência para esta lide não são locais ou regionais, mas sim constituem danos de âmbito
nacional, porque: (1) afetam difusamente a todos os brasileiros, (2) as obras em que houve

pagamento de propina localizam-se em diversos Estados da Federação, dentre os quais o Estado do Paraná, e (3) os réus desta ação, por participarem de um Cartel com atuação em âmbito nacional, são igualmente responsáveis por todas as obras vencidas pelas empreiteiras

cartelizadas no período de 2004 a 2012.
Tratando-se de danos de âmbito nacional, aplicável o regramento do art. 93
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da Lei 8.078/90, que confere competência concorrente aos foros das Capitais dos Estados e
do Distrito Federal em tais casos8•. Assim, o foro federal da Seção Judiciária do Paraná é
igualmente concorrente ao foro das demai s capitais e do Distrito Federal, ou ao foro dos demais Estados em que foram realizadas obras identificadas nesta ação ou vencidas pelo Cartel
de empreiteiras.
Mas não é só. Diante da dificuldade em se delimitar o local do dano nas
ações de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a competência também pode ser definida em razão da prevalência da localidade onde se localiza a
maior parte dos elementos probatórios, tendo como objetivos a celeridad e processual, a
ampla defesa e a razoável duração do processo. Confira-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-

TIVA. LOCAL DO DANO- ART. 2° DA LEI 7.347/8S. DIVERGÊNCIA QUANTO À AMPUTUDE DO DANO. PREVALÊNCIA DA LOCALIDADE ONDE SE LOCAUZAM A MAI-

OR PARTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREJUÍZOS MAIS GRAVES SOBRE A
SEDE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBUCOS ENVOLVIDOS. INTERPRETAÇÃO

TELEOLÓGICA. CELERIDADE PROCESSUAL, AMPLA DEFESA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Discute-se nos autos a competência para processar e julgar ação civil pública de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra servidores públicos e particulares envolvidos na prática de crimes de descaminho de cigarros oriundos do Paraguai e destinados ao Estado de Sergipe.
2. Não há na Lei 8.429/92 regramento específico acerca da competência territorial
para processar e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, tem-se aplicado, por analogia, o art. 2° da Lei 7.347/85, ante a relação de mútua complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se que a norma
de integração seja obtida no âmbito do microssistema processual da tutela coletiva.

84 (Lei 8.078/90) 'J\rt. 93. Ressalvada a competência da Justiça Feceral, é competente para a causa a
justiça local:
l - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
ll - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou
regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência
concorrente."
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3. A ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram.
4. No caso em análise, embora haja ilícitos praticados nos Estados do Paraná, São
Paulo e Sergipe, o que poderia, a princípio, caracterizar a abrangência nacional do
dano, deve prevalecer, na hipótese, a informação fornecida pelo próprio autor
da demanda de que a maior parte dos elementos probatórios da ação de improbidade encontra-se situada em São Paulo. Ressalte-se, ainda, ser tal localidade alvo da maioria dos atos ímprobos praticados e sede dos locais de traba lho dos servidores públicos envolvidos.
S. Interpretação que se coaduna com os princípios da celeridade processual,
ampla defesa e duração razoável do processo,
6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo federal de São Paulo, o suscitante.
(CC 97.351/SP. Rei. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
27/05/2009, DJe 10/06/2009)
No caso concreto, a maior parte dos elementos probatórios desta ação
encontra-se em Curitiba/PR, localidade em que foram apurados os fatos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal e onde estão em curso as ações penais n°' 508335189.2014.404.7000,

5083401-18.2014.404.7000,

5083360-51.2014.404.7000,

5083376-

05.2014.404.7000, 5083258-29.2014.404.700085, em que se imputam ilícitos penais correlatos
aos atos de improbidade administrativa aqui descritos.
Sobre a questão, ao definir a competência territorial da 13• Vara Criminal da
Seção Judiciária de Curitiba para o julgamento de ação penal decorrente da Operação Lava
Jato, o Juiz Federal Titular SÉRGIO FERNANDO MORO levou em conta, entre outros motivos,

a origem comum de toda a investigação:
AÇÃO PENAL N° 5026212-82.2014.404.7000/PR , Evento 3:
85 Distribuídas para a 13° Vara Criminal da Seção Judiciária de Curitiba.
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" (...) Oportuno ainda destacar, nessa decisão, que a competência deste Juízo para a
presente ação penal já foi objeto de deliberação na decisão datada de 24/02/2014
do processo 5001446-62.2014.404.7000 (evento 22), justificando-se, em apertada
síntese, pelos crimes conexos de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes contra a Administração Pública e crimes de tráfico de drogas, com consumação
em Londrina e Curitiba, além da origem comum de toda a investigação criminal.
Observo, alias, que o crime de lavagem de produto de tráfico de drogas, com consumação em Curitiba, já foi objeto de denúncia em separado (processo 502568703.2014.404.7000). Apesar da separação, oportuno para evitar o agigantamento da
ação penal com fatos conexos, mas distintos, remanesce o Juízo como competente
para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP. (AÇÃO PENAL N° 502621282.2014.404.7000/PR, Evento 3)

Da mesma forma, a tramitação das ações de improbidade administrativa
neste foro constituirá facilitador para a ampla defesa dos réus, haja vista que algumas das
pessoas físicas arroladas no polo passivo encontram-se custodiadas em Curitiba, e nesta Seção Judiciária também se processam as ações penais a que respondem os réus. Evidentemente, também é aqui onde o processo terá duração mais condizente com o princípio constitucional da celeridade processual.
Assim, também por esse critério é o foro federal da Seção Judiciária de Curitiba o competente para o julgamento desta demanda.
Em conclusão, analisadas as diferentes perspectivas pelas quais se pode entender a delimitação da competência territorial para as ações de improbidade administrativa,
conclui-se que em todas as opções o foro federal da Seção Judiciária do Paraná é com-

petente para o processamento e julgamento desta demanda, no caso concreto. Em síntese:
a) no caso de reconhecimento de dano de âmbito nacional, o foro da Seção
Judiciária do Paraná é competente de modo igual aos demais foros federais das capitais dos
Estados e do Distrito Federal para o julgamento desta demanda;
b) no caso de reconhecimento de dano - de âmbito nacional ou local - circunscrito aos locais em que o Cartel de empreiteiras atuou (incluindo as licitações em que as
empresas rés desta ação voluntariamente deixaram de participar em razão do acordo ceie85 de 89
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brado no âmbito do Cartel), o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de modo
equivalente aos foros federais que circunscrevem os locais de realização de todas as obras
vencidas pelo Cartel;
c) no caso de reconhecimento de dano - de âmbito nacional ou local - circunscrito aos Estados em que foram realizadas as obras que ocasionaram os pagamentos de
propina identificados nesta ação, o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de
modo idêntico aos foros federais dos demais Estados em que foram realizadas tais obras;
d) no caso de prevalência da loca lidade onde se localiza a maior parte dos
elementos probatórios (consoante jurisprudência do STJ), é o foro da Seção Judiciária do Paraná o competente.
Diante disso, em vista da extensão nacional do dano, dos locais de realização das obras que geraram o pagamento de propina e da localização dos elementos probatórios, e em atenção aos princípios da celeridade processual, da ampla defesa e da duração
razoável do processo. firma-se a competência da Seção Judiciária de Curitiba para o processamento e julgamento desta demanda.

XI- DOS PEDIDOS FINAIS.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL requer:

ru sejam NOTIFICADOS

os réus para oferecerem manifestação escrita em

15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7°, da Lei 8.429/92;

hl sejam INTIMADAS a UNIÃO e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS para integrarem o polo ativo da lide, nos termos do art. 17, §3°, da Lei 8.429/92,
c/c o art. 6°, § 3°, da Lei 4 .717/92;

fl sejam CITADOS os requeridos para, querendo, oporem-se à pretensão
aqui deduzida, nos termos do § 9° do art. 17 da Lei 8.429/92, sob pena de revelia;

Ql seja o pedido julgado procedente para DECLARAR a existência de
relação jurídica decorrente da subsunção das condutas dolosas de PAULO ROBERTO COSTA
descritas nesta ação às. hipóteses normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92,
86 d< 89
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12 da referida lei86;
~

seja o pedido julgado procedente para CONDENAR os réus ENGEVIX

ENGENHARIA S/A, JACKSON EMPREENDIMENTOS S/A,GERSON DE MELLO ALMADA,

CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ
ROBERTO PEREIRA pela prática de ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
mediante CONDUTAS DOLOSAS, com fundamento nos arts. 3°, 9°, 10 e 11, da Lei n°
8.429/92, com a consequente aplicação das sanções do art. 12, I, da Lei 8.429/92. Na hipótese
de V. Exa. não entender pelo enriquecimento ilícito, requer a condenação nas sanções do art.
12, I! ou ill, da Lei 8.429/92;
f) com relação à sanção de ressarcimento ao erário, a condenação solidária dos réus, salvo

Paulo Roberto Costa, nos termos dos artigos 275 c/c 942, caput, 2• parte, do Código Civil c/c
artigo 5° da Lei 8.429/92, no valor de R$ 38.489.299,90 (trinta e oito milhões, quatrocentos e
oitenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais, e noventa centavos), acrescido de juros
de mora e correção monetária desde a data do ilicito87;
g) especificadamente quanto às sanções de (1} proibição de contratar
com o Poder Público e de (2) receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios,
que as penalidades venham a abranger

cru

as pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo

econômico (JACKSON EMPREENDIMENTOS S/A} que eventualmente atuem no mesmo
ramo de atividade da empresa ENGEVIX ENGENHARIA S/A; (Q} as pessoas jurídicas
(controladas, subsidiárias etc.) cujos estatutos ou contratos sociais forem objeto de alteração
para absorver as atividades da(s} empresa(s) penalizada(s) e (9 outras sociedades
empresariais que vierem a ser criadas para contornar a ordem judicial, com a consequente
comunicação à Controladoria-Geral da União (Cadastro Naciona l de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS) e ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (Sistema Unificado
de Fornecedores- SICAFI);
h) ainda, a condenação dos réus, salvo Paulo Roberto Costa88, ao

86 Trata -se de pedido de declaração da existência de relação jurídica, consoante autoriza o art. 4°, I e
parágrafo único, do Código de Processo Civil. e explicado no item Vl.l desta peça.
87 Código Civil: Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
desde que o praticou; STJ, Súmulas 43 e 54.
88 Este pedido não inclui a condenação de Paulo Roberto Costa, em respeito ao Acordo de
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pagamento solidário89 de danos morais coletivos em patamares suficientes para

desestimular a continuidade das práticas ilícitas, a ser arbitrado por V. Exa., em valores não
inferiores a 10 (dez) vezes o valor do dano material causado pelas condutas dos réus, o que
equivale à fixação de indenização por danos morais coletivos não i nferior a R$
384.892.999,90 (trezentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil,

novecentos e noventa e nove reais, e noventa centavos);

D uma

vez julgados procedentes os pedidos, seja comunicado o Conselho

Nacional de Justiça (CNJ) para inclusão do nome dos ímprobos no Cadastro Nacional de
Condenados por Improbidade Administrativa;
i) porfim, a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial,
depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas, perícias e outras que se fizerem
necessárias.
Dá-se à causa o valor de R$ 423.382.298,91 (quatrocentos e vinte e três
milhões, trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais, e noventa e um
centavos).

Curitiba, 20 de fevereiro de 2015.

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
Procurador da República
CARLOS FERNANDO DOS SANTOS UMA
Procurador Regional da República

ORLANDO MARTELLO
Procurador Regional da República

JANUÁRIO PALUDO
Procurador Regiona l da República

ANTÔNIO CARLOS WELTER
Procurador Regional da República

ROBERSON HENRIQUE POZZONBON
Procurador da República

DIOGO CASTOR DE MATTOS
Procurador da República

PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO
Procurador da República

ATHAYDE RIBEIRO COSTA
Procurador da República

Colaboração firmado com o Ministério Público Federal.
89 Artigos 275 c/c 942, coput, 2• parte, do Código Civil c/c artigo
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FORCA TAREFA LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 2" VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
PARANÁ:

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS
AUTOS: 5006628-92.2015.4.04.7000

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA
JATO. PAGAMENTO DE PROPINA PELA EMPRESA GALVÃO ENGENHARIA AO EX-DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESAS VINCULADAS A ALBERTO
YOUSSEF. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DA LEI 8.429/92\

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência, propor

ASÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face de:

PAULO ROBERTO COSTA (ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS),
brasileiro, casado, nascido em 01/01/1954, filho de Paulo Bachmann Costa e
Evolina Pereira da Silva Costa, natural de Monte Alegre/PR, instrução, instrução
terceiro grau completo, profissão Engenheiro, portador do documento de idade
n° 1708889876/CREA/RJ, CPF 302612879-15, com endereço na Rua Ivando de
Azambuja, casa 30, condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
atualmente recolhido em prisão domiciliar no Rio de Janeiro/RJ;
GALVÃO PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado,

CNPJ:
11.284.210/0001-75, com endereço na Avenida Gomes de Carvalho, 1510,
Conjunto 192, Sala 23, Bairro Vila Olímpia, CEP: 04.547-005, São Paulo/SP;
1 Sumário ao final da petição.
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GALVÃO ENGENHARIA S/ A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:
01.340.937/0001-79, com endereço na Avenida Gomes de Carvalho, 1510,
Bairro Vila Olimpia, CEP 04.547/005, São Paulo/SP;
ERTON MEDEIROS FONSECA (Conselheiro e Diretor Presidente da Divisão
de Óleo e Gás da empresa GALVÃO ENGENHARIA S.A.), nacionalidade
brasileira, casado, engenheiro civil, filho de Erton Reis Fonseca e Marina
Medeiros Fonseca, natural de Juiz de Fora/MG, RG n.0 8791225-SSP/SP. CPF
n.0 065.579.318-65, nascido em 12/12/1960, com endereço residencial na
Rua Carlos Filinto, 330, bairro Fazenda Morumbi, São Paulo, SP. CEP
5657040. Tel 11-21990442, atualmente custodiado na Superintendência de
Polícia Federal em Curitiba (PR);
JEAN

ALBERTO LUSCHER CASTRO (Diretor Presidente da Galvão
Engenharia S.A.), nacionalidade brasileira, casado, engenheiro civil, filho de
Carmen Ester Luscher Castro e Jair Renault Castro, natural de Belo
Horizonte/MG, RG n.0 17466566-SSP/SP, CPF n.0 140.252.486-20, Passaporte
FD013712 - Vai 09/01/2016, com endereço residencial na Rua Fernandes de
Abreu, n° 130, apto 31, ltam Bibi, São Paulo/SP. CEP 04543-070;
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO (Conselheiro de Administração da
empresa Galvão Engenharia S.A.), nacionalidade brasileira, casado, filho de
Glaucia Vasconcelos Galvão e Dario de Queiroz Galvão, natural do Recife/PE,
RG n.0 833124-CE, CPF n.0 309.969.453-34, Passaporte FK821999 - Vai
27/08/2019, nascido em 16/01/1967, com endereço residencial na Rua
Afonso Brás, 103, apto 61, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. CEP 04511010, e

DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO (President e da Galvão Engenharia
S.A.), nacionalidade brasileira, casado, arquiteto, filho de Glaucia
Vasconcelos Galvão e Dario de Queiroz Galvão, natural do Recife/PE, RG n.0
01S36624303 - DETRA~/SP. CPF no 190.175.453 -72, Passaporte Fl988141Val 28/10/2018, com endereço residencial na Rua Canário, n° 80, apto 151F,
Moema, São Paulo/SP. CEP 04521-000,

nos termos a seguir expostos:

I- SÍNTESE E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA ACÃO
A presente ação decorre dos desdobramentos cíveis das apurações realizadas no âmbito da Operação Lava Jato, relacionadas a crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem econômica

e contra a administração pública, além de lavagem de di-

nheiro e organização criminosa.
Dentre os d iversos delitos identificados, foi comprovada a existência de um
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esquema controlado por diretores da sociedade de economia mista PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, por meio do qual empreiteiras cartelizadas contratadas para a execução
de obras da empresa acordavam o pagamento de um percentual dos valores dos contratos
como propina, em troca do beneplácito desses diretores à consecução de interesses das empreiteiras junto à PETROBRAS.
Esses recursos eram recebidos por operadores financeiros - profissionais
dedicados

à lavagem do dinheiro - a mando dos diretores da

PETROBRAS, que em seguida

promoviam a repartição do dinheiro entre os próprios empregados da empresa, partidos políticos e agentes políticos.
Nesse contexto, a presente ação tem por objeto especificamente o recebimento de propina sob o comando do Diretor PAULO ROBERTO COSTA, para si e para terceiros, no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, pagas pela empresa GALVÃO
ENGENHARIA, por intermédio de transações fictícias via empresas de fachada operadas pelo

doleiro ALBERTO YOUSSEF (arts. 9°,

caput, I, VII e X, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

Almeja-se nesta ação, portanto, provimento declaratório da prática de atos
de improbidade administrativa pelo ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, PAULO
ROBERTO COSTA, e a condenação dos particulares que concorreram para a prática dos atos

ímprobos e deles se beneficia ram nas penas cominadas no art. 12, I, da Lei 8.429/92.
Registra-se que o ato de receber qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de função pública já constitui, por si só, ato de improbidade
(a rt. 9°,

caput e VII, da Lei 8.429/92)2 , e notadamente se o pagamento adveio de quem tinha

interesse com potencialidade de ser amparado por ação ou omissão do agente público (art.
9°, I, da Lei 8.429/92)3 . Ou seja, não é necessário demonstrar que o pagamento tinha por
2 (lei 8.429/92) "Art. 9• Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. r desta lei, e
notadamente:
[ ...]
Vil- ddguirir, pdra

~i ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público;

[...]."

3 (lei 8.429/92) "Art. 9• [...]:
I - receber, para si ou para outrem. dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
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objetivo a prática de um ato específico pelo agente, ou que esse ato tenha sido efetivamente
praticado, sendo suficiente a demonstração do enriquecimento sem causa do agente público
e o interesse do corruptor em ações ou omissões daquele agente, consoante expressamente
dispõe o art. 9° da Lei 8.429/92.
Nos fatos narrados nos autos, entretanto, é possível ir além e demonstrar
concretamente a prática de atos comissivos e omissivos do ex-Diretor PAULO ROBERTO

COSTA em favor de interesses do Grupo GALVÃO na PETROBRAS.
Em relação à omissão, PAULO ROBERTO COSTA tinha ciência do
funcionamento de um cartel de empreiteiras em detrimento da PETROBRAS e, cooptado
pelos pagamentos de propina, manteve-se conivente e omitiu-se nos deveres que decorriam
de seu ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as
providências cabíveis em seu âmbito de atuação. Assim, sua conduta também se amolda ao
inciso X do art. 9° da Lei 8.429/924 •
Tais atos, a par de configurarem enriquecimento ilícito, também causaram
evidente prejuízo ao erário e violaram os princípios da Administração Pública. Dessa forma,
também constituem atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei
8.429/92.
Registra-se que n ã o é objeto desta ação o sobrepre ço ocorrido em cada
licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas empreiteiras cartelizadas, derivados da
frustração da licitude de diversos procedimentos licitatórios da empresa em razão da atuação
do cartel em conluio com PAULO ROBERTO COSTA e outros empregados da PETROBRAS.
Ou seja, o sobrepreço decorrente da formação do cartel e de benefícios concedidos às
empresas cartelizadas nos procedimentos licitatórios será objeto de ações de improbidade
específicas para cada licitação ou contrato (art. 10, V e VIII, da Lei 8.429/92) 5, limitando-se
tenha interesse, direto ou indireto. que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público;
[...]."
4 (Lei 8.429/92) "Art. 9• [...]:
[ ...]

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
[...].'

5 (Lei 8.429/92) "Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta lei, e
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esta ação ao recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA, pagas pelas
empresas rés.
Assim, serão objeto de ações autônomas:
a) os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e
de contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e

vm,

da Lei

8.429/92), e o ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos;
b) a participação de agentes políticos e partidos políticos como indutores e
beneficiários dos atos de improbidade imputados a PAULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes (art. 9°, caput, I, VII e X, c/c art. 3°, ambos da Lei 8.429/92);
c) as vant agens indevidas pagas por OLttras empreiteiras a PAULO ROBER-

TO COSTA, aquelas pagas pelas empreiteiras a diretores e empregados do alto escalão de
outras áreas da PETROBRAS e, ainda, as vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras por
intermédio de outros operadores financeiros que não ALBERTO YOUSSEF (art. 9° caput, I, VII e
X, da Lei 8.429/92).

li- DA OPERAÇÃO LAVA JATO

Foi deflagrada, em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato, com o intuito, em um primeiro momento, de apurar diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio,
abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional.
Com o avançar das investigações, desvelou-se a existência de um gigantesco esquema criminoso envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrup-

ção e lavagem de dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as empresas GALVÃO ENGENHARIA, OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA,
TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALnotadamente:

[...]

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao
de mercado;
[...]

vm - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
[...]."
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VÃO, lESA, ENGEVIX, GDK e SETAL, possibilitando que fosse fraudada a competitividade dos
procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os
anos de 2004 e 2014, majorando os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste cartel
de grandes empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados públicos do alto
escalão da PETROBRAS, notadamente dos então Diretores de Abastecimento e de Serviços,
PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, assim como foram recrutados, para a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos, ALBERTO YOUSSEF e outros grandes operadores e
doleiros em atividade no mercado negro brasileiro e internacionaL
Em seus interrogatórios judiciais, prestados na Ação Penal 5026212-

82.2014.404.70006, ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA revelaram dados que apontam para a prática de corrupção em diversas diretorias da Petrobras, ou seja, outros núcleos
de corrupção dentro da companhia, que também tinham o intuito de beneficiar o cartel de
empreiteiras e desviar verbas públicas para si e para agentes públicos e partidos políticos.
No âmbito criminal, os réus foram denunciados7 pela prática dos delitos de
organização criminosa (art. 1°, § 1°, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa

e passiva

(arts. 333 e

317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/98) e crimes contra o sistema
financeiro nacional (arts. 16, 21, parágrafo único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei

7.492/1986). Ta1s condutas têm inegáveis reflexos no âmbito cível, em especial no campo
de aplicação das Leis 7.347/85, 8.429/92 e 12.846/13, entre outros diplomas Jegais8 •

m- DA SISTEMÁTICA DE PAGAMENTOS DE PROPINA NA PETROBRAS

m.l- o esquema de pagamento de propina.
As investigações revelaram a prática nefasta de pagamentos de propina por
empreiteiras nos contratos celebrados no âmbito da Petrobras, cuidadosamente orquestrada
e em porcentagem que girava em torno de ao menos 3% do valor das cont ratações, valor
6 Doe 13.
7 A denúncia relacionada especificamente a este caso foi oferecida nos autos n° 508336051.2014.404.7000/PR- Does 49 e 50.
8 As provas obtidas nas investigações criminais realizadas na Operação Lava Jato foram
compartilhadas para utilização em ações de improbidade administrativa pelo Juízo da 13• Vara
Federal da Seção Judiciária de Curit"ba, em decisão proferida nos autos n° 50736976 de 100
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que poderia ser bem maior no caso de aditivos.
Conforme descrito por PAULO ROBERTO COSTA e por ALBERTO YOUSSEF 9
em seus interrogatórios na Ação Penal na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos
1025 e 1101), a partir do ano de 2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, houve o pagamento
de vantagens indevidas aos empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles indicadas
no montante de ao menos 3% do valor total dos contratos. O pagamento de propina também ocorria nas hipóteses de aditivos contratuais, ou seja, o percentual era calculado sobre o
valor total dos contratos e aditivos celebrados por empreiteiras com a PETROBRAS.
Na divisão das vantagens indevidas, o valor da propina repassada a PAULO
ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sobretudo operadores f inanceiros do mercado negro e integrantes do Partido Progressista (PP), era de ao menos 1% do valor total do
contrato, no âmbito da Diretoria de Abastecimento. Por sua vez, o valor da p ropina repassada

9 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]

Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que
precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: - Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,
porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[...]
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: - Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[ ...]"
No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"(...]

Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia
que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1%.
[ ...]"
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a empregados corrompidos da Diretoria de Serviços, em especial RENATO DUQUE, era de ao
menos 2%, também do valor total do contrato, sen do que parte desses valores seria destinada a integrantes do Partido dos Trabalhadores (PD10• Há, ainda, informações de que à Diretoria Internaciona l da PETROBRAS também era devida uma parcela de propina, para distribuiçao ao Diretor e ao partido político responsável por sua indicação para o cargou.
A destinação de parcela relevante dos recursos recebidos sob o comando
de PAULO ROBERTO COSTA a integrantes do Partido Progressista decorria do fato de ter
sido este partido político o responsável pela indicação do réu para o cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS.12
10 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...)
Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes públicos, é isso?
Interrogado: -Perfeito.
Interrogado: - [...). Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel. foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi
colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o gue fosse
de Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para

o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[...]

Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[...]"
li Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[.. ]
Juiz Federal: - E os diretores também da Petrobras também recebiam parcela desses valores?
Interrogado: -Olha, em relação à Diretoria de Serviços, era, todos, todos sabiam, que tinham um
percentual desses contratos da área de Abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT. Através da Diretoria de Serviços. Outras diretorias como gás e energia, e como exploração e produção,
também eram PT, então você tinha PT na Diretoria de Exploração e Produção, PT na Diretoria de
Gás e Energia e PT na área de serviço. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é
que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para, diretamente para o PT. Não era, não tinha participação do PP porque eram diretorias indicadas, tanto para execução do serviço, quanto para o negócio, PT com PT. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o
PT. A Diretoria Internacional, tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que
eram repassados para o PMDB. na Diretoria Internacional.
[...]

Interrogado: [...) Dentro da Diretoria Internacional, era o Nestor Cerveró, que foi indicado por um
político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB.
[...)"

12 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
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Assim, na Diretoria de Abastecimento, o réu PAULO ROBERTO COSTA tinha a gerência e o comando da destinação dos recursos, dividindo-os para si e para terceiros.
Nessa Diretoria, o montante da propina, correspondente a 1% do valor dos contratos, era dividido, em média, da seguinte forma:
.... 60% era destinado a um caixa geral operado por JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF até o ano de 2008, e somente por ALBERTO YOUSSEF a partir
de então, para posterior repasse a agentes políticos, em sua grande maioria
do Partido Progressista (PP)13;

--------

ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13:
"[...]

Juiz Federal: - Uma referência na acusação que o senhor teria assumido essa posição de Diretor de
Abastecimento por conta de uma indicação política do ex-Deputado Federal José Janene. O que o
senhor pode me dizer a esse respeito?
Interrogado: -Perfeito. É, foi, esta correta essa colocação, a Petrobras, desde que e u me conheço
como Petrobras. as diretorias da Petrobras, e a presidência da Petrobras foram sempre por
indicação política. Eu dava sempre o exemplo aí, nas discussões aí, como General, ninguém chega
a General se não for indicado. Você, dentro de uma força, forças armadas, você para como Coronel
e se reforma como Coronel. Então, as diretorias da Petrobras, quer seja no governo Sarney, quer
seja no governo Collor, quer seja no governo Itamar Franco, quer seja no governo Fernando Henrique, quer seja nos governos do Presidente Lula, foram sempre por indicação política, e eu fui indicado, realmente, pelo PP, para assumir essa Diretoria de Abastecimento.
[ ...]

Interrogado: - O Conselho de Administração da Petrobrás, ela examina sua competência técnica, e
eu, nos 27 anos de companhia, antes de exercer a Diretoria de Abastecimento, todos os cargos que
eu exerci dentro da companhia foi especificamente por competência 1 técnica. Então eu fui gerente
da, principal gerente da maior unidade de produção da Bacia de Campos, de 1900 e ..., do ano de
2000, <~iio, desculpe de 1990 a 95, por exclusiva competência técnica. Como eu mencio<~ei aqui,
para chegar à diretoria da Petrobras não basta competência técnica, se não tiver a indicacão
política, não chega. Então, o objetivo sempre do conselho é olhar a capacidade técnica e a indicação política que dá suporte àquela indicação.
[...]"

13 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13:
"(...]

Juiz Federal:- E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso?
Interrogado: - Muito bem. O que era para direcionamento do PP , praticamente até 2008, início
de 2008, quem conduzia isso, diretamente esse processo, era o deputado José Janene. Ele era o
responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e veio a falecer em 2010.
De 2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse trabalho passou a ser executado pelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E...
Interrogado: -Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, exat..., como funcionava, como
esse dinheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro tomava?
Interrogado: -0 meu contato, Excelência, sempre foi a nível de Presidente e diretor das empresas,
eu não tinha contato com pessoal, vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato, passava-se algum tempo, que, depois de assinado o contrato, a primeira medição que a Pe9 de 100
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..... 20% era reservado para despesas operacionais, tais como emissão de
notas fiscais, despesas de envio etc;
..... 20% eram divididos entre o próprio PAULO ROBERTO COSTA e os operadores do esquema, da seguinte forma:
..... 70% eram apropriados por PAULO ROBERTO COSTA;
..... 30% eram retidos pelo falecido Deputado JOSÉ JANENE e, posteriormente, por ALBERTO YOUSSEF.
Em suma, a par de o réu PAULO ROBERTO COSTA auferir para si apenas
aproximadamente 14% do valor da propina, todo o montante de 1% do valor dos contratos
vinculados à Diretoria de Abastecimento era pago em razão do cargo de Diretor que ocupava, e era ele quem detinha, em conjunto com o Partido Progressista (PP), o comando sob o
caixa geral operado por ALBERTO YOUSSEF.
Esse esquema criminoso de pagamento de propinas pode ser descrito
como um processo de t rês etapas.

t robras faz de serviço é trinta dias; executa o serviço, a Petrobras mede e paga trinta dias depois.
Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de
sessenta dias. Então, normalmente, após esse, esses sessenta dias, é que era possível então executar esses pagamentos. Então, o deputado José Janene, na época, ex-deputado porque em 2008 ele
já não era mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, não é? Com o pessoal também não só a nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores então eram repassados para ele. e depois. mais na frente, para o Alberto Youssef. Agora,
dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato.
Não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então o que é que acontecia? É, vamos
dizer, ou o Alberto ou o Janene faziam esse contato. e esse dinheiro então ia para essa distribuição política, através deles, agora...
[...]
Juiz Federal: - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o
senhor recebia parte desses valores?
Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%. que era
para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um
pouco menos, 60% ia para o partido... 20% era para despesas. às vezes nota fiscal. despesa
para envio, etc. etc. São todos valores médios. pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef.
Juiz Federal:- E como é que o senhor recebia sua parcela?
Interrogado: -Eu recebia em espécie. normalmente na minha casa ou num shopping ou no
escritório. depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria.
Juiz Federal: -Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Interrogado: - Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene.
[ ...]"
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(1)

Conforme já

narrado

acima,

todas

as

empresas

participantes do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e com outros
funcionários da Estatal, como RENATO DUQUE, um compromisso previamente estabelecido,
com promessas mútuas que foram reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de,
respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3%
do valor integral de todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo
inclusive ser superior a esse percentual em caso de aditivos contratuais. Operadores do
esquema, dentre os quais ALBERTO YOUSSEF, tinham pleno conhecimento do ajuste e
contribuíam ativamente para que ele funcionasse.
Como contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados da
PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de manterem-se coniventes

quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal,
omitindo-se nos deveres que decorriam de seus ofícios, sobretudo

o dever de

imediatamente informar irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos
de atuação.
Paralelamente,

também

fazia

parte

do

compromisso

previamente

estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, PAULO
ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE (este último não arrolado no polo passivo desta ação) e

outros empregados corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no
interesse da otimização do funcionamento do Cartel.
(2) Em um segundo momento, após o efetivo início dos procedimentos
licitatórios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente estabelecidos entre as
empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados vinham a ser confirmados
entre os ag entes envolvidos.
Segundo o modus operandi da organização criminosa, as empresas
integrantes do Cartel se reuniam e, de acordo com os seus exclusivos interesses, definiam
qual(is) delas iria (m) vencer determinado certame para, em seguida, apresentar o nome da
"escolhida" diretamente ou por intermédio de operadores como ALBERTO YOUSSEF14, aos
14 Em seu interrogatóno judicial 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13, ALBERTO
YOUSSEF respondeu que:
"[...]

Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então qJe elas se reuniam? Os executivos
l i de 100
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empregados
outros.
Assim, tão logo PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro
empregado corrompido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebiam o nome
da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação, eles, consolidando
no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiam-se em relação ao
funcionamento do cartel e, quando necessário, passavam a tomar ou determinar as
providências necessárias para que a escolha se concretizasse.
Tais ajustes e acertos entre as partes envolvidas, reconhecidos pelo próprio
ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Doe 13), não só consumavam
a promessa de vantagem por parte da empreiteira corruptora, como também a sua aceitação
pelos empregados corrompidos.
(3) A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrito se dava
logo após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da empreiteira
cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos pagamentos pela

PETROBRAS.
Nesse momento ALBERTO YOUSSEF, operador usado para o pagamento de
propinas a PAULO ROBERTO COSTA, passava a entrar em contato com os representantes da
empreiteira selecionada para com eles iniciar as tratativas sobre aspectos específicos do
repasse das vantagens indevidas aos empregados corrompidos e demais agentes por eles
indicados, em decorrência da obra que seria executada.
Era nesse momento que os valores das propinas também começavam a ser
destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas por eles
dessas empresas confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Público Fede ral: - E, e como funcionava daí, depois que elas definissem a empresa que
seria a vencedora pra um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor
Paulo Roberto Costa?
Interrogado: - Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era
dito quem ia ser, quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministério Público Federal: - Em qual memento era repassada essa lista?
Interrogado: - Logo que, que ia se existir os convites.
Ministério Público Federal: -Abriu o certame, a lista já era passada?
Interrogado: - Sim.
[...]"
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indicadas.
O recebimento de tais valores se dava de diversas formas, destacando-se
principa lmente quatro modalidades: 1) celebração de contratos simulados, com a indicação
de fa lsos objetos, com empresas de fachada, controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega de numerário em espécie no escritório de
YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores
em contas mantidas por ambos no exterior. A seguir, será detalhado o funcionamento das
duas primeiras modalidades.
Para facilitar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos
recursos que alimentaram o esquema crim inoso:

13 de 100
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111.2 - Pagamentos realizados por intermédio de empresas de fachada operadas por
ALBERTO YOUSSEF

Restou apurado que um dos principais métodos para a lavagem do produto
dos crimes praticados pela organização criminosa em questão consistiu na celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, especialmente de serviços de
consultoria fictícios, e a emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas de
fachada.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro do esquema e do
mercado negro, lançou mão de quatro empresas para tal finalidade: MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos. Enquanto as três primeiras
empresas, administradas e mantidas por WALDOMIRO DE OLIVEIRA e utilizadas sobretudo
por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não exerciam qualquer atividade empresarial, a empresa
GFD, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF, existia, mas jamais prestou serviços às
empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, de modo que não há qualquer
justificativa econômica lícita para os pagamentos que delas receberam.
A ausência de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais tais
empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcionamento de fato no caso das empresas

MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCJ Software, pode ser inferida facilmente a partir dos
quadros abaixo expostos, nos quais constam o quantitativo e a relaçao de empregados que
com elas mantiveram vínculo trabalhista entre os anos de 2009 e 2014 (dados extraídos do
Sistema CNIS- Doe 27):
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Quadro de empregados registrados

2009
MO Consultoria. Comercial
Laudos Estatísticos Ltda
Empreiteira Rigidez
RO Software e Hardware Ldta
GFD Investimentos Ltda

e O

la

2010

2011

2012

2013

2014

o

1*

o

o

o

I_t_E_E

o

o

o

o

o

o

!o

16**

14**

14**

!o

!o

Nome empregado

Início vínculo

* MO Consultoria Comercial e Gabriela Finsterbush Neves 01/ 06/ 2011
Laudos Estatísticos Ltda

** GFD Investimentos Ltda

Jo

Término
vínculo

24/01/2012

Carlo s Alberto Pereira da 01/06/ 2010
Costa

-

Dama ris Cristina Marcatto

-

04/12/2012

Nata lia Marcondes Lopes 05/07/2010
Patrin icola

01/10/2012

Santos Gonzales

15/09/2010

-

son Cesar de Oliveira

18/01/2011

04/07/2011

Marcio Tadeu Silva Junior

04/10/01

01/01/2011

Bianca Roli Tancredi

01/09/2010

29/11/2011

Victoria Gimenez Santos 01/10/2010
Romano

J 29/12/2010

-

O reconhecimento de tais pessoas jurídicas como empresas de "fachada"
utilizadas pelas empreiteiras contratadas pela PETROBRAS unicamente para a celebração de
contratos fraudulentos, emissão de notas fiscais falsas, recebimento, ocultação e repasse de
"propinas", foi realizado no curso das investigações por diversas testemunhas e também
pelos próprios agentes responsáveis pelas prática dos delitos.
WALDOMIRO DE OLIVEIRA admitiu por ocasião de seu interrogatório na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167 - Doe 28) que foi responsável pela
gestão das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, figurando
formalmente no quadro societário da primeira e possuindo procuração com amplos poderes
para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que cedeu tais empresas e suas respectivas
contas bancárias para ALBERTO YOUSSEF, a fim de que ele as utilizasse para o recebimento e
distribuição de vantagens indevidas. Além disso, WALDOMIRO reconheceu que, para ocultar
15de 100
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e dissimular a natureza dos valores recebidos, foram elaborados entre os depositantes e as
referidas empresas contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, assim como
emitidas notas fiscais "frias".
MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, ouvida na condição de testemunha no
curso da ação penal 5025699-17.2014.404.7000 (evento 454- Doe 29), afirmou que prestou
serviços de natureza contábil à organização criminosa chefiada por ALBERTO YOUSSEF por
intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria Contábil. Reconheceu, ainda, que
ALBERTO YOUSSEF teria utilizado a empresa GFD Investimentos, por ele controlada, e as
empresas

MO

Consultoria,

Empreiteira

Rigidez

e

RCI

Software,

controladas

por

WALDOMIRO, para a emissão de notas fiscais falsas, especificando que nenhuma delas
possuía estrutura física e de recursos humanos para a prestação de serviços que constavam
nas notas por elas emitidas.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, administrador formal da GFD
Investimentos,

também

reconheceu

em

seu

interrogatório

(ação

penal

5025699-

17.2014.404.7000, evento 475 - Doe 30) que tal empresa era gerida de fato por ALBERTO
YOUSSEF, que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio da celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos.
O próprio ALBERTO YOUSSEF, ao ser interrogado na ação penal n°
5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.101- Doe 13) confessou que se utilizava das empresas
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software para operacionalizar o repasse de
propinas oriundas de empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. De acordo com YOUSSEF,
ele efetuava o pagamento de 14,5% do valor da transação para WALDOMIRO DE OUVEIRA,
responsável pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos
fraudulentos com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fiscais frias
para justificar a transferência dos va lores. Do mesmo modo, ALBERTO YOUSSEF também
reconheceu que se utilizava da empresa GFD para celebrar contratos ideologicamente falsos
para receber repasses de propinas e comissionamentos oriundos de empreiteiras.
Ademais, além de não possuir empregados para a prestação de serviços de
consultoria, nunca se apresentou qualquer "produto" dos referidos contratos, até mesmo
porque YOUSSEF e seus subordinados não possuíam expertise no ramo dos supostos
contratos de consultoria.
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Desta feita, ante o acima exposto é possível concluir que todos os contratos
celebrados por empreiteiras contratadas pela PETROBRAS com as empresas MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos são ideologicamente falsos, assim
como todas as notas fiscais por elas emitidas com supedâneo em tais avenças.
Tal estratagema foi em verdade utilizado pelo operador ALBERTO YOUSSEF,
única e exclusivamente para possibilitar, de forma oculta e simulada, o repasse das vantagens
indevidas pelas empreiteiras para PAULO ROBERTO COSTA e os demais destinatários por ele
indicados, agentes públicos e privados.
Com efeito, uma vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens indevidas
(propinas) nas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos,

WALDOMIRO

DE

OUVEIRA

e

ALBERTO

YOUSSEF

operacionalizavam

transações subsequentes para a obtenção de numerário em espécie a fim de que fossem
entregues por ALBERTO YOUSSEF ou por seus emissários RAFAEL ANGULO, ADARICO
NEGROMONTE e JAYME (o "CARECA") a PAULO ROBERTO COSTA e aos demais agentes por
esse indicados. JAYME, o "CARECA", era contratado e pago para entrega de recursos por ser
policial federal, o qLie conferia maior proteção e segurança para o transporte de altos valores
em espécie, o que será objeto de ação específica.
A título ilustrativo, colaciona-se logo abaixo quadro consolidado 15 que
indica o montante total dos valores- ilícitos, conforme mencionado acima- que transitaram
pelas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:

15 Doe 31 - Informação n° 113/ 2014- SPEA/ PGR
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EM~

ANO

EMPREITEIRA
RIGIDEZ

GFD
INVESTIMENTOS

!009
2.815.613.08

21.700.721.79

ll.308.843,19

DEBIT05

2.657.682,96

21.548.369,95

to.sn.os4,39

SAQUES

1.607.710,96 57,1" 5.320.238,00 24,5"

CR~DIT05

1.216.010_.37

16.755.459,38

OEBITOS

l.l80.2E8.00

U.940.369.99
946.945,37

SAQUES

MO
CONSULTOR lA

ROSOFTWARIE:

2011

2010

CR~OIT05

CREDIT05

9.015.100,23

OEBIT05

8.760.637,55

19.971.045,45

SAQUES

5.164.583,66

57,3" 1....116.900,00

CR!DITOS

3.564.357,31

8.667.290,91

D!BITOS

3.820.402.50

SAQUES

2..371.130,24

TOTAl CR~OTTOS

16.6U.OB0,99

TOTAL DÉBITOS
SAQUES e o-lEQUES

19.000,00

35.739.750,08
375.2.73,00

TOTAl
48.172.074,89

lD.174.079,9l

2.512.700,00

47.469.887,23

1.698.620,86 17,5" 1.493.700,00 56,8%

1,0%

58.52-7.432,22

6.760.621,16

58.186.655,06

8.1&7 .914.26

1.754.363,78

76.064.780,93

7.967.398,69

2.202.246,25

670.000,CO

4,8%

1.404.000,00 17,2% 1.030.460,00

42.425,00

67.953.702,28

72..061.782,01

16.419.011,01

65.568.061,69

60.717.172,95

9.143.484,86

55.0% 7.512.894,25 ll,U6

762.241,00

2,8%

74.641.078,02
58,7%

9.091.216,66

12,0%

16.834.722,04

4.002.157,14

1,5,.

Zl.~

L635.945,37

136.1S.2.~4

4,466.921,28

to.44s.sn.sz

6.475.046,53

26.907.363.57

0,1"

36.277lnA6

5,4"

2013

2.630.970,77

14.072.070.86

10398.0U,;J4

5,7"

U.l08.276,30
128.810,88

2,9,.

20.008.845,08

20.830.230,20

66,5%

325.543,00

2012
9.715.926,06

18.931.035,94

'·""

2.542.366,12

15,1%

32.uZ.063.n

10.860.181,08

199.599.010,08

45.048.842.19

11.47S.S68,41

199.228.656,25

1,06" 3.772.620,86 11,8" 2.524.160,00 23,2%

23.715.400,97

11,9%

O quadro acima não só indica o grande volume de valores movimentados
pela organização criminosa, como também demonstra que no princípio, no ano de 2009,
grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em conta pelas empresas MO

Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software16, inclusive das empreiteiras cartelizadas,
era simplesmente sacado em espécie ou obtido mediante a emissão de cheques para
desconto sem identificação de conta creditada, ou seja, cheques sacados na boca do ca ixa. O
uso de empresas de fachada para saque de valores em espécie é uma figura clássica de
lavagem de ativos, quebrando o rastro do dinheiro ("paper trail").
Ressalta-se que YOUSSEF, além de operar em favor do esquema de PAULO
ROBERTO, também e:<ercia atividades para lelas de câmbio no mercado negro, atuando como
verdadeira instituição financeira ilegal. Em razão disso, detinha imensa disponibilidade
financeira, inclusive em espécie no Brasil e em instituições bancárias no exterior, de forma
que poderia valer-se dessa disponibilidade para efetuar a divisão dos va lores -

nos

percent uais mencionados acima- e pagar, em espécie ou no exterior, aos destinatários.
De fato, nos anos subsequentes a operação de lavagem de dinheiro por
intermédio das referidas empresas de fachada passou a se refinar, pois ALBERTO YOUSSEF
determinou que WALDOMIRO DE OLJVEIRA repassasse os valores recebidos das empreiteiras
16 Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada d retamente por ALBERTO YOUSSEF,
verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evitar saques em espécie ou
depósitos a terceiros não identificados, transações estas que, segundo já sabia em decorrência de
sua vasta experiência como doleiro, poderiam chamar a atenção das autoridades fiscalizadoras.
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LEONARDO MEIRELLES17: LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, para
que nessas fossem em parte remetidos ao exterior e em parte objeto de saques em moeda
corrente e a entrega de valores a ALBERTO YOUSSEF.
A transferência de valores das contas de empresas controladas por
ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função muito
importante dentro do banco clandestino montado por MEIRELLES. Após receber recursos
ilícitos por intermédio de transferências bancárias efetuadas por empresas de fachada
utilizadas por YOUSSEF, inclusive as de WALDOMIRO, MEIRELLES transferia tais numerários
para o exterior com base em contratos de câmbio falsos e importações fraudulentas,
disponibilizando-os a terceiros que se utilizavam de seus serviços em troca do fornecimento
de valores em espécie no Brasil. Em contrapartida, uma parte de tais recursos recebidos em
espécie era repassada a ALBERTO YOUSSEF, metodologia esta que tornava a operação de
lavagem de ativos ainda mais rebuscada, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Assim, os clientes de MEIRELLES que entregavam dinheiro em espécie para
ele conseguiriam fazer pagamentos de seus fornecedores no exterior com dinheiro que
proveio de empresas controladas por YOUSSEF, diretamente e por intermédio de
WALDOMIRO DE OUVEIRA, enquanto YOUSSEF recebia dinheiro em espécie de outros
clientes de MEIRELLES em contraprestação das transferências bancárias que fazia para as
empresas de MEIRELLES e seguiam para o exterior em benefício dos terceiros clientes.
Assim, os valores recebidos pelas empresas controladas por YOUSSEF eram
diluídos em seu ca ixa e, a partir daí, eram realizados os pagamentos a PAULO ROBERTO e aos
agentes políticos por ele indicados.
O recebimento das vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA
comprova-se não só a partir de sua própria confissão em juízo, das declarações prestadas por
ALBERTO YOUSSEF e das transferências bancárias e contratos fictícios celebrados com empresas de fachada, mas também do vultuoso patrimônio de PAULO ROBERTO COSTA verificado

à época da deflagração da Operação Lava Jato.

17 Já denunciado na ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000, em trâmite perante a 13• Vara Federal
de Curitiba, pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de formação de
organização criminosa.
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Nesse sentido, no dia em que foi cumprido mandado de busca e apreensão
em sua residência, PAULO ROBERTO COSTA possuía guardados R$ 762.250,00 (setecentos e
sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), US$ 181.495,00 (cento e oitenta e um mil,
quatrocentos e noventa e cinco mil dólares) e EUR 10.850 (dez mil e oitocentos e cinquenta
euros) em espécie, o que, tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada

à época, comprova o fa to de que efetivamente recebia sua parte da "propina" em di-

nheiro vivo18. A esses montant es, somam-se USD 26 milhões (vinte e seis milhões de dólares
norte-americanos), escondidos em bancos suíços em nome de PAULO ROBERTO COSTA e
seus familiares, os quais estão sendo objeto de repatriação para o Brasil.

III.3 - Pagamentos realizados por intermédio de contratos fictícios celebrados com a
empresa COSTA GLOBAL
Mesmo depois de PAULO ROBERTO COSTA deixar a Diret oria de Abastecimento da PETROBRAS, continuou recebendo propinas em decorrência de contratos firmados

à época em que foi Diretor da estatal, em especial nos casos em que a execução dos contratos se estendeu no tempo após a sua saída. As trat ativas para o recebimento de tais vantagens indevidas pendentes f oram efetuadas di retamente entre PAULO ROBERTO COSTA e os
executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para operacionalizar tais recebimentos o
referido réu se serviu da celebração de contratos fraudulentos de consultoria entre a sua empresa COSTA GLOBAL e as empreiteiras.
Nesse sentido, destaca-se que, no Curso da operação Lava Jato, foi apreend ida uma planilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA, apont ando contratos assinados e "em andamento" com a COSTA GLOBAL19, empresa do réu 20• Nestas planilhas estão relacionadas, outrossim, construtoras que aparecem nas planilhas antes indicadas, com seus
contatos, constando, ainda, o valor dos pagamentos.
Com efeito, constaram nessa planilha a menção a contratos com as
18 Doe 19: Autos n° 5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEXO 1.
19 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10- Doe 20.
20 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40%
do capital social ( ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000- ANEX06, p. 5- Doe 21).
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a

PAULO

ROBERTO

COSTA

conforme

awsação

feita

na

ação

penal

5026212-

82.2014.404.7000, em trâmite na 13a Vara Federal de Curitiba), no valor de R$ 3.000.000,00;
ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de R$ 600.000,00; iii) l ESA OLEO & GÁS, no valor de R$
1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no valor de R$ 665.000,00, todas integrantes do Cartel.
Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO COSTA, por intermédio da empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras corruptoras,
mas efetivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com o montante consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas21:

MES/ ANO

10/2012
11/2012
1212012
1/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
7/2013
8/2013
9/2013
10/2013
11/2013
1212013
TOTAL

CAMARGO
CORREA

5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
98.831 ,00
94.181,00
5.631,00
193.031,00
99.481,00
93.850,00
99.481,00
2.158.550,00
2.875.022,00

ENGEVIX

65.695,00
65.695,00
32.847,50
32.847,50
32.847,50
65.695,00
295.627,50

lESA

93.850,00
93.850,00
93.850,00

281 .550,00

QUEIROZ
GALVÃO

93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00

563.100,00

TOTAL

5.331 ,00
5.331 ,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
192.681,00
188.031,00
193.331,00
446.426,00
352.876,00
220.547,50
132.328,50
32.847,50
2.224.245,00
4.015.299,50

IV- DOS INTERESSES DAS EMPREITEIRAS NA PETROBRAS.

IV.l - O cartel de empreiteiras.
As apurações comprovaram que 16 grandes empreiteiras com atuação no
setor de infraestrutura associaram-se para, com abuso do poder econômico, dominar o
mercado de grandes obras de engenharia civil demandadas pela PETROBRAS e eliminar a
concorrência. Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes

21 Doe 22: Informação n 123/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da
República- SPEA/PGR.
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obras realizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em impor preços maiores
aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência, tornar certa a contratação em
um volume determinado de obras e escolher as obras que lhes eram mais adequadas
conforme a região ou por conhecimento técnico, dentre outras vantagens.
O cartel atuante no mercado de obras da PETROBRAS teve composição
variável através do tempo. Assim, em uma primeira fase, que perdurou até meados da década
de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de "CLUBE", era formado pelos seguintes grupos
empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO CORREA, 4) TECHINT, 5) ANDRADE

GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE, 9) SETAL- SOG.
Contudo, após certo período de funcionamento, o "CLUBE" de grandes
empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para que o Cartel
pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a ser superado
referia-se ao fato de que o CLUBE não estava contemplando algumas das grandes
empreiteiras brasileiras, de sorte que persistia certa concorrência - mesmo que de forma
mitigada - em alguns certames para grandes obras da PETROBRA5. Além d isso, houve
grande incremento na demanda de grandes obras da petrolífera.
Assim, a partir do ano de 2006, admitiu-se o ingresso de outras companhias
no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis) empresas. Diante
disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE: 10) OAS; 11) SKANSKA,
12) QUEIROZ GALVÃO, 13) lESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK, 16) GALVÃO ENGENHARIA.
Algumas outras empresas de fora do "CLUBE" ainda participaram e
venceram de forma esporádica determinadas licitações na PETROBRAS, mediante negociação
com o "CLUBE". Essas empresas foram a ALUSA, FIDENS, JARAGUA EQUIPAMENTOS, TOMÉ
ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA
Assim, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa, o
cartel formado pelas empresas do "CLUBE" passou a vencer e adjudicar todas as licitações
para grandes obras na PETROBRAS. Para isso, o "CLUB E" contava com a participação ern
conluio das empresas que controlavam o mercado relevante de engenharia e serviços na
referida Estatal, bem como com o auxílio dos diretores da PETROBRAS e funcionários
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públicos por equiparação, RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA, que garantiam que
os intentos do grupo criminoso fosse atingido- conforme se vP.rá nos itens adiante.
A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios econômicos
indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às empresas
participantes do "CLUBE" ao menos as seguintes vantagens - ressaltando-se que os atos
concretos de fraude às licitações e sobrepreço decorrentes do funcionamento do cartel, com
o beneplácito de PAULO ROBERTO COSTA, serão objeto de ações autônomas:
a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia-se a
ocorrência de sobrepreço no custo das obras;

b) as empresas integrantes do "CLUBE" podiam escolher as obras que
fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou aptidão técnica,
afastando-se a competitividade nas licitações dessas obras;
c) as empresas ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas
inerentes à confecção de propostas comerciais efetivas nas licitações que
de antemão já sabiam que não iriam vencer22;
d) eliminava-se a concorrência por me1o de restrições e obstáculos à

participação de empresas alheias ao "CLUBE".
Com efeito, com a finalidade de balizar a condução de seus processos
licitatórios, a PETROBRAS estima internamente o valor total da obra, mantendo em segredo
tal montante dos interessados. Além disso, ela estabelece, para fins de aceitabilidade das

22 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter custos menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não sairiam
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma proposta "séria", a qual chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma
aparência de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os
custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, dispendiam valor
substancialmente menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras
tomavam conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço
superior aquele.
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propostas dos licitantes interessados, uma faixa de valores que varia entre -15% ("mínimo" )
até +20% (" máximo" ) em relação a tal estimativa.
Contudo, conforme já apurado pelo TCU 23 e também recentemente pela
PETROBRAS, a partir de Comissões Internas de Apuração constituídas para analisar os
procedimentos de contratação adotados na implantação da Refinaria Abreu e Lima RNEST24, em Ipojuca/PE, e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)25, em
Itaboraí!RJ. é possível vislumbrar que o valor das propostas das empresas vencedoras do
certame- participantes do Cartel - via de regra aproximava-se do valor máximo ("teto") das
estimativas elaboradas pela Estatal, em alguns casos até mesmo o superando.
Nesse sentido, a partir do referido material fornecido pelo TCU, consolidouse a seguinte tabela, com informações de alguns certames/contratos da PETROBRAS no
âmbit o das Refinarias REPAR e RNEST:

23 Does 3 e 4: Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e ofício 0475/2014TCU/SecobEnerg, que a encaminhou, bem como mídia com cópia de peças de processos do TCU
mencionados na planilha.
24 Doe 5: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
da Refinaria Abreu e Lima - RNEST, em Ipojuca. no Estado de Pernambuco. Quanto aos anexos,
com a finalidade de não tumultuar a instrução da peça inicial. juntam-se no atual momento
somente aqueles que foram considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão
juntados em evento autônomo.
25 Doe 6: Relatório Fínal da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ. Quanto aos anexos, com a finalidade de
não tumultuar a instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento somente aqueles que foram
considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão juntados em evento
autônomo.
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PERCENTA

CONTRATO

B!D

EMPRESAS
CONVIDADAS

E.MPRESAS

A PROPOSTA

PROPONENTES E

MENOR É X%
DA

PROPOSTAS

APRESENTADAS

UMJTEMÁXIMO

VALOR DE
ESTIMATIVA

PROPOSTA
MAJOR

DE CONTRATAÇÃO
(VALOR DE

ESTlMAnvA +
20%)

VALOR DO
CONTilATO/
VALOR
CONTRATO t X%
ACMAOO

VALOR DE
ESTlMATWA

Carioca. Contreras.
Camargo Correa, An·
REPAR- !ERP
111 (contrato
0800 004ll6l.08.
2)

drade. Odebrecht,
OAS, Queiroz GalvJo,

1°810

Engtvix, GDK., lESA,
Mend&s Junior, MPE.

Promon, Schahif'l. SetaL Skanska, Techint
e UTC (18 empresas)

Alusa. Canoca. Cons·

REPAR -IERP
112(.;c,..,..tr,-,to
0800 0043403 08
-02)

1"810

uucap, Cama'!JO
Cor,.a. Andrnde Gu·
tieuez. Que1roz Galvào, Contrer;)s, Ene·
sa, Eogev•x. GOK,
lESA. Mendes Juniot
Montcalm, MP E. Pro·
mon. Samsung,
Schahin, Skanska e
T~hint (20 empresas

convidadas}

Camargo Correa, An·
drade Gutlerrez.

1'

BID

1. Consórcio INTUPAR
(MENDES/ MPE/SeTAL):
R$ 2.253.710.536,05

2. Consórcio
OOEBRECHT/ OAS/ UTC:

RS 2.472.9Sl.01~05

AEM
RELAÇÃO

AOUMITE

MAX!MO
DE
CONTRATA
ÇÃO

2.252.710.536.05

R$

2.076,398.713,04

RS 2.491.678.455,65

90,44%
8.49%

3. ConWrcio

2el
95.80%

QUEIROZ/lESA: R$
2.581.233 420,41
1. Consórcio CCPRREPAR : RS

RS
1.488.315505.20

1e3

9l89%

2.489.772.835,01
2. Consórcío lESA e
QUEIROZ GALVÁO: RS
2.6HL.iU.844,30

le2
91.81i"-

RS 2.093.988.284,45

99,08,.,.

RS 2.SlZ.785.94l34
18.8l%

3 Cons6rcio ANDRADE e

TECH!NT. R$
2.7{19.341..946,33

L Consórcio CONEST•
UHT·ODEBRECHT e OAS:

RS 4.226.197A3l48.

2el
98,96%

1e4
88,70%

Odebrechl OAS,
Queiroz Ga1v3o, En·
gevix, l ESA, Mende.1

2 CAMARGO CORRÊA:

R$ 4.4Sl.l8U45,30.

1e2
94.94%

Junior, MPE, Setal,
Skansk.a, T~hint,
UTC, GOl( e Promon
(15 convidadas)

3. MENDES JUN!Oit R$
4.583.856.912.18

2e3
97. 11%

4. Consórcio TECl-INT·
TECHINT e ANDRADE
GUTifRREZ:RS

3e4
96.21%

RNESTUHDTJUGH

VENCEDOR

~~

1el
87,31%

1e2
91,13%

GEMDA
PROPOSTA

RS 2 621.843.534.67

RS 3.146.212.241,60

RS 2-892.667.038,77

RS 3.216.200.446,52

P1ej

Prej.

4.764.094.707,65

edital

0634316.09·8

1. Consórcio CONEST-

2' REBID

Camargo Correa. An·
drade Gutierrez,
Odcbrecht, OAS,
Queiroz GaMio, En·
geviv. lESA, Mendes
Junior, MPE. Setal
Skanska, Te<hinl
urc. GDK e Promon
(lS convidadas}

UHT·ODEBRECHT e

OAS'

1e4

1'" RODADA

1• RODADA

R$ 3.260.394.02&95.

81.14%

R$
3.190.6(6.503,15

2• ROOADA

R$
3.209.79S.726,57-

1e3

99,80%

2'RODADA

Após n egoclaçio findou
no valor d ;~ coluna
" valor contrato'"

84,89%

A sistemática de decisões e atuação do grupo criminoso, para a
conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operandi bem
definido.
Inicialmente, RICARDO PESSOA, diretor da UTC ENGENHARIA, realizava e
coordenava as reuniões do CLUBE, as quais ocorriam na sede da ABEMI - Associação
Brasileira das Empresas de Engenharia Industrial, ou nas sedes das próprias empreiteiras,
sobretudo da UTC ENGENHARIA no município do Rio de Janeiro ou em São Paulo.
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A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era usualmente
realizada por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram feitas convocações
mediante o envio de SMS, por meio de um "emissário" ou, ainda, pessoalmente.
De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas por vezes eram
lançadas pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões tomadas na
reunião. Para comprovar a existência desses encontros, vejam-se as anotações manuscritas de
reunião realizada no dia 29/08/200826, feitas pelo representante da empresa SOG OLEO E
GÁS, MARCOS BERTJ, entregue espontaneamente pelo investigado colaborador AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NETO. Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e
ajustes de várias das empresas cartelizadas com relação a grandes obras da PETROBRAS.
Deste documento também se depreende a informação de que ele fora confeccionado na
reunião real izada no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria no dia 2S/09, o que
denota a periodicidade de tais reuniões. No mesmo sentido as anotações constantes do Doe

10.
O desenvolvimento das atividades do cartel alcançou em 2011 tamanho
grau de sofisticação que seus integrantes estabeleceram entre si um verdadeiro "roteiro" ou
"regulamento" para o seu funcionamento, intitulado d issimu ladamente de ''Campeonato
Esportivo". Esse documento, ora anexado (Doe 8), foi entregue pelo colaborador AUGUSTO
RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante de uma das empresas cartelizadas, a SETAL
(SOG OLEO E GÁS), e prevê, de forma analógica a uma competição esportiva, as "regras do
jogo", estabelecendo o modo pelo qual selecionariam entre si a empresa, ou as empresas em
caso de Consórcio, que venceria(m) os certames da PETROBRAS no período.
Vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX, confirmam
essa organização e dissimulação no cartel. Em papel intitulado "reunião de bingo", por
exemplo, são indicadas as empresas que deveriam participar de licitações dos diferentes
contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado "proposta de fechamento do bingo
fluminense", são listados os "prêmios" (diferentes contratos do COMPERJ) e os "jogadores"
(diferentes empreiteiras). Em outro documento, uma "lista de novos negócios (mapão) 28.09.2007 (...)", são indicadas obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma proposta
de quem seriam as construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por siglas em
26 Doe 7: Item n° 01 do Auto de Apreensão formalizado.
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vários casos dissimuladas. Há diversos outras tabelas representativas da divisão de mercado,
como aquela chamada "avaliação da lista de compromissos" -

todas no Doe 927.

Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da PETROBRAS
entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas pelo investigado
colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NET0.28
O cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus membros, que
realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição entre as empresas, de
forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo - em detrimento da contratante,
que no caso era a PETROBRAS.
De forma a tornar o cartel ainda mais eficiente, as empreiteiras cartelizadas
corromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS, oferecendo-lhes
vantagens indevidas para que estes não só se omitissem na adoção de providências contra o
funcionamento do "CLUBE", como também para que estivessem à disposição sempre que
fosse necessário para garantir que o interesse das cartelizadas fosse atingido.
O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos
de 2004 e 2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da PETROBRAS a
exemplo da REPAR (localizada em Araucária, no Paraná), RNEST, COMPERJ, REVAP e
REPLAN, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e Serviços, ocupadas em
grande parte deste período pelo réu PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE,
respectiva mente.

IV.2 - Do interesse das empreiteiras em atos eomissivos e omissivos de PAULO
ROBERTO COSTA
As empreiteiras participantes do Cartel, e notadamente a GALVÃO
ENGENHARIA, tinham interesse na omissão de PAULO ROBERTO COSTA, RENATO uUQUE e
outros empregados da PETROBRAS, que deveriam manter-se coniventes quanto à existência
e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres
que decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades
e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
27 Autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSA09, fls. 04/30.
28 Doe 7: It ens n° 02 a 09 do Auto de Apreersão.
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Paralelamente, quando fosse necessário, era do interesse das empresas
cartelizadas que PAULO ROBERTO COSTA , RENATO DUQUE e outros empregados
corrompidos praticassem atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da otimização
do funcionamento do Cartel.
A título de exemplificação é possível apontar que PAULO ROBERTO COSTA
e RENATO DUQUE tomavam as providências necessárias, por si próprios ou influenciando os
seus subordinados, para promover: i) a aceleração dos procedimentos licitatórios e de
contratação de grandes obras, sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta
avaliação da obra, inclusive o projeto básico; ii) a aprovação de comissões de licitações com
funcionários inexperientes; iii) o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com
as empresas integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos
certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s)

OLI

consórcio de empreiteiras

selecionado pelo "CLUBE"; v) a inobservância de normas internas de controle e avaliação das
obras executadas pelas empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de determinados assuntos
da avaliação que deveria ser feita por parte do Departamento Jurídico ou Conselho
Executivo; vii) contratações diretas de forma injustificada; viii) a facilitação da aprovação de
aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços
excessivos.
Destaque-se, todavia, que, muito embora em todos os contratos firmados
pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA e os demais
empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente se abstido de praticar os
atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência do Cartel e tomando a
providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a prática de atos de ofício em
favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado acima, somente ocorreu em alguns
casos específicos, quando se fazia necessário.
De qualquer sorte, consoante já esclarecido acima, os atos concretos que
causaram prejuízo ao erário em cada licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas
empreiteiras cartelizadas não são objeto desta ação e serão tratados em ações específicas. a
serem ajuizadas após a conclusão das investigações.
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V- DO PAGAMENTO DE PROPINA PELA GALVÃO ENGENHARIA.
V.l - Os contratos da GALVÃO ENGENHARIA em que houve pagamento de propina29•
Como resultado do funcionamento do cartel e da corrupção de empregados da PETROBRAS anteriormente descrita, a GALVÃO ENGENHARIAS/A, individualmente
e por intermédio de consórcios30, obteve sucesso na formalização de contratos com essa estatal em procedimentos relacionados à Diretoria de Abastecimento, comandada, à época, por
PAULO ROBERTO COSTA31.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia um
acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do cartel e o então
diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens in devidas que variavam entre 1% e 3% do valor total dos contratos celebrados por elas com a
referida Estata I.
Em contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem no cumprimento dos
deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando necessário, praticar atos comissivos no
interesse de funcionamento do cartel.
Tanto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF admitiram que
o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos e aditivos celebrados
pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o comando da Diretoria de
Abastecimento32.

29 Considerando-se que os arquivos digitais contendo os instrumentos contratuais jurídicos e
respectivos anexos mencionados neste tópico são muito numerosos, os mesmos serão juntados em
evento autônomo, por meio do depósito de DVD em cartório.
30 (Lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se-ão as seguintes normas:
[...]
V - responsabilidade solidária dos integrant es pelos atos praticados em consórcio. t anto na
fase de licitacão guant·o na de execucão do contrato."
31 Paulo Roberto Costa foi Diretor de Abastecimento da Petrobras no período entre 14/05/04 a
29/04/ 12.
32 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF- Doe 13.
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período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupou a Diretoria de Abastecimento da Petrobras, houve a promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor do contrato original e respectivos aditivos.
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a ERTON ME-

DEIROS FONSECA, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, na condição de administradores da GALVÃO ENGENHARIA, efetuar a promessa e determinar o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a 1% do valor do contrato.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador da organização criminosa.
teve papel fundamental nessa corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim
como participava das tratativas acerca das propinas envolvidas. Com efeito, YOUSSEF expressamente menciona que, antes de tratar com ERTON MEDEIROS FONSECA sobre o pagamento de propinas, o contato anterior era realizado com EDUARDO ou DARI0 33 •
Diante de tal quadro, pode-se afirmar que, em todos os contratos abaixo
descritos, a GALVÃO ENGENHARIA, por seus diretores DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FI-

LHO, EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO
LUSCHER CASTR034, após reunirem-se com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definirem o vencedor do certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato ou aditivos35•
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA,
este, no período entre a abertura das licitações e as assinaturas dos contratos, manteve-se
conivente quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETRO-

BRAS, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna do Cartel para a execução das obras se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito
de sua Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

33 Autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32- Doe 13.
34 Os dois últimos a partir de janeiro de 2009.
35 Consoante depoimento de YOUSSEF, autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32 - Doe

13.
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Assim, uma vez confirmado que a empresa
venceu os certames abaixo identificados, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com os Diretores da empresa para ajustar a forma de pagamento das vantagens indevidas prometidas a,
e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a lo/o do valor de cada contrato original e aditivos.
Concretizadas, em relação a cada contrato e aditivos, promessas de vanta gem indevida por parte dos Diretores da GALVÃO ENGENHARIA, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente
e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os
respectivos pagamentos.
Assim, a partir de tal modus operandi, e tendo em vista que o pagamento
de vantagens indevidas ocorreu em todos os contratos de interesse da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS firmados com a GALVÃO ENGENHARIA S/A, pode-se afirmar com
convicção que houve o pagamento de propina em relação a todos os contratos, e respectivos
aditivos, a seguir descritos.
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1~ CONTRATO
Celebrado com a GALVÃO ENGENHARIA

1.1 • Instrumento Contratual Jurfdico (ICJ)

0802.0032087.07.2
Serviços de construção e montagem de tanque

1.2 • Objeto do contrato

e de relocação de bombas, no terminal da
Ilha D'~ua (RJ)

1.3 ·Valor final estimado da obra
(ca lculado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 11.957.394,65

1.4 ·Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAU LO ROBERTO COSTA

1.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
l) GALVÃOENGENHARIA RS 13.5. 1.804,1
2) ANDRADE GUTIERRE2
3) CAMARGO CORREA
4) ENGEVIX
S) I ESA
6) MENDES JUNIOR
7) ODEBREC~T
8) QUEIROZGALVÃO
9) SETAL
10) SKANSKA
l l) UTC
12) CONTRERAS
13) ENESA
14) ENGECAMPO
lS)MULTITEK
16) QUALIMAN
17) SERVENG CIVILSAN
18) USIMINAS

!)INTEGRANTE DO CAUIL
2)1NTEGRANTE DO CMTEL
3)1NTEGRANTE 00 CA~TEL
4)1NTEGRANTEDOCA~TEL

S)INTEGRANTEDOCAUEL
6)1NTEGRANTE DO CMTEL
7)1NTEGRANTE DO CA~TEL
!)INTEGRANTE DO CA!lli
9)1NTEGRANTE DO CARTEL
!OI INTEGRANTE DO C~RTEL
l l )INTEGRANTE DO CARTEL

1.6 - Processo licitatórío

Início

05/01/2007

Resultado

Somente a GALVÃO ENGENHARIA apresentou
p roposta

Signatários do contrato pela GALVÃO

GUILHERME ROSETTI MENDES
LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI

1.7 ·Empresa contratada

GALVÃO ENGENHARIA

1.8- Valor do ICJ n• 0802.0032087.07.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida*
•valor inic.iai•Aditivos majoradores firmõtdos durante a cestão de PAULO ROB'ERTOCOSTA (14/05/2004 ·1.9/04/2012t
Valorln•clal

R$ 12.716.909,83

Ntnhum odWvo mojorador {oi firmada duranrt a gestdo dt PAULO ROBERTO COSTA

Total

R$ 12.716.909,83

1.9 ·Valor da vantagem indevidamente
r ecebida, conforme descrito acima
(1% do valortota l calculado no 1tem 1.8)

R$ 127.169,10

Fonte: Doe 24
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22 CONTRATO
Celebrado com a GA LVÃO ENGENHARIA

2.1- Instrumento Contratual Jurídico (10)

0802.0032088.07.2

2.2- Objeto do contrato

Serviços de construção civi I par a adequação
da bacia 5 de tanques, no termi nal da I lha
D'Á€ua (RJ)

2.3- Valor final estimado da obra
(ca l culado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 11.504.371,44

2.4 - Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

2.5 · Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1) GALVÃO ENGENHARIA RS B 115.769.77
2) ANDRADE GUTIERREZ
3)CAMARGOCORREA
4)MENDESJUNIOR
S)OAS
6) OOESRECHT
7)QUEIR02GALVÃO
S)SKANSkA
9)TECHINT
10) CARIOCA R$13.787.903.81
11) CONSTRUCAP
12) MULTITEK RS 14 106.605,1 l
13) CONENGE R$14.530.359.5"0
14) SERVENG CIVIL5AN R$ 14.968.381,6;
15) BARBOSA MELLO
16) CONCRETA
17)CRALMEIDA
18)DM
19)GEOMECÂNICA

1IINTEGRANTE 00 CARTEL
Z)INTEGRANTE 00 CARTEL
3)1NTEGRANTE DOCARTEL
4)1NTEGRANTE 00 CARTEL
St iNTEGRANTE 00 CARTEI..
6) 1NTEGRANTE 00 CARTEL
7) 1NTEGRANTE DO CARTEL
8) 1NTEGRANTE 00 CARTEL
9) 1NTEGRANTE DO CARTEL
10) ACEITA NEGOCIAR COM 0 CARTEL
11) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

2.6 -Processo lidtatório
Início

05/01/2007

Resul tado

GALVÃO ENGENHARIA foi a única integrante do
cartel a apresentar proposta

Signatários do contrato pela GPJ..VÃO

GUILHERM E ROSffil MENDES
LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI

2.7- Empresa contratada

GALVÃO ENGENHARIA

2.8- Valor do ICJ n• 0802.0032088.07.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
"'Valor inicial +Aditivos majoradores firmados durante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004 · 29/04/2012}
Valor inicial

R$12.639.601,78

Nenhum aditivo majorodor foifirmado dvrante o gestão de PAULO ROBERTO COSTA

Total

R$ 12.639.601,78

2.9. Valor da vantagem indevidamente
r ecebida, conforme descrito acima
(1% do valor total ca lculado no item 2 8)

R$ 126.396,02

Fonte: Doe 24

33 de 100

Sexta-feira 18

3087

3088

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MINI STÉRIO PúBLICO fEDERA L

32 CONTRATO
Celebrado com a GALVÃO ENGENHARIA
3.1-lnstrumento Contratual Jurídico (lO)

0802.0032615.07.2

3.2 ·Objeto do contrato

Instal ação das redes terrestres de
comunicação do Terminal Marftimo da Baia
de Angra dos Reis (RJ)

3.3- Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 5.561.743,43

3.4- Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

3.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
l )GAlVÃO ENGENHARIA !tS fS 3!U$.004,6 '

21 ANDRADE GUTIERRE2
3ICOI'ISTRUCAP
41 PROERG R$ 6.8U258,62
SI OM RS 7 JS5 651,07
6) CONSTRUSASE
7)EMSA
8) PASSARELLI

1) INTEGRANTE DO CARTEL

2)1NTEGRANTE DOCARTEL
3) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

3.6 - Processo licltatório
Início

08/02/2007

Resultado

GALVÃO ENGENHARIA foi a única integrante do
cartela apresentar proposta

Signatários do contrato pela GALVÃO

GUILHERME ROSETTI MENDES
LUIZ AUGUSTO DISTRUTII

3.7- Empresa contratada

GALVÃO ENGENHARIA

3.8 ·Valor do 10 n• 0802.0032615.07.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
•valor inicial +Aditivos majoradores firmados durante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004. 29/04/ZOlZ)

Valorlniclal

R$ 5.980.000,00

Nenhum aditivo majoro dorfoifirmado duro 'f te o gestdo de PAULO ROBERTO COSTA

Total

R$ 5.980.000,00

3.9- Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima

R$ 59.800,00

(1% do valor total calculado no item 3 8)
Fonte: Doe 24
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4!tCONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO ontegrado pela GALVÃO ENGENHARIA

4.1 - Instrumentos Contratuais Jurídicos (tCJ)

0800.0033808.07.2 e 8500.0000003.09.2

4.2 - Objeto do contrato

Elaboração de projetos e execução da
terraplanagem e servi ços complementares
Na Refinaria do Nordeste- RNEST (PE)
(Refi naria Abreu Uma)

4.3- Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 457.901.575,56

4.4 - Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

4.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1) GALVI\0 ENGENHARIA q5 J33.5<3.208 80
2) CAMARGOCORREA Consórcio c/ GALVÃO
3) ODEBREOIT (onsciroo
GALVÃO
4)QUEIROZGALVÃO Consórcio qGALVÀO
5) ANDRADE GUTIERRE2 PS 480.233. 790.93
6) 0AS
7)CR ALMEI)A q5 455 090.000.00
8)ESTACON R$ 46-1241.565,14

!)INTEGRANTE DOt:ARTEL
2) 1NTEGRANTE DO CARTEL
3) 1NTEGRANTEDO CARTEL
4) 1NTEGRANTE DO CARTEL
S)INTEGRANTE DO CARTEL
6) INTEGRANTE DO CARTEL

c/

9)CM RS 468.380 262.81
10) CONSTRUBASE RS ~98.663.54 7. 96

4.6- Processo llcitatório
Início

03/05/2007

Resultado

O Consorcio Refinaria Abreu e Uma,
composto pela CAMARGO CORR~ GALVÃO
ENGENHARIA, QUEIROZ GALVÃO e OOEBRECHT,
foi vencedor do certame

Signatários do contrato pela GALVÃO

GUILHERME ROSffil MENDES
LUIZ AUGUSTO DISTRUTTl

4.7 - Consórcio contratado

CONSORCIO REFINARIA ABREU E UMA

2596 CAMARGO CORR(A
25% ODEBREChT
2596 QUEIROZ GALVÃO
2596 GALVÃO ENGENHARIA

Composição do consórcio

Data de a;sinatura do contrato

31/07/2007

4.8 - Execução do contrato
lO ng 0800.0033808.07.2

Inicio

09/08/2007

Término com aditivos

29/01/2009

lO n• 8500.0000003.04.2

In ido

09/08/2007

Término com aditivos

02/04/2011

4.9 -Valor dos ICJs n9s 0800.0033808.07.2 e 8500.0000003.09.2 a ser considerado para fins de
cálculo da vantagem indevidamente recebida•
• valor Inicial +Adltivosmajoradore.s firmado.s durante a gestJo de PAULO RO&ERTO COSTA 114/0S/2004 • 29/04/2012)
Valor Inicial

RS 429.207.776,71

Aditivo - 13/ 08/2009 (Aditivo 10)

R$19.395.608,32

Aditivo - CS/ 03/2010 (Aditi vo 14)

RS 78.836.278,05

AdWvo - 15/04/2010 (Planilha de adit.vos)

R$49.809.727.23

Aditivo - 01/04/2011 (Aditivo 17)

R$ 6.732.199,22

Total

R$ 583.981589,53

4.10 -Valor da vantagem indevidamente
recebida, «mforme descrito acima
(1% do valor tota l calculado no Item 4.9)

R$ 5.839.815,90

Fontes: Does 24, 26 e ICJ 8500.0000003.09.2
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52 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO integrado pela GALVÃO ENGENHARIA

5.1 - Instrumento Contratual Jurídico (ICJ)

0800.003 7269.07.2

5.2 - Objeto do contrato

Real i zação de serviços do on-si te da carteira
de gasolina da Refinaria Landulpho Alves RlAN (BA)

5.3 - Valor final e stim ado da obra
(calculado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 622.061.399,77

5.4- Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

5.5- Empresas convidad;:rs po:~ra ;:r licit ação

I)ALUSA

1 ) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

5.6 · Processo licitatório
Iníci o

17/12/2007

Resulta do

O Consórcio ALUSA-GALVÃO-TOMt composto
p ela GALVÃO ENGENHARIA, ALUSA e TOM É, foi

vencedor do certa me
GUILHERME ROSETTI MENDES
LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI

Signatários do contrato pela GALVÃO

5 .7 · Consórà o contratado

CONSÓRCIO ALUSA-GALVÃO-TOMÉ

33,34% A LUSA
33,33% TOMÉ ENGENHARIA

Composição do consórcio

33,33% GALVÃO ENGENHARIA

5.8- Execução do ICJ n• 0800.0037269.07.2
Início

02/01/2008

Término com aditivos

13/03/2014

Data de assi natura d o contrato

21/12/2007

5 .9- Valor do ICJ n2 0800.0037269.07.2 a ser consider ado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
-valor inicial + Adl tívos majoradores firmados dLirante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004 - 29/04/2012}

Valor lniclad

Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo

-

19/ 03/2009
12/02/2010
26/03/2010
04/ 10/2010
21/09/2011

RS 737.4 15.837, 24

[Aditivo 31
(Aditlvo41
(AditivoS)
[Aditivo 101
(Adltfvo 14)

Total

R$ 41.958.147, 78
R$11 .740.848,13
R$61.577.918,89
R$ 101.956.310,61
R$ 58.140.563,34

R$ 1.012.789.625,99

5.10 -Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1%do valor total calculado no 1tem 5.9)

R$ 10.127.896,26

Fontes: Does 24, 26 e ICJ 0800.0037269.07.2
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6º CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO integrado pela GALVÃO ENGENHARIA
6.1 -Instrumento Contratual Jurídico (10)

0802.0045222.08.2

6.2 - Objeto do contrato

Contratação de REVAMP no terminal Ilha
Redonda, na Baía de Guanabara (RJ)

6.3 ·Valor final estimado da obra
(calculado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 531.962.834,27

6.4 · Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento
PAULO ROBERTO COSTA

Diretor

6.5 ·Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1IMPE RS494 281.202.95
2) GALVÃO ENGENHARIA R$ 537.881.545.46
3)GOK RS 612.86l 491.67
4)0AS Con«lrcfo </GDK
5) UTC R$624.672 170,66
6)ANDRADE GUTIERREZ
7) CAMARGO CORREA
8) ENGEVlX
9)1E5A
10) MENDES JUNIOR
11) OOEBRECHT
12) QUEIROZGALVÃO
13)SETAL
14) SKAN5KA
15)TECHINT
16) CARIOCA
17) CONTRERAS

1) 1NTEGRANTEOOCARTEL
2)1NTEGRANTE 00 CARTEL
3) INTEGRANTE OOCARTEL
4) INTEGRANTE 00 CARTEL
5) INTEGRANTE DOCARTEL
6) INTEGRANTE 00 CARTEL
7) INTEGRANTE DO CARTEL
8) INTEGRANTE DO CARTEL
9)1NTEGRANTEDOCARTEL
10) INTEGRANTE 00 CARTEL
11) INTEGRANTE 00 CARTEL
12) INTEGRANTEOOCARTEL
13) INTEGRANTE CO CARTEL
14) INTEGRANTE DO CARTEL
15) INTEGRANTE DOCARTEL
161 ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

6.6 • Processo licitatório
Início

10/10/2007

Resultado

O Consórcio GALVÃO/ALUSA/TOMÉ, composto
pela GALVÃO ENGENHARIA, ALUSA e TOMÉ, foi
vencedor do certa me

Signatários do contra to pela GALVÃO

GUILHERME ROSETTI MENDES
LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI

6.7 • Consórcio contratado

CONSÓRCIO GALVÃO/ALUSA/TOMÉ

33,33%ALUSA
33,33% TOM{ ENGENHARIA

Composição do consórcio

33,34% GALVÃO ENGENHARIA

05/09/2008

Data de assinatura do contrato

6.8 ·Execução do ICJ n• 0800.0045222.08.2
Início

08/09/2008

Término com aditivos

28/02/2014

6.9 ·Valor do ICJ n• 0802.0045222.08.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
•valor inicial + Adit.ivos majoradores firmados dLJrante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA {14/05/2004 ·19/04/ZOU}
Valor Inicial

RS 537.616.945,47

Aditivo • 02/06/2010 (Aditovo 5)

R$ 25.872.295.46

Aditivo • 04/03/2011 (AditivoS)

R$ 38.159.222,22

Aditivo - 01/07/2011 (Aditivo9)

R$ 39.384.435,01

Aditivo - 12/09/2011 (Aditivo 10)

R$ 105.006.797,97

Aditivo - 16/09/2011 (Pla nilha de aditiVO$)

R$12.058.978,22

Aditivo • 29/12/2011 (Aditivo 12)

R$ 88.689.113,98

Total

R$ 846.787.788.33

6.10 ·Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme desaito acima
(1% do valor total calculado no item 6.9)

R$ 8.467.877,88

Fontes: Does 24, 26 e /C! 0802.0045222.08.2
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72 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO Integrado pel a GALVÃO ENGENHARIA

7.1 - Instrument os Contratuais Jurfdicos {lO)

0800.0049738.09.2 e 8500.0000039.09.2

7.2 - Objeto do contrato

Realização de obra a implantação de tanques
de armazenamento no Lote 11 da Refinaria
Abreu e Uma- RNEST {PE)

7.3 - Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PfTROBRAS)

R$ 930.722.647,90

7.4- Diret oria da PETROBRAS intere ssada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

7.5 ·Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1)TECHINTRS 131.085.774.00
4) MPE RS 916.151.611,92
3) lESAR$ 1 087.854.676,00
4)SETAl
S)SKANSKA
6) TOM( RS 803.313.025 00
?)CARIOCA
S)CONFAB Cansêrcto c/TECHINT
9) US!MINAS Con~rcio c/TfCHfNT
10) CHICAGO R$ 989 306.000.00
11) CONTRERAS
12) ENGECAMPO
13) M ILPLAN
14)MIP

1) INTEGRANTE DO CARTEl
2)1NTEGRANTEDOCARTEl
3) INTEGRANTEDOCARTEl
4) INTEGRANTEDOCARTEl
S)INTEGRANTEDOCARTEl
6) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEl
7) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEl

7.6 • Processo licitatório
Início

17/07/2008

Res ultado

O Consórcio TOMÉ ALUSA GALVÃO, composto
pel a GALVÃO ENGENHARIA, ALUSA e TOM~. foi
vencedor do certa me

Signa tários do contrato pela GALVÃO

GUILHERME ROSffil MENDES
LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI

7 .7 · Consórcio contratado

CONSÓRCIO TOMÉ ALUSA GALVÃO
33,3496 TOMÉ ENGENHARIA

Composição do consórcio

33,3396ALUSA

33,3396 GA lVÃO ENGENHARIA

30/04/2009

Data de assinatura do contrato

7 .8 - Execução do contrato
lO n• 0800.0049738.09.2

Início

30/04/2009

Término com aditivos

01/12/2014

lO n• 8500.0000039.09.2

Inicio

30/04/2009

Término com aditivos

29/01/2014

7.9- Valor d os lOs n• s 0800.0049738 .09.2 e 8500.0000039.09.2 a ser considerado para fins de
cálculo da vantagem Indevid amente recebida*
*Valor inicial +Aditivos mC~joradores firm01dos durante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004. 29/04/2012)

Valor inicial

RS 730.750.000,00

Aditivo - 14/09/2011 (Planilha de aditivos)

R$ 1.492.028,64

Total

R$ 732.242.028,64

7.10 - Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1% do valor total calculado no item 7.9)

R$ 7 322.420,29

Fontes: Does 24, 26 e /O 0800.0049738.09.2
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gg CONTRATO
Celebrado com

a GALVÀO ENGENHARIA

8.1- Instrum ento Contratual Jurídico (ICJ)

0802.0057461.10.2
Fornecimento de bens e serviços de
construção e de montagem necessários para
a implantação do projeto água deformação
(complementação do Sistema de Tra tamento
de Efluentes do T.Angra dos Rei s)

8.2 - Objeto do contrato

83 -Valor final estimado da obra
(calculado

R$ 116.336.553,50

em sigilo pela PETROBRAS)

8.4- Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretori a de Abastecimento

Direto r

PAULO ROBERTO COSTA

8.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
l )GALVÃOENGENHARIAR$1Zl4918 '9,01
2) ANDRADE GUTIERREZ
3) CAMARGO CORREA
4) MENDESJUNIOI\
5)0AS
6) ODEBRECHT
7)QUEIROZGALVÃO
8)5KANSKA
9)50G
10) TECH INT
ll)UTC
12) CARIOCARS 178756 93'1.95
13) CONSTRUCAP RS1B4.1S1.2B8,JS
14)0M RS J3J.S30.000,00
15)GOETZHOBATOR$ !31 730.159 48
16) ENGECAMPO RS 157 915 56119
17)CM
lB)CONENGE
19)MULTITEK
20)NORTENG
21) PARANASA
22) PA5SARElll
2l)SCHAHIN

!)INTEGRANTE DOCARTEL
2)1NTEGRANTE DOCARTEL
3)1NTEGRANTE DO CARTEL
4)1NTEGRANTE DO CARTEL
5)1NTEGRANTE DO CARTEL
&)INTEGRANTE DO CARTEL
7)1NTEGRANTE DO CARTEL
8)1NTEGRANTE DO CARTEL
9) 1NTEGRANTE DO CARTEL
lO) INTEGRANTE DO CARTEl
ll) INTEGRANTE DO CARTEL
l2)ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEl
13)ACEJTA NEGOCIAR COM O CARTEL

8.6 - Processo lidt atório
Início

07/05/2009

Resultado

GALVÃO ENGENHMIA foi a úni ca i ntegrante do
cartela apresentar proposta

Signatários dc>eontrato pel a GALVÃO

GUILHERME ROSETTl MENDES
LUIZ AUGUSTO DISTRVnl
GALVÃO ENGENH~.RIA

8.7- Empresa contratada

Data de assinatura do contrato

18/03/2010

8.8 - Execução do 10 n9 0802.0057461.10.2
I nício

05/04/2010

Término com aditivos

29/09/2012

8.9- Valor do ICJ n• 0802.0057461.10.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida*
•valor Inicial + Aditivos ma]oradoresfirmados durante a cesUo de PAULO ROBERTO COSTA (14/0S/Z004. 29/CJ4/ZOU)
R$ 122.024.562,53

V•lor Inicial
Aditivo - 11/11/2011 (Planilha de aditivos)

R$ 1.721.643,~7

Aditivo - 23/01/2012 (Aditlvo4)

R$ 3.029.651,11

Total

R$ 126-775.857,21

8.10- Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito adma
(1% do valor total calculado no item 8.9)

R$1.267.758,57

Fontes: Does 24, 25 e 10 0802.0057461.10.2
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9º CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO integrado pela GALVÀO ENGENHARIA
9.1 - lnstrumento Contratual Jurídico (10)

0859.0059374.10.2

9 .2 - Objeto do contrato

Reali zação de obras de terraplanagem,
drenagem e de acesso para a refinaria
PREMIUM I, em Bacabei r a (MA)

9-3 - Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 823.938.453,72

9.4 - Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Di retor

PAULO ROBERTO COSTA

9.5- Empre sas convidadas para a licitação e respectivas propostas
11 GALVÃO ENGENHARIA R$ 671.070.084.88
21 ANDRADE GUTIERREZ
31 CAMARGO CORREA
41MENDESJUNIOR
51 DAS
61 ODEBRECHT
7)QUEIROZGALVÃO
8) TECHINT
9) FIDENS Consómo ç,IGALVÃO
101 CONSTRUCAP RS 84 7. 747.476 Oli
11IALUSAR5 988 152.460.11
121 CARIOCA
13ISERVENG CIVILSAN Con>Orclor/GALVÁQ
141 EGESAR5 696.382 558,23

11 INTEGRANTE DO CARTEL
21 INTEGRANTE DOCARTEL
31INTEGRANTE DOCARTEL
4)1NTEGRANTE DO CARTEL
51 INTEGRANTE DO CARTEL
61 INTEGRANTE DO CARTEL
7) INTEGRANTE DOCARTEL
8) INTEGRANTE 00 CARTEL
9) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
101 ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
UI ACEITA NEGOCIAR COMOCARTEL
121 ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

lS) EIT Consorcio c/EGESA
161 CR AlMEIDA R$ j Olll92.076,96

17) ENCALSO Consôtc1a c/CR ALMEIDA.
181 BARBOSA MEllO
191 DELTA

9.6 - Processo lidtatório
Início

10/02/2010

Resultad o

O Consórcio GALVÃO-SERVENG-FI DENS,
composto pel a GALVÃO, SERVENG CIVI LSAN e
FIDENS, foi vencedo r do certame

Si gnatár ios do contrato pel a GALVÃO

ERTON M EDEIROS FONSECA
GUILHERM E ROSffil MENDES

9.7 · Consórdo contratado

CONSÓRCIO GALVÃO-SERVENG-FIDENS
.'1.'1,.'13% 1-/DtN~ tNGtNHAHIA

Com posição do consórci o

33,33% SERVENG C/VIlSAN
33,34% GALVÃO ENGENHARIA

Data de as si natura do contrato

14/07/2010

9.8- Execução do lO n• 0859.0059374.10.2
ENGAB/1 EPREM/1 ECI NAR

lnído
Término com aditivos

26/03/2012
17/12/2013

ENG PREMIUM/IEIEM1

lnído
Término com aditivos

18/08/2010
03/04/2013

9 .9- Valor do ICJ n• 0859.0059374.10.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida*
*Valor inicial + Aditivos m<~joradores firmados durante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA {14/0S/2004. 29/04/2012)

Valor inicial

R$ 711.070.084, 88

Aditivo - 23/03/2012 (Adhlvo61

R$ 4.49!.875.21

Total

RS 715561.960,09

9.10- Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1%do valor total calculado no item9.9)

RS 7.155.619,60

Fontes: Does 24, 26 e ICI 0859.0059374.10.2
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102 CONTRATO
Ce lebrado com a GALVÃO ENGENHA RIA
10.1 • Instrumento Contratual Jurídico {ICJ)

0800.0060661.10.2

10.2 • Objeto do contrato

Realização da obra EPC das unidades de "hidr
nafta coque", da Carteira de
Gasol ina - G3

103 -Valor flnal estimado da obra

R$ 777.197.012,39

{calculado em sigilo pela PETROBRAS)
10.4 ·Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

10.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1)GALVÃO ENGENHARIA R$570 l28.7aO 18
2)SOG R$ 701.755 800,00
3) PROMON RS 769.858.602.30

1) INTEGRANTE DO CARTEL
2) INTEGRANTE DO CARTEL

3) INTEGRANTE 00 CARTEL
4) INTEGRANTE DO CARTEL
S)INTEGRANTE DO CARTEL
6) 1NTEGRANTEDO CARTEL
7) INTEGRANTE DO CARTEL
8) INTEGRANTE DO CARTEL
9) INTEGRANTE DO CARTEL
10) 1NTEGRANTE 00 CARTEL
11) INTEGRANTtDOCARTEL
12) INTEGRANTE DO CARTEL
13) INTEGRANTE DO CARTEL
14)ACEITA NEGOCIMCOM O CARTEL
lS)ACEIT~ NEGOCIAR COM O C~RTEL
16)ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
17)ACEJTA NEGOCIAR COM O CARTEL
18) ACEITA NEGOCIAR COM O CARffi

4) SKANSKAConsorc,o C/ PROMOTII
5) UTC RS 815.500.000,00
6)ANORAOEGUTIERRE2 RS 885 960 519 24
7)QUEIROZ ·:iALVÃO R$ I OS4 31<.551,00
8) CAMARGO CORREA
9)1ESA
10) M ENOES JUNIOR
ll)OAS
12) OOEBRE:HT
13) TECHINT
14) FIOENS kS 749.723.929,07
15)/II.USAIIS 788 57!.093,81
16) CONSTRUCAP RS 791 117.634 16
17) TOMt RS 883.!138 941.00
18)CARIOCA
19)SANTABÃRBARAR$674 900.000,00
ZO) DELTA RS 697.049 646.90
21) EBE RS 702 '55.800,00
22) NIPLAN RS 72!1578.430,00
23) ENESA RS 813 565.097,31
24)SCHAHIN Consórcro \/TOM!:

25) ENGEFORM R$ 957 348 469,15
26) MONTCAlM ~OMórt10 c/ENGE.f.ORM
27) TECHNIP Consórcio IENGEFORM
28)NM
29) SERVENG CIVILSAN

10.6 • Processo lldtatório

Início

18/06/2009

Resultado

GALVÃO ENGENHARIA apresentou propostas
em muito inferiores às demais integrantes do
cartel

Signatários do contrato pela GALVÃO

ERTON MEDEIROS FONSECA
GUILHERME ROSml MENDES

10,7 ·Empresa contratada

GALVÃO ENGENHARIA

Data de a5slnatura do contrato

26/08/2010

10.8 ·Execução do ICJ n• 0800.0060661.10.2
Iníci o

30/08/2010

Término com adí tivos

15/03/2014

10.9 ·Valor do ICJ n• 0800.0060661.10.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida*
•valor Inicial+ Aditivos majoradores firmados durante ilgertão de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004 • Z9/04/2012l

RS 568.967.025,10

Val or rn.cl al

Nenhum adrrivo majoro dor foi firmado durante o Qesrào d~ PAUl.OilOBERTOCOSTA

Total

R$ 568.967.025,10

10.10 ·Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
{1% do valor tola I calculado no Item 10 9)

R$ 5.689.670,25

Fontes: Does 24, 25 e 10 0800.0060651.10.2
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112 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO Integrado pela GALVÃO ENGENHARIA
11.1- Instrumentos Contratuais Jurfdícos (ICJ)

0800.0060702.10.2 e 6810.0000125.10

11.2- Objeto do contrato

Construção das unidades U-2500 e U-2600 e
Subestações SE2500 eSE2600, na COMPERJ
(RJ)

11.3 ·Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 855.501.266,33

11.4- Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

11.5- Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1) GALVÃO ENGENHARIAR$ 987.815.797.54
2) lESA Con$oj"'o c/GAI.VÃO
3) QUEIROZ GALVÃO Co,.,O,clo </GAlVÁO
4)CAMARGOCORREA RS J 089.135.763.21
S) OAS R$ 1.095.177.781.48
6) SOG Consdrc,o c/ OAS
7) GDK lf$ 1.1J8A:1l ,199,91
8) MENDES JUNIOR RS 1 051.901

<79. 80

9)UTC Con<tircio </MENDES JUNIOR
10) ODEBRECHT
11) CARIOCA Con«Jrcio </GD~
12) EBE CcnsorcJot/GnK

1) INTI:GRANTE DO CARTEL
2I INTI:GRANTE DO CARTEL
3IINTEGRANTI: DO CARTEL
4) 11'mGRANTEDOCARTEl
SI INTEGRANTE DO CARTEl
6) INTEGRANTE DO CARTEL
?) INTEGRANTE DO CARTEl

8}1NTI:GRANTE DO CARTEl
9) INTI:GRANTEDO CARTEl
10) INTEGRANTE DO CARTEl
11) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEl

11.6 • Processo licitatório
lnfcio

13/05/2010

Resultado

O Consórcio QGGI, composto pela QUEIROZ
GALVÃO, lESA e GALVÃO, foi vencedor do

certame
Signatários do contrato pela GALVÃO
11.7 ·Consórcio contratado

ERTON MEDEIROS FONSECA
GUILHERME ROSffil MENDES
CONSÓRCIO QGGI

45,5% QUEIROZ GALVÃO
24,5%/ESA

Composição do consórcio

30,% GALVÃO ENGENHARIA
Data de assinatura do contrato

10/09/2010

11.8 - Execução do contrato
ICJ n• 0800.0060702.10.2

Inleio

20/09/2010

Término com aditivos

Previsto para 31/12/2016

ICJ n• 6810.0000125.10

Início

20/09/2010

Término com aditivos

30/01/2011

11.9 ·Valor dos ICJs n•s 0800.0060702.10.2 e 6810.0000125.10 a ser considerado para fins de
cálculo da vantagem indevidamente recebida*
•valor inicial+ Aditivos majoradores firmadosdurante a gest3o de PAUlO ROBERTO COSTA (14/05/2.004 -29/04/2.012)

Valor inicial

R$ 977.814.500,00

Nenhum aditivo majoro dor foi firmado durof'lt~ a g(>stõo de PAUlO ROBERTO COSTA

Total

R$ 977.814.500,00

11.10 -Valor da vantagem Indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1%do valor total calculado no item 11.9)

R$ 9.778.145,00

Fontes: Does 24, 26 e /C! 0800.0060702.10.2
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12• CONTRATO
Celebrado com a GALVÃO ENGENHARIA
12.1- Instrumentos Contratuais Jurídicos {ICJ)

0800.0087262.13.2 e 8500.0000080.10.2

12.2 • Objeto do contrato

Prestação de serviços de i nterligações
elétricas na Refinari a Abreu e Lima· RNEST
(PE)

12.3 ·Valor final estimado da obra
(calcul ado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 597.150.522,86

12.4 • Diretor ia da PETROBRAS interessada

Di retoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

12.5 • Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1IGALVÃO ENGENHARIA R$ 499.780 539.00
21 ENGEVIX RS 659.792.696,25
31ANORAOEGUTIERREZRS 678.408 077,61
41SKANSKA RS 682.638.369.00
SITECHINT RS l.006 439.500,00
61 CAMARGO CORREA
7 ) MEN DES JUNIOR

8)0AS
9) ODEBRECHT
10) QUEIROZ GAlVÃO
11)UTC
121 CONSTRUCAP RS 617.789.961.81
13) FIOENS RS 648.747.770,43
14) CARIOCA R$ 928.772.447,43
IS) EGESAR$ 575.178.517,51
16) EJT RS 619.995 918.67
17) PARANASAConsor(JO c/SKANSI<A
181 ESTACON RS 688 064 570,JJ
19) BARBOSA MEllO R$ 692 957 379,36
ZOI CONSTRUBASE
211 PlANAR
22ISCHAHIN
231 TERRACOM

1) INTEGRANTE DO CARTEl
2) 1NTEGRANTE DO CARTEL
3) 1NTEGRANTE DO CARTEl
4)1NTEGRANTE DO CARTEl
S) INTEGRANTE DO CARTEl
6)1NTEG RANTE DO CARTEL
I) IN [ E:GRANit. UU(AK l tl
8) 1NTEGRANTE DO CARTEL
9) INTEGRANTE DO CARTEL
10) 1NTEGRANTE DO CARTEL
ll) INTEGRANTE DO CARTEL
12) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
13) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
14) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEl

12.6 • Processo licitatório
Início

13/03/2009
GALVÃO ENGENHARIA apresentou propostas

Resu l tado

em mui to inferiores às demais i ntegrantes do

cartel
Signat ários do contrato pela GALVÃO
12.7 • Empresa contratada
Data de assinatura do contrato

ERTON M EDEIROS FONSECA
GUI LHERME ROSETTI MENDES
GALVÃO ENGENHARIA
10/09/2010

12.8 ·Execução do contrato
ICJ n •0800.0087262.13.2
lnído

Término com aditivos

16/09/2010
26/12/2014

ICJ n• 8500.0000080.10.2

In/do
Ténnino com admvos

16/09/2010
30/04/2014

12.9 · Valor dos ICJs n•s 0800.0087262.13.2 e 8500.0000080.10.2 a ser considerado para fins de
cálculo da vantagem Indevidamente recebida•
•valor Inicial+ A ditivos majoradores firm ados durante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/0S/2004. 29/04/ZOll)

RS 498.047.383,64

Va lo r inicial

Aditivo · 03/06/2011 {Aditivo 2)

RS 3 .24S.092,44

Total

R$ 501.292.476,08

12.10 - Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
{1%do valor total calculado no Item 12.9)

R$ 5.012.924,76

Fontes: Does 14, 16 e 10 8500.0000080.10.1
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13• CONTRATO

Celebrado com a GALVÃO ENGENHARIA

13.1- Instru mento Contratual Jurídico (ICJ)

0800.0062504.10.2

13.2 - Objeto do contrato

Realização da obra EPC das unidades UHDT,
UGH, UTAAda Cartei ra de Diesel da REPLAN DS (SP)

13.3 - Valor final e stimado da obra
(calculado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 1.342.997.860,50

13.4- Diretoria da PETROBRAS interessada

Di retoria de Abas tecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

13.5 - Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
li GALVÃO ENGENHARIA RS 1.162.375.625.91
2) MENOESJUNIOR RS 1.266. 1J3 676.18
31 UTC RS 1 J65.4610Z2.00
4) CAMARGO CORREARS ! . 511.040.850.93
S)ODEBRECHHS1.675.492 718 52
6) ANDRADE GUTIERREZ
7) ENGEVIX
8)1ESA
9) OAS
10) PROMON
ll)QUEIROZGALVÀO
lZ) SKANSKA
13)SOG
14) TECHINT
15) FIDENS RS 1.238.758. 705,02
16)CONSTRUCAP R$ !.319 631.130.13
17) CARIOCA R$ 1.566.181.065.30
18) ENESARS 1.268147.718,60
19)TECHNIP

!)INTEGRANTE DO CARTEL
Z)INTEGRANTE OOCARTEL
3)1NTEGRANTEDO CARTEL
4)1NTEGRANTE DO CARTEL
S) INTEGRANTE DO CARTEL
6)1NTEGRANTE DO CARTEL
7) INTEGRANTE 00 CARTEL
B) I NTEGRANTEDOCARTEL
9) 1NTEGRANTE DO CARTEL
lO) INTEGRANTE DO CARTEL
ll) INTEGRANTEDO CARTEL
12) 1NTEGRANTEDO CARTEL
13) 1NTEGRANTEOOCARTEL
14) INTEGRANTE DO CARTEL
15)ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
16)ACEITA NEGOCIAR COM OCARTEL
17)ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

13.6- Processo licitatório
lnícío

26/02/2010

Resu l tado

GALVÃO ENGENHARIA apresentou propostas
em mui to inferiores às demais integrantes do
cartel

Signatários do contrato pela GALVÃO

ERTON MEDEIROS FONSECA
GUI LHERME ROSffil M ENDES

13.7- Empresa contratada

GALVAO ENGENHARIA

Data de assi natura do contrato

29/10 / 2010

13.8- Execução do ICJ n• 0800.0062504.10.2
Início

03/11/2010

Térmi no com aditivos

01/04/2014

13.9- Valor do ICJ n• 0800.0062504.10.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida*
•v alor lnlcial -t- AditiVo$ majoradores firmados durante a ge.5tão de PAULO ROBERTO COSTA (14/GS/2004. 29/04/2011:)
Valor Inicial

R$ 1.162.083.989,03

Aditivo • 09/11/2011 {Aditivo 4)

R$ 478.289,57

Aditivo - 12/1 2/201 1 (Aditivo 5)

R$ 77.632 .651.68

Adttivo · 06/03/2012 (Planilha de aditivos)

RS 37.756.205.48

Total

R$ 1.277.951.135,76

13.10- Valor da vantagem indevidarnentt!
recebida, conforme descrito acima
(1%do valor total calculado no item 139)

R$ 12.779.511,36

Fontes: Does 24, 25 e /C! 0800.0052504.10.2
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142 CONTRATO
Cel e b rado com a GALVÃO ENGENHARIA

14.1- Instrumento Contratual Jurídico (JCJ)

0802.0066782.11.2
Forneci mente de bens e serviços necessário
À REVAMP do Pfer do TA de Angra dos Reis (RJ)

14.2 - Objeto do contrato

(recuperação do Píer do TA- Angra dos Reis
danificado por incêndio)

14.3 -Valor final estimado da obra

R$ 219.875.276,93

(calculado em sigilo pel a PETROBRAS)

14.4 - Diretoria da PETROBRAS interessada

Oi reteria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

14.5 - Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
l )GALVÃO ENGENHARIA R$ J 90.275.103, 79
2)0AS R~ 113.633.913,67
3) UTC RS 241.622.096.55
4)ANDRADEGUTIERREZRS 283 894.994.97
S)CAMARGO CORREA
6)1ESA
7) MENDES JUNIOR
8) ODEBRECHT
91 QUEIROZGALVÃO
l O) SKANSKA
11) SOG
l2) TECHINT
l3) CARIOCA

l) INTEGRANT{ DOCART{L
2) INTEGRANT{ DOCARTEL
3)1NTEGRANTE DOCART{L
4)1NTEGRANTE DOCARTEL
S)INT{GRANTEDOCARTEL
6)1NTEGRANT{DOCART{L
7) INTEGRANTE DOCARTEL
8)1NT{GRANT{ DOCART{L
9) INTEGRANTEDOCARTEL
lO) INT{GRANTE DO CARTEL
11) INT{GRANTE DO CART{L
l2)1NT{GRAfoiTEDOCART{L
13) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

14.6 - Processo licitatório
Início

05/05/2010

Resultado

GALVÃO ENGENHARIA apresentou propostas
em muito inferiores às demais i ntegrantes do
Cartel

Signatários do contrato pela GALVÃO

ERTON MEDEIROS FONSECA
GUJ LHERME ROSETII MENDES

14.7- Empresa contratada

GALVÃO ENGENHARIA

01/06/2011

Data de assinatura do contrato

14.8 - Execução do 10 n• 0802.0066782.11.2
Início

01/07/2011

Térmíno com aditivos

30/10/2013

14.9- Valor do 10 n• 0802.0066782.11.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida*
• valor inicial+ Aditivos majoradores flrmadosdurante a gtosU o de PAULO ROBERTO COSTA (14/0S/2004 - 29/04/20121
Valor inicial

R$ 188.522.663,78

Nenhum odítivo majorodorfoifirmado dura11teo gestão de PAULO ROBERTO COSiA

Total

R$ 188.522.663,78

14.10 -Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme desaito acima
(1% do valor total calculado no item 14.9)

R$ 1.885.226,64

Fontes: Does 24, 25 e /CI 0802.0055782.11.2
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período em que PAULO ROBERTO COSTA exerceu o cargo de Diretor de AbasteciMento de
Petrobras, a GALVÃO ENGENHARIA S/A efetuou o pagamento de vantagens indevidas no
valor de ao menos R$ 75.640.231,62 (setenta e cinco mi lhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais, e sessenta e dois centavos). Esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se
fossem considerados os 2% de propina vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina chegaria a aproximadamente R$ 227 milhões.

SÍNTESE DAS VANTAGENS INDEVIDAMENTE RECEBIDAS
Em ordem crescente de valores
INSTRUMENTO CON"TRATUAL JURIDICO OCJ)

VANTAGEM INDEVIDAMENTE RECEBIDA

0802.003261S.07.2

R$ 59.800,00

0802.003 2088.07.2

R$ 126.396,02

0802.0032087.07.2

R$ 127.169,10

0802.00S7461.10.2

R$1.267.758,57

0802.0066782.11.2

R$ 1.885.226,64

0800.0087262.13.2 e 8500.0000080.10.2

R$ 5.012.924,76

0800.0060661.10.2

R$ 5.689.670,25

0800.0033808.07.2 e 8500.0000003.09.2

R$ 5.839.815,90

0859.0059374.10.2

R$ 7.155.619,60

0800.0049738.09.2 e 8500.0000039.09.2

R$ 7.322.420,29

0802.0045222.08.2

R$ 8.467.877,88

0800.00607 02.10.2 e 6810.0000125.10

R$ 9.778.145,00

0800.0037269.07.2

R$ 10.127.896,26

0800.0062504.10.2

R$ 12.779.511,36

TOTAL

R$ 75.640.231,62
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V.2 - Os pagamentos realizados pela GALVÃO ENGENHARIA por intermédio das
empresas operadas por YOUSSEF
Conforme já exposto no capítulo Ill, acima, o recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA e pelas pessoas e agremiações políticas por ele indicadas se dava de diversas formas, destacando-se principalmente quatro modalidades: 1) celebração de contratos simulados, com a indicação de falsos objetos, com empresas de fachada,
controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de
PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega
de numerário em espécie no escritório de YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou
PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores em contas mantidas por ambos no exterior.
Nesta ação, tais pagamentos, realizados em todos os contratos e aditivos
da PETROBRAS acima indicados, são comprovados por diferentes meios de prova, dentre os
quais os depoimentos de testemunhas e a confissão de corréus, os documentos apreendidos
em poder dos investigados, o patrimônio incompatível com a renda lícita dos empregados da
PETROBRAS, os cont ratos e notas fiscais fraudulentos celebrados com empresas de fachada e
as transações bancárias de movimentação do valor da propina em favor de tais empresas.
Neste item, serão descritos os repasses de numerário efetuados pela GALVÃO ENGENHARIA em favor de umas das empresas de fachada operadas por ALBERTO
YOUSSEF, a M.O. CONSULTORIA, de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, bem como os contratos fraudulentos e as notas fiscais "frias" utilizados para dissimular a verdadeira razão das transferências bancárias.

É certo que as transações bancá rias identificadas até o momento não alcançam o montante de 1% dos contratos firmados entre a GALVÃO ENGENHARIA e a PETROBRAS. Não obstante, a certeza da ocorrência dos pagamentos em relação a todos os
contratos de interesse da Diretoria de Abastecimento com as empresas cartelizadas advém do conjunto das provas coligidas nos autos.
A identificação das transações bancárias sem qualquer justificativa plausível,
realizadas no período de vigência dos contratos acima mencionados, ainda que em valor menor que o montante total das vantagens indevidas recebidas em razão do cargo de PAULO
ROBERTO COSTA, constitui mais uma prova de que os pagamentos realmente ocorreram da
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exata forma descrita por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.
Assim, para promover o pagamento das vantagens indevidas ajustadas nos
contratos descritos no item V.l , a GALVÃO ENGENHARIA firmou ao menos quatro contratos
fraudulentos com a empresa M.O. CONSU LTORIA, e efetuou ao menos doze transações bancárias em seu favor, no valor total de R$ 5.173.415.56 (cinco milhões, cento e setenta e três
mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).
Na época em que ocorreram os repasses por meio de transações bancárias,
estavam vigentes diversos contratos da GALVÃO ENGENHARIA com a PETROBRAS, acima
identificados e descritos (item V.l). A data de celebração com a PETROBRAS dos contratos e
aditivos descritos acima variou de 31/07/200736 a 23/03/201237, enquanto os repasses para
empresa de fachada, como se demonstrará, foram feitos de 06/08/2008 a 07/10/2011.
A seguir, são descritos os repasses de numerário efetuados pela GALVÃO
ENGENHARIA em favor da M.O. CONSULTORIA, assim como os contratos fraudulentos e as
notas fiscais "frias" utilizados para dissimular a verdadeira razão dos repasses.

36 Vide ICJ 8500.0000003.09.2, em mídia a ser depositada na secretaria.
37 Vide ICJ 0859.0059374.10.2, Aditivo 6, em mídia a ser depositada na secretaria.
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.0. CONSULTORIA

A· Contratação fraudulenta da M.O. CONSULTORIA
Pilra dissimular 1 ve,dade.ira razão dos repasses

A.l - Data de celebração do contrato

05/10/2010

Prazo

150 dias

A.2 - Signatários do contrato
ERTON MEDEIROS FONSECA

GPJ..VÃO ENGENHARIA

JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO

GPJ..VÃO ENGENHARIA

JOS~ UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ

TESTEM UNHA

Prestação de serviços de auditoria fiscal e

A.3 - Objeto fictício do contrato

trabalhista

A.4- Valor do contrato
1' pare'" a -01/03/2011

R$ 597.000,00

2• parcela - 01/04/2011

R$ 597.000,00

Valor total do contrato

R$ 1.194.000,00

B- Emissão de notas fiscais frias pela M.O. CONSULTORIA
A ped1do de ALBERTO VOUSSEF ~mediante pagam~nto ~ WALOOMIRO

B.1- Nota fiscal n• 112

23/02/2011

Valor

R$ 597.000,00

B.2- Nota fiscal

n• 115

23/02/2011

Valor

R$ 597.000,00

Valor total das notas

R$ 1.194.000,00

C· Repasses da GALVÃO ENGENHARIA para a M .O. CONSULTORIA
Revelados pela quebra de stgilo banca rio da M.O CONSULTORlA

C.l ·Transferência Eletrônica Oisponfvel

01/03/2011

Valor

RS 560.284,50

C.2 ·Transferência Eletrônica Oisponfvel

04/ 04/2011

Valor

R$ 560.284,50

R$ 1 .120.569, 00

Valor total dos repasse s
Observação:

1. O valor total dos repasses é menor do que o valor total das notas e do contrato porque
descontados os tri butos relativos ao RFONTE, PIS/COFI NS e CSLL, conforme consta à p . l l do
evento 488- AP-INQPOL25. do protesso n!i! S049557·14.2013.404.7000.
Fontes:

1. Does 32 e 33 (Contra t o GAlVÃO ENGENHARIA e M .O . CONSULTORIA)
Evento 5, Does 27 e 18, do processo n5' 5073475·13.2014.404.7000.

2. Doe 17 (Notas fiscais frias emitldiH pela M.O. CONSULTORIA)
3. Doe 34 (Informações sobre os repasses para a M.O. CONSULTORIA)
Informação n~ 119/2014- SPEA/PGR
~

I I I 111 I

I

I IH

11•1 li !1111 1111 101 111

49 de 100

111

11

I 11 I I 111 1

11

ti

H '

I I 1r

3103

3104

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

;:'11

Jltl f IIIIIII!IIIIHII(IIII (II II!III III IIIII!II•Itlll 111

111 1

ll!l!lll ll tllllll !ll l ljl

I I HIIItllllll

11 IIIIIIIIIJIHIIIIII!! IJ 11 11~

.O CONSULTORIA

A - Co ntratação fraudule nta da M.O. CONSULTORIA
P.1r.1 dissimulara verdadeira razão dos repass~

A.l - Data de ce lebração do contrato

06/12/2010

Prazo

150 dias

A.2 - Signatários do cont rato
ERTON MEOEI ROS FONSECA

GALVÃO ENGENHARIA

JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO

GALVÃO ENGENHARIA

Prestação de serviços de auditoria fiscal e

A.3 - Objeto fictfdo do contrato

trabalhista

A.4 - Valor do contrato
1' parcela -01/05/2011

R$ 597.000,00

21 parcela -01/06/2011

R$ 597.000,00

Valor total do contrato

8.1 - Nota fiscal n• 126

20/04/2011

Valor

R$ 597.000,00

8.2 - Nota fiscal n• 132

20/04/2011

Valor

R$ 597.000,00

R$ 1.194.000,00

Valor total das notas

C- Repasse s da GALVÃO ENGENHARIA para a M.O. CONSULTORIA
Re111ela~

pela quebtc~~ Qe slt;ilu Wnt..irio W M,O, CONSULTORIA

C.l - SISPAG

03/05/2011

Valor

R$ 560.284,50

C.2 -SISPAG

10/06/2011

Valor

R$ 560.284,50

R$ 1.120569,00

Valor total dos re passes
Observação:

1 . O valortotal dos repasses é menor do que o valor total das notas e do contrato porque
descontados os tribu tos relativos ao IRFONTE, PIS/COFI NS e CSll. conforme consta à p.ll do
evento 488-AP- INQPOL2S, do processo ni 5049557·14.2013.404.7000.
Fontes:

1. Doe 3SlCootrato GALVÃO ENGENHARIA e M.O. CONSULTORIA)
2. Doe 17 (Notas fisca is frias emitidas pel a M.O. CONSULTOR IA)
3. Doe 34 (I nformações sobre os repaues para a M.O. CONSULTORIA)
Informação n~ 119/2014 - SPEA/PGR
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.0. CONSUlTORIA

A · Contratação fraudulenta da M .O. CONSULTORIA
Par.~ dissimular a

A.l - Data de celebração do contrato

verdadeira

raz~o dos

repa<ises

04/03/2011
150 dias

Prazo

A.2- Signatários do contrato
ERTON MEOEJROS FONSECA

GAlVÃO ENGENHARIA

JEAN Al3ERTO LUSCHER CASTRO

GAlVÃO ENGENHARIA

JOSE UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ

TE.SlfMUNHA

A.3 · Objeto fictlcio do contrato

Prestação de serviços de auditoria fiscal e
trabalhista

A.4 -Valor do contrato
11 parcela -01/07/2011

R$ 597.000,00

2' parcela -01/08/2011

R$ 597.000,00

Valor total do contrato

R$ 1.194.000,00

B - Emissão de notas fiscais frias pela M .O. CONSULTORIA
A pedido de AlBERTO YOUSSEF o modiante pogam•nto o WALDOMIRO

B.l -Nota fiscal n• 143

18/07/2011

Valor

R$ 597.000,00

8.2 - Nota fiscal n• 147

18/07/2011
R$ 597.000,00

Valor

Valor toUI das notas

R$ 1.194.000,00

C - Repasses daGALVÃO ENGENHARIA para a M .O. CONSULTORIA
RL"vetados pela q\Je'bra de si&ilo bilncano da M.O. CONSULTORIA

08/07/2011

C.l · SISPAG

R$ 560.284,50

Valor

08/09/2011

C.2 • SISPAG

Va lor

R$ 560.284,50

Valor total dos repasses

R$ 1.120569,00

Observoçdo:
J. O val~r tot.al dos repasses é menor do que o valortotal das notas e do contrato porque
descontados os tributos relativos ao IRFONTE, PlS/CDFI NS e CSLL.• conrorme consta à p . l l do
evento 488- AP -INQPOL25, do processo nt 5049SS7-14.2013.404.70CO.

Fontes:
L Doe 37 (Contra to GALVÃO ENGENHARIA e M .O. CONSULTORIA)
2. Doe 17 (Notas fisca i s frias

emitidas pela M.O. CONSULTORIA)

3. Doe ~4 (Informações sobre os repasses paril a M .O. CONSUlTORIA)
Informação
;'illloJI 1111 11
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n• 119/2014 -SPEA/PGR
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• REPASSE
ARIA para a M.O. CONSULTORIA

A· Contratação fraudul enta da M.O. CONSULTORIA
Par.~ dissimular a verdadeira ra1ão das repasses

A.l • Data de celebração do contrato

02/08/2011
150 dias

Prazo

A.2 ·Signatários do contrato
ERTON MEDEIROS FONSECA

GALVÃO ENGENHARIA

Si LVANA RODRIGUES DA COSTA

GALVÃO ENGENHARIA

JOSÉ UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ

TESTEMUNHA
Prestaç:~o d P ~Hvi ç:os

A.3 ·Objeto fíctrdo do contrato

de auditoria fiscal

P.

trabalhista

A.4 ·Valor do contrato

R$ 597.000,00

Parcela única- 06/10/2011

B- Emissão de nota fiscal fria pela M .O. CONSULTORIA
A pedido de AlBERTO VOUSSEF e mediante paaamento a WALOOMIRO

8.1- Nota fiscal n• 11
Data

03/10/2011

R$ 597.000,00

Valor

C- Repasses da GALVÃO ENGENHARIA para a M.O. CONSULTORIA
Revelados pela quebra de sigtlo banca rio da M.O. CONSULTORtA

C.l - 51SPAG
Data

07/10/2011
R$ 560.284,50

Valor do repasse
Observação:

l. O va lor total do repasse é menor do que o valor da nota e do contrato porque descontados
os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSU, conforme consta à p.ll do evento 488AP · INQPOL2S, do processo n' 5049551-14.2013.404.7000.

Fontes:
1. Does 38 e 39 (Cont,..to GALVÃO ENGWHARIA e M.O. CONSULTORIA)
2. Doe 17 (Notas fiscais frias emitidas pela M.O. CONSULTORIA)
3. Doe 34 (Informações sobre os repasses para a M.O. CONSULTORIA)

Informação n' 119/2014- SPEA/PGR
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A- Contratação fraudulenta d a M.O. CONSULTORIA
Para dlsstmutar a ven:ladelra razio dos repasses

O contrato relacionado a esses repasses não foi a preendido

B - Emissão de nota fiscal fria pela M.O. CONSULTORIA
A. pedido de AlBERTO YOUSSEF e "'edi.aote pagamento a WAlOOMIRO

8.1 - Nota fiscal n• 41

15/07/2008
Consultori a, prospecção e desenvolvimento
de proj eto no setor de energia e a
estruturação financeira e a captação de

Objeto fictício descrito

recursos de longo pr azo
Valor

R$ 538.000,00

C- Repasses da GALVÃO ENGENHARIA para a M.O. CONSULTORIA
Revel~dcs pelii quebra de stgUo bancário da M.O.

CONSUlTORIA

C.l ·Transferência bancária

Data

06/08/2008

Va lor

R$ 25 2.456,50

C.2 • Transferênda bancária
Data

13/08/2008

Valor

RS 252.456,50

R$ 504.913,00

Valor total dos repasses
Observação:

l . O valor total dos repasses é menor do que o val or da nota porque descontados os tributos
re l ativos ao I RFONTE, PIS/COFINS e CSll, conforme consta à p. 11 do evento 488 -AP-

INQPOL25, do processo n• 5049557-14.2013.404.7000.
Fontes:

1. Doe 17 {Nota~ fiscais frias emíttdas p el a M.O. CONSUlTORIA)
2. Doe 15 (Informações sobre os repaHes para a M.O. CONSULTORIA)
Destaco-se que não hã informações bancór;as sabre o transferéncia em rozào de somente se ter o
quebra de sigilo bancário do empre5a M.O. CONSULTORIA o partir do ano de 2009. No entanto, os
Informações apresentados pelo próprio empresa GALVÃO ENGENHARIA confirmam o transação).
:i111 1111
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A· Contratação fraudulenta da M .O. CONSULTORIA
Pua dissimular a verdadeira razão dos repasses

O contrato relacionado a esse repasse não foi apreendi do

B- Emissão de nota fiscal fria pela M .O. CONSULTORIA
A ~drdo de: ALBERTO VOliSSEF e mediante pagamen~o a WALDOMIRO

8.1 - Nota fiscal nt 54
Data

18/12/2008
Consultoria, prospecçã o e desenvolvimento
de projeto no setor de energia

Objeto fictício descrito

ea

estruturação fi nanceira e a captação de
recursos de longo prazo

R$ 359.000,00

Valor

C- Repasses da GALVÃO ENGENHARIA para a M .O. CONSULTORIA
Revelados pt!la quebra de sigílo bancário da M.O. CONSULTORIA

C.l -Transferência bancária

23/12/2008

Da ta

R$ 336.921,50

Valor total do repasse
Observação:

J. O valor total do repasse é menor do que o valor da nota porque descontados os tributos
re lativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLl, conforme consta à p. 11 do evento 488- APINOPOL25, do processo nQ 5049557·14.2013.404.7000.
Fontes:

1. Doe 17 (Notas fisca is frias emitidas pel a M.O. CONSULTORIA)
2. Doe 15 (lnrormações sobre os repas,ses para a M.O. CONSULTORIA)
Destaca-se que não h6 ;njormoções bancárias sobre a transferência em razão de somente se ter o
quebro de sigilo bancârio do empresa M.O. CONSULTORIA o partir do ano de 2009. No entanto, as
Informações apresentadas pelo própria empresa GALVÃO ENGENHARIA conflrmom o transação).
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A· Contratação f raudulenta da M.O. CONSULTORIA
Para dissimular a verdadeira ratiio dos repasses

O contrato relacionado a esses repasses não foi apreendido

B- Emissão de nota fiscal f ria pela M.O. CONSULTORIA
A pedldo de AlBERTO VOUSSEf e mediante pagamento a WALOOMIRO

8.1 - Nota fiscal n• 66
Data

03/03/2009
Consultoria, prospecção e desenvolvimento
de projeto no setor de energia e a

Objeto fictício descrito

estruturação financei ra e a captação de
recursos de longo prazo

R$ 436.430,00

Valor

C · Repasses da GALVÃO ENGENHARIA para a M .O. CONSULTORIA
Rl"velados pela quebra de s.igilo bancoi.no da M.O. CONSULTORIA

C.l · Transferência bancária
Data

16/03/2009

Val or

R$ 204.794,78

C.2 - Transferência bancária
Data

13/04/2009

Valor

R$ 204.794,78

R$ 409.589,56

Valor total dos repasses
Observoção:

1. O valor total dos repasses é menor do que o valor da nota porque descontados os tributos

relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL. conforme consta à p.lldo evento 488-AP-

INQPOL25, do processo n' 5049557· 14.2013.404.7000.

Fontes:
1. Coe 17 {Notas fisca is frias emitidas pela M.O. CONSULTORIA)

2.. Doe lS (I nformações sobre os repasses para a M.O. CONSULTORIA}

Destaco·se que não há informações bancárias sobre a transferência em razão de somente se ter o
q11ebro de sígifo bonc6rio da empresa M.O. CONSULTORIA o partir do ano de 2009. No entanto, os
informações opresenrodas pelo próprio empresa GALVÃO ENGENHARIA confirmam a transação).
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Em síntese, no período de a 06/08/2008 a 07/10/2011 a GALVÃO ENGE-

NHARIA realizou doze reJ)asses de numerário para a M.O. CONSULTORIA, os quais totalizaram R$ 5.173.415,56 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e quinze reais
e cinquenta e seis centavos) e foram dissimulados por meio da celebração de contratos fraudulentos e da emissão de notas fiscais "frias". Nesse mesmo período, a GALVÃO ENGENHA-

RIA estava executando com a PETROBRAS os contratos e aditivos identificados no item V.l
acima, tendo pago ao menos 1% dos respectivos valores a PAULO ROBERTO COSTA, que
auferiu indevidamente essa vantagem .

SÍNTESE DOS REPASSES
Do mais antigo para o mais recente
DATA DO REPASSE

VALOR DO REPASSE

06/08/2008

R$ 252.456,50

13/08/2008

R$ 252.456,50

23/12/2008
16/03/2009
13/04/2009
01/03/2011
04/04/2011
10/06/2011
08/07/2011
08/09/2011

R$ 336.921,50
R$ 204.794,78
R$ 204.794,78
R$ 560.284,50
R$ 560.284,50
R$ 560.284,50
R$ 560.284,50
R$ 560.284,50
R$ 560.284,50

07/10/2011

R$ 560.284,50

03/0~/~011

R$ 5.173.415,56

TOTAL
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VI- INDIVIDUALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL DAS CONDUTAS.
A Constituição Federal. no capítulo pertinente à Administração Pública, estabelece que ''os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos polí-

ticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" (art. 37, parágrafo 4°).
Com vistas à materialização do dispositivo constitucional supra, foi editada
a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispôs sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos, nos casos de improbidade no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.
A mencionada lei contempla, basicamente, três categorias de atos de improbidade administ rativa: 1) atos de improbidade adm inistrativa que importam enriquecimento ilícito; 2) atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário; 3) atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.
Vale observar que são punidos também pela Lei de Improbidade
Administrativa os terceiros que, não se qualificando como agentes públicos, concorrem
e/ou se beneficiam direta ou indiretamente com os atos de improbidade administrativa
praticados por agente público, nos termos do artigo 3° da Lei 8.429/92.

Em síntese, os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa
que importou em enriquecimento ilícito, causou dano ao erário e ofendeu os princípios da
Administração Pública.
Os atos de improbidade administrativa praticados pelo réu PAULO

ROBERTO COSTA, para os quais concorreram e se beneficiaram os demais réus, já foram
amplamente descritos nos tópicos anteriores desta peça.
Neste item, sinteticamente indica-se a responsabilidade de cada um dos
réus nos fatos, a fim de facilitar a compreensão de sua participação.

VI.l- PAULO ROBERTO COSTA:
O réu

PAULO ROBERTO COSTA aceitou e recebeu promessas de

pagamento de vantagens indevidas pelas empresas contratadas pela Petrobras, tendo sido
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fundamenta l para a consecução dos atos ímprobos sua qualidade de Diretor
Abastecimento da PETROBRAS S/A no período de 2004 a abri l de 2012, pois nessa condição
ele zelou pelos interesses das empresas cartelizadas em procedimentos licitatórios e
cont ratos no âmbito desta Estatal.
A propósito, escla receu o réu, em depoimento prestado nos autos da Ação
Penal 5026212-82.2014.404.7000, que nos contratos vinculados

à Diretoria de Abastecimento

da Petrobras era praxe o pagamento de vantagens indevidas pelas empreiteiras38 .
O elemento doloso das condutas ímprobas se clarifica, portanto, com a
confissão de PAULO ROBERTO COSTA no sentido de que consciente e voluntariamente
recebia as vantagens indevidas por parte das empreitei ras que contratavam com a Petrobras.
Assim, consoante descrito no item V.l desta peça, PAULO ROBERTO
COSTA recebeu vantagens indevidas correspondentes a 1% dos contratos de interesse da
Diretoria de Abastecimento firmados pela PETROBRAS com a GALVÃO ENGENHARIA, no
38 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...)

Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que
precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,
porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
foram indicações polfticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalnente, in icialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[...]

Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: - Não.
Juiz Federal: -Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: - Não. Em cima desses cont ratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[ ...]"

No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"[...)

Interrogado: -Sim senhor. Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia
que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1%.
[ ...]"
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valor de ao menos R$ 75.640.231,62 (setenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta mil,
duzentos e trinta e um reais, e sessenta e dois centavos).
Em suma, o requerido PAULO ROBERTO COSTA praticou atos de improbidade admi nistrativa que consubstanciam enriquecimento ilícito (art. 9° da Lei 8.429/92)
porque:
a) recebeu vantagem indevida, para si e para terceiros19, decorrente do
exercício de Diretor de Abastecimento da Petrobras, no valor de R$ 75.640.231,62 (setenta e
cinco milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais, e sessenta e dois centavos) (art. 9°, caput e inciso VII, da Lei 8.429/92t0 ;
b) recebeu tais vantagens da GALVÃO ENGENHARIA, empresa que tinha
interesse com ampla potencialidade de ser amparado por ações ou omissões suas (art. 9°, l,
4

da Lei 8.429/92)

\

c) recebeu tais vantagens para omitir-se nos deveres que decorriam de seu
ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as providências
cabíveis em seu âmbito de atuação (art. 9°, X, da Lei 8.429/92)'2 •
As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracte39 A locução do artigo 9°, inciso I da Lei 8.429/92 aponta que o enriquecimento ilícito ocorre quando
a agente recebe a vant agem indevida, PARA SI OU PARA OUTREM.
40 (Lei 8.429/92) "Art. 9" Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1• desta lei, e
notadamente:
[...)

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens. de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público;
[...]"
41 (Lei 8.429/92) "Art. 9" [...]:
[...]
I - receber. para si ou para outrem, dinheiro. bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse. direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público;
[...]"
42 (Lei 8.429/92) "Art. 9" [...]:
[ ...]

X- receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício. providência ou declaração a que esteja obrigado;
(,,)"
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erário no valor de R$ 75.640.231,62 (setenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais, e sessenta e dois centavos) (artigo 10 da Lei 8.429/ 92)43•
Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade
por ofensa aos princípios administrativos (art. 11, Lei 8.429/92), notadamente os
princípios da legalidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições.
Destaque-se, nesse sentido, que PAULO ROBERTO COSTA violou inúmeros
princípios éticos do Sistema Petrobras constantes do Código de Ética da empresa, a que
todos os funcionários da Petrobras estão sujeitos, quais sejam, o dever de honestidade, de
integridade, de lealdade, de legalidade, de impessoalidade, de transparência, bem como se
desviou da missão, da visão e dos valores instituídos explicitamente na estratégia corporativa
da empresa (itens lll, IV, V, VII do Código de Ética). Violou ainda o item 8.8 do referido Código
de Ética referido, ao infringir o dever de "recusar quaisquer práticas de corrupção e propina"44•
Por fim, objetiva-se, nesta demanda, o provimento declaratório da sujeição
das condutas dolosas imputadas ao réu PAULO ROBERTO COSTA às hipóteses normativas
dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sem a aplicação das sanções do artigo 12 da
referida Lei.
Os atos praticados pelo réu PAULO ROBERTO COSTA, descritos nesta
ação, dão origem à constituição de uma relação jurídica entre o Estado e o autor do ato
ilícito, consistente no direito de aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92, tanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA quanto aos terceiros que concorreram para a prática dos atos e
deles se beneficiaram.
Portanto, esta ação objetiva, quanto a PAULO ROBERTO COSTA, a
declaração da existência da relação jurídica decorrente da sujeição das condutas de
obter vantagens indevidas em razão do cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras, de
lesor o patrimônio da componhia e de violar os princípios administrativos às hipóteses

43 Reitera-se que os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e de
contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e Vlll, da Lei 8.429/92), e o

ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos, serão objeto de ações autônomas.
44 Doe 51- Código de Ética do Sistema PETROBRAS.
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normativas da Lei 8.429/92.
Consoante expressamente autoriza o Código de Processo Civil, em seu art.

4°, I, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de

relação jurídica, sendo ainda admissível a ação declaratória, nos termos do parágrafo único,
ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
Como se sabe, o pedido na ação de improbidade "comporta duas
formulações: primeiramente, o pedido de que o juiz reconheça a conduta de improbidade
(pedido originário, de natureza declaratória); depois, o pedido de que, sendo procedente a
ação, sejam aplicadas ao réu as respectivas sanções (pedido subsequente, de natureza
condenatória)".45
Assim, o pedido desta ação, em relação a PAULO ROBERTO COSTA, limitase ao provimento declaratório acima mencionado, sem que seja formulado pedido de
condenação nas sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.
Necessário esclarecer que a ausência de pedido condenatório decorre da
celebração de acordo de colaboração premiada com PAULO ROBERTO COSTA.
Com efeito, em 27 de agosto de 2014, foi celebrado acordo de colaboração
premiada entre o Ministério Público Federal e o réu PAULO ROBERTO COSTA, já
homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de setembro de 201446 •
No âmbito do referido acordo de colaboração premiada o réu PAULO
ROBERTO COSTA renunciou, por serem produtos de atividade criminosa, a quaisquer direitos
sobre valores mantidos em contas bancárias e investimentos no exterior, em qualquer país,
inclusive mantidos no Royal Bank of Canada em Cayman (aprox imadamente USO 2,8
milhões sob os nomes dos familiares Mareio e Humberto) e os aproximadamente USO 23
(vinte e três) milhões mantidos na Suíça (em contas em nome de seus familiares Marici,
Paulo Roberto e Arianna), controladas direta ou indiretamente por ele, ainda que mediante
empresas offshores e familiares. 47
45 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. "Direito Administrativo - Manual de Direito Administrativo - 24 ed- 201l.epub." Livraria e Editora Lumen Juris Ltda."
46 Doe 48 - Acordo de Colaboração Premiada celebrado por Paulo Roberto Costa, Ação Penal
5026212-82.2014.404.7000, Evento 948.
47 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 6•, Doe 48.
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Além disso, a título de multa compensatória cível, o réu, no
48
:

referido acordo, comprometeu-se

a) a arcar com o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
b) a entregar os seguintes bens que reconheceu serem produto ou proveito
de atividade criminosa, ou seu equivalente em termos de valor: lancha COSTA AZUL, em
nome da empresa SUNSET (R$ 1.100.000,00); terreno adquiridos pela SUNSET, em
Mangaratiba/RJ, matrícula 20721 (R$3.202.000,00); valores apreendidos em sua residência
quando da busca e apreensão (R$ 762.250,00, USO 181.495,00 e EUR 10.850,00); bem
como veículo EVOQUE recebido de Alberto Youssef (R$300.000,00).
Ademais, somente em virtude do acordo de colaboração, o réu PAULO
ROBERTO COSTA contribuiu para a expansão das investigações, que se debruçavam sobre
condutas corruptas praticadas por um agente público e uma empresa, para abarcar a
apuração de condutas corruptas de diversos agentes públicos e diversas empresas,
assim como a colheita de provas documentais e testemunhais do esquema criminoso.
Tal condição revelou ao MPF a ocorrência de danos ao erário em valores bem superiores ao
inicialmente mensurado, e também possibilitará o ressarcimento de danos em valores
notadamente superiores àqueles que seriam obtidos caso não fosse firmado o termo de
colaboração.
Diante de tal cenário, o MPF entendeu, no caso concreto, que tal acordo
também abarcava as repercussões no campo da improbidade administrativa, motivo
pelo qual foi também submetido e homologado pela
do MPF, em seus efeitos

s• Câmara de Coordenação e Revisão

cíveis 49•

A propósito, Andrey Borges de Mendonça trata da extensão dos efeitos
da colaboração premiada para o âmbito da improbidade administrativa, apesar da redação
do artigo 17, §1° da Lei 8.429/92

50

:

Aqui, como lembra Vladimir Aras, podemos invocar o brocardo ubi eadem ratio ibi

eadem ius. Não há sentido em fornecer benefícios para alguém colaborar no
âmbito criminal e esse mesmo agente ser punido pela Lei de Improbidade,
exatamente em razão dos mesmos fatos. A incoerência na atuação estatal 48 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula a•, Doe 48.
49 Cf. Ofício n° 355/2015 (PR-PR-00002021/2015 e Extrato de Ata 852/SCCR - Doc. 52.
50 Mendonça, Andrey Borges de., Roteiro de Colaboração Premiada, São Paulo: Mimeo, 2012.
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reconhecendo benefícios em uma seara e negando em outra - demonstra até
mesmo deslealdade do Poder Público com aquele que contribuiu para a
persecução do.s agentes ímprobos, abrindo mão de seu direito a não se
autoincriminar. Esta incoerência é reforçada quando a Ação de Improbidade se
baseia justamente nos elementos desvelados pelo colaborador.
Ademais, estamos tratando de um benefício para o réu, de sorte que não há
vedação ao uso de analogia em seu favor. Por fim, a interpretação teleológica nos
conduz nesse mesmo sentido. É induvidoso que a vedação da lei de improbidade
visa impedir que o interesse público seja lesionado. Porém, em casos de
colaboração, sobretudo quando auxilia na recomposição no patrimônio público
lesionado, o interesse público está sendo mais bem protegido, pois a Administração
atingida é a mesma, as partes são as mesmas e o acordo acelera a reparação do
dano causado ao erário e recuperação de ativos. Tanto isso é verdade que a Lei
9807/99 estabelece, como objetivo da colaboração, a recuperação total ou parcial
do produto do crime, o que está em perfeita sintonia com o objetivo da ação de
improbidade, conforme lembra Januário Paludo.
Assim, como lembra Vladimir Aras, há certa desproporcionalidade na aparente e
absoluta vedação, por trazer desestímulo

à cooperação e afronta à coesão sistêmica,

atingindo o princípio da eficiência.
Destaque-se que em março de 2010, na Ação de Improbidade Administrativa n.
2006.50.01.009819-5113, que tramitou perante a Justiça Federal de Vitória/ ES,
aplicou-se a colaboração premiada no âmbito da improbidade administrativa aos
réus Darci José Vedoin e Luiz Antônio Trevisan Vedoin. Segundo a Magistrada
Federal, "a utilização da delação premiada, para fixação de sanção mínima, redução
ou até afastamento de algumas das sanções, além de poder contribuir com as
investigações e a instrução processual, mostra-se princípio de equidade e de
igualdade jurídica, já que, em diversas outras situações legais, a renúncia ao direito
constitucional de manter-se em silêncio converte-se em benefícios, com redução
expressiva da sanção imposta". No caso, a Juíza mitigou aos colaboradores a
condenação ao pagamento de multa civil - que não possu i caráter indenizatório,
mas sim sancionatório.
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É de se ver também o que dispõe o art. 37 da Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção51, categoria na qual, mutatis mutandis, enquadram-se os atos de
improbidade administrativa:
1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas
que participem ou que tenham participado na prática dos delitos qualificados de
acordo com a presente Convenção que proporcionem às autoridades competentes
informação útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda
efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito,
assim como recuperar esse produto.
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a
mitigação de pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à
investigação ou ao indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente
Convenção.
O raciocínio é aplicável para a extensão dos efeitos penais de um acordo de
colaboração à esfera cível, ainda que o contrário não possa ser feito. As normas penais, dado
seu caráter fragmentário e residual, representam a tutela mais extrema dos bens jurídicos
mais relevantes para a sociedade. Se uma sanção penal. mais grave, pode ser afastada ou
mitigada para alcançar um bem maior, uma penalidade menos grave também pode,
especialmente quando isso é necessário para manter a coerência da atuação do Estado e
criar um ambiente favorável à descoberta e comprovação de novos fatos criminosos por
meio de acordos de colaboração futuros.
Por fim, destaca-se que, em caso de quebra do acordo firmado, o MPF
poderá, a qualquer momento, pleitear a aplicação das sanções correspondentes aos atos de
improbidade praticados.
Assim, a obtenção do provimento declaratório é necessária e útil ao Estado
para obter, dentro dos marcos prescricionais, o reconhecimento da relação jurídica
decorrente da conduta ímproba, o que poderá ensejar, no futuro e mediante provocação
justificado do Judiciário, a aplicação das respectivas sanções, além de permitir a condenação
de terceiros que concorreram e se beneficiaram dos atos ímprobos.
51 No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo n° 348/2005 e promulgada pelo

Decreto n° 5.687/2006.
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Portanto, são estes os fundamentos para a formulação, quanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA, do pedido de declaração da existência da relação jurídica
decorrente da subsunção das condutas dolosas do réu descritas nesta ação às hipóteses
normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92.

VI.2 - GALVÃO ENGENHARIA S/A E GALVÃO PARTICIPAÇÕES S/A
O grupo constituído pela holding Galvão Participações S/A e sua
empresa integrante GALVÃO ENGENHARIA S/A concorreram para a prática dos atos de
improb idade administrativa e deles se beneficiaram, pois foram diretamente responsáveis por
influenciar PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da Petrobras entre 2004 a
abril de 2012, a receber propinas e a manter-se con ivente com os interesses do grupo
empresaria l na PETROBRAS.
Além disso, nas obras em que GALVÃO ENGENHARIAS/A era contratada,
52
,

seja diretamente ou por intermédio de consórcios

foi efetuado o pagamento de vantagens

indevidas a PAULO ROBERTO COSTA ou às pessoas por ele indicadas.
Observa-se que foi a pessoa jurídica GALVÃO ENGENHARIA S/A a
responsável por, em seu nome ou em consórcio com outras empresas, firmar os contratos
com a PETROBRAS dos quais decorreu o pagamento de vantagens indevidas à razão de 1%, e
viabilizar o repasse de tais valores a PAULO ROBERTO COSTA e a ALBERTO YOUSSEF.
A pessoa jurídica GALVÃO PARTICIPAÇÕES S/A é a holding controladora
da empresa GALVÃO ENGENHARIA S/A e, em razão desta condição, foi também
beneficiada pela prática dos atos ilícitos, devendo ser igualmente responsabilizada na forma
do art. 3° da Lei 8.429/9253•
52 (Lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se-ão as seguintes normas:
[...)

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na
fase de licitação quanto na de execucão do contrato."
53 O art. 3° da Lei 8.429/92 determina a responsabilização daquele que, mesmo que de forma indireta,
concorra ou se beneficie do ato ímprobo:
(Lei 8.429/92) "Art. 3• As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta."
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Ressalta-se que os pagamentos de propina foram realizados de forma
sistemática, a evidenciar uma relação espúria estável de favorecimento aos empregados da
PETROBRAS, no caso PAULO ROBERTO COSTA, e aos interesses escusos das empresas
G.ALVÃO ENGENHARIA S/.A e GALVÃO PARTICIPAÇÕES S/ A.
Assim, as circunstâncias objetivas do caso concreto demonstram que seus
administradores agiram com vontade consciente e voluntária de, em nome das pessoas
jurídicas, efetuar os pagamentos de vantagens indevidas ao agente público em razão do
cargo de Diretor de Abastecimento, para si e para terceiros, do que decorre o caráter doloso
das condutas.
Em razão d isso, devem tais pessoas jurídicas ser responsabilizadas na forma
do art. 3° da Lei 8.429/92, pois concorreram e se beneficiaram com a prática de atos de
improbidade que acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao erário no valor de R$
75.640.231,62 (setenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um
reais, e sessenta e dois centavos) 54 e violação aos princípios administrativos (artigos 3°, 9, 10
e 11 da Lei 8.429/92).

Vl.3 - ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN .ALBERTO LUSCHER CASTRO, EDUARDO DE
QUEIROZ GALVÃO e DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO

Além da própria pessoa jurídica, também devem sofrer as sanções do art.
12 da Lei 8.429/92 seus administradores que, de forma dolosa, praticaram atos ilegais em seu
nome.

É cediço que a pessoa jurídica não possui atuação dissociada das pessoas
naturais que a compõem, pois somente estas agem com elemento subjetivo próprio.
Portanto, é de rigor que as medidas persecutórias aplicáveis à pessoa jurídica sejam
estendidas às pessoas naturais, exatamente aquelas que fizeram da pessoa jurídica que
representavam, instrumento para a prática de atos ímprobos, conforme demonstrado a
seguir.

54 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 227 milhões.
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Assim, abaixo se reprisa a participação de cada um dos réus ligados à
GALVÃO ENGENHARIA S/A, os quais, de forma

consciente e voluntária, atuaram

dolosamente para concorrer para a prática e se beneficiar das condutas ímprobas
consubstanciadas nos pagamentos de vantagens indevidas no interesse de PAULO ROBERTO
COSTA:
1. ERTON MEDEIROS FONSECA: nas funções de Diretor de Óleo e Gás e
Diretor-Presidente de Engenharia Industrial da GALVÃO ENGENHARIA, integrou

a

organização criminosa a partir de janeiro de 2009, tornando-se o principal agente da
empresa para a negociação e prática dos atos ímprobos. De fato, era ele quem
operacionalizava todos os interesses das empresas do Grupo Galvão na cadeia criminosa,
pois: a) participava das reuniões do Cartel de empreiteiras, para definir as obras que seriam
loteadas para a GALVÃO ENGENHARIA15; b) reunia-se diretamente com PAULO ROBERTO
COSTA, quando lhe oferecia e prometia pagar vantagens indevidas, para induzi-lo a omitir-se
e a praticar atos de ofício em benefício da empresa 56; c) reunia-se diretamente com ALBERTO
YOUSSEF, quando oferecia e prometia, por seu intermédio, vantagens indevidas a PAULO
ROBERTO COSTA, assim como acordava os meios adequados para a operacionalização dos
respectivos pagamentos e para ocultar e dissimular os valores provenientes das práticas
criminosas57; d) levava ao conhecimento dos demais membros da alta direção do Grupo
Galvão as tratativas realizadas com os demais núcleos da organização criminosa, obtendo
autorização para a consecução dos ilícitos e, em seguida, realizando diretamente e
determinando a outros envolvidos a efetiva operacionalização dos atos necessários à prática
dos atos ímprobos18; e), por fim, operacionalizava o branqueamento dos valores decorrentes
dos ilícitos em questão, produzindo e assinando contratos ideologicamente falsos e
determinando os respectivos pagamentos19.

55 Consoante o depoimento de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto- Doe 45.
56 Consoante o depoimento de PAULO ROBERTO COSTA (autos n° 5026212-82.2014.404.7000, evento
1101, p. 8 - Doe 13), assim como por confissão parcial do próprio réu (IPL n° 5045022-08-2014404-7000, evento 32 - Doe 18).
57 Consoante o depoimento de ALBERTO YOUSSEF (autos n° 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101,
p. 32 - Doe 13), assim como por confissão parcial do próprio réu (IPL n° 5045022-08-2014-4047000, evento 32 - Doe 18).
58 Consoante confissão parcial do próprio réu (IPL n° 5045022-08-2014-404-7000, evento 32 - Doe
18).
59 IPL n° 5045022-08-2014-404-7000, evento 36- PET3- Doe 17.
67de 100

3121

3122

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO P úBLICO F EDERAL

2. JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, como Diretor Presidente da Galvão
Engenharia, era, ao menos a partir de janeiro de 2009, responsável pelas deliberações
coletivas internas da companhia acerca da participação da empresa no cartel e pelo
oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO COSTA e a
outros empregados da PETROBRAS, fazendo-o por si ou por intermédio de ERTON
MEDEIROS FONSECA e ALBERTO YOUSSEF. Com efeito, era Diretor Presidente da Galvão
Engenharia, detendo conhecimento e controle sobre os atos praticados pelos demais
agentes da empresa . Dessa forma, era responsável, junto com ERTON MEDEIROS FONSECA,
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, por autorizar os
atos praticados por ERTON MEDEIROS FONSECA em nome e em favor da empresa,
incluindo o oferecimento e promessa de vantagens indevidas e as operações de
branqueamento dos respectivos valores. Ademais, foi ele diretamente apontado por ERTON
MEDEIROS FONSECA como a pessoa da empresa a quem repassava as decisões acerca do
oferecimento

e

promessa

de

propina60

Ainda,

era

também

responsável

pela

operacionalização do branqueamento dos respectivos valores, pois efetivamente produziu e
assinou contratos ideologicamente falsos e determinou os respectivos pagamentos61
3. EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, como Conselheiro de Administração
do Grupo Galvão, era também responsável pelas deliberações coletivas internas da
companhia acerca da participação da empresa no cartel e pelo oferecimento e promessa de
vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da
PETROBRAS, fazendo-o por si ou por intermédio de ERTON MEDEIROS FONSECA e
ALBERTO YOUSSEF. Com efeito, era Conselheiro de Administração do Grupo Galvão,
detendo conhecimento e controle sobre os atos praticados pelos demais agentes da
empresa. Dessa forma, era responsável, junto com ERTON MEDEIROS FONSECA. DARIO DE
QUEIROZ GALVÃO FILHO e JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, por autorizar os atos
praticados por ERTON MEDEIROS FONSECA em nome e em favor da empresa, incluindo o
oferecimento e promessa de vantagens indevidas e as operações de branqueamento dos
respectivos valores. Ademais, foi ele diretamente apontado por ALBERTO YOUSSEF como
uma das pessoas com quem o núcleo de operadores mantinha contato para operacionalizar
os repasses de propina62. Destaca-se que EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e DARIO DE
60 IPL n° 5045022-08-2014-404-7000, evento 32- Doe 18.
611PL n° 5045022-08-2014-404-7000, evento 36- PET3- Doe 17.
62 Autos n° 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32- Doe 13.
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QUEIROZ GALVÃO FILHO já praticavam atos ilícitos com o mesmo modus operandi acima
descrito antes mesmo do ingresso de ERTON MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO
LUSCHER CASTRO na organização criminosa, consoante comprovam as notas fiscais
fraudulentas e transferências bancárias para a empresa CSA PROJECT, vinculada ao exDeputado JOSÉ JANENE e usada em operações de lavagem de dinheiro oriundo do Mensalão
(conforme denúncia oferecida na Ação Penal 470/STF), realizadas no ano de 2008, no valor de
R$ 972.809,1763.
4. DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, na condição de Presidente do
Grupo Galvão, era também responsável pelas deliberações coletivas internas da companhia
acerca da participação da empresa no cartel e pelo oferecimento e promessa de vantagens
indevidas ao próprio PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS,
fazendo-o por si ou por intermédio de ERTON MEDEIROS FONSECA e ALBERTO YOUSSEF.
Com efeito, como Presidente do Grupo Galvão, detinha conhecimento e controle sobre os
atos praticados pelos demais agentes da empresa. Dessa forma, era responsável, junto com
ERTON MEDEIROS FONSECA, EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e JEAN ALBERTO
LUSCHER CASTRO, por autorizar os atos praticados por ERTON MEDEIROS FONSECA em
nome e em favor da empresa, incluindo o oferecimento e promessa de vantagens indevidas e
as operações de branqueamento dos respectivos valores. Ademais, foi ele diretamente
apontado por ALBERTO YOUSSEF como uma das pessoas com quem o núcleo de
operadores mantinha contato para operacionalizar os repasses de propina 64. Destaca-se que
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO já praticavam atos
ilícitos com o mesmo modus operandi acima descrito antes mesmo do ingresso de ERTON
MEDEIROS FONSECA e JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO na organização criminosa,
consoante comprovam as notas fiscais fraudulentas e transferências bancárias para a empresa
CSA PROJECT, vinculada ao ex-Deputado JOSÉ JANENE, realizadas no ano de 2008, no valor
de R$ 972.809,1765•

63 Autos n° 5045022-08.2014.404.7000, evento 32 - PETl e PET2 - Does 15 e 16. As notas estão em
nome de REALTY FINANCE, porém se trata do mesmo CNPJ da CSA PROJECT. Ainda, a quebra de
sigilo bancário da empresa CSA PROJECT confirma as transações
64 Autos n° 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32 - Doe 13.
65 Autos n° 5045022-08.2014.404.7000, evento 32 - PETl e PET2 - Does 15 e 16. As notas estão em
nome de REALTY FINANCE, porém se trata do mesmo CNPJ da CSA PROJECT. Ainda, a quebra de
sigilo bancário da empresa CSA PROJECT confirma as transações.
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FONSECA, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e DARIO
DE QUEIROZ GALVÃO FILHO dolosamente concorreram e se beneficiaram com a prática de
atos

de improbidade

praticados

por

PAULO

ROBERTO COSTA que acarretaram

enriquecimento ilícito, danos ao erá rio no valor de R$ 75.640.231,62 (setenta e cinco
milhões, seiscent os e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais, e sessenta e dois centavos)66
e violação aos princípios administrativos (artigos 3°, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

VO - DAS SANÇÕES DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E DE
RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS:
A Lei 8.429/92, na tentativa de ver assegurad a a integridade do patrimônio
público e a probidade administrativa, pune, assim como os agentes públicos, os particulares
que tenham concorrido e se beneficiado com o ato de improbidade (artigo 3°).
Dentre as sanções do artigo 12 da Lei 8.429/92, em todos os seus incisos,
estão previstas a proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
ince ntivos fiscais ou creditícios.
O caso dos autos demonstra satisfatoriamente a necessidade de aplicação
das sanções de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios para as empresas rés e seus administradores, tendo em
vista que concorreram e se beneficiarm com os atos de improbidade consubstanciados nos
desvios de vultosa quantia de contratos celebrados com a Petrobras para pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos.
Além disso, o sancionamento deverá abranger, como correta interpretação
da lei, a proibição de contratar e de auferir benefícios com toda a Administração Pública,
dire ta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Perfilham o mesmo entendimento Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
66 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 227 milhões.
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À expressão Poder Público deve ser dispensada interpretação condizente com a
teleologia da norma, alcançando a administraçã o p ública, direta e indireta, de
qualquer dos Poderes da Uniã o, dos Estados, do Distrito Fede ral e dos
Municíp ios, e não somente o sujeito passivo do ato de improbidade praticado pelo
ímprobo. A aplicação dessa sanção resulta da incompatibilidade verificada entre a
conduta do ímprobo e o vínculo a ser mantido com a administração pública, o que
torna desinfluente qualquer especificidade em relação a esta, já que a sanção
circunda a esfera subjetiva do ímprobo, a qual não é delimitada pelo ente que
t e nha sido lesado pelo ato de improbidade, tornando-se extensiva a todos os
dema is.67
Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) A limitação dos efeitos da "suspensão de participação de licitação" não pode
ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta
que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estende m a
qualquer órgão da Administração Pública. (...) (REsp 151.567/RJ, Rei. Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ
14/04/2003, p. 208)
De outro lado, pa ra e vitar su bterfúgios e prevenir fraudes à aplicação
da lei, em tutela inibitória de ilícito, as sanções de proibição de contratar com o Poder
Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios deverão abranger @) as
pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo econômico (GALVÃO PARTICIPAÇÕES S/A) que
eventualmente atuem no mesmo ramo de atividade da empresa GALVÃO ENGENHARIAS/A;
(Ql as pessoas jurídicas (controladas, subsidiárias, etc) cujos estatutos ou contratos sociais

forem objeto de alteração para absorver as atividades da(s) empresa(s) penalizada(s) ou (9
outras sociedades empresariais que vierem a ser criadas para contornar a ordem judicial.
Caso contrário, haverá violação aos princípios da moralidade e da
legalidade, com a admissão de uma válvula de escape para contornar a sanção prevista
em le i.
Sobre o tema já debruçou o Superior Tribunal de Justiça:
67 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. 'Improbidade Administrativa - 7" Ed. 2013
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ADMINISTRATIVO. RECURSO

ORDINÁRIO

EM

MANDADO

DE

LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS

À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO

ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA

NA

ESFERA

ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE.

PRINÓPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS
INTERESSES PÚBLICOS.
-A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos
sócios e com o mesmo endereço, em substitu ição a outra declarada inidônea para
licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da
sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.0
8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à
nova sociedade constituída.
- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade
administrativa

e

da

indisponibilidade

dos

interesses

públicos

tutelados,

desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de
forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla
defesa em processo administrativo regular.
- Recurso a que se nega provimento.
(RMS 15.166/BA, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)
Assim, mister a observância dos parâmetros acima, sob pena de se permitir
que agentes ímprobos continuamente venham a praticar condutas que lesam o patrimônio
público e acarretam enriquecimento ilícito.

VIII- DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SOLIDARIEDADE.

Dentre as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, há a previsão de
ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público.
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Na espécie, a companhia "Petróleo Brasileiro S/A - Petr obras" teve o
patrimõnio lesado em decorrência de vantagens indevidas pagas a PAULO ROBERTO COSTA e
agentes públicos e privados por ele indicados.
No caso dos autos, os réus, em conjunto, foram responsáveis pelos danos
ao patrimônio da companhia, e, por isso, a obrigação pela recomposição do patrimônio
lesado é solidária, consoante dicção dos artigos 275 c/c 942, caput, 2• parte, do Código
Civil 68 c/c artigo 5° da Lei 8.429/9269.
No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.
8.429/92. ATO DE IMPROBIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. (...) 3. Na hipótese em que sejam vários os agentes, cada um agindo
em determinado campo de atuação, mas de cujos atos resultem o dano à
Administração Pública, correta a condenação solidária de todos na restituição
do patrimônio público e indenização pelos danos causados. (STJ, REsp
678.599/MG, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/10/2006, DJ 15/05/2007, p. 260)
Ass im, a condenação dos réus, pessoas físicas e jurídicas, à reparação dos
danos causados à Petrobras deverá ser SOLIDÁRIA, por força dos artigos 275 c/c 942, caput,
2• parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/ 92.

IX- DO DANO MORAL COLETIVO:
Além da fixação da reparação solidária do dano material .suportado pela
companhia, postula-se também a condenação das rés ao pagamento dos danos morais co68 (Lei 10.406/02)
"Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores
continuam obrigados solidariamente pelo resto.
[...]
Art. 942. Os bens ao responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente pela reparação."
69 (Lei 8.429/92) "Art. s• Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou o missão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integ ral ressarcimento do dano."
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letivos, em atenção ao artigo 5° da Lei 8.429/9270, que consagra o princípio da reparação integral.
A corrupção na Petrobras, apurada na Operação Lava Jato, traz um diagnóstico infeliz da maior estatal do país, abalada por um câncer devastador e profundo, que, apoderado de uma metástase, espalhou-se e gerou sangria inestancável aos cofres da companhia. A hemorragia ocorreu em benefício de interesses escusos.
A hipótese dos autos, portanto, reclama a reparação dos danos morais coletivos provocados pelos atos ímprobos, que acarretaram lesão de grande magnitude ao patrimônio público, com fo rte impacto negativo na coletividade.
Sobre a possibilidade de reconhecimento dos danos morais na ação de improbidade administrativa, lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
"Do mesmo modo que as pessoas jurídicas de direito privado, as de direito público
também gozam de determinado conceito junto à coletividade, do qual muito
depende o equilíbrio social e a subsistência de várias negociações, especialmente em relação: a) aos organismos internacionais, em virtude dos constantes empréstimos rea lizados; b) aos investidores nacionais e estrangeiros, ante a freqüente emissão de títulos da dívida pública para a captação de receita; c) à iniciativa privada,
para a formação de parcerias; d) às demais pessoas jurídicas de direito público, o
que facilitará a obtenção de empréstimos e a moratória de dívidas já existentes etc.
(...)

Ao reconhecermos que o direito à imagem e à reputação é ínsito e inseparável
da própria personalidade jurídica, integrando a esfera jurídica do sujeito passivo
do ato de improbidade, temos de atribuir, por via reflexa, ao sujeito ativo do ato
de improbidade, o dever jurídico de respeitá-lo ou, em caso de descumprimento, o dever de ressarcir integralmente o dano causado. Em casos tais, deverá o
órgão jurisdicional contextua lizar o ilícito praticado, transcendendo os lindes do processo e identificando a "dimensão da mácula causada à reputação do ente estatal, o
que permitirá a correta valoração do dano não patrimonial e a justa fixação da inde70 (Lei 8.429/92) "Art. s• Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano."
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nização devida, que será revertida à pessoa jurídica lesada pelo ilícito.''71
A jurisprudência também reconhece a possibilidade de reparação do dano
moral coletivo:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. MULTA
CIVIL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. (...) 3. Não há vedação legal ao
entendimento

de

que

cabem

danos

morais em

ações que

discutam

improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na
comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que
dificulte a ação estatal.(...) (STJ, REsp 960.926/MG. Rei. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 01/04/2008)

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERITO JUDICIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
(...) 9. A doutrina mais abalizada, bem como a jurisprudência, admitem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público.
Entretanto, não é todo e qualquer ato de improbidade que causa dano moral à
coletividade. A identificação do dano moral demanda análise do conjunto probatório constante dos autos, devendo ser consideradas as circunstâncias que
envolvem cada caso concreto.
10. Não basta somente a ocorrência do suposto ato ímprobo, faz-se necessário
que tal ato cause evidente e significativa repercussão no meio social, não sendo
suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade
com a atividade administrativa. (..) (TRF 3° Região, Sexta Turma, Apelreex
0006786-54.2003.4.03.6105, Rei. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado
em 06.06.2013, e-DJF3 Judiciall Data:14.06.2013, destaquei).
Destaca-se sobre o tema, passagem do voto do Ministro Castro Meira no
Recurso Especial 960.926/MG72, cuja ementa foi transcrita acima:

71 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7• Ed. 2013.
72 STJ, REsp 960.926/MG, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008,
DJe 01/04/2008.
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"Nada justifica a exclusão da pessoa jurídica de direito público, já que um ato
ímprobo pode gerar um descrédito, um desprestígio que pode acarretar o desânimo
dos agentes públicos e a descrença da população que, inclusive, prejudique a
consecução dos diversos fins da atividade da Administração Pública, com
repercussões na esfera econômica e financeira."
Os contornos jurisprudenciais para reconhecimento do dano moral na
ação de improbidade administrativa são bem definidos:
"Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e o dano tenha atingido, efetivamente, valores coletivos, estará configurado o dano moral, não sen-

do suficiente para caracterizá-lo a mera frustração da municipalidade ou o descrédito na administração pública (TRF 1, Apelação Cível 84420920094013901, e-DJF1 de
28/11/14);

"É possível a condenação em danos morais coletivos em ação de responsabilidade
por atos de improbidade administrativa, desde que o ato ímprobo cause evidente

e significativa repercussão no meio social, não sendo suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade com a atividade administrativa. (TRF 1, 675320084013901, e-DJFl de 29/11/13)

"É de se observar que a doutrina mais abalizada assim como a jurisprudência admitem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público. (...) De qualquer forma, não basta somente a ocorrência do suposto ato ímpro bo, faz-se necessário que tal ato cause evidente e significativa repercussão no
meio social, não bastando meras presunções ou mesmo a simples insatisfação
da

coletividade

com

a

atividade

administrativa.

(TRF

3,

AI

00021103520094030000, e-DJF3 de 26/01/2010)
A hipótese em testilha enquadra-se perfeitamente à moldura jurisprudencial.

Os fatos apurados na Operação Lava Jato possuem proporções gigantescas,
a revelar a corrosão das entranhas da República por um esquema sofisticado para pagamento de propinas para agentes públicos na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. A representatitivade da Petrobras no Estado é revelada pelos seguintes dados:
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- entre 2007 e 2010, a Petrobras foi responsável por investir 68.47% de
tudo o que a Administração Pública Federal, direta e indireta, investiu no

- entre 2011 e 2014, estima- se que esse percentual ficou em torno de
49,1%

74
,

em que pese inexistir, no presente momento, números consolida-

dos sobre a efetiva execução o rçamentária de 2014;
- para os próximos anos, projet a-se que esse percentual pode superar os
80% em razão dos investimentos no Pré-Saf5 .
As sequelas são gravíssimas e se revelam, dentre outros aspectos, pela comoção social e descrédito que os atos ímprobos geraram nas instituições republicanas e pela
já corroída imagem do país no exterior, esta sempre atrelada

à corrupção.

As quantias desviadas pelo corruptos e corruptores para satisfação de interesses não republicanos acarretam, ainda que indiretamente, prejuízos ao atendimento de
necessidades primárias da sociedade brasileira, que clama por melhores condições de educação, saúde, segurança e estrutura de higiene sanitária. Corrupção de valores est ratosféricos
como a que é objeto desta ação constit ui uma profunda violação dos direitos fundamentais
individuais e sociais mais básicos que o Estado de Direito deve tutelar. Trata-se de um verda73 Entre 2007-2010, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a partir do
orçamento fiscal e de seguridade social, a União investiu R$ 54,8 bilhões no país. No mesmo
período, as empresas Estatais federais investiram R$ 142,930 bilhões, dos quais a Petrobras
respondeu por R$ 135,387 bilhões. Com algumas contas simples, isso significa que todo o Governo
Federal (orçamento fiscal, seguridade social e estatais) investiu R$ 197.730 bilhões, dos quais o
Grupo Petrobras foi responsável por R$ 135,387 bilhões, ou 68,47% de tudo o que foi investido no
país entre aqueles anos. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo
que o TCU elaborou em 2010- Doe 53.
74 Entre 2011-2014, essa conta ficou mais difícil de ser feita, porque o Governo passou a incluir na
conta de investimento os financiamentos feitos por meio dos bancos públicos (CEF, BB, BNDES),
mesmo para pessoas físicas. Situação idêntica ocorreu com os financiamentos do BNDES para as
ações da Copa do Mundo. Mesmo com essas limitações, é possível consolidar alguns números.
Entre 2011-2014, a União previu investir R$ 340 bilhões, dos quais as estatais (excluídos os bancos)
responderam por 52,24% disso (ou R$ 177,79 bilhões). No período, os investimentos da Petrobras
foram de R$ 167,12 bilhões, o que significa 49,1% de tudo o que a União previu investir em
infraestrutura. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo que o TCU
elaborou em 2013 - Doe 54.
75 Para os próximos anos, com as previsões de investimento no Pré-Sal, a Petrobras anunciou
despesas, de 2015 a 2018, de US$ 220,6 b lhões (ou R$ 584,59 bilhões, para um câmbio US$ 1 = R$
2,65) - Doe 55. Com esse último anúncio, o percentual a ser investido pela Petrobras deverá
superar os 80% de tudo o que a União gastará no período (esses números poderão ser
confirmados com a aprovação do PPA 2016-2019, que deve ser anunciado nesse ano).
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deiro atentado contra os direitos humanos.
A corrupção, traiçoeira e silenciosa, tais como os crimes contra a vida, mata,
todavia em condições mais avassaladoras, porque espalha seus efeitos nefastos de forma sistêmica e difusa para todas as regiões do país e a todos os setores da sociedade a um só tempo.
A corrupção pervasiva - como aquela revelada na Petrobras - coloca em
risco o regime republicano e democrático, ao criar uma pauta de motivações e finalidades
privadas na condução da coisa pública. Ela privatiza, e gratuitamente, o que é público e pertence a todos. Coloca em cheque as regras do jogo e do funcionamento do Estado, isto é, a
própria aptidão do Estado em agir em benefício dos cidadãos. Não só a quantidade, mas a
própria qualidade dos serviços públicos é atingida, pois aqueles que deveriam fiscalizar a
qualidade dos serviços se comprometeram de modo fatal com interesses privados e não podem mais se contrapor a tais interesses privados espúrios sem co rrer riscos.
Enfim, a prática de atos ímprobos debatida nessa demanda macula a imagem de todo o Poder Público perante a coletividade, na medida em que implica perda da
credibilidade da sociedade na estrutura estatal destinada à administração da coisa pública e à
consecução do bem comum. Mais ainda, é bastante documentada a expansão horizontal

e

vertica l de situações alastradas de corrupção. A corrupção na Petrobras incentiva que as mesmas construtoras que ali corrompem busquem a expansão do seu universo de benefícios mediante a corrupção de outras autoridades. Incentiva também que outras construtoras corrompam para obter os mesmos benefícios. É, ainda, um mau exemplo da cúpula do Estado para
os demais estratos sociais, reforçando uma cultura de corrupção e embasando racionalizações que conduzem

aelisão e evasão fiscais.

Ponanto, estão delineados todos os pressupostos para a condenação dos
requeridos ao pagamento de danos morais coletivos decorrente das condutas ímprobas.
Com relação à fixação do quantum debeatur, é de se ver que além de todos
os malefícios gerados pela corrupção, a ausência de punição rigorosa faz surgir o sentimento de impunidade entre corruptos e corruptores de forma a fomentar a continuidade desta
deletéria prática no sistema.
Pertinentes as reflexões de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
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"Os desvios compartimentais que redundam em estímulo à proliferação da corrupção, na medida em que se apresentam como práticas mtineiras, ainda possuem
uma dimensão mais deletéria e maléfica à organização estatal: ensejam o surgimento de um código paralelo de conduta, à margem da lei e da razão, que paulatinamente se incorpora ao standard de normalidade do homo medius. Uma
vez iniciado esse processo, difícil será a reversão ao status quo, fundado na pureza
normativa de um dever ser d irecionado à consecução do bem de todos.
Além disso, a corrupção no ápice da pirâmide hierárquica serve de fator multiplicador da corrupção dentre aqueles que ocupam posição inferior, desestimulando-os a ter conduta diferente. Como a corrupção "ama as alturas", não é incomum que os servidores mais modestos sofram uma influência daninha dos superiores hierárquicos, resultando na proliferação desse fenômeno degenerativo de cima
para baixo.
(...) A prática de atos de corrupção, dentre outros fatores, sofre um sensível estímulo
nas hipóteses em que seja perceptível ao corrupto que reduzidas são as chances de
que sua esfera jurídica venha a ser atingida em razão dos ilícitos que perpetrou. Por
outro lado, a perspectiva de ser descoberto, detido e julgado, com a consequente
efetividade das sanções cominadas, atua como elemento inibidor à prática dos atos
de corrupção.
Ainda que esse estado de coisas não seja suficiente a uma ampla e irrestrita
coibição à corrupção, seu caráter preventivo é indiscutível. Além das sanções de
natureza penal. que podem restringir a liberdade individual, é de indiscutível importância a aplicação de reprimendas que possam, de forma direta ou indireta,
atingir o bem jurídico que motivou a prática dos atos de corrupção: o patrimônio do agente. Quanto maiores forem os prejuízos patrimoniais que o agente poderá suportar e mais aprimorados se mostrarem os meios de controle, menores serão os estímulos à corrupção. 76"
E continuam os autores:
"(...) entendemos que o valor da indenização deve ser suficiente para desestimu76 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7• Ed. 2013.
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lar novas práticas ilícitas e para possibilitar que o Poder Público implemente
atividades paralelas que possam contornar o ilícito praticado e recompor a paz
social. (.. f

"

Nessa linha, os graves ilícitos praticados pelos réus revelam terem eles agido com absoluto menosprezo à coisa pública e aos valores republicanos, o que implica a necessidade de reforçar a reprimenda estatal.
Portanto, verificada a ocorrência do dano moral coletivo, é mister seja fixada a indenização, em ca ráter solidário, em patamares suficientes para desestimular a continuidade das práticas ilícitas pelos réus e recompor, ainda que parcialmente, os danos difusos
causados, cujos valores deverão ser revertidos ao Fundo Federa l de Defesa de Direitos Difu-

Para que a indenização alcance integralmente tais objetivos, o valor a ser
arbitrado por esse Juízo não deve ser inferior a 10 {dez) vezes o valor do dano material
causado pelas condutas dos réus, o que equivale à fixação de indenização por danos
morais coletivos não inferior a R$ 756.402.316,21 (setecentos e cinquenta e seis milhões,
quatrocentos e dois mil. trezentos e dezesseis reais, e vinte e um centavos).
Por fim, cumpre ressalvar que os danos morais coletivos ora pleiteados são
os decorrentes das condutas ilícitas descritas nesta ação, isto é, aqueles decorrentes do recebimento e pagamento de vantagens indevidas na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
Assim, não estão abrangidos por esta ação e poderão ser pleiteados em
ações específicas os danos morais coletivos decorrentes, especialmente, de infrações à ordem
econômica praticadas pelo Cartel de empreiteiras, de corrupção no âmbito de outras Diretorias da PETROBRAS e de desvios de recursos públicos em razão de contratações por preços
superiores aos de mercado.

77 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa- 7" Ed. 2013.
78 Artigo 13 da Lei n.0 7.347/85.
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X- DA COMPETÊNCIA:

X.l- Da Competência da Justiça Federal:
A respeito da competência jurisdicional para ações de improbidade administrativa envolvendo sociedades de economia mista federais, já está pacificado o entendi-

mento de que a competência é da Justiça Federal, em razão de haver nítido interesse da União na apuração de atos ilícitos praticados por seus dirigentes (STJ, AgRg AgRg no CC
104.375/SP, Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009).
E, com efeito, na hipótese vertente os atos de improbidade praticados por
dirigentes da PETROBRAS S/A repercutem direta e inevitavelmente no patrimônio da União, por ser esta detentora do capital majoritário da referida sociedade de economia mista.

Há, portanto, nítido interesse jurídico e econômico da União no feito, a
atrair a competência da Justiça Federal.
O interesse jurídico da União decorre da própria apuração dos fatos e aplicação de sanções aos agentes ímprobos, a fim de zelar pela correta aplicação dos recursos
públicos e atendimento aos princfpios da legalidade, eficiência, lealdade à instituição e moralidade no âmbito da estatal. É notório que esses agentes ímprobos, frise-se, são escolhidos
mediante um processo de indicações políticas feitas por integrantes da cúpula dos poderes
da União.
Em outros dizeres, se a União detém o capital majoritário da PETROBRAS, é
de seu total interesse jurídico a apuração dos atos ímprobos praticados por seus diretores
que importaram em prejuízo à companhia.
Ademais, no caso concreto, o interesse jurídico da União fica corroborado
pelo vultoso prejuízo à imagem e ao patrimônio da sociedade de economia mista da
qual é acionista majoritária e controladora, que se ilustra com as constantes notícias rela-

cionadas à PETROBRAS em páginas policiais e com a queda vertiginosa do valor das ações da
companhia, a patamares menores do que no longínquo ano de 200579 • Todo esse abalo de79 http:l/g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2014/12/queda-nas-acoes-da-petrobras-ajudatirar-pequeno-investidor-da-bolsa.html
http:l/eco no mia. u o l.co m.brI cotacoes/noti cias/redacao/2014/12/12/petro bras-ca i -6-e-tem-me no rvalor-em-lO-anos-bolsa -tem-3-gueda-semanal.htm
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correu justamente dos atos ímprobos praticados pelos gestores da estatal, sobre os quais a
União possui interesse na investigação e repressão.
Por sua vez, o interesse econômico decorre da circunstância de a União ser
a acionista majoritária da PETROBRAS, aliada ao fato de a demanda versar sobre a prática de
atos de corrupção no âmbito da estatal que acarretaram desvios bilionários do patrimônio
público em benefício de gestores e agentes públicos.
Para corroborar o interesse econômico, colhe-se dos decretos não numerados a seguir transcritos que a União, nos últimos 5 anos, diretamente transferiu vultosas
quantias para a Petrobras:
DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2014

Transfere as dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para
2014 das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. - SFE e Refinaria Abreu e
Lima S.A.- RNEST para Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Art. 1° Ficam transferidas, das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. SFE e Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST para a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, os saldos das dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2014 (lei n ° 12.952, de 20 de janeiro de 2014}, no valor de R$
4.816.046.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quarenta e
seis mil reais}, de acordo com os Anexos I e 11.

DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$ 7.104.124.764,00, para os fins que especifica.
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei n° 12.798, de 4 de abril de
2013), em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$
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7.104.124.764,00 (sete bilhões, cento e quatro milhões, cento e vinte e quatro
mil, setecentos e sessenta e quatro reais), para atender à programação constante
do Anexo L

DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011, em favor da Companhia Docas do
Estado de São Paulo - CODESP. de empresas do Grupo PETROBRÁS e da Empresa
Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, crédito suplementar no valor de R$
1.330.127.000,00, para os fins que especifica.
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei no 12.381, de 9 de fevereiro
de 2011) crédito suplementar no valor de R$ 1.330.127.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta milhões, cento e vinte e sete mil reais), em favor da Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP. de empresas do Grupo PETROBRÁS e da
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, para atender à programação
constante do Anexo I.

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2010
Autoriza o aumento do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Art. lo Fica autorizado o aumento do capital social da empresa Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, mediante oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, desde que mantido o controle acionário da União, nos seguintes termos: (...)
Art. 2o Fica a União autorizada a subscrever ações na proporção de sua participação acionária no capital social da PETROBRAS, bem como eventuais sobras
de ações, e a integralizá-las com títulos da dívida pública mobiliária federal,
nos termos do disposto no art. 9o da Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010.
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Por esse motivo, a União deverá, inclusive, aderir ao paio ativo desta lide,
consoante autoriza o artigo

s• da Lei 9.469/97:

Art. 5° A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou
~

autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas pú-

blicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja
decisão possa ter reflexos. ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir,
independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer
questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados
úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.
Ratifica tais argumentos o já citado entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que fixa a competência da Justiça Federal para ações de improbidade que
versam sobre atos praticados em detrimento de sociedade de economia mista controlada pela União, em virtude do interesse jurídico e econômico esta no julgamento da causa.
A propósito, ao julgar o AgRg no Conflito de Competência n• 122.629-ES, o
Superior Tribunal de Justiça consignou que, em se tratando de ação de improbidade administ rativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, relativamente a atos praticados por dirigentes de sociedade de economia mista, cujo capital majoritário pertença à União, a competência é da Justiça Federal:
(...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATOS PRATICADOS POR DIRIGENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CUJO CAPITAL MAJORITÁRIO
PERTENCE À UNIÃO. INTERESSE ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Conforme o entendimento jurisprudencial da Primeira Seção, "o mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado
ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal"
(AgRg no AgRg no CC 104.375/SP. Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe 04/09/2009). No mesmo sentido: CC 100.300/PI, Rei. Ministro Castro Meira, Pri84 de 100
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meira Seção, DJe 25/05/2009. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC
122629/ES, Rei. Ministro Benedito Gonçalves, P Seção, julgado em 13/11/2013, DJe
02/12/2013)
Do voto condutor do acórdão, destaque-se elucidativo trecho, que deixa
clara a razão pela qual a atuação do MPF, em situações tais, leva à competência da Justiça Federal:
"Se a União detém o capital majoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse a apuração de atos ilícitos praticados pelos seus
dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial. De outro lado, tendo sido o Ministério Público Federal o autor da ação civil pública, a
competência da justiça federal é indeclinável, conforme entendimento jurisprudencial pacífico da Primeira Seção do STJ"
Mais recentemente, em 26 de agosto de 2014, o Superior Tribunal de Justiça ratificou tal posicionamento no julgamento do Recurso Especial 1249118/ES, demanda
que envolvia a prática de improbidade administrativa no âmbito de sociedade de economia
mista cujo capital majoritário pertence à União, no caso, a Companhia Docas do Espírito
Santo- Codesa:
CONSffiUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVI L. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA
CELEBRAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM PREJUÍZO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CODESA). DECÚNIO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA.
PRESENÇA DO MlNISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO COMO ACIONISTA MAJORITÁRIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA.
1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa para apurar responsabilidades pela prática de irregularidades consistentes na
celebração de acordos judiciais em demandas trabalhistas por valores superiores
àqueles aos quais a Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo havia sido condenada, acarretando prejuízo de R$ 502.443,57 (fi. 25), cujo valor atualizado para a presente data corresponde a R$ 1.001.473,78 (um milhão, mil quatrocentos e setenta e
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três reais e setenta e oito centavos), conforme os critérios da Tabela Prática do TJSP.
2. A específica questão sobre a competência para processar e julgar ação de improbidade para apuração de atos em prejuízo da Codesa foi solucionada no recentíssimo julgamento do AgRg no CC 122.629/ES, Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe
2/ 12/2013, quando a colenda Primeira Seção consignou que "o mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado
ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal (AgRg
no AgRg no CC 104.375/SP. Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção. DJe
04/ 09/2009)". No mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 40534/RJ, Rei. Min.
Teori Albino Zavaski, DJU de 17.05.04; AgRg no CC 107.638/SP. Rei. Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, DJe 20/4/2012; CC 116.282/PR, Rei. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/2011; CC 112.137/SP, Rei. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 1°/12/2010.
3. No mesmo julgamento (AgRg no CC 122.629/ES), a Primeira Seção reconheceu
a presença de interesse jurídico ao afirmar que, " Se a União detém o capital
majoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse
a apuração de atos ilícitos praticados pelos seus dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial." Em idêntico sentido - inclusive versando caso análogo que envolve a Companhia Docas do Rio de Janeiro - o entendimento perfilhado no REsp 1281945/ DF, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1°/12/2011, que trata de hipótese em tudo semelhante ao caso
concreto.
4. Assim, adotar entendimento diverso do aqui exposto desaguaria em j ulgamento
flagrantemente contraditório à orientação fixada pela Colenda Primeira Seção nos
autos do Confl ito de Competência 122.629/ES, oportunidade em que, debruçando-se sobre a específica questão aqui debatida, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da justiça federal.
5. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO 987 "a presença de sociedade de economia mista em procedimento investigatório não
acarreta, por si só, na presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da
União" - em nada conflita com o entendimento aqui exposto, já que. no caso con~6
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ereto, o interesse da União não fora presumido, mas sim evidenciado pela sua
condição de acionista majoritária da Codesa, ostentando nada menos que

89,271% das suas ações e o controle acionário da mencionada sociedade de economia mista, que somente no ano de 2013 recebeu dos cofres públicos aportes financeiros superiores a 90 milhões de reais, de modo que é inegável o interesse
da União em investigar danos causados, em última análise. ao seu próprio patrimônio.

6. Os precedentes do Colendo STF mencionados pelo nobre causídico da Tribuna,
na sessão de 6.2.2014, não se amoldam ao presente caso, na medida em que neste a
competência foi fixada não somente pelo polo ativo da demanda, mas também
pelo já reconhecido interesse da União no feito.

7. Recursos Especiais providos.
(REsp 1249118/ES. Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 26/08/2014, DJe 28/11/2014)
Destacam-se as seguintes passagens do voto condutor do julgamento do
Recurso Especial 1249118/ES, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2014:

( ...) São dois, portanto, os aspectos que determinam a competência da Justiça Federal no caso concreto.
O primeiro deles consiste no fato de a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, o que, nos termos dos precedentes desta Corte, é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, conforme julgados que acrescento ao anteriormente transcrito para corroborar essa orientação: (...) O segundo aspecto que determina a competência da Justiça Federal diz
com a presença do interesse jurídico manifestado pela União em relação à Ação Civil
Pública que visa apurar atos de improbidade praticados em detrimento da CodesaCompanhia Docas do Espírito Santo, sociedade de economia mista cujo controle acionário é titularizado pela União, com nada menos que 89,271% das suas ações (fi.
44), informação corroborada pelo Relatório de Administração do exercício de 2007,
disponível em "http##ww.codesa.gov.br/site-1...inkCiick.aspx?fileticket=evASCk Ou
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Dc%3D&tabid=108&1anguage=en-US", nestes termos:
(...) Nesse cenário, não restam dúvidas quanto à competência da Justiça

Federa l, ~

pela presença do Ministério Público Federal no polo ativo da Ação Civil Pública
de Improbidade Administrativa,

~

pelo reconhecido interesse econô-

mico-jurídico da União em relação à apuração de irregularidades em detrimento do patrimônio de sociedade de economia mista cujo capital é formado majoritariamente por verbas federais, tendo a União a qualidade de acionista controladora.
(...) Ora, se a sociedade de economia mista recebera, só no ano de 2013, aporte superior R$ 90 milhões pela União, dúvida não há quanto ao interesse desta última
na apuração de atos de improbidade que lesaram o conjunto de bens, direitos e
obrigações da Codesa, que, em última análise, constitui patrimônio do próprio
ente público, como largamente demonstrado. (... )"
Em reforço aos argumentos ao norte expendidos, é de se ver que a

s• Câ-

mara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, órgão revisional e de coordenação de matérias vinculadas ao patrimônio público no âmbito do MPF, já se posicionou
no sentido de que os atos de improbidade de administrativa praticados em detrimento da
Petrobras S/A são de competência da Justiça Federal. Eis o teor do acórdão:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU. TC 008.467/200S-9. PETROBRAS S.A. SEDE
REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS. CONTRATO N° 295.2.147.00-9 FIRMADO COM A EMPRESA COMTRAC ELETRÔNICA LTDA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO TRONCAUZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS FEDERAIS.
CAPITAL SOCIAL MAJORITÁRIO PERTENCENTE À UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS PARA MEDIDAS I NVESTIGATÓRIAS CABÍVEIS. REDISTRIBUA-SE

O FEITO.

(S• CCR, !C

1.25.000.002442/2012-16, Relator Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino
Neto, Voto 9848/2014, julgado na 838a Sessão da

sa CCR, de 15/10/2014)

Em suma, diante da reunião do interesse jurídico e do interesse econômico
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da União no julgamento da demanda, fixa-se a competência da Justiça Federal.
De outra parte, a par de a competência da Justiça Federal decorrer diretamente do interesse jurídico e econômico da União, na hipótese dos autos a competência federal também deflui da relação de continência entre os fatos especificamente narrados nesta
ação e o esquema criminoso instalado no seio da PETROBRAS para desviar recursos públicos
em benefício indevido de partidos políticos e agentes políticos federais.
De fato, consoante se extrai dos depoimentos prestados por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF na Ação Penal n° 5026212-82.2014.404.700080, cerca de
60% dos valores arrecadados na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS em razão da função ocupada por seu Diretor (1% do valor dos contratos) eram destinados a um caixa geral
operado por JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF, para posterior repasse a agentes políticos,
em sua grande maioria do Partido Progressista (PP).
Ou seja, as vantagens indevidas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA, as
quais constituem o objeto desta ação, não eram recebidas apenas para si, mas também para
terceiros - partidos políticos, Senadores da República e Deputados Federais (agentes políticos federais)81 .
No entanto, a mera opção do Ministério Público Federal de cindir o polo
passivo das ações, visando a otimizar a tramitação processual e a alcançar o ditame constitucional da razoável duração dos processos, evidentement e não pode resultar na modificação
da competência jurisdicional originária da Justiça Federal para todos os fatos, pois são todos
eles conexos/continentes e têm origem comum.
Nessa linha, aliás, o entendimento exposto pelo Juiz Federal Titular da 13•
Vara da Seção Judiciária do Paraná, SÉRGIO FERNANDO MORO, na Ação Penal n° 508336051.2014.404.700082,

mutatis mutandis:

"Relativamente à adequação formal, reputo razoável a iniciativa do MPF de
promover o oferecimento separado de denúncias a cada grupo de dirigentes de

80 Doe 13.
81 Consoante explicado no item I desta ação, serão objeto de ações específicas a partic.pação de
agentes políticos e partidos políticos como indutores e beneficiários dos atos de improbidade
imputados a PAULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes.
82 Ação Penal n° 5083360-51.2014.404.7000, Evento 9.
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empreiteiras.
Apesar da ex istência de um contexto geral de fatos, a formulação de uma única
denúncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a tramitação e
julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados à razoável duração
do processo.
[...]

Também é razoável a opção do MPF em incluir na denúncia, quanto aos crimes de
corrupção, apenas o pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa,
deixando para outras denúncias o pagamento a outros empregados do alto escalão
da Pet robras.
Apesar da separação da pe rsecução, oportuna para evitar o ag igantamento da
ação penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o Juízo como
competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP."
Diante disso, conclui-se que a Justiça Federal é definitivamente competente para o processamento e julgamento desta demanda, seja em razão do interesse jurídico da
União na apuração dos atos praticados por empregados públicos, seja por força do interesse
econômico da União em sociedade de economia mista na qual detém mais de metade do capital social e na qual injetou significativos recursos diretos, seja ainda em razão de se estar diante da relação de continência entre os fatos específicos descritos nesta ação e o esquema
de desvio de recursos públicos da PETROBRAS para abastecer o caixa de partidos políticos e
beneficiar agentes políticos federais.

X.2- Da Competência territorial da Seção Judiciária do Paraná:

Fixada a competência da Justiça Federal para julgar o fe ito, mister apontar
os motivos para se firmar a competê ncia territorial da Seção Judiciária do Paraná.
Em sede de improbidade administrativa, não havendo d isposição específica
na Lei 8.429/92 sobre competência, entende-se aplicável o regramento da Lei 7.347/85 (Lei
de Ação Civil Pública), em razão de ambas as ações voltarem-se à tutela coletiva - no caso,
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cidido o Superior Tribunal de Justiça83•
Assim, para a ação de improbidade administrativa a competência é a do local do dano, conforme exposto no art. 2° da Lei 7.347/8584•
Na hipótese dos autos, os danos causados pelos atos de improbidade administrativa praticados pelos réus podem ser nitidamente qualificados como danos difusos.
Tal se dá, essencialmente, porque: (1) os desvios de recursos públicos e os pagamentos de
propina atingem a todos os brasileiros, haja vista que estes exercem a titularidade indivisível
dos bens jurídicos lesados, e (2) os danos tiveram origem em diversas obras da PETROBRAS,
que foram realizadas em diferentes unidades federativas do país.
Especificamente sobre este segundo ponto, dissecando-se as obras em relação às quais foi acertado entre os réus o pagamento de propina, verifica-se que não se restringiram a um determinado complexo de obras ou sequer a um Estado da federação. Do
contrário, o pagamento de vantagens indevidas e o beneficiamento das empresas contratadas, em detrimento do pat rimônio público, ocorreu em diferentes projetos e obras da PETROBRAS - até mesmo porque, como já devidamente descrito, essa prática ilícita permeou
todos os contratos da empresa no período de 2004 a 2012.
Assim, ainda que se pretenda circunscrever o dano causado por tais condutas aos locais em que as obras foram realizadas, deve-se observar que os atos de improbidade descritos nas ações que estão sendo ajuizadas em conjunto, as quais dizem respeito a fatos umbilicalmente relacionados, relacionam-se a obras localizadas nos Estados do Paraná
(Refinaria Presidente Getúlio Vargas- REPAR, localizada em Araucária), da Bahia, do Maranhão, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Assim, na hipótese de circunscrição
do dano ao local das obras, todos esses locais seriam concorrentemente competentes para o
ajuizamento desta ação.
Entretanto, o dano ocasionado pelas condutas ímprobas descritas nesta
peça evidentemente não se limita no local das obras realizadas pelas rés. É que esta empresa

83 AgRg nos EDcl no CC 120.111/DF, Rela. Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, julgado em
08/05/2013, DJe 17/05/2013.
84 (Lei 7.347/85) "Art. 2° As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o
dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa."
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tinha participação ativa no Cartel de empreiteiras formado para fraudar o caráter competitivo
de todas as licitações realizadas pela PETROBRAS no período de 2004 a 2012. Assim, o fato
de ter acertado, em reuniões com as demais integrantes do Cartel, que somente realizaria
obras em determinados Estados da Federação não descaracteriza a conclusão de que ela
também é responsável pelos prejuízos decorrentes das licitações que não venceu, pois nestas
ela teve participação ativa consistente em deixar de apresentar propostas competitivas.
Portanto, pode-se afirmar que o resultado de cada uma das licitações fraudadas é imputável tanto a PAULO ROBERTO COSTA, por ter facil itado o funcionamento do
Cartel na PETROBRAS e se omitido em relação às providências exigíveis de sua função, quanto a cada uma das empreiteiras participantes do Cartel, por terem previamente acertado entre si as vencedoras de cada certame.
Com isso, pode-se concluir com segurança que os danos que fixam a competência para esta lide não são locais ou regionais, mas sim constituem danos de âmbito
nacional, porque: (1) afetam difusamente a todos os brasileiros, (2) as obras em que houve
pagamento de propina localizam-se em diversos Estados da Federação, dentre os quais o Estado do Paraná, e (3) os réus desta ação, por participarem de um Cartel com atuação em âmbito nacional, são igualmente responsáveis por todas as obras vencidas pelas empreiteiras
cartelizadas no período de 2004 a 2012.
Tratando-se de danos de âmbito nacional, aplicável o regramento do art. 93
da Lei 8.078/90, que confere competência concorrente aos foros das Capitais dos Estados e
do Distrito Federal em tais casos85• Assim, o foro federa l da Seção Judiciária do Paraná é
igualmente concorrente ao foro das demais capitais e do Distrito Federal, ou ao foro dos demais Estados em que foram realizadas obras identificadas nesta ação ou vencidas pelo Cartel
de empreiteiras.
Mas não é só. Diante da dificuldade em se delimitar o local do dano nas
ações de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a competência também pode ser definida em razão da prevalência da localidade onde se localiza a
85 (Lei 8.078/90) "Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal. é competente para a causa a
justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
11 - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou
regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência
concorrente."
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maior parte dos elementos probatórios, tendo como objetivos a celeridade processual, a
ampla defesa e a razoável duração do processo. Confira-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAL DO DANO- ART. 2° DA LEI 7.347/85. DIVERGÊNCIA QUANTO À AMPUTUDE DO DANO. PREVALÊNCIA DA LOCALIDADE ONDE SE LOCALIZAM A MAIOR PARTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREJUÍZOS MAIS GRAVES SOBRE A
SEDE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBUCOS ENVOLVIDOS. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA. CELERIDADE PROCESSUAL, AMPLA DEFESA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

1. Discute-se nos autos a competência para processar e julgar ação civil pública de

improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra servidores públicos e particulares envolvidos na prática de crimes de descaminho de cigarros oriundos do Paraguai e destinados ao Estado de Sergipe.
2. Não há na Lei 8.429/92 regramento específico acerca da competência territorial
para processar e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, tem-se aplicado, por analogia, o art. 2° da Lei 7.347/85, ante a relação de mútua complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se que a norma
de integração seja obtida no âmbito do microssistema processual da tutela coletiva.
3. A ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram.
4. No caso em análise, embora haja ilícitos praticados nos Estados do Paraná, São
Paulo e Sergipe, o que poderia, a princípio, caracterizar a abrangência nacional do
dano, deve prevalecer. na hipótese, a informação fornecida pelo próprio autor
da demanda de que a maior parte dos elementos probatórios da ação de improbidade encontra-se situada em São Paulo. Ressalte-se, ainda, ser tal locali-

dade alvo da maioria dos atos ímprobos praticados e sede dos locais de trabalho dos servidores públicos envolvidos.
S. Interpretação que se coaduna com o s princípios da celeridade processual,
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ampla defesa e duração razoável do processo.
6. Confl ito conhecido para declarar competente o juízo federal de São Paulo, o suscitante.
(CC 97.351/SP, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
27/05/2009, DJe 10/06/2009)
No caso concreto, a maior parte dos elementos probatórios desta ação
encontra -se em Curitiba/PR, localidade em que foram apurados os fatos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal e onde estão em curso as ações penais n°' 508335189.2014.404.7000,

5083401-18.2014.404.7000,

5083360-51.2014.404.7000,

5083376-

05.2014.404.7000, 5083258-29.2014.404.7000"", em que se imputam ilícitos penais correlatos
aos atos de improbidade administrativa aqui descritos.
Sobre a questão, ao definir a competência territorial da 13" Vara Cnminal da
Seção Judiciária de Curitiba para o julgamento de ação penal decorrente da Operação Lava
Jato, o Juiz Federal Titular SÉRGIO FERNANDO MORO levou em conta, entre outros motivos,

a origem comum de toda a investigação:
AÇÃO PENAL N° 5026212-82.2014.404.7000/PR , Evento 3:
" (...) Oportuno ainda destacar, nessa decisão, que a competência deste Juízo para a
presente ação penal já foi objeto de deliberação na decisão datada de 24/02/2014
do processo 5001446-62.2014.404.7000 (evento 22), justificando-se, em apertada
síntese, pelos crimes conexos de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes contra a Administração Pública e crimes de tráfico de drogas, com consumação
em Londrina e Curitiba, além da origem comum de toda a investigação criminal.
Observo, aliás, que o crime de lavagem de produto de tráfico de drogas, com consumação em Curitiba, já foi objeto de denúncia em separado (processo 502568703.2014.404.7000). Apesar da separação, oportuno para evitar o agigantamento da
ação penal com fatos conexos, mas distintos, remanesce o Juízo como competente
para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP. (AÇÃO PENAL N° 502621282.2014.404.7000/PR, Evento 3)

86 Distribuidas para a 13° Vara Criminal da Seção Judiciária de Curitiba.
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Da mesma forma, a tramitação das ações de improbidade administrativa
neste foro constituirá faci litador para a ampla defesa dos réus, haja vista que algumas das
pessoas físicas arroladas no polo passivo encontram-se custodiadas em Curitiba, e nesta Seção Judiciária também se processam as ações penais a que respondem os réus. Evidentemente, também é aqui onde o processo terá duração mais condizente com o princípio constitucional da celeridade processual.
Assim, também por esse critério é o foro federal da Seção Judiciária de Curitiba o competente para o julgamento desta demanda.
Em conclusão, analisadas as diferentes perspectivas pelas quais se pode entender a delimitação da competência territorial para as ações de improbidade administrativa,
conclui-se que em todas as opções o foro federal da Seção Judiciária do Paraná é competente para o processamento e julgamento desta demanda, no caso concreto. Em síntese:
a) no caso de reconhecimento de dano de âmbito nacional, o foro da Seção
Judiciá ria do Paraná é competente de modo igual aos demais foros federais das capitais dos
Estados e do Distrito Federal para o julgamento desta demanda;
b) no caso de reconhecimento de dano- de âmbito nacional ou local- circunscrito aos locais em que o Cartel de empreiteiras atuou (incluindo as licitações em que as
empresas rés desta ação volunta riamente deixaram de participar em razão do acordo celebrado no âmbito do Cartel), o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de modo
equivalente aos foros federais que circunscrevem os locais de realização de todas as obras
vencidas pelo Cartel;
c) no caso de reconhecimento de dano - de âmbito nacional ou local - circunscrito aos Estados em que foram realizadas as obras que ocasionaram os pagamentos de
propina identificados nesta ação, o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de
modo idêntico aos foros federais dos demais Estados em que foram realizadas tais obras;
d) no caso de prevalência da localidade onde se localiza a maior parte dos
elementos probatórios (consoante jurisprudência do STJ), é o foro da Seção Judiciária do Paraná o competente.
Diante disso, em vista da extensão nacional do dano, dos locais de realiza95de 100
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ção das obras que geraram o pagamento de propina e da localização dos elementos probatórios, e em atenção aos princípios da celeridade processual, da ampla defesa e da duração
razoável do processo, firma-se a competência da Seção Judiciá ria de Curitiba para o processamento e julgamento desta demanda.

X.3 - Da Competência pela Prevenção
Cumpre, ainda, apontar que já tramita na 2a Vara Federal de Curitiba a ação
de improbidade administrativa n° 5006628-92.2015.4.04.7000, ajuizada em face de PAULO
ROBERTO COSTA, da pessoa jurídica ENGEVIX ENGENHARJA S/A e sua holding, além de seus
administradores.
Referida ação de improbidade administrativa tem a mesma causa de pedir
desta ação- o recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA e outros
Diretores da PETROBRAS, pagas pelas empreiteiras que compõe o cartel que atuou na companhia, ao menos, no período de 2004 a 2012 ..
Assim, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil, há conexão entre esta ação e a ação de improbidade administrativa n° 5006628-92.2015.4.04.7000, em curso nessa 2• Vara Federal de Curitiba.
Já restou explicado no item acima que às ações de improbidade administrativa aplica-se o regramento de competência previsto no art. 2° da Lei de Ação Civil Pública
(Lei 7.347/85), haja vista que ambas inserem-se no microssistema de proteção coletiva de direitos difusos.
Tal artigo contém disposição específica acerca da prevenção, a qual, diferindo das regras dos arts. 106 e 219 do Código de Processo Civil, estabelece a propositura da
ação como o momento processua l fixador d a competência por preve nção87•
Dia nte disso, a presente ação deve t ramitar na 2• Vara dessa Seção Judiciária, vez que se encontra preventa por força da prévia propositura e distribuição da
ação de improbidade administrativa conexa n° 5006628-92.2015.4.04.7000.

87 (Lei 7.347/ 85) "Art. 2° [...]
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto."
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XI - DOS PEDIDOS FINAIS.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL requer:
~ sejam NOTIFICADOS os réus para oferecerem manifestação escrita em

15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7°, da Lei 8.429/92;

Ql sejam INTIMADAS a UNIÃO e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS para integrarem o polo ativo da lide, nos termos do art. 17, §3°, da Lei 8.429/92,
c/c o art. 6°, § 3°, da Lei 4.717/92;

fl sejam CITADOS os requeridos para, querendo, oporem-se à pretensão
aqui deduzida, nos termos do § 9° do art. 17 da Lei 8.429/92, sob pena de revelia;

Ql seja o pedido julgado procedente para DECLARAR a existência de
relação jurídica decorrente da subsunção das condutas dolosas de PAULO ROBERTO COSTA
descritas nesta ação às hipóteses normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92,
ressaltando-se não estar incluído no pedido a condenação deste réu nas sanções do artigo
12 da referida lei118;
~ seja o pedido julgado procedente para CONDENAR os réus GALVÃO

PARTICIPAÇÕES S/ A, GALVÃO ENGENHARIA S/ A, ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN
ALBERTO LUSCHER CASTRO, EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO e DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO pela prática de ATOS DE I M PROBIDADE ADMI NISTRATIVA m ed iante
CONDUTAS DOLOSAS, com fundamento nos arts. 3°, 9°, 10 e 11, da Lei n° 8.429/92, com a
consequente aplicação das sanções do art. 12, I, da Lei 8.429/92. Na hipótese de V. Exa. não
entender pelo enriquecimento ilícito, requer a condenação nas sanções do art. 12, 11 ou m, da
Lei 8.429/92;

f) com relação à s a nção de ressarcimento ao e rá rio, a condenação
solidária dos réus, salvo Paulo Roberto Costa, nos termos dos artigos 275 c/c 942, caput, 2a
parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/92, no valor de R$ 75.640.231,62 (setenta e
cinco milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais, e sessenta e dois
centavos}, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do ilícito89;
88 Trata-se de pedido de declaração da existência de relação jurídica, consoante autoriza o art. 4°, l e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, e explicado no item VI.l desta peça.
89 Código Civil: Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
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com o Poder Público e de (2) receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
que as penalidades venham a abranger @) as pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo
econômico (GALVÃO PARTICIPAÇÕES S/A) que eventualmente atuem no mesmo ramo de
atividade da empresa GALVÃO ENGENHARIA S/A; {Q) as pessoas jurídicas (controladas,
subsidiárias etc.) cujos estatutos ou contratos sociais forem objeto de alteração para absorver
as atividades da(s) empresa(s) penalizada(s) e (f) outras sociedades empresariais que vierem
a ser criadas para contornar a ordem judicial, com a consequente comunicação à
Controladoria-Geral da União (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS)
e ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (Sistema Unificado de Fornecedores-

S!CAFI);

h) ainda, a condenação dos réus, salvo Paulo Roberto Costa 90, ao
pagamento solidário91 de danos morais coletivos em patamares suficientes para
desestimular a continuidade das práticas ilícitas, a ser arbitrado por V. Exa., em valores não
inferiores a 10 (dez) vezes o valor do dano material causado pelas condutas dos réus, o que
equiva le à fixação de indenização por danos morais coletivos não inferior a R$

756.40.2.316,21 (setecentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e
dezesseis reais, e vinte e um centavos).

D uma

vez julgados procedentes os pedidos, seja comunicado o Conselho

Nacional de Justiça (CNJ) para inclusão do nome dos ímprobos no Cadastro Nacional de
Condenados por Improbidade Administrativa;
j) por fim, a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial,
depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas, perícias e outras que se fizerem
necessárias.
Dá-se à causa o valor de R$ 832.042.547,83 (oitocentos e trinta e dois
milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais, e oitenta e três centavos).

Curitiba, 20 de fevereiro de 2015.
desde que o praticou; STJ, Súmulas 43 e 54.
90 Este pedido não inclui a condenação d e Paulo Roberto Costa, em respeito ao Acordo de
Colaboração firmado com o Ministério Público Federal.
91 Artigos 275 C/c 942, caput, 2• parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/92.
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FORCA TAREFA L AVA .JATO

EXCELENTÍSSIMO(A} SENHOR(A) JUIZ(A} FEDERAL DA 2" VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
PARANÁ:
DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS
AUTOS: 5006628-92.2015.4.04.7000

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA
JATO. PAGAMENTO DE PROPINA PELA EMPRESA
CONSTRUTORA OAS AO EX-DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA. POR
INTERMÉDIO DE EMPRESAS VINCULADAS A ALBERTO
YOUSSEF. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DA LEI 8.429/92 1•

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face de:

PAULO ROBERTO COSTA (ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS),
brasileiro, casado, nascido em 01/01/1954, filho de Paulo Bachmann Costa e
Evolina Pereira da Silva Costa, natural de Monte Alegre/PR, instrução, instrução
terceiro grau completo, profissão Engenheiro, portador do documento de idade
n° 1708889876/CREA/RJ, CPF 302612879-15, com endereço na Rua lvando de
Azambuja, casa 30, condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
atualmente recolhido em prisão domiciliar no Rio de Janeiro/RJ;
OAS S/A (OA5 ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/ A), pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ: 14.811.848/0001-05, com endereço na Avenida Angelica, 2330,
2346/2364, 9° andar, sala 904, Bairro Consolação, São Paulo, CEP 01228-200;

CONSTRUTORA OAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:
14.310.577/0001-04, com endereço na Avenida Angelica, 2330, 2346/ 2364, 7°
andar, Bairro Consolação, São Paulo, CEP 01228-200;

1 Sumário ao final da petição.
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COESA ENGENHARIA LTOA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:
13.578.349/0001-57, com endereço na Avenida Angelica, 2330, 2.346-2.364,
7° andar, Sala 701, Bairro Consolação, São Paulo, CEP 01228-200;
JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, vulgo "Léo Pinheiro", brasileiro,
natural de Salvador/BA, nascido em 29/09/1951, filho de Izalta Ferraz
Pinheiro e de José Aldemário Pinheiro, engenheiro, portador do RG
0091840740-SSP/ SP, CPF 078.105.635-72, com endereço na Rua Roberto
Caldas Kerr, 151. Edifício Planalto, Alto de Pinheiros, em São Paulo/SP,
atualmente recolhido na Polícia Federal de Curitiba;
AGENOR FRANKUN MAGALHÃES MEDEIROS, brasileiro, natural de Bom
Jesus da Lapa/SP, nascido em 08/06/1948, filho de Maria Magalhães
Medeiros e de Waldemar Lins Medeiros, engenheiro civil, portador do RG
587464148-SSP/SP, CPF 063.787.575-34, com endereço na Rua Lourenço de
Almeida, n° 580, apto. 121, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, atualmente
recolhido na Polícia Federal de Curitiba;
MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 13/08/1978,
filho de Maria Magnólia Coutinho de Sá e de Luciano Martins de Sá
Oliveira, administrador de empresas, portador do RG n° 0747408815SSP/ SP, CPF: 784.015.265-15, residente e domiciliado na Rua lperoig, 748,
apto. 32, Perdizes, na cidade de São Paulo/SP, atualmente recolhido na
Polícia Federal de Curitiba;
JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, brasileiro, natural de São
Paulo/SP, nascido em 09/01/1979, filho de Lucia Maria Nogueira Breghirolli
e de Antonio Fernando Breghirolli, administrador de empresas, portador do
RG 00668608703-SSP/SP, CP F n° 268.462.448-83, com domicílio na Rua
Apinajés, n° 640, apto. 111, Perdizes, em São Paulo/SP. atualmente recolhido
na Polícia Federal de Curitiba;
FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, brasileiro, natural de
Curitiba/PR, nascido em 29/05/1962, fi lho de Regina Maria Stremel
Andrade, engenheiro civi l, portador do RG 3029288-SESP/PR, CPF n°
650.599.059-34, com domicílio na Rua Desembargador Burle, n° 68, ap. 202,
Humaitá, no Rio de Janeiro/RJ;
JOÃO ALBERTO LAZZARI, brasileiro, nascido em 16/01/1952, filho de Rosa
Potrich, inscrito no CPF com o n° 168.303.690-53, residente e domiciliado
na Rua Jaques Felix, 96, apto. 22C, Vila Nova Conceição, na cidade de São
Paulo/SP;

nos termos a seguir expostos:

I- SÍNTESE E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO
A presente ação decorre dos desdobramentos cíveis das apurações realiza2 de95
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das no âmbito da Operação Lava Jato, relacionadas a crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem econômica e contra a administração pública, além de lavagem de di nheiro e organização criminosa.
Dentre os diversos delitos identificados, foi comprovada a existência de um
esquema controlado por diretores da sociedade de economia mista PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, por meio do qual empreiteiras ca rtelizadas contratadas para a execução
de obras da empresa acordavam o pagamento de um percentual dos valores dos contratos
como propina, em troca do beneplácito desses diretores à consecução de interesses das empreiteiras junto à PETROBRAS.
Esses recursos eram recebidos por operadores financeiros - profissionais
dedicados à lavagem do dinheiro - a mando dos diretores da PETROBRAS, que em segu ida
promoviam a repartição do dinheiro entre os próprios empregados da empresa, partidos políticos e agentes políticos.
Nesse contexto, a presente ação tem por objeto especificamente o recebimento de propina sob o comando do Diretor PAULO ROBERTO COSTA. para si e para terceiros, no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, pagas pela empresa CONS-

TRUTORA OAS, por intermédio de transacões fictícias via empresas de fachada operadas
pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF (arts. 9°, caput, 1, VII e X, 10 e 11 da Lei 8.429/92).
Almeja-se nesta ação, portanto, provimento declaratório da prática de atos
de improbidade administrativa pelo ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, PAULO

ROBERTO COSTA, e a condenação dos particulares que concorreram para a prática dos atos
ímprobos e deles se beneficiaram nas penas cominadas no art. 12, I, da Lei 8.429/92.
Registra-se que o ato de receber qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de função pública já constitui, por si só, ato de improbidade
(art. 9°, caput e VII, da Lei 8.429/92f, e notadamente se o pagamento adveio de quem tinha
2 (lei 8.429/92) "Art. 9• Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1• desta lei, e
notadamente:
[...]

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público;
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interesse com potencialidade de ser amparado por ação ou omissão do agente público (art.
9°, I, da Lei 8.429/92) 3 • Ou seja, não é necessário demonstrar que o pagamento tinha por
objetivo a prática de um ato específico pelo agente, ou que esse ato tenha sido efetivamente
praticado, sendo suficiente a demonstração do enriquecimento sem causa do agente público
e o interesse do corruptor em ações ou omissões daquele agente, consoante expressamente
dispõe o art. 9° da Lei 8.429/92.
Nos fatos narrados nos autos, entretanto, é possível ir além e demonstrar
concretamente a prática de atos comissivos e omissivos do ex-Diretor PAULO ROBERTO
COSTA em favor de interesses do Grupo OAS na PETROBRAS.

Em relação à omissão, PAULO ROBERTO COSTA tinha ciência do
funcionamento de um cartel de empreiteiras em detrimento da PETROBRAS e, cooptado
pelos pagamentos de propina, manteve-se conivente e omitiu-se nos deveres que decorriam
de seu ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as
providências cabíveis em seu âmbito de at uação. Assim, sua conduta também se amolda ao
inciso X do art. 9° da Lei 8.429/924 •
Tais atos, a par de configurarem enriquecimento ilícito, também causaram
evidente prejuízo ao erário e violaram os princípios da Administração Pública. Dessa forma,
também constituem atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei
8.429/92.
Registra-se que não é objeto desta ação o sobrepreço ocorrido em cada
licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas empreiteiras cartelizadas, derivados da
frustração da licitude de diversos procedimentos licitatórios da empresa em razão da atuação
do cartel em conluio com PAULO ROBERTO COSTA e outros empregados da PETROBRAS.
[...]."
3 (Lei 8.429/92) "Art. 9o [...]:
l - receber. para si ou para outrem. dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a titulo de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por acão ou omissão
decorrente das atribuições do agente público:
[ ...)."

4 (Lei 8.429/ 92) "Art. 9° [...]:
[...]
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício, providência ou declaracão a que esteja obrigado:
[ ...]."
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Ou seja, o sobrepreço decorrente da formação do cartel e de benefícios concedidos às
empresas cartelizadas nos procedimentos licitatórios será objeto de ações de improbidade
específicas para cada licitação ou contrato (art. 10, V e Vlll, da Lei 8.429/92) 5, limitando-se
esta ação ao recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA, pagas pelas
empresas rés.
Assim, serão objeto de ações autônomas:
a) os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e
de contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e Vlll, da Lei
8.429/92), e o ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos;
b) a participação de agentes políticos e partidos políticos como indutores e
beneficiários dos atos de improbida de imputados a PAULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes (art. 9°,

caput, l, VII e X, c/c art. 3°, ambos da Lei 8.429/92);

c) as vantagens indevidas pagas por outras empreiteiras a PAULO ROBERTO COSTA, aquelas pagas pelas empreiteiras a diretores e empregados do alto escalão de

outras áreas da PETROBRAS e, ainda, as va ntagens indevidas pagas pelas empreiteiras por
intermédio de outros operadores financeiros que não ALBERTO YOUSSEF (art. 9° caput, l, VII e
X, da Lei 8.429/92).

11- DA OPERAÇÃO LAVA JATO
Foi deflagrada, em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato, com o intuito, em um primeiro momento, de apurar diversas estruturas para lelas ao mercado de câmbio,
abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional.

5 (Lei 8.429/92) "Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta lei, e
notadamente:
[...]

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao
de mercado;
[ ...]

vm - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
[...]."
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Com o avançar das investigações, desvelou-se a existência de um gigantesco esquema criminoso envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as empresas GALVÃO ENGENHARIA, OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, GDK e SETAL, possibilitando que fosse fraudada a competitividade dos
procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os
anos de 2004

e 2014, majorando os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste cartel

de grandes empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados públicos do alto
escalão da PETROBRAS, notadamente dos então Diretores de Abastecimento e de Serviços,
PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, assim como foram recrutados, para a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos, ALBERTO YOUSSEF e outros grandes operadores e
doleiros em atividade no mercado negro brasileiro e internacional.
Em seus interrogatórios judiciais, prestados na Ação Penal 502621282.2014.404.70006, ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA revelaram dados que apontam para a prática de corrupção em diversas diretorias da Petrobras, ou seja, outros núcleos
de corrupção dentro da companhia, que também tinham o intuito de beneficiar o cartel de
empreiteiras e desviar verbas públicas para si e para agentes públicos e partidos políticos.
No âmbito criminal, os réus foram denunciados7 pela prática dos delitos de
organização crim inosa (art. 1°, § 1°, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa e passiva (arts. 333 e
317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/98) e crimes contra o sistema
financeiro nacional (arts. 16, 21, parágrafo único, e 22,

caput e parágrafo único, da Lei

7.492/1986). Tais condutas têm inegáveis reflexos no âmbito cível, em especial no campo
de aplicação das Leis 7.347/85, 8.429/92 e 12.846/13, entre outros diplomas legais8 •

6 Doe 13.
7 A denúncia relacionada especificamente a este caso foi oferecida nos autos n° 508337605.2014.404.7000/PR- Doe 55.
8 As provas obtidas nas investigações criminais realizadas na Operação Lava Jato foram
compartilhadas para utilização em ações de improbidade administrativa pelo Juízo da 13• Vara
Federal da Seção Judiciária de Curitiba, em decisão proferida nos autos n° 507369778.2014.404.7000/PR.
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ni- DA SISTEMÁTICA DE PAGAMENTOS DE PROPINA NA PETROBRAS

ni.l -O esquema de pagamento de prop ina.
As investigações revelaram a prática nefasta de pagamentos de propina por
empreiteiras nos contratos celebrados no âmbito da Petrobras, cuidadosamente orquestrada
e em porcentagem que girava em torno de ao menos 3% do valor das contratações, valor
que poderia ser bem maior no caso de aditivos.
Conforme descrito por PAULO ROBERTO COSTA e por ALBERTO YOUSSEF9
em seus interrogatórios na Ação Penal na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos
1025 e 1101), a partir do ano de 2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, houve o pagamento
de vantagens indevidas aos empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles indicadas
no montante de ao menos 3% do valor total dos contratos. O pagamento de propina também ocorria nas hipóteses de aditivos contratuais. ou seja, o percentual era calculado sobre o
9 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no

processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13:
"[...]
Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que
precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Inter rogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,

porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[...]
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que ...
Interrogado: - Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[...]"
No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"[...]

Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que ... desse porte maior, ela já sabia

que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1%.
[ ...]"
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valor total dos contratos e aditivos celebrados por empreiteiras com a PETROBRAS.
Na divisão das vantagens indevidas, o valor da propina repassada a PAULO
ROBERTO COSTA e às pessoas por e le indicadas, sobretudo operadores financeiros do mercado negro e integrantes do Partido Progressista (PP), era de ao menos 1% do valor total do
contrato, no âmbito da Diretoria de Abastecimento. Por sua vez, o valor da propina repassada
a empregados corrompidos da Diretoria de Serviços, em especial RENATO DUQUE, era de ao
menos 2%, també m do valor total do contrato, sendo que parte desses valores seria destinada a integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT)10• Há, ainda, inform ações de que à Diretoria Int ernacional da PETROBRAS ta m bém era devida uma parcela de propina, para distribuição ao Diretor e ao partido político responsável por sua indicação para o cargo11 •
10 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...)
Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes públicos, é isso?
Interrogado: -Perfeito.
Interrogado: - [...].Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do d iesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi
colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse
de Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para
o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de servico que era a Diretoria de Serviço.

[...)

Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: - Não.
Juiz Federal: -Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[...]"
11 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]

Juiz Federal: - E os diretores também da Petrobras também recebiam parcela desses valores?
Interrogado: -Olha, em relação à Diretoria de Serviços, era, todos, todos sabiam, que tinham um
percentual desses contratos da área de Abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT. Através da Diretoria de Serviços. Outras diretorias como gás e energia, e como exploração e produção,
também eram PT, então você tinha PT na Diretoria de Exploração e Produção, PT na Diretoria de
Gás e Energia e PT na área de serviço. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é
que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para, diretamente para o PT. Não era, não tinha participação do PP porque eram diretorias indicadas, tanto para execução do serviço, quanto para o negócio, PT com PT. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o
PT. A Diretoria Internacional, tinha indicação do PMDB. Então. tinha também recursos que
eram repassados para o PMDB, na Diretoria Internacional.
[...]

Interrogado: [...] Dentro da Diretoria Internacional, era o Nestor Cerveró, que foi indicado por um
político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB.
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A destinação de parcela relevante dos recursos recebidos sob o comando
de PAULO ROBERTO COSTA a integrantes do Partido Progressista decorria do fato de ter
sido este partido político o responsável pela indicação do réu para o cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS.12
Assim, na Diretoria de Abastecimento, o réu PAULO ROBERTO COSTA tinha a gerência e o comando da destinação dos recursos, dividindo-os para si e para terceiros.
Nessa Diretoria, o montante da propina, correspondente a 1% do valor dos contratos, era dividido, em média, da seguinte forma:

--+

60% era destinado a um caixa geral operado por JOSÉ JANENE e ALBER-

TO YOUSSEF até o ano de 2008, e somente por ALBERTO YOUSSEF a partir
de então, para posterior repasse a agentes políticos, em sua grande maioria
do Partido Progressista (PP)u;
[...]"
12 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]

Juiz Federal: - Uma referência na acusação que o senhor teria assumido essa posição de Diretor de
Abastecimento por conta de uma indicação política do ex-Deputado Federal José Janene. O que o
senhor pode me dizer a esse respeito?
Interrogado: -Perfeito. É, foi, esta correta essa colocação, a Petrobras, desde que eu me conheço
como Petrobras. as diretorias da Petrobras. e a presidência da Petrobras foram sempre por
indicação política. Eu dava sempre o exemplo aí, nas discussões aí, como General, ninguém chega
a General se não for indicado. Você, dentro de uma força, forças armadas, você para como Coronel
e se reforma como Coronel. Então, as diretorias da Petrobras, quer seja no governo Sarney, quer
seja no governo Collor, quer seja no governo Itamar Franco, quer seja no governo Fernando Henrique, quer seja nos governos do Presidente Lula, foram sempre por indicação política, e eu fui indicado, realmente, pelo PP. para assumir essa Diretoria de Abastecimento.
[...]
Interrogado: - O Conselho de Administração da Petrobrás, ela examina sua competência técnica, e
eu, nos 27 anos de companhia, antes de exercer a Diretoria de Abastecimento, todos os cargos que
eu exerci dentro da companhia foi especificamente por competência 1 técnica. Então eu fui gerente
da, principal gerente da maior unidade de produção da Bacia de Campos, de 1900 e ..., do ano de
2000, não, desculpe de 1990 a 95, por exclusiva competência técnica. Como eu mencionei aqui,
para chegar à diretoria da Petrobras não basta competência técnica, se não tiver a indicação
política. não chega. Então, o objetivo sempre do conselho é olhar a capacidade técnica e a indicação política que dá suporte àquela indicação.
[...]'

13 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13:
"[...]

Juiz Federal:- E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso?
Interrogado: -Muito bem. O que era para direcionamento do PP , praticamente até 2008, inicio
de 2008, quem conduzia isso, diretamente esse processo, era o deputado José Janene. Ele era o
responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e veio a falecer em 2010.
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-

20% era reservado para despesas operacionais, tais como emissão de

notas fiscais, despesas de envio etc;
- 20% eram divididos entre o próprio PAULO ROBERTO COSTA e os operadores do esquema, da seguinte forma:
- 70% eram apropriados por PAULO ROBERTO COSTA;
~ 30% eram retidos pelo falecido Deputado JOSÉ JANENE e, posteri-

o rmente, por ALBERTO YOUSSEF.
Em suma, a par de o réu PAULO ROBERTO COSTA auferir para si apenas
aproximadamente 14% do valor da propina, todo o montante de 1% do valor d os contratos
De 2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse trabalho passou a ser executado pelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E...
Interrogado: -Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, exat..., como funcionava, como
esse dinheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro tomava?

Inte:rrogado: -0 meu contato. Excelência, sempre foi a nível de Presidente e diretor das empresas,
eu não tinha contato com pessoal, vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato, passava-se algum tempo, que, depois de assinado o contrato, a primeira medição que a Petrobras faz de serviço é trinta dias; executa o serviço, a Petrobras mede e paga trinta dias depois.
Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo fin al de pagamento, tem um gap aí de
sessenta dias. Então, normalmente, após esse, esses sessenta dias, é que era possível então executar esses pagamentos. Então, o deputado José Janene, na época. ex-deputado porque em 2008 ele
já não era mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas. não é? Com o pessoal também não só a nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores então eram repassados para ele, e depois, mais na frente, para o Alberto Youssef. Agora,
dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato.
Não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então o que é que acontecia? É, vamos
dizer, ou o Alberto ou o Janene faziam esse contato. e esse dinheiro então ia para essa distribuição política. através deles, agora...
[ ...]

Juiz Federal: - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o
senhor recebia parte desses valores?
Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%. que era
para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um
pouco menos, 60% ia para o partido... 20% era para despesas. às vezes nota fiscal. despesa
para envio. etc. etc. São todos valores médios. pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E como é que o senhor recebia sua parcela?
Interrogado: -Eu recebia em espécie, normalmente na minha casa ou num shopping ou no
escritório. depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria.
Juiz. Federal: -Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Interrogado:- Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene.

...

[ ]"
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vinculados à Diretoria de Abastecimento era pago em razão do cargo de Diretor que ocupava, e era ele quem detinha, em conjunto com o Partido Progressista (PP), o comando sob o
caixa geral operado por ALBERTO YOUSSEF.
Esse esquema criminoso de pagamento de propinas pode ser descrito
como um processo de três etapas.

(1)

Conforme já

narrado

acima,

todas

as

empresas

cartelizadas

participantes do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e com outros
funcionários da Estatal, como RENATO DUQUE, um compromisso previamente estabelecido,
com promessas mútuas que foram reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de,
respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3%
do valor integral de todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo
inclusive ser superior a esse percentual em caso de aditivos contratuais. Operadores do
esquema, dentre os quais ALBERTO YOUSSEF, tinham pleno conhecimento do ajuste e
contribuíam ativamente para que ele funcionasse.
Como contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados da
PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de manterem-se coniventes

quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal,
omitindo-se nos deveres que decorriam de seus ofícios,

sobretudo o dever de

imediatamente informar irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos
de atuação.
Paralelamente,

também

fazia

parte

do

compromisso

previamente

estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, PAULO
ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE (este último não arrolado no polo passivo desta ação) e

outros empregados corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no
interesse da otimização do funcionamento do Cartel.
(2) Em um segundo momento, após o efetivo início dos procedimentos
licitatórios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente estabelecidos entre as
empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados vinham a ser confirmados
entre os agentes envolvidos.
Segundo o modus operandi da organização criminosa, as empresas
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integrantes do Cartel se reuniam e, de acordo com os seus exclusivos interesses, definiam
qual(is) delas iria(m) vencer determinado certame para. em seguida, apresentar o nome da
"escolhida" d iretamente ou por intermédio de operadores como ALBERTO YOUSSEF 14 , aos
empregados da PETROBRAS, entre eles PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e
outros.
Assim, tão logo PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro
empregado corrompido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebiam o nome
da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação, eles, consolidando
no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiam-se em relação ao
funcionamento do cartel e, quando necessário, passavam a tomar ou determinar as
providências necessárias para que a escolha se concretizasse.
Tais ajustes

e acertos entre as partes envolvidas, reconhecidos pelo próprio

ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Doe 13), não só consumavam
a promessa de vantagem por parte da empreiteira corruptora, como também a sua aceitação
pelos empregados corrompidos.
(3) A terceira e Liltima etapa no esquema de corrupção ora descrito se dava
logo após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da empreiteira
cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos pagamentos pela
PETROBRAS.
Nesse momento ALBERTO YOUSSEF, operador usado para o pagamento de
propinas a PAULO ROBERTO COSTA, passava a entrar em contato com os representantes da

14 Em seu interrogatório judicial 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13, ALBERTO
YOUSSEF respondeu que:
"[...]

Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então que elas se reuniam? Os executivos
dessas empresas confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Público Federal: - E, e como funcionava daí, depois que elas definissem a empresa que
seria a vencedora pra um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor
Paulo Roberto Costa?
Interrogado: - Era entregue umu lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era
dito quem ia ser, quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministério Público Federal: - Em qual momento era repassada essa lista?
Interrogado: - Logo que, que ia se existir os convites.
Ministério Público Federal: -Abriu o certame, a lista já era passada?
Interrogado: - Sim.
[...]"
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empreiteira selecionada para com eles iniciar as tratativas sobre aspectos específicos do
repasse das vantagens indevidas aos empregados corrompidos e demais agentes por eles
indicados, em decorrência da obra que seria executada.
Era nesse momento que os valores das propinas também começavam a ser
destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas por eles
indicadas.
O recebimento de tais valores se dava de diversas formas, destacando-se
principalmente quatro modalidades: 1) celebração de cont ratos simulados, com a indicação
de falsos objetos, com empresas de fachada, controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega de numerário em espécie no escritório de
YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores
em contas mantidas por ambos no exterior. A seguir, será detalhado o funcionamento das
duas primeiras modalidades.
Para facilitar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos
recursos que alimentaram o esquema criminoso:
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t.4. ~

CarteldeE~as
contratadas pela
Petrobras:

Odebttcht, UTC, Camargo
Correa, TECHINT1 And~

Gurit!rrez...M•nd@SJI.intor,
Promon,MPE, SfT.&J..
SOG,O.>.S,

Corru

o ativa

Cartel

111.2 - Pagamentos realizados por int ermédio de empresas de fachada operadas por

ALBERTO YOUSSEF
Restou apurado que um dos principais métodos para a lavagem do produto
dos crimes praticados pela organização criminosa em questão consistiu na celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, especialmente de serviços de
consultoria fictícios, e a emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas de
fachada.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro do esquema e do
mercado negro, lançou mão de quatro empresas para tal finalidade: MO Consultoria,
Empre'i teira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos. Enquanto as três primeiras
empresas, administradas e mantidas por WALDOMIRO DE OLIVEIRA e utilizadas sobretudo
por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não exerciam qualquer atividade empresarial, a empresa

GFD, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF, existia, mas jamais prestou serviços às
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empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, de modo que não há qualquer
justificativa econômica lícita para os pagamentos que delas receberam.
A ausência de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais tais
empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcionamento de fato no caso das empresas

MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, pode ser inferida faci lmente a partir dos
quadros abaixo expostos, nos quais constam o quantitativo e a relação de empregados que
com elas mantiveram vínculo trabalhista entre os anos de 2009 e 2014 (dados extraídos do
Sistema CNIS- Doe 27):

Quadro de empregados registrados

2014

MO Consultoria Comercial
Laudos Estatísticos Ltda

e

Empreiteira Rigidez

O

o

lo

lo
o

o
o

RCI Software e Hardware Ldta
GFD Investimentos Ltda

6**

1*

o

!o

lo

o

o

4**

4**

Nome empregado

Início vínculo

* MO Consultoria Comercial e Gabriela Finsterbush Neves 01/06/2011
Laudos Estatisticos ltda

** GFD Investimentos Ltda

-

o

o

o
o

o
o
Término
vínculo

-

24/01/2012

r-

Carlos Alberto Pereira da 01/06/2010
Costa

-

Damaris Cristina Marcatto

-

04/12/2012

Natalia Marcondes Lopes 05/07/2010
Patrinicola

--

Rute Santos Gonzales

15/09/2010

01/10/2012

-

--

Jefferson Cesar de Oliveira 18/01/2011

04/07/2011

Mareio Tadeu Silva Junior

04/10/01

01/01/2011

Bianca Roli Tancredi

01/09/2010

29/11/2011

Victoria Gímenez Santos 01/10/2010
Romano

29/12/2010

-

O reconhecimento de tais pessoas jurídicas como empresas de "fachada"
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utilizadas pelas empreiteiras contratadas pela PETROBRAS unicamente para a celebração de
contratos fraudulentos, emissão de notas fiscais falsas, recebimento, ocultação e repasse de
"propinas", foi realizado no curso das investigações por diversas testemunhas e também
pelos próprios agentes responsáveis pelas prática dos delitos.
WALDOMIRO DE OUVEIRA admitiu por ocasião de seu interrogatório na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167 - Doe 28) que foi responsável pela
gestão das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, figurando
formalmente no quadro societário da primeira e possuindo procuração com amplos poderes
para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que cedeu tais empresas e suas respectivas
contas bancárias para ALBERTO YOUSSEF, a fim de que ele as utilizasse para o recebimento e
distribuição de vantagens indevidas. Além disso, WALDOMIRO reconheceu que, para ocultar
e dissimular a natureza dos valores recebidos, foram elaborados entre os depositantes e as
referidas empresas contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, assim como
emitidas notas fiscais "frias".
MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, ouvida na condição de testemunha no
curso da ação penal 5025699-17.2014.404.7000 (evento 454- Doe 29), afirmou que prestou
serviços de natureza contábil à organização criminosa chefiada por ALBERTO YOUS5EF por
intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria Contábil. Reconheceu, ainda, que
ALBERTO YOUSSEF teria utilizado a empresa GFD Investimentos, por ele controlada, e as
empresas

MO

Consultoria,

Empreiteira

Rigidez

e

RCI

Software,

controladas

por

WALDOMIRO, para a emissão de notas fiscais falsas, especificando que nenhuma delas
possuía estrutura física e de recursos humanos para a prestação de serviços que constavam
nas notas por elas emitidas.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, administrador formal da GFD
Investimentos,

também

reconheceu

em

seu

interrogatório

(ação

penal

5025699-

17.2014.404.7000, evento 475 - Doe 30) que tal empresa era gerida de fato por ALBERTO
YOUSSEF, que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio da celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos.
O próprio ALBERTO YOUSSEF, ao ser interrogado na ação penal n°
5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.101 - Doe 13) confessou que se utilizava das empresas
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software para operacionalizar o repasse de
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propinas oriundas de empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. De acordo com YOUSSEF,
ele efetuava o pagamento de 14,5% do valor da transação para WALDOMIRO DE OUVEIRA,
responsável pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos
fraudulentos com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fiscais frias
para justificar a transferência dos valores. Do mesmo modo, ALBERTO YOUSSEF também
reconheceu que se utilizava da empresa GFD para celebrar contratos ideolog icamente falsos
para receber repasses de propinas e comissionamentos oriundos de empreiteiras.
Ademais, além de não possuir empregados para a prestação de serviços de
consultoria, nunca se apresentou qualquer "produto" dos referidos contratos, até mesmo
porque YOUSSEF e seus subordinados não possuíam expertise no ramo dos supostos
contratos de consultoria.
Desta feita, ante o acima exposto é possível concluir que todos os contratos
celebrados por empreiteiras contratadas pela PETROBRAS com as empresas MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos são ideologicamente falsos, assim
como todas as notas fiscais por elas emitidas com supedâneo em tais avenças.
Tal estratagema foi em verdade utilizado pelo operador ALBERTO YOUSSEF,
única e exclusivamente para possibilitar, de forma oculta e simulada, o repasse das vantagens
indevidas pelas empreiteiras para PAULO ROBERTO COSTA e os demais destinatários por ele
indicados, agentes públicos e privados.
Com efeito, uma vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens indevidas
(propinas) nas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos,

WALDOMIRO

DE

OUVEIRA

e

ALBERTO YOUSSEF

operacionalizavam

transações subsequentes para a obtenção de numerário em espécie a fim de que fossem
entregues por ALBERTO YOUSSEF ou por seus emissários RAFAEL ANGULO, ADARICO
NEGROMONTE e JAYME (o "CARECA") a PAULO ROBERTO COSTA e aos demais agentes por
esse indicados. JAYME, o "CARECA", era contratado e pago para entrega de recursos por ser
policial federal, o que conferia maior proteção e segurança para o transporte de altos valores
em espécie, o que será objeto de ação específica.
A título ilustrativo, colaciona-se logo abaixo quadro consolidado15 que

15 Doe 31 -Informação n° 113/2014- SPEA/ PGR
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indica o montante total dos valores - ilícitos, conforme mencionado acima - que transitaram
pelas contas das empresas MO Consult oria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:

E~
ANO
CRlDITOS
EMPREITEIRA
RIGIDEZ

GFO
INVESTIMENTOS

!000

MO

RO SOFlWAR.E

U .308 843,19

2.657.682,96

2L548.369,95

10.577.054,39

SAQUES

1.607.770,96

57,1% 5320.238,00 24,5"

32$.543,00

CR~OITOS

1.216.0:0,37

16.755.459,38

20.008.845,08

OtBITOS

1.180.288,00

12.940.369,99

946.945,37

CR~OITOS

9.015.100,23

OtBIT05

8.760.637,55

SAQUES

5.164.513,66

CR~OITOS

3.564.357,31

otmos

3.820.402,50

SA.QUES

2.371.130,24

TOTAL CRtOJTOS

16.611.080.99

TOTA!.OÊBITOS

16.419.011,01

SAQUES~

21.700.721,79

O~BITOS

SAQUES

CONSULTORIA

2011

2010

2. 815.6~3.08

CHEQUES

9.143.414,86

35.739.750,08
5,4"

8.667.2.9 0,91

U8.810,88

10.174.079,93

2.512.700,00

L698.620,86 17,5" 1.493.700.00

47.469.887,23

>6.8%

4 2.425,00
72.061.782,01

65.568.061,69

60.717.172,95
11, 1"

762.241,00

to.44s.sn,az

6.475.046,53

58. 527.432,22

6.760.622,1Ei

58.186.655,06

8.187.914,16

L754.363,78

76.064.780,93

7.967.398,69

2.201.146,25

74.641.078,02

670.000,00

1.635.945,37

4.8"

L404.000,00 17,2" 1.030.460,00 58,7%

136. 1S2,S4

9.091.2.16,66

21,7%

2,8%

12,0%

16.834.72.2.,04

4.002.357,14

1,5%

67.953.702,28

55,0% 7.512.894,25

~""

4,466.921,28

11.108.276,30
66,5%

375.273,00

TOTAL

48.172.074,89

26.907.363,57

0,1"

36.277.172,46

19.971..045,45
1.116.900,00

19.000,00

2.013

2.630.970,77

14.071.07C,86

10.398.011,34

5,7%

20.830.230,20

57,3"

2.9%

2012
9.715.926,06

18.931.035,94

'·""

2.542.366,12
32.112.063,72

10.860.381,08

199.599.010,08

45.048.84l.l9

11.475.568,41

199.228.656,25

1,06" 3.772.620,.86 11,8" 2.5"24.160,00 23,2%

23.715.400,97

15,1%

11,9"

O quadro acima não só indica o grande volume de valores movimentados
pela organização criminosa, como também demonstra que no princípio, no ano de 2009,
grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em conta pelas empresas MO
Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software16, inclusive das empreiteiras cartelizadas,

era simplesmente sacado em espécie ou obtido mediante a emissão de cheques para
desconto sem identificação de conta creditada, ou seja, cheques sacados na boca do caixa. O
uso de empresas de fachada para saque de valores em espécie é uma figura clássica de
lavagem de ativos, quebrando o rastro do dinheiro ("paper trail").
Ressalta-se que YOUSSEF, além de operar em favor do esquema de PAULO
ROBERTO, também exercia atividades paralelas de câmbio no mercado negro, atuando como
verdadeira instituição financeira ilegal. Em razão disso, detinha imensa disponibilidade
financeira, inclusive em espécie no Brasil e em instituições bancárias no exterior, de forma
que poderia valer-se dessa disponibilidade para efetuar a divisão dos valores - nos
16 Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada diretamente por AlBERTO YOUSSEF,
verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evitar saques em espécie ou
depósitos a terceiros não identificados, transações estas que, segundo já sabia em decorrência de
sua vasta experiência como doleiro, poderiam chamar a atenção das autoridades fiscalizadoras.
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percentuais mencionados acima - e pagar, em espécie ou no exterior; aos destinatários.
De fato, nos anos subsequentes a operação de lavagem de dinheiro por
intermédio das referidas empresas de fachada passou a se refinar; pois ALBERTO YOUSSEF
determinou que WALDOMIRO DE OUVEIRA repassasse os valores recebidos das empreiteiras
para as contas de outras empresas por ele indicadas, dentre as quais as empresas de
17

LEONARDO MEIRELLES

:

LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, para

que nessas fossem em parte remetidos ao exterior e em parte objeto de saques em moeda
corrente e a entrega de valores a ALBERTO YOUSSEF.
A transferência de valores das contas de empresas controladas por
ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função muito
importante dentro do banco clandestino montado por M EIRELLES. Após receber recursos
ilícitos por intermédio de transferências bancárias efetuadas por empresas de fachada
utilizadas por YOUSSEF, inclusive as de WALDOMIRO, MEIRELLES transferia tais numerários
para o exterior com base em contratos de câmbio falsos e importações fraudulentas,
disponibilizando-os a terceiros que se utilizavam de seus serviços em troca do fornecimento
de valores em espécie no Brasil. Em contrapartida, uma parte de tais recursos recebidos em
espécie era repassada a ALBERTO YOUSSEF, metodologia esta que tornava a operação de
lavagem de ativos ainda mais rebuscada, d ificultando o rastreamento do dinheiro.
Assim, os clientes de MEJRELLES que entregavam dinheiro em espécie para
ele conseguiriam fazer pagamentos de seus fornecedores no exterior com dinheiro que
proveio de empresas controladas por YOUSSEF, diretamente e por intermédio de
WALDOMIRO DE OUVEIRA. enquanto YOUSSEF recebia dinheiro em espécie de outros
clientes de MEIRELLES em contraprestação das transferências bancárias que fazia para as
empresas de MEIRELLES e seguiam para o exterior em benefício dos terceiros clientes.
Assim, os valores recebidos pelas empresas controladas por YOUSSEF eram
diluídos em seu caixa e, a partir daí, eram realizados os pagamentos a PAULO ROBERTO e aos
agentes políticos por ele indicados.
O recebimento das vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA
17 Já denunciado na ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000, em trâmite perante a 13" Vara Federal
de Curitiba, pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de formação de
organização criminosa.
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comprova-se não só a partir de sua própria confissão em juízo, das declarações prestadas por
ALBERTO YOUSSEF e das transferências bancárias e contratos fictícios celebrados com empresas de fachada, mas também do vultuoso patrimônio de PAULO ROBERTO COSTA verificado

à época da deflagração d a Operação Lava Jato.
Nesse sentido, no dia em que foi cumprido mandado de busca e apreensão
em sua residência, PAULO ROBERTO COSTA possuía guardados R$ 762.250,00 (setecentos e
sessenta e dois mil. duzentos e cinquenta reais), US$ 181.495,00 (cento e oitenta e um mil,
quatrocentos e noventa e cinco mil dólares) e EUR 10.850 (dez mil e oitocentos e cinquenta
euros) em espécie, o que, tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada à época, comprova o fato de que efetivamente recebia sua parte da "propina" em dinheiro vivo18 • A esses montantes, somam-se USD 26 milhões (vinte e seis milhões de dólares
norte-americanos), escondidos em bancos suíços em nome de PAULO ROBERTO COSTA e
seus familiares, os quais estão sendo objeto de repatriação para o Brasil.

lll.3 - Pagamentos realizados por intermédio de contratos fictícios celebrados com a
empresa COSTA GLOBAL
Mesmo depois de PAULO ROBERTO COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, continuou recebendo propinas em decorrência de contratos firmados

à época em que foi Diretor da estatal, em especial nos casos em que a execução dos contratos se estendeu no tempo após a sua saída. As tratativas para o recebimento de tais vantagens indevidas pendentes foram efetuadas diretamente entre PAULO ROBERTO COSTA e os
executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para operacionalizar tais recebimentos o
referido réu se serviu da celebração de contratos fraudulentos de consultoria entre a sua em presa COSTA GLOBAL e as empreiteiras.
Nesse sentido, destaca-se que, no Cu rso da operação Lava Jato, foi apreendida uma p lanilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA, apontando contratos assinados e "em andamento" com a COSTA GLOBAL19, empresa do réu 20• Nestas planilhas estão re18 Doe 19: Autos n° 5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEXO 1.
19 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10- Doe 20.
20 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40%
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!acionadas, outrossim, construtoras que apa recem nas planilhas antes indicadas, com seus
contatos, constando, ainda, o valor dos pagamentos.
Com efeito, constaram nessa planilha a menção a contratos com as
empreiteiras: i) CAMARGO CORRÊA, empresa líder do Consórcio CNCC (que pagou propinas
a

PAULO

ROBERTO

COSTA

conforme

acusação

feita

na

ação

penal

5026212-

82.2014.404.7000, em trâmite na 13" Vara Federal de Curitiba), no valor de R$ 3.000.000,00;

ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de R$ 600.000,00; iii) lESA OLEO & GÁS, no valor de R$
1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no valor de R$ 665.000,00, todas integrantes do Cartel.
Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO COSTA, por intermédio da empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras corruptoras,
mas efet ivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com o montante consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas21:

MES/ANO
10/2012
11/2012
12/2012
1/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
7/2013
8/2013
9/2013
10/2013
11/2013
12/2013

TOTAL

CAMARGO
CORREA
5.331,00
5.331,00
5.331 ,00
5.331 ,00
10.662,00
98.831,00
94.181,00
5.631,00
193.031,00
99.481 ,00
93.850,00
99.481,00
2.158.550,00
2.875.022,00

ENGEVIX

65.695,00
65.695,00
32.847,50
32.847,50
32.847,50
65.695,00
295.627,50

lESA

93.850,00
93.850,00
93.850,00

281 .550,00

QUEIROZ
GALVÃO

93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00

563.100,00

TOTAL
5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
192.681,00
188.031 ,00
193.331,00
446.426,00
352.876,00
220.547,50
132.328,50
32.847,50
2.224.245,00
4.015.299,50

do capital social (ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000- ANEX06, p. 5- Doe 21).
21 Doe 22: Informação n 123/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da
República- SPEA/PGR.
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IV- DOS INTERESSES DAS EMPREITEIRAS NA PETROBRAS.

IV.l - O cartel de empreiteiras.
As apurações comprovaram que 16 grandes empreiteiras com atuação no
setor de infraestrutura associaram-se para, com abuso do poder econômico, dominar o
mercado de grandes obras de engenharia civil demandadas pela PETROBRAS e eliminar a
concorrência. Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes
obras realizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em impor preços maiores
aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência, tornar certa a contratação em
um volume determinado de obras e escolher as obras que lhes eram mais adequadas
conforme a região ou por conhecimento técnico, dentre outras vantagens.
O cartel atuante no mercado de obras da PETROBRAS teve composição
variável através do tempo. Assim, em uma primeira fase, que perdurou até meados da década
de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de "CLUBE", era formado pelos seguintes grupos
empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO CORREA, 4) TECHINT, 5) ANDRADE

GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE, 9) SETAL- SOG.
Contudo, após certo período de funcionamento, o "CLUBE" de grandes
empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para que o Cartel
pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a ser superado
referia-se ao fato de que o CLUBE não estava contemplando algumas das grandes
empreiteiras brasileiras, de sorte que persistia certa concorrência - mesmo que de forma
mitigada - em alguns certames para grandes obras da PETROBRAS. Além disso, houve
grande incremento na demanda de grandes obras da petrolífera.
Assim, a partir do ano de 2006, admitiu-se o ingresso de outras companhias
no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis) empresas. Diante
disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE: 10) OAS; 11) SKANSKA,
12) QUEIROZ GALVÃO, 13) lESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK, 16) GALVÃO ENGENHARIA.
Algumas outras empresas de fora do "CLUBE" ainda participaram e
venceram de forma esporádica determinadas licitações na PETROBRAS, mediante negociação
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com o "CLUBE". Essas empresas foram a ALUSA, FIDENS, JARAGUA EQUIPAMENTOS, TOMÉ
ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.
Assim, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa, o
cartel formado pelas empresas do "CLUBE" passou a vencer e adjudicar todas as licitações
para grandes obras na PETROBRAS. Para isso, o "CLUBE"

contava

com a participação em

conluio das empresas que controlavam o mercado relevante de engenharia e serviços na
referida Estatal, bem como com o auxílio dos diretores da PETROBRAS e funcionários
públicos por equiparação, RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA, que garantiam que
os intentos do grupo criminoso fosse atingido- conforme se verá nos itens adiante.
A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios econômicos
indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às empresas
participantes do "CLUBE" ao menos as seguintes vantagens - ressaltando-se gue os atos
concretos de fraude às licitações e sobrepreco decorrentes do funcionamento do cartel, com
o beneplácito de PAULO ROBERTO COSTA, serão objeto de ações autônomas:
a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia-se a
ocorrência de sobrepreço no custo das obras;
b) as empresas integrantes do "CLUBE" podiam escolher as obras que

fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou aptidão técnica,
afastando-se a competitividade nas licitações dessas obras;
c) as empresas ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas
inerentes à confecção de propostas comerciais efetivas nas licitações que
de antemão já sabiam que não iriam vencet2;
22 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter custos menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não sairiam
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma proposta "séria", a qual chegava a custar de R$ 2 milbões a R$ 5 milhões, conforme a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma
aparência de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os
custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, dispendiam valor
substancialmente menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras
tomavam conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço
superior aquele.
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d) eliminava-se a concorrência por meio de restrições e obstáculos

à

participação de empresas alheias ao "CLUBE".
Com efeito, com a finalidade de balizar a condução de seus processos
licitatórios, a PETROBRAS estima internamente o valor total da obra, mantendo em segredo
tal montante dos interessados. Além disso, ela estabelece, para fins de aceitabilidade das
propostas dos licitantes interessados, uma faixa de valores que varia entre -15% ("mínimo")
até + 20% ("máximo") em relação a tal estimativa.
Contudo, conforme já apurado pelo TCU 23 e também recentemente pela
PETROBRAS, a partir de Comissões Internas de Apuração constituídas para analisar os
procedimentos de contratação adotados na implantação da Refinaria Abreu e Lima -

RNEST 24, em Ipojuca/PE, e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)25, em
Itaboraí!RJ, é possível vislumbrar que o valor das propostas das empresas vencedoras do
certame- participantes do Cartel -via de regra aproximava-se do valor máximo ("teto") das
estimativas elaboradas pela Estatal, em alguns casos até mesmo o superando.
Nesse sentido, a partir do referido material fornecido pelo TCU, consolidouse a seguinte tabela, com informações de alguns certames/contratos da PETROBRAS no
âmbito das Refinarias REPAR e RNEST:

23 Does 3 e 4: Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e ofício 0475/2014TCU/SecobEnerg, que a encaminhou, bem como mídia com cópia de peças de processos do TCU
mencionados na planilha.
24 Doe 5: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
da Refinaria Abreu e Lima - RNEST, em Ipojuca, no Estado de Pernambuco. Quanto aos anexos,
com a finalidade de não tumultuar a instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento
somente aqueles que foram considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão
juntados em evento autônomo.
25 Doe 6: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro- COMPERJ. Quanto aos anexos, com a finalidade de
não tumultuar a instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento somente aqueles que foram
considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão juntados em evento
autônomo.
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TECHINT• RS
2.709.341.946,33

2el
98.96%
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RS 4.226.197.411.48.

le4
88.70%

2. CAMARGO CORRtA.
R$ 4.451.388 145,30.

lei
94,94%

3 MENDES JUNIOR: R$
4583.856.912,18

2e3
97.11%

4. Consótc1o TECHINT•
TECHlNT eo ANDRADE
GUTIERREZ; RS
4.76-t.094.707.65

3e4
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1. Consórcio CONESTUHT·ODEBRECHT e
OAS:
1" RODADA
R$ 3260.394.026,95.
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3.209.798.726,57Após neogodaçio findou
no valor da tOlu r~ a
..on.lor contr•to·

RS 2.62.LS43.S34,67

RS 3.146.21Z.24L60
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l e4
1' RODADA
81,14%
l el
2' RODADA
84,89%

PteJ

RI
3.190.646.503,15

Prej

99,80%

A sistemática de decisões e atuação do grupo criminoso, para a
conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operandi bem
definido.
Inicialmente, RICARDO PESSOA, diretor da UTC ENGENHARIA, realizava e
coordenava as reuniões do CLUBE, as quais ocorriam na sede da ABEMI - Associação
Brasileira das Empre>as de Engenharia Industrial, ou nas sedes das próprias empreiteiras,
sobretudo da UTC ENGENHARIA no município do Rio de Janeiro ou em São Paulo.
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A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era usualmente
realizada por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram feitas convocações
mediante o envio de SMS, por meio de um "emissário" ou, ainda, pessoalmente.
De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas por vezes eram
lançadas pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões tomadas na
reunião. Para comprovar a existência desses encontros, vejam-se as anotações manuscritas de
reunião realizada no dia 29/08/2008 26, feitas pelo representante da empresa SOG OLEO E
GÁS, MARCOS BERTI, entregue espontaneamente pelo investigado colaborador AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NETO. Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e
ajustes de várias das empresas cartelizadas com relação a grandes obras da PETROBRAS.
Deste documento também se depreende a informação de que ele fora confeccionado na
reunião realizada no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria no dia 2S/09, o que
denota a periodicidade de tais reuniões. No mesmo sentido as anotações constantes do Doe

10.
O desenvolvimento das atividades do cartel alcançou em 2011 tamanho
grau de sofisticação que seus integrantes estabeleceram entre si um verdadei ro "roteiro" ou
"regulamento" para o seu funcionamento, intitulado dissimuladamente de "Campeonato
Esportivo". Esse documento, ora anexado (Doe 8), foi entregue pelo colaborador AUGUSTO

RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante de uma das empresas cartelizadas, a SETAL
(SOG OLEO E GÁS), e prevê, de forma analógica a uma competição esportiva, as "regras do
jogo", estabelecendo o modo pelo qual selecionariam entre si a empresa, ou as empresas em
caso de Consórcio, que venceria(m) os cert ames da PETROBRAS no período.
Vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX, confirmam
essa organização e dissimulação no cartel. Em papel intitulado "reunião de bingo", por
exemplo, são indicadas as empresas que deveriam participar de licitações dos diferentes
contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado "proposta de fechamento do bingo
fluminense", são listados os " prêmios" (diferentes contratos do COMPERJ) e os "jogadores"
(diferentes empreiteiras). Em outro doeu menta, uma "lista de novos negócios (mapão) 28.09.2007 (...)", são indicadas obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma propost a
de quem seriam as construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por siglas em
26 Doe 7: Item n° 01 do Auto de Apreensão formalizado.
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vários casos dissimuladas. Há diversos outras tabelas representativas da divisão de mercado,
como aquela chamada "avaliação da lista de compromissos" -

todas no Doe 9 27.

Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da PETROBRAS
entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas pelo investigado
28

colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NET0.

O cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus membros, que
realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição entre as empresas, de
forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo - em detrimento da contratante,
que no caso era a PETROBRAS.
De forma a tornar o cartel ainda mais eficiente, as empreiteiras cartelizadas
corromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS, oferecendo-lhes
vantagens indevidas para que estes não só se omitissem na adoção de providências contra o
funcionamento do "CLUBE", como também para que estivessem à disposição sempre que
fosse necessário para garantir que o interesse das cartelizadas fosse atingido.
O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos
de 2004 e 2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da PETROBRAS a
exemplo da REPAR (localizada em Araucária, no Paraná), RNEST, COMPERJ, REVAP e
REPLAN, de responsabillidade das Diretorias de Abastecimento e Serviços. ocupadas em

grande parte deste período pelo réu PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE,
respect ivamente.

IV.2 -

Do interesse das empreiteiras em atos comissivos e omissivos de PAULO

ROBERTO COSTA

As empreiteiras participantes do Cartel, e notadamente a CONSTRUTORA
OAS, tinham interesse na omissão de PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros

empregados da PETROBRAS, que deveriam manter-se coniventes quanto

à existência e

efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal, omitindo-se nos deveres
que decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades
e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
27 Autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSA09, fls. 04/30.
28 Doe 7: Itens n° 02 a 09 do Auto de Apreensão.
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Paralelamente, quando fosse necessário, era do interesse das empresas
cartelizadas que PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros empregados
corrompidos praticassem atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da otimização
do funcionamento do Cartel.
A título de exemplificação é possível apontar que PAULO ROBERTO COSTA
e RENATO DUQUE tomavam as providências necessárias, por si próprios ou influenciando os
seus subordinados, para promover: i) a aceleração dos procedimentos licitatórios e de
contratação de grandes obras, sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta
avaliação da obra, inclusive o projeto básico; ii) a aprovação de comissões de licitações com
funcionários inexperientes; iii) o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com
as empresas integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos
certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras
selecionado pelo "CLUBE"; v) a inobservância de normas internas de controle e avaliação das
obras executadas pelas empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de determinados assuntos
da avaliação que deveria ser feita por parte do Departamento Jurídico ou Conselho
Executivo; vii) contratações diretas de forma injustificada; viii) a facilitação da aprovação de
aditivos em favor das empresas, mLiitas vezes desnecessariamente ou mediante preços
excessivos.
Destaque-se, todavia, que, muito embora em todos os contratos firmados
pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA e os demais
empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente se abstido de praticar os
atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência do Cartel e tomando a
providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a prática de atos de ofício em
favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado acima, somente ocorreu em alguns
casos específicos, quando se fazia necessário.
De qualquer sorte, consoante já esclarecido acima, os atos concretos que
causaram prejuízo ao erário em cada licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas
empreiteiras cartelizadas não são objeto desta ação e serão tratados em ações específicas, a
serem ajuizadas após a conclusão das investigações.
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V- DO PAGAMENTO DE PROPINA PELA CONSTRUTORA OAS.

V.l- Os contratos da CONSTRUTORA OAS em que houve pagamento de propina29 •
Como resultado do funcionamento do cartel e da corrupção de empregados da PETROBRAS anteriormente descrita, a CONSTRUTORA OAS, por intermédio de consórcios30, obteve sucesso na formalização de contratos com essa estatal em procedimentos
relacionados à Diretoria de Abastecimento, comandada, à época, por PAULO ROBERTO COSTA31.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia um
acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do cartel e o então
diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3% do valor total dos contratos celebrados por elas com a
referida Estatal.
Em contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem no cumprimento dos
deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLU BE", bem como, quando necessário, praticar atos comissivos no
interesse de funcionamento do cartel.
Tanto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF admitiram que

o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos e aditivos celebrados
pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o comando da Diretoria de
Abastecimento 32•
29 Considerando-se que os arquivos digitais contendo os instrumentos contratuais jurídicos e
respectivos anexos mencionados neste tópico são muito numerosos, os mesmos serão juntados em
evento autônomo, por meio do depósito de DVD em cartório.
30 (lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se-ão as seguintes normas:
[...]

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio. tanto na
fase de licitação quanto na de execução do contrato."
31 Paulo Roberto Costa fo i Diretor de Abastecimento da Petrobras no período entre 14/05/04 a
29/04/12.
32 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
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Assim, em decorrência dos contratos abaixo descritos, todos celebrados no
período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupou a Diretoria de Abastecimento da Petrobras, houve a promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor do contrato original e respect ivos aditivos.
Do montante referente à alud ida vantagem indevida, coube a JOSÉ

ALDEMÁRIO

PINHEIRO

FILHO

("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO
ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLLI, na condição de administradores e agentes da CONSTRUTORA
OAS, efetuar a promessa e determinar e operacionalizar o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a 1% do valor do contrato.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador da organização criminosa,
teve papel fundamental nessa corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim
como participava das tratativas acerca das propinas envolvidas. Com efeito, YOUSSEF expressamente menciona que tratava com AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS sobre o
pagamento de propina.33.
Diante de tal quadro, pode-se afirmar que, em todos os contratos abaixo
descritos, a CONSTRUTORA OAS, por seus administradores e agentes JOSÉ ALDEMÁRIO

PINHEIRO

FILHO

("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKLIN

MAGALHÃES

MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO ALBERTO
LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OUVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA
BREGHIROLLI, após reunirem-se com os representantes das demais empreiteiras carteliza das e definirem o vencedor do certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens
indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato ou aditivos34•
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA,
este, no período entre a abertura das licitações e as assinaturas dos cont ratos, manteve-se
YOUSSEF- Doe 13.
33 Autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32- Doe 13.
34 Consoante depoimento de YOUSSEF, autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32 - Doe
13.
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conivente quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a esco-

lha interna do Cartel para a execução das obras se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito
de sua Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmado que, por intermédio de consórcios, a empresa
CONSTRUTORA OAS venceu os certames abaixo identificados, ALBERTO YOUSSEF efetuou

tratativas com os Diretores da empresa para ajustar a forma de pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por; PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a 1% do valor de cada contrato original e aditivos.
Concretizadas, em relação a cada contrato e aditivos, promessas de vantagem indevida por parte dos Diretores da CONSTRUTORA OAS, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e
por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os
respectivos pagamentos.
Assim, a partir de tal modus operandi, e tendo em vista que o pagamento
de vantagens indevidas ocorreu em todos os contratos de interesse da Diretoria de Abasteci mento da PETROBRAS firmados com a CONSTRUTORA OAS, pode-se afirmar com convicção
que houve o pagamento de propina em relação a todos os contratos, e respectivos aditivos, a
seguir descritos.
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12 CONTRATO
Celebrado com CONSÕRCIO integrado pela OAS
1.1 • Instrumento Contratual Jurídico (ICJ)

0800.0035013.07.2

1 .2 ·Objeto do contrato

Construçilio e monta cem da ISBL da Carteira de
Gasolina e UGtiE HDT de lnst~vels da Carteira de
Coque" da Refinaria Getúlio Vargas-REPAR71,

localizada na cidade de Araucâria/PR

1.3 - Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)
1.4- Diret oria da PETROBRAS interessada
Diretor

R$ 1.475.523.356,00
Diretoria de Abasteci menta
PAULO ROBERTO COSTA

1.5 ·Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1) OAS AS l 079.593.081.66

2)0DEBRECHT Coruorclo c/OAS
3) UTC Com:drc,o .:.jOAS
4) CAMARGO CORAEARS Z.273.ll7.ll3.17
5) PROMON Consórc~P ~/CA.MARGOCOR~EA
6) ANDRADE GUTIERREZ
71 ENGEYIX
8)GOK
9)1ESA
10) MENDES JUNIOR
ll)MPE
12) QUEIROZ GALVÃO
13) SKANSKA
14) TECHINT
IS) ALUSA
16)CARIOCA
17) CONSTRUCAP
18)BECHTH
19) CONSTRAN
201 CONTRERAS
21)SAMSUNG
22) SQIAHIN

1.6- Processo lidtatório
Início

!)INTEGRANTE DO CARTEL
2) INTEGRANTEDO CARTEL
3) INTEGRANTE DO CARTEL
411NTEGRANTE DO CARTEL
5)1NTEGRANTE DO CARTEL
6)1NTEGRANTE DO CARTEL
7)1NTEGRANTEDO CARTEL
8) INTEGRANTE DO CARTEL
9)1NTEGRANTE DO CARTEL
10)1NTEGRANTE DO CAATEL
11) INTEGRANTE DO CAATEL
12)1NTEGRANTEDOCAATEL
13)1NTEGRANTE DOCARTEL
14) INTEGRANTE DOCARTEL
15) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
16) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
17) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

10/05/2007
Ucitaç~ocancelada

e:m ra~o do valor excessivo das

propostas, sendo autorizada a contrataçilio direta do
Consórcio CONPAR, cornposto por ODEBRECHT, UTC e
OAS

Resultado
Signatário do contrato pela OAS
1.7 - Consórcio contratado

AGENOR FRANKU N MAGALHÃES MEDEIROS
CONSÓROO CONPAR
51!16 ODEBRECHHT
25!16 UTC
24!16 OAS

Composição do consórcio
Data de assinatura do contrato

13/08/2007

1.8- Execução de> ICJ n• 0800.0035013.07.2
Início

Término com aditivos

10/09/2007
24/05/2013

1.9- Valor do ICJ n• 0800.0035013.07.2 a ser considerado para fins de cillculo da vantagem
indevidamente recebida•
•val or Inicial +Aditivos maJoradores firmados durante a&estlo de PAULO ROBERTO COSTA (H/05/1004 ~ 29/04/1012}

Valor inicial
Aditivo • 06/06/2008 (Planilha de aditivos)
Aditivo · 17/11/2008 (Aditívo 2)

R$ 1.821.012.130,93
RS 6.196.729,27
R$ 258.681,39

Aditivo - 17/11/2008 (Aditivo 3)
Aditivo • 03/02/2009 (Adltlvo4)

RS 828.226,03
R$9.875.000,()0

Aditivo - 17/04/2009 (Aditivo 5)

RS 29.601.051, 52

Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo

R$ 20.501.924,03
R$ 3 .301.764,39
R$345.986.318,13
R$9.427.610,9()
R$11.098.862,32

•
•
•
-

31/08/2009
12/04/2010
30/07/2010
17/02/2011
18/ 07/2011

(Aditivo 6)
(Aditivo 9)
(Aditivo 11)
(Aditivo 12)
(Aditivo 14)

Aditivo ~ 16/12/2011 (Aditivo 16)
Aditivo - ll/01/2012 (Planilha de aditivos)
Aditivo • 13/01/2012 (Planilha de aditivos)

RS 15.901.701,95
RS 18.675.869,52
R$47.360.664,16

Total

R$ 2340.026534,54

1.10 • Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito adma

R$ 23.400.265,35

(1% do valortota I calculado no item 1.9)
Fonres: Does 24, 215 e ICJ 0800.0035013.07.2
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2~ CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO Integrado pela OAS

2.1 - Instrumentos Contr atuais Jurídicos (ICJ}

0800.0055148.09.2 e 8500.0000056.09.2

2.2 - Objeto do contrato

Implantação das UHDTs e UGH's da Refinaria
Abreu e Uma - RNEST

2.3 -Valor final estimado da obra
(calculado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 2.692.667.038,77

2.4 - Diretor ia da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

2.5 · Empresas convidadas para a licitação e re spectivas propostas
1IOAS RSJ 160 394.016.95
2) OOESRECHT Consorcia c/0,4.5
3) MENOESJUNIOR RS 3.658.111 809,13
4) CAMARGO CORREA RS 3. 786.134.817 85
S)ANORAOEGVTlERREZ R$ 4.018 104 010,13
61 TECHINT Consórcio c/IWDRADE GunERREZ
7) ENGEVIX
8) GOK
9)1ESA
10) MPE
11) PROMON
12) QUEIROZGALVÃO

1) INTEGRANTEOOCAATEL
2) INTEGRANTE DO CARTfl.
3)1NTEGRANTE OOCAATfl
4) INTEGRANTE 00 CAATEL
5) INTEGRANTE OOCAATEL
6) INTEGRANTE OOCAATEL
7) INTEGRANTE OOCAATEL
8) INTEGRANTE OOCARTEL
9)1NTEGRANTEOOCAATEL
10) INTEGRANTE DO CARTEL
11) INTEGRANTE 00 CARTEL
12) INTEGRANTE OOCARTEL

13) SKANSKA

13) INTEGRANTE DO CARTEL

14)SOG
15) UTC

14)1NTEGRANTEOOCAATEL
15) INTEGRANTE OOCARffi

2.6- Processo licitató rio
Início

02/04/2009

Resultado

O Consórcio RNEST·CONEST, composto por
ODEBRECHT e OAS, foi vencedor do certa me

Signatário do contrato pela OAS

AGENOR FRANKU N MAGALHÃES MEDEIROS

2.7 - Consórcio co nt ratado

CONSÓRCIO RNEST-CONEST

50% ODEBRECiff

Composição do consórcio

50% DAS
Data de assinatura do contrato

10/12/2009

2.8 - Execução do cont rato
ICJ n2 0800.0055148.09.2
In ido

09/02/2010

Término com aditivos

Previsto para 17/01/2015

ICJ n2 8500.0000056.09.2
In/do

09/02/2010

Término com aditivos

19/10/2014

2.9- Valor d os ICJs n•• 0800.0055148.09.2 e 8500.0000056.09.2 a ser considerado para fins de
cálculo d a vantagem indevidamente r ecebida•
•valor inid~l +Aditivos majoradores firmados durante a &estão de PAULO ROBERTO COSTA (14/0S/2004. 29/04/2012)

Valor Inicial

R$ 3.190.646.503,15

Adi tivo · 12/01/2012 (Planilha de aditivos)

Total

R$ 38.562.031.42

R$ 3.229.208.534,57

2.10 • Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1% do va l ortot al calculado no It em 2 9)

R$ 32.292.085,35

Fontes: Docs 14, Z6 e 10 85CJ0.0000056.D9.Z
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32 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO Integrado pela OAS
3.1 - In strumentos Contratuais Jurídicos (ICJ)

8500.0000057.09.2,0800.0053456.09.2 e
0800.0087625.13.2

3.2 - Objeto do contrato

Implantação das UDAs da Refinaria Abreu e
Uma -RNEST

3.3 - Valor final estimado da obra
(calcu lado em sigilo pela PETROBRAS)

3.4 - Diretoria da PETROBRAS interessada
Diretor

R$ 1.297.508.070,67
Diretoria de Abastecimento
PAULO ROBERTO COSTA

3.5 - Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
liOAS RSJ SOS 789.122.~0
2)00EBRECHT Consàr«o c/OAS
3)1ESARS 1 669 41!.515,64
4)QUEIROZGALVJIO Cons6rdo C/lfSA
5)ENGEVIX II51 781.960.954,00
6) UTC Con>Ortlo c/lNGEVI/f
?)ANDRADE G\JTlERREZ
8)CAMARGOCORREA
9)GDK
10) MENDESIUNIOR
ll)MPE

12) PROMO~
13)SKANSKA
14)SOG
15)TECHINT

l)INTEGRANTEOOCARTEL
2) INTEGRANTE DO CARTEL
3) INTEGRANTE DO CAATEL
4) INTEGRANTE DO CARTEL
5) INTEGRANTE DO CAATEL
6) INTEGRANTEDO CARlli
7) INTEGRANTE DO CAATEL
8) INTEGRANTE DO CARTEL
9) 1NTEGRANTEDOCAATEL
10) 1NTEGRANTE DO CARTEL
ll) INTEGRANTEDOCARTEL
12) INTEGRANTE DO CARTEL
13) INTEGRANTE DOCARTEL
14)1NTEGRANTEDOCARTEL
15) INTEGRANTE DOCARTEL

3.6 - Processo licitatôrio
Início

30/04/2009

Resultado

O Consórcio RNEST-CONEST, composto por
ODEBRECHT e OAS, foi vencedor do certa me

Signatário do contra to pela OAS

AGENOR FRANKUN MAGALHÃES M EDEIROS

3.7 - Consórcio contratado

CONSÓRCIO RNEST-CONEST

50% ODEBREChT
50%0AS

Composição do consórcio
Data de assinatura do contrato

10/12/2009

3.8- Execução do contrato
ICJ n• 8500.0000057.09.2

In Ido

Término com aditivos

28/01/2010
22/02/2014

ICJ n• 0800.0087625.13.2

ln;do

28/01/2010

Término com aditivas

Previsto para 12/02/2015

3.9- Valor dos ICJs n•• 8500.0000057.09.2, 0800.0053456.09.2 e 0800.0087625.13.2 a ser
considerado para fins de cálculo da vantagem indevidamente recebida•
•valor Inicial• Aditivotmajorador es firmados durante a gesUo de PAULO ROBERTO COSTA 114/0S/2004 -29/04/ZOlZI
Valor Inicial

RS 1.485.103.583,21

115 8.032.340,38

Aditivo • 28/12{2011 (Pianllha de aditivos)

Total

R$ 1A93.135.923,59

3.10 - Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito aóma

R$ 14.931.359,24

(1% do val o r t o ta I ca lcul a do no i tem 3.9)
Fonres: Does 24, 26 e 10 8500.0000057.09.2
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Nestes termos, nos contratos e aditivos celebrados com a Petrobras S/A no
período em que PAULO ROBERTO COSTA exerceu o cargo de Diretor de Abastecimento de
Petrobras, a CONSTRUTORA OAS efetuou o pagamento de vantagens indevidas no valor de
ao menos R$ 70.623.709,93 (setenta milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e nove
reais, e noventa e três centavos). Esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito

à Diretoria de Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os
2% de propina vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o
valor total da propina chegaria a aproximadamente R$ 212 milhões.

SfNTESE DAS VANTAGENS INDEVIDAMENTE RECEBIDAS
Em ordem crescente de valores
INSTRUMENTO CONTRATUAL JUIÚDICO (lO)

VANTAGEM INDEVIDAMENTE RECEBIDA

8500.0000057.09.2,0800.0053456.09.2 e
0800.0087625.13.2

R$ 14.931.359,24

0800.0035013.07.2

R$ 23.400.265,35

0800.0055148.09.2 e 8500.0000056.09.2

R$ 32.292.085,35

TOTAL

R$ 70.623.709.,93
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V.2 - Os pagamentos realizados pela CONSTRUTORA OAS por intermédio das empresas
operadas por YOUSSEF

Conforme já exposto no capítulo ill, acima, o recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA e pelas pessoas e agremiações políticas por ele indicadas se dava de diversas formas, destacando-se principalmente quatro modalidades: 1) celebração de contratos simulados, com a indicação de falsos objetos, com empresas de fachada,
controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de
PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega

de numerário em espécie no escritório de YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou
PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores em contas mantidas por ambos no exterior.

Nesta ação, tais pagamentos, realizados em todos os contratos e aditivos
da PETROBRAS acima indicados, são comprovados por diferentes meios de prova, dentre os
quais os depoimentos de testemunhas e a confissão de corréus, os documentos apreendidos
em poder dos investigados, o patrimônio incompatível com a renda lícita dos empregados da
PETROBRAS, os contratos e notas fiscais fraudulentos celebrados com empresas de fachada e
as transações bancárias de movimentação do valor da propina em favor de tais empresas.
Neste item, serão descritos os repasses de numerário efetuados pela
CONSTRUTORA OAS, di retamente ou por intermédio de sua subsidiária COESA ENGENHARIA, em favor das empresas de fachada operadas por ALBERTO YOUSSEF, bem como os con-

tratos fraudulentos e as notas fiscais "frias" utilizados para dissimular a verdadeira razão das
transferências bancárias. A COESA ENGENHARIA tem a OAS como sócia majoritária, com
99,99% de participação no capital social35,

É certo que as transações bancárias identificadas até o momento não alcançam o montante de 1% dos contratos firmados entre a CONSTRUTORA OAS e a PETROBRAS. Não obstante, a certeza da ocorrência dos pagamentos em relação a todos os
contratos de interesse da Diretoria de Abastecimento com as empresas cartelizadas advém do conjunto das provas coligidas nos autos.

A identificação das transações bancárias sem qualquer justificativa plausível,
realizadas no período de vigência dos contratos acima mencionados, ainda que em valor me-

35 Doc. 23.
36 de95

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MINISTÉ RIO P ú BLICO f EDERAL

nor que o montante total das vantagens indevidas recebidas em razão do cargo de PAULO

ROBERTO COSTA, constitui mais uma prova de que os pagamentos realmente ocorreram da
exata forma descrita por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.
Assim, para promover o pagamento das vantagens indevidas aj ustadas nos
contratos descritos no item V.l, a CONSTRUTORA OAS, diretamente ou por intermédio de
sua subsidiária COESA ENGENHARIA, firmou ao menos dez contratos fraudulentos com as
empresas de fachada operadas por YOUSSEF, e efetuou ao menos quatorze transações bancárias em seu favor. no valor total de R$ 9.574.735,45 (nove milhões, quinhentos e setenta e
quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais, e quarenta e cinco centavos).
Na época em que ocorreram os repasses por meio de transações bancárias,
estavam vigentes diversos contratos de consórcios integrados pela CONSTRUTORA OAS
com a PETROBRAS, acima identificados e descritos (item V.l). A data de celebração com a PE36

TROBRAS dos contratos e aditivos descritos acima variou de 31/08/2007

a 23/ 01/201237,

enquanto os repasses para empresa de fachada, como se demonstrará, foram feitos de

30/ 06/2010 a 25/ 05/2012.
A seguir, são descritos os repasses de numerário efetuados pela CONS-

TRUTORA OAS diretamente ou por intermédio de sua subsidiária COESA ENGENHARIA38,
em favor das empresas de fachada operadas por ALBERTO YOUSSEF, assim como os contratos fraudulentos e as notas fiscais "frias" utilizados para dissimular a verdadeira razão dos

repasses.

36 Vide ICJ 0800.0035013.07.2, em mídia a ser depositada na secretaria.
37 Vide aditivos do ICJ 0800.0035013.07.2, na planilha de aditivos fornecida pela PETROBRAS - Doe
26.
38 A OAS é proprietária de 99,99% da COESA ENGENHARIA- Do c. 23.
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A- Contratação fraudulenta da M .O. CONSULTORIA

PõJ.ra d'tsslmular ~ verdildelra ra.do dos repass~
A.l - Data de celebr ação do contrato

03/05/2010
5 meses

Prazo
A.l -Signatários do contrato
JOÃO AlBERTO I.AZZARI
WAl.DOMIRO DE OUVEIRA

OAS ENGENHARIA E PAJ<TICIPAÇ0ESS/A IOAS S/A)

M.O. CONSULTORIA

A.3 -Objeto fictído do contrato

Serviços de consultori a técnica nas áreas
empresarial, fiscal, trabalhista e de auditoria

A.4- Valor do contrato

R$ 600.000,00

B- Emissão de notas fiscais frias pela M.O. CONSULTORIA
A pedido dP AlBERTO YOUSSEF e mediante pagam~nto a WALOOMIAO

27/08/2010

8.1- Nota fiscal n• 152
Valor

R$ 360.000,00

02/09/2010

8.2- Nota fiscal n• 158

R$ 240.000,00

Valor

R$ 600.000,00

Valor total da nota

C· Repasses da OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 5/A (OAS S/ A) para a M .O. CONSULTORIA
Revelados pe:la quebr.J de! tl&ilo bancário d; M.O. CONSULTORIA

C.l -Transferência bancária
Valor

08/09/2010
R$ 337.860,00

C.2 - Transferênda bancária

20/09/2010
R$ 225.240,00

Valor

R$ 563.100,00

Valor total dos repasses

Obsef\/Oção!

e

J. O valor total dos repasses menor do que o valor total das notas e do contfi!ltO porQue nos repas.ses si o
descont~dos os tflbutos relati\los ao IR FONTE, PtS/COfiNS e CSLl.

Fonres;
l. Doe 39 (Contrato entre OAS e M.O. CONSULTORIA)
Coatroto juntado pelo próprio OASno r:vento 30, COMP2 dosautas5044E49-8l.1014.404.7000.

2. Does 32e 33 (ldentlfica~o da assinatura do representante da OAS que lírmou o contrato)
fmqu~ p~~nõoha;a ldentificoçôo do rreprestntonteda OAS qu~subscrev~u o o to, f possfvel afirmara
autoria por JOI.DALB~RTOLAZZARI ante-o confronto com suo oJSinoruro oposto em outro contrato no
mesmo COMP2 do Evento 30 dosoutos5044849-8J .2014.404.7000 e no controtojunrodo ao evtnto 488,
AP·INQPOL6 eAP.JNQPOL7, /fs. 000184ftl00191 dos autos 5049557·14.2Cl3.404.7000.

3. Doe 41 (Identifi cação da assinatura de WALDOMIRO)

e

A assinatura de WALOOMJRO reconhrcldo me-diante confronto com outras asslnorurasdeleconstontes
nosouto.s, como, por exemplo, em stu termo dedecloroçiJesfuntodo ao evento J4, AUTO_QUALlFICl dos
autos 5049557·1 4.1013.404.7000.

4. Doe 39 (Notas fiscais frias emltidas pela M.O. CONSULTORIA)
Documentosapre5encodospelo prôprio DAS nos outos 5044849·8J. ZOJ4,404.7000, tv~nto 30, COMP 1.
Como ld 5e observo, o vofor lfqvldo do notoftscoln' 152 ;de RS 337.860.00, enquanto poro o noto 158 o
voior pago, dtscontodososuibutos_ ~draocosRS 125.140,00.

5. Doe 40 (Quebra de sigilo bancário da M.O. CONSULTORIA)
Exvato dttalhodo com dodosobrldoswto SIMBAno Coso 001·MPF..()OUJ3S, rm cumprimentado quebro
de sigilo de do das boncórfos drftrlda nos autos 502 1775· 48.ZOJJ.404.7000 (ewtntos 61 e 63),
esç«ificomtmteM'I relação ós tmprtsosGFO, M.O., RIGIDEZeRCI.

6. Doe 3-8 (A própria OAS confirma a ocorrência destes repasses}
Autos50d4849-8J.Z014.404. 7000, tl'enro30, Pm

7. Doe 13 (Esclarecimento de YOUSSEF sobre a finalidade dos repasses)
Nofnterrogat6rlo de YOUSSEF nos autoS" S0261J2-84.1013.404. 7000, est~ afirmo expressomenceque os

depósitos efttuodospe/o OAS no conto do M.O. sDo "pogomenros decom1ssionomenros poro que Isso
depoisfosse repassado ao Paulo Roberto Costa e a ogente.s prlblfcos'. Volt ressaltar que, conforme
afirmou o prdprlo PAULO ROBERTO, ele sequer rlnho conhecimento da obto específica o qual se refeno
de:.ermln ado pagamento operacionall.fado por YOUS5EF.. tiS que os vantagens indt'llldos~rort'l cumuladas
em um *pocoremoior", paro usar o ~1tpf~S$âO do }uflo
;"UIIIil!
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================~' •, RePASSE
TOA para a EMPREITEIRA RIGIDEZ

-

A- Contratação f raudulenta da EMPREITEIRA RIG IDEZ
Para dissimul ar a verd:adelra r.azão do repasse

A.t • Data de celebração do contrato
Prazo

04/05/2009
Até 04/07/2009

A.2 • Signatários do contrato
REPRESENTANTE AI NDA NÃO IDENTIFICADO
WAlDOMIRO DE OUVEIRA

CONSTRlJTORA DAS LTDA
EMPREITEIRA RIGIDE2
Prestaçlo de servlçcs de consultoria téc.nlct visando
recompor financeiraml!!nte contrato Junt·o ~ Tl{CSAem

A3- Objeto fictício do contrato

retaçio i obrt~TXCSABOP 1, loca lha da no Distrito
Industrial de5anta Cruz-RJ

Até RS 3.000.000,00 (successjee)

A.4 - Valor do contrato

--------------------------------~ B- Emissão de nota fiscal fria pela EMPREITEIRA RIGIDEZ

-

A pedido de AlBERTO VOUSSEF e mediante Jlôllam~nto a WALDOMIRO

8.1 - Nota fiscal n• 83
Da ta
Valor totai da nota

18/06/2010

R5 1.836.941,52

C- Repasse da CONSTRUTORA OAS LTDA para a EMPREITEIRA RIGIDEZ
Revelado pela quebra de s1gllo banca rio da fMPRErTEIRA RIGIDEZ

C.l - Tramfe rência bancária
Data
Valor total do repasse

30/06/2010

R5 1.632.122,54

Observaç&s:
J. Ovalo·total tto repasse ê menor do que o Villof liquido da nota, RS 1.723.969,62 (valor e5te obtido i1PÓ5 o
desconto dos tribucos relauvos ;~o IRFONTE, PIS/COFINS e CSLlj, porque n:lo folldentlfícado o depóslto da
diferença de RS 91.847,08, sendo posslvel in firmar que o pagamento desta dllerença se deu poc outras vias,
mediante: compensaçlo ou em espede. por exemplo.

2. Em qutp~~noconuarost-mtMclonequta RIGIOEZ5erlo feprt Jtntoda porOENISVALDOOEAlMEJOA. o mi!tO
confront'J do assinatura aposta no documento com o de WALOOMIRO (constonlt, por exemplo, em ~v rvmo de
declora~'t5jumodo ao ~vento J4~ AUTO_QUAUFIC7 dos autos 504955 7·14 .ZOl3.404 7000 -AIIe.ko .41),
pumlteconcluir pela outorfo da svbwlç~o.
Font~s:

1. Does 33 e 37 (Contrato entre DAS e EMPREITEIM RIGIDEZ)

Contrato tJpr~tndldo no eurirõtit'J dt contabllldttdl ARBOR, out prtstava fttv;cos porD AL 8ERTO YOUSSEF,
(ouros 5049557·l4.20J3.404.7000, tv~to 488, AP·INQPOL6, fls. 0001 7 3/000179} ~ poscerlormenre
optesentado Pt!lo própria Construtora OASnosoulos5044988· 33.1014.4104.7000, eYtnto 10. COMP1.

2. Doe 33 (Termo de encerramento do contrato e especificação da success fee)
H6 termo dt encerramento doconuaro datado de 15/06/10, no qual declaram qu~o OASov/tdu R$
26.142.0.21,65 em decorrlncla dasprenaç6esd~ serviço p~/o RtGIDEZ, peJo que era devido ô cancro todo o
volordeRS l.836.94J,51 nosttrmosda ct6uJulo 6.1 do contrato orlfllnoi(AvtosS04955714.2013.404. 7000, evento 488, AP-INQPOl6, fls. 000181/000181).

3
.

Do~ ~~~~?:I~AdR~J,~~~~l!~~:o~c;~~5e/r~~:r~o~3e~:~,~~ç;~~~,~~Rd~t~1 ~~ ~5A rJor:. o~~!ndo
qvtem vf r:ude documprfmenro do referido contrato lhe era devido o fmpor:6ncl cs deRS 1.836.941,52.
Construfoto OAS, dotadosde 15/11/09,
U/01/JO eO'Z/06/10. sendo rodos subscritos por WALDOMIRO e encomlnhodos aos curdodos do
en~enheir o Ct6udio Borges (J OJAuros 504955 1·J 4.2013.404.7000, evento 488, AP·INQPOL 7, fls
000101/000204},

Sepvlrom-~outros crêscorrespondinclas de cobrança o

4. Doe l7 (No!a fiscal fria eml<ida pela EMPREITEIRA RIGIDEZ)
Documento opreJtncodo pelo próprio coflstrutor:. OAS nos outos5044983·33.10l4.404. 7000. evenro 10,
COMP2.

S. Doe 40 (Quebro de si gilo bancário da EMPREITEIRA RIGIDEZ)
Extroro derofhodo com dados obtidos via SIMBA no Coso 001.-MPF-001035, em cumpri meflto do quebto
deslflllo de do dos bonctwos.rJe/rrldo nosoutos 5027775-48.2013.404.7000 (eventos 61 e63),
e5p«lficamente em refoçao Osempresos GFO, M.O., RIGIOEZ e RCI

6. Doe 36 (A própria OAS confirma il

ocorr~ndil

deste repasse)

Auras 504.4988-33.2014.404.7000, evento 20. Pm.
;'lj
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A- Contratação fraudulenta da RCI SOFTWARE
Para dissimular a verdadeira razão dos repasses

A.l • Data de celebração do contrato

01/07/2010

A.2 -Signatários do contrato
REPRESENTANTE AINDA NÃO IDENTIFICADO

CONSTRlJTORA OAS LTDA

WAlDOMIRO DE OUVEIRA

RCI SOFTWARE

Consultoria em informática para

A3 - Objeto fictído do contrato

desenvolvimento ou criação de programa
R$ 225.000 (em 3 parcelas mensais)

A.4 -Valor do contrato

---------------------------------B- Emissão de notas fiscais frias pela RCI SOFTWARE
A pedido de AlBERTO YOUSSEf e medi1nte pagamento a WALOOMIRO

8.1 - Nota fiscal n• 61

27/08/2010

Valor

R$ l 50.000,00

8.2- Nota fiscal n• 67

01/09/2010
R$ 7S.000,00

Valor

R$ 225.000,00

Valor total da nota

C- Repasses da CONSTRUTORA OAS LTDA para a RCI SOFTWARE
Revth1d0 pela quem de sigilo bantârio da RO SOFTWARE

C.l - Depósito bancário

08/09/2010
R$ 140.775,00

Valor
C.2 - Depósito bancário

20/09/2010
R$ 70.383,50

Valor

R$ 211.158,50

Valor total dos repasses
Observações:

1. O valortotal dos repasses é menor do que o valor total das notas e do contrato porque nos

repasses são descontados os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL
l . Em que pese no conrroro se mencione que o RIGIDEZ seria representado por DtNISVA.LDO DE
ALMEIDA, o mero confronto da assinatura oposto rro documento com o de WALOOMIRO (consconte, por
exemplo, em seu termo de decloroçõesjunrodo ao evento 14, AUTO_QUALIFIC7 dos aut os 504955714.2013.404.7000 -Anexo 41}1 permi te concluir pela auror;a da subscrição.

Fontes:

L Doe 34 (Contrato entre OAS e RCI SOFTWARE)
Contrato apreendido no escritório de contabilidade ARBOR, que prestava seNiços poro ALBERTO

YOUSSEF, (autos 5049557·l4.ZOl3.404.7000, evento 488, AP-INQPOLl, f ls. 000206/000207).
2. Doe 37 (Notas fiscais frias emitidas pelaRa SOFTWARE)

Autos 5044988·33.2014.404.1000, evento 20, COMP2.
3. Doe 40 (Quebro de sigilo bancário da RO SOFTWARE)
Extrato detalhado com dados obtidos vio SIMBA no caso OOl·MPF-001035, em cumprimenro do
quebro de sigilo de dados boncórios deferido nos cucos 5027775· 48.2023.404.7000 (eventos 61 e
63}, esped{icomente em reloçdo ds ~mpresos GFD. M.O., RIGIDEZ e RCI.
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6" REPASS
Da CONSTRUTORA OAS LTOA para

-

A· Contratação fraudulenta da EMPREITEIRA RIGIDEZ
Para dJSslmular a 11erdad!!ira rado do re!passe

A.l - Data de celebração do cont rato

04/10/2010

Pr~zo

2m~es

A.2- Signatários do contrato
REPRESENTANTE AINDA NÃO I DENTIFICADO

CONSTRtJTORA OAS LTDA

WALDOMIRO DEOUVEIRA

EMPREITEIRA RIGIDEZ

Prestação de serviços de consultoria técnica
A.3 • Objeto fictkio do contrato

visa ndo recompor financeira mente contrato
junto à GAS BRASILIANO· GBD

A.4 ·Valor do contrato

R$ 1.150.000,00

8 · Em i ssão d e nota f iscal fria pela EMPREITEIRA RIGIDEZ
A podtdo do ALBERTO YOUSSEf o m•d!anta pogJmonto a WALDDMIRO
8.1 ·Nota fiscal n• 100
Data

16/11/2010

R$ 1.150.000,00

Valor total da nota

C· Repasse d a CONSTRUTORA OAS LTDA para a EMPREITEIRA RIG IDEZ
Revelado pela quebra d• slgtlo banclrio dJ EMPREmiRA RIGIDEZ

C.l -Transferência eletrônica disponível
Data

03/12/2010

R$ 1.079.275,00

Val or total do re passe
Observações:

O valor total do repasse ê menor do que o va lor tota l da nota e do contrato porque no
repasse sao descontados oo trtbutos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL.

1.

2. Em que pese no contrato se menetone que a RIGfDEZ seria representada por DENISVALDO DE

ALMEIDA. o mero confronto da osslnacuro oposto no documento com o de WALOOMIRO (constante1 por
exemplo, em seu termo de declarações juncado ao evento 14, AUTO_Ql.JAUF/0 dos autos 504955714.2013.404.7000-Anexo 41). permite concluir pelo autoria do subscriç6o.

Fontes:
L Does 33 e 37 (Contrato entre OAS e EMPREITEIRA RIGIDEZ)

Contrato apreendido no escritório de tofltobil1dDde ARBOR. que puuovo seMços poro ALBERTO
YOUS'iEF, (aulas 5049557·14.2013.404.7000, evento 488, AP·INQPOL6,fls. 000158/000163) t
posteriormente apresentado pela próprio Construtora DAS nos

autos 5044988· 33.2014.404. 7000,

evento 20, COMP2.
2. Dot32 e 37(Nota fisca l fri a emiti da pela EMPREITEIRA RIGIDE2)

Documento apreendido na sede da ARBOR Consultoria e )unrado aos autos 504955714.2013.404.7000, evento 488, AP.INQPOLS, fls. 00015-t e posteriormente apresentado pelo
própria construtora OAS nos autos 5044988·33.2014.404. 7000. evento 20. COMP2.
3. Doe 40 (Quebra de sigilo bancário da EMPREITEI RA RIGIDE2)
Extrato detalhado com dados obtidos via SIMBA no Coso 00l·MPF·00103S. em cumprimento do
quebro de sigilo de dados bancários deferido nos autos 5027775· 48.2013.404.7000 (eventos 61 e
especificamente em relação ôs empresos GFO, M.O., RfGIOEZ e RC/.

63},

4. Doe 36 (AOAS confirma a ocorrência deste repasse, embora corn equrvoco da data)

Autos 5044988· 33.1014.404.7000, evento 20, PETL
:Íttll
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A- Contratação fraudulenta da M.O. CONSULTORIA

P3ra dissimular a verdadeira razão do repasse
04/11/2010

A.l - Data de celebração do contrato
Prazo

30 dias úteis

A.2 -Signatários do contrato

REPRESENTANTEAINDA NÃO IDENTIFICADO

CONSTRlJTORA OAS LTDA

WALDOMI RODE OUVEIRA

EMPREITEIRA RIGIDEZ

A3- Objeto fictido do contrato

Serviços de auditoria fiscal e trabalhista nas
Obras da Diretoria SP

A.4 - Valor do contrato

R$ 660.000,00

--------------~~--------------~B - Emissão de nota fiscal fria pela M.O. CONSULTORIA
A pedido d~ ALBERTO YOUSSEF e

m~dlante

pagamento a WAlDOMIRO

8.1 - Nota fisal ni 167

20/12/2010

Data

R$ 660.000,00

Valor total da nota

C- Repasse da CONSTRUTORA OAS LTDA para a M .O. CONSULTORIA
Revelado P'!lil quebnl de slgilo banc;áno da M.O. CONSUlTORIA

C.l- Transferência eletrônica disponível

03/01/2011

Data

R$ 619.410,00

Valor total do repasse
Obsei'V(JÇÕ!):

1. O valor total do repasse é menor do que o valor tota l da nota oe do contrato porque no

repasst s.io descontados os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/ COFINS e CSlL
Fontes:
1. Doe 37 (COntrato entre DAS e M.O. CONSULTORIA)

Co.1 troto juntado pelo próprio OAS na evento 10, COMP1 dos auto5 5044988-33.2014.404.7000.

2. Doe 41 (Identificação da assinatura de WALDOMIRO)
A assinatura de WALDOMIRO é reconhecido mediante confronto com outros assinaturas dele
constantes nos ovtos. como~ por exemplo, em seu termo de declarações fumado ao evento 24.
A UTO_QUALIFIC7 dos autos 5049557- 14.2013.404.7000.

3. Ooc 32 e 37 (Nota Oscal fria

emitida pel a MO CONSULTORI A!

Documento apreendido no sede do AABOR Co nsultoria e juntado aos ouros 5049557141013.404.7000, evento 488, AP-INQP0!5, fls. 000152, ~ posteriorment~ apresentado pela
próprio construtora OAS nos autos 5044988· 33.2014.404.70001 evento 20, COMPZ.

4. Doe <o (Quebra

de si gilo bancário da M .O. CONSULTORIA!

Extrato detalhado com dados obtidos via SJMBA no Caso 001·MPF·OOl035# em cvmprtmento do
qv~bra de sigilo de dados boncdrios deferido nos ouros 5027775· 48.2013.404.7000 (eventos 61 e
63)# especificamente em relação às empresas GFD1 M.O., RIGfOEZ e RCJ.

S. Doe 36 (A própria OAS con fi rma a ocorrêncla deste repasse)

A•ros 5044988·33.2014.404.7000,
~llltllfHIIIII
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REPASSE
TOA para a EMPREITEIRA RIGIDEZ

A - Contratação fraudulenta da EMPREITEIRA RIGIDEZ
Para dlsslmul1r • wetdadei111 rnio do repus.e
A.l - Çontrato n •

GPI-224/2010

A.Z - Data de celebração do contrato

01/02/2011

Prazo

Até 28/0 2/2011

A.3 - Signi tários do contrato
FERNANDO AUGUSTO STREMEL DE ANDRADE

CONSTRUTORA OAS LTDA

WALDOMIRO DE OUVBRA

EMPREITEIRA RIGIDEZ

Pres ta ção de serviços de consul toria técnica
para recompor financeiramente o Contrato ng

A.4 - Objeto fictfcio do contrato

0802.0000126.09.2 junto à Transportadora
Associada de Gás SA- TAG para a obra
Gasoduto Pil ar l pojuca

A.S - Valor do contrato

R$ 1.864.048,71

B- Emissão de nota fiscal fria pela EMPREITEIRA RIGIDEZ
A pedido de ALBERTO YOUSSEf e medíante pasamento a WALDOMIRO

8.1- Nota fiscal n•l23
Data

04/03/2011
R$ 1.864.048,71

Valor total da nota

C- Repasse da CONSTRUTORA OAS LTOA para a EMPREITEIRA RIGIDEZ
Revelado pela quebra de 1lgllo b<sncarfo da EMPREITEIRA RIGIDEZ

C.l • Transferênàa bancária

Data

18/03/2011

R$ 1.749.409,71

Valor t otol do repasse

Obsenroçilo;
1. O valortotal do repasse é menor do que o val or tota l da nota e do contrato porque no
repasse são descontados os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL.
Fo~tts:

1. Does 33 e 37 (Contrato entre OAS e EM PREITEIRA RIGIDEZ, termo de encerramento e boletim
de mediç3o)
Contrato apresentado pela próprio Construtora OAS nos ouros 5044938· 33.2014.404.7000, evento
20, COMP2. Vale mencionar qt~e uma via do mesmo contrato, vm termo de seu respecti110
encerramento (sem doto) e um bole rim de medição dos supost os serviços já haviam sido
apreend;dos no sede do escritório de contabilidade ARBOR, que pr estava servlço5 poro o grupo
crlminos.a comandado por YOUSSEF (Evento 488, AP.INQPOL6,jls. 00165/00171 dos ot~tos

5049557-14.2013.404.7000).
2. Ooc41 (Identificação da assinatura de WALDOMIRO)
A assinatura de WALDOMIRO ~ reconhedda mediante confronto com outros assinaturas dele
constantes nos autos, coma, por exemplo, em seu termo de dedo rações juntado ao evento J.4,

AL'TO_ QUAUFICl do' ouros 5049557·14.2013.404.7000.
3. Does 32 e 37 (Nota fiscal fria emitida pela EMPREITEIRA RIGIDEZ)
Documento apreend;do na sede do ARBOR ConsuJrorio e juncado aos ouros 5049557·
14 2013.404.7000, evento 488, AP 1NQPOl.5,/ls. 000153, e posreriormenre apresentado pela
pr6prio con5trutoro DAS nos autos 5044988·33.2014.404.7000, evenro 20, COMP2.
4

4, Doe 40 {Quebra

de si gilo bancâ rio da EMPREITEIRA RIGIDEZ)

Exrroto detalhado com dados obtidos via SIMBA no Caso 001-MPF-OOJDJS, em cumprlmeflto do

qu•bro de sigilo de dodos bancários deferido nos autos 5027775· 48.2013.404.7000 (eventos 6J e
63), especificamente em relação às empresas GFD, M .O., RIGfDEZ e RCI.

S. Doe !.6 (A OAS confirma a ocorrência deste repasse)

Autos 5044988-33.2014.404.7000, evento 20, PETL
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9• REPASS
Da OAS S/A para a EMPRE

------------------------------------~ -

A· Contratação fraudulenta da EMPREITEIRA RIGIDEZ
Para dissimular a verdadeira razão do repasse

A.1 - Contrato nQ

OP 019-11

A:J. • Data de celebração do contrato

01/08/2011

Prazo

Até 31/12/2011

A3 -Signatários do contrato

JOÃO ALBERTO lAZZARI

OASS/A

WALDOMIRO DE OUVEIRA

EMPREITEIRA RIGIDEZ

A.4 - Objeto fictfdo do contrato

Serviços de levantamentos quantitativos e
elaboraç~o de proposta técnica e comercial
para participação da concorrência de
construção do Projeto Pa rque Shopping
Maceió

A.S - Valor do contrato

R$ 1.000.000,00

B- Emissão de nota fiscal fria pela EMPREITEIRA RIGIDEZ
A pedido de AlBERTO YOUSSEF e mediant e potgamento a Wl\l.OOMIRO

8.1 -Nota fiscal n• 25

23/05/2012

Data

R$ 1.000.000,00

Valor total da nota

C · Repasse da OAS S/A para a EMPREITEIRA RIGIDEZ
Revelado pela quebra de sigilo bõlndrlo dtl EMPREfTEIRA RIGIOEZ

C.l- Transferência bancária

Data

29/05/2012

R$ 938500,00

Valor total do repasse
Observação:

1. O valor total do repasse é menor do que o valor total da nota e do contrato porque no
repasse são descontados os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL
Fontes:

1. Does 33, 34 e 39 {COntrato entre OAS e EMPREITEIRA RIGIDEZ e termo de encerramento)
Do-:umento apreendido na sede da empr~so de contabilidade ARBOR e juntado ao evento 488, AP·
INQP0l6 e AP·INQPOL7, fls. 000184/000191 dos auras 5049557-14.1013.404.7000.
Posteriormente foi juntado oos autos de /nquén'to policial nfl 5044849·81. 2014.404. 7000 pelo
prOpr;a OAS (evento 30, COMPZ}. O termo de encerramento do co11ttato foí apreendido no
escritório da ARBOR juntamente com o cof'ltroto mencionado no noto anterior~ tendo sido juntado
aoevenro 488, AP.INQPOLl.{ls. 000192 dos ouros S049557-l4.20J3.404.7000.

2. Doe: 33 (Nota fisc.al fria emitida pel a EMPREITEIRA RIGIDEZ)

Documento apreendido na sede do ARBOR Consultollo e Juntado aos autos 5049557·
14.2013.404.7000, evenro 488, AP-INQPOL6, fls. 000154.
3. Doe 40 (Quebra de si gil o bancário da EMPREITEIRA RIGIDEZ)

E'Krroto detalhado com dados obtido.s via SfMBA no Coso OOl~MPF-.001035., em cumprimento do
qu•bro de sigilo de dados bancárias deferido nos autos S02777S- 48.2013.404.7000 (eventas &1 e
63J, especificamente em relação às empresas GFD; M.O., RIGIDEZ e RCJ.
1!1 11
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A- Contratação fraudulenta da EMPREITEIRA RIGIDEZ
Para: dissimular a "erd.adeira razio dos repasses

A.l- Data de celebração do contrato

03/05/2010
Até setembro de 2010

Prazo

A.2 - Signatários do contrato
REPRESENTANTE AINDA NÃO IDENnFICADO
WA!DOVIIRO DEOUVEIRA

COESA(mesma pessoa que assina pel a OAS)
EMPREITEIRA RIGIDEZ

Serviços de consultoria técnica para obras.
setor civil e elaborar dentro das

A.3 - Objeto fictício do contrato

A.4- Valor do contrato

possibi lidades dos projetos a estruturação
financeira que possa viabilizar a
Implantação dos projetos, para o interior
paulista.

R$ 650.000,00

--------------------------------~ -8 - Emissão de notas fiscais frias pela EMPREITEIRA RIGIDEZ
A pedido de ALBERTO YOUSSCF e medlilnte p3gamento a WALOOMIRO

Não for am emitidas ou apreendidas as notas fiscais frias referentes a esses repasses

--------------------------------~
C- Repasses da COESA para a EMPREITEIRA RIGIDEZ
Reyel-.dos pela quebra de Jlsílo banQrio da EMPREITEIRA RIGIDEZ

C.l - Transferênáa bancária

08/09/2010
R$ 366.015,00

Valor

C.2 -Transferência bancária

20/09/2010
R$ 244.010,00

Valor

Valor total dos repasses

R$ 610.025,00

ObserYOçôts:

1. O valor total dos repasse é menor do que o valor total do contrato porque nos repasses
são descontados os tributos rel ativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL

2. A utilização da COESA no esquema de forma Imbrica da com a OAS é corroborada pelo fa t o
d~ que, em que pese não se tenha ldel'ltifjcado o re$pon~ável peh as~ l natura do contrato

em pauta em nome da empreitelra , a mera análrse visual deixa cluo q\Je se trata da mesma
pessoa que subscreveu o 39, 4fl e 59 contratos acima Tdentificados em nome da OAS.
Fornes:
1. Doe 23 (Composição societária da COESA ENGfNHARI A)
A COESA ENGENHARfA tem

o OAS como sócio mojoritôrlaf com 99.99" de particlpoçõo desd~

07/01/98. conforme pesquisa de rastreamento societ6rios que acompanho esta oçifo.
2. Does 42 e 43 (COntrato entro COESA e EMPREITEIRA RIGIDE2)
Auras 49557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL24 e AP·INQPOL25, fls. 000696/000700.

3. Ooc41 (Identificação da assinatura de WALOOMIRO)
A assinatura d~ WALDOMIRO ê reconhecido mediante confronto com outros assinaturas defe
constantes

nos oucos, como, por ex~mplo, em seu termo de dedoro~ões Juntado ao ~vento 14,

AUTO_QUAUFICl dos autos 5049557- 14.2013.404.7000.

4. Doe 40 (Quebra de si gil o bandrio da EMPRE1TEIREA RIGIDEZ)
Extrato detalhado com dados obtidos via SJMBA no Caso 001-MPF-001035, em cumprimento da
quebra de sigilo de dados bcncõrios deferido nos autos 5027775· 48.1013.404.7000 (eventos 61 e
63}, especificament~ em relaçdo ôs empresas GFD, M.O•• RIGIDEZ e RC/.

S. Doe 18 (Esclarecimentos referentes ao valor dos repasses)

Cem/arme bem esclateceu a autoridade policfoJ na representação ocos toda ao evento l dos ovros
50734751320144047000: ..o primeiro (CIOnsjerêncfa eletrônico) reje1ente ao valor de três parcelas
e o segundo referente os duas úiUmas parcelas, descontando-se os \'Olores referente aos tributOS1
CUJO percentual

é de 6,15% (IRRF 1,50%, PIS 0,65" e COFINS 3,00%, CSll 1,00'!6}.

UH
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A- Contratação fraudulenta da M.O. CONSULTORIA
Para dissimular a ven:bdeira razão dos repass.es

Não foi elaborado ou apreendido o contrato refE!'rente a esse repasse

8- Emissão de nota fiscal fria pe la M.O. CONSULTORIA
A pedido de ALBERTO VOUSSEF e mediante popmento • WALOOMlRO

8.1- Nota fiscal

n• 169

Data

20/12/2010

Objeto 'lctlcí o

Consultoria financeira e tributária

R$ 464.048,70

Valor total da n.ota

C- Repasses da COESA para a M.O. CONSULTORIA
Revelados pela quebr.~ d~sisllo b3ntárlo lb M.O. CONSt..LTORIA

C.l · Transferênàa bancária

Data

03/01/2011

Valor do repasse

R$ 435509,70

Obs~rvoç&s:

J. O valortotal do repasse é menor do que o valor tota l da nota porque nos repasses são
descontados os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL

Fontes:
1. Doe 23(Composlç3o societária da COESA ENGENHARI A)

A COESA ENGENHARIA cem o DAS como sôcio mojoritória, com 99,99" de participação d~sde
07/01/98,

conforme pesquiso de rastreamenro socler-6rfos que acompanho esta oçõo.

2. Doc-42 (Nota fiscal fria emitida pela M .O. CONSULTORIA)

Auras 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL24, fls. 000694.
3. Doe 18 (Similitude entre os ende reços da COESA e da OAS)

Como bem observado pelo autoridade policial no representoçao que Inaugurou os autos
50734751320144047000 que o endereço da COE~ registrado no documento jíscol é o mesmo da
próprio Construtora DAS;. mudando tão somente o número da solo.
4. Doc<O(Quebra de sigõlo bancário da M.O. CONSULTORIA)

Exrroto detalhado com dados obtidos v;o SIMBA no Coso 001-MPF-001035, em cumprimento do
sigilo de dados boncdrios deferido nos autos 5027775-48.1013.404.7000 (eventos 61 e
especificamente em reloç6o 6s empresas GFO, M.O., RIGIDEZ e RCf.

qu~bro de

53),
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A- Propost~ de contratação frau dulenta encaminhada pela M .O. CONSULTORIA ao
CONSÓRCIO VIÁRIO SÃO BERNARDO
Para d1ssltnular a verdadeira r.u3o dos repasses

A.l - Proposta n•

1709/2011-mo

AJ. - Data de proposta

23/05/2011

A.3 - Signatário da proposta
WAWOMIRO DEOUVEIRA

M.O. CONSULTORIA

Serviços de Consultoria Fiscal
A.4 - Objeto flctido da proposta

e Trabalhista

pa ra o encerramento do Consórcio Viário São

Bernardo.

R$ 780.000,00

A.S - Valor da proposta

B- Emissão de nota fiscal fria pela M . O. CONSULTORIA
A pedido de AlBERTO VOUSSEF e mediante poJamento a WALOOMIRO
B.l - Nota fiscal n2 18
Data

08/12/2011

R$ 780.000,00

Valor total da nota

C- Repasse da COESA para a M .O. CONSULTORIA
Revelado~

pela quc:bra ~ sl&llo bancaria~ M.O CONSULTORIA

C.l ·Transferência bancária
Data

20/12/2011

R$ 732.030,00

Valor do repasse
Ob5ervoçõts:

l . O valor total do repass-e é menor do que o valor total da proposta e da nota porque nos
repassts s3o desconti1dos os tributos relativos ao IRFONTE, PI S/COFI NS e CSLL

Fontes:
L Doe 23 (Composição socletâria do CONSÓROOVIÁRIO SÃO BERNA~OO e da COESA

ENGENHARIA)

CoMoonte demonstro o documento de rastreamento societário em Doe; troto-se de consórcio
integrado pela COESA ENGENHARIA e pela CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 5/A. A

COE54 ENGENHARIA. por sua vez~ tem o OAS como sócia mojoritãn'a. com 99,99" de participação

desde 07/01/98; conforme pesquisa de rastreamento societários qut acompanho esta ação.
2. Ooc44 (Proposta contratual encaminhada pela M.O. CONSULTORIA)
Autos 5049557-14.2013.404.7000. evento 491, AP-INQPOL152,Jis. 63.

l. Doe 45 (Nota flscal fria emitida pela M.O. CONSULTORIA)
Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQP0l8, fls. 000148.

4, Doc40(Quebra de si gilo bancário da M.O. CONSULTORIAJ
Exrroto detalhado com dados obtidos vfo SJMBA no Coso 001-MPF-001035, em cumprimento do
quebra de sigilo de dados bancários deferida nos autos 5017775- 482013.404.7000 (tvemos 51 e

63}; especificamente em relação ãs empresas GFD; M.O.; RIGIDEZ e RCI.
:iH
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A- Proposta de contratação fraudulenta encaminhada pela EMPREITEIRA RIGIDEZ ao
CONSÓRCIO VIÁRIO SÃO BERNARDO
Par; dissimular a V!-rdadeir.t razão dos repasses

A.l • Proposta nV

804-11

A.2 - Data de proposta

14/02/2011

A.3 -Signatária da proposta
SORAIA UMA DA SILVA

EMPREITEIRA RIGIDEZ

A.4 - Objeto fictldo da proposta

Elaboração de atestado final para o
encerramento do Consórcio

A.S - Valor da proposta

RS 1.01o.ooo,oo

B - Emissão de nota fiscal fria pela EMPREITEIRA RIG IDEZ
A ped•do ~ At.aE'RTO VOUSS.EF e medli.lnte pas.:arnento a WAlDOMIRO

B.l - Nota fiscal n2 10
Data

07/12/2011

R$ 1.070.000,00

Valor total da nota

C- Repasse da COESA para a EMPREITEIRA RIGIDEZ
Revelados pela quebra de sigilo bancarto da M.O. CONSUlTORIA

C.l- Transferênáa bancária
Data

27/12/2011

R$ 1.004.195,00

Valor do repasse
Ob5ervoçõts:

1. O va lor total do repasse é menor do que o valor total da proposta e da nota porque nos
repassu são descontados os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL

Fontes:
1. Doe 13 (Composição sodet;lrla do CONSÓROD VIÃRID SÃO BERNARDO e da COESA
ENGENHARIA)

Consoante demonstro o documento de rastreamento societário em Doe, troto-se de cons6rcio
lmegrodo pelo COESA ENGENHARIA e pela CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. A
COESA ENGENHARIA, por suo vez, tem o OAS como sócio mojoritán'a, C"Om 99,99% de participação
desde 07/01/98, conforme pesqui.so de rastreamento societários que acompanho esta ação.
2. Ooc 17 (Proposta contratual encaminhada pela EMPREITEIRAR.IGlOEZ)
Autos 5049557·14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL27, fls. 000766.
3. Does 17, 45 e 46 (Nota fiscal fria em I tida pela EMPREITEIRA RIGIDEZ)

05 documentos opreend;dos no sede do Arbor encontram-se nos ouros 5049557·
14.2013-404.7000, evento 488, AP-INQPOUl, fls. 000774 e AP·INQF'OL8,fls. 000247 (Does 17 e 45,
respecriwmente). Jô o opreensõo da.s mesmos noto.s no escrit6tlo d'J Art Conróbll, do }6
denunciado contador "Toninha"', ~ ote.stodo pelo relatório de onólise de documentos j untado oo
e~nto 442, JNF37 dos mesmo.s autos (Doe 46).
4. Doe 40 (Quebra de sigilo ba ncâ rio do EMPREITEIRA RIGIDEZ)

Extrato d.ralhada com dados obtidas via S/MBA no Co.<o D01·MPF·00l035. tm cumprlmtnto i!o
quebra de jigJio de dado.s bancârios r:k/~rida nos autos 5027775- 48.2013.404.7000 (eventos 51 e
63), especificamente em relaçõa às empresas GFD, M.O., RIGIDEZ e RCI.
!i•l I UI
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Em síntese, no período de a 30/06/2010 a 25/05/2012 a CONSTRUTORA
OAS, diretamente ou por intermédio de sua subsidiária COESA ENGENHARIA, realizou qua-

torze repasses de numerário para as empresas de fachada operadas por YOUSSEF, os
quais totalizaram R$ 9.574.735,45 (nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais, e quarenta e cinco centavos) e foram dissimulados por meio da
celebração de contratos fraudulentos e da emissão de notas fiscais "frias". Nesse mesmo período, os consórcios integrados pela CONSTRUTORA OAS estavam executando com a PE-

TROBRAS os contratos e aditivos identificados no item V.l acima, tendo pago ao menos 1%
dos respectivos valores a PAULO ROBERTO COSTA, que auferiu indevidamente essa vantagem.

SfNTESE DOS REPASSES
Do mais antigo para o mais recente

DATA DO REPASSE

VALOR DO REPASSE

30/06/2010

R$1.632 .122,54

08/09/2010

R$140.775,00

R$ 337.860,00
R$ 366.015,00

R$ 225.240,00
20/09/2010

R$ 70.383,50

03/12/2010

R$1.079.275,00

R$ 244.010,00
R$ 619.410,00

03/01/2011

R$ 435.509,70

18/03/2011

R$1.749.409,71

20/12/2011

R$ 732.030,00

27/12/2011

R$1.004.195,00

29/05/2012

R$ 938.500,00
R$ 9.57 4.735,4S

TOTAL
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VI- INDIVIDUAUZAÇÁO E ENQUADRAMENTO LEGAL DAS CON DUTAS.

A Constituição Federal, no capítulo pertinente à Administração Pública, estabelece que "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos po/[-

ticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" (art. 37, parágrafo 4°).
Com vistas à materialização do dispositivo constitucional supra, foi editada
a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispôs sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos, nos casos de improbidade no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.
A mencionada lei contempla, basicamente, três categorias de atos de improbidade administrativa: 1) atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito; 2) atos de improbidade admin istrativa que causam prejuízo ao erário; 3) atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.
Vale observar que são punidos também pela Lei de Improbidade
Administrativa os terceiros que, não se qualificando como agentes públicos, concorrem
e/ou se beneficiam direta ou indiretamente com os atos de improbidade administrativa
praticados por agente público, nos termos do artigo 3° da Lei 8.429/92.
Em síntese, os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa
que importou em enriquecimento ilícito, causou dano ao erário e ofendeu os princípios da
Administração Pública.
Os atos de improbidade administrativa praticados pelo réu PAULO
ROBERTO COSTA, para os quais concorreram e se beneficiaram os demais réus, j á foram
amplamente descritos nos tópicos anteriores desta peça.
Neste item, sinteticamente indica-se a responsabilidade de cada um dos
réus nos fatos, a fim de facilitar a compreensão de sua participação.

VI.l - PAULO ROBERTO COSTA:
O réu

PAULO ROBERTO COSTA aceitou e recebeu

promessas de

pagamento de vantagens indevidas pelas empresas contratadas pela Petrobras, tendo sido
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fundamenta l para a consecução dos atos ímprobos sua qualidade de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS S/A no período de 2004 a abril de 2012, pois nessa condição
ele zelou pelos interesses das empresas cartelizadas em procedimentos licitatórios e
contratos no âmbito desta Estatal.

A propósito, esclareceu o réu, em depoimento prestado nos autos da Ação
Penal 5026212-82.2014.404.7000, que nos contratos vinculados à Diretoria de Abastecimento
da Petrobras era praxe o pagamento de vantagens indevidas pelas empreiteiras39.
O elemento doloso das condutas ímprobas se clarifica, portanto, com a
confissão de PAULO ROBERTO COSTA no sentido de que consciente e voluntariamente
recebia as vantagens indevidas por parte das empreiteiras que contratavam com a Petrobras.
Assim, consoante descrito no item V.1 oesta peça, PAULO ROBERTO

COSTA recebeu vantagens indevidas correspondentes a 1% dos contratos de interesse da
Diretoria de Abastecimento firmados pela PETROBRAS com a CONSTRUTORA OAS , no valor
39 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]
Juiz f ederal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que

precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,

porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, ini cialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[ ...]
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[...]"

No mesmo sentido, o int errogatório de YOUSSEF:

...

"[ ]
Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia

que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1o/o.

r...r

51 de 95

3205

3206

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

M INISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

de ao menos R$ 70.623. 709,93 (setenta milhões, seiscentos e vinte e três m il, setecentos e
nove reais, e noventa e três centavos).
Em suma, o requerido PAULO ROBERTO COSTA praticou atos de improbidade administrativa que consubstanciam enriquecimento ilícito (art. 9° da Lei 8.429/92)
porque:
a) recebeu vantagem indevida, para si e para terceiros40, decorrente do
exercício de Diretor de Abastecimento da Petrobras, no valor de R$ 70.623.709,93 (setenta
milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e nove reais, e noventa e três centavos) (art.

9°, caput e inciso VII, da Lei 8.429/92}41;
b) recebeu tais vantagens da CONSTRUTORA OAS, empresa que tinha in·
teresse com ampla potencialidade de ser amparado por ações ou omissões suas (art. 9°, I, da
Lei 8.429/92)42;
c) recebeu tais vantagens para omitir-se nos deveres que decorriam de seu
ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as providências
cabíveis em seu âmbito de atuação (art. 9°, X, da Lei 8.429/92t3•
As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam, por canse-

40 A locução do artigo 9°, inciso I da Lei 8.429/92 aponta que o enriquecimento ilícito ocorre quando
a agente recebe a vantagem indevida, PARA SI OU PARA OUTREM.
41 (Lei 8.429/92) "Art. 9• Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer t ipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1• desta lei, e
notadamente:
[...)
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público;
[ ...]"

42 (lei 8.429/92) "Art. 9• [...]:
[ ...)

l · receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou Imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por acão ou omissão
decorrente das atribuições do agente público;
[...]"

43 (Lei 8.429/92) "Art. 9• [...];
[...]

X · receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
[ ...)"
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quência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário no valor

de R$ 70.623.709,93 (setenta milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e nove reais,
e noventa e três centavos) (artigo 10 da Lei 8.429/92)44 .
Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade

por ofensa aos princípios administrativos (art. 11, Lei 8.429/92), notadamente os
princípios da legalidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições.
Destaque-se, nesse sentido, que PAULO ROBERTO COSTA violou inúmeros
princípios éticos do Sistema Petrobras constantes do Código de Ética da empresa, a que
todos os funcionários da Petrobras estão sujeitos, quais sejam, o dever de honestidade, de
integridade, de lealdade, de legalidade, de impessoalidade, de transparência, bem como se
desviou da missão, da visão e dos valores instituídos explicitamente na estratégia corporativa
da empresa (itens Til, lV. V, VII do Código de Ética). Violou ainda o item 8.8 do referido Código
de Ética referido, ao infringir o dever de "recusar quaisquer práticas de corrupção e propina" 4 ~.
Por fim, objetiva-se, nesta demanda, o provimento declaratório da sujeição
das condutas dolosas imputadas ao réu PAULO ROBERTO COSTA às hipóteses normativas
dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sem a aplicação das sanções do artigo 12 da

referida Lei.
Os ato.s praticados pelo réu PAULO ROBERTO COSTA, descritos nesta
ação, dão origem à constituição de uma relação jurídica entre o Estado e o autor do ato
ilícito, consistente no direito de aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/ 92, tanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA quanto aos terceiros que conco rreram para a prática dos atos e

deles se beneficiaram.
Portanto, esta ação objetiva, quanto a PAULO ROBERTO COSTA, a
declaração da existência da relação jurídica decorrente da sujeição das condutas de
obter vantagens indevidas em razão do cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras, de
lesar o patrimônio da companhia e de violar os princípios administrativos às hipóteses

44 Reitera-se que os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e de
contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e vm, da Lei 8.429/92), e o
ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos, serão objeto de ações autônomas.
45 Doe 56- Cód igo de Ética do Sistema PETROBRAS.
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normativas da Lei 8.429/92.

Consoante expressamente autoriza o Código de Processo Civil, em seu art.

4°, I, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de

relação jurídica, sendo ainda admissível a ação declaratória, nos termos do parágrafo único,
ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
Como se sabe, o pedido na ação de improbidade "comporta duas
formulações: primeiramente, o pedido de que o juiz reconheça a conduta de improbidade
(pedido originário, de natureza declaratória); depois, o pedido de que, sendo procedente a
ação, sejam aplicadas ao réu as respectivas sanções (pedido subsequente, de natureza
46

condenatória)".

Assim, o pedido desta ação, em relação a PAULO ROBERTO COSTA, limitase ao provimento declaratório acima mencionado, sem que seja formulado pedido de
condenação nas sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.
Necessário esclarecer que a ausência de pedido condenatório decorre da
celebração de acordo de colaboração premiada com PAULO ROBERTO COSTA.

Com efeito, em 27 de agosto de 2014, foi celebrado acordo de colaboração
premiada entre o Ministério Público Federal e o réu PAULO ROBERTO COSTA, já
homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de setembro de 201447•
No âmbito do referido acordo de colaboração premiada o réu PAULO
ROBERTO COSTA renunciou, por serem produtos de atividade criminosa, a quaisquer direitos

sobre valores mantidos em contas bancárias e investimentos no exterior, em qualquer país,
inclusive mantidos no Royal Bank of Canada em Cayman (aproximadamente USO 2,8
milhões sob os nomes dos familiares Mareio e Humberto)

e os

aproximadamente USO 23

(vinte e três) milhões mantidos na Suíça (em contas em nome de seus familiares Marici,

Paulo Roberto e Arianna), controladas direta ou indiretamente por ele, ainda que mediante
empresas offshores e familiares.48
46 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. "Direito Administrativo - Manual de Direito Administrativo - 24 ed - 201l.epub." Livraria e Editora Lumen Juris Ltda. "
47 Doe 53 - Acordo de Colaboração Premiada celebrado por Paulo Roberto Costa, Ação Penal
5026212-82.2014.404.7000, Evento 948.
48 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 6", Doe 53.
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Além disso, a título de multa compensatória cível, o réu, no âmbito do
referido acordo, comprometeu-se49:
a) a arcar com o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
b) a entregar os seguintes bens que reconheceu serem produto ou proveito
de atividade criminosa, ou seu equivalente em termos de valor: lancha COSTA AZUL, em
nome da empresa SUNSET (R$ 1.100.000,00); terreno adquiridos pela SUNSET, em
Mangaratiba/RJ, matrícula 20721 (R$3.202.000,00); valores apreendidos em sua residência
quando da busca e apreensão (R$ 762.250,00, USO 181.495,00 e EUR 10.850,00); bem
como veícu lo EVOQUE recebido de Alberto Youssef (R$300.000,00).
Ademais, somente em virtude do acordo de colaboração, o réu PAULO
ROBERTO COSTA contribuiu para a expansão das investigações, que se debruçavam sobre
condutas corruptas praticadas por um agente público e uma empresa, para abarcar a
apuração de condutas corruptas de diversos agentes públicos e diversas empresas,
assim como a colheita de provas documentais e testemunhais do esquema criminoso.
Tal condição revelou ao MPF a ocorrência de danos ao erário em valores bem superiores ao
inicialmente mensurado, e também possibilitará o ressarcimento de danos em valores
notadamente superiores àqueles que seriam obtidos caso não fosse firmado o termo de
colaboração.
Diante de tal cenário, o MPF entendeu, no caso concreto, que tal acordo
também abarcava as r·epercussões no campo da improbidade administrativa, motivo
pelo qual foi também submetido
do MPF, em seus efeitos cíveis

50

e homologado pela sa Câriiara de Coordenação e Revisão

.

A propósito, Andrey Borges de Mendonça trata da extensão dos efeitos
da colaboração premiada para o âmbito da improbidade administrativa, apesar da redação
do artigo 17, §1o da Lei 8.429/92

51

:

Aqui, como lembra Vladimir Aras, podemos invocar o brocardo ubi eadem ratio ibi

eadem ius. Não há sentido em fornecer benefícios para alguém colaborar no
âmbito criminal e esse mesmo agente ser punido pela Lei de Improbidade,
49 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 8", Doe 53.
50 Cf. Ofício n° 355/2015 (PR-PR-00002021/2015 e Extrato de Ata 852/SCCR - Doc. 57.
51 Mendonça, Andrey Borges de., Roteiro de Colaboração Premiada, São Paulo: Mimeo, 2012.
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exatamente em razão dos mesmos fatos. A incoerência
reconhecendo benefícios em uma seara e negando em outra - demonstra até
mesmo deslealdade do Poder Público com aquele que contribuiu para a
persecução dos agentes ímprobos, abrindo mão de seu direito a não se
autoincriminar. Esta incoerência é reforçada quando a Ação de Improbidade se
baseia justamente nos elementos desvelados pelo colaborador.
Ademais, estamos tratando de um benefício para o réu, de sorte que não há
vedação ao uso de analogia em seu favor. Por fim, a interpretação teleológica nos
conduz nesse mesmo sentido. É induvidoso que a vedação da lei de improbidade
visa impedir que o interesse público seja lesionado. Porém, em casos de
colaboração, sobretudo quando auxilia na recomposição no patrimônio pC1blico
lesionado, o interesse público está sendo mais bem protegido, pois a Administração
atingida é a mesma, as partes são as mesmas e o acordo acelera a reparação do
dano causado ao erário e recuperação de ativos. Tanto isso é verdade que a Lei

9807/99 estabelece, como objetivo da colaboração, a recuperação total ou parcial
do produto do crime, o que está em perfeita sintonia com o objetivo da ação de
improbidade, conforme lembra Januário Palude.
Assim, como lembra Vladimir Aras, há certa desproporcionalidade na aparente e
absoluta vedação, por trazer desestímulo à cooperação e afronta à coesão sistêmica,
atingindo o princípio da eficiência.
Destaque-se que em março de 2010, na Ação de Improbidade Administrativa n.

2006.50.01.009819-5113, que tramitou perante a Justiça Federal de Vitória/E$,
aplicou-se a colaboração premiada no âmbito da improbidade administrativa aos
réus Darci José Vedoin e Luiz Antônio Trevisan Vedoin. Segundo a Magistrada
Federal, "a utilização da delação premiada, para fixação de sanção mínima. redução
ou até afastamento de algumas das sanções, além de poder cont ribuir com as
investigações e a instrução processual, mostra-se princípio de equidade e de
igualdade j urídica, já que, em diversas outras situações legais, a renúncia ao direito
constitucional de manter-se em silêncio converte-se em benefícios, com redução
expressiva da sanção imposta". No caso, a Juíza mitigou aos colaboradores a
condenação ao pagamento de multa civil - que não possui caráter indenizatório,
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mas sim sancionatório.
É de se ver também o que dispõe o art. 37 da Convenção das Nações

Unidas contra a Corrupção52, categoria na qual, mutatis mutondis, enquadram-se os atos de
improbidade administrativa:
1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas

que participem ou que tenham participado na prática dos delitos qualificados de
acordo com a presente Convenção que proporcionem às autoridades competentes
informação útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda
efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito,
assim como recuperar esse produto.
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a
mitigação de pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à
investigação ou ao indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente
Convenção.
O raciocínio é aplicável para a extensão dos efeitos penais de um acordo de
colaboração à esfera cível, ainda que o contrário não possa ser feito. As normas penais, dado
seu caráter fragmentário e residual, representam a tutela mais extrema dos bens jurídicos
mais relevantes para a sociedade. Se uma sanção penal, mais grave, pode ser afastada ou
mitigada para alcançar um bem maior, uma penalidade menos grave também pode,
especialmente quando isso é necessário para manter a coerência da atuação do Estado e
criar um ambiente favorável à descoberta e comprovação de novos fatos criminosos por
meio de acordos de colaboração futuros.
Por fim, destaca-se que, em caso de quebra do acordo firmado, o MPF
poderá, a qualquer momento, pleitear a aplicação das sanções correspondentes aos atos de
improbidade praticados.
Assim, a obtenção do provimento declaratório é necessária e útil ao Estado
para obter, dentro dos marcos prescricionais, o reconhecimento da relação jurídica
decorrente da conduta ímproba, o que poderá ensejar, no futuro e mediante provocação
52 No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo n° 348/2005 e promulgada pelo
Decreto n° 5.687/2006.
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justificado do Judiciário, a aplicação das respectivas sanções, além de permitir a condenação
de terceiros que concorreram e se beneficiaram dos atos ímprobos.
Portanto, são estes os fundamentos para a formulação, quanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA, do pedido de declaração da existência da relação jurídica

decorrente da subsunção das condutas dolosas do réu descritas nesta ação às hipóteses
normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92.

VI.2- CONSTRUTORA OAS LTOA., COESA ENGENHARIA LTDA. E OAS S/A

O grupo constituído pela holding OAS S/A e suas empresas integrantes
CONSTRUTORA OAS LTDA. e COESA ENGENHARIA LTDA. concorreram para a prática dos

atos de improbidade administrativa e deles se beneficiaram, pois foram diretamente
responsáveis por influenciar PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da
Petrobras entre 2004 a abril de 2012, a receber propinas e a manter-se con ivente com os
interesses do grupo empresarial na PETROBRAS.
Além disso, nas obras em que CONTRUTORA OAS LTDA. era contratada,
seja diretamente ou por intermédio de consórcios53, foi efetuado o pagamento de vantagens
indevidas a PAULO ROBERTO COSTA ou às pessoas por ele indicadas.
Observa-se que foi a pessoa jurídica CONSTRUTORA OAS LTDA. a
responsável por, em seu nome ou em consórcio com outras empresas, firmar os contratos
com a PETROBRAS dos quais decorreu o pagamento de vantagens indevidas à razão de 1%, e
viabilizar o repasse de tais valores a PAULO ROBERTO COSTA e a ALBERTO YOUSSEF.
Já a pessoa j urídica COESA ENGENHARIA LTOA., que tem como sócia
majoritária a CONSTRUTORA OAS LTOA., com 99,99% de participação social54, foi por esta
utilizada para operacionalizar o repasse de va lores às empresas de fachada cont roladas por
ALBERTO YOUSSEF.
53 (Lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresa s em consórcio,

observar-se-ão as seguintes normas:
[...]

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio. ta nto na

fase de licitação quanto na de execução do contrato."
54 Doc. 23.
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A pessoa ju rídica OAS S/A é a holding controladora da empresa OAS
CONSTRUTORA LTDA. e, por conseguinte, da COESA ENGENHARIA LTDA. Em razão desta

condição, foi também beneficiada pela prática dos atos ilícitos, devendo ser igualmente
responsabilizada na forma do art. 3° da Lei 8.429/9255 .
Ressalta-se que os pagamentos de propina foram realizados de forma
sistemática, a evidenciar uma relação espúria estável de favorecimento aos empregados da
PETROBRAS, no caso PAULO ROBERTO COSTA, e aos interesses escusos das empresas
CONSTRUTORA OAS LTDA., COESA ENGENHARIA LTDA. e OAS S/A.

Assim, as circunstâncias objetivas do caso concreto demonstram que seus
administradores agiram com vontade consciente e voluntária de, em nome das pessoas
jurídicas, efetuar os pagamentos de vantagens indevidas ao agente público em razão do
cargo de Diretor de Abastecimento, para si e para terceiros, do que decorre o caráter doloso
das condutas.
Em razão disso, devem tais pessoas jurídicas ser responsabilizadas na forma
do art. 3° da Lei 8.429/92, pois concorreram e se beneficiaram com a prática de atos de
improbidade que acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao erário no valor de R$
70.623 .709,93 (setenta milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e nove reais, e
noventa e três centavos) 56 e violação aos princípios administrativos (artigos 3°, 9, 10 e 11 da
Lei 8.429/92).

55 O art. 3° da Lei 8.429/92 determina a responsabilização daquele que, mesmo que de forma indireta,
concorra ou se beneficie do ato ímprobo:
(Lei 8.429/92) "Art. 3" As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se
benef icie sob gualguer forma diret a ou indireta."
56 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 212 milhões.
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VI.3 -

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"),

FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE,
JOÃO ALBERTO LAZZARI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLLI

Além da própria pessoa jurídica, também devem sofrer as sanções do art. 12
da Lei 8.429/92 seus administradores que, de forma dolosa, praticaram atos ilegais em seu
nome.
É cediço que a pessoa jurídica não possui atuação dissociada das pessoas

naturais que a compõem, pois somente estas agem com elemento subjetivo próprio.
Portanto, é de rigor q1ue as medidas persecutórias aplicáveis à pessoa jurídica sejam
estendidas às pessoas naturais, exatamente aquelas que fizeram da pessoa jurídica que
representavam, instrumento para a prática de atos ímprobos, conforme demonstrado a
seguir.
Assim, abaixo se reprisa a participação de cada um dos réus ligados à
CONSTRUTORA OAS, os quais, de forma consciente e voluntária, atuaram dolosamente

para concorrer para a prática e se beneficiar das condutas ímprobas consubstanciadas nos
pagamentos de vantagens indevidas no interesse de PAULO ROBERTO COSTA:
1. JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"): na condição

de Presidente da OAS, era, junto com AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, um
dos contatos diretos de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF com a empreiteira
OAS, sendo responsável pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao próprio
PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS para a consecução de

contratos e seus respectivos aditivos com a Estatal 57 • Era, ainda, um dos responsáveis pela
representação desta empresa no Cartel, e por coordenar o branqueamento dos respectivos
valores ilícitos auferidos com os crimes praticados, inclusive mediante a celebração de
contratos fictícios com empresas de fachada para viabilizar o repasse das vantagens ilícitas de
forma disfarçada.

57 Conforme depoimentos prestados por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF - Evento
1.101, dos autos 5026212-82.2014.404.7000- Doe 13.
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Mencione-se, nesse sentido, que, em planilha apreendida na residência de

PAULO ROBERTO COSTA, na qual são relacionadas as colunas "empresa", "executivo'' e
"solução" indicando os representantes de empresas com os quais o ex-diretor da PETROBRAS
efetuou contato a fim de obter recursos para campanhas políticas, a OAS é vinculada ao
executivo "Léo" 58•
2. AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS: atualmente DiretorPresidente da Área Internacional da Construtora OAS S.A, era, junto com JOSÉ ADELMÁRIO

PINHEIRO FILHO ("LÉO PINHEIRO"), um dos contatos diretos de PAULO ROBERTO COSTA
e ALBERTO YOUSSEF com a empreiteira OAS, sendo responsável pelo oferecimento e
promessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO COSTA e a outros
empregados da PETROBRAS para a consecução de contratos e seus respectivos aditivos com
a Estat als9 • Era, ainda, um dos responsáveis pela representação desta empresa no Cartel, e por
coordenar o branqueamento dos respectivos valores ilícitos auferidos com os crimes
praticados, inclusive mediante a celebração de contratos fictícios com empresas de fachada
para viabilizar o repasse das vantagens ilícitas de forma disfarçada.
3. FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, sob a coordenação de

JOSÉ ALDEMÁRIO e AGENOR, e na condição de representante da OAS, era responsável pela
assinatura de documentos ideologicamente falsos com as empresas M.O., RIGIDEZ e RCJ, a
fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos relacionados aos contratos celebrados com a
PETROBRAS60 •

4. JOÃO ALBERTO LAZZARI: sob a coordenação de JOSÉ ALDEMÁRIO e
AGENOR, em atividade idêntica à de FERNANDO AUGUSTO, tinha a função de representar a
OAS em contratos ideologicamente falsos com as empresas de fachada M.O., RIGIDEZ, e RCI,
a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilfcitos relacionados aos contratos celebrados com
a PETROBRAS.61
5. MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA: como Diretor Financeiro da OAS,
era

responsável,

junto

com

JOSÉ

ALDEMÁRIO

e AGENOR,

pela

liberação

e

58 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-JNQPOL1- Doe 60.
59 Conforme depoimentos prestados por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF - Evento
1.101, dos autos 5026212-82.2014.404.7000- Doe 13.
60 Does 33 e 37.
61 Vide Autos n° 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-JNQPOL7, fls. 000191, 000192 e 000199Doe 34.
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operacionalização de
corrompidos.

pagamentos de vantagens indevidas pela OAS para agentes

Conforme

DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR62,

bem
tem-se

detalhou
que

era

a

informação

usualmente

referido

95/2014
em

mensagens

interceptadas entre ALBERTO YOUSSEF e o Interlocutor "LA" como a pessoa responsável por
tais liberações63 . Nestes termos, MATEUS não só tinha consciência, como também participava
das deliberações coletivas internas da companhia acerca da participação da OAS no Cartel e
pelo oferecimento e pagamento de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO

COSTA e a outros empregados da PETROBRAS64•
6. JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI: era um dos principais
responsáveis por viabilizar pagamentos de vantagens indevidas da OAS no interesse da
organização criminosa, tendo plena consciência do contexto ilícito em que tais pagamentos
se inseriam.

A quebra de sigilo telefônico e telemático dos terminais utilizados por
ALBERTO YOUSSEF decretada nos autos 5049597-93.2013.404.7000 resultou na interceptação
de diversas conversas e mensagens trocadas entre ele e JOSÉ RICARDO, sendo, em sua
grande maioria, referentes a entrega de valores.
Nesse sentido, cite-se inicialmente o relatório de monitoramento telemático
n° 01/2014 - Operação Bidone65 , no qual estão elencadas conversas no período entre
26/02/13 e 06/03/14, nas quais JOSÉ RICARDO coordena com YOUSSEF entregas de valores,
nos montantes de R$ 66.000,00 e R$ 500.000,00, em endereços nas cidades de Porto
Alegre/RS. Também a já mencionada informação policial n° 95/2014 documenta conversas de
teor semelhante entre ambos66 .

62 Doe 14: Evento 1, Anexo 7, dos autos 5073475-13.2014.404.7000.
63 Nesse sentido, destaca-se em especial conversa ocorrida no dia 12/03/14 em que YOUSSEF (nick
PRIMO) fala a "LA": ' Falei com matheus vai liberar semana que vem• "Uma parte dos 400" - Doe 14.
64 Foi, inclusive, apreendido um cartão dele, como diretor financeiro da OAS S.A., no escritório de
ALBERTO YOUSSEF.
65 Does 15 e 16: autos 5049597-93.2013.404.7000, evento 146, anexo 3. Consoante o mencionado
relatório, JOSÉ RICARDO utilizava o nick "JRICARDO" (PIN 2AC078FC) e YOUSSEF fazia uso do nick
"PRIMO" (PJN 278C6A3E). O relatório de monitoramento telemático no 06-2014 - Operação Bidone,
juntado no evento 194, ANEXOl dos mesmos autos, por sua vez, detalha que, segundo consultas
de cadastro com as operadoras de serviços e telefonia responsáveis, o PIN 2AC078FC era vinculado
ao telefone (11) 94226-4034, em nome da COESA ENGENHARIA LTDA., o qual foi cancelado no dia
19/ 03/ 14, dois dias após a prisão de YOUSSEF.
66 Doe 14.
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Destaca-se nesse sentido o diálogo travado em 03/12/13,
combinam 2 entregas a serem feit as por YOUSSEF.
A primeira, no mesmo dia 03, aos cuidados de Sra. MARICE, no endereço
Rua Doutor Penaforte Mendes, 157, AP 22, Bela Vista 67, informando que a entrega é a mando
de CARLOS ARAÚJO. Deve ser destacado que na planilha "Money Delivery" apreendida há
referência, para o dia 03/12, de registro dos valores de 44.240 e 200.00 reais com a indicação

spss.

A segunda entrega deveria ser feita no dia seguinte, aos cuidados de
CARLOS FONTANA, no endereço Av. Guil herme Sheel, 2952, na cidade de Canoas/RS. Em
relação a essa entrega, os interlocutores mencionam Rafael e Adarico, referindo-se, muito
provavelmente, a RAFAEL ÂNGULO LOPES e ADARICO NEGROMONTE FILHO, que prestavam
serviço de transporte de valores para YOUSSEF.
Não bastassem tais diálogos, a movimentação de valores entre a OAS, por
intermédio de JOSÉ RICARDO, e o núcleo criminoso comandado por ALBERTO YOUSSEF

é

confirmada pela planilha intitulada "Trans careca", apreendida na sede do escritório de
cont abilidade ARBOR69• "Careca" é o apelido de JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO, emissário
que trabalhava para ALBERTO YOUSSEF. Tal documento contabiliza diversos valores para a
pessoa "J.Ricardo" no mês de abril de 2013, num total de R$ 1.532.000,00.
Ademais, há elementos que indicam que JOSÉ RICARDO articulava com
YOUSSEF o recebimento e remessa de valores em moeda estrangeira e para o exterior. Nesse
sentido, no dia 27 de novembro de 2013, JOSÉ RICARDO cobra de YOUSSEF as datas das
"invoices" que eles enviaram para o interior de São Paulo. No dia seguinte, JOSÉ RICARDO
cobra de YOUSSEF, em nome de agente não identificado, número de banco correspondente
na Europa, bem como números de ABA e SWIFT70•
67 Pesquisas realizadas em diversos sistemas retornaram que a pessoa citada como destinatária
possivelmente é MARICE CORREA DE UMA, CPF 943.479.568·00, a qual possui vínculo com o
referido endereço. MARICE CORREA DE LIMA é figura conhecida na época do mensalão,
coordenadora administrativa do PT, que, na época, teria efetuado um pagamento de um milhão,
em espécie, à COTEMINAS.
68 Doe 17: autos 5059447-14.2013.404.7000, evento 488, AP-!NQPOL27, fls. 000787.
69 Doe 17: autos 5059447-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL27, fls. 000778. As movimentações registradas em nome de "J. Ricardo" são as seguintes: 1) R$ 870.000,00, em 12/04/13; 2) R$
312.000,00, em 29/04/13; 3) R$ 200.000,00, em 27/06/13; e 4) R$ 150.000,00, em 07/08/13.
70 Doe 14: informação policial n° 95/2014 - DELEFIN/DRCOR/SR/ DPF/PR, no ANEXO? do evento 1
dos autos 5073475-13.2014.404.7000.
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No dia 06 de março de 2014, YOUSSEF marca um encontro com JOSÉ

RICARDO na ''Bela Cintra", momento em que combina a entrega de dólares71•
Na data de 14 de março de 2014, JOSÉ RICARDO pede 20usd a YOUSSEF,
sendo q ue, considerado o vocabulário geralmente utilizado pelos interlocutores, a autoridade
72
•

policial concluiu que provavelmente se trata de pedido de 20 mi l dólares

Corroborando todo o exposto, a análise do banco de dados do escritório de
YOUSSEF demonstra que JOSÉ RICARDO visitou o operador em diversas oportunidades no
período entre abril de 2011 e março de 2014, inclusive dias antes da deflagração da
Operação73.
Todos esse fatos revelam que os administradores e agentes das empresas
do Grupo OAS tinham p lena consciência dos ilícitos que praticavam em nome das pessoas
jurídicas que representavam. Dessa forma, nos termos do art. 3° da Lei 8.429/92,

dolosamente concorreram e se beneficiaram com a prática de atos de improbidade
praticados por PAULO ROBERTO COSTA que acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao
erário no valor de R$ 70.623.709,93 (setenta milhões, seiscentos e vinte e três mil,
setecentos e nove reais, e noventa e três centavos) 7• e violação aos princípios administrativos
(artigos 3°, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92)., devendo ser responsabilizados em conjunto com a
pessoa jurídica pelos atos de improbidade descritos nesta ação.

VIl - DAS SANÇÕES DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBliCO E
DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS:
A Lei 8.429/92, na tentativa de ver assegurada a integridade do patrimônio

71 Doe 14: informação policial n° 95/2014 - DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR. no ANEX07 do evento 1
dos autos 5073475-13.2014.404.7000.
72 Doe 16: evento 194, ANEX01 dos autos 5049597-43.2013.404.7000.
73 Os registros das visitas de JOSÉ RICARDO aos escritórios de ALBERTO YOUSSEF encontram-se
agrupados na representação policial cantante do evento 1 dos autos 5073475-13.2014.404.7000.
Com o intuito de se facilitar a consulta aos elementos informativos que embasam a acusação,
junta-se como Doe 18 a primeira parte da aludida representação, que elenca os fatos relacionados
ao grupo OAS.
74 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 212 milhões.
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público e a probidade administrativa, pune, assim como os agentes públicos, os particulares
que tenham concorrido e se beneficiado com o ato de improbidade {artigo 3°).

Dentre as sanções do artigo 12 da Lei 8.429/92, em todos os seus incisos,
estão previstas a proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.

O caso dos autos demonstra satisfatoriamente a necessidade de aplicação
das sanções de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios para as empresas rés e seus administradores, tendo em

vista que concorreram e se beneficiarm com os atos de improbidade consubstanciados nos
desvios de vultosa ouantia de contratos celebrados com a Petrobras para pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos.
Além disso, o sancionamento deverá abranger, como correta interpretação
da lei, a proibição de contratar e de auferi r benefícios com toda a Administração Pública,
direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Perfilham o mesmo entendimento Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

À expressão Poder Público deve ser dispensada interpretação condizente com a
teleologia da norma, alcançando a administração pública, direta e indireta, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e não somente o sujeito passivo do ato de improbidade praticado pelo

ímprobo. A aplicação dessa sanção resulta da incompatibilidade verificada entre a
conduta do ímprobo e o vínculo a ser mantido com a administração pública, o que
torna desinfluente qualquer especificidade em relação a esta, j á que a sanção
circunda a esfera subjetiva do ímprobo, a qual não é delimitada pelo ente que
tenha sido lesado pelo ato de improbidade, tornando-se extensiva a todos os
demais?5

Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) A limitação dos efeitos da "suspensão de participação de licitação" não pode
75 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa- 7• Ed. 2013
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ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta

que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a
qualquer órgão da Administração Pública. (... ) (REsp 151.567 / RJ, Rei. Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ
14/04/2003, p. 208)
De outro lado, para evitar subterfúgios e prevenir fraudes à aplicação

da lei, em tutela inibitória de ilícito, as sanções de proibição de contratar com o Poder
Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios deverão abranger @) as
pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo econômico (OAS S/A) que eventualmente atuem
no mesmo ramo de atividade da empresas CONSTRUTORA OAS e COESA ENGENHARIA

LTDA; (h) as pessoas jurídicas (controladas, subsidiárias, etc) cujos estatutos ou contratos
sociais forem objeto de alteração para absorver as atividades da(s) empresa(s) penalizada(s)
ou (f) outras sociedades empresariais que vierem a ser criadas para contornar a ordem
judicial.
Caso contrário, haverá violação aos princípios da moralidade e da
legalidade, com a admissão de uma válvula de escape para contornar a sanção prevista

em lei.
Sobre o tema já debruçou o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS

À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAt, MESMOS SÓCIOS E MESMO

ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA

NA

ESFERA

ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE.

PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS
INTERESSES PÚBLICOS.
- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos
sócios e com o mesmo endereço, em substitu ição a outra declarada inidônea para
licitar com a Admin istração Pública Estadual. com o objetivo de burlar à aplicação da
sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.0
8.666/ 93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da
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personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à
nova sociedade constituída.
- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade
administrativa

e

da

indisponibilidade

dos

interesses

públicos

tutelados,

desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de
forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla
defesa em processo administrativo regular.
- Recurso a que se nega provimento.
(RMS 15.166/ BA, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)
Assim, mister a observância dos parâmetros acima, sob pena de se permitir
que agentes ímprobos continuamente venham a praticar condutas que lesam

o patrimônio

público e acarretam enriquecimento ilícito.

VIII- DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SOUDARIEDADE.
Dentre as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, há a previsão de
ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público.
Na espécie, a companhia "Petróleo Brasileiro S/ A - Petrobras" teve o
patrimônio lesado em decorrência de vantagens indevidas pagas a PAULO ROBERTO COSTA e
agentes públicos e privados por ele indicados.
No caso dos autos, os réus, em conjunto, foram responsáveis pelos danos
ao patrimônio da companhia, e, por isso, a obrigação pela recomposição do patrimônio
lesado é solidária, consoante dicção dos artigos 275 c/c 942, caput, 2• parte, do Código
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Civil

76

c/c artigo 5° da Lei 8.429/92n.
No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.
8.429/92. ATO DE IMPROBIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABIUDADE
SOUDÁRIA. (...) 3. Na hipótese em que sejam vários os agentes, cada um agindo
em determinado campo de atuação, mas de cujos atos resultem o dano à
Administração Pública, correta a condenação solidária de todos na restituição
do patrimônio público e indenização pelos danos causados. (STJ, REsp
678.599/MG, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/10/ 2006, DJ 15/05/2007, p. 260)
Assim, a condenação dos réus, pessoas físicas e jurídicas,

à reparação dos

danos causados à Petrobras deverá ser SOUDÁRIA, por força dos artigos 275 c/c 942, caput,
2• parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/92.

IX- DO DANO MORAL COLETIVO:
Além da fixação da reparação solidária do dano material suportado pela
companhia, postula-se também a condenação das rés ao pagamento dos danos morais coletivos, em atenção ao artigo 5° da Lei 8.429/9278, que consagra o princípio da reparação integral.
A corrupção na Petrobras, apurada na Operação Lava Jato, traz um diagnóstico infeliz da maior estatal do país, abalada por um câncer devastador e profundo, que, apoderado de uma metástase, espalhou-se e gerou sangria inestancável aos cofres da campa76 (Lei 10.406/02)
"Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores
continuam obrigados solidariamente pelo resto.
[...]
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente pela reparação."
77 (Lei 8.429/92) "Art. s• Ocorrendo lesão ao patrimônio público por açã,o ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano:·
78 (Lei 8.429/92) "Art. 5' Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.•
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nhia. A hemorragia ocorreu em benefício de interesses escusos.
A hipótese dos autos, portanto, reclama a reparação dos danos morais coletivos provocados pelos atos ímprobos, que acarretaram lesão de grande magnitude ao patrimônio público, com forte impacto negativo na coletividade.
Sobre a possibilidade de reconhecimento dos danos morais na ação de improbidade administrativa, lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
"Do mesmo modo que as pessoas jurídicas de direito privado, as de direito público
também gozam de determinado conceito junto à coletividade, do qual muito
depende o equilíbrio social e a subsistência de várias negociações, especialmente em relação: a) aos organismos internacionais, em virtude dos constantes empréstimos realizados; b) aos investidores nacionais e estrangeiros, ante a freqüente emissão de títulos da dívida pública para a captação de receita; c) à iniciativa privada,
para a formação de parcerias; d) às demais pessoas jurídicas de direito público, o
que facilitará a obtenção de empréstimos e a moratória de dívidas já existentes etc.
(...)

Ao reconhecermos que o direito à imagem e à reputação é ínsito e inseparável
da própria personalidade jurídica, integrando a esfera jurídica do sujeito passivo
do ato de improbidade, temos de atribuir, por via reflexa, ao sujeito ativo do ato
de improbidade, o dever jurídico de respeitá-lo ou. em caso de descumprimento, o dever de ressarcir integralmente o dano causado. Em casos tais, deverá o
órgão jurisdicional contextualizar o ilícito praticado, transcendendo os lindes do processo e identificando a "dimensão da mácula causada à reputação do ente estatal, o
que permitirá a correta valoração do dano não patrimonial e a j usta fixação da indenização devida, que será revertida à pessoa jurídica lesada pelo ilícito."79
A jurisprudência também reconhece a possibilidade de reparação do dano
moral coletivo:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. MULTA
CIVIL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. (...) 3. Não há vedação legal ao
79 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. '1mprobidade Adm inistrativa - 7" Ed. 2013.
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entendimento de que cabem danos

morais em ações que

improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na
comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que
dificulte a ação estatal.(...) (STJ, REsp 960.926/MG, Rei. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 01/04/2008)
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERITO JUDICIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

(...) 9. A doutrina mais abalizada, bem como a jurisprudência, admitem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público.
Entretanto, não é todo e qualquer ato de improbidade que causa· dano moral à
coletividade. A identificação do dano moral demanda análise do conjunto probatório constante dos autos, devendo ser consideradas as circunstâncias que
envolvem cada caso concreto.
10. Não basta somente a ocorrência do suposto ato ímprobo, faz-se necessário
que tal ato cause evidente e significativa repercussão no meio social, não sendo
suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade
com a atividade administrativa. ( ..) (TRF 3° Região, Sexto Turma, Apelreex
0006786-54.2003.4.03.6105, Rei. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado
em 06.06.2013, e-DJF3 Judicia/1 Data:14.06.2013, destaquei).

Destaca-se sobre o tema, passagem do voto do Ministro Castro Meira no
Recurso Especial 960.926/MG80, cuja ementa foi transcrita acima:
"Nada justifica a exclusão da pessoa jurídica de direito público, já que um ato
ímprobo pode gerar um descrédito, um desprestígio que pode acarretar o desânimo
dos agentes públicos e a descrença da população que, inclusive, prejudique a
consecução dos diversos fins da atividade da Administração Pública, com
repercussões na esfera econômica e financeira."
Os contornos jurisprudenciais para reconhecimento do dano moral na
80 STJ, REsp 960.926/MG, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/ 2008,
DJe 01/04/2008.
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ação de improbidade administrativa são bem definidos:
"Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e o dano tenha atingi-

do, efetivamente, valores coletivos, estará configurado o dano moral, não sendo suficiente para caracterizá-lo a mera frustração da municipalidade ou o descrédito na administração pública (TRF 1, Apelação Cível 84420920094013901, e-DJFl de
28/11/14);

"É possível a condenação em danos morais colet ivos em ação de responsabilidade
por atos de improbidade administ rativa, desde que o ato ímprobo cause evidente

e significativa repercussão no meio social, não sendo suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade com a atividade administrativa. (TRF 1, 675320084013901, e-DJFl de 29/11/13)

"É de se observar que a doutrina mais abalizada assim como a jurisprudência admitem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público. (...) De qualquer forma, não basta somente a ocorrência do suposto ato ímprobo, faz-se necessário que tal ato cause evidente e significativa repercussão no

meio social, não bastando meras presunções ou mesmo a simples insatisfação
da

coletividade

com

a

atividade

administrativa.

(TRF

3,

AI

00021103520094030000, e-DJF3 de 26/01/2010)
A hipótese em testilha enquadra-se perfeitamente à moldura jurispru-

dencial.
Os fatos apurados na Operação Lava Jato possuem proporções gigantescas,
a revelar a corrosão das entranhas da República por um esquema sofisticado para pagamento de propinas para agentes públicos na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. A representatitivade da Petrobras no Estado é revelada pelos seguintes dados:
- entre 2007 e 2010, a Petrobras foi responsável por investir 68.47% de
tudo o que a Administração Pública Federal, direta e indireta, investiu no
país81;
81 Entre 2007-2010, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a partir do
orçamento fiscal e de seguridade social, a União investiu R$ 54,8 bilhões no país. No mesmo
período, as empresas Estatais federais investiram R$ 142,930 bilhões, dos quais a Petrobras
respondeu por R$ 135,387 bilhões. Com algumas contas simples, isso significa que todo o Governo
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- entre 2011 e 2014, estima-se que esse percentual ficou em torno de

49,1% 82, em que pese inexistir, no presente momento, números consolidados sobre a efetiva execução orçamentária de 2014;
- para os próximos anos, projeta-se que esse percentual pode superar os
80% em razão dos investimentos no Pré-Sal83.
As sequelas são gravíssimas e se revelam, dentre o ut ros aspectos, pela comoção social e descrédito que os atos ímprobos geraram nas instituições republicanas e pela
já corroída imagem do país no exterior, esta sempre atrelada à corrupção.
As quantias desviadas pelo corruptos e corruptores para satisfação de interesses não republicanos acarret am, ainda que indiretamente, prejuízos ao atendimento de
necessidades primárias da sociedade brasileira, que clama por melhores condições de educação, saúde, segurança e estrutura de higiene sanitária. Corrupção de valores estratosféricos
como a que é objeto desta ação constitui uma profunda violação dos direitos fundamentais
individuais e sociais mais básicos que o Estado de Direito deve tutelar. Trata-se de um verdadeiro atentado contra os direitos humanos.
A corrupção, traiçoeira e silenciosa, tais como os crimes contra a vida, mata,
todavia em condições mais avassaladoras, porque espalha seus efeitos nefastos de forma sistêmica e difusa para todas as regiões do país e a todos os setores da sociedade a um só tempo.

Federal (orçamento fiscal, seguridade social e estatais) investiu R$ 197,730 bilhões, dos quais o
Grupo Petrobras foi responsável por R$ 135,387 bilhões, ou 68/•7% de tudo o que foi investido no
país entre aqueles anos. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo
que o TCU elaborou em 2010- Doe 58.
82 Entre 2011-2014, essa conta ficou mais difícil de ser feita, porque o Governo passou a incluir na
conta de investimento os financiamentos feitos por meio dos bancos públicos (CEF, BB, BNDES),
mesmo para pessoas físicas. Situação idêntica ocorreu com os financiamentos do BN DES para as
ações da Copa do Mundo. Mesmo com essas limitações, é possível consolidar alguns números.
Entre 2011-2014, a União previu investir R$ 340 bilhões, dos quais as estatais (excluídos os bancos)
responderam por 52,24% disso (ou R$ 177,79 bilhões). No período, os investimentos da Petrobras
foram de R$ 167,12 bilhões, o que significa 49,1% de tudo o que a União previu investir em
infraestrutura. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo que o TCU
elaborou em 2013 - Doe 59.
83 Para os próximos anos, com as previsões de investimento no Pré-Sal, a Petrobras anundou
despesas, de 2015 a 2018, de US$ 220,6 bilhões (ou R$ 584,59 bilhões, para um câmbio US$ 1 = R$
2,65) - Doe 54. Com esse último anúncio, o percentual a ser investido pela Petrobras deverá
superar os 80% de tudo o que a União gastará no período (esses números poderão ser
confirmados com a aprovação do PPA 2016-2019, que deve ser anunciado nesse ano).
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A corrupção pervasiva - como aquela revelada na Petrobras - coloca em
risco o regime republicano e democrático, ao criar uma pauta de motivações e finalidades
privadas na condução da coisa pública. Ela privatiza, e gratuitamente, o que é público e pertence a todos. Coloca em cheque as regras do jogo e do funcionamento do Estado, isto é, a
própria aptidão do Estado em agir em benefício dos cidadãos. Não só a quantidade, mas a
própria qualidade dos serviços públicos é atingida, pois aqueles que deveriam fiscalizar a
qualidade dos serviços se comprometeram de modo fatal com interesses privados e não podem mais se contrapor a tais interesses privados espúrios sem correr riscos.
Enfim, a prática de atos ímprobos debatida nessa demanda macula a imagem de todo o Poder Público perante a coletividade, na medida em que implica perda da
credibilidade da sociedade na estrutura estatal destinada à administração da coisa pública e à
consecução do bem comum. Mais ainda, é bastante documentada a expansão horizontal e
vertical de situações alastradas de corrupção. A corrupção na Petrobras incentiva que as mesmas construtoras que ali corrompem busquem a expansão do seu universo de benefícios mediante a corrupção de outras autoridades. Incentiva também que outras construtoras corrompam para obter os mesmos benefícios. É, ainda, um mau exemplo da cúpula do Estado para
os demais estratos sociais, reforçando uma cultura de corrupção e embasando racionalizações que conduzem à elisão e evasão fiscais.
Portanto, estão delineados todos os pressupostos para a condenação dos
requeridos ao pagamento de danos morais coletivos decorrente das condutas ímprobas.
Com relação à fixação do quantum debeatur, é de se ver que além de todos
os malefícios gerados pela corrupção, a ausência de punição rigorosa faz surgir o sentimento de impunidade entre corruptos e corruptores de forma a fomentar a continuidade desta
deletéria prática no sistema.
Pertinentes as reflexões de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
"Os desvios compartimentais que redundam em estímulo à proliferação da corrupção, na med ida em que se apresentam como práticas rotineiras, ainda possuem

uma dimensão mais deletéria e maléfica à organização estatal: ensejam o surgimento de um código paralelo de conduta, à margem da lei e da razão, que paulatinamente se incorpora ao standard de normalidade do homo medius. Uma
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vez iniciado esse processo, difícil será a reversão ao status quo, fundado na pureza
normativa de um dever ser direcionado à consecução do bem de todos.
Além disso, a corrupção no ápice da pirâmide hierárquica serve de fator multiplicador da corrupção dentre aqueles que ocupam posição inferior, desestimulando-os a ter conduta diferente. Como a corrupção "ama as alturas", não é incomum que os servidores mais modestos sofram uma influência dan inha dos superiores hierárquicos, resultando na proliferação desse fenômeno degenerativo de cima
para baixo.
(...)A prática de atos de corrupção, dentre outros fatores, sofre um sensível estímulo
nas hipóteses em que seja perceptível ao corrupto que reduzidas são as chances de
que sua esfera jurídica venha a ser atingida em razão dos ilícitos que perpetrou. Por
outro lado, a perspectiva de ser descoberto, detido e julgado, com a consequente
efetividade das sanções cominadas, atua como elemento inibidor à prática dos atos
de corrupção.
Ainda que esse estado de coisas não seja suficiente a uma ampla e irrestrita
coibição à corrupção, seu caráter preventivo é indiscutível. Além das sanções de
natureza penal, que podem restringir a liberdade individual, é de indiscutível importância a aplicação de reprimendas que possam, de forma direta ou indireta,
atingir o bem jurídico que motivou a prática dos atos de corrupção: o patrimônio do agente. Quanto maiores forem os prejuízos patrimoniais que o agente poderá suportar e mais aprimorados se mostrarem os meios de controle, menores serão os estímulos à corrupção.84"
E continuam os autores:
"(...) entendemos que o valor da indenização deve ser suficiente para desestimular novas p ráticas ilícitas e para possibilitar que o Poder Público implemente
atividades paralelas que possam contornar o ilícito praticado e recompor a paz
social. (...}85"
Nessa linha, os graves ilícitos praticados pelos réus revelam terem eles agi84 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa- 7• Ed. 2013.
85 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. ''Improbidade Administrativa - 7• Ed. 2013.
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do com absoluto menosprezo à coisa públ ica e aos valores republicanos, o que implica a necessidade de reforçar a reprimenda estatal.
Portanto, verificada a ocorrência do dano moral coletivo, é mister seja fixada a indenização, em caráter solidário, em patamares suficientes para desestimular a continuidade das práticas ilícitas pelos réus e recompor, ainda que parcialmente, os danos difusos
causados, cujos valores deverão ser revertidos ao Fundo Federal de Defesa de Direitos Difusosa6_
Para que a indenização a lcance integralmente tais objetivos, o valor a ser
arbitrado por esse Juízo nã o deve ser inferior a 10 (dez) vezes o valor do dano material
causado pelas condutas dos réus, o que equivale à fixação de indenização por danos
morais coletivos não inferior a R$ 706.237.099,30 (setecentos e seis milhões, duzentos e
trinta e sete mil, noventa e nove reais, e trinta centavos).
Por fim, cumpre ressalvar que os danos morais coletivos ora pleiteados são
os decorrentes das condutas ilícitas descritas nesta ação, isto é, aqueles decorrentes do recebimento e pagamento de vantagens indevidas na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
Assim, não estão abrangidos por esta ação e poderão ser pleiteados em
ações específicas os danos morais coletivos decorrentes, especialmente, de infrações à ordem
econômica praticadas pelo Cartel de empreiteiras, de corrupção no âmbito de outras Diretorias da PETROBRAS e de desvios de recursos públicos em razão de contratações por preços
superiores aos de mercado.

X- DA COMPETÊNCIA:

X.l - Da Competência da Justiça Federal:
A respeito da competência jurisdicional para ações de improbidade administrativa envolvendo sociedades de econom ia mista federais, já está pacificado o entendimento de que a competência é da Justiça Federa l, em razão de haver nítido interesse da Uni ão na apuração de atos ilícitos praticados por seus dirigentes (STJ, AgRg AgRg no CC
104.375/SP, Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/ 09/2009).
86 Artigo 13 da Lei n.0 7.347/ 85.
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E, com efeito, na hipótese vertente os atos de improbidade praticados por
dirigentes da PETROBRAS S/A repercutem direta e inevitavelmente no patrimônio da União, por ser esta detentora do capital majoritário da referida sociedade de economia mista.

Há, portanto, nítido interesse jurídico e econômico da União no feito, a
atrair a competência da Justiça Federal.
O interesse jurídico da União decorre da própria apuração dos fatos e aplicação de sanções aos agentes ímprobos, a fim de zelar pela correta aplicação dos recursos
públicos e atendimento aos princípios da legalidade, eficiência, lealdade à instituição e moralidade no âmbito da estatal. É notório que esses agentes ímprobos, frise-se, são escolhidos
mediante um processo de indicações políticas feitas por integrantes da cúpu la dos poderes
da União.
Em outros dizeres, se a União detém o capital majoritário da PETROBRAS, é
de seu total interesse jurídico a apuração dos atos ímprobos praticados por seus diretores
que importaram em prejuízo à companhia.
Ademais, no caso concreto, o interesse jurídico da União fica corroborado
pelo vultoso prejuízo à imagem e ao patrimônio da sociedade de economia mista da
qual é acionista majoritária e controladora, que se ilustra com as constantes notícias rela-

cionadas

à PETROBRAS em páginas policiais e com a queda vertiginosa do valor das ações da

companhia, a patamares menores do que no longínquo ano de 20058J Todo esse abalo decorreu justamente dos atos ímprobos prat icados pelos gestores da estatal, sobre os quais a
União possui interesse na investigação e repressão.
Por sua vez, o interesse econômico decorre da circunstância de a União ser
a acionista majoritária da PETROBRAS, aliada ao fat o de a demanda versar sobre a prática de
atos de corrupção no âmbito da estatal que acarretaram desvios bilionários do patrimônio
público em benefício de gestores e agentes públicos.
Para corroborar o interesse econômico, colhe-se dos decretos não numera-

87 http://ql.globo.com/economia/mercados/noticia/2014/12/queda-nas-acoes-da-petrobras-ajudatirar-pegueno-investidor-da-bolsa.html
http:/1eco nomia.uoI.co m.brI cota coes/noti cias/red acao/2014/12/12/petro bras-cai -6-e-tem-menorvalor-em -10-anos-bolsa-tem-3-gueda-sem anal.htm
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dos a seguir transcritos que a União, nos últimos 5 anos, diretamente transferiu vultosas
quantias para a Petrobras:
DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2014
Transfere as dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para
2014 das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda.- SFE e Refinaria Abreu e
Lima S.A.- RNEST para Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Art. 1° Ficam transferidas, das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. SFE e Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST para a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, os saldos das dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2014 (Lei n° 12.952, de 20 de janeiro de 2014), no valor de R$
4.816.046.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quarenta e
seis mil reais), de acordo com os Anexos I e 11.

DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$ 7.104.124.764,00, para os fins que especifica.
Art. 1° Fica abêrto á o Orçamento de Investimento (Lei n° 12.798, de 4 de abril de
2013), em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$
7.104.124.764,00 (sete bilhões, cento e quatro milhões, cento e vinte e quatro
mil, setecentos. e sessenta e quatro reais), para atender à programação constante
do Anexo I.

DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011, em favor da Companhia Docas do
Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da Empresa
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Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, crédito suplementar no valor de R$
1.330.127.000,00, para os fins que especifica.
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei no 12.381, de 9 de fevereiro
de 2011) crédito suplementar no valor de R$ 1.330.127.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta milhões, cento e vinte e sete mil reais}, em favor da Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, para atender à programação
constante do Anexo I.

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2010
Autoriza o aumento do capita l social da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Art. lo Fica autorizado o aumento do capital social da empresa Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, mediante oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, desde que mantido o controle acionário da União, nos seguintes termos: (...)
Art. 2o Fica a União autorizada a subscrever ações na proporção de sua participação acionária no capital social da PETROBRAS, bem como eventuais sobras
de ações, e a integralizá-Ias com títulos da dívida pública mobiliária federal,
nos termos do disposto no art. 9o da Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010.

Por esse motivo, a União deverá, inclusive, aderir ao polo ativo desta lide,
consoante autoriza o artigo

s• da Lei 9.469/97:

Art. 5° A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou
~

autarquras, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas pú-

blicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja
decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir,
independentemente da demons tração de interesse jurídico, para esclarecer
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questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados
úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.
Ratifica tais argumentos o já citado entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que fixa a competência da Justiça Federal para ações de improbidade que
versam sobre atos praticados em detrimento de sociedade de econo mia mista controlada pela União, em virtude do interesse jurídico e econômico esta no julgamento da causa.
A propósito, ao julgar o AgRg no Conflito de Competência no 122.629-ES, o
Superior Tribunal de Justiça consignou que, em se tratando de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, relativamente a atos praticados por dirigentes de sociedade de economia mista, cujo capital majoritário pertença à União, a competência é da Justiça Federal:
(...) AÇÃO CNIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINJSTRATNA. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL. ATOS PRATICADOS POR DIRIGENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CUJO CAPITAL MAJORITÁRIO
PERTENCE À UNIÃO. INTERESSE ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FE·
DERAL.

1. Conforme o entendimento jurisprudencial da Primeira Seção, "o mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado
ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal"
(AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe 04/09/2009). No mesmo sentido: CC 100.300/PI, Rei. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2S/05/2009. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC
122629/ES, Rei. Ministro Benedito Gonçalves, 1" Seção, julgado em 13/ 11/2013, DJe
02/ 12/2013)
Do voto condutor do acórdão, destaque-se elucidativo trecho, que deixa
clara a razão pela qual a atuação do MPF, em situações tais, leva à competência da Justiça Federal:
"Se a União detém o capital majoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse a apuracão de atos ilícitos praticados pelos seus
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dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial. De outro lado, tendo sido o Ministério Público Federal o autor da ação civil pública, a

competência da justiça federal é indeclinável, conforme entendimento jurisprudencial pacífico da Primeira Seção do STJ"
Mais recentemente, em 26 de agosto de 2014, o Superior Tribunal de Jus-

tiça ratificou tal posicionamento no julgamento do Recurso Especiall249118/ES, demanda
que envolvia a prática de improbidade administrativa no âmbito de sociedade de economia

mista cujo capital majoritário pertence à União, no caso, a Companhia Docas do Espírito
Santo- Codesa:
CONSIDUCJONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDA-

DE AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA
CELEBRAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM PREJUÍZO DE SOCIEDA-

DE DE ECONOMIA MISTA (CODESA). DECÚNJO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA.
PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INTERES-

SE JURÍDICO DA UNIÃO COMO AOONISTA MAJORITÁRIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA.
1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrat iva para apurar responsabilidades pela prática de irregularidades consistentes na
celebração de acordos judiciais em demandas trabalh istas por valores superiores
àqueles aos quais a Codesa- Companhia Docas do Espírito Santo havia sido condenada, acarretando prejuízo de R$ 502.443,57 (fi. 25), cujo valor atualizado para a presente data corresponde a R$ 1.001.473,78 (um milhão, mil quatrocentos e setenta e
três reais e setenta e oito cent avos), confo rme os critérios da Tabela Prática do TJSP.
2. A específica questão sobre a competência para processar e julgar ação de improbidade para apuração de atos em prejuízo da Codesa foi solucionada no recentíssimo julgamento do AgRg no CC 122.629/ES, Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe
2/12/2013, quando a colenda Primeira Seção consignou que "o mero ajuiza-

mento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado
ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal (Ag Rg
no AgRg no CC 104.375/SP. Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
04/09/2009)". No mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 40534/RJ, Rei. Min.
SOde95
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Teori Albino Zavaski, DJU de 17.05.04; AgRg no CC 107.638/SP. Rei. Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, DJe 20/4/2012; CC 116.282/PR, Rei. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/ 2011; CC 112.137/SP. Rei. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 1°/12/2010.
3. No mesmo julgamento (AgRg no CC 122.629/ES), a Primeira Seção reconheceu
a presença de interesse jurídico ao afirmar que, "Se a União deté m o capital
majoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse
a apuração de atos ilícitos praticados pelos seus dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial." Em idêntico sentido - inclusive versando caso análogo que envolve a Companhia Docas do Rio de Janeiro - o entendimento perfilhado no REsp 1281945/DF, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1°/12/2011, que trata de hipótese em tudo semelhante ao caso
concreto.
4. Assim, adotar entendimento diverso do aqui exposto desaguaria em julgamento
flagrantemente contraditório à orientação fixada pela Colenda Primeira Seção nos
autos do Conflito de Competência 122.629/ES, oportunidade em que, debruçando-se sobre a específica questão aqui debatida, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da justiça federal.
S. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO 987 "a presença de sociedade de economia mista em procedimento investigatório não
acarreta, por si só, na presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da
União" - em nada conflita com o entendimento aqui exposto, já que, no caso concreto. o interesse da União não fora presumido, mas sim evidenciado pela sua
condição de acionista majoritária da Codesa, ostentando nada menos que
89,271% das suas ações e o controle acionário da mencionada sociedade de economia mista, que somente no ano de 2013 recebeu dos cofres públicos aportes financeiros superiores a 90 milhões de reais, de modo que é inegável o interesse
da União em investigar danos causados, em última análise, ao seu próprio patrimônio.
6. Os precedentes do Colendo STF mencionados pelo nobre causídico da Tribuna,
na sessão de 6.2.2014, não se amoldam ao presente caso, na medida em que neste a
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competência foi fixada não somente pelo polo ativo da demanda, mas também
pelo já reconhecido interesse da União no feito.
7. Recursos Especiais providos.
(REsp 1249118/ES. Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 26/08/2014, DJe 28/11/2014)
Destacam-se as seguintes passagens do voto condutor do julgamento do
Recurso Especiall249118/ES, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2014:
(...) São dois, portanto, os aspectos que determinam a competência da Justiça Federal no caso concreto.
O primeiro deles consiste no fato de a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, o que, nos termos dos precedentes desta Corte, é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, conforme julgados que acrescento ao anteriormente transcrito para corroborar essa o rientação: (...) O segundo aspecto que determina a competência da Justiça Federal diz
com a presença do interesse jurídico manifestado pela União em relação à Ação Civil
Pública que visa apurar atos de improbidade praticados em detrimento da Codesa Companhia Docas do Espírito Santo, sociedade de economia mista cujo controle acionário é titularizado pela União, com nada menos que 89,271% das suas ações (fi.
44), informação corroborada pelo Relatório de Administração do exercício de 2007,
disponível em "httpAvww.codesa.qov.br/siteA..inkCiick.aspx?fileticket=evASCk Ou
Dc%3D&tabid=108&1anquaqe=en-US'", nestes termos:
(...) Nesse cenário, não restam dúvidas quanto à competência da Justiça Federal, ~
pela presença do Ministério Público Federal no polo ativo da Ação Civil Pública
de Improbidade Administrativa, ~ pelo reconhecido interesse econômico-jurídico da União em relação à apuração de irregularidades em detrimento do patrimônio de sociedade de economia mista cujo capital é formado majoritariamente por verbas federais, tendo a União a qualidade de acionista controladora.
(...) Ora, se a sociedade de economia mista recebera, só no ano de 2013, aporte su82 de 95
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perior R$ 90 milhões pela União, dúvida não há quanto ao interesse desta última
na apuração de atos de improbidade que lesaram o conjunto de bens, direitos e
obrigações da Codesa, que, em última análise, constitui patrimônio do próprio
ente público, como largamente demonstrado. (...)"

Em reforço aos argumentos ao norte expendidos, é de se ver que a

s• Câ-

mara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, órgão revisional e de co-

ordenação de matérias vinculadas ao patrimônio público no âmbito do MPF, já se posicionou
no sentido de que os atos de improbidade de administrativa praticados em detrimento da
Petrobras S/A são de competência da Justiça Federal. Eis o teor do acórdão:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU. TC 008.467/200S-9. PETROBRAS S.A. SEDE
REFINARIA PRESIDENTE GETÚUO VARGAS. CONTRATO N° 295.2.147.00-9 FIRMA-

DO COM A EMPRESA COMTRAC ELETRÔNICA LTDA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO TRONCALIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBUCOS FEDERAIS.
CAPITAL SOCIAL MAJORITÁRIO PERTENCENTE À UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ.

NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS PARA MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS CABÍVEIS.

REDISTRIBUA-SE

O FEITO.

(5°

CCR, !C

1.25.000.002442/2012-16, Relator Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino
Neto, Voto 9848/2014, julgado na 838• Sessão da 5• CCR, de 15/10/2014)
Em suma, diante da reunião do interesse jurídico e do interesse econômico
da União no julgamento da demanda, fixa-se a competência da Justiça Federal.
De outra parte, a par de a competência da Justiça Federal decorrer diretamente do interesse jurídico e econômico da União, na hipótese dos autos a competência federal também deflui da relação de continência entre os fatos especificamente narrados nesta
ação e o esquema criminoso instalado no seio da PETROBRAS para desviar recursos públicos
em benefício indevido de partidos políticos e agentes políticos federais.
De fato, consoante se extrai dos depoimentos prestados por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF na Ação Penal n° 5026212-82.2014.404.700088, cerca de

88 Doe 13.
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60% dos valores arrecadados na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS em razão da função ocupada por seu Diretor (1% do valor dos contratos) eram destinados a um caixa geral
operado por JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF, para posterior repasse a agentes políticos,
em sua grande maiona do Partido Progressista (PP).
Ou seja, as vantagens indevidas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA,

as

quais constituem o objeto desta ação, não eram recebidas apenas para si, mas também para
terceiros - partidos políticos, Senadores da República e Deputados Federais (agentes políticos federais)89.
No entanto, a mera opção do Ministério Público Federal de cindir o polo
passivo das ações, visando a otimizar a tramitação processual e a alcançar o ditame constitucional da razoável duração dos processos, evidentemente não pode resultar na modificação
da competência jurisdicional originária da Justiça Federal para todos os fatos, pois são todos
eles conexos/continentes

e têm origem comum.

Nessa linha, aliás, o entendimento exposto pelo Juiz Federal Titular da 13•
Vara da Seção Judiciâria do Paraná, SÉRGIO FERNANDO MORO, na Ação Penal n° 508336051.2014.404.700090, mutatis mutandis:
"Relativamente

à adequação formal, reputo razoável a iniciativa do MPF de

promover o oferecimento separado de denúncias a cada grupo de dirigentes de
empreitei ras.

Apesar da existência de um contexto geral de fatos, a formulação de uma única
denúncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a tramitação e
julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados à razoável duração
do processo.
[...]

Também é razoável a opção do MPF em incluir na denúncia, quanto aos crimes de
corrupção, apenas o pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa,

89 Consoante explicado no item l desta ação, serão objeto de ações específicas a participação de
agentes políticos e partidos políticos como indutores e beneficiários dos atos de improbidade
imputados a PAULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes.
90 Ação Penal n° 5083360-51.2014.404.7000, Evento 9.
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deixando para outras denúncias o pagamento a outros empregados do alto escalão
da Petrobras.
Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o agigantamento da
ação penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o Juízo como
competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP:'
Diante disso, conclui-se que a Justiça Federal é definitivamente competente para o processamento e julgamento desta demanda, seja em razão do interesse jurídico da
União na apuração dos atos praticados por empregados públicos, seja por força do interesse
econômico da União em sociedade de economia mista na qual detém mais de metade docapital social e na qual injetou significativos recursos diretos, seja ainda em razão de se estar diante da relação de continência entre os fatos específicos descritos nesta ação e o esquema
de desvio de recursos públicos da PETROBRAS para abastecer o caixa de partidos políticos e
beneficiar agentes politicos federais.

X.2 - Da Competência territorial da Seção Judiciária do Paraná:
Fixada a competência da Justiça Federal para julgar o feito, mister apontar
os motivos para se firmar a competência territorial da Seção Judiciária do Paraná.
Em sede de improbidade administrativa, não havendo disposição específica
na Lei 8.429/92 sobre competência, e ntende-se aplicável o regramento da Lei 7.347/85 (Lei
de Ação Civil Pública), em razão de ambas as ações voltarem-se à tutela coletiva -no caso,
do patrimônio público e da probidade administrativa. Nesse sentido tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça 91•
Assim, para a ação de improbidade administrativa a competência é a do local do dano, conforme exposto no art. 2° da Lei 7.347/8592•
Na hipótese dos autos, os danos causados pelos atos de improbidade administrativa praticados pelos réus podem ser nitidamente qualificados como danos difusos.
91 AgR·g nos EDcl no CC 120.111/DF, Rela. Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, julgado em
08/0 5/2013, DJe 17/05/2013.
92 (Lei 7.347/85) "Art. 2° As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o

dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa."
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Tal se dá, essencialmente, porque: (1) os desvios de recursos públicos e os pagamentos de
propina atingem a todos os brasileiros, haja vista que estes exercem a titularidade indivisível
dos bens jurídicos lesados, e (2) os danos tiveram origem em diversas obras da PETROBRAS,
que foram realizadas em diferentes unidades federativas do país.
Especificamente sobre este segundo ponto, dissecando-se as obras em relação às quais foi acertado entre os réus o pagamento de propina, verifica-se que não se restringiram a um determinado complexo de obras ou sequer a um Estado da federação. Do
contrário, o pagamento de vantagens indevidas e o beneficiamento das empresas contratadas, em detrimento do patrimônio público, ocorreu em diferentes projetos e obras da PETROBRAS - até mesmo porque, como já devidamente descrito, essa prática ilícita permeou
todos os contratos da empresa no período de 2004 a 2012.
Assim, ainda que se pretenda circunscrever o dano causado por tais condutas aos locais em que as obras foram realizadas, deve-se observar que os atos de improbida-

de descritos nas ações que estão sendo ajuizadas em conjunto, as quais dizem respeito a fatos umbilicalmente relacionados, relacionam-se a obras localizadas nos Estados do Paraná
(Refinaria Presidente Getúlio Vargas- REPAR, localizada em Araucária), da Bahia, do Mara-

nhão, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Assim, na hipótese de circunscrição
do dano ao local das obras, todos esses locais seriam concorrentemente competentes para o
ajuizamento desta ação.
Entretanto, o dano ocasionado pelas condutas ímprobas descritas nesta
peça evidentemente não se limita ao local das obras realizadas pelas rés. É que esta empresa
tinha participação ativa no Cartel de empreiteiras formado para fraudar o caráter competitivo
de todas as licitações realizadas pela PETROBRAS no período de 2004 a 2012. Assim, o fato
de ter acertado, em reuniões com as demais integ rantes do Cartel, que somente realizaria
obras em determinados Estados da Federação não descaracteriza a conclusão de que ela
também é responsável pelos prejuízos decorrentes das licitações que não venceu, pois nestas
ela teve participação ativa consistente em deixar de apresentar propostas competitivas.
Portanto, pode-se afirmar que o resultado de cada uma das licitações fraudadas é imputável tanto a PAULO ROBERTO COSTA, por ter facilitado o funcionamento do
Cartel na PETROBRAS e se omitido em relação às providências exigíveis de sua função, quanto a cada uma das empreiteiras participantes do Cartel, por terem previamente acertado en86 de 95
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tre si as vencedoras de cada certame.
Com isso, pode-se concluir com segurança que os danos que fixam a competência para esta lide não são locais ou regionais, mas sim constituem danos de âmbito

nacional, porque: (1) afetam difusamente a todos os brasileiros, (2) as obras em que houve
pagamento de propina localizam-se em diversos Estados da Federação, dentre os quais o Estado do Para ná, e (3) os réus desta ação, por participarem de um Cartel com atuação em âmbito nacional, são igualmente responsáveis por todas as obras vencidas pelas empreiteiras
cartelizadas no período de 2004 a 2012.
Tratando-se de danos de âmbito nacional, aplicável o regramento do art. 93
da Lei 8.078/90, que confere competência concorrente aos foros das Capitais dos Estados e
do Distrito Federal em tais casos 93• Assim, o foro federal da Seção Judiciária do Paraná é
igualmente concorrente ao foro das demais capitais e do Distrito Federal, ou ao foro dos demais Estados em que foram realizadas obras identificadas nesta ação ou vencidas pelo Cartel
de empreiteiras.
Mas não é só. Diante da dificuldade em se delimitar o local do dano nas
ações de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a compet ência também pode ser definida em razão da prevalência da localidade onde se localiza a

maior parte dos elementos probatórios, tendo como objetivos a celeridade processual, a
ampla defesa e a razoável duração do processo. Confira-se:
CONFUTO NEGATIVO DE COMPETÊNC1A. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-

TIVA. LOCAL DO DANO- ART. 2° DA LEI 7.347/85. DNERGÊNCIA QUANTO À AMPUTUDE DO DANO. PREVALÊNCIA DA LOCALIDADE ONDE SE LOCALIZAM AMAI-

OR PARTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREJUÍZOS MAIS GRAVES SOB RE A
SEDE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBUCOS ENVOLVIDOS. INTERPRETAÇÃO

TELEOLÓGICA. CELERIDADE PROCESSUAL, AMPLA DEFESA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

93 (Lei 8.078/90) "Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a

justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
U - no foro da Capi;al do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou
regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência
concorrente."
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1. Discute-se nos autos a competência para processar e julgar ação civil pública de
improbidade administ rativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra servidores públicos e particulares envolvidos na prática de crimes de descaminho de cigarros oriundos do Paraguai e destinados ao Estado de Sergipe.
2. Não há na Lei 8.429/92 regramento específico acerca da competência territorial
para processar e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, tem-se aplicado, por analogia, o art. 2° da Lei 7.347/85, ante a relação de mútua complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se que a norma
de integração seja obtida no âmbit o do microssistema processual da tutela coletiva.
3. A ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por con seguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram.
4. No caso em análise, embora haja ilícitos praticados nos Estados do Paraná, São
Paulo e Sergipe, o que poderia, a princípio, caracterizar a abrangência nacional do
dano, deve prevalecer, na hipótese, a informação fornecida pelo próprio autor

da demanda de que a maior parte dos elementos probatórios da ação de improbidade encontra-se situada em São Paulo. Ressalte-se, ainda, ser tal localidade alvo da maioria dos atos ímprobos praticados e sede dos locais de trabalho dos servidores públicos envolvidos.
S. Interpretação que se coaduna com os princípios da celeridade processual.
ampla defesa e duração razoável do processo.
6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo federal de São Paulo, o suscitante.
(CC 97.351/SP. Rei. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
27/05/2009, DJe 10/06/2009)
No caso concreto, a maior parte dos elementos probatórios desta ação

encontra-se em Curitiba/PR, localidade em que foram apurados os fatos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal e onde estão em curso as ações penais n°' 5083351-
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89.2014.404.7000,

5083401-18.2014.404.7000,

5083360-51.2014.404.7000,

5083376-

05.2014.404.7000, 5083258-29.2014.404.700094, em que se imputam ilícitos penais correlatos
aos atos de improbidade administrativa aqui descritos.
Sobre a questão, ao definir a competência territoria l da 13• Vara Criminal da
Seção Judiciária de Curitiba para o julgamento de ação penal decorrente da Operação Lava
Jato, o Juiz Federal Titular SÉRGIO FERNANDO MORO levou em conta, entre outros motivos,

a origem comum de toda a investigação:
AÇÃO PENAL N ° 5026212-82.2014.404.7000/ PR , Evento 3:
" (...) Oportuno ainda destacar, nessa decisão, que a competência deste Juízo para a
presente ação penal já foi objeto de deliberação na decisão datada de 24/02/2014
do processo 5001446-62.2014.404.7000 (evento 22), justificando-se, em apertada
síntese, pelos crimes conexos de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes contra a Administração Pública e crimes de tráfico de drogas, com consumação
em Londrina e Curitiba, além da origem comum de toda a investigação criminal.
Observo, alias, que o crime de lavagem de produto de tráfico de drogas, com consumação em Curitiba, já foi objeto de denúncia em separado (processo 502568703.2014.404.7000). Apesar da separação, oportuno para evitar o agigantamento da
ação penal com fatos conexos, mas distintos, remanesce o Juízo como competente
para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP. (AÇÃO PENAL N° 5026212-

82.2014.404.7000/ PR, Evento 3)
Da mesma forma, a tramitação das ações de improbidade administrativa
neste foro constituirá facilitador para a ampla defesa dos réus, haja vista que algumas das
pessoas físicas arroladas no polo passivo encontram-se custodiadas em Curitiba, e nesta Seção Judiciária também se processam as ações penais a que respondem os réus. Evidentemente, também é aqui onde o processo terá duração mais condizente com o princípio constitucional da celeridade processual.
Assim, também por esse critério é o foro federal da Seção Judiciária de Curitiba o competente para o julgamento desta demanda.
Em conclusão, analisadas as diferentes perspectivas pelas quais se pode en94 Distribuídas para a 13° Vara Criminal da Seção Judiciária de Curitiba.
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tender a delimitação da competência territorial para as ações de improbidade administrativa,
conclui-se que em todas as opções o foro f ederal d a Seção Judiciária do Paraná é compet ente para o processamento e julgamento desta demanda, no caso concreto. Em síntese:
a) no caso de reconhecimento de dano de âmbito nacional, o foro da Seção
Judiciária do Paraná é competente de modo igual aos demais foros federais das capitais dos
Estados e do Distrito Federal para o julgamento desta demanda;
b) no caso de reconhecimento de dano -de âmbito nacional ou local - circunscrito aos locais em que o Cartel de empreiteiras atuou (incluindo as licitações em que as
empresas rés desta ação voluntariamente deixaram de participar em razão do acordo celebrado no âmbito do Cartel), o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de modo
equivalente aos foros federais que circunscrevem os locais de realização de todas as obras
vencidas pelo Cartel;
c) no caso de reconhecimento de dano - de âmbito nacional ou local - circunscrito aos Estados em que foram realizadas as obras que ocasionaram os pagamentos de
propina identificados nesta ação, o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de
modo idêntico aos foros federais dos demais Estados em que foram realizadas tais obras;
d) no caso de prevalência da localidade onde se localiza a maior parte dos
elementos probatórios (consoante jurisprudência do STJ), é o foro da Seção Judiciária do Paraná o competente.
Diante disso, em vista da extensão nacional do dano, dos locais de realização das obras que geraram o pagamento de propina e da localização dos elementos probatórios, e em atenção aos princípios da celeridade processual, da ampla defesa e da duração
razoável do processo, firma-se a competência d a Seção Judiciária de Curitiba para o processamento e julgamento desta demanda.

X. 3 - Da Competên cia p ela Preven ção
Cumpre, ainda, apontar que já tramita na 2• Vara Federal de Curitiba a ação
de improbidade administrativa n° 5006628-92.2015.4.04.7000, ajuizada em face de PAULO
ROBERTO COSTA, da pessoa jurídica ENGEVIX ENGENHARIA S/A e sua holding, além de seus
90 de 95

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

M I NISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

administradores.
Referida ação de improbidade administrativa tem a mesma causa de pedir
desta ação - o recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA e outros
Diretores da PETROBRAS, pagas pelas empreiteiras que compõe o cartel que atuou na companhia, ao menos, no período de 2004 a 2012 ..
Assim, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil, há conexã o entre esta ação e a ação de improbidade administrativa n° 5006628-92.2015.4.04.7000, em curso nessa 2a Vara Federal de Curitiba.
Já restou explicado no item acima que às ações de improbidade administ rativa apl ica-se o regramento de competência previsto no art. 2° da Lei de Ação Civil Pública
(Lei 7.347/85), haja vista que ambas inserem-se no microssistema de proteção coletiva de direitos d ifusos.
Tal artigo contém disposição específica acerca da prevenção, a qual, diferindo das regras dos arts. 106 e 219 do Código de Processo Civil, estabelece a propositura da
ação como o momento processual fixador da competê ncia por prevenção95•
Diante disso, a presente ação deve tramitar na 2a Vara dessa Seção Judiciária Federal, vez que se encontra preventa por força da prévia propositura e distribuição da ação de improbidade administrativa conexa n° 5006628-92.2015.4.04.7000.

XI- DOS PEDIDOS FINAIS.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

21

sejam NOTIFICADOS os réus para oferecerem manifestação escrita em

15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7°, da Lei 8.429/92;

Ql sejam INTIMADAS a UNIÃO e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS para integrarem o paio ativo da lide, nos termos do art. 17, §3°, da Lei 8.429/92,

95 (Lei 7.347 /85) "Art. 2° [...]

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto:·
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c/c o art. 6°, § 3°, da Lei 4.717/92;

g sejam

CITADOS os requeridos para, querendo, oporem-se à pretensão

aqui deduzida, nos termos do§ 9° do art. 17 da Lei 8.429/92, sob pena de revelia;
.d}. seja o pedido julgado procedente para DECLARAR a existência de
relação jurídica decorrente da subsunção das condutas dolosas de PAULO ROBERTO COSTA
descritas nesta ação às hipóteses normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92,
ressaltando-se não estar incluído no pedido a condenação deste réu nas sanções do artigo
12 da referida lei96 ;
~

seja o pedido julgado procedente para CONDENAR os réus OAS S/A,

CONSTRUTORA OAS LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO
FILHO

("LÉO

PINHEIRO"),

AGENOR

FRANKUN

MAGALHÃES

MEDEIROS,

FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO ALBERTO LAZZARI, MATEUS
COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI pela

prática de ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA mediante CONDUTAS DOLOSAS,
com fundamento nos arts. 3°, 9°, 10 e 11, da Lei n° 8.429/92, com a consequente aplicação
das sanções do art. 12, I, da Lei 8.429/92. Na hipótese de V. Exa. não entender pelo
enriquecimento ilícito, requer a condenação nas sanções do art. 12, 11 ou III, da Lei 8.429/92;
f) com relação à sançã o de ressarcimento ao erário, a condenação

solidária dos réus, salvo Paulo Roberto Costa, nos termos dos artigos 275 c/c 942, caput, 2•
parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/92, no valor de R$ 70.623.709,93 (setenta
milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e nove reais, e noventa e três centavos),
acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do ilícito97;
g) especificadamente quanto às sanções de (1) proibição de contratar
com o Poder Público e de (2) receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,

que as penalidades venham a abranger @) as pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo
econômico (OAS S/A} que eventualmente atuem no mesmo ramo de atividade da empresa
CONSTRUTORA OAS LTDA e COESA ENGENHARIA LTDA; (hl as pessoas jurídicas
96 Trata-se de pedido de declaração da existência de relação jurídica, consoante autoriza o art. 4°, 1 e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, e explicado no item Vl.l desta peça.
97 Código Civil: Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
desde que o praticou; STJ, Súmulas 43 e 54.
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(controladas, subsidiárias etc.) cujos estatutos ou contratos sociais forem objeto de alteração

para absorver as atividades da(s} empresa(s) penalizada(s) e (9 outras sociedades
empresariais que vierem a ser criadas para contornar a ordem judicial, com a consequente
comunicação à Controladoria-Geral da União (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS) e ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (Sistema Unificado
de Fornecedores- SICAFI);
h) ainda, a condenação dos réus, salvo Paulo Roberto Costa98, ao
99

pagamento solidário

de danos morais coletivos em patamares suficientes para

desestimular a continuidade das práticas ilícitas, a ser arbitrado por V. Exa., em valores não
inferiores a 10 (dez) vezes o valor do dano material causado pelas condutas dos réus, o que
equivale à fixação de indenização por danos morais coletivos não inferior a R$
706.237.099,30 (setecentos e seis milhões, duzentos e trinta e sete mil, noventa e nove reais,
e trinta centavos).

D uma

vez julgados procedentes os pedidos, seja comunicado o Conselho

Nacional de Justiça (CNJ) para inclusão do nome dos ímprobos no Cadastro Nacional de
Condenados por Improbidade Administrativa;

Dpor fim, a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial,
depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas, perícias e outras que se fizerem
necessárias.
Dá-se à causa o valor de R$ 776.860.809,23 (setecentos e setenta e seis
milhões, oitocentos e sessenta mil, oitocentos e nove reais, e vinte e três centavos).

Curitiba, 20 de fevereiro de 2015.

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL

Procurador da República
CARLOS FERNANDO DOS SANTOS UMA

Procurador Regional da República

ORLANDO MARTELLO
Procurador Regional da República

98 Este pedido não inclui a condenação de Paulo Roberto Costa, em respeito ao Acordo de
Colaboração firmado com o Ministério Público Federal.
99 Artigos 275 c/c 942, caput, 2" par·te, do Código Civil c/c artigo s• da Lei 8.429/92.
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JANUÁRIO PALUDO

ANTÔNIO CARLOS WELTER

Procurador Regional da República

Procurador Regional da República

ROBERSON HENRIQUE POZZONBON

DIOGO CASTOR DE MATTOS

Procurador da República

Procurador da República

PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO

ATHAVDE RIBEIRO COSTA

Procurador da República

Procurador da República
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FORCA TAREFA LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAl DA 2 3 VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
PARANÁ:

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS
AUTOS: 5006628-92.2015.4 .04.7000

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO lAVA
JATO. PAGAMENTO DE PROPINA PELA EMPRESA MENDES JR. AO EX-DIRETOR DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA, POR INTERMÉDIO
DE EMPRESAS VINCULADAS A AlBERTO YOUSSEF.
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DA lEI 8.429/ 921 •

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face de:

PAULO ROBERTO COSTA (ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS),
brasileiro, casado, nascido em 01/01/1954, filho de Paulo Bachmann Costa e
Evolina Pereira da Silva Costa, natural de Monte Alegre/PR, instrução, instrução
terceiro grau completo, profissão Engenheiro, portador do documento de idade
n° 1708889876/CREA/RJ, CPF 302612879-1S, com endereço na Rua Ivando de
Azambuja, casa 30, condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
atualmente recolhido em prisão domiciliar no Rio de Janeiro/RJ;
MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/ A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:
25.290.966/0001-31, com endereço na Av. João Pinheiro, 146, 20° andar, Conjunto
20001, Centro , CEP: 30.130-927, Belo Horizonte/MG;
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., pessoa de direito privado,
CNPJ: 19.394.808/0001-29, com endereço na Rua Pedroso Alvarenga, 1046,
Conjuntos 113 a 116, CEP: 04.531-004, São Paulo/SP;
1 Sumário ao final da petição.
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SÉRGIO CUNHA MENDES (Diretor Vice-Presidente Executivo da M endes
Júnior Trading e Engenharia S.A., atualmente se encontra recolhido na
carceragem da polícia federal em Curitiba), brasileiro, casado, nascido em
17/02/1956, natural de Belo Horizonte/MG, filho de Sânzio Valle Mendes e
Maria Beatriz da Cunha Mendes, empresário, CPF 311.654.356-91, residente
no SHIS QI13, conjunto 07, casa 23, Lago Sul, CEP 71635-070, Brasília/DF,
atualmente preso à disposição do Juízo;
ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA (Diretor de Óleo e Gás da M endes Júnior
Trading e Engenharia S.A.), brasileiro, divorciado, nascido em 04/10/1958,
natural de Recife/PE, filho de Paulo Pinto de Oliveira e Olga Pinto de
Oliveira, engenheiro eletricista, CPF 214.981.134-00, residente na Avenida
Boa Viagem, 3854, apartamento 101, Boa Viagem, CEP 51021-000,
Recife/PE;
ÂNGELO ALVES MENDES (Diretor Vice-Presidente Corporativo da Mendes
Júnior Trading e Engenharia S.A.), brasileiro, casado, nascido em
31/07/1958, natural de Belo Horizonte/MG, filho de Alberto Laborne Valle
Mendes e Edwiges Alves Mendes, engenheiro civil, CPF 257.398.246-72, residente na Rua Rio de Janeiro, 2299, apartamento 101, Lourdes, CEP 30160042, Belo Horizonte/MG;
ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES (Representante d a Mendes Júnior
Trading e Engenharia S.A. em seus contratos com a PETROBRAS),
brasileiro, nascido em 01/09/1954, CPF 245.827.196-00, residente na Rua
Cachoeira de Minas, 10, apartamento 1001, Gutierrez, CEP 30440-450, Belo
Horizonte/MG;
JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE (Engenheiro da Área Operacional
de Obras e Gerente de Contratos da M endes Júnior Trading), brasileiro,
casado, nascido em 01/10/1946, natural de Uberaba/MG, filho de
Randolpho de Melo Resende e Nizia Cruvinel Resende, engenheiro, CPF
112.676.076-53, residente na Avenida Leopoldino de Oliveira, 3780,
apartamento 702, CEP 38010-000, Centro, Uberaba/MG,

nos termos a seguir expostos:
1- SÍNTESE E DELIMITACÂO DO OBJETO DA ACÂO

A presente ação decorre dos desdobramentos cíveis das apurações realizadas no âmbito da Operação Lava Jato, relacionadas a crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem econômica e contra a administração pública, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Dentre os diversos delitos identificados, foi comprovada a existência de um
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esquema controlado por diretores da sociedade de economia mista PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, por meio do qual empreiteiras cartelizadas contratadas para a execução
de obras da empresa acordavam o pagamento de um percentual dos valores dos contratos
como propina, em troca do beneplácito desses diretores à consecução de interesses das empreiteiras junto à PETROBRAS.
Esses recursos eram recebidos por operadores financeiros - profissionais
dedicados à lavagem do dinheiro - a mando dos diretores da PETROBRAS, que em seguida
promoviam a repartição do dinheiro entre os próprios empregados da empresa, partidos políticos e agentes políticos.
Nesse contexto, a presente ação tem por objeto especificamente o recebimento de propina sob o comando do Diretor PAULO ROBERTO COSTA, para si e para terceiros, no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, pagas pela empresa MENDES

JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, por intermédio de transações fictícias via empresas de
fachada operadas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF (arts. 9°, caput, I, VII e X, 10 e 11 da Lei

8.429/92).
Almeja-se nesta ação, portanto, provimento declaratório da prática de atos
de improbidade administrativa pelo ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, PAULO

ROBERTO COSTA, e a condenação dos particulares que concorreram para a prática dos atos
ímprobos e deles se beneficiaram nas penas cominadas no art. 12, I, da Lei 8.429/92.
Registra-se que o ato de receber qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de função pública já constitui, por si só, ato de improbidade
(art. 9°, caput e VII, da Lei 8.429/92f, e notadamente se o pagamento adveio de quem tinha
interesse com potencialidade de ser amparado por ação ou omissão do agente público (art.

9°, I, da Lei 8.429/92) 3• Ou seja, não é necessário demonstrar que o pagamento tinha por
2 (Lei 8.429/92) "Art. 9• Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1• desta lei, e
notadamente:
[...]

Vil - adquirir. para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de gualguer natureza cujo valor seja desgroporcional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público;
[ ...]."

3 (Lei 8.429/92) "Art. 9• [...]:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
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objetivo a prática de um ato específico pelo agente, ou que esse ato tenha sido efetivamente
praticado, sendo suficiente a demonstração do enriquecimento sem causa do agente público
e o interesse do corruptor em ações ou omissões daquele agente, consoante expressamente
dispõe o art. 9° da Lei 8.429/92.
Nos fatos narrados nos autos, entretanto, é possível ir além e demonstrar
concretamente a prática de atos comissivos e omissivos do ex-Diretor PAUlO ROBERTO
COSTA em favor de interesses do Grupo Mendes Júnior na PETROBRAS.
Em relação à omissão, PAULO ROBERTO COSTA tinha ciência do
funcionamento de um cartel de empreiteiras em detrimento da PETROBRAS e, cooptado
pelos pagamentos de propina, manteve-se conivente e omitiu-se nos deveres que decorriam
de seu ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as
providências cabíveis em seu âmbito de atuação. Assim, sua conduta também se amolda ao
inciso X do art. 9° da Lei 8.429/92 4 •
Tais atos, a par de configurarem enriquecimento ilícito, também causaram
evidente prejuízo ao erário e violaram os princípios da Administração Pública. Dessa forma,
também constituem atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei
8.429/92.
Registra-se que não é objeto desta ação o sobrepreço ocorrido em cada
licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas empreiteiras cartelizadas, derivados da
frustração da licitude de d iversos procedimentos licitatórios da empresa em razão da atuação
do cartel em conluio com PAUlO ROBERTO COSTA e outros empregados da PETROBRAS.
Ou seja, o sobrepreço decorrente da formação do cartel e de benefícios concedidos às
empresas cartelizadas nos procedimentos licitatórios será objeto de ações de improbidade
específicas para cada licitação ou contrato (art. 10, V e VIII, da Lei 8.429/92)5, limitando-se
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público:
[...]."

4 (Lei 8.429/92) "Art. go [...]:
[...]
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício, providência ou declaracão a que esteja obrigado:
[...]."
5 (Lei 8.429/92) "Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
4 de 90
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esta ação ao recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA, pagas pelas
empresas rés.
Assim, serão objeto de ações autônomas:
a) os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e
de contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput. V e Vill, da Lei

8.429/92), e o ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos;
b) a participação de agentes políticos e partidos políticos como indutores e
beneficiários dos atos de improbidade imputados a PAULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes (art. 9°, caput, I, Vil e X, c/c art. 3°, ambos da Lei 8.429/92);
c) as vantagens indevidas pagas por outras empreiteiras a PAULO ROBER-

TO COSTA, aquelas pagas pelas empreiteiras a diretores e empregados do alto escalão de
outras áreas da PETROBRAS e, ainda, as vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras por
intermédio de outros operadores financeiros que não ALBERTO YOUSSEF (art. 9° caput, I, Vil e

X, da Lei 8.429/92).

II - DA OPERAÇÃO LAVA JATO
Foi deflagrada, em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato, com o intuito, em um primeiro momento, de apurar diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio,
abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional.
Com o avançar das investigações, desvelou-se a existência de um gigantes-

co esquema criminoso envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as empresas MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, OAS, ODEBRECHT, UTC,

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta lei, e
notadamente:
[...]

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao
de mercado;
[...)
vm - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
[...]."
5 de 90

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

M IN ISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, GALVÃO, PROMON, MPE, SKANSKA,
QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, GDK e SETAL, possibilitando que fosse fraudada a competitividade dos procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PE-

TROBRAS entre os anos de 2004 e 2014, majorando os lucros das empresas em centenas de
milhões de reais.
Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste cartel
de grandes empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados públicos do alto
escalão da PETROBRAS, notadamente dos então Diretores de Abastecimento e de Serviços,

PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, assim como foram recrutados, para a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos, ALBERTO YOUSSEF e outros grandes operadores e
doleiros em atividade no mercado negro brasileiro e internacional.
Em seus interrogatórios judiciais, prestados na Ação Penal 502621282.2014.404.70006, ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA revelaram dados que apontam para a prática de corrupção em diversas diretorias da Petrobras, ou seja, outros núcleos
de corrupção dentro da companhia, que também tinham o intuito de beneficiar o cartel de
empreiteiras e desviar verbas públicas para si e para agentes públicos e partidos políticos.
No âmbito criminal, os réus foram denunciados7 pela prática dos delitos de
organização criminosa (art.l0 , § 1°, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa e passiva (arts. 333 e
317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/98) e crimes contra o sistema
financeiro nacional (arts. 16, 21, parágrafo único, e 22,

caput e parágrafo único, da Lei

7.492/1986). Tais condutas têm inegáveis reflexos no âmbito cível, em especial no campo

de aplicação das Leis 7.347/85, 8.429/92 e 12.846/13, entre outros diplomas legais8 •

UI- DA SISTEMÁTICA DE PAGAMENTOS DE PROPINA NA PETROBRAS

6 Doe 13.
7 A denúncia relacionada especificamente a este caso foi oferecida nos Autos n° 508340118.2014.404.7000/PR- Doe 56.
8 As provas obtidas nas investigações criminais realizadas na Operação Lava Jato foram
compartilhadas para utilização em ações de improbidade administrativa pelo Juízo da 13• Vara
Federal da Seção Judiciária de Curitiba, em decisão proferida nos autos n° 507369778.2014.404.7000/ PR.
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111.1- O e squema d e pagamento de propina.
As investigações revelaram a prática nefasta de pagamentos de propina por
empreiteiras nos comratos celebrados no âmbito da Petrobras, cuidadosamente orquestrada
e em porcentagem que girava em torno de ao menos 3% do valor das contratações, valor
que poderia ser bem maior no caso de aditivos.
Conforme descrito por PAULO ROBERTO COSTA e por ALBERTO YOUSSEF9
em seus interrogatórios na Ação Penal na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos
1025 e 1101}, a partir do ano de 2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, houve o pagamento
de vantagens indevidas aos empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles indicadas
no montante de ao menos 3% do valor total dos contratos. O pagamento de propina também ocorria nas hipóteses de aditivos cont ratuais, ou seja, o percentual era calculado sobre o
valor total dos contratos e aditivos celebrados por empreiteiras com a PETROBRAS.

9 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13:

·r...J
Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que
precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Inter rogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,
porque essas empresas j á trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicaçôes de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
foram indicações politicas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[...]

Juiz Federal: - Mas sso em cima de todo o contrato que...
Interrog ado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Int errogado: - Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[ ...]"
No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"(...]

Inte rrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia
que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1%.

r...r
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Na divisão das vantagens indevidas, o valor da propina repassada a PAULO
ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sobretudo operadores financeiros do mercado negro e integrantes do Partido Progressista (PP), era de ao menos 1% do valor total do
contrato, no âmbito da Diretoria de Abastecimento. Por sua vez, o valor da propina repassada
a empregados corrompidos da Diretoria de Serviços, em especial RENATO DUQUE, era de ao
menos 2%, também do valor total do contrato, sendo que parte desses valores seria destinada a integrantes do Partido dos Trabalhadores (PD 10• Há, ainda, informações de que à Diretoria Internacional da PETROBRAS também era devida uma parcela de propina, para distribuição ao Diretor e ao partido político responsável por sua indicação para o cargo11.

10 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...)
Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes públicos, é isso?
Interrogado: -Perfeito.
Interrogado: - [...). Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi
colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que d essa média de 3%. o que fosse
de Diretoria de Abastecimento. 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para
o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[ ...)
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal:- Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: - Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[...]"
I I Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAU LO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212·82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13:
"[...)

Juiz Federal: - E os diretores também da Petrobras também recebiam parcela desses valores?
Interrogado: -Olha, em relação à Diretoria de Serviços, era, todos, todos sabiam, que tinham um
percentual desses contratos da área de Abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT. Através da Diretoria de Serviços. Outras diretorias como gás e energia, e como exploração e produção,
também eram PT, então você tinha PT na Diretoria de Exploração e Produção, PT na Diretoria de
Gás e Energia e PT na área de serviço. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é
que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para, diretamente para o PT. Não era, não tinha participação do PP porque eram diretorias indicadas, tanto para execução do serviço, quanto para o negócio, PT com PT. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o
PT. A Diretoria Internacional. tinha indicacão do PMDB. Então. tinha também recursos que
eram repassados para o PMDB, na Diretoria Internacional.
[ ...]
Interrogado: [...) Dentro da Diretoria Internacional, era o Nestor Cerveró, que foi indicado por um
político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB.
[...)"
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A destinação de parcela re levante dos recursos recebidos sob o comando
de PAULO ROBERTO COSTA a integrantes do Partido Progressista decorria do fato de ter
sido este partido político o responsável pela indicação do réu para o cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS.u
Assim, na Diretoria de Abastecimento, o réu PAULO ROBERTO COSTA tinha a gerência e o comando da destinação dos recursos, dividindo-os para si e para terceiros.
Nessa Diretoria, o montante da propina, correspondente a 1% do valor dos contratos, era dividido, em média, da seguinte forma:
-. 60% era destinado a um caixa geral operado por JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF até o ano de 2008, e somente por ALBERTO YOUSSEF a partir
de então, para posterior repasse a agentes políticos, em sua grande maioria
do Partido Progressista (PP) 13;
12 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]

Juiz Federal: - Uma referência na acusação que o senhor teria assumido essa posição de Diretor de
Abastecimento por conta de uma indicação política do ex-Deputado Federal José Janene. O que o
senhor pode me dizer a esse respeito?
Interrogado: -Perfeito. É, foi, esta correta essa colocação, a Petrobras, desde que eu me conheço
como Petrobras, as diretorias da Petrobras, e a presidência da Petrobras foram sempre por
indicação política. Eu dava sempre o exemplo aí, nas discussões aí, como General, ninguém chega
a General se não for indicado. Você, dentro de uma força, forças armadas, você para como Coronel
e se reforma como Coronel. Então, as diretorias da Petrobras, quer seja no governo Sarney, quer
seja no governo Collor, quer seja no governo Itamar Franco, quer seja no governo Fernando Henrique, quer seja nos governos do Presidente Lula, foram sempre por indicação política, e eu fui indicado, realmente, pelo PP, para assumir essa Diretoria de Abastecimento.
[...]

Interrogado: - O Conselho de Administ ração da Petrobrás, ela examina sua competência técnica, e
eu, nos 27 anos de companhia, antes de exercer a Diretoria de Abastecimento, todos os cargos que
eu exerci dentro da companhia foi especificamente por competência 1 técnica. Então eu fui gerente
da, principal gerente da maior unidade de produção da Bacia de Campos, de 1900 e ..., do ano de
2000, não, desculpe de 1990 a 95, por exclusiva competência técnica. Como eu mencionei aqui,
para chegar à diretoria da Petrobras não basta competência técnica, se não tiver a indicação
política. não chega. Então, o objetivo sempre do conselho é olhar a capacidade técnica e a indica ção política que dá suporte àquela indicação.
[...]"

13 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]

Juiz Federal: - E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso?
Interrogado: -Muito bem. O que era para direcionamento do PP , praticamente até 2008, início
de 2008, quem conduzia isso, diretamente esse processo, era o deputado José Janene. Ele era o
responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e veio a falecer em 2010.
De 2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse tra9de90
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-

20% era reservado para despesas operacionais, tais como emissão de

notas fiscais, despesas de envio et c;
- 20% eram divididos entre o próprio PAULO ROBERTO COSTA e os operadores do esquema, da seguinte fo rma:
..... 70% eram apropriados por PAULO ROBERTO COSTA;
..... 30% eram retidos pelo falecido Deputado JOSÉ JANENE e, posteriormente, por ALBERTO YOUSSEF.
Em suma, a par de o réu PAULO ROBERTO COSTA auferir para si apenas
aproximadamente 14% do valor da propina, todo o montante de 1% do valor dos contratos
vinculados

à Diretoria de Abastecimento era pago em razão do cargo de Diretor que ocupa-

balno passou a ser executado pelo Albert o Youssef.
Juiz Federal: - E...
Interroga do: -Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, exat..., como funcionava, como
esse dinheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro tomava?
Interrogado: -0 meu contato, Excelência, sempre foi a nível de Presidente e diretor das empresas,
eu não tinha contato com pessoal, vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato, passava-se algum tempo, que, depois de assinado o contrato, a primeira medição que a Petrobras faz de serviço é trinta dias; executa o serviço, a Petrobras mede e paga trinta dias depois.
Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de
sessenta dias. Então, normalmente, após esse, esses sessenta dias, é que era possível então executar esses pagamentos. Então, o deputado José Janene, na época, ex-deputado porque em 2008 ele
já não era mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, nao é? Com o pessoal também não sô a nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores então eram rep<Jssados para ele, e depois. mais na frente, para o Alberto Youssef, Agora,
dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato.
Não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então o que é que acontecia? É, vamos
dizer, ou o Alberto ou o Janene faziam esse contato. e esse dinheiro então ia para essa distribuição política. através deles. agora...
[...]

Juiz Federal: - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o
senhor recebia parte desses valores?
Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%. que era
para o PP, em média. obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais. um
pouco menos, 60% ia para o partido... 20% era para des pesas, às vezes nota fiscal. despesa
para envio. etc. etc. São todos valores médios. pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E como é que o senhor recebia sua parcela?
Interrogado: -Eu recebia em espécie, normalmente na minha casa ou num shopping ou no
escritório. depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria.
Juiz Federal: -Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Interrogado: - Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene.
[...]"
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va, e era ele quem detinha, em conjunto com o Partido Progressista (PP), o comando sob o
caixa geral operado por A LBERTO YOUSSEF.
Esse esquema criminoso de pagamento de propinas pode ser descrito
como um processo de três etapas.
(1)

Conforme já

narrado

acima,

todas

as

empresas

cartelizadas

participantes do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e com outros
funcionários da Estatal, como RENATO DUQUE, um compromisso previamente estabelecido.
com promessas mútuas que foram reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de,
respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3%
do valor integral de todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo
inclusive ser superior a esse percentual em caso de aditivos contratuais. Operadores do
esquema, dentre os quais ALBERTO YOUSSE F, tinham pleno conhecimento do ajuste e
contribuíam at ivamente para que ele funcionasse.
Como contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados da

PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de manterem-se coniventes
quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal,
omitindo-se nos deveres que decorriam de seus oficios, sobretudo

o dever de

imediatamente informar irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos
de atuação.
Paralelamente,

também

fazia

parte

do

comprom isso

previamente

estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário. PAULO

ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE (este último não arrolado no polo passivo desta ação) e
outros empregados corrompidos praticariam atos de ofício, regu lares e irregulares, no
interesse da otimização do funcionamento do Cartel.
(2) Em um segundo momento, após o efetivo início dos procedimentos
licitatórios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente estabelecidos entre as
empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados vinham a ser confirmados
entre os agentes envolvidos.
Segundo o modus operondi da organ ização criminosa, as empresas
integrantes do Cartel se reuniam e, de acordo com os seus exclusivos interesses, definiam
l i de 90
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qual(is) delas iria(m) vencer determinado certame para, em seguida, apresentar o nome da
"escolhida" diretamente ou por intermédio de operadores como ALBERTO YOUSSEF14, aos
empregados da PETROBRAS, entre eles PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e
outros.
Assim, tão logo PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro
empregado corrompido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebiam o nome
da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação, eles, consolidando
no caso específico o

acordo previamente estabelecido, omitiam-se em relação ao

funcionamento do cartel e, quando necessário, passavam a tomar ou determinar as
providências necessárias para que a escolha se concretizasse.
Tais ajustes e acertos entre as partes envolvidas, reconhecidos pelo próprio
ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Doe 13), não só consumavam
a promessa de vantagem por parte da empreiteira corruptora, como também a sua aceitacão
pelos empregados corrompidos.
(3) A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrito se dava
logo após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da empreiteira
cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos pagamentos pela

PETROB RAS.
Nesse momento ALBERTO YOUSSEF, operador usado para o pagamento de
propinas a PAULO ROBERTO COSTA, passava a entrar em contato com os representantes da
empreiteira selecionada para com eles iniciar as tratativas sobre aspectos específicos do

14 Em seu interrogatório judicial 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13, ALBERTO
YOUSSEF respondeu que:
"(...)
Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então que elas se reuniam? Os executivos
dessas empresas confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Público Federal:- E, e como funcionava daí, depois que elas definissem a empresa que
seria a vencedora pra um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor
Paulo Roberto Costa?
Interrogado:- Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era
dito quem ia ser, quem ~a ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministério Público Federal:- Em qual momento era repassada essa lista?
Interrogado:- Logo que, que ia se existir os convites.
Ministério Público Federal:- Abriu o certame, a lista já era passada?
Interrogado: - Sim.
[...)"
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repasse das vantagens indevidas aos empregados corrompidos e demais agentes por eles
indicados, em decorrência da obra que seria executada.
Era nesse momento que os valores das propinas também começavam a ser
destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas por eles
indicadas.
O recebimento de tais valores se dava de diversas formas, destacando-se
principalmente quatro modalidades: 1) celebração de contratos simulados, com a indicação
de falsos objetos, com empresas de fachada, controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega de numerário em espécie no escritório de
YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores
em contas mantidas por ambos no exterior. A seguir, será detalhado o funcionamento das
duas primeiras modalidades.
Para facilitar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos
recursos que alimentaram o esquema criminoso:
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III.2 - Pagamentos realizados por intermédio de empresas de fachada operadas por

ALBERTO VOUSSEF
Restou apurado que um dos principais métodos para a lavagem do produto
dos crimes praticados pela organização criminosa em questão consistiu na celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, especialmente de serviços de
consultoria fictícios, e a emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas de
fachada.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro do esquema e do
mercado negro, lançou mão de quatro empresas para tal finalidade: MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos. Enquanto as três primeiras

empresas, administradas e mantidas por WALDOMIRO DE OUVEIRA e utilizadas sobretudo
por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não exerciam qualquer atividade empresarial, a empresa

GFD, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF, existia, mas jamais prestou serviços às
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empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, de modo que não há qualquer
justificativa econômica lícita para os pagamentos que delas receberam.
A ausência de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais tais
empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcionamento de fato no caso das empresas
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, pode ser inferida facilmente a partir dos
quadros abaixo expostos, nos quais constam o quantitat ivo e a relação de empregados que
com elas mantiveram vínculo trabalhista entre os anos de 2009 e 2014 (dados extraídos do
Sistema CNIS - Doe 20):

Quadro de empregados registrados
2009

MO Consultoria Comercial
Laudos Estatisticos Ltda
Empreiteira Rigidez
RCI Software e Hardware Ldta
GFD Investimentos Ltda

2010

2011

2012

2013

2014

e O

o

I•

o

o

o

o

o

o

o

O

lo

lo

o
lo

o
jo
o

J

o

6**

-

4**

-

Io

4**

o

-

-

Nome empregado

-

Início vfnculo

!Término
vfnculo

* MO Consultoria Comercial e Gabriela Finsterbush Neves 01/06/2011

24/01/2012

Laudos Estatisticos Ltda

** GFD Investimentos Ltda

Carlos Alberto Pereira da 01/06/2010
Costa
Damaris Cristina Marcatto

04/12/2012

Natalia Marcondes Lopes 05/07/2010
Patrinicola
Rute Santos Gonzales

15/09/2010

1I

-

I01/10/2012
-

Jefferson Cesar de Oliveira 18/01/2011

04/07/2011

Mareio Tadeu Silva Junior

04/10/01

01/01/2011

Bianca Roli Tancredi

01/09/2010

29/11/2011

Victoria Gimenez Santos 01/10/2010
Romano

29/12/2010

--

-

O reconhecimento de tais pessoas jurídicas como empresas de "fachada"
utilizadas pelas empreiteiras contratadas pela PETROBRAS unicamente para a celebração de
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contratos fraudulentos, emissão de notas fiscais falsas, recebimento, ocultação e repasse de
"propinas", foi realizado no curso das investigações por diversas testemunhas e também
pelos próprios agentes responsáveis pelas prática dos delitos.
WALDOMIRO DE OLIVEIRA admitiu por ocasião de seu interrogatório na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167 - Doe 21) que foi responsável pela
gestão das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, figurando
fo rmalmente no quadro societário da primeira e possuindo procu ração com amplos poderes
para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que cedeu tais empresas e suas respectivas
contas bancárias para ALBERTO YOUSSEF, a fim de que ele as utilizasse para o recebimento e
distribuição de vantagens indevidas. Além disso, WALDOMIRO reconheceu que, para ocultar
e dissimular a natureza dos valores recebidos, foram elaborados entre os depositantes e as
referidas empresas contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, assim como
emitidas notas fiscais "frias".
MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, ouvida na condição de testemunha no
curso da ação penal 5025699-17.2014.404.7000 (evento 454 - Doe 22), afirmou que prestou
serviços de natureza contábil à organização criminosa chefiada por ALBERTO YOUSSEF por
intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria Contábi l. Reconheceu, ainda, que
ALBERTO YOUSSEF teria utilizado a empresa GFD Investimentos, por ele controlada, e as
empresas

MO

Consultoria,

Empreiteira

Rigidez

e

RCI

Software,

controladas

por

WALDOMIRO, para a emissão de notas fiscais falsas, especificando que nenhuma delas
possuía estrutura física e de recursos humanos para a prestação de serviços que constavam
nas notas por elas emitidas.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, administrador formal da GFD
Investimentos,

também

reconheceu

em

seu

interrogatório

(ação

penal

5025699-

17.2014.404.7000, evento 475 - Doe 36) que tal empresa era gerida de fato por ALBERTO
YOUSSEF, que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio da celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos.
O próprio ALBERTO YOUSSEF, ao ser interrogado na ação penal n°
5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.101 - Doe 13) confessou que se utilizava das empresas
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software para operacionalizar o repasse de
propinas oriundas de empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. De acordo com YOUSSEF,
16 de90
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ele efetuava o pagament o de 14,5% do valor da transação para WALDOMIRO DE OUVEIRA,
responsável pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos
fraudulentos com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fisca is frias
para j ustificar a transferência dos valores. Do mesmo modo, ALBERTO YOUSSEF também
reconheceu que se utilizava da empresa GFD para celebrar contratos ideologicamente falsos
para receber repasses de propinas e comissionamentos oriundos de empreiteiras.
Ademais, além de não possuir empregados para a prestação de serviços de
consultoria, nunca se apresentou qualquer "produto" dos referidos contratos, até mesmo
porque YOUSSEF e seus subordinados não possuíam expertise no ramo dos supostos
contratos de consultoria.
Desta feita, ante o acima exposto é possível concluir que todos os contratos
celebrados por empreiteiras contratadas pela PETROBRAS com as empresas MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos são ideologicamente falsos, assim
como todas as notas fiscais por elas emitidas com supedàneo em tais avenças.
Tal estratagema foi em verdade utilizado pelo operador ALBERTO YOUSSEF,
única e exclusivamente para possibilitar, de forma oculta e simulada, o repasse das vantagens
indevidas pelas empreiteiras para PAULO ROBERTO COSTA e os demais destinatários por ele
indicados, agentes públicos e privados.
Com efeito, uma vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens indevidas
(propinas) nas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos,

WALDOMIRO

DE

OUVEIRA

e ALBERTO

YOUSSEF

operacionalizavam

transações subsequentes para a obtenção de numerário em espécie a fim de que fossem
entregues por ALBERTO YOUSSEF ou por seus emissários RAFAEL ANGULO, ADARICO
NEGROMONTE e JAYME (o "CARECA") a PAULO ROBERTO COSTA e aos demais agentes por
esse indicados. JAYME, o "CARECA", era contratado e pago para entrega de recursos por ser
policial federal, o que conferia maior proteção e segurança para o transporte de altos valores
em espécie, o que será objeto de ação específica.
A título ilustrativo, colaciona-se logo abaixo quadro consolidado 15 que
indica o montante total dos valores- ilícitos, conforme mencionado acima - que transitaram
15 Doe 23 - Informação n° 113/2014- SPEA/ PGR
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pelas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:

EM~

ANO

E.MPREITEIRA
RIGIDEZ

GFD
INVESTIMENTOS

200'l

CAt:DITOS

2.8J.S.613,08

D~BITOS

2.657.682,96

SAQUO

1 . 607 .770.~6

CRÉDITOS
DÉBITOS

'2010

MO
CONSULTORIA

ROSOFlWARE

11.308 843,19

21548.369,95

10.577.0S4.39

57,1" S.3lO.Z38_.00 '24,5"

325 5 43,00

1.216.010,37

16.7S5.459,38

20.008.845,08

1.180.288,00

12.940.369,99

SAQUES
CRÉDITOS

2011

21.700.721,79

946.94S,37
9.015.100,23

20.1!30.230,20

DÉBITOS

8.760.637,55

19..971.045,45

SAQUES

5.164.583,66

57,3% 1.116.900.00

CRÉDITOS

3.564.357, 31

8.667.290.91

CÊBITOS

3.820.402..50

SAQUES

2.371.130,24

128.810.&

375.273,00

1.0%

4.466.921,28

2.5 u. 700,00

17.5"

1.4'B.700,00

47.469.887,23
56,8"

42.425,00

16.611.080,99

67.953.702,28

72.061.782,01

TOTAL DÉBITOS

16.419.011,01

65.568.061,69

60.717 ..172,95

9.143.4$4,86 SS,O% 7.512.894,25 11,1%

)62.241,00

10.445.872,52

6.475.046,53

58,521.432,22

6.760.622,16

58.186.655,06

8.187.914,26

1.754.363,78

76.064.780,93

7.967.398,69

2.201.246,25

74.641.078,02

670.000,00

L615.945,37

4,8%

1.404.000,00 17,2% 1.030.460,00 58,7"

9.091.216,66

21,7"

2,8%

ll,O%

Ui.834.722,04

136.152,54

4.002.357.14
l.S%

TOTAL CRÊDrTOS

SAQUES e CHEQUES

L 698.6 Z0,86

26.907.363,57
0,1"

3S. 739.750.08

5,4"

TOTAL
48.172.074,89

14.072.070,86

36.277.172,46

11.108.276 .30
66,5%

19.000,00

20ll
2..630.970,77

10.174.079,93

2,9"

10.398.0U,34

5,7%

201.2
9 .715.926,06

18.931.035,94
2.S42.366.U

1.0%

1,06"

32.112.063,72

10. 860.361.,08

199.599.010,08

45.048.842,19

U . 47S.S68,41

1.99.228.656,25

].772.620,86 11,8% 2.524.160,00 23,2%

23.715.400,97

JS.l "

11,9%

O quadro acima não só indica o grande volume de valores movimentados
pela organização criminosa, como também demonstra que no princípio, no ano de 2009,
grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em conta pelas empresas MO
Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software16, inclusive das empreiteiras cartelizadas,

era simplesmente sacado em espécie ou obtido mediante a emissão de cheques para
desconto sem identificação de conta creditada, ou seja, cheques sacados na boca do caixa. O
uso de empresas de fachada para saque de valores em espécie é uma figura clássica de
lavagem de ativos, quebrando o rastro do dinheiro ("paper trai!").
Ressalta-se que YOUSSEF, além de operar em favo r do esquema de PAULO
ROBERTO, também exercia atividades paralelas de câmbio no mercado negro, atuando como
verdadeira instituição financeira ilegal. Em razão disso, detinha imensa disponibilidade
financeira, inclusive em espécie no Brasil e em institu ições bancárias no exterior, de forma
que poderia valer-se dessa disponibilidade para efetuar a divisão dos valores - nos
percentuais mencionados acima- e pagar, em espécie ou no exterior, aos destinatários.
16 Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF,
verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evita r saques em espécie ou
depósitos a terceiros não identificados, transações estas que, segundo já sabia em decorrência de
sua vasta experiência como doleiro, poderiam chamar a atenção das autoridades fiscalizadoras.
18dc90
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De fato, nos anos subsequentes a operação de lavagem de dinheiro por
intermédio das referidas empresas de fachada passou a se refinar, pois ALBERTO YOUSSEF
determinou que WALDOMIRO DE OLIVEIRA repassasse os valores recebidos das empreiteiras
para as contas de outras empresas por ele indicadas, dentre as quais as empresas de
LEONARDO MEIRELLES 17: LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, para
que nessas fossem em parte remetidos ao exterior e em parte objeto de saques em moeda
corrente e a entrega de valores a ALBERTO YOUSSEF.
A transferência de valores das contas de empresas controladas por
ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função muito
importante dentro do banco clandestino montado por MEIRELLES. Após receber recursos
ilícitos por intermédio de transferências bancárias efetuadas por empresas de fachada
utilizadas por YOUSSEF, inclusive as de WALDOMIRO, MEIRELLES transferia tais numerários
para o exterior com base em contratos de câmbio falsos e importações fraudulentas,
disponibilizando-os a terceiros que se utilizavam de seus serviços em troca do fornecimento
de valores em espécie no Brasil. Em contrapartida, uma parte de tais recursos recebidos em
espécie era repassada a ALBERTO YOUSSEF, metodologia esta que tornava a operação de
lavagem de ativos ainda mais rebuscada, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Assim, os clientes de MEIRELLES que entregavam dinheiro em espécie para
ele conseguiriam fazer pagamentos de seus fornecedores no exterior com dinheiro que
proveio de empresas controladas por YOUSSEF, diretamente e por intermédio de
WALDOMIRO DE OLIVEIRA, enquanto YOUSSEF recebia dinheiro em espécie de outros
clientes de MEIRELLES em contraprestação das transferências bancárias que fazia para as
empresas de MEIRELLES e seguiam para o exterior em benefício dos terceiros clientes.
Assim, os valores recebidos pelas empresas controladas por YOUSSEF eram
diluídos em seu caixa e, a partir daí, eram realizados os pagamentos a PAULO ROBERTO e aos
agentes políticos por ele ind icados.
O recebimento das vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA
comprova-se não só a partir de sua própria confissão em juízo, das declarações prestadas por
ALBERTO YOUSSEF e das transferências bancárias e contratos fictícios celebrados com empre17 Já denunciado na ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000, em trâmite perante a 133 Vara Federal
de Curitiba, pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de formação de
organização criminosa.
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sas de fachada, mas também do vultuoso patrimônio de PAULO ROBERTO COSTA verificado

à época da deflagração da Operação Lava Jato.
Nesse sentido, no dia em que foi cumprido mandado de busca e apreensão
em sua residência, PAULO ROBERTO COSTA possuía guardados R$ 762.250,00 (setecentos e
sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), US$ 181.495,00 (cento e oitenta e um mil.
quatrocentos e noventa e cinco mil dólares) e EUR 10.850 (dez mil e oitocentos e cinquenta
euros) em espécie, o que, tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada à época, comprova o fato de que efetivamente recebia sua parte da "propina" em dinheiro vivo18. A esses montantes, somam-se USD 26 milhões (vinte e seis milhões de dólares
norte-americanos), escondidos em bancos suíços em nome de PAULO ROBERTO COSTA e
seus familiares, os quais estão sendo objeto de repatriação para o Brasil.

III.3 - Pagamentos r ealizad os por intermédio de contratos fict ícios celebrados com a
empresa COSTA GLOBAL
Mesmo depois de PAULO ROBERTO COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, continuou recebendo propinas em decorrência de contratos firmados

à época em que foi Diretor da estatal, em especial nos casos em que a execução dos contratos se estendeu no tempo após a sua saída. As tratativas para o recebimento de tais vantagens indevidas pendentes foram efetuadas diretamente entre PAULO ROBERTO COSTA e os
executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para operacionalizar tais recebimentos o
referido réu se serviu da celebração de contratos fraudulentos de consultoria entre a sua empresa COSTA GLOBAL e as empreiteiras.
Nesse sentido, destaca-se que, no Curso da operação Lava Jato, foi apreendida urna planilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA, apontando contratos assinados e "em andamento" com a COSTA GLOBAL19, empresa do réu 20. Nestas planilhas estão relacionadas, outrossim, construtoras que aparecem nas planilhas antes indicadas, com seus

18 Doe 14: Autos n° S014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEXO 1.
19 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10- Doe 15.
20 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social, e ARlANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40%
do capital social ( ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000 - ANEX06, p. 5- Doe 16).
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contatos, constando, ainda, o valor dos pagamentos.
Com efeito, constaram nessa planilha a menção a contratos com as
empreiteiras: i) CAMARGO CORRÊA, empresa líder do Consórcio CNCC (que pagou propinas
a

PAULO

ROBERTO

COSTA

conforme

acusação

feita

na

ação

penal

5026212-

82.2014.404.7000, em trâmite na 13• Vara Federal de Curitiba), no valor de R$ 3.000.000,00;

ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de R$ 600.000,00; iii) lESA OLEO & GÁS, no valor de R$
1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no va lor de R$ 665.000,00, todas integrantes do Cartel.
Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO COSTA, por intermédio da empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras corruptoras,
mas efetivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com o montante consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas 21:

MES/ANO
10/2012
11/2012
12/2012
1/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
7/2013
8/2013
9/2013
10/2013
11/2013
12/2013
TOTAL

CAMARGO
CORREA
5.331 ,00
5.331,00
5.331 ,00
5.331,00
10.662,00
98.831,00
94.181,00
5.631 ,00
193.031,00
99.481,00
93.850,00
99.481,00
2.158.550,00
2.875.022,00

ENGEVIX

65.695,00
65.695,00
32.847,50
32.847,50
32.847,50
65.695,00
295.627 50

QUEIROZ
GALVÃO

lESA

93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00

93.850,00
93.850,00
93.850,00

281 .550,00

563.100 00

TOTAL
5.331 ,00
5.331 ,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
192.681 ,00
188.031,00
193.331 ,00
446.426,00
352.876,00
220.547,50
132.328,50
32.847,50
2.224.245,00
4.015.299,50

IV- DOS INTERESSES DAS EMPREITEIRAS NA PETROBRAS.

IV.l- O cartel de empreiteiras.
As apurações comprovaram que 16 grandes empreiteiras com atuação no
setor de infraestrutura associaram-se para, com abuso d o poder econômico, dominar o
21 Doe 17: Informação n 123/ 2014 da Secretaria de Pesquisa
República- SPEA/ PGR.
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mercado de grandes obras de engenharia civil demandadas pela PETROBRAS e eliminar a
concorrência. Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes
obras realizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em impor preços maiores
aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência, tornar certa a contratação em
um volume determinado de obras e escolher as obras que lhes eram mais adequadas
conforme a região ou por conhecimento técnico, dentre outras vantagens.
O cartel atuante no mercado de obras da PETROBRAS teve composição
variável através do tempo. Assim, em uma p rimeira fase, que perdurou até meados da década
de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de "CLUBE", era formado pelos seguintes grupos
empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO CORREA, 4) TECHINT, 5) ANDRADE

GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE, 9) SETAL- SOG.
Contudo, após certo período de funcionamento, o "CLUBE" de grandes
empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para que o Cartel
pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a ser superado
referia-se ao fato de que o CLUBE não estava contemplando algumas das grandes
empreiteiras brasileiras, de sorte que persistia certa concorrência - mesmo que de forma
mitigada - em alguns certames para grandes obras da PETROBRAS. Além disso, houve
grande incremento na demanda de grandes obras da petrolífera.
Assim, a partir do ano de 2006, admitiu-se o ingresso de outras companhias
no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis) empresas. Diante
disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE: 10) OAS; 11) SKANSKA,

12) QUEIROZ GALVÃO, 13) lESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK, 16) GALVÃO ENGENHARIA.
Algumas outras empresas de fora do ''CLUBE" ainda participaram e
venceram de forma esporádica determinadas licitações na PETROBRAS, mediante negociação
com o "CLUBE". Essas empresas foram a ALUSA, FIDENS, JARAGUA EQUIPAMENTOS, TOMÉ
ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.
Ass1m, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa, o
cartel formado pelas empresas do "CLUBE" passou a vencer e adjudicar todas as licitações
para grandes obras na PETROBRAS. Para isso, o "CLUBE" contava com a participação em
conluio das empresas que controlavam o mercado relevante de engenharia e serviços na
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referida Estatal, bem como com o auxílio dos diretores da PETROBRAS e funcionários
públicos por equiparação, RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA, que garantiam que
os intentos do grupo criminoso fosse atingido- conforme se verá nos itens adiante.
A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios econômicos
indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às empresas
participantes do "CLUBE" ao menos as seguintes vantagens - ressaltando-se que os atos
concretos de fraude às licitações e sobrepreco decorrentes do funcionamento do cartel, com
o beneplácito de PAULO ROBERTO COSTA, serão objeto de ações autônomas:
a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia-se a
ocorrência de sobrepreço no custo das obras;

b) as empresas integrantes do "CLUBE" podiam escolher as obras que
fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou aptidão técnica,
afastando-se a competitividade nas licitações dessas obras;
c) as empresas ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas
inerentes à confecção de propostas comercia is efetivas nas licitações que
de antemão já sabiam que não iriam vencer2;
d) eliminava-se a concorrência por meio de restrições e obstáculos à
participação de empresas alheias ao "CLUBE".
Com efeito, com a finalidade de balizar a condução de seus processos
licitatórios, a PETROBRAS estima internamente o valor total da obra, mantendo em segredo
tal montante dos interessados. Além disso, ela estabelece, para fins de aceitabilidade das

22 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter custos menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não sairiam
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma proposta "séria", a qual chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma
aparência de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os
custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, dispendiam valor
substancialmente menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras
tomavam conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço
superior aquele.
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propostas dos licitantes interessados, uma faixa de valores que varia entre -15% ("mínimo")
até +20% ("máximo") em relação a tal estimativa.
Contudo, conforme já apurado pelo TCU 23 e também recentemente pela
PETROBRAS, a partir de Comissões Internas de Apuração constituídas para analisar os
procedimentos de contratação adotados na implantação da Refinaria Abreu e Lima -

RNEST 24, em Ipojuca/PE, e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)25, em
Itaboraí!RJ, é possível vislumbrar que o valor das propostas das empresas vencedoras do
certame - participantes do Cartel - via de regra aproximava-se do valor máximo ("teto") das
estimativas elaboradas pela Estatal, em alguns casos até mesmo o superando.
Nesse sentido, a partir do referido material fornecido pelo TCU, consolidouse a seguinte tabela, com informações de alguns certames/contratos da PETROBRAS no
âmbito das Refinarias REPAR e RNEST:

23 Does 3 e 4: Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e oficio 0475/2014TCU/SecobEnerg, que a encaminhou, bem como mídia com cópia de peças de processos do TCU
mencionados na planilha.
24 Doe 5: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DlP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
da Refinaria Abreu e Lima - RNEST, em Ipojuca, no Estado de Pernambuco. Quanto aos anexos,
com a finalidade de não tumultuar a instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento
somente aqueles que foram considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão
juntados em evento autônomo.
25 Doe 6: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DlP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro- COMPERJ. Quanto aos anexos, com a finalidade de
não tumultuar a instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento somente aqueles que foram
considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão juntados em evento
autônomo.
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A sistemática de decisões e atuação do grupo criminoso, para a
conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operandi bem
definido.
Inicialmente, RICARDO PESSOA, diretor da UTC ENGENHARIA, realizava e
coordenava as reuniões do CLUBE, as quais ocorriam na sede da ABEMI - Associação
Brasileira das Empresas de Engenharia Industrial, ou nas sedes das próprias empreiteiras,
sobretudo da UTC ENGENHARIA no município do Rio de Janeiro ou em São Paulo.
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A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era usualmente
realizada por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram feitas convocações
mediante o envio de SMS, por meio de um "emissário" ou, ai nda, pessoalmente.
De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas por vezes eram

lançadas pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões tomadas na
reunião. Para comprovar a existência desses encontros, vejam-se as anotações manuscritas de
reunião realizada no dia 29/08/200826, feitas pelo representante da empresa SOG OLEO E
GÁS, MARCOS BERTI, entregue espontaneamente pelo investigado colaborador AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NETO. Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e
ajustes de várias das empresas cartelizadas com relação a grandes obras da PETROBRAS.
Deste documento também se depreende a informação de que ele fora confeccionado na
reunião realizada no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria no dia 25/09, o que
denota a periodicidade de tais reuniões. No mesmo sentido as anotações constantes do Doe

10.
O desenvolvimento das atividades do cartel alcançou em 2011 tamanho
grau de sofisticação que seus integrantes estabeleceram entre si um verdadeiro "roteiro" ou
"regulamento" para o seu funcionamento, intitulado dissimuladamente de "Campeonato
Esportivo". Esse documento, ora anexado (Doe 8), foi entregue pelo colaborador AUGUSTO

RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante de uma das empresas car·telizadas, a SETAL
(SOG OLEO E GÁS), e prevê, de forma analógica a uma competição esportiva, as "regras do
jogo", estabelecendo o modo pelo qual selecionariam entre si a empresa, ou as empresas em
caso de Consórcio, que venceria(m) os cert ames da PETROBRAS no período.
Vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX, confirmam
essa organização e dissimulação no cartel. Em papel intitulado "reunião de bingo", por
exemplo, são indicadas as empresas que deveriam participar de licitações dos diferentes
contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado "proposta de fechamento do bingo
fluminense'', são listados os "prêmios" (diferentes contratos do COMPERJ) e os "jogadores"
(diferentes empreiteiras). Em outro documento, uma "lista de novos negócios (mapão) 28.09.2007 (.. .)", são indicadas obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma proposta
de quem seriam as const rutoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por siglas em
26 Doe 7: Item n° 01 do Auto de Apreensão fo rmalizado.
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vários casos dissimuladas. Há diversos outras tabelas representativas da divisão de mercado,
como aquela chamada "avaliação da lista de compromissos"- todas no Doe 9 27.
Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da PETROBRAS
entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas pelo investigado
colaborador AUGUSTO RJBEIRO MENDONÇA NET0.28
O cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus membros, que
realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição entre as empresas, de
forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo - em detrimento da contratante,
que no caso era a PETROBRAS.
De forma a tornar o cartel ainda mais eficiente, as empreiteiras cartelizadas
corromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS, oferecendo-lhes
vantagens indevidas para que estes não só se omitissem na adoção de providências contra o
funcionamento do "CLUBE", como também para que estivessem à disposição sempre que
fosse necessário para garantir que o interesse das cartelizadas fosse atingido.
O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos
de 2004 e 2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da PETROBRAS a
exemplo da REPAR (localizada em Araucária, no Paraná), RNEST, COMPERJ, REVAP e
REPLAN, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e Serviços, ocupadas em

grande parte deste período pelo réu PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE,
respectiva mente.

IV.2 -

Do interesse das empreiteiras em atos comissivos e omissivos de PAULO

ROBERTO COSTA

As empreiteiras participantes do Cartel, e notadamente a MENDES JÚNIOR
TRADING E ENGENHARIA, tinham interesse na omissão de PAULO ROBERTO COSTA,

RENATO DUQUE e outros empregados da PETROBRAS, que deveriam manter-se coniventes
quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal,
omitindo-se nos deveres que decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imed iatamente
informar irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
27 Autos n° 5053845-68.20 14.404.7000, evento 38, APREENSA09, fls. 04/30.
28 Doe 7: Itens n° 02 a 09 do Auto de Apreensão.
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Paralelamente, quando fosse necessário, era do interesse das empresas
cartelizadas que PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros empregados
corrompidos praticassem atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da otimização
do funcionamento do CarteL
A título de exemplificação

é possível apontar que PAULO ROBERTO COSTA

e RENATO DUQUE tomavam as providências necessárias. por si próprios ou influenciando os
seus subordinados, para promover: i) a aceleração dos procedimentos licitatórios e de
contratação de grandes obras, sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta
avaliação da obra, inclusive o projeto básico; ii) a aprovação de comissões de licitações com
funcionários inexperientes; iii) o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com
as empresas integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos
certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras
selecionado pelo "CLUBE"; v) a inobservância de normas internas de controle e ava liação das
obras executadas pelas empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de determinados assuntos
da ava liação que deveria ser feita por parte do Departamento Jurídico ou Conselho
Executivo; vii) contratações diretas de forma injustificada; viii) a facilitação da aprovação de
aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços
excessivos.
Destaque-se, todavia, que, muito embora em todos os contratos firmados
pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA e os demais
empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente se abstido de praticar os
atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência do Cartel e tomando a
providências necessárias para fazer cessa r suas atividades, a prática de atos de ofício em
favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado acima, somente ocorreu em alguns
casos específicos, quando se fazia necessário.
De qualquer sorte, consoante já esclarecido acima, os atos concretos que
causaram prejuízo ao erário em cada licitacão e nos respectivos contratos celebrados pelas
empreiteiras cartelizadas não são objeto desta ação e serão tratados em ações específicas. a
serem ajuizadas após a conclusão das investigações.
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V- DO PAGAMENTO DE PROPINA PELA MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA:

V.l- Os contratos da MENDES JÚNIOR em que houve pagamento de propina29•
Como resultado do funcionamento do cartel e da corrupção de empregados da PETROBRAS anteriormente desçrita, a MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA
S/A, individualmente e por intermédio de consórcios30, obteve sucesso na formalização de
contratos com essa estatal em procedimentos relacionados à Diretoria de Abastecimento, comandada, à época, por PAULO ROBERTO COSTA31.
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia um
acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do cartel e o então
diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e a ceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3% do valor total dos contratos celebrados por elas com a
referida Estatal.

Em contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem no cumprimento dos
deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação de irregularidades em virtude do funcionamento do ''CLUBE", bem como, quando necessário, praticar atos comissivos no
interesse de funcionamento do cartel.
Tanto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF admitiram que

o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos e aditivos celebrados
pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o comando da Diretoria de
Abastecimento32•

29 Considerando-se que os arquivos digitais contendo os instrumentos contratuais jurídicos e
respectivos anexos mencionados neste tópico são muito numerosos, os mesmos serão juntados em
evento autônomo, por meio do depósito de OVO em cartório.
30 (Lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se-ão as seguintes normas:
[...]
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na

fase de licitação quanto na de execução do contrato."
31 Paulo Roberto Costa foi Diretor de Abastecimento da Petrobras no período entre 14/05/04 a
29/04/12.
32 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. OS e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
YOUSSEF- Doe 13.
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Assim, em decorrência dos contratos abaixo descritos, todos celebrados no
período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupou a Diretoria de Abastecimento da Petrobras, houve a promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor do contrato original e respectivos aditivos.
Do montante referente

à aludida vantagem indevida, coube a SÉRGIO CU-

NHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, na condição de administradores da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, efetuar a promessa e determinar o
pagamento de vantagens indevidas correspondentes a 1% do valor do contrato.
Em depoimento PAULO ROBERTO COSTA informou que tratava dos pagamentos de vantagens indevidas com o réu SERGIO CUNHA MENDES 11•
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador da organização criminosa,
teve papel fundamental nessa corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim
como participava das tratativas acerca das propinas envolvidas. Com efeito, YOUSSEF expressamente menciona que, antes de tratar com SÉRGIO MENDES e ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA sobre o pagamento de propinas34•
Diante de tal quadro, pode-se afirmar que, em todos os contratos abaixo
descritos, a MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, por seus diretores SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE, após reunirem-se com os
representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definirem o vencedor do certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal circunstância, prometendo
àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens indevidas que adviriam imediatamente
após a celebração do contrato ou aditivos 35•
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA,
este, no período entre a abertura das licitações e as assinaturas dos contratos, manteve-se
conivente quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETRO-

33 Autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 24- Doe 13.
34 Autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32- Doe 13.
35 Consoante depoimento de YOUSSEF, autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32 - Doe
13.
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BRAS, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna do Cartel para a execução das obras se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito
de sua Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.
Assim, uma vez confirmado que a empresa MENDES JÚNIOR TRADING E

ENGENHARIA S/A venceu os certames abaixo identificados, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com os Diretores da empresa para ajustar a forma de pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a 1% do valor
de cada contrato original e aditivos.
Concretizadas, em relação a cada contrato e aditivos, promessas de vantagem indevida por parte dos Diretores da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, e a
aceitação de tais promessas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO

COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos pagamentos.
Assim, a partir de tal modus operandi, e tendo em vista que o pagamento
de vantagens indevidas ocorreu em todos os contratos de interesse da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS firmados com a MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A,
p ode-se afirmar com convicção qu e houve o pagamento de propina em relação a todos os
contratos, e respectivos adit ivos, a seguir descritos.

31 de90

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

12 CONTRATO
Celebrado tom CONSÓRCIO integrado pela MENDES JUNIOR

1.1 - Instrumento Contratual Jurídlw (ICJ)

0800.0031362.07.2

1.2 - Objeto do contrato

Serviços on-site de carteiras de gasoli na da
Refinari a Gabri el Passos -REGAP

1.3 -Valor final estimado da obra
(calculado em si gilo pela PETRO BRAS)

R$ 566.420.451,59

1.4 - Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

1.6 - Processo licitatório
Início

06/03/2007

Res ultado

Ocorr eu a contratação direta do Consórcio
ANDRADE GUTIERRE2-MENDES-K1Y

Signatários do contrato pela MENDES JR

SERGIO CUNHA MENDES
ALBERTO EÚSIO VI LAÇA GOM ES

1.7- Consórcio contratado

CONSÓRCIO ANDRADE GUTI ERRE2-MENDES-K1Y

49% ANDRADE GUTIERREZ

2%KTY

Composição do consórcio

49% M ENDES JUNIOR
Data de as si natura do contrato

07/05/2007

1.8 - Execuçõo do ICJ n• 0800.0031362.07.2
Inici o

21/05/ 2007

Término com aditivos

25/08/2011

n•

1.9- Valor do ICJ
0800.0031362.07.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
•valor Inicial • Adltivosmaforadores firmadosdutante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/0S/2:004- 29/04{lOU l

Valor Inicial

Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo
Adõtlvo
Adõtõvo
AdiUvo

•
·
·
•
•
-

25/04{2008
21{11{2008
24/11/2008
07/04{2009
28/08/2009
30/04/2010
02/12/2010

RS 711.924.823,57
R$ 280.042,00

(Aditivo 6)
(Adltivo9)
(Aditivo 10}
(Aditivo 121
(Aditivo 14)
(Adltõvo 22)
{Aditivo 28}

R$ 138.41 9,00
R$ 4.957.068,31
R$ 2.877.295.29

RS 34.590.682,34
RS 124.916.546,43
R$ 93.711.779,47

R$ 973396.656,41

Total

1.10 -Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1%do valor total calculado no item 1.9)
Fontes:

R$ 9.733.966,56

Does 148, 149 e ICJ 0800.0031362.07.2
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2!!CONTRATO
Celebrado corn CONSÓRCIO Integrado pela MENDES JUNIOR
2.1 - lnstrumento Contratual Jurfdico {10)

0800.0038600.07.2

2.2 - Objeto do contrato

Construção e montagem das Unidades de
Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada
{HOS) da Carteira de Gasolina da UN-REPLAN
da Refinaria de Paulfnea -REPLAN59,
localizada na cidade de Paulfnea/SP

2.3 -Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 588.734.591,55

2.4- Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

2.5 ·Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1) MENDES .UNIOR R$ 696.910.620,73
2) MP E Consórcio '/ME110ESJUNIOR
3) UTC ~5 749.088 478.34
4)ANORAOEGUTIERREZ RS 155.041 362,35
5) CAMARGO CORREA
6)GOK
7)1ESA
8)0A5
9) OOEBRECHT
10) PROMON
11) QUEIROZGALVÃO
12) SKANSK~
13)TECHINT
14) ALUSA
15) CARIOCA
161 CONSTAAN
17) ENESA
18)TECHNIP

!)INTEGRANTE DO CMTEL
2) 1NTEGRANTEDO CMTEL
3) 1NTEGRANTE DO CMTEL
4)1NTEGRANTEDO CMTEL
5)\NTEGRANTE DO CARTEL
6)1NTEGRANTEDO CMTEL
7)1NTEGRANTE DO CMTEL
8)\NTEGRANTEDOCMTEL
9) INTEGRANTE DO CMTEL
lO) INTEGRANTE 00 CARTEL
ll)INTEGRANTEDO CARTEL
12)\NTEGRANTE DO CARTEL
13)1NTEGRANTEDOCARTEL
14)ACEITANEGOCIARCOMO CARTEL
15) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

2.6 - Processo licitatõrio
lnfcio

20/12/2007

Resultado

O Consórcio MEIIOES JUNIOR-MPE-SOG foi
vencedor do certame

Signatários do contrato pel a MENDES JR

SERGIO CUNHA MENDES
ALBERTO EÚSIO VIlAÇA GOMES
CONSÓRCIO MENDES JUNIOR-MPE-SOG

2.7 · Consórcio contratado

46,83%MPE

Composição do consórcio

6,34%SOG
46,83% MENDES JUNIOR

Data de assinatura do contrato

21/12/2007

2.8- Execuçlio do ICJ n• OS00.003B600.07.2
Início

21/12/2007

Término com aditivos

05/07/2013

2.9 - Valor do 10 n• 0800.0038600.07.2
indevidamente recebida*

a ser considerado para fins de cálculo da vantagem

*Valor lnic:ial +Aditivos majorador~s firmados durante a gestão de PAUlO ROS.ERTO COSTA (14/05/2001\ -29/04/2012)

Valor inicial

R$ 696.910.620,73

Aditivo · 18/12/2009 (Aditivo 9)

RS 4.917.234,38

Aditivo

~

26/04/2010 (Aditivo 10}

R$ 1. 752.145,42

Aditivo • 07/07/2010 (Aditivo Jl)

R$ 61.875.012,09

Aditivo - 16/03/2011 (Aditívo 14)

RS 73.188.266,70

Aditivo - OS/12/2011 (Aditivo 17)

RS 112.521.146,14

Total

R$ 951.164.425,46

2.10- Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
{1% do valor total calcul ado no i tem 2.9)

R$ 9.511.644,25

Fontes: Does 148, 149 e ICJ 0800.0038500.07.2
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3~ CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO integrado pela MENDES JUNIOR

3.1 - Instrumento Contratual Ju rídico (ICI)

0800.0043363.08.2

3.2 - Objeto do contrato

Manutenção das unidades e si stemas offsites pertencentes às carteiras de gasolina e
de co que e HDT da Refinaria Presidente
Getúlio Va rgas- UN·REPAR

3.3 - Valor final estimado da obra
(calculado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 2.076.398.713,04

3.4 - Diret oria da PETROBRAS intere ssada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

3.5 · Em presas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1) MENDES JUNIOR R$ 2.253.710.536,05
2) MPE Consqrclo c/ MENDES JUNIOR
3) SETALConStlrdo c/ MENDESJUNIOR
4)0A5 RS 1.472.953.014,05
S) UTC Consorc•O c/OAS
6) lESAR$ 2.581.233.420.41
7) QUEIROZ GALVÃO Con>drc•o </lESA

1) INTEGRANTE DOCARTEL
2) INTEGRANTE DOCARTfL
3) INTEGRANTE DO CARTEL
4) INTEGRANTE DOCARTEL
5) INTEGRANTEDOCARTEL
6)1NTEGRANTEDOCARTEL
7) INTEGRANTE DO CARTEL

8)ANOAAOE GUTIERREZ

3) INTEGRANTEOOCARTEL

9)CAMARGO CORREA
10) ENGEVIX
l l) GDK
12)0DEBREC>fT
13) PROM ON
14) SKANSKA
15) TECHINT
16)CARIOCA
17) CONTRERAS
18)SCHAHIN

9) INTEGRANTEDOCARTfL
10) INTEGRANTE DO CARTEL
U)INTEGRANTEDOCARTU
H )INTEGRANTE DOCARTEL
13) INTEGRANTE DO CARTEL
14)1NTEGRANTEDOCARTEL
15) INTEGRANTE DO CARTEL
16)ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

3.6- Processo licitatório
Início

08/03/2007

Resultado

O Consórcio I NTERPAR, composto por SETAL,
M PE e M ENDES JUNIOR, foi vencedor do
certame

Signatári os do contr ato pela M ENDESJR

SERGIO CUNHA M ENDES
ALBERTO EÚSIO VI LAÇA GOMES

3.7 ·Consórcio contratado

CO NSÓRCIO INTERPAR

33,33% SETA L
33,33% MPE
33,33% MENDES JUNIOR

Composição do consórcio
Data de assinatura do contrato

07/07/2008

3.8- Execução do ICJ n• 0800.0043363.08.2
Início

07/07/2008

Término com adi t ivos

27/02/2014

3.9 ·Valor do ICJ n• 0800.0043363.08.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
*Valor inicial +Aditivos majoradores firmados durante a gest ão de PAUlO ROBERTO COSTA (14/0S/2004- 29/04/2012)
Valor iniCiO' I
Adi tivo • 23/01/2009 (Adhi vo 21
Aditivo - 18/06/2009 (Aditivo SI

R$ 2.252.710.536,05
R$ 4 .226.610, 11
R$ 2.497.772,84

Aditivo
Aditivo
Aditivo
Ad;tivo

R$ 14.185.201,48
R$ 2.000.707,45
R$ 20.132.536,49
R$ 2.824.567, 00

•
·
-

30/07/2009
23/03/2010
21/06/2010
31/08/2010

(Planilha de aditivos)
(AditivoS)
(Aditivo 10)
(Planilha de aditivos)

Aditivo - 05/01/ 2011 (Aditivo 13)

RS 15.441.243,16

Aditivo - 06/05/2011 (Aditivo 14}
Aditivo - 11/07/2011 (Planilha de aditivos)

RS 316.138.786,64
R$ 1.136.882,17
R$ 2.862.303,65

A<!;tlvo • 29/08/2011 (Adi t i vo 15)

3.10 - Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1%do valor total calculado no item 3.9)

R$ 26.446.846,05

Fontes: Does 148, 14 9 e ICJ 0800.0043363.08.2
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42 CONTRATO
Celebrado com a MENDES JUNIOR

4.1 • Instrumento Cont ratual Jurídico (ICI)

0802.0045377.08.2

4 .2 · Objeto do contrato

Rea lização de proj eto de construção e montagem no
Terminal Aquaviá rio de Barro do Riacho, Aracruz/ES

4.3 ·Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 536.809.380.41

4.4 · Diretoria da PETROBRAS interessada
Diretor

Diretoria de Abastecimento
PAULO ROBERTO COSTA

4.5 - Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
li M ENOESJUNIOR RS 493 561.19.;.26
2) GALVÃO ENGENHARIAR$ 551.845 439_47
3) SETAL RS 64J.287.864,l0
4)UTC RS 547.900.000,00
5) ENGEVIX R$654.008.842,88
6) OOESRECHT ConsórCIO c/ENGEVIX
7) GOK RSó62.5H.I 73,51
8)0AS Consordo c/GDK
9) lESA R$ 682.lS6.032.l3
lOj QUEIROZ GALVÃO Cons6mo e/lESA
ll) ANDRADE GUnERRE2
12) CAMARGO CORREA
13) MPE
14) SKANSKA
15) TECHINT
161 CARIOCA
171 CONTRERAS

l)INTl'GRArffl' OOCARTI'L
2) INTI'GRANTE 00 CARTEL
3) INTI'GRANTE 00 CARTEL
4)1NTEGRANTE OOCARTEL
5) INTEGRANTE DO CARTEL
6) INTEGRANTE DO CARTEL
7) INTEGRANTE DO CARTEL
8)1NTEGRANTE DOCARTEL
9IINTEGRANTE DO CARTEL
10) INTEGRANTE 00 CARTEl
ll) INTEGRANTE DO CARTEL
12) INTEGRANTE DO CARTEL
13)1NTEGRANTE 00 CARTEL
l4)1NTEGRANTEOO CARTEL
15)1NTEGRANTEDOCARTEL
16)ACEITANEGOCIAR COM O CARTEL

4.6 - Processo 1idtatório
Início

10/10/2007
A MENDES JUNIOR apresentou propostas e m muito

Resultado

inferiores ~s demais integrantes do cartel

Signatário do contrato pela MENDES JR

AlBERTO EÚSIO VI lAÇA GOMES

4 .7 · Empresa contratada
Data de assinatura do contrato

MENDES JUNI OR
05/09/2008

4.8 ·Execução do ICJ n• 0802.0045377.08.2
Início

08/09/08
01/ 11/2013

Término com aditivos

4 .9 ·Valor do ICJ n• 0802.0045377.08.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
*Valor Inicial • Aditivos m~joradores firmados durante a gestlo de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004. 29/04/2012)
R~ 493_561.194,26
R$ 4 .447.921,59
R$ 556.502,87
R$ 1.050.308,95
R$ 1.544,30
R$ 518.743,51
R$ 92.148,08
R$ 2.915,04
R$ 2 .275.309,26
R$ 241.641,11
R$ 9 .321.544.22
R$ 969.187,64
R$ 922.117, 86
R$ 64.388.303,72
R$ 762.934,27
R$ 101.450.68
RS 31 1.118.08
R$ 793.380,08
R$ 6.707,45
R$ 403.933,18
R$ 165.313,08
R$ 443.860,1 5
R$ 83.364.D82,38
R$ 2.266.320,28
R$ 1.345.224, 63
R$ 7.943.670,37
R$ 107.273.036.38

v~ l r)r l nl d.-1

Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo
Aditivo
Adit(vo
Adit ivo
Aditivo
Aditivo

•
•
•
•
•
•
·
·

03/02/2010
18/02/2010
03/03/2010
17/03/2010
18/0S/2010
24/05/2010
14/06/2010
09/08/2010
08/09/2010

(Planilha
(Planilha
(Planilha
(Planilha
{Planilha
{Planilha
(Planilha
{Planilha
(Pla nilha

de aditivos)
de aditivos)
de aditivos)
de aditivos)
de aditivos)
de adltivoi)
de aditivos)
de aditivos)
de aditivos)

Aditivo • 27/09/2010 (Adlt;vo 4)
Aditivo · 16/11/2010 {Planilha de aditivos)
Aditivo - 06/12/2010 (Planilha de aditivos)
T~ns~ ectnjudiclill - 06/12/1010 (Pian[lh.ade adltlvos)
Aditivo - 17/12/2010 (Planilha de aditivo•)
Aditivo - 02/02/2011 (Planilha de aditivo~)
Aditivo - 08/02/2011 (Planilha de aditivoi)
Aditivo • 15/03/2011 (Piinilha de aditivo»)
Aditivo • 27/04/2011 (Planilha de aditiYO!i)
Aditivo • 08/07/201 1 (Planilha de aditivos)
Aditivo • 01/08/201 1 {Planilha d~ aditivos)
Tr.~~nnçSoertra)udkia! · 10,()9/2011 (PI01mlhilde ~itfvos)
Aditivo - 30/09/2011 (Aditivo 61
Aditivo - 27/10/2011 (Planilha de aditivos)
Aditivo - 30/12/2011 (Planilha de aditivos)
Aditivo • 30/12/2011 (Pia nilha de a ditivos)
Aditivo • 30/03/2012 (Aditivo 10)

Total

R$ 783.530.413,42

4.10 ·Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1% do valor total calculado no item 4.9)

R$ 7.835304,13

Fontes: Does 148, 149 e ICJ 0802.0045377.08.2
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5~ CONTRATO
Celebrado com a MENDES JUNIOR

5.1 • Instrumento Contratual Jurídico (ICJ)

0802.0048659.09.2
Realização de projeto de construção de pler e

5.2 • Objeto do contrato

ponte de i nterligação dos Terminais

Aquaviári os de Ilha Comprida e Ilha Redonda
(Bala de Gua na bara, Rio de Janeiro/RI)

5.3 • Valor final estimado da obra
(calculado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 186.710.625,23

5.4 • Diretoria da PETROBRA5 interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

5.5 • Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1} MENDES JUNIOR RS 1Z0.990.000,00
2} CARIOCAR$ 245.027.504.~7

1) INTl'GRAN'T< 00 CARTEl
l}ACEITA NEGOCIAR COM O CARTl'l

5.6 • Processo lidtatório
Inicio

11/07/2008

Resultado

A MENDES JUNIOR apresentou a menor
proposta e foi declarada vencedora do
certame

Signatário do contrato pela MENDES JR

AlBERTO EÚSIO VI LAÇA GOMES

5.7 ·Empresa oontratada
Data de assinatura do contrato

MENDES JUNIOR
12/01/2009

5.8 · Execução do ICJ n• 0802.0048659.09.2
Inicio

26/01/2009

Término com aditivos

31/12/2010

5.9 ·Valor do ICJ n• 0802.0048659.09.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida*
•valor Inicial + Aditivos ma]oradoresfirmados durante iit aestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/0S/2004- 29/04/2.011)

Valor inicial

R$ 220.990.000,00

Aditivo · 24/11/2010 (Aditivo 7}

Total

R$ 12.804.954,51

R$ 233.794.954,51

5.10 -Valor da vantagem indevidamente
recebida, oonforme desaito adma
(1% do valor total calculado no i tem 5.9)

R$ 2337.949,55

Fonres: Does 148, 149 e /CJ 0802.0048659.09.2
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62 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO Integrado pela MENDES JUNIOR
6.1 · Instrume nto Contratual Jurfdioo (ICJ)

0858.0069023.11.2

6.2 • Objeto do oontrato

Construção de EPC do pipe rack da unidade
U.6100 do Complexo Petroqufmico do Ri o de
Janeiro (COMPER!)

6.3 ·Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 1.655.878.443,59

6.4 • Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Di retor

PAULO ROBERTO COSTA

6.5 • Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
liCONSORCIOPPR R$ 1.969.317 J<l,O~
o}ODfBRfCHT
b}ME'IDESJUNIOR
c}UTC

o} INTEGRANTE DO CARITL
b} INTEGRANTE DO CARITL
c} INTEGRANTE DO CARITL

6.6 • Processo lidtatório
Início

10/06/2011

Resultado

Apenas o Consórcio PPR, composto por
ODEBRECHT, MENDES JUNIOR e UTC, foi
convidado para o certame

Signatários do contrato pela MENDES JR

ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA
VICTOR! O DUQUESEMIONATO

6.7 · Empresa oontratada

CONSÓRCIO PP R

34% ODEBRECHT
33%UTC

Composição do consórcio

33% MENDES JUNIOR
Data de assinatura do contrato

02/09/2011

6.8 • Execução do ICJ nt 0858.0069023.11.2
lnfcio

05/09/2011

Término com adi tivos

Previsto para 13/02/2015

1 .8 ·Valor do ICJ n• 0858.0069023.11.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
• v alor Inicial• Aditivos maj oradore s flrmadosdu·rante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA {14/05/2004 • 29/04/2012}
~$

Valorlnlci;l

1.869.624.800,00

Ntnhum aditivo mojotador foi firmado durante o gesr6o de PAULO ROBERTO COSTA

Total

R$ 1.869.624.800,00

1.9 ·Valor da vantagem indevidamente
recebida, ccnforme descrito adma

R$ 18.696.248,00

(1% do valo r tota I calculado no 1te m 1.8)
Fontes: Does 148, 149 e ICJ 0858.0069023.11.2
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Nestes termos, nos contratos

e aditivos celebrados com a Petrobras S/A no

período em que PAULO ROBERTO COSTA exerceu o cargo de Diretor de Abastecimento de
Petrobras, a MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A efetuou o pagamento de
vantagens indevidas no valor de ao menos R$ 74.561.958,54 (setenta e quatro milhões, quinhento.s e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e cinquenta e quatro centavos). Esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o va lor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 224 milhões.

sfNTESE DAS VANTAGENS INDEVIDAMENTE RECEBIDAS

Em ordem crescente de valores
INSTRUMENTO CONTRATUAL JURIDICO (lO)

VANTAGEM INDEVIDAMENTE RECEBIDA

0802.00486S9.09.2

RS 2.337.949,5S

0802.0045377.08.2

R$ 7.835.304,13

0800.0038600.07.2

R$ 9.511.644,25

0800.0031362.07.2

R$ 9.733.966,56

08S8.0069023.11.2

R$ 18.696.248,00

0800.0043363.08.2

RS 26.446.846,05

TOTAL

R$ 74561.958,54
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V.2 - Os pagamentos realizados pela MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA por
intermédio das empresas operadas por VOUSSEF

Conforme já exposto no capítulo

m, acima, o recebimento de vantagens in-

devidas por PAULO ROBERTO COSTA e pelas pessoas e agremiações políticas por ele indicadas se dava de diversas formas, destacando-se principalmente quatro modalidades: 1) celebração de contratos simulados, com a indicação de falsos objetos, com empresas de fachada,
controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de
PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega de
numerário em espécie no escritório de YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou
PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores em contas mantidas por ambos no exterior.

Nesta ação, tais pagamentos, realizados em todos os contratos e aditivos da
PETROBRAS acima indicados, são comprovados por diferentes meios de prova, dentre os
quais os depoimentos de testemunhas e a confissão de corréus, os documentos apreendidos
em poder dos investigados, o patrimônio incompatível com a renda lícita dos empregados da
PETROBRAS, os contratos e notas fiscais fraudulentos celebrados com empresas de fachada e
as transações bancárias de movimentação do valor da propina em favor de tais empresas.
Neste item, serão descritos os repasses de numerário efetuados pela MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA em favor das empresas operadas por ALBERTO
YOUSSEF (GFD INVESTIMENTOS e EMPREITERA RIGIDEZ}, bem como os contratos fraudulen-

tos e as notas fiscais "frias" utilizados para dissimular a verdadeira razão das transferências
bancárias.

É certo que as transações bancárias identificadas até o momento não alcançam o montante de 1% dos contratos firmados entre a MENDES JÚNIOR TRADING E
ENGENHARIA e a PETROBRAS. Não obstante, a certeza da ocorrência dos pagamentos
em relação a todos os contratos de interesse da Diretoria de Abastecimento com as empresas cartelizadas advém do conjunto das provas coligidas nos autos.

A identificação das transações bancárias sem qualquer justificativa plausível,
realizadas no período de vigência dos contratos acima mencionados, ainda que em valor menor que o montante total das vantagens indevidas recebidas em razão do cargo de PAULO
ROBERTO COSTA, constitui mais uma prova de que os pagamentos realmente ocorreram da
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exata forma descrita por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.
Assim, para promover o pagamento das vantagens indevidas ajustadas nos
contratos descritos no item V.l, a MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA firmou ao
menos quatro contratos fraudulentos com as empresas GFD INVESTIMENTOS e EMPREITEIRA
RIGIDEZ, e efetuou ao menos onze transações bancárias em favor destas, no valor total de Ri

7.534.278,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais).
Na época em que ocorreram os repasses por meio de transações bancárias,
estavam vigentes diversos contratos da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA com a
PETROBRAS, acima identificados e descritos (item V.l). A data de celebração com a PETROBRAS dos contratos

e aditivos descritos acima variou de 07/ 05/ 20073& a 30/03/201237, en-

quanto os repasses para empresa de fachada, como se demonstrará, foram feitos de

08/ 08/2011 a 07/06/ 2011.
A seguir, são descritos os repasses de numerário efetuados pela MENDES

JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA em favor da GFD INVESTIMENTOS e da EMPREITEIRA RIGIDEZ, assim como os contratos fraudule ntos e as notas fiscais "frias" utilizados para dissimular a verdadeira razão dos repasses.

36 Vide ICJ 0800.0031362.07.2, em mídia a ser depositada na secretaria.
37 Vide ICJ 0802.0045377.08.2, Aditivo 10, em mídia a ser depositada na secretaria.
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DaMENDESJU

A· Contratação fraudulenta da GFD INVESTIMENTOS
Para dissimular a verdadeira raz~o dos repasses

MJTE • ANOG 001/2011
Primei ro Aditivo ao MJTE- ANOG 001/2011

A.l • Contrato e aditivo n!l•

A.2 - Prazos do contrato e do aditivo
MJTE • ANOG 001/2011

Assinado em 29{07/2011, com prazo de 12.0
dias prorrogáveis

Primeiro Adi~vo ao MJTE -ANOG 001/2011

Assinado em 15/09/2011

A3 ·Signatários do contrato e do aditivo
ÂNGELO ALVES MENDES

MENDES JUNIOR

ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA

MENDES JUNIOR

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA

GFD INVESTIMENTOS

A.4 · Objetos fictícios do contrato e do aditivo
Prestação de serviços de consultoria e
assessoramento ao desenvolvimento de um

MJTE • ANOG 001/2011

Projeto de Viabilidade Econômico·Financeira

Primeiro Adl tivo ao MJTE- ANOG 001/2011

Prevê-se a remuneração adicional de R$
1.020.000,00, a título de sucesso, a ser pago
quando da assinatura de um memorando de
entendimentos o\.1 compromisso entre a
Mendes Júnior e o estalei ro viabilizado pela
GFD

A.S · Valores do contrato e do aditivo

Mm- ANOG 001/2011

RS 1.200.000,00 (sinal+ 3 parcelas)

Primeiro Adl ti vo ao MJTE- ANOG 001/2011

R$ 1.020.000 (success fee)

Valor total do contrato e do aditivo

R$ 2.220.000,00

B ·Emissão de notas fiscais frias pela GFD INVESTIMENTOS
Emitidas I"" ENIVALDO QUADRADO por ordem de ALBERTO YOUSSEF

Serviços de assessoria e consultoria na
elaboração de projeto de vi abilidade,
conforme contrato de prestação de

8.1- Objeto da.s notas fiscais

serviços N/MJTI-ANOG001/20llde
29/07/2011

8.2- Notas ftSCãis n2
11) 1
2!)2
3!)3
41)4

(03/08/2011)
(25/08/2011)
(26/09/2011)
(24/10/2011)

5')7

(02/12/2011)

Valor total das notas

R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 1.020.000,00

R$ 2.220.000,00
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C - Repasses da MENDES JUNIOR para a GFD INVESTIMENTOS
Revelados pela quebra de sieUo bancario da GFO INVESTIMENTOS

C.l

~Transferências bancárias

R$ 281.550,00

1') 08/08/2011
21) 31/08/2011
3!) 29/09/ 2011
4!) 28/10/2011

R$ 281.550,00
R$ 281.550,00
R$ 281.550,00

5') 06/ 12/2011

R$ 957.270,0 0

R$ 2.083.470,00

Valor total dos repasses
Observações:

1. O valor total dos repasses é menor do que o valor total das notas e do contrato porque nos
repass"!s são descontados os tributos relativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLL

Fontes:
1. Doe 37 (COntrato n• MJTE- ANOG 001/2011)
Contrato apreendido no sede da ÁRBOR CONTÁBIL {autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 4881

APINQPOL22, p, 03/ll), que prestovo serviços poro ALBERTO YOUSSEF, e posteriormente
apresentado peJa Mendes JUnior (autos 50537443120144047000~ evt!nto 29~ PETl), sendo, oiflda,

encontrada cópia no computador de CARLOS ALBERTO COSTA (evento 442_~ JNF7, dos autos
5049557·14.2013.404.7000).
2. Doe 38 (Primeiro Ad itivo ao Contrato ni MJTE -ANOG 001/2011)
Aditivo apreendido nos caixas de mensagens de ENtVALOO QUADRADO (Relatório de ondlise de

moterio/ d• informático (Equipe geral SPSP60)- Memo 1323·14-SETEC/SR/DPF/PR, p. 78·80,
c0t1stonre dos autos 5049557-l4.20l3.404.7000/PR, evento 443, AP_JNQPOL20) e ~m dispositivo
d• informático d•IOÁO PROCÓPIO (Processo 5049557-14.2013.404.7000/PR, Evento 179, APINQPOU), posteriormente opresentcdo a esse Jufzo pela MENDES JÚNIOR TRAOfNG E
ENGENHARIA S.A. (outos 50537443120144047000. evento 29, PETl).
3 . Doe 36
Segundo informações prestadas per CARLOS ALBERTO, ENIVALDO tro o responsável pelos
q1.:estões financeiros da GFO e, assim, pela emissão de seus contrctos e notas (Autos ni 5053845·
6e.20J4.404.7000, evento 11, DESP1).

4. Ooe>D(Notas fiscais frias emitidas pela GFD I NVESTIMENTOS)
Documenros apreendidos na s~de do ARBOR CONTÁBIL (aut os ni 5049557·14.2013.404.7000.

e1enro 488, AP·INQPOL20, p. 21/ll}, posceriormenre apresencadm pelo MENDES JÚNIOR
TRADING E ENGENHARIA S.A. (outos 50537443120144047000, evento 29, PET1). Porte dessas
twtas (de números 00000004 e 00000007) tambim foram encontrados no caixa d~ mensagens de
E/1/VALOO QUADRADO (Relotório de onólise de moter/al de Informática (Equipe gero/ SPSP60)Memo 1323·14· SETEC/SR/DPF/PR, p. 54, 74 e 76, outos 5049557·14.2013.404.7000, evento 443).
S. Does 39 e 40 (Informações sobre os repasses para a GFO I NVESTIMENTOS)
ln,formoção ni 64/2014 e Informação n~ 107/2014/SPEA/PGR. Os dados podem, ainda, ser

observodos no quebro de sigilo bancário do GFD INVESTIMENTOS LTDA •
6. Doe 41 (quebr.1 de sigilo bancá rio da GFO INVESTI MENTOS)
::.lfl
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Da MENDES JUNIOR pata a G
~

6~

A· Contratação fraudulenta da GFD INVESTIMENTOS
Para disstrnular • verdadeira ratão dos repass-es

A.l - t ootrato 11•

MJTE-AEG/005-A/2011

A.2 · Prazo do contrato
10/08/2011
10/08/2012

Termo tniclal
Termo final

A.3 - Signatários do contrato
ÂNGELO ALVES MENDES
ROGÉRIO CUNHA OE OUVEIRA
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA

MENDES JUNIOR
MENDES JUNIOR
GFD INVESTI MENTOS

Prestação pela CONTRATADA. dos serviços
técnicos especializados para elaboração da

A.4- Objeto fictício do contrato

proposta e apoio a suprimentos do projeto da
Petrobras pa ra construção de módulos

R$ 1.000.000,00

A.S -Valor total do contrato

B ·Emissão de nota fiscal fria pela GFD INVESTIMENTOS
Emlllda por ENIVAlDO QUADRADO por ord<m de ALBERTO YOUSSEF
8.1- Nota fiscaJ n9 17

Data
Valor da nota

02/05/2012

R$ 1.000.000,00

-----,
C - Repasse da MENDES JUNIOR para a GFD INVESTIMENTOS
Revelado pela quebra de 11gi1o b.lnc.itio da GFD INVE5TI\AENTOS

-

C.l- Tl'.:msferência bancária
Data

16/05/2012

R$ 938500,00

Valor do repasse
Observação:

l . O valor do repasse é menor do que o valor total da nota e do contrato porque no repassE!
são descontados os tributos relativos ao IRFONTE. PIS/COFINS e CSLL
Font~s :

1. Ooc 43(Cantrato n• MJTE·AEG/005-A/2011)
COntracoopreendldo no sede da ÁRBOR CONTÁBIL (autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488,
AP/NQPOU1, p. 22/31 e AP-INQPOL22, p. Ol/02), que prestovo serv.ços poro ALBERTO YOUSSéF, e
postettOtmente apresentado em Juizo pelo Mendes Júnior (autos 50537443120144047000. evento
29, PET1).

2. Doe 36
SEgundo lnformoç~es prestados por CARLOS ALBERTO, ENIVALDO eto o responsóvel pelas
questões fjnanceiros do GFD e, assim. pelo emis.sõo de seus contrat:>s e notas (Autos ng 505384568.2014.404.7000, evento 11, DESP1).

3. Doc45 (Notas fiscal fria emitida pel a GFD INVESTIMENTOS)
~umenro apreendido no sede daARBOR CONTÁBIL (autos ni 5049557-14.2013.404.7000, evento
488, AP-JNQPOL20, p. 29). poster;armente apresentados pelo MENDES JÚNIOR TRADING E
ENGENHARIA .S:A. (autos 50537443120144047000, evento 29, PIT1).

4. Does 39 e 40 (Informações sobre os repasses

par.~

a GFD INVESTIMENTOS)

lrformoçõo ni 64/2014 e Informação n P 107/2014/SPfA/PGR. Os dedos podem, alnda1 ser
observados na quebro de sigilo bancário do GFD INVESTIMENTOS LTDA .
5, Doc41jquebra de sigilo bancário d• GFD INVESTIMENTOS)
6. Dot42 {MENDES JUNIOR confirma e m juizo a ocorrênda deste repasse)
A"tos 50537443120144047000, evento 29, PETL
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A· Contratação fraudulenta da EMPREITEIRA RIGIDEZ
PaD dissimular a v~tdadeira rado dos repasses

A.l - Data de assinatura do contrato

10/08/2011

Prazo

12 meses

A.2 - Signatários do contrato
ÂNGELO ALVES MENDES

MENDES JUNI OR

ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA

MENDES JUNIOR

WALDOMIRO DE OUVEIRA

EMPREITEIRA RIGIDEZ

A.3

Prestaç~o de serviços técnicos
especializados para elaboração da propos ta
e apoio a suprimertos do projeto da

·Objeto fictfáo do contrato

Petrobras para corstrução de módulos

R$ 2.108.000,00

A.4 -Valor total do contrato

B • Emissão de nota fiscal fria pela EMPREITEIRA RIGIDEZ
A pedido de ALBERTO YOUSSEF • mediant e. pagamento a WAl.OOMI~O

B.l • Nota fiscal

n' 23

Data

02/05/2012

R$ 2.108.000,00

Valor total da nota

C- Repasses da MENDES JUNIOR para a EMPREITEIRA RIGIDEZ
Revt!ladas pela quebfOJ de sisllo bancJ,rfo dil EMPREITEIRA RIGIDEZ

C.l- Transferências bancárias

1!) 25/05/ 2012

R$ 989.179,00

2!) 25/06/ 2012

R$ 494589,50

3!) 16/07/2012

R$ 247.294,75

4') 07/06/2013

R$ 247.294,75

Valor total dos repasses

R$ 1.978358,00

Observa~&s:

l . O valor total dos repasses é menor do que o valor total da nota e do contrato porque nos
repasses s~o descontados os tributos relatLvos ao IRFONTE, PIS/COFINS e CSLt.
Fontes:

1. Doe 46 (Contrato entre MENDES JU NIOR e EMPREITEI RA RIGIDEZ)
COntrato apreendido na sede da ÁRBOR CONTABIL (aucos 5049557 -J4.2013.404.7000, e~~ento 488,
APINQPOL21, p. 10/21), qve prestava sendços paro AlBERTO YOIJSSfF.

2. Doc:47(Nota fiscal fna emitida pela EMPREITEIRA RIG IDEZ)
DGcumento apreendido no sede da ARBOR CONTÁBIL (autos nfl 5049557·!4.1013.404.7000, evento
488, AP·INQPOL20, p. 30) e posttriormente apresentados pelo MEN~ESIÚNIOR TRADING E
ENGENHARIA S.A. {autos 50537443120144047000, e""nto 29, PETl).

3. Does 39 e 40 (Informações sobre

os

repasses para a GFO INVESTIMENTOS)

Informar& ni 64/2014 e Informação n9J07/20J4/SPEA/PGR. Os dados podem, ainda, ser
observados no quebra de sigilo boncórlo da GFD INVESTJMENTOS LTDA .

4. Doe 41 (quebra de sigilo bancário da GFO INVESTIMENTOS)
5. Doe 42

A MENDES JÚNIOR TRAOING f ENGENHARIA S.A. afirmou ter tdenti]icado, em sua conrobllidode~

um pagamento em javot do RIGIDEZ, no montoMt dt RS 2.108.000,00, dotodo dt 25/02/2012.
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De CONSÓRCIO integrado pel

A·

Contrataç~o fraudulenta da GFD INVESTIMENTOS
Para dfnlmular .111erdadalra r.u.lo do1: repass~

A.l - Contrato nt

CMMSSE/06S/2010

A.2 -Assinatura do contrat o

23/08/2011

8 meses prorrogáveis

Prazo

A.3 -Signatários do contrato
JOSÉ HUMBERTO CRUVI NEL RESENDE
LUIZ DOMINGOS DE PRI NCE
RICARDO TEIXEIRA FONTES
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA

CONSÓRCIO CMMS
CONSÓRCIO CMMS
CONSÓRCIO CMMS
GFD INVESTIMENTOS

A.4 - Objeto fictício do contrato

Prestação de serviços de consultoria em
gestão empresarial atinentes a obras a cargo
do Consórcio na REFINARIA DE PAUÚNIA-UN·
REPLAN, em Paulinia/SP

A.S- Valor t ot al do contrato

R$ 2.700.000,00

8 · Emissão de nota f iscal fria pela GFD INVESTIMENTOS
Emi tida por ENIVALDO QUAD~ADO por O<dom de ALBERTO YOUSSEF

8.1 · Nota fiscal n• 9
Data
Valor da nota

02/01/2012
R$ 2.700.000,00

C· Repasse do CONSÓRCIO CMMS para a GFD INVESTIMENTOS
Revelado pela quebra de sig1lo b;mcário da GFO INVESTIMENTOS

C.l- Transferência bancár ia
05/01/2012

Data

R$ 2.533.950,00

Valor total do repasse
Observaçõe>s:

e

1. O valor total do repasse menor do que o valor total da nota e do contrato porque no
repasse s,jo descontados os tributos rel ativos ao IRFONTE, PIS/COFINS e C5LL

2. O CONSÓROO CMMS é composto por MENDES JUNIOR (46,83%), MPE (46,83%) e SOG (6,34%).
Fontes:

L Doe 48 (Con!rato n• CMMSSE/OGS/2010)
Conrroco apreendido na s~de da ÁRBOR CONTABIL {autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 488,
APINOPOL21J p, 03/09)1 que prestava .serviços para ALBERTO YOUSSEF, e posteriormente
apresentado em Jurzo pelo Mendes Júnior (autos 50537443120144047000, eVt!nto 29, PIT1}. O
contrato foi, ainda, encontrado nos caixas de mensagem de ENIVALDO QUADRADO (Relotóno de

análise de material de lnformótlco {Equipe gero/ SPSP60)- Memo 1323·14·SETEC/SR/DPF/PR, p.
67·72, ouros 5049557· 14.2013.404.7000, evento 443).

2. Doe 49 (Notas fi soa i fria emitida pela GFO INVESTIMENTOS)
Documento apreendido no sede da ARBOR CONTÁBIL (autos n9 5049557-14.2013.404.7000, evento
488, AP·INQPOL20) e posteriormente apresentados pelo MENDES JÚNIOR TRADING E

ENGENHARIA S.A (autos 5053744:JlZ0144047000, evenro Z9, Pfi).
3. Does 39 e 40 (Informações sobre os repasses para a GFO INVESTIMENTOS)

Informação nt 64/20J4 e Informação nlillOJ/2014/SPEA/PGR. Os dodo.s podem, ainda, ser
observados no quebra de sigilo bancário do GFD INVESTIMENTOS LTDA •
4. Doc4llquebra de slgtlo bancário da GFD INVESTIMENTOS)
S. Doe 42(MENDES JUNIOR confirma em juizo a ocorrência deste repasse)
Autos 50537443120J44047000, evento 19, PETl.
ti
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Em síntese, no período de 08/08/2008 a 07/06/2013 a MENDES JÚNIOR
TRADING E ENGENHARIA realizou onze repasses de numerário para a GFD INVESTIMENTOS e EMPREITEIRA RIGIDEZ, os quais totalizaram R$ 7.534.278,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais) e foram dissimulados por meio
da celebração de contratos fraudulentos e da emissão de notas fiscais "frias". Nesse mesmo
período, a MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA estava executando com a PETROBRAS os contratos e aditivos identificados no item V.l acima, tendo pago ao menos 1% dos
respectivos valores a PAULO ROBERTO COSTA, que auferiu indevidamente essa vantagem.

SfNTESE DOS REPASSES

Do mais anttgo para o mais recente
DATA DO REPASSE

VALOR DO REPASSE

08/08/2011

R$ 281.550,00

31/08/2011

R$ 281.550,00

29/09/2011

R$ 281.550,00

28/10/2011

R$ 281.550,00

06/12/2011

R$ 957.270,00

05/01/2012

R$ 2.533.950,00

16/05/2012

R$ 938.500,00

25/05/2012

R$ 989.179,00

25/06/2012

R$ 494.589,50

16/07/2012

R$ 247.294,75

07/06/2013

R$ 247.294,75

R$ 7.534.278,00

TOTAL
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VI- INDIVIDUAUZACÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL DAS CONDUTAS.

A Constituição Federal. no capítulo pertinente à Administração Pública, estabelece que "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos polí-

ticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" (art. 37, parágrafo 4°).
Com vistas à materialização do dispositivo constitucional supra, foi ed itada
a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispôs sobre a s sanções aplicáveis aos agentes
públicos, nos casos de improbidade no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.
A mencionada lei contempla, basicamente, três categorias de atos de improbidade administ rativa: 1) atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito; 2) atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário; 3) atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.
Vale observar que são punidos também pela Lei de Improbidade
Administrativa os terceiros que, não se qualificando como agentes públicos, concorrem
e/ou se beneficiam direta ou indiretamente com os atos de improbidade administrativa
praticados por agente público, nos termos do artigo 3° da Lei 8.429/92.

Em síntese, os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa
que importou em enriquecimento ilícito, causou dano ao erário e ofendeu os princípios da
Administração Pública.
Os atos de improbidade administrativa praticados pelo réu PAULO
ROBERTO COSTA, para os quais concorreram e se beneficiaram os demais réus, já foram

amplamente descritos nos tópicos anteriores desta peça.
Neste item, sinteticamente indica-se a responsabilidade d,e cada um dos
réus nos fatos, a fim de faci litar a compreensão de sua participação.

Vl.l- PAULO ROBERTO COSTA:

O réu PAULO ROBERTO COSTA aceitou e recebeu

promessas de

pagamento de vantagens indevidas pelas empresas contratadas pela Petrobras, tendo sido
Hde90
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fundamental para a consecução dos atos ímprobos sua qualidade de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS S/A no período de 2004 a abril de 2012, pois nessa condição
ele zelou pelos interesses das empresas cartelizadas em procedimentos licitatórios e
contratos no âmbito desta Estatal.
A propósito, esclareceu o réu, em depoimento prestado nos autos da Ação
Penal 5026212-82.2014.404.7000, que nos contratos vinculados à Diretoria de Abastecimento
da Pet robras era praxe o pagamento de vantagens indevidas pelas empreiteiras 38•
O elemento doloso das condutas ímprobas se clarifica, portanto, com a
confissão de PAULO ROBERTO COSTA no sentido de que consciente e voluntariamente
recebia as vantagens indevidas por parte das empreiteiras que contratavam com a Petrobras.
Assim, consoante descrito no item V.1 desta peça, PAULO ROBERTO COSTA recebeu
vantagens indevidas correspondentes a 1% dos contratos de interesse da Diretoria de
Abastecimento firmados

pela

PETROBRAS

com

a

MENDES JÚNIOR TRADING

E

38 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judrcial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]

Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que
precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,
porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
fo ram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[...]

Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federa l: -Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[ ...)"

No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"[...]

Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia
que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1%.
[...]"
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ENGENHARIA, no valor de ao menos R$ 74.561.958,54 (setenta e quatro milhões,
quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e cinquenta e quatro
centavos).
Em suma, o requerido PAULO ROBERTO COSTA praticou atos de improbidade administrativa que consubstanciam enriquecimento ilícito (art. 9° da Lei 8.429/92)

porque:
a) recebeu vantagem indevida, para si e para terceiros39, decorrente do exercício de Diretor de
Abastecimento da Petrobras, no valor de R$ 74.561.958,54 (setenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e cinquenta e quatro centavos) (art. 9°, caput e inciso VII, da Lei 8.429/92)40;
b) recebeu tais vantagens da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHA-

RIA, empresa que tinha interesse com ampla potencialidade de ser amparado por ações ou
omissões suas (art. 9°, I, da Lei 8.429/92)41;
c) recebeu tais vantagens para omitir-se nos deveres que decorriam de seu
ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as providências
cabíveis em seu âmbito de atuação (art. 9°, X, da Lei 8.429/92t2•

39 A locução do artigo 9°, inciso I da Lei 8.429/92 aponta que o enriquecimento ilícito ocorre quando
a agente recebe a vantagem indevida, PARA SI OU PARA OUTREM.
40 (Lei 8.429/92) "Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1• desta lei, e
notadamente:
[ ...]

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público;
[...]"

41 (lei 8.429/92) "Art. 9• [...]:
[...]

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de guem
tenha interesse, direto ou indireto, gue possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público:
[...]"

42 (lei 8.429/92) "Art. 9° [...]:
[...]
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício, providência ou declaracão a gue esteja obrigado;
[...]"
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As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam, por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao
erário no valor de R$ 74.561.958,54 (setenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e um

mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e cinquenta e quatro centavos) (art igo 10 da Lei
43

8.429/92)

•

Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade
por ofensa aos princípios administrat ivos (art. 11, Lei 8.429/92), notadamente os

princípios da legalidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições.
Destaque-se, nesse sentido, que PAULO ROBERTO COSTA violou inúmeros
princípios éticos do Sistema Petrobras constantes do Código de Ética da empresa, a que
todos os funcionários da Petrobras estão sujeitos, quais sejam, o dever de honestidade, de
integridade, de lealdade, de legalidade, de impessoalidade, de transparência, bem como se
desviou da missão, da visão e dos valores instituídos explicitamente na estratégia corporativa
da empresa (itens III, IV, V, VII do Código de Ética). Violou ainda o item 8.8 do referido Código
de Ética referido, ao infringir o dever de "recusar quaisquer práticas de corrupção e propina"44•
Por fim, objetiva-se, nesta demanda, o provimento declaratório da sujeição
das condutas dolosas imputadas ao réu PAULO ROBERTO COSTA às hipóteses normativas
dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sem a aplicação das sanções do art igo 12 da
referida Lei.

Os atos praticados pelo réu PAULO ROBERTO COSTA, descritos nesta ação,
dão origem à constituição de uma relação jurídica entre o Estado e o autor do ato ilícito,
consistente no direito de aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92, tanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA quanto aos terceiros que concorreram para a prática dos atos e

deles se beneficiaram.
Portanto, esta ação objetiva, quanto a PAULO ROBERTO COSTA, a
declaração da existência da relação jurídica decorrente da sujeição das condutas de

43 Reitera-se que os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e de
contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e VUI, da Lei 8.429/92), e o
ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos, serão objeto de ações autônomas.
44 Doe 51 - Código de Ética do Sistema PETROBRAS.
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obter vantagens indevidas em razão do cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras, de
lesar o patrimônio da companhia e de violar os princípios administrativos às hipóteses
normativas da Lei 8.429/92.

Consoante expressamente autoriza o Código de Processo Civil, em seu art.

4°, I, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de

relação juridica, sendo ainda admissível a ação declaratória, nos termos do parágrafo único,
ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
Como se sabe, o pedido na ação de improbidade "comporta duas
formulações: primeiramente, o pedido de que o juiz reconheça a conduta de improbidade
(pedido originário, de natureza declaratória); depois, o pedido de que, sendo procedente a
ação, sejam aplicadas ao réu as respectivas sanções (pedido subsequente, de natureza
condenatória)".45
Assim, o pedido desta ação, em relação a PAULO ROBERTO COSTA, limitase ao provimento declaratório acima mencionado, sem que seja formulado pedido de
condenação nas sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.
Necessário esclarecer que a ausência de pedido condenatório decorre da
celebração de acordo de colaboração premiada com PAULO ROBERTO COSTA.

Com efeito, em 27 de agosto de 2014, foi celebrado acordo de colaboração
premiada entre o Ministério Público Federal e o réu PAULO ROBERTO COSTA, já
46
•

homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de setembro de 2014

No âmbito do referido acordo de colaboração premiada o réu PAULO
ROBERTO COSTA renunciou, por serem produtos de atividade criminosa, a quaisquer direitos

sobre valores mantidos em contas bancárias e investimentos no exterior, em qualquer país,
inclusive mantidos no Royal Bank of Canada em Cayman (aproximadamente USO 2,8
milhões sob os nomes dos familiares Mareio e Humberto) e os aproximadamente USO 23
(vinte e três) milhões m antidos na Suíça (em contas em nome de seus familiares Marici,

Paulo Roberto e Arianna), controladas direta ou indiretamente por ele, ainda que mediante
45 CARVALHO A LHO, Jose dos Santos. "Direito Administrativo - Manual de Direito Administrativo - 24 ed - 201l.epub." Livraria e Editora Lumen Juris Ltda. "
46 Doe 30 - Acordo de Colaboração Premiada celebrado por Paulo Roberto Costa, Ação Penal
5026212-82.2014.404.7000, Evento 948.
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empresas offshores e familiares. 47
Além disso, a título de multa compensatória cível. o réu, no âmbito do
48

referido acordo, comprometeu-se

:

a) a arcar com o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
b) a entregar os seguintes bens que reconheceu serem produto ou proveito
de at ividade criminosa. ou seu equivalente em termos de valor: lancha COSTA AZUL. em
nome da empresa SUNSET (R$ 1.100.000,00); terreno adquiridos pela SUNSET, em
Mangaratiba/RJ, matrícula 20721 (R$3.202.000,00); valores apreendidos em sua residência
quando da busca e apreensão (R$ 762.250,00, USO 181.495,00 e EUR 10.850,00); bem
como veículo EVOQUE recebido de Alberto Youssef (R$300.000,00).
Ademais, somente em virtude do acordo de colaboração, o réu PAULO
ROBERTO COSTA contribuiu para a expansão das investigações, que se debruçavam sobre

condutas corruptas praticadas por um agente público e uma empresa, para abarcar a
apuração de condutas corruptas de diversos agentes públicos e diversas empresas,
assim como a colheita de provas documentais e testemunhais do esquema criminoso.

Tal condição revelou ao MPF a ocorrência de danos ao erário em valores bem superiores ao
inicialmente mensurado, e também possibilitará o ressarcimento de danos em valores
notadamente superiores àqueles que seriam obtidos caso não fosse firmado o termo de
colaboração.
Diante de tal cenário, o MPF entendeu, no caso concreto, que tal acordo
também abarcava as repercussões no campo da improbidade administrativa, motivo

pelo qual foi também submetido e homologado pela
do MPF, em seus efeitos cíveis

49

s• Câmara de Coordenação e Revisão

•

A propósito, Andrey Borges de Mendonça trata da extensão dos efeitos
da colaboração premiada para o âmbito da improbidade administrativa, apesar da redação
do artigo 17, §1° da Lei 8.429/92

50

:

Aqui, como lembra Vladimir Aras, podemos invocar o brocardo ubi eodem ratio ibi

47 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 6", Doe 30.
48 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 8", Doe 30.
49 Cf. Ofício n° 355/2015 (PR-PR· 00002021/2015 e Extrato de Ata 852/SCCR - Doc. 52.
50 Mendonça, Andrey Borges de., Roteiro de Colaboração Premiada, São Paulo: Mimeo, 2012.
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eadem ius. Não há sentido em fornecer benefícios para alguém colaborar no

âmbito criminal e esse mesmo agente ser punido pela Lei de Improbidade,
exatamente em razão dos mesmos fatos. A incoerência na atuação estatal reconhecendo benefícios em uma seara e negando em outra - demonstra até
mesmo deslealdade do Poder Público com aquele que contribuiu para a
persecução dos agentes ímprobos, abrindo mão de seu direito a não se
autoincriminar. Esta incoerência é reforçada quando a Ação de Improbidade se
baseia justamente nos elementos desvelados pelo colaborador.
Ademais, estamos tratando de um benefício para o réu, de sorte que não há
vedação ao uso de analogia em seu favor. Por fim, a interpretação teleológica nos
conduz nesse mesmo sentido. É induvidoso que a vedação da lei de improbidade
visa impedir que o interesse público seja lesionado. Porém, em casos de
colaboração, sobretudo quando auxilia na recomposição no patri mônio público
lesionado, o interesse público está sendo mais bem protegido, pois a Administração
atingida é a mesma, as partes são as mesmas e o acordo acelera a reparação do
dano causado ao erário e recuperação de ativos. Tanto isso é verdade que a Lei
9807/99 estabe lece, como objetivo da colaboração, a recuperação total ou parcial
do produto do crime, o que está em perfeita sintonia com o objetivo da ação de
improbidade, conforme lembra Januário Paludo.
Assim, como lembra Vladimir Aras, há certa desproporcionalidade na aparente e
absoluta vedação, por trazer desestímulo à cooperação e afronta à coesão sistêmica,
atingindo o princípio da eficiência.
Destaque-se que em março de 2010, na Ação de Improbidade Administrativa n.
2006.50.01.009819-5113, que tramitou perante a Justiça Federal de Vitória/ES,
aplicou-se a colaboração premiada no âmbito da improbidade ad ministrativa aos
réus Darci José Vedoin e Luiz Antônio Trevisan Vedoin. Segundo a Magistrada
Federal, "a ut ilização da delação premiada, para fixação de sanção mínima, redução
ou até afastamento de algumas das sanções, além de poder contribuir com as
investigações e a instrução processual, mostra-se princípio de equidade e de
igualdade jurídica, já que, em diversas outras situações legais, a renúncia ao direito
constitucional de manter-se em silêncio converte-se em benefícios, com redução
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expressiva da sanção imposta". No caso, a Juíza mitigou aos colaboradores a
condenação ao pagamento de multa civil - que não possui caráter indenizatório,
mas sim sancionatório.

É de se ver também o que dispõe o art. 37 da Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção51, categoria na qual,

mutatis mutandis, enquadram-se os atos de

improbidade administrativa:
1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas

que participem ou que tenham participado na prática dos delitos qualificados de
acordo com a presente Convenção que proporcionem às autoridades competentes
informação útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda
efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito,
assim como recuperar esse produto.
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a
mitigação de pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à
investigação ou ao indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente
Convenção.
O raciocínio é aplicável para a extensão dos efeitos penais de um acordo de
colaboração à esfera cível, ainda que o contrário não possa ser feito. As normas penais, dado
seu caráter fragmentário e residual, representam a tutela mais extrema dos bens jurídicos
mais relevantes para a sociedade. Se uma sanção penal, mais grave, pode ser afastada ou
mitigada para alcançar um bem maior, uma penalidade menos grave também pode,
especialmente quando isso é necessário para manter a coerência da atuação do Estado e
criar um ambiente favorável à descoberta e comprovação de novos fatos criminosos por
meio de acordos de colaboração futuros.
Por fim, destaca-se que, em caso de quebra do acordo firmado, o MPF
poderá, a qualquer momento, pleitear a aplicação das sanções correspondentes aos atos de
improbidade praticados.

51 No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo n° 348/2005 e promulgada pelo
Decreto n° 5.687/ 2006.
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Assim, a obtenção do provimento declaratório é necessária e útil ao Estado
para obter, dentro dos marcos prescricionais, o reconhecimento da relação jurídica
decorrente da conduta ímproba, o que poderá ensejar, no futuro e mediante provocação
justificado do Judiciário, a aplicação das respectivas sanções, além de permitir a condenação
de terceiros que concorreram e se beneficiaram dos atos ímprobos.
Portanto, são estes os fundamentos para a formulação, quanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA, do pedido de declaração da existência da relação jurídica
decorrente da subsunção das condutas dolosas do réu descritas nesta ação às hipóteses
normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92.

Vl.2 -

MENDES JÚNIOR TRADING

E ENGENHARIA S/A E MENDES JUNIOR

PARTICIPAÇÕES S/A
O grupo constituído pela holding MENDES JUNIOR PARTICIPAÇÕES S/A

e sua empresa integrante MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A concorreram
para a prática dos atos de improbidade administrativa e deles se beneficiaram, pois foram
diretamente

responsáveis

por

influenciar

PAULO

ROBERTO

COSTA,

Diretor

de

Abastecimento da Petrobras entre 2004 a abril de 2012, a receber propinas e a manter-se
conivente com os interesses do grupo empresarial na PETROBRAS.
Além

disso,

nas

obras

em

que

MENDES

JÚNIOR

TRADING

ENGENHARIA S/A era contratada, seja diretamente ou por intermédio de consórcios

52

,

E
foi

efetuado o pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA ou às pessoas
por ele indicadas.
Observa-se que foi a pessoa jurídica MENDES JÚNIOR TRADING E
ENGENHARIAS/A a responsável por, em seu nome ou em consórcio com outras empresas,
firmar os contratos com a PETROBRAS dos quais decorreu o pagamento de vantagens

52 (lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se-ão as seguintes normas:
[ ...]

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na
fase de licitação quanto na de execução do contrato."
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indevidas

à razão de 1%, e viabilizar o repasse de tais valores a PAULO ROBERTO COSTA e a

ALBERTO YOUSSEF.
A pessoa jurídica MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/A é a holding
controladora da empresa MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A e, em razão
desta condição, foi também beneficiada pela prática dos atos ilícitos, devendo ser igualmente
responsabilizada na forma do art. 3° da Lei 8.429/9253•
Ressalta-se que os pagamentos de propina foram realizados de forma
sistemática, a evidenciar uma relação espúria estável de favorecimento aos empregados da
PETROBRAS, no caso PAULO ROBERTO COSTA, e aos interesses escusos das empresas

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A e MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES
S/A.
Assim, as circunst âncias objetivas do caso concreto demonstram que seus
administradores agiram com vontade consciente e voluntária de, em nome das pessoas
jurídicas, efetuar os pagamentos de vantagens indevidas ao agente público em razão do
cargo de Diretor de Abastecimento, para si e para terceiros, do que decorre o caráter doloso
das condutas.
Em razão disso, devem tais pessoas jurídicas ser responsabilizadas na forma do art. 3° da Lei
8.429/92, pois concorreram e se beneficiaram com a prática de atos de improbidade que
acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao erário no valor de R$ 74.561.958,54 (setenta e
quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e
cinquenta e quatro centavos) 54 e violação aos princípios administrativos (artigos 3°, 9, 10 e 11
da Lei 8.429/92).

53 O art. 3° da Lei 8.429/92 determina a responsabilização daquele que, mesmo que de forma indireta,
concorra ou se beneficie do ato ímprobo:
(lei 8.429/92) "Art. 3• As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta."

54 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 224 milhões.
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Vl.3 - SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO ALVES
MENDES, ALBERTO ELÍSIO VILACA GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE:
Além da própria pessoa jurídica, também devem sofrer as sanções do art. 12
da Lei 8.429/92 seus administradores que, de forma dolosa, praticaram atos ilegais em seu
nome.

É cediço que a pessoa jurídica não possui atuação dissociada das pessoas
naturais que a compõem, pois somente estas agem com elemento subjetivo próprio.
Portanto, é de rigor qu e as medidas persecutórias aplicáveis à pessoa jurídica sejam
estendidas às pessoas naturais, exatamente aquelas que fizeram da pessoa jurídica que
representavam, instrumento para a prática de atos ímprobos, conforme demonstrado a
seguir.
Assim, abaixo se reprisa a participação de cada um dos réus ligados à
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/ A , os quais, de forma consciente e
voluntária, atuaram dolosamente para concorrer para a prática e se beneficiar das condutas
ímprobas consubstanciadas nos pagamentos de vantagens indevidas no interesse de PAULO
ROBERTO COSTA:
1. SÉRGIO CUNHA MENDES, Vice-Presidente Executivo da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S.A. firmava os contratos com a PETROBRAS. Era o contato direto de
PAULO ROBERTO COSTA e de ALBERTO YOUSSEF, sendo responsável pelo oferecimento,
promessa e pagamento de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO COSTA e a
outros empregados da PETROBRAS, para a consecução de contratos com a Estatal.
Mencione-se, nesse sentido, que, em planilha apreendida na residência de PAULO ROBERTO
COSTA, na qual são relacionadas as colunas "empresa", "executivo" e "solução" indicando os
representantes de empresas com os quais o ex-diretor da Petrobras efetuou contato, a
Mendes Júnior é vinculada ao executivo "Sérgio Mendes - Dono e Presidente" 55• Ademais,
verifica-se que SÉRGIO CUNHA MENDES reuniu-se com ALBERTO YOUSSEF para ajustar a
forma em que se daria a transferência das vantagens indevidas prometidas a PAULO
ROBERTO COSTA no que respeita aos contratos da REPLAN e da REPAR 56, tendo, inclusive,
confessado a efetivação desses pagamentos pela Mendes Júnior Trading e Engenharia
57

S.A.

•

Ressalte-se que SÉRGIO CUNHA MENDES confessa que, a despeito de terem sido

55 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-INQPOL1- Doe 33.
56 Autos 5026212·84.2013.404.7000, evento 1.101- Doe 13.
57 Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44, DECL2- Doe 31.
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firmados contratos pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. com a GFD e com a
RIGIDEZ, não houve a efetiva prestação dos serviços tratados Reconheceu, ainda, o
pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA no valor de R$ 8.028.000,00,
por intermédio das empresas GFD

e

RIGIDEZ no interregno de julho de 2011 a maio de

2012.58
2. ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, como Diretor da Área de Óleo e Gás da
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A ., consiste no principal int erlocutor da empresa
com a PETROBRAS55, e gerencia os contratos com firmados com a estatal. Além disso,
ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, em conjunto com SÉRGIO CUNHA MENDES, era o ponto
focal da Mendes Jr.60 com ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, cabendo-lhe,
ainda, a operacionalização do pagamento da propina61, sendo, desse modo, igualmente
responsável pelo oferecimento, promessa
PAULO ROBERTO COSTA

e

pagamento de vantagens indevidas ao próprio

e a outros empregados da PETROBRAS, para a consecução de

contratos com a Estatal. Em depoimento62, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA reconhece que
efetuou reuniões com PAULO ROBERTO COSTA

e

A LBERTO YOUSSEF,

e

que tratou com o

último questões relativas ao pagametno de propina. Reconhece também que já assinou
como representante da Mendes Júnior contratos com a GFD

e com

a RIGIDEZ 63 para viabilizar

a prática dos atos ímprobos. Afirma ainda que não foram prestados os serviços cantantes
dos contratos celebrados com a GFD

e

com a RIGIDEZ,

e

que ambos foram celebrados para

possiblitar o pagamento de vantagens indevidas, tendo repassado a PAULO ROBERTO COSTA,
via YOUSSEF, a quantia de R$ 8,1 milhões de reais.64 .
58"(...) QUE mediante verificações junto à cont abilidade da MENDES JUNIOR, confirmou-se que houve
pagamentos para as empresas GFD INVESTIMENTOS e EMPREITEIRA RIGIDEZ do montante total de
R$ 8.028.000,00 (oito milhões e vinte e oito mil reais), entre julho de 2011 a setembro de 2011, e
em maio de 2012; QUE embora tenham sido firmados contratos entre a MENDES JUNIOR e as
empresas GFD INVESTIMENTOS e EMPREITEIRA RIGIDEZ, não houve efetiva prestação de serviços
do objeto contrato, de maneira que se tratam de contratos simulados tão somente para fazer
frente, no caixa da MENDES JUNIOR, dos pagamentos de vantagem indevida exigidos por
ALBERTO VOUSSEF; (...)". (Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44, DECL2). - Doe 31.
59 De acordo com SÉRGIO CUNHA MENDES, na posição de Diretor de Operações de Óleo e Gás,
ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA era o responsável por todos os contratos de óleo, gás e off-shore
com a PETROBRAS. (Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44, DECL2)- Doe 31.
60 Autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 24e 32- Doe 13.
61 Em depoimento, SÉRGIO CUNHA MENDES afirmou que coube ao ROGÉRIO CUN HA DE
OLIVEIRA a operacionalização de pagamentos de vantagem indevida a PAULO ROBERTO COSTA.
(Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44, DECL2- Doe 31).
62 Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 54, DESPI - Doe 35.
63 Autos 5053744-31.2014.404.7000, Evento 29, págs. 03/10, 21/ 23 e 26/36- Doe 42.
64 "(...) QUE PRIMO exigiu da MENDES JÚNIOR, nessa reunião, a título de propina, um percentual que
58 de 90

3307

3308

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO P úBLICO f EDERAL

3. ÂNGELO ALVES MENDES, Vice-Presidente Corporativo da empresa,
figura como representante da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. em grande parte
dos contratos por ela firmados, a fim de possibilitar o oferecimento, a promessa e o
pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da
PETROBRAS, bem como a lavagem dos valores ilícitos relacionados aos contratos celebrados
com a Estatal. Com o intuito de possibilitar e concretizar as atividades fraudulentas
desempenhadas pelos agentes da empresa, cabia a ÂNGELO ALVES MENDES representar a

Mendes Júnior Tradíng e Engenharia S.A. tanto em aditivos de importantes contratos com
a PETROBRAS, quanto em contratos com

a GFD. Em depoimneto, ÂNGELO ALVES MENDES

reconhece que assinou contratos ficitícios com a GFD e que não foram prestados os serviços
cantantes nestas avenças 6 5

4. ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES representava a M endes Júnior
Trading e Engenharia S.A. em diversos contratos da empreiteira com a PETROBRAS,
concretizando, assim, o oferecimento, a promessa e o pagamento de vantagens indevidas ao
próprio PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS, para a consecução
de contratos com a Estatal. Como administrador do Consórcio Mendes Júnior-MPG-SOG,
orientou a contratação com a GFD com o intuito de possibil itar a lavagem dos valores
repassados aos agentes estatais66. Além de se colocar como representante da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S.A. em relevantes contratos e aditivos firmados com a PETROBRAS,

ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES era quem negociava e representava a empreiteira nas
reuniões e atuações do Cartel, possuindo pleno conhecimento do pagamento de propina
idealizado, conforme afirmou o colaborador AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO em
seu depoimento67 •

S. JOSÉ HUM BERTO CRUVINEL RESENDE, engenheiro da área operacial
de obras e gerente de contratos da Mendes Júnior. e na condição de representante da
variava entre 2,2% a 2,4% de três termos aditivos dos contratos referente a obra do Terminal
Aquaviário de Barra do Riacho, e um termo aditivo referente a obra da REPLAN em Paulínea; QUE
PRIMO recebeu, como propina, em torno de 8 milhões e 100 mil reais; QUE o pagamento era
depositado na conta da empresa de ALBERTO YOUSSEF (PRIMO) e este emitia uma Nota Fiscal em
favor da MENDES JÚNIOR; (...) QUE estes serviços não foram prestados e os contratos foram
formalizados apenas para dar cobertura contábil aos valores exigidos a título de propina por
ALBERTO YOUSSEF, conforme já afirmado na presente declaração; (...)". (Autos 505374431.2014.404.7000, evento 54, DESP1) - Doe 35.
65 Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 54, DESP1- Doe 35
66 Autos 5053744-31.2014.404.7000, Evento 29, págs. 38/43- Doe 4 2.
67 Doe 29.
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Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. no Consórcio Mendes Júnior-MPE-SOG (CMMS),
foi responsável pela assinatura de documento ideologicamente falso com a empresa GFD, a
fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos relacionados aos contratos celebrados com a
Petrobras

para

pagamento

de

vantagens

indevidas

a

PAULO

ROBERTO

COSTA.68

Desempenhando funções na área operacional de obras da Mendes Júnior e, após a mudança
de ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA para a Diretoria de Operações de Óleo e Gás, excerce a
função de gerente de contratos, acordando com os demais em relação ao pagamento de
propina a agentes estatais.
Dessa forma, nos termos do art. 3° da Lei 8.429/92, SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO
CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO EÚSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESENDE dolosamente concorreram e se beneficiaram com a
prática de atos de improbidade praticados por PAULO ROBERTO COSTA que acarretaram
enriquecimento ilícito, danos ao erário no valor de R$ 74.561.958,54 (setenta e quatro
milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e cinquenta e
quatro centavos)69 e violação aos princípios administrativos (artigos 3°, 9, 10 e 11 da Lei
8.429/92).

VII - DAS SANÇÕES DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E DE
RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS:
A Lei 8.429/92, na tentativa de ver assegurada a integridade do patrimônio
público e a probidade administrativa, pune, assim como os agentes públicos, os particulares
que tenham concorrido e se beneficiado com o ato de improbidade (artigo 3°).
Dentre as sanções do artigo 12 da Lei 8.429/92, em todos os seus incisos,
estão previstas a proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.
O caso dos autos demonstra satisfatoriamente a necessidade de aplicação
das sanções de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
68 Autos 5053744-31.2014.404.7000, Evento 29, págs. 38/43- Doe 42.
69 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 224 milhões.
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incentivos fiscais ou crediticios para as empresas rés e seus administradores, tendo em

vista que concorreram e se beneficiarm com os atos de improb idade consubstanciados nos
desvios de vultosa quantia de contratos celebrados com a Petrobras para pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos.
Além disso, o sancionamento deverá abranger, como correta interpretação
da lei, a proibição de contratar e de auferir benefícios com toda a Administração Pública,
direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Perfilham o mesmo entendimento Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

À expressão Poder Público deve ser dispensada interpretação condizente com a
teleologia da norma, alcançando a administração pública, direta e indireta, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e não somente o sujeit o passivo do ato de improbidade praticado pelo

ímprobo. A aplicação dessa sanção resulta da incompatibilidade verificada entre a
conduta do ímprobo e o vínculo a ser mantido com a administração pública, o que
torna desinfluente qualquer especificidade em relação a esta, já que a sanção
circunda a esfera subjetiva do ímprobo, a qual não é delimitada pelo ente que
tenha sido lesado pelo ato de improbidade, tornando-se extensiva a todos os
70

demais.

Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Just iça:
"(...) A limitação dos efeitos da "susp ensão de participação de licitação" não pode
ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta
que inabilita o suj eito para contratar com a Administração se estendem a
qualquer órgão da Administração Pública. (...) (REsp 151.567/ RJ, Rei. Ministro

FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGU NDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ
14/04/2003, p. 208}
De outro lado, para evitar subterfúgios e prevenir fraudes à aplicação

da lei, em tutela inibitória de ilícito, as sanções de proibição de contratar com o Poder
Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios deverão abranger @) as
70 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7• Ed. 2013
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pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo econôm ico (MENDES JÚNIOR PARTiCIPAÇÕES S/A)
que eventualmente atuem no mesmo ramo de atividade da empresa MENDES JÚNIOR

TRADING E ENGENHARIA 5/A; ili) as pessoas jurídicas (controladas, subsidiárias, etc) cujos
estatutos ou contratos sociais forem objeto de alteração para absorver as atividades da(s)
empresa(s) penalizada(s) ou (9 outras sociedades empresariais que vierem a ser criadas para
contornar a ordem judicial.
Caso contrário, haverá violação aos princípios da moralidade e da
legalidade, com a admissão de uma válvula de escape para contornar a sanção prevista

em lei.
Sobre o tema já debruçou o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS
À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO

ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA

NA

ESFERA

ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE.

PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS
INTERESSES PÚBLICOS.
- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos
sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para
licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da
sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n°
8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à
nova sociedade constituída.
- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade
administrativa

e

da

indisponibilidade

dos

interesses

públicos

tutelados,

desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de
forma

e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla

defesa em processo administrativo regular.
- Recurso a que se nega provimento.
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(RMS 15.166/BA, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA. julgado em
07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)
Assim, mister a observância dos parâmetros acima, sob pena de se permitir
que agentes ímprobos continuamente venham a praticar condutas que lesam o patrimônio
público e acarretam enriquecimento ilícito.

VIU- DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SOLIDARIEDADE.

Dentre as sa nções previstas no art igo 12 da Lei 8.429/92, há a previsão de
ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público.
Na espécie, a companhia "Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras" teve o
patrimônio lesado em decorrência de vantagens indevidas pagas a PAU LO ROBERTO COSTA e
agentes públicos e privados por e le indicados.
No caso dos autos, os réus, em conjunto, foram responsáveis pelos danos
ao patrimônio da companhia, e, por isso, a obrigação pela recomposição do patrimônio
lesado é solidária, consoante dicção dos artigos 27S c/c 942, caput, 2" parte, do Código
Civil71 c/c artigo 5° da Lei 8.429/9272•
No mesmo sentido caminha a ju risprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPEOAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.
8.429/92. ATO DE IMPROBIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. (...) 3. Na hipótese em que sejam vários os agentes, cada um agindo
em determinado campo de atuação, mas de cujos atos resultem o dano à
Administração Pública, correta a condenação solidária de todos na restituição
71 (Lei 10.406/02)

"Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores
continuam obrigados solidariamente pelo resto.
[...]

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente pela reparação."
72 (Lei 8.429/92) "Art. s• Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano."
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do patrimônio público e indenização pelos danos causados. (STJ, REsp
678.599/MG, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/10/2006, DJ 15/05/2007, p. 260)
Assim, a condenação dos réus, pessoas físicas e jurídicas, à reparação dos
danos causados à Petrobras deverá ser SOUDÁRIA, por força dos artigos 275 c/c 942, caput,
2• parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/92.

IX- DO DANO MORAL COLETIVO:
Além da fixação da reparação solidária do dano materia l suportado pela
companhia, postula-se também a condenação das rés ao pagamento dos danos morais coletivos, em atenção ao artigo 5° da Lei 8.429/92n, que consagra o princípio da reparação integral.
A corrupção na Petrobras, apurada na Operação Lava Jato, traz um diagnóstico infeliz da maior estat al do país, abalada por um câncer devastador e profundo, que, apoderado de uma metástase, espalhou-se e gerou sangria inestancável aos cofres da companhia. A hemorragia ocorreu em benefício de interesses escusos.
A hipótese dos autos, portanto, reclama a reparação dos danos morais coletivos provocados pelos atos ímprobos, que acarretaram lesão de grande magnitude ao patrimônio público, com forte impacto negativo na coletividade.
Sobre a possibilidade de reconhecimento dos danos morais na ação de improbidade administrativa, lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
"Do mesmo modo que as pessoas jurídicas de direito privado, as de direito público
também gozam de determinado conceito j unto à coletividade, do qual muito
depende o equilíbrio social e a subsistência de várias negociações, especialmente em relação: a) aos organismos internacionais, em virtude dos constantes emprés timos realizados; b) aos investidores nacionais e estrangeiros, ante a freqüente emissão de títulos da dívida pública para a captação de receita; c) à iniciativa privada,
para a formação de parcerias; d) às demais pessoas jurídicas de d ireito público, o
73 (lei 8.429/92) "Art. s• Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano."
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que facilitará a obtenção de empréstimos e a moratória de dívidas já existentes etc.

..

( .)

Ao reconhecermos que o direito à imagem e à reputação é ínsito e inseparável
da própria personalidade jurídica, integrando a esfera jurídica do sujeito passivo
do ato de improbidade, temos de atribuir, por via reflexa, ao sujeito ativo do ato
de improbidade, o dever jurídic,o de respeitá-lo ou, em caso de descumprimento, o dever de ressarcir integralmente o dano causado. Em casos tais, deverá o
órgão jurisdicional contextualizar o ilícito praticado, transcendendo os lindes do processo e identificando a "dimensão da mácula causada à reputação do ente estatal, o
que permitirá a correta valoração do dano não patrimonial e a justa fixação da indenização devida, que será revertida à pessoa jurídica lesada pelo ilícito."74
A jurisprudência também reconhece a possibilidade de reparação do dano
moral coletivo:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. MULTA
CIVIL. DANO MORAL. POSSIBIUDADE. PRESCRIÇÃO. (...) 3. Não há vedação legal ao
entendimento

de que cabem danos morais em ações que discutam

improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na
comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que
dificulte a ação estatal.(...) (STJ, REsp 960.926/MG, Rei. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 01/04/2008)
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERITO JUDICIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

(.. .) 9. A doutrina mais abalizada, bem como a jurisprudência, admitem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público.
Entretanto, não é todo e qualquer ato de improbidade que causa dano moral à
coletividade. A identificação do dano moral demanda análise do conjunto pro-

batório constante dos autos, devendo ser consideradas as circunstâncias que
envolvem cada caso concreto.
74 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. 1mprobidade Administrativa - 7• Ed. 2013.
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10. Não basta somente a ocorrência do suposto ato ímprobo, faz-se necessário
que tal ato cause evidente e significativa repercussão no meio social, não sendo
suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade
com a atividade administrativa. (..) (TRF 3° Região, Sexta Turma, Apelreex
0006786-54.2003.4.03.6105, Rei. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado
em 06.06.2013, e-DJF3 Judiciall Data:14.06.2013, destaquei).

Destaca-se sobre o tema, passagem do voto do Ministro Castro Meira no
Recurso Especial 960.926/MG75, cuja ementa foi transcrita acima:
"Nada justifica a exclusão da pessoa jurídica de direito público, já que um ato
ímprobo pode gerar um descrédito, um desprestígio que pode acarretar o desânimo
dos agentes públicos e a descrença da população que, inclusive, prejudique a
consecução dos diversos fins da atividade da Administração

Pública, com

repercussões na esfera econômica e financeira."
Os contornos jurisprudenciais para reconhecimento do dano moral na
ação de improbidade administrativa são bem definidos:
"Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e o dano tenha atingi-

do, efetivamente, valores coletivos, estará configurado o dano moral, não sendo suficiente para caracterizá-lo a mera frustração da municipalidade ou o descrédito na administração pública (TRF 1, Apelação Cíve l 84420920094013901, e-DJF1 de
28/11/14);

"É possível a condenação em danos morais coletivos em ação de responsabilidade
por atos de improbidade administrativa, desde que o ato ímprobo cause evidente

e significativa repercussão no meio social, não sendo suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade com a atividade administrativa. (TRF 1, 675320084013901, e-DJF1 de 29/11/13)

"É de se observar que a doutrina mais abalizada assim como a jurisprudência admitem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público. (...) De qualquer forma, não basta somente a ocorrência do suposto ato ímpro75 STJ, REsp 960.926/MG, Rei. Ministro CASTRO MElRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008,
DJe 01/04/2008.
66 de 90

3315

3316

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúBLICO F EDERAL

bo, faz-se necessário que tal ato cause evidente e significativa repercussão no
meio social, não bastando meras presunções ou mesmo a simples insatisfação
da

coletividade

com

a

atividade

administrativa.

(TRF

3,

AI

00021103520094030000, e-DJF3 de 26/01/2010)
A hipótese em testilha enquadra-se perfeitamente à moldura jurisprudencial.
Os fatos apurados na Operação Lava Jato possuem proporções gigantescas,
a revelar a corrosão das entranhas da República por um esquema sofisticado para pagamento de propinas para agentes públicos na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. A representatitivade da Petrobras no Estado é revelada pelos seguintes dados:
- entre 2007 e 2010, a Petrobras foi responsável por investir 68,47% de
tudo o que a Administração Pública Federal. direta e indireta, investiu no

- entre 2011 e 2014, estima-se que esse percentual ficou em torno de
49,1%77, em que pese inexistir, no presente momento, números consolidados sobre a efetiva execução orçamentária de 2014;
- para os próximos anos, projeta-se que esse percentual pode superar os
80% em razão dos investimentos no Pré-Sal78 •

76 Entre 2007-2010, por meio do Progra ma de Aceleração do Crescimento (PAC), a partir do
orçamento fiscal e de seguridade social. a União investiu R$ 54,8 bilhões no país. No mesmo
período, as empresas Estatais federais investiram R$ 142,930 bilhões, dos quais a Petrobras
respondeu por R$ 135,387 bilhões. Com algumas contas simples, isso significa que todo o Governo
Federal (orçamento fiscal, seguridade social e estatais} investiu R$ 197,730 bilhões, dos quais o
Grupo Petrobras foi responsável por R$ 135,387 bilhões, ou 68,47% de tudo o que foi investido no
país entre aqueles anos. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo
que o TCU elaborou em 2010- Doe 53.
77 Entre 2011-2014, essa conta ficou mais difícil de ser feita, porque o Governo passou a incluir na
conta de investimento os financiamentos feitos por meio dos bancos públicos (CEF, BB, BNDES),
mesmo para pessoas físicas. Situação idêntica ocorreu com os financiamentos do BNDES para as
ações da Copa do Mundo. Mesmo com essas limitações, é possível consolidar alguns números.
Entre 2011-2014, a União previu investir R$ 340 bilhões, dos quais as estatais (excluídos os bancos)
responderam por 52,24% disso (ou R$ 177,79 bilhões). No período, os investimentos da Petrobras
foram de R$ 167,12 bilhões, o que significa 49,1% de tudo o que a União previu investir em
infraestrutura. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo que o TCU
elaborou em 2013 - Doe 54.
78 Para os próximos anos, com as previsões de investimento no Pré-Sal, a Petrobras anunciou
despesas, de 2015 a 2018, de US$ 220,6 bilhões (ou R$ 584,59 bilhões, para um câmbio US$ 1 = R$
2,65) - Doe 55. Com esse último anúncio, o percentual a ser investido pela Petrobras deverá
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As sequelas são gravíssimas e se revelam, dentre outros aspectos, pela comoção social e descrédito que os atos ímprobos geraram nas instituições republicanas e pela

já corroída imagem do país no exterior, esta sempre atrelada à corrupção.
As quantias desviadas pelo corruptos e corruptores para satisfação de interesses não republicanos acarretam, ainda que ind iretamente, prejuízos ao atendimento de
necessidades primárias da sociedade brasileira, que clama por melhores condições de educação, saúde, segurança e estrutura de higiene sanitária. Corrupção de valores estratosféricos
como a que é objeto desta ação constitui uma profunda violação dos direitos fundamentais
individuais e sociais mais básicos que o Estado de Direito deve tutelar. Trata-se de um verdadeiro atentado contra os direitos humanos.
A corrupção, traiçoeira e silenciosa, tais como os crimes contra a vida, mata,
todavia em condições mais avassaladoras, porque espalha seus efeitos nefastos de forma sistêmica e difusa para todas as regiões do país e a todos os setores da sociedade a um só tempo.
A corrupção pervasiva - como aquela revelada na Petrobras - coloca em
risco o regime republicano e democrático, ao criar uma pauta de motivações e finalidades
privadas na condução da coisa pública. Ela privatiza, e gratuitamente, o que é público e pertence a todos. Coloca em cheque as regras do jogo e do funcionamento do Estado, isto é, a
própria aptidão do Estado em agir em benefício dos cidadãos. Não só a quantidade, mas a
própria qualidade dos serviços públicos é atingida, pois aqueles que deveriam fiscalizar a
qualidade dos serviços se comprometeram de modo fatal com interesses privados e não podem mais se contrapor a tais interesses privados espúrios sem correr riscos.
Enfim, a prática de atos ímprobos debatida nessa demanda macula a imagem de todo o Poder Público perante a coletividade, na medida em que implica perda da
credibilidade da sociedade na estrutura estatal destinada à administração da coisa pública

eà

consecução do bem comum. Mais ainda, é bastante documentada a expansão horizontal e
vertical de situações alastradas de corrupção. A corrupção na Petrobras incentiva que as mesmas construtoras que ali corrompem busquem a expansão do seu universo de benefícios mediante a corrupção de outras autoridades. Incentiva também que outras construtoras corram-

superar os 80% de tudo o que a União gastará no período (esses números poderão ser
confirmados com a aprovação do PPA 2016-2019, que deve ser anunciado nesse ano).
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pam para obter os mesmos benefícios. É, ainda, um mau exemplo da cúpula do Estado para
os demais estratos sociais, reforçando uma cultura de corrupção e embasando racionalizações que conduzem à elisão e evasão fiscais.
Portanto, estão delineados todos os pressupostos para a condenação dos
requeridos ao pagamento de danos morais coletivos decorrente das condutas Ímprobas.
Com relação à fixação do quantum debeatur. é de se ver que além de todos
os malefícios gerados pela corrupção, a ausê ncia de punição rigorosa faz surgir o sentimento de impunidade entre corruptos e corruptores de forma a fomentar a continuidade desta
deletéria prática no sistema.
Pertinentes as reflexões de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
"Os desvios compartimentais que redundam em estímulo à proliferação da corrupçã o, na medida em que se apresentam como práticas rotineiras, ainda possuem
uma dimensão mais deletéria e maléfica à. organização estatal: ensejam o surgimento de um código paralelo de conduta, à margem da lei e da razão, que paulatinamente se incorpora ao standard de normalidade do homo medius. Uma
vez iniciado esse processo, difícil será a reversão ao status quo, fundado na pureza
normativa de um dever ser direcionado à consecução do bem de todos.
Além disso, a corrupção no á pice da pirâmide hierárquica serve de fator multiplicador da corrupção dentre aqueles que ocupam posição inferior, desestimulando-os a ter conduta diferente. Como a corrupção "ama as alturas", não é incomum que os servidores mais modestos sofram uma influência daninha dos superiores hierárquicos, resultando na proliferação desse fenômeno degenerativo de cima
para baixo.
(...) A prática de atos de corrupção, dentre outros fatores, sofre um sensível estímulo
nas hipóteses em que seja perceptível ao corrupto que reduzidas são as chances de
que sua esfera jurídica venha a ser atingida em razão dos ilícitos que perpetrou. Por
outro lado, a perspectiva de ser descoberto, detido e julgado, com a consequente
efetividade das sanções cominadas, atua como elemento inibidor à prática dos atos
de corrupção.
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Ainda que esse estado de coisas não seja suficiente a uma ampla e irrestrita
coibição à corrupção, seu caráter preventivo é indiscutível. Além das sanções de

natureza penal, que podem restringir a liberdade individual, é de indiscutível importância a aplicação de reprimendas que possam, de forma direta ou indireta,
atingir o bem jurídico que motivou a prática dos atos de corrupção: o patrimônio do agente. Quanto maiores forem os prejuízos patrimoniais que o agente po-

derá suportar e mais aprimorados se mostrarem os meios de cont role, menores serão os estímulos à corrupção.79"
E continuam os autores:
"(...) entendemos que o valor da indenização deve ser suficiente para desestimular novas práticas ilícitas e para possibilitar que o Poder Público implemente
atividades paralelas que possam cont ornar o ilícito praticado e recompor a paz
social. (...)80 "

Nessa linha, os graves ilícitos praticados pelos réus revelam terem eles agido com absoluto menosprezo à coisa pública e aos valores republicanos, o que implica a necessidade de reforçar a reprimenda estatal.
Portanto, verificada a ocorrência do dano moral coletivo, é mister seja fixada a indenização, em caráter solidário, em patamares suficientes para desestimular a continuidade das práticas ilícitas pelos réus e recompor, ainda que parcialmente, os danos difusos
causados, cujos valores deverão ser revertidos ao Fundo Federal de Defesa de Direitos Difu-

Para que a indenização alcance integralmente tais objetivos, o valor a ser
arbitrado por esse Juízo não deve ser inferior a 10 (dez) vezes o v.alor do dano material
causado pelas condutas dos réus, o que equivale à fixação de indenização por danos
morais coletivos não inferior a R$ 745.619.585,43 (setecentos e quarenta e cinco milhões,

seiscentos e dezenove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais, e quarenta e três centavos).
Por fim, cumpre ressalvar que os danos morais coletivos ora pleiteados são

79 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7" Ed. 2013.
80 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7a Ed. 2013.
81 Artigo 13 da Lei n.0 7.347/85.
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os decorrentes das condutas ilícitas descritas nesta ação, isto é, aqueles decorrentes do recebimento e pagamento de vantagens indevidas na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
Assim, não estão abrangidos por esta ação e poderão ser pleiteados em
ações específicas os danos morais coletivos decorrentes, especia lmente, de infrações à ordem
econômica praticadas pelo Cartel de empreiteiras, de corrupção no âmbito de outras Diretorias da PETROBRAS e de desvios de recursos públicos em razão de contratações por preços
superiores aos de mercado.

X- DA COMPETÊNCIA:

X.l - Da Competência da Justiça Federal:
A respeito da competência jurisdicional para ações de improbidade admi-

nistrativa envolvendo sociedades de economia mista federais, já está pacificado o entendimento de que a competência é da Justiça Federal, em razão de haver nítido interesse da União na apuração de atos ilícitos praticados por seus dirigentes (STJ, AgRg AgRg no CC
104.375/SP. Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/ 09/2009).
E, com efeito, na hipótese vertente os atos de improbidade praticados por

dirigentes da PETROBRAS S/ A repercutem direta e inevitavelmente no patrimônio da União, por ser esta detentora do capital majoritário da referida sociedade de economia mista.
Há, portanto, nítido interesse jurídico e econômico da União no feito, a
atrair a competência da Justiça Federal.
O interesse jurídico da União decorre da própria apuração dos fatos e aplicação de sanções aos agentes ímprobos, a fim de zelar pela correta aplicação dos recursos
públicos e atendimento aos princípios da legalidade, eficiência, lealdade à instituição e moralidade no âmbito da estatal. É notório que esses agentes ímprobos, frise-se, são escolhidos
mediante um processo de indicações políticas feitas por integrantes da cúpula dos poderes
da União.
Em out ros dizeres, se a União detém o capital majoritário da PETROBRAS, é
de seu total interesse jurídico a apuração dos atos ímprobos praticados por seus diretores
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que importaram em prejuízo à companhia.
Ademais, no caso concreto, o interesse jurídico da União fica corroborado
pelo vultoso prejuízo à imagem e ao patrimônio da sociedade de economia mista da
qual é acionista majoritária e controladora, que se ilustra com as constantes notícias relacionadas à PETROBRAS em páginas policiais e com a queda vertiginosa do valor das ações da
companh ia, a patamares menores do que no longínquo ano de 200582• Todo esse abalo decorreu justamente dos atos ímprobos praticados pelos gestores da estatal, sobre os quais a
União possui interesse na investigação e repressão.
Por sua vez, o interesse econômico decorre da circunstância de a União ser
a acionista majoritária da PETROBRAS, aliada ao fato de a demanda versar sobre a prática de
atos de corrupção no âmbito da estatal que acarretaram desvios bilionários do patrimônio
público em benefício de gestores e agentes púb licos.
Para corroborar o interesse econômico, co lhe-se dos decretos não numerados a seguir transcritos que a União, nos últimos S anos, diretamente transferiu vultosas
quantias para a Petrobras:
DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2014
Transfere as dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para
2014 das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. - SFE e Refinaria Abreu e
Lima S.A.- RNEST para Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRAS.
Art. 1° Ficam transferidas, das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. SFE e Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST para a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, os saldos das dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2014 (Lei n° 12.952, de 20 de janeiro de 2014), no valor de R$
4.816.046.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quarenta e

seis mil reais), de acordo com os Anexos I e li.

82 http://ql.globo.com/economia/mercados/noticia/2014/12/queda-nas-acoes-da-petrobras-ajudatirar-pequeno-investidor-da-bolsa.html
http://economia.uol.eom.br/cotacoes/noticias/redacao/2014/12/12/petrobras-cai -6-e-tem-menorvalo r-em-10-anos-bolsa-tem-3-queda-semanal.htm
72 de 90

3321

3322

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

M I NISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor da Petróleo Brasileiro

S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$ 7.104.124.764,00, para os fins que especifica.
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei no 12.798, de 4 de abril de
2013), em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$

7.104.124.764,00 (sete bilhões, cento e quatro milhões, cento e vinte e quatro
mil, setecentos e sessenta e quatro reais), para atender à programação constante
do Anexo L

DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011, em favor da Companhia Docas do
Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da Empresa
Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, crédito suplementar no valor de R$

1.330.127.000,00, para os fins que especifica.
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei no 12.381, de 9 de fevereiro

de 2011) crédito suplementar no valor de R$ 1.330.127.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta milhões, cento e vinte e sete mil reais), em favor da Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, para atender à programação
constante do Anexo L

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2010
Autoriza o aumento do capital social da Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRAS.
Art. lo Fica autorizado o aumento do capital social da empresa Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, mediante oferta pública de distribuição primária de ações ordiná73 de 90
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rias e preferenciais, desde que mantido o controle acionário da União, nos seguintes termos: (...)
Art. 2o Fica a União autorizada a subscrever ações na proporção de sua participação acionária no capital social da PETROBRAS, bem como eventuais sobras
de ações, e a integralizá-las com títulos da dívida pública mobiliária federal,
nos termos do disposto no art. 9o da Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010.

Por esse motivo, a União deverá, inclusive, aderir ao polo ativo desta lide,
consoante autoriza o artigo s• da Lei 9.469/97:
Art. 5° A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou
~

autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas pú-

blicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja
decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir,
independentemente da demonstra![ão de interesse jurídico, para esclarecer
questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados
úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.
Ratifica tais argumentos o já citado entendimento do Superior Tribunal
de Justka que fixa a competência da Justiça Federal para ações de improbidade que
versam sobre atos praticados em detrimento de sociedade de economia mista controlada pela União, em virtude do interesse jurídico e econômico esta no julgamento da causa.
A propósito, ao julgar o AgRg no Conflito de Competência n• 122.629-ES, o
Superior Tribunal de Justiça consignou que, em se tratando de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, relativamente a atos praticados por dirigentes de sociedade de economia mista, cujo capital majoritário pertença à União, a competência é da Justiça Federal:
(...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATOS PRATICADOS POR DIRI74 de 90
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GENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CUJO CAPITAL MAJORITÁRIO
PERTENCE À UNIÃO. INTERESSE ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial da Primeira Seção, "o mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado
ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal"
(AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe 04/09/2009). No mesmo sentido: CC 100.300/ PI, Rei. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25/05/ 2009. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC
122629/ ES, Rei. Ministro Benedito Gonçalves, 1" Seção, julgado em 13/ 11/2013, DJe
02/12/2013)
Do voto condutor do acórdão, destaque-se elucidativo trecho, que deixa
clara a razão pela qual a atuação do MPF, em situações tais, leva

à competência da Justiça Fe-

deral:
"Se a União detém o capital majoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse a apuração de atos ilícitos praticados pelos seus
dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial. De outro lado, tendo sido o Ministério Público Federal o autor da ação civil públíca, a
competência da justiça federal é indeclinável, conforme entendime nto jurisprudencial pacífico da Primeira Seção do STJ "
Mais recentemente, em 26 de agosto de 2014, o Superior Tribunal de Justiça ratificou tal posicionamento no julgamento do Recurso Especial 1249118/ES, demanda
que envolvia a prática de improbidade administrativa no âmbito de sociedade de economia
mista cujo capital majoritário pertence à União, no caso, a Companhia Docas do Espírito
Santo - Codesa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CNIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA
CELEBRAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM PREJUÍZO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CODESA). DECLÍNIO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA.
PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INTERES75 de 90

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

SE JURÍDICO DA UNIÃO COMO ACIONISTA MAJORITÁRIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA.

1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa para apurar responsabilidades pela prática de irregularidades consistentes na
celebração de acordos judiciais em demandas trabalhistas por valores superiores
àqueles aos quais a Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo havia sido condenada, acarretando prejuízo de R$ 502.443,57 (fi. 25), cujo valor atualizado para a presente data corresponde a R$ 1.001.473,78 (um milhão, mil quatrocentos e setenta e
três reais e setenta e oito centavos), conforme os critérios da Tabela Prática do TJSP.
2. A específica questão sobre a competência para processar e julgar ação de improbidade para apuração de atos em prejuízo da Codesa foi solucionada no recentíssimo julgamento do AgRg no CC 122.629/ES, Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe
2/12/2013, quando a colenda Primeira Seção consignou que "o mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado
ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal (AgRg
no AgRg no CC 104.375/SP. Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
04/09/2009)". No mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 40534/RJ, Rei. Min.
Teori Albino Zavaski, DJU de 17.05.04; AgRg no CC 107.638/SP. Rei. Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, DJe 20/4/2012; CC 116.282/PR. Rei. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/2011; CC 112.137/SP. Rei. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 1°/12/2010.
3. No mesmo julgamento (AgRg no CC 122.629/ES), a Primeira Seção reconheceu
a presença de interesse jurídico ao afirmar que, "Se a União detém o capital
majoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse
a apuração de atos ilícitos praticados pelos seus dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial." Em idêntico sentido - inclusive versando caso análogo que envolve a Companhia Docas do Rio de Janeiro - o entendimento perfilhado no REsp 1281945/DF, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1°/12/2011, que trata de hipótese em tudo semelhante ao caso
concreto.
4. Assim, adotar entendimento diverso do aqui exposto desaguaria em julgamento
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flagrantemente contraditório à orientação fixada pela Colenda Primeira Seção nos
autos do Conflito de Competência 122.629/ES, oportunidade em que, debruçando-se sobre a específica questão aqui debatida, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da justiça federal.
S. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO 987 "a presença de sociedade de economia mista em procedimento investigatório não
acarreta, por si só, na presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da
União" - em nada conflita com o entendimento aqui exposto, já que. no caso con-

creto. o interesse da União não fora presumido. mas sim evidenciado pela sua
condição de acionista majoritária da Codesa, ostentando nada menos que
89,271% das suas ações e o controle acionário da mencionada sociedade de economia mista, que somente no ano de 2013 recebeu dos cofres públicos aportes financeiros superiores a 90 milhões de reais, de modo que é inegável o interesse
da União em investigar danos causados. em última análise, ao seu próprio patrimônio.
6. Os precedentes do Colendo STF mencionados pelo nobre causídico da Tribuna.
na sessão de 6.2.2014, não se amoldam ao presente caso, na medida em que neste a
competência foi fixada não somente pelo polo ativo da demanda, mas também
pelo já reconhecido interesse da União no feito.
7. Recursos Especiais providos.
(REsp 1249118/ES. Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 26/08/2014, DJe 28/11/2014)
Destacam-se as seguintes passagens do voto condutor do julgamento do
Recurso Especial 1249118/ES, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2014:
(...) São dois, portanto, os aspectos que determinam a competência da Justiça Federal no caso concreto.
O primeiro deles consiste no fato de a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, o que, nos termos dos precedentes desta Corte, é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, con77 de 90
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forme julgados que acrescento ao anteriormente transcrito para corroborar essa orientação: (...) O segundo aspecto que determina a competência da Justiça Federal diz
com a presença do interesse jurídico manifestado pela União em relação à Ação Civil
Pública que visa apurar atos de improbidade praticados em detrimento da CodesaCompanhia Docas do Espírito Santo, sociedade de economia mista cujo controle acionário é titularizado pela União, com nada menos que 89,271% das suas ações (fi.
44), informação corroborada pelo Relatório de Administração do exercício de 2007,
disponível em "httoJWww.codesa.gov.br/siteA.i nkCiick.aspx?fileticket=evASCk Ou
Dc%3D&tabid=108&1anguaqe=en-US", nestes termos:
(...) Nesse cenário, não restam dúvidas quanto à competência da Justiça

Federal, ~

pela presença do Ministério Público Federal no polo ativo da Ação Civil Pública
de Improbidade Administrativa,

~

pelo reconhecido interesse econô-

mico-jurídico da União em relação à apuração de irregularidades em detrimento do patrimônio de sociedade de economia mista cujo capital é formado majoritariamente por verbas federais, tendo a União a qualidade de acionista controladora.
(...) Ora, se a sociedade de economia mista recebera, só no ano de 2013, aporte superior R$ 90 milhões pela União, dúvida não há quanto ao interesse desta última
na apuração de atos de improbidade que lesaram o conjunto de bens, direitos e
obrigações da Codesa, que, em última análise, constitui patrimônio do próprio
ente público, como largamente demonstrado. (...)"
Em reforço aos argumentos ao norte expendidos, é de se ver que a

sa Câ-

mara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, órgão revisional e de coordenação de matérias vinculadas ao patrimônio público no âmbito do MPF, já se posicionou
no sentido de que os atos de improbidade de administrativa praticados em detrimento da
Petrobras S/A são de competência da Justiça Federal. Eis o teor do acórdão:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU. TC 008.467/2005-9. PETROBRAS S.A. SEDE
REFINARIA PRESIDENTE GETÚUO VARGAS. CONTRATO N° 295.2.147.00-9 FIRMADO COM A EMPRESA COMTRAC ELETRÔNICA LTDA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO TRONCAUZADO. COMPE78 de 90
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TÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS FEDERAIS.
CAPITAL SOCIAL MAJORITÁRIO PERTENCENTE À UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS PARA MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS CABÍVEIS. REDISTRIBUA-SE

O FEITO.

(5"

CCR, !C

1.25.000.002442/2012-16, Relator Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino
Neto, Voto 9848/2014, julgado na 8383 Sessão da 5" CCR, de 15/10/2014)
Em suma, diante da reunião do interesse jurídico e do interesse econômico
da União no julgamento da demanda, fixa -se a competê ncia da Justiça Federal.
De outra parte, a par de a competência da Justiça Federal decorrer diretamente do interesse jurídico e econômico da União, na hipótese dos autos a competência federal também deflui da relação de continência entre os fatos especificamente narrados nesta
ação e o esquema criminoso instalado no seio da PETROBRAS para desviar recursos públicos
em benefício indevido de partidos políticos e agentes políticos federais.
De fato, consoante se extrai dos depoimentos prestados por PAULO RO-

BERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF na Ação Penal n° 5026212-82.2014.404.700083, cerca de
60% dos valores arrecadados na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS em razão da função ocupada por seu Diretor (1% do valor dos contratos) eram destinados a um caixa geral
operado por JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF, para posterior repasse a agentes políticos,
em sua grande maioria do Partido Progressista (PP).
Ou seja, as vantagens indevidas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA, as
quais constituem o objeto desta ação, não eram recebidas apenas para si, mas também para
terceiros - partidos políticos, Senadores da República e Deputados Federais (agentes políticos federais)84•
No entanto, a mera opção do Ministério Público Federal de cindir o polo
passivo das ações, visando a otimizar a tramitação processual e a alcançar o ditame constitucional da razoável duração dos processos, evidentemente não pode resultar na modificação

83 Doe 13.
84 Consoante explicado no item I desta ação, serão objeto de ações específicas a participação de
agentes políticos e partidos políticos como indutores e beneficiários dos atos de improbidade
imputados a PA ULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes.
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eles conexos/continentes e têm origem comum.
Nessa linha, aliás, o entendimento exposto pelo Juiz Federal Titular da 13"
Vara da Seção Judiciária do Paraná, SÉRGIO FERNANDO MORO, na Ação Penal n° 508336051.2014.404.700085, mutatis mutandis:
"Relativamente à adequação formal, reputo razoável a iniciativa do MPF de
promover o oferecimento separado de denúncias a cada grupo de dirigentes de
empreiteiras.

Apesar da existência de um contexto geral de fatos, a formulação de uma única
denúncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a tramitação e
julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados à razoável duração
do processo.
[ ...]

Também é razoável a opção do MPF em incluir na denúncia, quanto aos crimes de
corrupção, apenas o pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa,
deixando para outras denúncias o pagamento a outros empregados do alto escalão
da Petrobras.

Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o agigantamento da
ação penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o Juízo como

competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP."
Diante disso, conclui-se que a Justiça Federal é definitivamente competente para o processamento e julgamento desta demanda, seja em razão do interesse jurídico da
União na apuração dos atos praticados por empregados públicos, seja por força do interesse
econômico da União em sociedade de economia mista na qual detém mais de metade do capital social e na qual injetou significativos recursos diretos, seja ainda em razão de se estar diante da relação de continência entre os fatos específicos descritos nesta ação e o esquema
de desvio de recursos públicos da PETROBRA5 para abastecer o caixa de partidos políticos e
beneficiar agentes políticos federais.
85 Ação Penal n° 5083360-51.2014.404.7000, Evento 9.
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X.2 - Da Competência territorial da Seção Judiciária do Para ná:
Fixada a competência da Justiça Federal para julgar o fe ito, mister apontar
os motivos para se firmar a competê ncia te rritorial da Seção J udiciária do Paraná.
Em sede de improbidade administrativa, não havendo disposição específica
na Lei 8.429/92 sobre competência, entende-se aplicável o regramento da Lei 7.347/85 (Lei
de Ação Civil Pública), em razão de ambas as ações voltarem-se à tut ela coletiva - no caso,
do patrimônio público e da probidade administrativa. Nesse sentido tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça86•
Assim, para a ação de improbidade administrativa a competência é a do local do dano, conforme exposto no art. 2° da Lei 7 .347/8587•
Na hipótese dos autos, os danos causados pelos atos de improbidade administrativa praticados pelos réus podem ser nitidamente qualificados como danos difusos.
Tal se dá, essencialmente, porque: (1) os desvios de recursos públicos e os pagamentos de
propina atingem a todos os brasileiros, haja vista que estes exercem a titu laridade indivisível
dos bens jurídicos lesados, e (2) os danos tiveram origem em diversas obras da PETROBRAS,
que foram realizadas em diferentes unidades federativas do país.
Especificamente sobre este segundo ponto, dissecando-se as obras em relação às quais foi acertado entre os réus o pagamento de propina, verifica-se que não se restringiram a um determinado complexo de obras ou sequer a um Estado da federação. Do
contrário, o pagamento de vantagens indevidas e o beneficiamento das empresas contratadas, em detrimento do patrimônio público, ocorreu em diferentes projetos e obras da PETROBRAS - até mesmo porque, como já devidamente descrito, essa prática ilícita permeou
todos os contratos da empresa no período de 2004 a 2012.
Assim. ainda que se pretenda circunscrever o dano causado por tais condutas aos locais em que as obras foram realizadas, deve-se observar que os atos de improbida-

86 AgRg nos EDcl no CC 120.111/ DF, Rela. Ministra EUANA CALMON, Primeira Seção, julgado em
08/05/2013, DJe 17/05/2013.
87 (Lei 7.347/85) "Art. 2° As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o

dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa:•
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de descritos nas ações que estão sendo ajuizadas em conjunto, as quais dizem respeito a fatos umbilicalmente relacionados, relacionam-se a obras localizadas nos Estados do Paraná
(Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, localizada em Araucária), da Bahia, do Mara-

nhão, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Assim, na hipótese de circunscrição
do dano ao local das obras, todos esses locais seriam concorrentemente competentes para o
ajuizamento desta ação.
Entretanto, o dano ocasionado pelas condutas ímprobas descritas nesta
peça evidentemente não se limita ao local das obras realizadas pelas rés. É que esta empresa
tinha participação ativa no Cartel de empreiteiras formado para fraudar o caráter competitivo
de todas as licitações realizadas pela PETROBRAS no período de 2004 a 2012. Assim, o fato
de ter acertado, em reuniões com as demais integrantes do Cartel, que somente realizaria
obras em determinados Estados da Federação não descaracteriza a conclusão de que ela
também é responsável pelos prejuízos decorrentes das licitações que não venceu, pois nestas
ela teve participação ativa consistente em deixar de apresentar propostas competitivas.
Portanto, pode-se afirmar que o resultado de cada uma das licitações fraudadas é imputável tanto a PAULO ROBERTO COSTA, por ter facilitado o funcionamento do
Cartel na PETROBRAS e se omitido em relação às providências exigíveis de sua função, quanto a cada uma das empreiteiras participantes do Cartel, por terem previamente acertado entre si as vencedoras de cada certame.
Com isso, pode-se concluir com segurança que os danos que fixam a competência para esta lide não são locais ou regionais, mas sim constituem danos de âmbito
nacional, porque: (1) afetam difusamente a todos os brasileiros, (2) as obras em que houve

pagamento de propina localizam-se em diversos Estados da Federação, dentre os quais o Estado do Paraná, e (3) os réus desta ação, por participarem de um Cartel com atuação em âmbito nacional, são igualmente responsáveis por todas as obras vencidas pelas empreiteiras
cartelizadas no período de 2004 a 2012.
Tratando-se de danos de âmbito nacional, aplicável o regramento do art. 93
da Lei 8.078/90, que confere competência concorrente aos foros das Capitais dos Estados e
do Distrito Federal em tais casos88. Assim, o foro federal da Seção Judiciária do Paraná é
88 (Lei 8.078/90) "Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal. é competente para a causa a

justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
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igualmente concorrente ao foro das demais capitais e do Distrito Federal, ou ao foro dos demais Estados em que foram realizadas obras identificadas nesta ação ou vencidas pelo Cartel
de empreiteiras.
Mas não é só. Diante da dificuldade em se delimitar o local do dano nas
ações de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a competência também pode ser definida em razão da prevalência da localidade onde se localiza a

maior parte dos elementos probatórios, tendo como objetivos a celeridade processual, a
ampla defesa e a razoável duração do processo. Confira-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-

TIVA. LOCAL DO DANO- ART. 2° DA LEI 7.347/85. DIVERGÊNCIA QUANTO À AMPLITUDE DO DANO. PREVALÊNCIA DA LOCALIDADE ONDE SE LOCALIZAM A MAI-

OR PARTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREJUÍZOS MAIS GRAVES SOBRE A
SEDE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS. INTERPRETAÇÃO

TELEOLÓGICA. CELERIDADE PROCESSUAL, AMPLA DEFESA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Discute-se nos autos a competência para processar e julgar ação civil pública de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra servidores públicos e particulares envolvidos na prática de crimes de descaminho de cigarros o riundos do Paraguai e destinados ao Estado de Sergipe.
2. Não há na Lei 8.429/92 regramento específico acerca da competência territorial
para processar e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, tem-se aplicada, por analogia, o art. 2° da Lei 7.347/85, ante a relação de mútua complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se que a norma
de integração seja obtida no âm bito do microssistema processual da tutela coletiva.
3. A ratio

/egis da utilização do local do dano como critério definidor da competên-

cia nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram.
11 - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou
regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência
concorrente."
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4. No caso em análise, embora haja ilícitos praticados nos Estados do Paraná, São
Paulo e Sergipe, o que poderia, a princípio, caracterizar a abrangência nacional do
dano, deve prevalecer, na hipótese, a informação fornecida pelo próprio autor
da demanda de que a maior parte dos elementos probatórios da ação de improbidade encontra-se situada em São Paulo. Ressalte-se, ainda, ser tal localidade alvo da maioria dos atos ímprobos praticados e sede dos locais de trabalho dos servidores públicos envolvidos.
S. Interpretação que se coaduna com os princípios da celeridade processual,

ampla defesa e duração razoável do processo.
6. Conflito conhecido para declarar competente o j uízo federal de São Paulo, o suscitante.
(CC 97.351/SP, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
27/ 05/2009, DJe 10/06/2009)
No caso concreto, a maior parte dos elementos probatórios desta ação
encontra-se em Curitiba/PR, localidade em que foram apurados os fatos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal e onde estão em curso as ações penais n°' 508335189.2014.404.7000,

5083401-18.2014.404.7000,
89
,

05.2014.404.7000, 5083258-29.2014.404.7000

5083360-51.2014.404.7000,

5083376-

em que se imputam ilícitos penais correlatos

aos atos de improbidade administrativa aqui descritos.
Sobre a q uestão, ao definir a competência territoria l da 13a Vara Criminal da
Seção Judiciária de Curitiba para o julgamento de ação penal decorrente da Operação Lava
Jato, o Ju iz Federal Titu lar SÉRGIO FERNANDO MORO levou em conta, entre outros motivos,

a origem comum de toda a investigação:
AÇÃO PENAL N° 5026212-82.2014.404.7000/PR , Evento 3:
" (...) Oportuno ainda destacar, nessa decisão, que a competência deste Juízo para a
presente ação penal já foi objeto de deliberação na decisão datada de 24/ 02/2014
do processo 5001446-62.2014.404.7000 (evento 22), justificando-se, em apertada
síntese, pelos crimes conexos de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes cri89 Distribuídas para a 13° Vara Criminal da Seção Judiciária de Curitiba.
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mes contra a Administração Pública e crimes de tráfico de drogas, com consumação
em Londrina e Curitiba, além da origem comum de toda a investigação criminal.
Observo, aliás, que o crime de lavagem de produto de tráfico de drogas, com consumação em Curitiba, já foi objeto de denúncia em separado (processo 502568703.2014.404.7000). Apesar da separação, oportuno para evitar o agigantamento da
ação penal com fatos conexos, mas distintos, remanesce o Juízo como competente
para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP. (AÇÃO PENAL N° 5026212-

82.2014.404.7000/PR, Evento 3)
Da mesma forma, a tramitação das ações de improbidade administrativa
neste foro constituirá facilitador para a ampla defesa dos réus, haja vista que algumas das
pessoas físicas arroladas no polo passivo encontram-se custodiadas em Curitiba, e nesta Seção Judiciária também se processam as ações penais a que respondem os réus. Evidentemente, também é aqui onde o processo terá duração mais condizente com o princípio constitucional da celeridade processual.
Assim, também por esse critério é o foro federal da Seção Judiciária de Curitiba o competente para o julgamento desta demanda.
Em conclusão, analisadas as diferentes perspectivas pelas quais se pode entender a delimitação da competência territorial para as ações de improbidade administrativa,
conclui-se que em todas as opções o foro federal da Seção Judiciária do Paraná é com-

petente para o processa menta e julgamento desta demanda, no caso concreto. Em síntese:
a) no caso de reconhecimento de dano de âmbito nacional, o foro da Seção
Judiciária do Paraná é competente de modo igual aos demais foros federais das capitais dos
Estados e do Distrito Federal para o julgamento desta demanda;
b) no caso de reconhecimento de dano - de âmbito nacional ou local - circunscrito aos locais em que o Cartel de empreiteiras atuou (incluindo as licitações em que as
empresas rés desta ação voluntariamente deixaram de participar em razão do acordo celebrado no âmbito do Cartel}, o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de modo
equivalente aos foros federais que circunscrevem os locais de realização de todas as obras
vencidas pelo Cartel;
c) no caso de reconhecimento de dano - de âmbito nacional ou local - cir-
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cunscrito aos Estados em que foram realizadas as obras que ocasionaram os pagamentos de
propina identificados nesta ação, o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de
modo idêntico aos foros federais dos demais Estados em que foram realizadas tais obras;
d) no caso de prevalência da localidade onde se localiza a maior parte dos
elementos probatórios (consoante jurisprudência do STJ), é o foro da Seção Judiciária do Paraná o competente.
Diante disso, em vista da extensão nacional do dano, dos locais de realização das obras que geraram o pagamento de propina e da localização dos elementos probatórios, e em atenção aos princípios da celeridade processual, da ampla defesa e da duração
razoável do processo, firma-se a competência d a Seção Judiciária de Curitiba para o processamento e julgamento desta demanda.

X.3 - Da Competência pela Prevenção
Cumpre, ainda, apontar que já tramita na

z• Vara Federal de Curitiba a ação

de improbidade administrativa n° 5006628-92.2015.4.04.7000, ajuizada em face de PAULO
ROBERTO COSTA, da pessoa jurídica ENGEVIX ENGENHARIA 5/A e sua holding, além de seus
administradores.
Referida ação de improbidade administrativa tem a mesma causa de pedir
desta ação- o recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA e outros
Diretores da PETROBRAS, pagas pelas empreiteiras que compõe o cartel que atuou na companhia, ao menos, no período de 2004 a 2012..
Assim, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil, há conexão entre esta ação e a ação de improbidade administrativa n° 5006628-92.2015.4.04.7000, em curso nessa 2• Vara Federal de Curitiba.

Já restou explicado no item acima que às ações de improbidade administrativa aplica-se o regramento de competência previsto no art. 2° da Lei de Ação Civil Pública
(lei 7.347/85), haja vista que ambas inserem-se no microssistema de proteção coletiva de direitos difusos.
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do das regras dos arts. 106 e 219 do Código de Processo Civil, estabelece a proposit ura da
ação como o mome nto processua l fixador d a com p etência por prevençã o 90•
Dia nte dis so, a presente ação deve t ramitar na 2" Vara dessa Seção Judiciária, vez que se encontra preventa por força da prévia propositura e distribuição da
ação de improbidade administrativa conexa n° 5006628-92.2015.4.04.7000.

XI - DOS PEDIDOS FINAIS.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL requer:
-ªl_ sejam NOTIFICADOS os réus para oferecerem manifestação escrita em

15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7°, da Lei 8.429/92;

.!ll

sejam INTIMADAS a UNIÃO e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS para integrarem o polo ativo da lide, nos termos do art. 17, §3°, da Lei 8.429/92,
c/c o art. 6°, § 3°, da Lei 4.717/92;

fl sejam CITADOS os requeridos para, querendo, oporem-se à pretensão
aqui deduzida, nos termos do§ 9° do art. 17 da Lei 8.429/92, sob pena de revelia;

Q1 seja o pedido julgado procedente para DECLARAR a existência de
relação jurídica decorrente da subsunção das condutas dolosas de PAULO ROBERTO COSTA
descritas nesta ação às hipóteses normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92,
ressaltando-se não estar incluído no pedido a condenação deste réu nas sanções do artigo
12 da referida lei91;
~

seja o pedido julgado procedente para CONDENAR os réus MENDES

JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/ A, MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/ A, SÉRGIO
CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OUVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO
EÚSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE pela prática de ATOS DE
90 (lei 7.347/85) "Art. 2° [...]
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto:·
91 Trata-se de pedido de declaração da existência de relação jurídica, consoante autoriza o art. 4°, I e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, e explicado no item VI.l desta peça.
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arts. 3°, 9°, 10 e 11, da Lei n° 8.429/92, com a consequente aplicação das sanções do art. 12,
I, da Lei 8.429/92. Na hipótese de V. Exa. não entender pelo enriquecimento ilícito, requer a
condenação nas sanções do art. 12, II ou ill, da Lei 8.429/92;

f) com relação à sanção de ressarcimento ao erário, a condenação
solidária dos réus, salvo Paulo Roberto Costa, nos termos dos artigos 275 c/c 942, caput, 2•
parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/92, no valor de R$ 74.561.958,54 (setenta e
quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e
cinquenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data
do ilícito 92;

g) especificadamente quanto às sanções de (1) proibição de contratar
com o Poder Público e de (2) receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,

que as penalidades venham a abranger (2) as pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo
econômico (MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/A) que eventualmente atuem no mesmo
ramo de atividade da empresa MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A; (!V as
pessoas jurídicas (controladas, subsidiárias etc.) cujos estat utos ou contratos sociais forem
objeto de alteração para absorver as atividades da(s) empresa(s) penalizada(s) e (f) outras
sociedades empresariais que vierem a ser criadas para contornar a ordem judicial, com a
consequente comunicação à Controladoria-Geral da União (Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas- CEIS) e ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (Sistema
Unificado de Fornecedores- SICAFI);

h.l

ainda, a condenação dos réus, salvo Paulo Roberto Costa93, ao
94

pagamento solidário

de danos morais coletivos em patamares suficientes para

desestimular a continuidade das práticas ilícitas, a ser arbitrado por V. Exa., em valores não
inferiores a 10 (dez) vezes o valor do dano material causado pelas condutas dos réus, o que
equivale à fixação de indenização por danos morais coletivos não inferior a R$
74S.619.585,43 (setecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezenove mil,

quinhentos e oitenta e cinco reais, e quarenta e três centavos).
92 Código Civil: Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
desde que o praticou; STJ, Súmulas 43 e 54.
93 Este pedido não inclui a condenação de Paulo Roberto Costa, em respeito ao Acordo de
Colaboração firmado com o Ministério Público Federal.
94 Artigos 275 c/c 942, caput, 2• parte, do Código Civil c/c artigo s• da Lei 8.429/92.
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!.l

uma vez julgados procedentes os pedidos, seja comunicado o Conselho

Nacional de Justiça (CNJ) para inclusão do nome dos ímprobos no Cadastro Nacional de
Condenados por Improbidade Administrativa;

j) por fim, a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial,
depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas, perícias e outras que se fizerem
necessárias.
Dá-se à causa o valor de R$ 820.181.543,98 (oitocentos e vinte milhões,
cento e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais, e noventa e oito centavos).

Curitiba, 20 de fevereiro de 2015.

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
Procurador da República

CARLOS FERNANDO DOS SANTOS UMA

ORLANDO MARTELLO

Procurador Regional da República

Procurador Regional da República

JANUÁRIO PALUDO

ANTÔNIO CARLOS WELTER

Procurador Regional da República

Procurador Regional da República

ROBERSON HENRIQUE POZZONBON

DIOGO CASTOR DE MATIOS

Procurador da República

Procurador da República

PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO

ATHAYDE RIBEIRO COSTA

Procurador da República

Procurador da República
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FORCA TAREFA LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 2" VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
PARANÁ:

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS
AUTOS: 5006628-92.2015.4.04.7000

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA
JATO. PAGAMENTO DE PROPINA PELA EMPRESA
CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA AO EX-DIRETOR
DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS, PAULO ROBERTO
COSTA. POR INTERMÉDIO DAS EMPRESAS SANKO SIDER E SANKO SERVIÇOS E DAS EMPRESAS VINCULADAS A ALBERTO YOUSSEF E AO PRÓPRIO PAULO ROBERTO COSTA (COSTA GLOBAL). APUCAÇÃO DAS SANÇÕES DA LEI 8.429/92.

O MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitudonais e legais, vem, perante Vossa Excelência, propor

AÇÃO CIVIL PÚBUCA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face de:

PAU LO ROBERTO COSTA (ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS).
brasileiro, casado, nascido em. 01/01/1954, filho de Paulo Bachmann Costa e
Evolina Pereira da Silva Costa, natural de Monte Alegre/PR, instrução, instrução
terceiro grau completo, profissão Engenheiro, portador do documento de idade
n° 1708889876/CREA/RJ, CPF 302612879-15, com endereço na Rua Ivando de
Azambuja, casa 30, condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
atualmente recolhido em prisão domiciliar no Rio de Janeiro/RJ;
CAMARGO

CORRÊA S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:
01.098.905/0001-09, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 12° Andar
-Bairro Itaim Bibi- São Paulo- SP. CEP 04538-132;

q
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CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A (CONSTRUTORA
CAMARGO CORRÊA}, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 61.522.512/000102, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663, 6° Andar - Jardim
Paulistano- São Paulo- SP, CEP 01452-001;

DALTON DOS SANTOS AVANCINI, brasileiro, natural de São Paulo, nascido em
7/11/1966, filho de Maria Carmen Monzoni dos Santos e Sidney Avancini,
engenheiro, rg 17507332-SSP-SP, CPF 094948488-10, com endereço na Rua Dr.
Miranda de Azavedo, 752, ap. 117, Pompéia, São Paulo, CEP 05027000, telefone
11-9635255, atualmente recolhido na Superintendência da Polícia Federal de
Curitiba;
JOÃO RICARDO AULER, brasileiro, natural de Jaú/SP, nascido em 25/01/1952,
filho de Maria Conceição Martini Auler e José Otávio Costa, engenheiro Civil,
portador do RG 51578505-SP, CPF n° 742666088-53, com domicílio na Rua
Alcantarilla, 393, ap. 41 vila Andrade, São Paulo SP, CEP 0517-170,atualmente
recolhido na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba;

EDUARDO HERMELINO LEITE, "LEITOSO", brasileiro, natural de São Paulo, SP,
nascido em 4/5/1966, filho de Yvonne Seripierro Leite e Edgard Hermelino Leite,
diretor comercial, portador do RG n° 101635898-SSP/SP, CPF 085968148-33, Av.
Dos Tupiniquins, 750, ap. 81, Moeme, São Paulo, SP, CEP 04077-001, telefone
01150561272, atualmente recolhido na Superintendência da Polícia Federal de
Curitiba;
SANKO SIDER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 01.072.027/000152, com sede na Av. Paulista, 1294, 4° andar, Sala 4-A, CEP: 01.310-100, Bairro
Bela Vista/SP;

SANKO SERVIÇOS DE PESQUISA E MAPEAMENTO LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ: 11.044.507/0001-63, com sede na Av. Paulista, 1294, 4°
andar, Sala 4-A, CEP: 01.310-100, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP;

MARCIO ANDRADE BONILHO, brasileiro, solteiro, filho de Sebastião José
Bonilho e Abigahir Andrade Boni lho, nascido em 17/07/1966, natural de São
Caetano do Sul, tendo o terceiro grau completo, empresário, portador do RG n°
13442233-8-SSP/SP, CPF 075655078-57, residente na Rua Padre Vieira, 504, ap. 2,
Jardim Santo André, Santo André/SP;

nos termos a seguir expostos:

I- SÍNTESE E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO
A presente ação decorre dos desdobramentos cíveis das apurações realizadas no âmbito da Operação Lava Jato, relacionadas a crimes contra o sistema financeiro naci2de 96
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onal, contra a ordem econômica e contra a administração pública, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Dentre os diversos delitos identificados, foi comprovada a existência de um
esquema controlado por diretores da sociedade de economia mista PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, por meio do qual empreiteiras cartelizadas contratadas para a execução
de obras da empresa acordavam o pagamento de um percentua l dos valores dos contratos
como propina, em troca do beneplácito desses diretores à consecução de interesses das empreiteiras junto à PETROBRAS.
Esses recursos eram receb idos por operadores financeiros - profissionais
dedicados à lavagem do dinheiro - a mando dos diretores da PETROBRAS, que em seguida
promoviam a repartição do dinheiro entre os próprios empregados da empresa, partidos políticos e agentes políticos.
Nesse contexto, a presente ação tem por objeto especificamente o recebimento de propina sob o comando do Diretor PAULO ROBERTO COSTA, para si e para terceiros, no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, pagas pela empresa CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, por intermédio de transações fictícias via empresas de fa-

chada operadas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF (arts. 9°, caput, I, VII e X, 10 e 11 da Lei
8.429/92).
Almeja-se nesta ação, portanto, provimento declaratório da prática de atos
de improbidade administrativa pelo ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, PAULO
ROBERTO COSTA, e a condenação dos particulares que concorreram para a prática dos atos

ímprobos e deles se beneficiaram nas penas cominadas no art 12, I, da Lei 8.429/92.
Registra-se que o ato de receber qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de função pública já constitui, por si só, ato de improbidade
(art. 9°, caput e VII, da Lei 8.429/92/, e notadamente se o pagamento adveio de quem tinha
1 (Lei 8.429/92) "Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1• desta lei, e

notadamente:
[...]
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens: de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolucão do patrimônio ou à renda do
agente público;
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interesse com potencialidade de ser amparado por ação ou omissão do agente público (art.
9°, I, da Lei 8.429/92)2• Ou seja, não é necessário demonstrar que o pagamento t inha por
objetivo a prática de um ato específico pelo agente, ou que esse ato tenha sido efetivamente
praticado, sendo suficiente a demonstração do enriquecimento sem causa do agente público
e o interesse do corruptor em ações ou omissões daquele agente, consoante expressamente
dispõe o art. 9° da Lei 8.429/92.
Nos fatos narrados nos autos, entretanto, é possível ir além e demonstrar
concretamente a prática de atos comissivos e omissivos do ex-Diretor PAULO ROBERTO
COSTA em favor de interesses do Grupo CAMARGO CORRÊA na PETROBRAS.

Em relação à omissão, PAULO ROBERTO COSTA tinha ciência do
funcionamento de um cartel de empreiteiras em detrimento da PETROBRAS e, cooptado
pelos pagamentos de propina, manteve-se conivente e omitiu-se nos deveres que decorriam
de seu ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as
providências cabíveis em seu âmbito de atuação. Assim, sua conduta também se amolda ao
inciso X do art. 9° da Lei 8.429/923.
Tais atos, a par de config urarem enriquecimento ilícito, também causaram
evidente prejuízo ao erário e violaram os princípios da Ad ministração Pública. Dessa forma,
também constituem atos de improbidade administrativa p revistos nos arts. 10 e 11 da Lei
8.429/92.
Registra-se que não é objeto desta ação o sobrepreço ocorrido em cada
licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas empreiteiras cartelizadas, derivados da
frustração da licitude de diversos procedimentos licitatórios da empresa em razão da atuação
do cartel em conluio com PAULO ROBERTO COSTA e outros empregados da PETROBRAS.
[...]."
2 (Lei 8.429/92) "Art. 9' [...]:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem. gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuicões do agente público:
[ ...]."

3 (Lei 8.429/92) "Art. 9' [...]:
[...]

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício, providência ou declaracão a que esteja obrigado:
[...]."
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Ou seja, o sobrepreço decorrente da formação do cartel e de benefícios concedidos às
empresas cartelizadas nos procedimentos licitatórios será objeto de ações de improbidade
específicas para cada licitação ou contrato (art. 10, V e Vlli, da Lei 8.429/92)4, limitando-se
esta ação ao recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA, pagas pelas
empresas rés.
Assim, serão objeto de ações autônomas:
a) os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e
de contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10,

caput, V e Vlll, da Lei

8.429/92), e o ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos;
b) a participação de agentes políticos e partidos políticos como indutores e
beneficiários dos atos de improbidade imputados a PAULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes (art. 9°, caput, I, VII e X, c/c art. 3°, ambos da Lei 8.429/92);
c) as vantagens indevidas pagas por outras empreiteiras a PAULO ROBERTO COSTA, aquelas pagas pelas empreiteiras a diretores e empregados do alto escalão de

outras áreas da PETROBRAS e, ainda, as vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras por
int ermédio de out ros operadores financeiros que não ALBERTO YOUSSEF (art. 9° caput. I, VII e
X, da Lei 8.429/92).

11- DA OPERAÇÃO LAVA JATO
Foi deflagrada, em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato, com o intuito, em um primeiro momento, de apurar diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio,
abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional.

4 (Lei 8.429/92) "Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta lei, e
notadamente:
[... ]

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao
de mercado;
[...]

Vlll- frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
[...]:'
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Com o avançar das investigações, desvelou-se a existência de um gigantes-

co esquema criminoso envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as empresas CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, OAS, ODEBRECHT, UTC, GALVÃO,
TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR. PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVIX, GDK e SETAL, possibilitando que fosse fraudada a competitividade dos
procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os
anos de 2004 e 2014, majorando os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste cartel
de grandes empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados públicos do alto
escalão da PETROBRAS, notadamente dos então Diretores de Abastecimento e de Serviços,

PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, assim como foram recrutados, para a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos, ALBERTO YOUSSEF e outros grandes operadores e
doleiros em atividade no mercado negro brasileiro e internacional.
Em seus interrogatórios judiciais, prestados na Ação Penal 502621282.2014.404.70005, ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA revelaram dados que apontam para a prática de corrupção em diversas diretorias da Petrobras, ou seja, outros núcleos
de corrupção dentro da companhia, que também tinham o intuito de beneficiar o cartel de
empreiteiras e desviar verbas públicas para si e para agentes públicos e partidos políticos.
No âmbito criminal, os réus foram denunciados6 pela prática dos delitos de
organização criminosa (art. 1°, § 1°, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa e passiva (arts. 333 e
317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/98) e crimes contra o sistema
financeiro nacional (arts. 16, 21, parágrafo único, e 22,

caput e parág rafo único, da Lei

7.492/1986). Tais condutas têm inegáveis reflexos no âmbito cível, em especial no campo

de aplicação das Leis 7.347/85, 8.429/92 e 12.846/13, entre outros diplomas legais7 .

5 Doe 13.
6 A denúncia relacionada especificamente a este caso foi oferecida nos autos n° 5083258292014.4.04.7000/PR- Doe 35.
7 As provas obtidas nas investigações criminais realizadas na Operação Lava Jato foram
compartilhadas para utilização em ações de improbidade administrativa pelo Juizo da 13" Vara
Federal da Seção Judiciária de Curitiba, em decisão proferida nos autos n° 507369778.2014.404.7000/PR.
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111- DA SISTEMÁTICA DE PAGAMENTOS DE PROPINA NA PETROBRAS

111.1- O esquema de pagamento de propina.
As investigações revelaram a prática nefasta de pagamentos de propina por
empreiteiras nos contratos celebrados no âmbito da Petrobras, cuidadosamente orquestrada
e em porcentagem que girava em torno de ao menos 3% do valor das contratações, valor
que poderia ser bem maior no caso de adit ivos.
Conforme descrito por PAULO ROBERTO COSTA e por ALBERTO YOUSSEF8
em seus interrogatórios na Ação Penal na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos
1025 e 1101), a partir do ano de 2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, houve o pagamento
de vantagens indevidas aos empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles indicadas
no montante de ao menos 3% do valor total dos contratos. O pagamento de propina também ocorria nas hipóteses de aditivos contratuais, ou seja, o percentual era calculado sobre o
8 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]
Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que

precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,

porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos. 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe.... de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[ ...]
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas oo cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[...]'

No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"[...]
Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia

que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1%.
[ ...]"
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valor total dos contratos e aditivos celebrados por empreiteiras com a PETROBRAS.
Na divisão das vantagens indevidas, o valor da propina repassada a PAULO
ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas, sobretudo operadores financeiros do mercado negro e integrantes do Partido Progressista (PP), era de ao menos 1% do valor total do
contrato, no âmbito da Diretoria de Abastecimento. Por sua vez, o valor da propina repassada
a empregados corrompidos da Diretoria de Serviços, em especial RENATO DUQUE, era de ao
menos 2%, também do valor total do contrato, sendo que parte desses va lores seria destinada a integrantes do Partido dos Trabalhadores (PTt

Há, ainda, informações de que à Direto-

ria Internacional da PETROBRAS também era devida uma parcela de propina, para distribuição ao Diretor e ao partido político responsável por sua indicação para o cargo10 .
9 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13:
"[... ]

Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes públicos, é isso?
Interrogado: -Perfe1to.
Interrogado:- [...].Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina. qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi
colocado lá pelas, pelas empresas. e também pelo partido, que dessa média de 3%. o que fosse
de Diretoria de Abastecimento. 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para
o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[...)

Juiz Federal: - Mas tsso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal:- Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: - Não. Em cima desses contratos d essas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[...]"

10 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]

Juiz Federal: - E os diretores também da Petrobras também recebiam parcela desses valores?
Interrogado: -Olha, em relação à Diretoria de Serviços. era, todos. todos sabiam, que tinham um
percentual desses contratos da área de Abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT. Através da Diretoria de Serviços. Outras diretorias como gás e energia, e como exploração e produção,
também eram PT, então você tinha PT na Diretoria de Exploração e Produção, PT na Diretoria de
Gás e Energia e PT na área de serviço. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é
que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para, diretamente para o PT. Não era, não tinha participação do PP porque eram diretorias indicadas, tanto para execução do serviço, quanto para o negócio, PT com PT. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o
PT. A Diretoria Internacional, tinha indicação do PMDB. Então. tinha também recursos que
eram repassados para o PMDB, na Diretoria Internacional.
[...]

Interrogado: [...] Dentro da Diretoria Internacional, era o Nestor Cerveró, que foi indicado por um
político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB.
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A destinação de parcela relevante dos recursos recebidos sob o comando
de PAULO ROBERTO COSTA a integrantes do Partido Progressista decorria do fato de ter
sido este partido político o responsável pela indicação do réu para o cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS.11
Assim, na Diretoria de Abastecimento, o réu PAULO ROBERTO COSTA tinha a gerência e o comando da destinação dos recursos, dividindo-os para si e para terceiros.
Nessa Diretoria, o montante da propina, correspondente a 1% do valor dos contratos, e ra di-

vidido, em média, da seguinte forma:
- 60% era destinado a um caixa geral operado por JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF até o ano de 2008, e somente por ALBERTO YOUSSEF a partir
de então, para posterior repasse a agentes políticos, em sua grande maioria
do Partido Progressista (PP)u;
[ ...]"

11 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]

Juiz Federal: - Uma referência na acusação que o senhor teria assumido essa posição de Diretor de
Abastecimento por conta de uma indicação política do ex-Deputado Federal José Janene. O que o
senhor pode me dizer a esse respeito?
Interrogado: -Perfeito. É, foi, esta correta essa colocação, a Petrobras, desde que eu me conheço
como Petrobras. as diretorias da Petrobras. e a presidência da Petrobras foram sempre por
indicação política. Eu dava sempre o exemplo aí, nas discussões aí, como General, ninguém chega
a General se não for indicado. Você, dentro de uma força, forças armadas, você para como Coronel
e se reforma como Coronel. Então, as diretorias da Petrobras, quer seja no governo Sarney, quer
seja no governo Collor, quer seja no governo Itamar Franco, quer seja no governo Fernando Henrique, quer seja nos governos do Presidente Lula, foram sempre por indicação política, e eu fui indicado, realmente, pelo PP. para assumir essa Diretoria de Abastecimento.
[...]

Interrogado: - O Conselho de Administração da Petrobrás, ela examina sua competência técnica, e
eu, nos 27 anos de companhia, antes de exercer a Diretoria de Abastecimento, todos os cargos que
eu exerci dentro da companhia foi especificamente por competência 1 técnica. Então eu fui gerente
da, principal gerente da maior unidade de produção da Bacia de Campos, de 1900 e ..., do ano de
2000, não, desculpe de 1990 a 95, por exclusiva competência técnica. Como eu mencionei aqui,
para chegar à diretoria da Petrobras não basta competência técnica, se não tiver a indicação
política, não chega. Então, o objetivo sempre do conselho é olhar a capacidade técnica e a indicação política que dá suporte àquela indicação.
[ ...]"

12 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"(...]
Juiz Federal:- E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso?
Interrogado: -Muito bem. O que era para direcionamento do PP , praticamente até 2008, início
de 2008, quem conduzia isso, diretamente esse processo, era o deputado José Janene. Ele era o
responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e veio a falecer em 2010.
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20% era reservado para despesas operacionais, tais como e m issão de

notas fiscais, d espesas de envio etc;

- 20% eram divididos entre o p róprio PAULO ROBERTO COSTA e os operadores do esquema, da seguinte forma:
~

70% eram apropriados por PAULO ROBERTO COSTA;

__, 30% eram retidos pelo fa lecido Deputado JOSÉ JAN ENE e, posteriormente, por ALBERTO YOUSSEF.
Em suma, a par de o réu PAULO ROBERTO COSTA auferir para si apenas
aproximadamente 14% do valor da propina, todo o montante de 1% do valor dos contratos
De 2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer. com a saúde mais prejud icada, esse trabalho passou a ser executado pelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E...
Interrogado: - Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer. exat..., como funcionava, como
esse dinheiro chegava ao senhor Alberto Voussef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro tomava?
Interrogado: -0 meu contato, Excelência, sempre foi a nível de Presidente e diretor das empresas,
eu não tinha contato com pessoal, vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato, passava-se algum tempo, que, depois de assinado o contrato, a primeira medição que a Petrobras faz de serviço é trinta d ias; executa o serviço, a Petrobras mede e paga trinta dias depois.
Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de
sessenta dias. Então, normalmente, após esse, esses sessenta dias, é que era possível então executar esses pagamentos. Então, o deputado José Janene, na época, ex-deputado porque em 2008 ele
já não era mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, não é? Com o pessoal também não só a nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores então eram repassados para ele, e depois, mais na frente, para o Alberto Youssef. Agora,
dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato.
Não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então o que é que acontecia? É, vamos
dizer, ou o Alberto ou o Janene faziam esse contato. e esse dinheiro então ia para essa distribuição política, através deles, agora ...
[...]
Juiz Federal: - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o
senhor recebia parte desses valores?
Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1 %. que era
para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais. um
pouco menos. 60% ia para o partido... 20% era para despesas. às vezes nota fiscal. despesa
para envio, etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E como é que o senhor recebia sua parcela?
Interrogado: -Eu recebia em espécie. normalmente na minha casa ou num shopping ou no
escritório, depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria.
Juiz Federal: -Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Interrogado: - Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene.
[ ..]"
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vinculados à Diretoria de Abastecimento era pago em razão do cargo de Diretor que ocupava, e era ele quem detinha, em conjunto com o Partido Progressista (PP), o comando sob o
caixa geral operado por ALBERTO YOUSSEF.
Esse esquema criminoso de pagamento de propinas pode ser descrito
como um processo de três etapas.
(1)

Conforme já

narrado

acima,

todas

as

empresas

cartelizadas

participantes do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e com outros
funcionários da Estatal, como RENATO DUQUE, um compromisso previamente estabelecido,
com promessas mútuas que foram reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de,
respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3%
do valor integral de todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo
inclusive ser superior a esse percentual em caso de aditivos contratuais. Operadores do
esquema, dentre os quais ALBERTO YOUSSEF, tinham pleno conhecimento do ajuste e
contribuíam ativamente para que ele funcionasse.
Como contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados da
PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de manterem-se coniventes

quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal,
omitindo-se nos deveres que decorriam de seus of ícios,

sobretudo

o dever de

imediatamente informar irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos
de atuação.
Paralelamente,

também

fazia

parte

do

comprom isso

previamente

estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, PAULO
ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE (este último não arrolado no polo passivo desta ação) e

outros empregados corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no
interesse da otimização do funcionamento do Cartel.
(2) Em um segundo momento, após o efetivo início dos procedimentos
licitatórios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente estabelecidos entre as
empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados vinham a ser confirmados
entre os agentes envolvidos.
Segundo o modus operandi da organização criminosa, as empresas
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mtegrantes

o

arte1 se reun1am e,

e acor o com os seus exc1us1vos Interesses,

e 1mam

qual(is) delas iria(m) vencer determinado certame para, em seguida, apresentar o nome da
"escolhida" diretamente ou por intermédio de operadores como ALBERTO YOUSSEF13, aos
empregados da PETROBRAS, entre eles PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e
outros.
Assim. tão logo PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro
empregado corrompido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebiam o nome
da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação, eles, consolidando
no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiam-se em relação ao
funcionamento do cartel e, quando necessário, passavam a tomar ou determinar as
providências necessárias para que a escolha se concretizasse.
Tais ajustes e acertos entre as partes envolvidas, reconhecidos pelo próprio
ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Doe 13), não só consumavam
a promessa de vantagem por parte da empreiteira corruptora, como também a sua aceitacão
pelos empregados corrompidos.
(3) A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrito se dava
logo após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da empreiteira
cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos pagamentos pela
PETROBRAS.
Nesse momento ALBERTO YOUSSEF, operador usado para o pagamento de
propinas a PAULO ROBERTO COSTA, passava a entrar em contato com os representantes da

13 Em seu interrogatório judicial 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13, ALBERTO
YOUSSEF respondeu que:
"[...]
Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então que elas se reuniam? Os executivos
dessas empresas confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Público Federal: - E, e como funcionava daí, depois que elas definissem a empresa que
seria a vencedora pra um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor
Paulo Roberto Costa?
Inter rogado: - Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era
dito quem ia ser, quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministério Público Fed·eral:- Em qual momento era repassada essa lista?
Inter rogado:- Logo que, que ia se existir os convites.
Ministério Público Fed·eral:- Abriu o certame, a lista já era passada?
Interrogado: - Sim.
[...]"
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empreiteira selecionada para com eles iniciar as tratativas sobre aspectos específicos do
repasse das vantagens indevidas aos empregados corrompidos e demais agentes por eles
indicados, em decorrência da obra que seria executada.
Era nesse momento que os valores das propinas também começavam a ser
destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas por eles
indicadas.
O recebimento de tais valores se dava de diversas formas, destacando-se
principalmente quatro modalidades: 1) celebração de contratos simulados, com a indicação
de falsos objetos, com empresas de fachada, controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega de numerário em espécie no escritório de
YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores
em contas mantidas por ambos no exterior. A seguir, será detalhado o funcionamento das
duas primeiras modalidades.
Para facilitar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos
recursos que alimentaram o esquema criminoso:
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111.2 - Pagamentos realizados por intermédio de empresas de fachada operadas por

ALBERTO YOUSSEF
Restou apurado que um dos principais métodos para a lavagem do produto
dos crimes praticados pela organização criminosa em questão consistiu na celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, especialmente de serviços de
consultoria fictícios, e a emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas de
fachada.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro do esquema e do
mercado negro, lançou mão de quatro empresas para tal finalidade: MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos. Enquanto as três primeiras

empresas, admi nistradas e mantidas por WALDOMIRO DE OUVEIRA e utilizadas sobretudo
por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não exerciam qualquer atividade empresarial, a empresa

GFD, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF, existia, mas jamais prestou serviços às
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empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, de modo que não há qualquer
justificativa econômica lícita para os pagamentos que delas receberam.
A ausência de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais tais
empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcionamento de fato no caso das empresas
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, pode ser inferida facilmente a partir dos
quadros abaixo expostos, nos quais constam o quantitativo e a relação de empregados que
com elas mantiveram vínculo trabalhista entre os anos de 2009 e 2014 (dados extraídos do
Sistema CNIS- Doe 22):

Quadro de empregados registrados

_
MO Consultoria Comercial
Laudos Estatísticos Ltda
Empreiteira Rigidez

_,_
2o_
09 _~2_o_
1o _ E1

e O

--iO

RCI Software e Har~e Ldta

O

~-

ro

2012

2013

2014

11*

o

o

o

O

O

O

o

to--=r--.-o- - - , J i
o_
' _ _,l0---.,-[0- -

GFD Investimentos ltda

O

I

6**

4**

Nome empregado

-

4'*

Início vínculo

-

* MO Consultoria Comercial e Gabriela Finsterbush Neves 01/06/2011

O

lio
-

Término
vínculo

-

24/01/2012

Laudos Estatísticos ltda

** GFD Investimentos ltda

Carlos Alberto Pereira da 01/06/2010
Costa

-

Damaris Cristina Marcatto

-

04/12/2012

Natalia Marcondes Lopes 05/07/2010
Patrinicola
Rute Santos Gonzales

15/09/2010

Jefferson Cesar de Oliveira 18/01/2011

-

01/10/2012

-

-

04/07/2011

Mareio Tadeu Silva Junior

04/10/01

01/01!2011

Bianca Rol i Tancredi

01/09/2010

29/11/2011

Victoria Gimenez Santos 01/10/2010
Romano

29/12/2010

---

-

-----'

O reconhecimento de tais pessoas jurídicas como empresas de "fachada"
utilizadas pelas empreiteiras contratadas pela PETROBRAS unicamente para a celebração de
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contratos fraudulentos, emissão de notas fiscais falsas, recebimento, ocultação e repasse de
"propinas", foi realizado no curso das investigações por diversas testemunhas e também
pelos próprios agentes responsáveis pelas prática dos delitos.
WALDOMIRO DE OLIVEIRA admitiu por ocasião de seu interrogatório na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167 - Doe 23) que foi responsável pela
gestão das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, figurando
formalmente no quadro societário da primeira e possuindo procuração com amplos poderes
para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que cedeu tais empresas e suas respectivas
contas bancárias para ALBERTO YOUSSEF, a fim de que ele as utilizasse para o recebimento e
distribuição de vantagens indevidas. Além disso, WALDOMIRO reconheceu que, para ocultar
e dissimular a natureza dos valores recebidos, foram elabo rados entre os depositantes e as
referidas empresas contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, assim como
emitidas notas fiscais "frias".
MEJRE BONFIM DA SILVA POZA, ouvida na condição de testemunha no
curso da ação penal 5025699-17.2014.404.7000 (evento 454- Doe 24), afirmou que prestou
serviços de natureza contábil à organização criminosa chefiada por ALBERTO YOUSSEF por
intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria Contábil. Reconheceu, ainda, que
ALBERTO YOUSSEF teria utilizado a empresa GFD Investimentos, por ele controlada, e as
empresas

MO

Consultoria,

Empreiteira

Rigidez

e

RCI

Software,

controladas

por

WALDOMIRO, para a emissão de notas fiscais falsas, esp ecificando que nenhuma delas
possuía estrutura física e de recursos humanos para a prestação de serviços que constavam
nas notas por elas emitidas.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, administrador formal da GFD
Investimentos,

também

reconheceu

em

seu

interrogatório

(ação

penal

5025699-

17.2014.404.7000, evento 475 - Doe 26) que tal empresa era gerida de fato por ALBERTO
YOUSSEF, que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio da celebração de
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos.
O próprio ALBERTO YOUSSEF, ao ser interrogado na ação penal n°
5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.101 - Doe 13) confessou que se utilizava das empresas
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software para operacionalizar o repasse de
propinas oriundas de empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. De acordo com YOUSSEF,
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ele efetuava o pagamento de 14,5% do valor da transação para WALDOMIRO DE OLIVEIRA,
responsável pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos
fraudulentos com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fiscais frias
para justificar a transferência dos valores. Do mesmo modo, ALBERTO YOUSSEF também
reconheceu que se utilizava da empresa GFD para celebrar contratos ideologicamente falsos
para receber repasses de propinas e comissionamentos oriundos de empreiteiras.
Ademais, além de não possuir empregados para a prestação de serviços de
consultoria, nunca se apresentou qualquer "produto" dos referidos contratos, até mesmo
porque YOUSSEF e seus subordinados não possuíam expertise no ramo dos supostos
contratos de consultoria.
Desta feita, ante o acima exposto é possível concluir que todos os contratos
celebrados por empreitei ras contratadas pela PETROBRAS com as empresas MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos são ideologicamente falsos, assim
como todas as notas fiscais por elas emitidas com supedâneo em tais avenças.
Tal estratagema foi em verdade utilizado pelo operador ALBERTO YOUSSEF,
única e exclusivamente para possibilitar, de forma oculta e si mulada, o repasse das vantagens
indevid as pelas empreiteiras para PAULO ROBERTO COSTA e os demais destinatários por ele
indicados, agentes públicos e privados.
Com efeito, uma vez depositadas pelas empreiteiras as vantagens indevidas
(propinas) nas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos, WALDOMIRO

DE

OUVEIRA

e ALBERTO YOUSSEF

operacionalizavam

transações subsequentes para a obtenção de numerário em espécie a fim de que fossem
entregues por ALBERTO YOUSSEF ou por seus emissários RAFAEL ANGULO, ADARICO
NEGROMONTE e JAYME (o "CARECA") a PAULO ROBERTO COSTA e aos demais agentes por
esse indicados. JAYME, o "CARECA", era contratado e pago para entrega de recursos por ser
policial federal, o que conferia maior proteção e segurança para o transporte de altos valores
em espécie, o que será objeto de ação específica.
A título ilustrativo, colaciona-se logo abaixo quadro consolidado14 que
indica o montante tota l dos valores- ilícitos, conforme mencionado acima- que transitaram
14 Doe 27- Informação no 113/2014 - SPEA/ PGR
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pelas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD
Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:

E~
ANO
EMPREITEIRA
RIGIOE'Z

GFD
INVESTIMENTOS

200'1

L81S.613,08

21.700.721,79

1 L308.843,19

DÉBITOS

2.657.681.96

21.548.369,95

10.577.054,39

SAQUES

l.607.no,96 57,1% 5.320.238,00 24,5%

CRÉDITOS

1.216.010,37

16.755.459,38

DÉBITOS

1.180.288,00

12.940.369,99

SAQUES

CRÉDITOS
MO
CONSULTORIA

946,945,37
9.015.11X>.23

20.830.230,20

Dl81TOS

8.760.637,55

19.971.045,45

SAQUES

5.164.583.66 57.3% 1. 116.900,00

CR!DITOS
ROSOFlWARE

2011

2010

CR~DITOS

3.564.357,31

D~BITOS

3.810.4:J2,SO

SAQUES

2.371.130,24

TOTAL CRÉDrT05

16.611.080,99

TOTAl Dt~:SITOS
SAQUES e CHEQUES

19.000,00

0,1,.

3G.2n.t72,46

375.273.00

TOTAl
48.112.074,89

10.174.079,93

2.512.700,00

47.469.887,23

1.698.620.86 17.5% 1.493.700,00 56,8M

10.445.812,82

14.072.070,86

6.475 046,53

58.527.432,22

6.7&0.622,16

58. 186.655~06

1.754.363,78

76,064.780,93

2.202.246,25

74.641.078,02

670.000,00

4,8%

8. 187.914,26

7.967.398.69

35.739.750,08
S,4tc.

2013

2.630.970,71

26.907.363,57

10.398.011,34

5,7,.

1.0%

4.466.921,2.8

L404.000,00

17,~

L635.945,37

1.030.460,00 58.71<

136.152,>4

l.S"

42.425,00

67.953.702,28

72.061.781,01

16.419.011,01

65.568.061,69

60.717.172,95

9.143.484,86

55,0% 7.512.894,25 11,1"

762.241,00

21.7%

2,8%

9.091.216,66

12,0%

16.334.722,04

4.002.357,14

11.108.276,30
128.810,88

2,9"

20.008.845,08

8.667.290,91

66,S"

325.543,00

2(112

9.715.926,06

18.931.035,94
1,0%

2.542.366,12

15,1"

32.112.063,72

10.860.381,08

199.599.010,08

45.048.842,19

11.475.568,41

199.228.656,25

1,06" 3.772.620,86 11,8% 2.524.160100 23,2%

23.715.400,97

11,9"

O quadro acima não só indica o grande volume de valores movimentados
pela organização criminosa, como também demonstra que no princípio, no ano de 2009,
grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em conta pelas empresas MO
Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software15, inclusive das empreiteiras cartelizadas,

era simplesmente sacado em espécie ou obtido mediante a emissão de cheques para
desconto sem identificação de conta creditada, ou seja, cheques sacados na boca do caixa. O
uso de empresas de fachada para saque de valores em espécie é uma figura clássica de
lavagem de ativos, quebrando o rastro do dinheiro ("paper trail").
Ressalta-se que YOUSSEF, além de opera r em favor do esquema de PAULO
ROBERTO, também exercia atividades paralelas de câmbio no mercado negro, atuando como
verdadeira instituição financeira ilegal. Em razão disso, detinha imensa disponibilidade
financeira. inclusive em espécie no Brasil e em instituições bancárias no ext erior, de forma
que poderia valer-se dessa d isponibilidade para efetua r a divisão dos valores -

nos

percentuais mencionados acima -e pagar, em espécie ou no exterior, aos destinatários.
15 Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF,
verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evitar saques em espécie ou
depósitos a terceiros não identificados, transações estas que, segundo já sabia em decorrência de
sua vasta experiência como doleiro, poderiam chamar a atenção das autoridades fiscalizadoras.
18 de 96

3359

3360

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

MINISTÉRIO PúB LICO F EDERAL

De fato, nos anos subsequentes a operação de lavagem de dinheiro por
intermédio das referidas empresas de fachada passou a se refinar, pois ALBERTO YOUSSEF
determinou que WALDOMIRO DE OUVEIRA repassasse os valores recebidos das empreiteiras
para as contas de outras empresas por ele indicadas, dentre as quais as empresas de
LEONARDO MEIRELLES16: LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, para
que nessas fossem em parte remetidos ao exterior e em parte objeto de saques em moeda
corrente e a entrega de valores a ALBERTO YOUSSEF.
A transferência de valores das contas de empresas controladas por
ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função muito
importante dentro do banco clandestino montado por M EIRELLES. Após receber recursos
ilícitos por intermédio de transferências bancárias efetuadas por empresas de fachada
utilizadas por YOUSSEF, inclusive as de WALDOMIRO, MEIRELLES transferia tais numerários
para o exterior com base em contratos de câmbio falsos e importações fraudulentas,
disponibilizando-os a terceiros que se utilizavam de seus serviços em troca do fornecimento
de valores em espécie no Brasil. Em contrapartida, uma parte de tais recursos recebidos em
espécie era repassada a ALBERTO YOUSSEF, metodologia esta que tornava a operação de
lavagem de ativos ainda mais rebuscada, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Assim, os clientes de MEIRELLES que entregavam dinheiro em espécie para
ele conseguiriam fazer pagamentos de seus fornecedores no exterior com dinheiro que
proveio de empresas controladas por YOUSSEF, diretamente e por intermédio de
WALDOMIRO DE OUVEIRA, enquanto YOUSSEF recebia dinheiro em espécie de outros
clientes de MEIRELLES em contraprestação das transferências bancárias que fazia para as
empresas de MEIRELLES e seguiam para o exterior em benefício dos terceiros clientes.
Assim, os valores recebidos pelas empresas controladas por YOUSSEF eram
diluídos em seu caixa e, a partir daí, eram realizados os pagamentos a PAULO ROBERTO e aos
agentes políticos por ele indicados.
O recebimento das vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA
comprova-se não só a partir de sua própria confissão em juízo, das declarações prestadas por
ALBERTO YOUSSEF e das transferências bancárias e contratos fictícios celebrados com empre16 Já denunciado na ação penal n° 5025699-17.2014.404.7000, em trâmite perante a 13" Vara Federal
de Curitiba, pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de formação de
organização criminosa.
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sas de fachada, mas também do vultuoso patrimônio de PAULO ROBERTO COSTA verificado

à época da deflagração da Operação Lava Jato.
Nesse sentido, no dia em que foi cumprido mandado de busca e apreensão
em sua residência, PAULO ROBERTO COSTA possuía guardados R$ 762.250,00 (setecentos e
sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), US$ 181.495,00 (cento e oitenta e um mil,
quatrocentos e noventa e cinco mil dólares) e EUR 10.850 (dez mil e oitocentos e cinquenta
euros) em espécie, o que, tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada à época, comprova o fato de que efetivamente recebia sua parte da "propina" em dinheiro vivo17• A esses montantes, somam-se USD 26 milhões (vinte e seis milhões de dólares
norte-americanos), escondidos em bancos suíços em nome de PAULO ROBERTO COSTA e
seus familiares, os quais estão sendo objeto de repatriação para o Brasil.

W.3 - Pagamentos realizados por inter m édio de contra tos fictícios celebrados com a
empresa COSTA GLOBAL

Mesmo depois de PAULO ROBERTO COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, continuou recebendo propinas em decorrência de contratos firmados

à época em que foi Diretor da estatal, em especial nos casos em que a execução dos contratos se estendeu no tempo após a sua saída. As tratativas para o recebimento de tais vantagens indevidas pendentes foram efetuadas diretamente entre PAULO ROBERTO COSTA e os
executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para operacionalizar tais recebimentos o
referido réu se serviu da celebração de contratos fraudulentos de consultoria entre a sua empresa COSTA GLOBAL e as empreiteiras.
Nesse sentido, destaca-se que, no Curso da operação Lava Jato, foi apreendida uma planilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA, apontando contratos assinados e "em andamento" com a COSTA GLOBAL18, empresa do réu19• Nestas planilhas estão relacionadas, outrossim, construtoras que aparecem nas planilhas antes indicadas, com seus

17 Doe 15: Autos n° 5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEXO 1.
18 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10- Doe 16.
19 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME pertence a PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40%
do capital social (ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000- ANEX06, p. 5- Doe 17).
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cont atos, constando, ainda, o valor dos pagamentos.
Com efeito, constaram nessa planilha a menção a contratos com as
empreiteiras: i) CAMARGO CORRÊA, empresa líder do Consórcio CNCC (que pagou propinas
a

PAULO

ROBERTO

COSTA

conforme

acusação

feita

na

ação

penal

5026212-

82.2014.404.7000, em trâmite na 13a Vara Federal de Curitiba), no valor de R$ 3.000.000,00;

ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de R$ 600.000,00; iii) lESA OLEO & GÁS, no valor de R$
1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no va lor de R$ 665.000,00, todas integrantes do Cartel.
Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO COSTA, por intermédio da empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras corruptoras,
mas efetivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com o montante consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas 20:

MES/ANO

10/2012
11/2012
12/2012
1/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
7/2013
8/2013
9/2013
10/2013
11/2013
12/2013
TOTAL

CAMARGO
CORREA

5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
98.831,00
94.181,00
5.631,00
193.031,00
99.481,00
93.850,00
99.481,00
2.158.550,00
2.875.022,00

ENGEVIX

65.695,00
65.695,00
32.847,50
32.847,50
32.847,50
65.695,00
295.627,50

lESA

93.850,00
93.850,00
93.850,00

281.550,00

QUEIROZ
GALVÃO

93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00
93.850,00

563.100,00

TOTAL

5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
10.662,00
192.681,00
188.031,00
193.331,00
446.426,00
352.876,00
220.547,50
132.328,50
32.847,50
2.224.245,00
4.015.299 50

IV- DOS INTERESSES DAS EMPREITEIRAS NA PETROBRAS.

IV.l - O cartel de empreiteiras.
As apurações comprovaram que 16 grandes empreiteiras com atuação no
setor de infraestrutura associaram-se para, com abuso do poder econômico, dominar o
mercado de grandes obras de engenharia civil demandadas pela PETROBRAS e eliminar a
20 Doe 18: Informação n 123/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da
República- SPEA/PGR.
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concorrência. Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes
obras realizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em impor preços maiores
aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência, tornar certa a contratação em
um volume determinado de obras e escolher as obras que lhes eram mais adequadas
conforme a região ou por conhecimento técnico, dentre outras vantagens.
O cartel atuante no mercado de obras da PETROBRAS teve composição
variável através do tempo. Assim, em uma primeira fase, que perdurou até meados da década
de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de "CLUBE", era formado pelos seguintes grupos
empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO CORREA, 4) TECHINT, 5) ANDRADE
GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE, 9) SETAL- SOG.

Contudo, após certo período de funcionamento, o "CLUBE" de grandes
empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para que o Cartel
pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a ser superado
referia-se ao fato de que o CLUBE não estava contemplando algumas das grandes
empreiteiras brasileiras, de sorte que persistia certa concorrência - mesmo que de forma
mitigada - em alguns certames para grandes obras da PETROBRAS. Além disso, houve
grande incremento na demanda de grandes obras da petrolífera.
Assim, a partir do ano de 2006, admitiu-se o ingresso de outras companhias
no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis) empresas. Diante
disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE: 10) OAS; 11) SKANSKA,

12) QUEIROZ GALVÃO, 13) lESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK, 1&) GALVÃO ENGENHARIA.
Algumas outras empresas de fora do "CLUBE" ainda participaram e
venceram de forma esporádica determinadas licitações na PETROBRAS, mediante negociação
com o "CLUBE". Essas empresas foram a ALUSA, RDENS, JARAGUA EQUIPAMENTOS, TOMÉ
ENGENHARlA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARlA.
Assim, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa, o
cartel formado pelas empresas do "CLUBE" passou a vencer e adjudicar todas as licitações
para grandes obras na PETROBRAS. Para isso, o "CLUBE" contava com a participação em
conluio das empresas que cont rolavam o mercado relevante de engenharia e serviços na
referida Estatal, bem como com o auxílio dos diretores da PETROBRAS e funcionários
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públicos por equiparação, RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA, que garantiam que
os intentos do grupo criminoso fosse atingido- conforme se verá nos itens adiante.
A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios econômicos

indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às empresas
participantes do "CLUBE" ao menos as seguintes vantagens - ressaltando-se que os atos
concretos de fraude às licitacões e sobrepreco decorrentes do funcionamento do cartel. com
o beneplácito de PAULO ROBERTO COSTA, serão objeto de acões autônomas:
a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia-se a
ocorrência de sobrepreço no custo das obras;
b) as empresas integrantes do "CLUBE" podiam escolher as obras que

fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou aptidão técnica,
afastando-se a competitividade nas licitações dessas obras;
c) as empresas ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas
inerentes à confecção de propostas comerciais efetivas nas licitações que
de antemão já sabiam que não iriam vencer21;
d) e liminava-se a concorrência por meio de restrições e obstáculos à

participação de empresas alheias ao "CLUBE".
Com efeito, com a finalidade de balizar a condução de seus processos
licitatórios, a PETROBRAS estima internamente o valor tota l da obra, mantendo em segredo
tal montante dos interessados. Além disso, ela estabelece, para fins de aceitabilidade das

21 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter custos menores de elaboração de pro posta, nos certames em que sabiam que não sairiam
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma proposta "séria", a qual chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma
aparência de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os
custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, dispendiam valor
substancialmente menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras
tomavam conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço
superior aquele.
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propost as dos licitantes interessados, uma faixa de valores que varia entre -15% ("mínimo")
até +20% ("máximo") em relação a tal estimativa.
Contudo, conforme já apurado pelo TCU 22 e também recentemente pela
PETROBRAS, a partir de Comissões Internas de Apuração constituídas para analisar os
procedimentos de contratação adotados na implantação da Refinaria Abreu e Lima -

RNEST23, em Ipojuca/PE, e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)24, em
ltaboraí/RJ, é possível vislumbrar que o valor das propostas das empresas vencedoras do
certame- participantes do Cartel - via de regra aproximava-se do valor máximo ("teto") das
estimativas elaboradas pela Estatal, em alguns casos até mesmo o superando.
Nesse sentido, a partir do referido material fornecido pelo TCU, consolidouse a seguint e tabela, com informações de alguns certames/contratos da PETROBRAS no
âmbito das Refinarias REPAR e RNEST:

22 Does 3 e 4: Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e ofício 0475/2014TCU/SecobEnerg, que a encaminhou, bem como mídia com cópia de peças de processos do TCU
mencionados na planilha.
23 Doe 5: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
da Refinaria Abreu e Lima - RNEST, em Ipojuca, no Estado de Pernambuco. Quanto aos anexos,
com a finalidade de não tumultuar a instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento
somente aqueles que foram considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão
juntados em evento autõnomo.
24 Doe 6: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ. Quanto aos anexos, com a finalidade de
não tumultuar a instrução da peça inicial, juntam-se no atual momento somente aqueles que foram
considerados imprescindíveis à denúncia, sendo que os demais serão juntados em evento
autônomo.
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A sistemática de decisões e atuação do grupo criminoso, para a
conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operandi bem
definido.
Inicialmente, RICARDO PESSOA, diretor da UTC ENGENHARIA, realizava e
coordenava as reuniões do CLUBE, as quais ocorriam na sede da ABEMI - Associação
Brasileira das Empresas de Engenharia Industrial, ou nas sedes das próprias empreiteiras,
sobretudo da UTC ENGENHARIA no município do Rio de Janeiro ou em São Paulo.
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A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era usualmente
realizada por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram feitas convocações
mediante o envio de SMS, por meio de um "emissário" ou, ainda, pessoalmente.
De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas por vezes eram
lançadas pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões tomadas na
reunião. Para comprovar a existência desses encontros, vejam-se as anotações manuscritas de
reunião realizada no dia 29/08/200825, feitas pelo representante da empresa SOG OLEO E
GÁS, MARCOS BERTL entregue espontaneamente pelo investigado colaborador AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NETO. Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e
ajustes de várias das empresas cartelizadas com relação a grandes obras da PETROBRAS.
Deste documento também se depreende a informação de que ele fora confeccionado na
reunião realizada no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria no dia 25/ 09, o que
denota a periodicidade de tais reuniões. No mesmo sentido as anotações constantes do Doe

10.
O desenvolvimento das atividades do cartel alcançou em 2011 tamanho
grau de sofisticação que seus integrantes estabeleceram entre si um verdadeiro "roteiro" ou
"regulam ento" para o seu funcionamento, intitulado dissimuladamente de "Campeonato
Esportivo". Esse documento, ora anexado (Doe 8), foi entregue pelo colaborador AUGUSTO

RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante de uma das empresas cartelizadas, a SETAL
(SOG OLEO E GÁS), e prevê, de forma analógica a uma competição esportiva, as "regras do
jogo", estabelecendo o modo pelo qual selecionariam entre si a empresa, ou as empresas em
caso de Consórcio, que venceria(m) os certames da PETROBRAS no período.
Vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX, confirmam
essa organização e dissimulação no cartel. Em papel intitulado "reunião de bingo", por
exemplo, são indicadas as empresas que deveriam participar de licitações dos diferentes
contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado "proposta de fechamento do bingo
fluminense", são listados os "prêmios" (diferentes contratos do COMPERJ) e os "jogadores"
(diferentes empreiteiras). Em outro documento, uma "lista de novos negócios (mapão) 28.09.2007 (...)", são indicadas obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma proposta
de quem seriam as construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por siglas em
25 Doe 7 : Item n° 01 do Auto de Apreensão formalizado.
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vários casos dissimuladas. Há diversos outras tabelas representativas da divisão de mercado,
como aquela chamada "avaliação da lista de compromissos" -

todas no Doe 9 26.

Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da PETROBRAS
entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas pelo investigado
27

colaborador AUGUSTO RJBEIRO M ENDONÇA NET0.

O cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus membros, que
realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição entre as empresas, de
forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo - em detrimento da contrat ante,
que no caso era a PETROBRAS.
De forma a tornar o cartel ainda mais eficiente, as empreiteiras cartelizadas
corromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS, oferecendo-lhes
vantagens indevidas para que estes não só se omitissem na adoção de providências contra o
funcionamento do "CLUBE", como também para que estivessem à disposição sempre que
fosse necessário para garantir que o interesse das cartelizadas fosse atingido.
O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos
de 2004 e 2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da PETROBRAS a
exemplo da REPAR (localizada em Araucária, no Paraná), RNEST, COMPERJ, REVAP e
REPLAN, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e Serviços, ocupadas em

grande parte deste período pelo réu PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE,
respectivamente.

IV.2 -

Do interesse das empreiteiras em atos comissivos e omissivos de PAULO

ROBERTO COSTA

As emp reiteiras participantes do Cartel, e notadamente a CONSTRUTORA
CAMARGO CORRÊA, tinham interesse na omissão de PAULO ROBERTO COSTA, RENATO

DUQUE e outros empregados da PETROBRAS, que deveriam manter-se coniventes quanto à
existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal, omitindo-se
nos deveres que decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar
irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
26 Autos n° 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSA09, fls. 04/30.
27 Doe 7 : Itens n° 02 a 09 do Auto de Apreensão.
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Paralelamente, quando fosse necessário, era do interesse das empresas
cartelizadas que PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros empregados
corrompidos praticassem atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da otimização
do funcionamento do Ca rtel.
A título de exemplificação é possível apontar que PAULO ROBERTO COSTA
e RENATO DUQUE tomavam as providências necessá rias, por si próprios ou influenciando os
seus subordinados, para promover: i) a aceleração dos procedimentos licitatórios e de
contratação de grandes obras, sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta
avaliação da obra, inclusive o projeto básico; ii) a aprovação de comissões de licitações com
funcionários inexperientes; iii) o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com
as empresas integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos
certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras
selecionado pelo "CLUBE"; v) a inobservância de normas internas de controle e avaliação das
obras executadas pelas empreiteiras cartel izadas; vi) a sonegação de determinados assuntos
da ava liação que deveria ser feita por parte do Departamento Jurídico ou Conselho
Executivo; vii) contratações diretas de forma injustificada; viii) a facilitação da aprovação de
aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços
excessivos.
Destaque-se, todavia, que, muito embora em todos os contratos firmados
pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA e os demais
empregados corrompidos tenham se comprometido e efetivamente se abstido de praticar os
atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência do Cartel e tomando a
providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a prática de atos de ofício em
favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado acima, somente ocorreu em alguns
casos específicos, quando se fazia necessário.
De qual quer sorte, consoante já esclarecido acima, os atos concretos que
causaram prejuízo ao erário em cada licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas
empreiteiras cartelizadas não são objeto desta ação e serão tratados em ações específicas. a
serem ajuizadas após a conclusão das investigações.
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V- DO PAGAMENTO DE PROPINA PELA CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA.
V.l - Os contratos da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA em que houve pagamento de

Como resultado do funcionamento do cartel e da corrupção de empregados da PETROBRAS anteriormente descrita, a CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, por intermédio de consórcios29, obteve sucesso na formalização de contratos com essa estatal em
procedimentos relacionados à Diretoria de Abastecimento, comandada, à época, por PAULO
ROBERTO COSTA30•
Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior, havia um
acordo previamente ajustado entre os gestores das empresas integrantes do cartel e o então
diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3% do valor tota l dos contratos celebrados por elas com a
referida Estatal.
Em contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA e os demais empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem no cumprimento dos
deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação de irregularidades em virtude do funcionamento do "CLUBE", bem como, quando necessário, praticar atos comissivos no
interesse de funcionamento do cartel.
Tanto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF admitiram que
o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos e aditivos celebrados
pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o comando da Diretoria de
Abastecimento 31.
28 Considerando-se que os arquivos digitais contendo os instrumentos contratuais jurídicos e
respectivos anexos mencionados neste tópico são muito numerosos, os mesmos serão juntados em
evento autônomo, por meio do depósito de DVD em cartório.
29 (Lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se-ão as seguintes normas:
[...)

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos at os praticados em consórcio, t anto na
fase de licitação quanto na de execução do contrato."
30 Paulo Roberto Costa foi Diretor de Abastecimento da Petrobras no período entre 14/05/04 a
29/04/12.
31 Nesse sentido, veja-se as linhas 03/14 das fls. 05 e linhas 03/20 das fls. 14 do termo de
interrogatório de PAUlO ROBERTO COSTA juntado ao evento 1.101 dos autos 502621282.2014.404.7000, bem como linhas 19 a 21 a fls. 34 do mesmo evento em relação a ALBERTO
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------------------------------------------------------------------Ass1m, em decorrência dos contratos abaixo descritos, todos celebrados no
período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupou a Diretoria de Abastecimento da Petrobras, houve a promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor do contrato original e respectivos aditivos.
Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a DALTON
DOS SANTOS AVANCINI, JOÃO RICARDO AULER e EDUARDO HERMEUNO LEITE (LEITOSO), na condição de administradores da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, efetuar a
promessa e determinar o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a 1% do valor
do cont rato.
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador da organização criminosa,
teve papel fundamental nessa corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim
como participava das trat ativas acerca das prop inas envolvidas. Com efeito, YOUSSEF expressamente menciona que tratava com JOÃO RICARDO AULER e EDUARDO HERMELINO LEITE (LEITOS0) 32.
Diante de tal quadro, pode-se afirmar que, em todos os contratos abaixo
descritos, a CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, por seus diretores DALTON DOS SANTOS AVANCINI, JOÃO RICARDO AULER e EDUARDO HERMEUNO LEITE (LEITOSO}, após
reunirem-se com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definirem o vencedor do certame, comunicaram a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF tal circunstância, prometendo àquele, ou a pessoas por ele indicadas, vantagens indevidas que adviriam
imediatamente após a celebração do contrato ou aditivosB
Aceita tal promessa de vantagem por parte de PAULO ROBERTO COSTA,
este, no período entre a abertura das licit ações e as assinaturas dos contratos, manteve-se
conivente quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna do Cartel para a execução das obras se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito
de sua Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

YOUSSEF - Doe 13.
32 Autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101 - Doe 13.
33 Consoante depoimento de YOUSSEF, autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 32 - Doe
13.
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Assim, uma vez confirmado que a empresa CONSTRUTORA CAMARGO
CORRÊA venceu os certames abaixo identificados, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com

os Diretores da empresa para ajustar a forma de pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a 1% do valor de cada contrato original e aditivos.
- - - - - - - - -- - - -_,.-.,.,n"treti:ta-das;-enorelação a cada contrato e aditivos, promessas de vantagem indevida por parte dos Diretores da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expos-

tos nesta peça, os respectivos pagamentos.
Assim, a partir de tal modus operandi, e tendo em vista que o pagamento
de vantagens indevidas ocorreu em todos os contratos de interesse da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS firmados com a CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, pode-se afirmar com convicção que houve o pagamento de propina em relação a todos os contratos, e
respectivos aditivos, a seguir descritos.
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!~ CONTRATO

Celebrado com CONSÓRCIO Integrado pela CAMARGO CORREA
1 .1 - lnstrume nto Co nt rat ual Juríd ico (ICJ)

0800.0043403.08.2

1.2 - Objeto do contrato

Execução das unidades U-2212, U-6821, U2225, U-2327, U-25126, SE-2212 e SE-6821 da
Refi na ri a Presidente Getúlio Vargas - REPAR

1.3 ·Valor final estimado da obra
(calculado em sigi lo pela PETROBRAS)

R$ 2.093.988.284,45

1.4 - Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

15 - Empresas convidadas para a Jícítação e respectivas propostas
1) CAMARGO CORREA RS 2 489.77Z.B35 Ol
2) PROMONConsórc•o c/CAMAJIGO CORRfA
3)1ESARS 2 681 312.8<4,30
4) QUEIROZ GALVÃO ConsorCIO r;/lfSA
S)ANORAOEGUTIERREZ ~$2.709

341.976,H

6)TECHINT Consdr<io </AIIDRADEGUnERREZ
7)ENGEVIX
8)GDK
9) MENDES JUNIOR
10)MPE
ll)SETAL
12)SKANSKA
13)ALUSA
14)CARIOCA
1 S) CONSTRUCAP
16)CONTRERAS
17) ENESA
18) MONTCALM
19)SAMSUNG
20)SCHAHIN

1)1NTEGRANTEDOCA~TEL

2)1NTEGRANTE 00 CA~TEL
31 INTEGRANTE 00 CA.~TEL
41 INTEGRANTE DO CMTEL
5)1NTEGRANTEOOCMTEl
6)1NTEGRANTEDOCMTEL
7) INTEGRANT! DO CMT!l
8 )INT!GRANT! DO CMT!l
9) INTEGRANTE DO CA.~TEL
10) INTEGRA.NTE 00 CART!l
11) INT!GRANTEOO CARTEl
12) INT!GRANTEOO CART!l
13) ACEITA NEGOCIAR COM O CART!L

14) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL
1 S) ACEITA NEGOCIAR COM O CARTEL

1 .6 - Processo licitat ório

Inicio
Resultado

Signa tários do contrato pela CAMARGO

1.7 - Consórdo contratado

21/06/2007
O Consórcio CCPR-REPAR, composto pela
CAMARGO CORREA e PROMON, foi vencedor
do certame
JOSt FLOR~NCIO RODRIGUES NETO
LEONEL QUEIROZ VIANNA NETO
CONSORCIO CCPR - REPAR

Composição do consórcio

30%PROMON
70% CAMARGO CORREA

Data de assinatura do contrato

07/07/2008

1.8 - Exerução do ICJ n2 0800.0043403.08.2
Início
Término com aditivos

07/07/2008
24/07/2013

1.9 - Valor do ICJ n2 0800.0043403.08.2 a ser considerado para fins de cálculo da vantagem
indevidamente recebida•
~ato r infclal

+Aditivos majoradores firmados durante a gestão de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004. 29/04/ZOlZ)

Valorlolclal

R$ 2.488.315.50S,20
R$ 4.949.728,18
R$ 503.875,19
R$ 24.071.005,95
R$ 3.466.035,30
R$ 4. 732.687,48
R$ 3.389.100, 81
R$11.899.034, 25
R$ 2.688.243,85
RS 1.901.185,32
R$ •·••ou.•oo<,>~

Aditivo • 13/02/2009 {Adltivo2)
Adltôvo • 15/09/2009 )Adltõvo5)

Aditivo · 18/09/2009 (Planilha de aditivos}
Aditivo - 22/09/2009 )Aditivo 6 )

Adltlvo • 12./08/2010 (Planilha de aditivos)
Aditivo - 25/11/2010 (Aditivo 10)
Adôtlvo - 21/02/2011 (Aditivo 111
Aditivo • 05/04/2011 (Aditivo 12)

Aditivo •
Aditivo •

1.10- Valor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima
(1%do valor total calculado no 1tem 19)

R$ 26.275A80,53

Fontes: Doe 20, Doe 21 e ICJ 0800.0043403.08.2
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22 CONTRATO
Celebrado com CONSÓRCIO Integrado pela CAMARGO CORREA
2.1 - Instrumentos Contratuais Jurídicos (ICJ)

0800.0087624.13.2, 8500.0000060.09.2 e
0800.0053457.09.2

Construção da Unidade de Coqueamento
2.2 - Objeto do contrato

Retardado da Refinaria Abreu e Uma
(UCR/RNEST)

2.3 ·Valor final estimado da obra
(calculado em sigilo pela PETROBRAS)

R$ 2.917.069.382,78

2.4 • Diretoria da PETROBRAS interessada

Diretoria de Abastecimento

Diretor

PAULO ROBERTO COSTA

2.5 · Empresas convidadas para a licitação e respectivas propostas
1)CAMARGO CORREARS3.~87 149.572 61
2) ENGEVIXRSJ 891.181 141 00
3) UTC Coii>Jt<lo </ EIVGEVIX
4)0ASRS 3.9S6 590.071,8!
5) ODEBRECHTCoo«>rclo c/OAS
6) MPE RS< 117.000.000,00
7) ANDRADE GUTIERREZ
8) GDK
9) lESA
10) MENDES JUNIOR

!)INTEGRANTE DOCARTEL
2 j iNTEGRANTE DOCARTEL
3) INTEGRANTE DO CARTEL
4)1NTEGRANTE DO CARTEL
$)INTEGRANTE DOCARTEL
6) INTEGRANTE DO CARTEL
7) INTEGRANTE DO CARTEL
8) INTEGRANTE DO CARTEL
9) INTEGRANTE DO CARTEL
10) INTEGRANTE DO CARTEL

11) PROMON

11) INTEGRANTE 00 CARTEL

12) QUEIROZ GALVÃO
13)SKANSKA
14)SOG
lS)TECHINl

12)/NTEGRANTE DO CARTEL
13)/NTEGRANTEDOCARTEL
14)/NTEGRANTEDOCARTEL
15) 1NTEGRANTEDOCARTEL

2.6 - Processo licitatório
Início

13/03/2009

Resultada

O Consórci o CNCC, composto pela CAMARGO
CORREA e CNEC, foi vencedor do certame

Signatários do contrato pela CAMARGO

EDUARDO HERMEUNO LEITE
DALTON DOS SANTOS AVANCI Nl

2.7 - Consórcio contratado

CONSÓRCI O CNCC

10%CNEC

Campos i ção do consõrci o
Data de assinatura do contrato

90% CAMARGO CORREA
22/12/2009

2.8 - Execução do contrato
Início

05/02/2010

Término com aditivos

Previsto para 28/04/2015

2.9 - Valor dos ICJs n•• 0800.0087624.13.2, 8500.0000060.09.2 e 0800.0053457.09.2 a ser
considerado para fins de cálculo da vantagem indevidamente recebida•
•valor Inicial ..-Adit fvos m;~joradores firmados durante a sest$o de PAULO ROBERTO COSTA (14/05/2004. 29/04/ZOlll

R$ 3.411.000.000,00

Valor inicial

Nenhum aditivo majorodorfoi firmodo durante o gestão de PAULO ROBERTO COSTA
Total

R$ 3.411.000.000,00

2.10 - V alor da vantagem indevidamente
recebida, conforme descrito acima

R$ 34.110.000,00

(1% do va lortotal calculado no ite m 2.9)
Fontes: OOc 20, Doe 21 e 10 8500.0000060.09.2
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Nestes termos, nos contratos e aditivos celebrados com a Petrobras S/A no
período em que PAULO ROBERTO COSTA exerceu o cargo de Diretor de Abastecimento de
Petrobras, a CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA efetuou o pagamento de vantagens indevidas no valor de ao menos R$ 60.385.480,53 (sessenta milhões, trezentos e oitenta e cinco
mil, quatrocentos e oitenta reais, e cinquenta e três centavos). Esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina vinculados à Diretoria de Serviços, os quais
serão objeto de ação própria, o valor total da propina chegaria a aproximadamente R$ 181
milhões.

SfNTESE DAS VANTAGENS INDEVIDAMENTE RECEBIDAS

Em ordem crescente de valores
INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO (lO)

0800.0087624 .13.2, 8500.0000060.09.2
0800.005 345 7.09 .2

VANTAGEM INDEVIDAMENTE RECEBIDA

R$ 26.275.480,53

0800.0043403.08.2

e

R$ 34.110.000,00

R$ 60.385.480,53

TOTAL
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V.2 - Os pagamentos realizados pela CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA para PAULO
ROBERTA COSTA. (a) via empresas de YOUSSEF, com util izacão das contas de passagem
das pessoas jurídicas SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS

e (b) diretamente para a COSTA

GLOBAL:

Conforme já exposto no capítu lo ITI, acima, o recebimento de vantagens in-cf'!!Vitla-s-porPAULO ROBERTO COSTA e pelas pessoas e agremiações políticas por ele indica-

das se dava de diversas formas, destacando-se principalmente quatro modalidades: 1) celebração de contratos simulados, com a indicação de falsos objetos, com empresas de fachada,
controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos diretos com empresa de consultoria de
PAULO ROBERTO, para o pagamento de "atrasados" após sua saída da empresa; 3) entrega de
numerário em espécie no escritório de YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou
PAULO ROBERTO; 4) depósito de valores em contas mantidas por ambos no exterior.

Nesta ação, tais pagamentos, realizados em todos os contratos

e aditivos

da PETROBRAS acima indicados, são comprovados por diferentes meios de prova, dentre os
quais os depoimentos de testemunhas e a confissão de corréus, os documentos apreendidos
em poder dos investigados, o patrimônio incompatível com a renda lícita dos empregados da
PETROBRAS, os contratos e notas fiscais fraudulentos celebrados com empresas de fachada e
as transações bancárias de movimentação do valor da propina em favor de tais empresas.

Neste item V.2, serão descritos os repasses de numerário efetuados pela
CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, com utilização das contas de passagem das pessoas

jurídicas SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS34 , em favor das empresas de fachada operadas
por ALBERTO YOUSSEF, a M.O. CONSULTORIA, a EMPREITEIRA RIGIDEZ e a GFD INVESTIMENTOS35.
34 O esquema de lavagem de ativos para pagamentos de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO
COSTA começou com a CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, por meio do Consórcio Nacional
Camargo Corrêa - CNCC, subcontratando diversos itens do projeto técnico da da obra da Unidade
de Coqueamento Retardado da refinaria ABREU E UMA para inúmeras empresas, dentre elas, a
SANKO SIDER LTDA, fornecedora de tubos de aço para a indústria, e SANKO SERVIÇOS DE
PESQUISA E MAPEAMENTO, ambas de responsabilidade de MARCIO ANDRADE BONILHO.
Há elementos que apontam que essas empresas foram indicadas por PAULO ROBERTO COSTA e
ALBERTO YOUSSEF. Isso porque YOUSSEF tinha relação próxima com PAULO ROBERTO COSTA,
com a CAMARGO CORREA e com MARCIO BONILHO, do grupo SANKO.
35 Ação Penal 5026212.82.2014.404.7000, Depoimento de Alberto Youssef, Eventos 1025 e 1101- Doe
13:
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O artifício usado para a movimentação dos recursos ilícitos consistiu em
transferências desses valores da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, ou via "Consórcio
Nacional Camargo Corrêa - CNCC", para as empresas SANKO juntamente com os demais,
que constituíram pagamentos lícitos, em razão de produtos realmente entregues pela SANKO
SIDER ao CNCC. Em seguida, as empresas SANKO transferiram para as contas das empresas
de YOUSSEF os valores ilícitos, destinados ao pagamento de vantagens indevidas.
Efetivamente, a SANKO SIDER entregou produtos que foram empregados
nas obras da UCR/RNEST, tendo o CNCC pago por esses produtos.
Todavia, desvelou-se que boa parte dos recursos transferidos pelo CNCC às
empresas SANKO consistiram em vantanges indevidas que seriam destinadas a PAULO ROBERTO COSTA, movimentados em favor daquelas com suporte em causa econômico-comercial inidônea (por serviços não prestados).
A respeito desse último aspecto, cabe pontuar as conclusões do laudo
1786/2014- SETEC/SR/ DPF/PR36, que evidencia o pagamento por serviços não prestados37•
O laudo concluiu que tanto a SANKO SIDER como a SANKO SERVIÇOS figuraram como prestadoras de serviços ao CNCC na obra da UCR/RNEST. O total envolvido nesses serviços é de R$ 38.750.000,00, com base em contratos/pedidos de compras de serviços
e notas: fiscais de serviços, relativos ao período de 21/10/2010 a 26/9/2012. Dentre as descobertas dos peritos, identificaram-se as seguintes inconsistências, as quais foram corroboradas
pelo laudo pericial 79/2014- SPENPGR38:
"(...]

Defesa de Mareio e Murilo: - Há uma questão que precisaria ser esclarecida. Quando o senhor se
refere que parte do dinheiro recebido da Sanko era a título de comissões pelo serviço prestado e
uma parte seria para repasse, segundo suas palavras, à agentes públicos ou outras pessoas, a
pergunta que eu lhe faço é a seguinte: esse suposto repasse teria sido feito a essas empresas
por sua indicação? A essas empresas que eu digo é MO e GFO, por sua indicação?
Interrogado: - Sim. Eu é que faria ... eu é que fazia as indicações pra onde ele mandava esses
valores.
Defesa de Mareio e Murilo: - E posteriormente a esses depósitos, esse recurso destinado a repasses ficava com o senhor?
Interrogado: - Não. Esse recurso, quando eu viabilizava ele em espécie, eu repassava esses valores para Paulo Roberto Costa, por intermédio do Genu ou do seu genro, e o que era parte
dos agentes públicos, eu repassava aos agentes públicos.
[ ...)".
36 Doe 42 - Autos n° 5026212-82.2014.4.04.7000, Evento 968.
37 Doe 42 -Autos n° 5026212-82.2014.4.04.7000, Evento 968, p. 23/32.
38 Doe 43 - Autos n° 5026212-82.2014.4.04.7000, Evento 1104- LAU13.
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i) os ser viços supostamente prestados pelas empresas SANKO ao CNCC seriam referentes à preparação de documentação técnica no tocante ao material comercializado pela SANKO SIDER. Ocorre que nas notas ficais os serviços são descritos de forma genérica, somente como "prestação de serviços";
ii) tais serviços estariam relacionados, na sua quase totalidade, ao fornecimento de tubulações para a obra da UCCR/RNEST. Todavia, não há correspondência entre o
período do pagamento dos serviços pelo CNCC e o fornecimento dos materiais pela SANKO
SIDER. Ocorreram dois pagamentos por serviços no ano de 2010, no valor de R$ 8 milhões,
ao passo que o primeiro faturamento de tubulação da SANKO SIDER para o CNCC aconteceu
somente no ano de 2011. Indagado pelos peritos a respeito disso, o representante do CNCC
informou que tal se devia a um adiantamento para que a empresa SANKO SIDER pudesse
acompanhar a produção dos tubos solicitados por pedidos no ano de 2010. Só que o período mais antigo de compra de tubos data de 8/11/2010, sendo que o primeira transferência
por pagamento por serviços deu-se em 26/10/ 2010, no valor de R$ 2 milhões. Portanto, o
CNCC já tinha pago um valor representativo em serviços para a SANKO SIDER antes mesmo
de efetuar o primeiro pedido de t ubulação. E, de acordo com o laudo pericial 79/2014 -

SPEA/PGR, no dia seguinte, 27/ 10/2010, a SANKO SIDER emit iu duas TEDs, num total de
R$ 1,150 milhão, para contas da M039.

iii) nos pedidos de compras de materiais, consta que já fazia parte do fornecimento de mercadorias a prestação dos serviços correlatos. Dessa forma, tanto nos pedidos
de compras de mercadorias como nos pedidos de serviços houve a indicação de pagament os pelos mesmos serviços. Não fosse isso, os peritos apuraram, inclusive a partir de infor-

mações da PETROBRAS, que a prática no mercado é que a tubulação seja vendida acompanhada da documentação técnica correspondente, o que não justifica o pagamento em separado por tais serviços.
iv) nos relatórios de inspeção e recebimento analisados por amostragem,
consta que a empresa responsável pela realização das inspeções técnicas da tubulação (prin cipal escopo dos serviços supostamente prestados pelas empresas SANKO) é outra (a TÜV
RHEINLAND) e as empresas SANKO não possuíam registro com a TÜV para a realização desses serviços.
39 Doe 4 3 - Autos n° 5026212-82.2014.4.04.7000, Evento 1104- LAUB, p. 7.
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v) não foram identificados custos alocados diretamente

'

à prestação de ser-

viços nos demonstrativos contábeis das empresas SANKO, o que normalmente deveria ocorrer. Isso quer dizer que na contabilidade das empresas SANKO não havia o reconhecimento
de custos para os serviços supostamente prestados ao CNCC. Questionadas sobre isso pe-

los peritos, as empresas apresentaram "demonstrativo gerencia l de custos dos serviços no
projeto CNCC'. Mas a análise desse demonstrativo indicou que os custos e despesas alocados aos serviços são incompatíveis com as receitas correspondentes. lsso porque a maioria
desses custos (70%) está vinculada a pagamentos realizados às empresas de fachada MO,
TREVISO, GFD e RIGIDEZ, sendo grande parte à MO (43%). Isso chama a atenção porque essas empresas não têm qualquer relação aparente com a natureza dos serviços supostamente
prestados. Além disso, na sede da ARBOR CONTÁBIL (empresa que fazia a contabilidade de
YOUSSEF), foram encontrados documentos apontando que a MO teria executado serviços de

inspeção em empresa que foi uma das fornecedoras de tubos revendidos pela SANKO SIDER
ao CNCC (a SCHULZ AMÉRICA LATINA), bem como efetuado a qualificação de fornecedores
no exterior, o que é inviável, haja vista que a MO era de fachada, não dispondo de estrutura,
pessoal ou qualificação para executar serviços desse porte. A inspeção de materiais e a qualificação de fornecedores no exterior faz parte do escopo dos serviços que as empresas
SANKO teriam prestado ao CNCC.
vi) também é digno de nota que, além dos pagamentos do CNCC às empresas SANKO, foi identificado um pagamento de R$ 3,6 milhões da CAMARGO CORRÊA à
SANKO SIDER. O pagamento ocorreu em razão de contrato que previa a entrega de produtos
e a prestação de serviços com parcela significativa a eles relacionados, mas cuja venda dos
materiais não chegou a ser concretizada, embora tenha havido o pagamento pelos serviços
no montante indicado. Questionada sobre isso, a CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA afirmou que o valor teria por objeto a elaboração pela SANKO SIDER de um "vendar list". Contudo, conforme documento apreendido na sede da ARBOR CONTÁBIL, vê-se que o pagamento
dos R$ 3,6 milhões referia-se a serviços prestados no interesse da REPAR. Foi constatado
que, logo após o pagamento desse valor à SANKO SIDER, houve a sua movimentação para a
MO, por meio de dois pagamentos. Assim, essa transação possui os mesmos indícios de inconsistência vistos nas transações acima 40 •
40 Embora esse pagamento não possa ser imputado a título de lavagem no fato, dado que, tudo
indica, tenha provindo de contrato referente a outra obra da PETROBRAS (a REPAR) e não do
contrato da UCR/RNEST, este objeto da denúncia no ponto dos crimes antecedentes, serve como
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vii) além disso, comparando-se a receita dos supostos serviços das empresas SANKO com os repasses delas

à

MO e

à GFD, verifica-se

que há correspondência dos pa-

gamentos (do CNCC às empresas SANKO) com as transferências (à MO e à GFD) de modo sucessivo e sequencial, praticamente idêntico. Veja-se que as receitas desses serviços (valores
recebidos pelas empresas SANKO do CNCC) somam R$ 38.750.000,00 no período (10/2010
a 12/2013), enquanto os pagamentos para a MO e para a GFD somam R$ 37.725.548,35

41

.

Ou seja, praticamente todo o valor (97%) recebido pelas empresas SANKO do CNCC a título
de serviços prestados foi repassado, na verdade, para empresas de fachada.
Por fim, ALBERTO YOUSSEF, em depoimento na Ação Penal 502621282.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101), confirmou que as empresas SANKO foram usadas
pela CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA para repasse de valores ilícitos por meio de notas
42

de serviços por aquelas emitidas

.

Descrevem-se também neste item V.2 os repasses de numerário efetuados
pela CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA diretamente para a pessoa jurídica COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., de propriedade de PAULO ROBERTO COSTA.
Para justificar os repasses diretos a PAULO ROBERTO COSTA, foi celebrado
elemento, junto com os demais, a corroborar as conclusões aqui expostas, no sentido de
movimentação de valores por serviços relativos a obra da PETROBRAS não prestados à SANKO
SIDER e, em seguida, transferência de valores para a MO.
41 Ilustrativo dessa correspondência o gráfico da p. 29 do LAUDO 1786/2014-SETEC/SR/DPF/PR (Doe
42).
42 Cite- se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de ALBERTO YOUSSEF no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...)

.Juiz Federal: - Mas a Sanko mesmo assim fornecia, vamos dizer, produtos pra Camargo?
Interrogado: -Sim, a Sanko forneceu praticamente todo o material de tubulação e conexão pra
obra da RNEST, da Camargo, que foi, se eu não me engano, a obra de Coque. E, devido a ter ganho
este direito de fazer o fornecimento, foi pedido a Sanko que fizesse um repasse para que eu pudesse pagar os agentes públicos e Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- Isso foi feito através das notas de prestação de serviços da Sanko?
Interrogado: -Na verdade, parte desses valores foram feitos através de nota de serviço, parte realmente os serviços foram executados. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, a Vossa Excelência, que realmente a Sanko executou esses serviços. Realmente a Sanko forneceu os equipamentos pra Camargo Correia, mas foi colocado um acréscimo nesse valor das notas de serviço pra
que ele pudesse me fazer o repasse.
[...]."
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contrato entre a CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA e a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA41.
Conforme o depoimento judicial nos a utos n° S026212.82.2014.404.7000,
PAULO ROBERTO COSTA afirmou que tal avença foi utilizada tão somente para dissimular a
o rige m ilícita d e vantage ns indevidas "atrasadas" refe rente

à época

em que ele ocupava o

44

cargo de Direto r de Abastecimento da Petrobras

43 Doe 44.
44 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[ ...]

Ministério Público Federal: - Sim. Nós temos aqui uma plani lha que foi apreendida no escritório,
relacionando contratos da Costa Global, ela está nos autos 5014901-92.2014.404.7000, evento 42
do anexo 8, ela menciona um contrato que teria sido firmado entre a Costa Global e a Construtora
Comércio Camargo Corrêa, no valor de 100 mil reais mensais por 30 meses. Esse contrato
especificamente ele foi um contrato que visou o recebimento de propinas pelo senhor após a saída
da Diretoria de Abastecimento?
Interrogado: -Sim. Com exceção de uma consultoria que eu prestei a Camargo Corrêa, que eu
avaliei alguma coisa como 100 mil reais, o restante, a resposta é sim.
Ministério Público Federal:- Existe também um outro contrato que relaciona a construtora Camargo Corrêa, de número 10 dessa planilha que é no valor, foi celebrado um pouco antes, no valor
de 6 mil reais por 12 meses. Seria esse que o senhor se refere?
Interrogado: -Não. Fora esse, teve esse de consultoria, que é um valor muito pequeno, mas daquele de 3 milhões aproximadamente 100 milhões foi, 100 milhões... de 3 milhões, aproximadamente 100 mil foi trabalho realizado.
Ministério Público Federal: - E desse valor de três milhões, o senhor pode dizer se parte desse valor adveio de recursos recebidos pela Camargo Corrêa na obra da refinaria Abreu e Lima?
Interrogado: - Eu não posso garantir que seja só Abreu e Lima, porque a Camargo Corrêa prestou
serviço a várias outras obras da Petrobras, eu não tenho como dar essa resposta porque essa informação eu não tenho.
Ministério Público Federal: - Vou reformular ela então. O senhor, esse cálculo do percentual que
era devido ao senhor. depois da saída da Diretoria de Abastecimento, ele fo i efetuado de acordo
com as obras q ue ainda estavam em andamento, seria isso?
Inte:rrogado: -É, vamos pegar o exemplo específico ai da Camargo Corrêa. Camargo Corrêa estava
executando o serviço dentro da refinaria Abreu e Lima. Quando eu saí da Petrobras, em abril de
2012, a refinaria Abreu e Lima estava com cerca de 30% realizado. 70% foi realizado depois da minha saída de lá. Obviamente, que após eu sair da Pet robras, 1 ninguém mais, não houve mais,
aporte nenhum para mim. Vamos dizer, de abril de 2012 para frente, em relação a coisas que estavam sendo realizadas daquela data para frente. Esses depósitos são coisas que foram realizadas
para trás. Então eram pendências não realizadas até abril de 2012. Não teve depois de abril de
2012, eu não era mais diretor, a Camargo Corrêa ou qualquer empresa não ia fazer nenhum repasse para mim se eu não era mais diretor da companhia. Então, todos esses repasses eram referentes
a serviços realizados anteriores a abril de 2012.
Ministério Público Federal: - E o cálcu lo desse repasse era efetuado de acordo com o que o senhor falou, tão logo a empreiteira recebia o pagamento da Petrobras, era deduzido 1% e distribuído na forma que o senhor explicitou, seria rsso?
Intenogado: - Perfeito. Normalmente dez dias, uma semana, aproximadamente isso.
Ministério Público Federal: - Esse valor de três milhões eram referentes a pagamentos que tinham sido efetuados a Camargo Corrêa antes da sua saída da Diretoria de Abastecimento.
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Por força do referido contrato fictício com a COSTA GLOBAL, a CONSTRU-

TORA CAMARGO CORRÊA pagou a PAULO ROBERTO COSTA vantagens indevidas no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

EM SUMA, para promover o pagamento das vantagens indevidas ajustadas
nos contratos descritos no item V.l, a CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, com a utilização
das contas de passagens da SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS, repassou a quantia de R$

36.218 .387,75 (trinta e seis milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e sete reais,
e setenta e cinco centavos), a título de vantagens indevidas para PAULO ROBERTO COSTA.
Para tanto as pessoas jurídicas SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS receberam pagamentos superfaturados do CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORRÊA e da

CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA e posteriormente efetuaram ao menos 128 repasses
dos valores excedentes para as empresas de fachada operadas por ALBERTO YOUSSEF.
Acrescente-se também o fato de ter sido firmado pela CONSTRUTORA CA-

MARGO CORRÊA um contrato com a pessoa jurídica COSTA GLOBAL, que justificou ao menos 13 transações bancárias diretamente a PAULO ROBERTO COSTA, no valor total de R$

2.875.022,00 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil. vinte e dois reais).
Na época em que ocorreram os repasses por meio de transações bancárias,
estavam vigentes diversos contratos da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA com a PETRO-

BRAS, acima identificados e descritos (item V.l). A data de celebração com a PETROBRAS dos
45

contratos e aditivos descritos acima variou de 07/07/2008

a 15/02/201246, enquanto os re-

passes para empresa de fachada, como se demonstrará, foram feitos de 23/07/2009 a

20/12/2013.
mas que ainda não haviam sido repassados ao senhor.
Interrogado: ·Perfeito.
Ministério Público Federal: - É, o senhor sabe dizer se esse pagamento de três milhões foi efetua·
do, até quando, integralmente ou parcialmente?
Interrogado: -Já foi efetuado, foi feito integral, até final de 2013 ainda tinha uma pendência, e foi
quitado em final de 2013.
Ministério Público Federal: - Houve um adiantamento então, porque a previsão era de 30 meses
após...
Interrogado: -Houve um adiantamento. Perfeito.
[ ...)."
45 Vide 10 0800.0043403.08.2, em mídia a ser depositada na secretaria.
46 Vide no Doe 21 o aditivo referente ao JCJ 0800.0043403.08.2 celebrado em 15/02/2012.
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É certo que as transações bancárias identificadas até o momento não aicançam o montante de 1% dos contratos firmados entre a CONSTRUTORA CAMARGO
CORRÊA e a PETROBRAS. Não obstante, a certeza da ocorrência dos pagamentos em relação a todos os contratos de interesse da Diretoria de Abastecimento com as empresas
cartelizadas advém do conjunto das provas coligidas nos autos.

A identificação das transações bancárias sem qualquer justificativa plausível,
realizadas no período de vigência dos contratos acima mencionados, ainda que em valor menor que o montante total das vantagens indevidas recebidas em razão do cargo de PAULO
ROBERTO COSTA, constitui mais uma prova de que os pagamentos realmente ocorreram da

exata forma descrita por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.
A seguir, são descritos os repasses de numerário efetuados pela CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, (a) via contas de passagem das empresas SANKO SIDER e

SANKO SERVIÇOS, em favor da M.O. CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e GFD INVESTIMENTOS, (b) e em favor da COSTA GLOBAL, assim como os contratos fraudulent os e as notas fiscais "frias" utilizad os para dissimular a verdadeira razão dos repasses.
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A· Primeiramente, a CAMARGO CORREA repassa dinheiro para a SANKO SIDER
Por meio da compra superfaturada de tubos!: conexões e aquisição de serviços ficdclos

A.l· Pagamentos superfaturados efetuados pelo CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORREA
(CNCC) em favor da SANKO SI DER
11)26/10/2010
21)20/ll/2010
31)17/01/2011.
4 9) 31/01/2011
5')16/0l/2011
61)16/0l/2011.
71) 16/03/2011

R$ 2 .000.000,00
R$ 5 .631.000,00
RS 5.912.550,00
R$ 242.228,58
RS 147.757,22
R$ 37.255,23
R$ 28.432,38
RS 24.084,75
RS 20.288,28
R$12.423,71
R$ 12.192,71
RS 8.616,96
R$ 7.840,73
R$ 7.547,52
R$ 6 .893,06
R$ 92.883,75
R$ 5.339,92
R$3.387,02
R$4.729.42
R$ 689,09
R$ 1.047,75
R$ 3.933.36
R$ 3.245,84
R$ 4.725,19
RS 1.581,39
R$ l.SéO,OS
RS 68.294,58
R$68.945,61
R$ 65.593,79
R$ 52.395,15
R$ 75.486,19
R$ 39.296,36
R$ 39.815,20
R$ 8. 145.903,76
R$ 70.711,68
RS 63.148,14
R$ 33.373,80
RS 22.962,96
R$ 3.000.000,00
RS 3.000.000,00
RS 37.47 4,08
R$ 20.024,28
RS 9.120,76
R$ 8.337,78
R$ 30.936,36
R$ 662.570,12
R$ 3.385.000,00
R$ 1.097.235,94
R$ 484.656, 13
R$ 1.276.360,00
R$ 120.508,16
RS t .276.36o.oo
RS 1.276.360,00
R$ 1.276.360,00
R$ 1.276.360,00
R$ 5.026.098,.41
RS 2.772.751,52
RS 407,087,09
RS 1.893.719,50
R$ 1.457.344,01
R$ 1.554.428,30
R$3.082.153,79
RS 50.272,86
R$ 39.755,78
R$10.244, 70
RS 33.289,73
RS 12.577,32
RS 24.310,7 3
A.$17.527,86
RS 23.370,48
R$ 5.298,89
A.S 76.026,11
R$ 102.459,55
R$ 81.463,55
A.$ 76. 197,36
R$ SL429,74
RS 1.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1,281.982,01
R$ 1.855.060 53

81)16/03/2011
91)16/03/2011

101)16/(3/2011
111)16/Cl/2011
12')16/C3/2011
131)16/Cl/2011

141)16/Cl/201-1
1St)l6/C3/2011

161)16/C3/2011
171)16/ftl/201 1

181)16/(3/2011
191) 16/Cl/2011

20t)t6/C3/201 1
21')16/Cl/20 11

221)16/C3/2011
23t )t6/C3/201 l
241)16/Cl/2011
1St) 16/Cl/2011

2St) 1&/Cl/2011
271) 16/c-3/2011
281)16/C3/2011
291)16/Cl/2011
30•)16/Cl/2011

31')16/03/2011
321)16/03/2011
33') 16/(ll/201 1

341)28/03/2011
3SI)l6/C4/2011

361)26/04/2011
371) 26/C4/201l
38t) 26/C4/10ll
391) 27/(]4/2011

40t) 16/05/2011
4tt) 16/0S/1011
421) 16/05/2011
431)16/05/2011
441) 16/05/2011
451)26/CS/2011
461) 16/ClS/2011
471)27/06/2011
481) 27/06/2011
491)18/07/2011
501)26/07/2011
511)26/C7/2011
521)26/C7/2011
531)26/07/2011
54•) 26/07/2011
S5t)27/C7/2011
561)27/07/2011
57') Ol/ll8/2011
581) 16/C8/2011
59t) 22/08/2011
601) 26/08/2011
611)26/09/2011
621)05/10/2011
631) 26/10/2011
641) 26/10/2011
651)26/10/2011
661)26/10/2011
671) 26/10/2011
68')26/10/2011
691) 26/10/2011
701) 26/10/2011
7 1') 26/10/2011
721)26/10/2011
731)26/10/201 1
741)26/10/2011
7St) 26/10/2011
76• )26/10/2011
771) 27/10/2011
781) 16/12/2011
790)16/12/2011
ao• 16 1212011
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811) 16/12/2011
82') 27/12/2011
83')27/1212011
84' 116/01/2012
851) 18/01/2012
861) 18/01/2012
87' 118/01/2012
881)18/01/2012
891)26/01/2012
90' )26/01{2012
91' 126/01/2012
92' 116/02/2017
931)27/02(2012
94'112/03/2012
951)16/03/2012
961126/03/2012
971102/04/2012
98'116/04/2012
999:) 26/04/2012
lOOt) 26/04/2012
101') 21104/1012
.1 021) 161()5/2012
103'128/05/20 12
104' ) 28!05/20 12
10511) 18/06/2012
1069) 18,106/2012
1079) 18106/2012
1089) 18/06/2012
1091116/07/2012
1101)17/07!2012

R$1.632.516,23
RS 102.400,20
RS 12.368,31
R$ 3.192.904,27
R$ 312.483,75
R$ 64.940,15
R$ 68.686,24
R$ 39.814,57
RS 2.309.603,61
R$ 1.000.000,00
R$3.661.378,65
R$ 327.940.0~
R$ 17,500,44
RS 4.081.221,17
R$ 2.264.453,87
RS 524.972,27
R$ 6 .846.885,96
R$ 1.072.349,17
RS 530.054,06
R$ 2.300.271,30
R$ 2.570.9 18,22
RS 9 .438,00
RS 80.884,64
RS 1.416.228,65
R$ 275.795,05
R$ 262.042,62
RS 217.689,91
RS 5.545,46
RS 898.025, 22
RS 641.233,32
RS 1.675:934,02
R$ 868.941,53
RS 326.924,48
R$146.567,62
R$ 3.047.839,43
RS 683.629,13
RS 101.870t79
R$ 63.601.46
RS 53.627,79
RS 2.130.878,84
R$ 1.683.796,80
RS 397.379,31
RS 327.714,20
R$ 435.812,97
R$ 277.920,41
R$ 46.948,65
RS 1.500.000,00
RS 3.810.271,34
RS 941.211,53
RS 118.466,36
RS 218.888,43
R$912.155,78
R$ 674.839,41
R$ 150.038,62
RS 252.070,31
RS 216.081, 17
RS 400.970,40
R$ 220.000,00
R$ 3.880.975,12
R$ 458.472,06
R$ 454.994,82
R$ 851.000,00
RS 825.511,00
R~ 130.090,87
RS 3.081.000,00
RS 1.098.000,00
RS 1.663.500,00
RS 2.455.326,22
RS 3.269,99
R$ 2.665,34
R$ 2.814,77
R$ 360,08
RS 3.599,22
RS 2.453.411,93
R$ 2.544.417,86
R.$ 504.304,41
RS 891.827,30
R$ 789.624,20
R$ 521.505,10
R$ 2.446.556,07
R$1.861.394,81
R$ 1.779.082,32
R$ 6. 112.069,57
R$ 3.6$5.105,19
R$ 2.728.993,11
RS 1.365. 790.03
R$ 1.301.344,28
RS 426.712,93
R$ 1.200.008,11
R$ 2.001.350,27

11111~/07/2012

-

-

-

1121)23/07/2012
113'108/08/2012
1141)08108/2012
115' 108/08/2012
1161)09J()8/2012
117'109/08/2012
118')10/08/2012
1191110/08/2012
120'117/08/2012
1219)17,()8/2012
122' )21J08/l012
123' 121/08/20 12
1241)24108/20 12
1251)24/08/2012
126')24108/201 2
127' )24/08/20 12
128' )27J08(2012
1299) 04109/2012
130' 104/09/2012
1311)05,()9/2012
1321112/09/2012
1339)12,()9/20 l2
1341) 12/09/2012
1351) 19109/2012
1360)19/09/20 12
1371)25/09/2012
1389) 25/09/2012
139' )25/09/20'12
1401)08/10/2012
1411) 08/10/2012
1421) 16/10/2012
14311 16/10/2012
1441) 16/10/2011
1451)16/10/2012
1461)16/10/20 12
147') 16/10/2012
1481) 30/10/2012
1491) 30/10/2012
1501)30/10/20 12
1511130/10/2012
1521) 30}10/20 12
153'130110/2012
1541)08/11/2012
1S51) 14/11/2012
1561) 23/11/2012
1571}05112/2012
1581l05/12/20ll
1591)05/12/201 2
1601)05/12/2012
1611) 17/12/2012
1621) 21112/2012
1631121/12/2012
1641)09101/2013
1651}09}01/20 13
1661109/01/2013
1671)09/01/20 13
1681}09/01/2013
1699)04}02}2013
1709 15/02/2013
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171'}05/03/l:OH
1721)13/03/2013
1731)14/0S/2013

R$ :J. OU!f. 6H,/U

R$ 5.831.258,04
R$ 740.650,00
R$ 2.348.523,12
R$ 325.085,68
R$ 248.492,65

174' )18/116/2013
1751) 18/07/2013
1769) 18/07/1013
1771)30/07/2013

RS 40.S08,97

178t) 30/07/2013
179• ) 02/119/2013

RS 33.757,48
R$ 122.728,12
RS 74 .305,40
R$ 5.291,30

180 ')23/10/2013

1810)23/10/2013
182')26/12/2013

Total

RS z.ooo.ooo,oo

R$ 184.341.013.42

A.2 • Pagamentos superfaturados efetuados pela CONSTRUÇOES E COM~RCIO CAMARGO CORREA
em favor da SANKO SIOER
llii)29/0l/2009
21) 26/06/2009

R$ 16. 124,87
R$ 5.033,70
R$ 17.707,20

30)26/06/2009
4 t) 2 2/07/2009

R$ 3.600.000,00

5!)28/09/2009
6')26/10/2009

R$ 840,66
R$ 1.504,40
R$ 147,00
R$ 8.240,40
R$ 753,75

7') 18/03/2010

8t) 18/03/2010
9')27/12/2010

Toul

R$ 3 .650.351,98

Total dos pagamentos superfaturados
efetuados pelo CONSÓRCIO CNCCe pela
CAMARGO CORREA em (avo r da SANKO
SIDER

R$ 187.991.365.40

B-Em segui da, a SANKO SIDER repassa o excedente de dinheiro
para EMPRESAS DE FACHADA
O que e: repassado equlville ao excedente dos pag;)ment os superfaturados explicitados no quadro .acima

8.1- Transferências bancárias da SANKO SIOER para a M.O. CONSULTORIA
1'-) 23/07/2009

R$ 1.501.600,00
R$ 35.000,00
R$ 4 .990,00
RS 4 .990,00

21)02/119/2009
31)08/051/2009
4!!)08/09/2009

51)08/09/2009
61)08/09/2009

R$70,00
R$ 4.990,00
RS 4 .990,00
R$ 4.990,00
R$ 4.990,00
R$ 4.990,00

7')08/09/2009

8')08/09/2009
91)08/09/2009
10')08/09/2009
111) 08/09/2009

R$ 65.000,00

U t ) 14/09/2009
131) 17/09/2009

RS 300.000,00

14')21/09/2009
15')22/09/2009

RS 37.800,00

R$ 77.800,00

161)22/09/2009

R$ 4.90 0,00
R$ 4.300,00

17t)22/09/2009
181)22/09/2009

RS 4 .900,00
RS 4.900,00

19'-) 22/09/2009

26')18/01/2011

R$ 4.900,00
R$47.034,78
R$ 112.000,00
R$ 5 20.000,00
R$ 630,000,00
R$ 1.912.000,00
RS 500.000,00
R$ 850.000,00

27!)18/01/2011
281)21/01/2011

R$ 862.000,00
RS 106.829,82

29')24/02/2011

R$ 2 27.660,00
R$ 1.078.000.00
R$ 213.658,91
RS 79.681,00
R$ 371.750,00
R$ 768.443,80
RS 1.639.779, 11
R$ 271.045,37
R$ 1.093.352,50
R$ 546.601,17

201)23/09/2009
2 11)01/10/2009
221) 27/10/2010

23')27/10/2010
24.1)21/12/2010
25!) 14/01/201 1

309)29/03/2011
3 11)29/03/2011

32' )31/03/2011
331)29/04/2011
3411)17/05/2011
351)17/0S/2011
361 ) 27/06/2011

371)28/06/2011
38')29/06/2011
u • )l9/07/J:Oll

R$ •U7.27S:,l1

401)27/07/2011
419)28/07/2011

RS 1.639. 780,05

42' )28/07/2011
431)28/07/2011

RS 54.660, 12

4 4• )29/07/2011
451)02/08/2011

RS 33.637,72

R$ 109.319,30
R$ 700.945,21
R$ 96.200,94
R$ 386.690,23

46t)03/08/2011
471)04/08/2011

RS 320.000,00

4 8'- 04/08/2011

R$96.755,94
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491}25/08/2011
50')26/08/2011
511)26/08/1011

R$ 131.183.53
R$317.025,30
R$ 278.489,55
RS 1.322.755,69
R$ 765.234,13
R$ 874.569,'38
R$ 918.500,00
RS 649.462,93

521)29/08/2011
53')29/08/2011
541)29/08/2011
551)19/lD/2011
561)20/12/2011
571)20/01/2012
581)28/03/2012

R$ 649.462,93

RS 43.856,11

R$ 23.752.740,83

Total

8.2- Transferências bancárias da SANKO SmER para a EMPREITEIRA RIGDEZ
11)21/1l/2010
2'}07/01/2011.
31)07/01/201t
41)07/01/2011
51)07/01/2011
61)07/01/2011

R$ 935.000,00
RS 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00

RS 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00

79)07/01/2011
81)07/0 1/2011
9!)07/01/2011
101)07/01/2011

RS 1.000,00
R$ 4.900.00
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00

111)07/01/2011
121)07/01/2011
131)07/01/2011
141)07/01/2011
151)07/01/2011
161)07/01/2011
171)07/01/2011
18')07/01/2011

RS 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00
R$4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4,900,00
RS 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 44.000,00
R$ 7.000.00
RS 200.000,00
R$ 15.100,00
R$ 500.000,00
RS 500.000,00
RS 1.181.074,00

191)07/01/2011

20')07/01/2011
211)07/01/2011
22t)07/01/20ll
231)07/01/201.1
241)07/01/2011
251)07/01/2011
261)07/01/2011
27*)10/01/2011
281)02/08/201l
291) 03/08/2011
301)04/08/2011

R$ 3A86.074,00

Total

8.3 ·Transferências bancárias da SANKO 51DER para a GFD INVESnMENTOS
RS 525.560,00
RS 1.618.912,50
RS 280.000,00
R$ 500.000,05
RS 200.000,• 6

11)28/10/2011
2')19/12/2011
)1)20/01/2012.
49)13/05/2012.
51)20/o;/2012

R$ 3.124.473,01

Total
Tot al dos repasses efetuados pela SANKO

SIDER para EMPRESAS DE FACHADA em nome
do CONSÓRCIO CNCC e da CAMARGO CORRÉA

R$ 30363287,84

Observoçôts:
1. O CONSÓROO NACIONAL CAMARGO CORREA (CNCC) é composto por CAMARGO CORREA (90!1) e
CNEC(lO%).
2. O lau:io pericial nV 1786/2014 (Doe 42), às fls. 24/25 constatou Irregularidades na relaç~o
entre a SANKO Sl DER e o CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORRE.A, ta i$ como pagamentos
Injustificados e pagamentos em dupllcidade. O laudo também aponta uma possfvel fraude
na apro~ção da SANKO SI DER como fornecedora da PETROBRAS.
3. O referido laudo também Identificou que RS 3.600.000,00 {três miHlões e seiscentos mil
reais) depositados no dia 22/07/2009 pela CONSTRUÇ0ES CAMARGO CORREA S/A para a SANI<O
SIOER se referiam a valores Indevidos provenientes da REPAR, conforme tabela apreendida
no curso das Investigações, sendo certo que, deste valor, R$ 3.200.000,00 (três milhões e
duzentos mil rea i s) foram logo na sequência repassados para a M.O. CONSULTORIA.
Font~s:

l. Does 45 eU (Repasses da SANKO SI DER para as empresas de fachada operadas por
YOUSSEF)
2. Doe 45 (Relatório SPEA 53/2014, an~li.se da documenlação bancâria da SANKO SI DER)
3. Doe 41 (Relatório SPEA 41/2013, análise da documentação banc:ária da GFO INVESTIMENTOS)

4. Doe 42 (laudo nR L786/2014 elabora elo pela Pol ida Federa l nos Autos nR
5026212.82.2014.404.7000para analisar as atividades comerciais e movimentações bancá nas
das empresas do GRUPO SANKO~

5. Ooc-4S (Análise da documentaç~o ba ncâria da M.O. CONSULTOR IAI
111 I
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A· Primei ramente, o CAMARGO CORREA re passa o dinheiro para a SANKO SERVIÇOS
Por melo do ~& ~mento por urviçm flctidos
A.l · Pagamento s efetuados pelo CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORREA (CNCC)
em favor da SANKO SERVIÇOS por serviços fictícios
1 1) 18/10/2011
z t ) 18/lG/2011

RS Lsoo.ooo,oo

31)27/10/2011
41)16/04/lOU

R$ 2.910.950,00
R$ 1.8"30.075,00
R$ 938.S00,00

R$ 4.000.000,00

5'126/09/2012

Total

R$11.179525,00

8 • Em seguida, a SANKO SERVIÇOS repassa o dinheiro para EMPRESAS DE FACHADA

8.1 ·Transferências bancárias da SANKO S( RVIÇOS para a M .O. CONSUlTORIA
1')22/03/1.012

R$ 556. 149,00

Zt)27/0"-/20U
3")27/01./2012.
41)30/0</1.012
51)15/01/1.012
611)11/07/2012
71)23/01/1.012
81)05/10/2012
91)08/01/2013
10')10/07/2013
111)01/08/2013
121)01/08/1.013
131)01/08/2013
141) 06/08/1.013
151)09/08/2013
161) 11/12/2013
171)11/ll/1.013
18'111/12/2013
191)11/12/2013
201)11/12/2013
211)11/12/1.013
229) 11/12/2013
23')11/12/2013
24') 11/U/2013
251)11/12/1.013
26•) 19/11/ZOU
2 71) 20/12/2013

R$ 281.550~00

RS 170.000,00
RS 281.550,00

RS 40 .433,55
R$ 26.000,00
RS 163.978,47
R$ 407.212,33
R$ 291.224,16
R$ 94.949,92
R$ 168.000,00
R$ 58.000,00
AS 18.704,49
R$ 79.763,11
R$ 140.000,00

R$ 4.999,99
R$4.999,99
R$4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99

R$ 4.999,99
R$4.999,99

R$4.999,99
R$ 4.999,99

R$ 4.999,99
R$ 50.000,00

R$ 57.707,32

Total

R$ 2.935.222,25

8.2 ·Transferências bancárias da SANKO S'ERVIÇOS para a GFD INVES"TlMENTOS
tt) 02/0S/201Z
R$ 656.950,00
2•) 13/06/2012.

RS 4 57.518,75

3')20/07/2012
4t)ll/07/2012
50)19/10/2012
61) 1S/03/1.0U
7'} 18/03/2013
81) 19/12/2013

RS 700.000,00
R$ 163.000,01

R$ 400.000,00
R$ 350.060,50
R$ 92.348,40

R$ 100.000,00

Total

R$ 2.919.877,66

Total dos repasses efetuados pela SANKO

~~.:!ç~:ic~"s:~~BN~c~~~~~~~~~o

R$ s.sss.o99,91

CORREA {CNCC)
Observações:
1. O CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORREA (CNCCI é composto por CAMARGOCORREA (90") e CNEC(lO%).

1 . Atente·.se que~ SANKOSERVIÇOSOEPESQUISAE MAPEAMENTOt.TDAse encol"'tra,vi inat.lv.t i tê 31/l2/2010e:
tinha ummodestocapltal socia l de RS 3.000,00 (três mLI reais). Aut111uç1o de,ta pessoajurld lca como
empresa de f,achada fica ainda ma1s ev1dent~ quando se constata que em 20U o CONSÓRCIO NACIONAL

CAMARGOCORREAfol o ümcodeposhante da SANKOSERVIÇOS, que, por sua ..,e;z, repassou crotnde p a rte des.se
valor pera a M.<l. CONSULTORIA.
Fontes:
1 . Does 4Se 12 {Repasses d a SAN)(OSERVIÇOS para as empresas de fachada operadas porYOUSSEFI

2. Doe 4S (RelatórioSPEA39/2014, ilniHse da documentaç3o b.ancina da SANKO SERVIÇOS)
3. Doe 47 !Relalôrio SPEA41/2013, anâllse da document;açlo banc:aria da GFD INVESTIMENToS}
Fe:deral nos Autos n! SC26212.82.2014 404.7000 p.ara
analis:tras atividades comerciais e movimentações banclrias das empresas do GRUPOSANKO)
4. Doe 42 (Laudo nt 1.786/2014 elaborado pe la Policia

5. Doe 4~ tAnãllse d a docume ntaçSo bancarj,. da MO. CONSULTORIA)
111111
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A- Cont ratação f raudul enta da COSTA GLOBAL
l'ilra clis.lmular a verdadeira ra<~o doo repancs

A.l - Data de assinatura do contrato
Contrato de prestação de serviços

10/09/2012

Prazc
Termo aditivo

1 ano

26/03/2013
30 meses, porém foi encerrado
antecipadamente, em 04/12/2013, com
obrlgaç~o de pagamento do saldo

Prazc

remanescente. conforme Termo de
Encerra menta
A.2 -Signatários do contrato

Contrato de prestação de serviços
DAlTON SANTOS AVANCINO
EDUARDO HERMEUNO LEITE
PAUlO ROBERTO COSTA

CAMARGO CORREA
CAMARGO CORREA
COSTA GLOBAL

Termo aditivo

MARCElO SWRUN/8/SORD/
EDUARDO HERMEUNO lEITE
PAUlO ROBERTO COSTA

CAMARGO CORREA
CAMARGO CORREA
COSTA GLOBAL

A3 -Objeto fictláo do contrato
Prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE,

de serviços de assessoria no
desenvolvimento de projetos e novos
mercados de atuação da CONTRATANTE no
segmento de óleo e gás, no Brasil e no

ContratJ de prestação de serviços

exterior, por meio da participação em
reuniões internas da CONTRATANTE e em

processos deliberativos da alta gerência,
diretoria e presidência da CONTRATANTE,
notadamente naqueles relacionados ao
planejamento estratégico da CONTRATANTE.

Prestação de serviços de assessoria
relacionada ao segmento de MANUTENÇÃO
OFFSHORE, no Brasil e no exterior,
compreendendo: (i) elaboração de estudos e
pareceres (il)ldentificação de empresas,

nacionais e/ou estrangeiras, visando
Termo aditivo

estabelecimento de parcerias (111)
ldentificaç~o de local adequado para apolo à
execução dos serviços (lv) Participação do

processo de análise de riscos da
CONTRATANTE, quando solicitado, fruto de

eventual partJcipação da mesma em
concorrência cujo objeto seja manutenção
offshore

AA -Valor do oont rato
Contrato de prestação de serviços

R$ 72.000,00 (em 12 parcelas mensais)
R$ 3.000.000 (em 30 parcelas mensais)

Termo ãditivo

Valor total do contrato

R$ 3.072.000,00
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B - Emi ssão de notas fiscais frias pela COSTA GLOBAL

8.1 - Notas fiscais referentes ao contrato de prestação de serviços
1112 (Ol/10/2012)
21IS (OS/11/2012)
31)9 (1'/12/2012)
41) 12 (17/01/20131
Sll17 (22/02/2013)
61120 (12/03/20131
71123 (01/04/20131
&1133 (02/0S/2013)
91149 (03/06120131
101)61 (02/07/2013)
111)85 (02/08/2013)
121)94 (09/09/2013)

RS 6.000,00
RS 6.000,00
RS 6.000,00
RS 6.000,00
RS 6.000,00
R$6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6 .000,00
RS 6.000,00
R$ 6.000,00
R$6.000,00
R$ 6.000,00

8.2 · Notas fiscais re ferentes ao termo aditivo
11126 (08{04/20131
21) NF de OS/20 13 nlo foi a presentada

RS 100.000,00

3.t) NF de 06/2011 nSo foi apresentadill

R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

4')60 (02/07/20131
Stl &6 (02{0&/20131
61)93 (09{09/20131

R$ 100.000,00

71) NF de 10/2013 nto fof a prese!nt-ada

R$ 100.000,00

81)113 (22/11/2013)

RS 100.000,00
R$ 2.200.000,00

911129 (10{12/2013)

R$ 3.072.000,00

Valor total das notas

- rC· Repasses da CAMARGO CORREA para a COSTA GLOBAL

-

ConfOtme infotmaçóes prestil~S ~13 própria CAMARGO CORRlA

C.l • Repasse s referentes ao contrato de prestação de serviços
1t)ou1ubro/20 U
zt )novembro/2012
3t)dezeMbro/2012
4t)janelro/20l3
51) março/2013
6t) abrii/20U
71) malo/2013
St)Junho/2013
91)julho/2013

R$ 5 .331,00
R$ 5.331,00
R$ 5 .331,00

RS 5.331,00
RS 10.662,00
R$ 98.831,00
R$ 94.181,00
R$ 5.631,00

R$193.03 1,00

100) a&olto/20l3

RS 99 481,00

111) setembro/2013
12R) outlbro/2013
U t ) dezembro/2013

R$ 99.481,00

R$ 93.850,00
R$ 2.158.550,00

R$ 2.875.022,00

Valor total dos repasses
Observações:

l. o valor total dos repasses é menor do que o valor total das notas e do contrato porque nos
repasses são descontados os tributos relati vos ao IRFONTE, PIS/COFINS e csu.
Fonte:

1. Doe 44 (Documentos referentes à rei ação entre a CAMARGO CORREA e a COSTA GLOBAL contrato, termo aditivo, termo de encerramento, notas fiscais e esdarectmentos)

2. Doe H

(lnformaç~o
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Em síntese, no período de 23/07/2009 a 20/12/ 2013 a CONSTRUTORA
CAMARGO CORRÊA real izou (a) 128 repasses de numerário para a M.O. CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e GFD INVESTIMENTOS com a utilização das pessoas jurídicas SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS, e (b) 13 repasses diretamente para a COSTA GLOBAL CONSU LTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, os quais totalizaram R$ 39.093.409,75 (trinta e nove milhões,
noventa e t rês mil, quatrocentos e nove reais, e setenta e cinco centavos) e foram dissimulados por meio da celebração de contratos fraudulentos e da emissão de notas f iscais "frias".
Nesse mesmo período, a CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA estava executando com a PETROBRAS os contrat os e aditivos identificados no item V.l acima, tendo
pago ao menos 1% dos respectivo s valores a PAULO ROBERTO COSTA, que auferiu indevidamente essa vantagem.

SfNTESE DOS REPASSES

Do mais antigo para o mais retente
DATA DO REPASSE
23/07/2009
02/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
14/09/2009
17/09/2009
21/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
23/09/2009
01/10/2009
27/10/2010
27/10/2010
21/12/2010
21/12/2010
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/20 11
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
0 7/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
07/01/2011
10/01/2011
14/01/2011

VAlOR DO REPASSE
RS 1.501.600,00
R$ 35.000,00
RS 4.990,00
RS 4.990,00
R$ 70,00
R$ 4.990,00
R$ 4.990,00
R$ 4.990,00
RS 4.990,00

R$ 4.990,00
RS 65.000,00
RS 300.000,00
RS 77.800,00
R$ 31.800,00
RS 4.900,00
RS 4.300,00
RS 4.900,00

R$4.900,00
R$ 4,900,00
RS 47.034.78
RS 112.000,00
R$ 520.000,00
RS 610.000,00
RS 1.912.000100

RS 915.000,00
RS 4.900,00
RS 4.900,00
RS 4.900,00
RS 4.900,00
RS 4.900,00
RS 4.900,00
RS 4.900,00
RS 1.000,00
R$ 4.900,00
RS 4.900,00
RS 4.900,00
RS 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00
RS 4.900,00

RS 4.900,00
RS 4.900,00
R$ 4.900,00
RS 4.900,00
RS 4.900,00
R$ 4.900,00
R$ 4 900,00

R$ 4.;.ooo,oo
R$ 7 000,00
RS 200.000,00
RS 15.100,00
RS 500.000 00

50 de 96

3391

3392

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

- ___________________________________t&
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

18/01/2011
18/01/2011
21/01/2011
24/02/2011
29/03/2011
29/03/2011
31/03/2011
29/04/2011
17/05/2011
17/05/2011
27/06/2011
28/06/2011

RS 850.000,00
R$ 862.000,00
RS 106.829,82
R$ 227.660,00
R$ 1.078.000,00
R$ 213.658,91
R$ 79.681,00
R5 372.750,00
R$ 768.443,80
R$ 1.639.779,11
R$ 271.045, 3 7
R$ 1.093.352,50

29/06/ZOll

RS 546.601,17

19/07/2011
27/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
29/07/2011
02/08/2011
02/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
04/08/2011
04/08/2011
04/08/2011
25/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
29/08/2011
29/08/2011
29/08/2011
19/10/2011
28/10/2011
19/12/2011
20/12/2011
20/01/201Z
20/01/2012
13/03/2012
20/03/2012
22/03/2012
28/03/2012
27/04/2012
27/04/2012
30/04/2012
02/05/2012
15/05/2012
13/06/2012
11/07/2012
20/07/2012
23/07/2012
31/07/2012
ootubro/2012
05/10/2012
19/10/2012
novembro/2012
dezembro/2012

R$ 437.275,31
R$ 1.639.780,05
R$ 109.319,30
R$ 54.660,12
R$ 700.945,21
R$ 33.637,72
R$ 96.200,94
R$ 500.000,00
R$ 386.690,23
R$ 500.000,00
R$ 320.000, 00
R$ 96.755, 94
R$ 1.181.074,00
R$ 131.183, 53
R$ 317.025,30
R$ 278.489,55
R$ 1.322.755,69
R$ 765.234,13
R$ 874 .569,38
R$ 938.500,00
R$ 525.560,00
RS 1.618.912,50
R$ 649.462,93
R$ 649.462,93
R$ 280.000,00
R$ 500.000,05
R$ 200.000,46
R$ 556.149,00
R$ 43.856,11
R$ 281.550,00
R5 170.000,00
R$ 281.550,00
R$ 656.950,00
R$ 40.433,55
R$457.518,75
R$ 26.000,00
R$ 700.000,00
R$163.978,47

R$163.000,01
R$ 5.331,00
R$ 407.212,33
R$ 400.000,00
R$ 5.331,00
R$ 5. 331,00
R$ 5.331,00

janeiro/2013
março/2013

R$ 10.662,00

15/03/2013
18/03/1013

R$ 350.060,50

R5 92.348,40
R$ 98.831,00
R$ 94.181,00
R$ 5.631,00
RS ;93.031,00
R$291.224,16
R$ 94.949,92
R$ :68.000,00
RS 58.000,00
R$ :8.704,49
R$ 99.481,00
R$ 79.763,11
RS :40.000,00
R$ 93.850,00
R$ 99.48!,00
R$ 2.158.550, 00
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 4.999,99
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 57 707,32

abril/2013
maio/2013

junho/2013
Julho/2013
08/07/2013
10/07/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013

agosto/2013
06/08/2013
09/08/2013
setembro/2013
otJtubro/2013

dezembro/2013
11/12/2013
11/12/2013
1 1 /12/2013
11/12/2013
11/12/1013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013

11/12/2013
11/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
20/12/2013

R$ 39.093.409,75

TOTAl
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VI- INDIVIDUALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL DAS CONDUTAS.
A Constituição Federal, no capítulo pertinente à Administração Pública, estabelece que "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos po/[-

ticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cab[ve/" (art. 37, parágrafo 4°).
Com vistas à materialização do dispositivo constitucional supra, foi editada
a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispôs sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos. nos casos de improbidade no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.
A mencionada lei contempla, basicamente, três categorias de atos de improbidade administrativa: 1) atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito; 2) atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário; 3) atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.

Vaie observar que são punidos também pela Lei de Improbidade
Administrativa os terceiros que, não se qualificando como agentes públicos, concorrem
e/ou se beneficiam direta ou indiretamente com os atos de improbidade administrativa
praticados por agente público, nos termos do artigo 3° da Lei 8.429/92.

Em síntese, os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa
que importou em enriquecimento ilícito, causou dano ao erário e ofendeu os princípios da
Administração Pública.
Os atos de improbidade administrativa praticados pelo réu PAULO
ROBERTO COSTA, para os quais concorreram

e se beneficiaram os demais réus, já foram

amplamente descritos nos tópicos anteriores desta peça.
Neste item, sinteticamente indica-se a responsabilidade de cada um dos
réus nos fatos, a fim de facilitar a compreensão de sua participação.

VI.l- PAULO ROBERTO COSTA:

O réu PAULO ROBERTO COSTA aceitou e recebeu promessas de
pagamento de vantagens indevidas pelas empresas contratadas pela Petrobras, tendo sido
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fundamental

..

para a consecução dos atos ímprobos sua qua lidade de Diretor de

Abastecimento da PETROBRAS S/A no período de 2004 a abril de 2012, pois nessa condição
ele zelou pelos interesses das empresas cartelizadas em procedimentos licitatórios e
contratos no âmbito desta Estatal.
A propósito, esclareceu o réu, em depoimento prestado nos autos da Ação
Penal 5026212-82.2014.404.7000, que nos contratos vinculados à Diretoria de Abastecimento
da Petrobras era praxe o pagamento de vantagens indevidas pelas empreiteiras47.
O elemento doloso das condutas ímprobas se clarifica, portanto, com a
confissão de PAULO ROBERTO COSTA no sentido de que consciente e voluntariamente
recebia as vantagens indevidas por parte das empreiteiras que contratavam com a Petrobras.
Assim, consoante descrito no item V.1 desta peça, PAULO ROBERTO

COSTA recebeu vantagens indevidas correspondentes a 1% dos contratos de interesse da
Diretoria de Abastecimento firmados pela PETROBRAS com a CONSTRUTORA CAMARGO
47 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) - Doe 13:
"[...]
Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que

precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,

porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre
foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha
projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito
em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá
pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de
Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
[ ...]
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que ...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
[ ...)"
No mesmo sentido, o interrogatório de YOUSSEF:
"(...)
Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse porte maior, ela já sabia

que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar
o pedágio de 1%.
[ ...]"
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CORRÊA, no valor de ao menos R$ 60.385.480,53 (sessenta milhões, trezentos e oitenta e
cinco mil, quatrocentos e oitenta reais, e cinquenta e três centavos).
Em suma, o requerido PAULO ROBERTO COSTA praticou atos de improbi-

dade administrativa que consubstanciam enriquecimento ilícito (art. 9° da Lei 8.429/92)
porque :
a) recebeu vantagem indevida, para si e para terceiros48, decorrent e do
exercício de Diretor de Abastecimento da Pet robras, no valor de R$ 60.385.480,53 (sessenta
milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e o itenta reais, e cinquenta e três centavos) (art. 9°,

caput e inciso VIl, da Lei 8.429/92)49;
b) recebeu t ais vantagens da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, em-

presa que

tinha interesse com ampla potencialidad e de ser amparado por ações ou

omissões suas (art. 9°, I, da Lei 8.429/92)50;
c) recebeu tais vantagens para omitir-se nos deveres que decorriam de seu
ofício, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as providências
cabíveis em seu âmbito d e atuação (art. 9°, X, da Lei 8.429/92l1•
As cond utas do requerido em auferir vantagens indevidas também
48 A locução do artigo 9°, inciso I da Lei 8.429/92 aponta que o enriquecimento ilícito ocorre quando
a agente recebe a vantagem indevida, PARA SI OU PARA OUTREM.
49 (Lei 8.429/92) "Art. 9• Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1" desta lei, e
notadamente:
[...]
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolucão do patrimônio ou à renda do
agente público:

r...r
50 (Lei 8.429/92)

·~rt.

9' [...] :

[ ...]

1 - receber. para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto. que possa ser atingido o u amparado por acão ou omissão
decorrente das atrib.Jicões do agente público:

r...r
51 (Lei 8.429/92) "Art. 9• [...):
[...]

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício. providência ou declaracão a que esteja obrigado;
[...]"
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caracterizam, por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram

danos ao erário no valor de R$ 60.385.480,53 (sessenta milhões, trezentos e oitenta e
cinco mil, quatrocentos e oitenta reais, e cinquenta e três centavos) (artigo 10 da Lei

8.429/92) 52•
Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade

por ofensa aos princípios administrativos (art. 11, Lei 8.429/92), notadamente os
princípios da lega lidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições.
Destaque-se, nesse sentido, que PAU LO ROBERTO COSTA violou inúmeros
princípios éticos do Sistema Petrobras constantes do Código de Ética da empresa, a que
todos os funcionários da Petrobras estão sujeitos, quais sejam, o dever de honestidade, de
integridade, de lealdade, de legalidade, de impessoalidade, de transparência, bem como se

desviou da missão, da visão e dos valores instituídos explicitamente na estratégia corporativa
da empresa (itens III, IV, V, Vil do Código de Ética). Violou ainda o item 8.8 do referido Código
de Ética referido, ao infringir o dever de "recusar quaisquer práticas de corrupção e propina" 53.
Por fim, objetiva-se, nesta demanda, o provimento declaratório da sujeição
das condutas dolosas imputadas ao réu PAULO ROBERTO COSTA às hipóteses normat ivas
dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sem a aplicação das sanções do artigo 12 da

referida Lei.
Os atos praticados pelo réu PAULO ROBERTO COSTA, descritos nesta ação,
dão origem à constituição de uma relação jurídica ent re o Estado e o autor do ato ilícito,
consistente no direito de aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92, tanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA quanto aos terceiros que concorreram para a prática dos atos e

deles se beneficiaram.
Portanto, esta ação objetiva, quanto a PAULO ROBERTO COSTA, a
declaração da existência da relação jurídica decorrente da sujeição das condutas de
obter vantagens indevidas em razão do cargo de Di retor de Abastecimento da Petrobras, de

52 Reitera-se que os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e de
contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e VIII, da Lei 8.429/92), e o
ressarcimento dos p·ejuízos causados por tais atos, serão objeto de ações autônomas.
53 Doe 36 - Código de Ética do Sistema PETROBRAS.
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lesar o patrimônio da companhia e de violar os princípios administrativos às hipóteses
normativas da lei 8.429/ 92.

Consoante expressamente autoriza o Código de Processo Civil, em seu art.

4°, I, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de

relação jurídica, sendo ainda admissível a ação declaratória, nos termos do parágrafo único,
ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
Como se sabe, o pedido na ação de improbidade "comporta duas
formulações: primeiramente, o pedido de que o juiz reconheça a conduta de improbidade
(pedido originário, de natureza declaratória); depois, o pedido de que, sendo procedente a
ação, sejam aplicadas ao réu as respectivas sanções (pedido subsequente, de natureza
condenatória)".54
Assim, o pedido desta ação, em relação a PAULO ROBERTO COSTA, limitase ao provimento declaratório acima mencionado, sem que seja formulado pedido de
condenação nas sanções do art . 12 da Lei de Improbidade Administrativa.
Necessário esclarecer que a ausência de pedido condenatório decorre da
celebração de acordo de colaboração premiada com PAULO ROBERTO COSTA.

No âmbito do referido acordo de colaboração premiada o réu PAULO
ROBERTO COSTA renunciou, por serem produtos de atividade criminosa, a quaisquer direitos

sobre valores mantidos em contas bancárias e investimentos no exterior, em

qual~uer

país,

inclusive mantidos no Royal Bank of Canada em Cayman (aproximadam ente USO 2,8
milhões sob os nomes dos familiares Mareio e Humberto) e os aproximadamente USO 23
(vinte e três) milhões mantidos na Suíça (em contas em nome de seus familiares Marici,

Paulo Roberto e Arianna}, controladas direta ou indiretamente por ele, ainda que mediante
empresas offshores e familiares.ss
Além disso, a título de multa compensatória cível, o réu, no âmbito do
referido acordo, comprometeu-ses6 :

54 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. "Direito Administrativo - Manual de Direito Administrativo - 24 ed - 2011.epub." Livraria e Editora Lumen Juris Ltda. "
55 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 6', Doe 34.
56 Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 8', Doe 34.
56 de 96

3397

3398

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

---------------------------------~~~
MINISTÉRIO P úBLICO F EDERAL

a) a arcar com o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
b) a entregar os seguintes bens que reconheceu serem produto ou proveito
de atividade criminosa, ou seu equivalente em termos de valor: lancha COSTA AZUL, em
nome da empresa SUNSET (R$ 1.100.000,00); terreno adquiridos pela SUNSET, em
Mangaratiba/RJ, matrícula 20721 (R$3.202.000,00); valores apreendidos em sua residência
quando da busca e apreensão (R$ 762.250,00, USO 181.495,00 e EUR 10.850,00); bem
como veículo EVOQUE recebido de Alberto Youssef (R$300.000,00).
Ademais, somente em virtude do acordo de colaboração, o réu PAULO
ROBERTO COSTA contribuiu para a expansão das investigações, que se debruçavam sobre
condutas corruptas praticadas por um agente público e uma empresa, para abarcar a
apuração de condutas corruptas de diversos agentes públicos e diversas empresas,
assim como a colheita de provas documentais e testemunhais do esquema criminoso.
Tal condição revelou ao MPF a ocorrência de danos ao erário em valores bem superiores ao
inicialmente mensurado, e também possibilitará o ressarcimento de danos em valores
notadamente superiores àqueles que seriam obtidos caso não fosse firmado o termo de
colaboração.
Diante de tal cenário, o MPF entendeu, no caso concreto, que tal acordo
também abarcava as repercussões no campo da improbidade administrativa, motivo
pelo qual foi também submetido e homologado pela
do MPF, em seus efeitos

s• Câmara de Coordenação e Revisão

cíveis57•

A propósito, Andrey Borges de Mendonça trata da extensão dos efeitos
da colaboração premiada para o âmbito da improbidade administrativa, apesar da redação
do artigo 17, §1° da Lei 8.429/92 58:
Aqui, como lembra Vladimir Aras, podemos invocar o brocardo ubi eadem ratio ibi

eadem ius. Não há sentido em fornecer benefícios para alguém colaborar no
âmbito criminal e esse mesmo agente ser punido pela Lei de Improbidade,
exatamente em razão dos mesmos fatos. A incoerência na atuação estatal reconhecendo benefícios em uma seara e negando em outra - demonstra até
mesmo deslealdade do Poder Público com aquele que contribuiu para a
57 Cf. Ofício n° 355/2015 (PR-PR-00002021/2015 e Extrato de Ata 852/SCCR - Doc. 37.
58 Mendonça, Andrey Borges de., Roteiro de Colaboração Premiada, São Paulo: Mimeo, 2012.
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persecução dos agentes ímprobos, abrindo mão de seu direito a não se
autoincriminar. Esta incoerência é reforçada quando a Ação de Improbidade se
baseia justamente nos e le me ntos desve lados pelo colaborador.
Ademais, estamos tratando de um benefício para o réu, de sorte que não há
vedação ao uso de analogia em seu favor. Por fim, a interpretação teleológica nos
conduz nesse mesmo sentido. É induvidoso que a vedação da lei de improbidade
visa impedir que o interesse público seja Jesionado. Porém, em casos de
colaboração, sobretudo quando auxilia na recomposição no patri mônio público
lesionado, o interesse público está sendo mais bem protegido, pois a Administração
atingida é a mesma, as partes são as mesmas e o acordo acelera a reparação do
dano causado ao erário e recuperação de ativos. Tanto isso é verdade que a Lei
9807/99 estabelece, como objetivo da colaboração, a recuperação total ou parcial
do produto do crime, o que está em perfeita sintonia com o objetivo da ação de
improbidade, conforme lembra Januário Paludo.
Assim, como lembra Vladimir Aras, há certa desproporcionalidade na aparente e
absoluta vedação, por trazer desestímulo à cooperação e afronta à coesão sistêmica,
atingindo o princípio da eficiência.
Destaque-se que em março de 2010, na Ação de Improbidade Administrativa n.
2006.50.01.009819-5113, que tramitou perante a Justiça Federal de Vitória/ES,
aplicou-se a colaboração premiada no âmbito da improbidade administrativa aos
réus Darci José Vedoin e Luiz Antônio Trevisan Vedoin. Segundo a Magistrada
Federal, "a utilização da delação premiada, para fixação de sanção mínima, redução
ou até afastamento de algumas das sanções, além de poder contribuir com as
investigações e a instrução processual, mostra-se princípio de equidade e de
igualdade jurídica, já que, em diversas outras situações legais, a renúncia ao direito
constitucional de manter-se em silêncio converte-se em benefícios, com redução
expressiva da sanção imposta". No caso, a Juíza mitigou aos colaboradores a
condenação ao pagamento de multa civi l - que não possui caráter indenizatório,
mas sim sancionatório.
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------------------------------------------------------------É de se ver também o que dispõe o art. 37 da Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção59, categoria na qual, mutatis mutandis, enquadram-se os atos de
improbidade administrativa:
1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas

que participem ou que tenham participado ha prática dos delitos qualificados de
acordo com a presente Convenção que proporcionem às autoridades competentes
informação útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda
efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito,
assim como recuperar esse produto.
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a
mitigação de pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à
investigação ou ao indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente
Convenção.
O raciocínio é aplicável para a extensão dos efeitos penais de um acordo de
colaboração à esfera cível, ainda que o contrário não possa ser feito. As normas penais, dado
seu caráter fragmentário e residual, representam a tutela mais extrema dos bens jurídicos
mais relevantes para a sociedade. Se uma sanção penal, mais grave, pode ser afastada ou
mitigada para alcançar um bem maior, uma penalidade menos grave também pode,
especialmente quando isso é necessário para manter a coerência da atuação do Estado e
criar um ambiente favorável à descoberta e comprovação de novos fatos criminosos por
meio de acordos de colaboração futuros.
Por fim, destaca-se que, em caso de quebra do acordo firmado, o MPF
poderá, a qualquer momento, pleitear a aplicação das sanções correspondentes aos atos de
improbidade praticados.
Assim, a obtenção do provimento declaratório é necessária e útil ao Estado
para obter, dentro dos marcos prescricionais, o reconhecimento da relação jurídica
decorrente da conduta ímproba, o que poderá ensejar, no futuro e mediante provocação
justificado do Judiciário, a aplicação das respectivas sanções, além de permitir a condenação
de terceiros que concorreram e se beneficiaram dos atos ímprobos.
59 No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo n° 348/2005 e promulgada pelo
Decreto n° 5.687/2006.
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Portanto, são estes os fundamentos par.a a formulação, quanto ao réu
PAULO ROBERTO COSTA, do pedido de declaração da existência da relação jurídica
decorrente da subsunção das condutas dolosas do réu descritas nesta ação às hipóteses
normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92.

Vl.2- CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A E CAMARGO CORRÊA S/A
O grupo constituído pela holding CAMARGO CORRÊA S/A e sua empresa
integrante CONSTRUÇÕES E COMÉRCI O CAMARGO CORRÊA S/A (CONSTRUTORA
CAMARGO CORRÊA) concorreram para a prática dos atos de improbidade administrativa e
deles se beneficiaram, pois foram diretamente responsáveis por influenciar PAULO ROBERTO
COSTA, Diretor de Abastecimento da Petrobras entre 2004 a abril de 2012, a receber
propinas e a manter-se conivente com os interesses do g rupo empresarial na PETROBRAS.
Além disso, nas obras em que CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA era
contratada, seja diretamente ou por intermédio de consórciosw, foi efetuado o pagamento de
vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA ou às pessoas por ele indicadas.
Observa-se que foi a pessoa jurídica CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA
a responsável por, em seu nome ou em consórcio com outras empresas, firmar os contratos
com a PETROBRAS dos quais decorreu o pagamento de vantagens indevidas à razão de 1%, e
viabilizar o repasse de tais valores a PAULO ROBERTO COSTA e a ALBERTO YOUSSEF.
A pessoa jurídica CAMARGO CORRÊA S/ A é a holding controladora da
empresa CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA e, em razão desta condição, foi também
beneficiada pela prática dos atos ilícitos, devendo ser igualmente responsabilizada na forma
do art. 3° da Lei 8.429/9261•
60 (Lei 8.666/93) "Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se·ão as seguintes normas:
[ ...]

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na
fase de licitação quanto na de execução do contrato."
61 O art. 3° da Lei 8.429/92 determina a responsabilização daquele que, mesmo que de forma indireta,
concorra ou se beneficie do ato ímprobo:
(Lei 8.429/92) "Art. 3" As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta."
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Ressalta-se que os pagamentos de propina foram realizados de forma

sistemática, a evidenciar uma relação espúria estável de favorecimento aos empregados da
PETROBRAS, no caso PAULO ROBERTO COSTA, e aos interesses escusos das empresas
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/ A e CAMARGO CORRÊA S/A.
Assim, as circunstâncias objetivas do caso concreto demonstram que seus
administradores agiram com vontade consciente e voluntária de, em nome das pessoas
jurídicas, efetuar os pagamentos de vantagens indevidas ao agente público em razão do
cargo de Diretor de Abastecimento, para si e para terceiros, do que decorre o caráter doloso
das condutas.
Em razão disso, devem tais pessoas jurídicas ser responsabilizadas na forma
do art. 3° da Lei 8.429/92, pois concorreram e se beneficiaram com a prática de atos de
improbidade que acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao erário no valor de R$
60.385-480,53 (sessenta milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta

reais, e cinquenta e três centavos)62 e violação aos princípios administrativos (artigos 3°, 9, 10
e 11 da Lei 8.429/92).

Vl.3 -

DALTON DOS SANTOS AVANCINI, JOÃO RICARDO AULER e EDUARDO

HERMEUNO LEITE (LEITOSO)

Além da própria pessoa jurídica, também devem sofrer as sanções do art.
12 da Lei 8.429/92 seus administradores que, de forma dolosa, praticaram atos ilegais em seu
nome.

É cediço que a pessoa jurídica não possui atuação dissociada das pessoas
naturais que a compõem, pois somente estas agem com elemento subjetivo próprio.
Portanto, é de rigor que as medidas persecutórias aplicáveis à pessoa jurídica sejam
estendidas às pessoas naturais, exatamente aquelas que fizeram da pessoa j urídica que
representavam, instrumento para a prática de atos ímprobos, conforme demonstrado a
seguir.
62 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretor a de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 181 milhões.
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Assim, abaixo se reprisa a participação de cada um dos réus ligados à
CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA S/A, os quais, de forma consciente e voluntária,

atuaram dolosamente para concorrer para a prática e se beneficiar das condutas ímprobas
consubstanciadas nos pagamentos de vantagens indevidas no interesse de PAULO ROBERTO

COSTA:
1. DALTON DOS SANTOS AVANCINI: na condição de Diretor-Presidente
da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, também responsável pela autorização dos atos de
gestão e decisões estratégicas da empresa, coadunava com o esquema, de forma consciente
e voluntária, quanto às promessas de vantagens indevidas aceitas por PAULO ROBERTO

COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Assim, em conjunto com EDUARDO HERMELINO LEITE e
JOÃO RICARDO AULER , era responsável pelo oferecimento, promessa e pagamento de
vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de ALBERTO
YOUSSEF, para a consecução de contratos com a PETROBRAS. A propósito, em depoimento
na Ação Penal 5026212-82.2014.404.7000, ALBERTO YOUSSEF (Eventos 1025 e 1101- pág. 30)
confirmou que tratava dos pagamentos de vantagens indevidas com DALTON DOS SANTOS

AVANONI. Assim, é co-responsável pela utilização das contas de passagem das empresas
SANKO para pagamento das vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, além de ter
assinado em conjunto com EDUARDO HERMELINO LEITE, contrato com a pessoa jurídica
COSTA GLOBAL CONSULTORIA para repasse de vantagens indevidas para PAULO ROBERTO

COSTA63, as quais foram efetivamente pagas a este.
2. EDUARDO HERMEUNO LEITE: na condição de diretor de Vice
Presidente da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, também responsável pela autorização
dos atos de gestão e decisões estratégicas da empresa, coadunava com o esquema, de forma
consciente e voluntária, quanto às promessas de vantagens indevidas aceitas por PAULO

ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Assim, em conjunto com DALTON DOS SANTOS
AVANCINI e JOÃO RICARDO AULER, era responsável pelo oferecimento, promessa e
pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou por
intermédio de ALBERTO YOUSSEF, para a consecução de contratos com a PETROBRAS. A
propósito, em depoimento na Ação Penal 5026212-82.2014.404.7000, ALBERTO YOUSSEF
(Eventos 1025 e 1101-pág. 30) confirmou que também tratava dos pagamentos de vantagens
indevidas com EDUARDO HERMELINO LEITE. Assim, é co-responsável pela utilização das
63 Doe 44, fls. 08/ 15.
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contas de passagem das empresas SAN KO para pagamento das vantagens indevidas a
PAULO ROBERTO COSTA, além de ter assinado em conjunto com DALTON DOS SANTOS

AVANCINI, contrato com a pessoa jurídica COSTA GLOBAL CONSULTORIA para repasse de
vantagens indevidas para PAULO ROBERTO COSTA64, as quais foram efetivamente pagas a
este.
3. JOÃO RICARDO AULER, na condição de Presidente do Conselho de
Administração da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA, também responsável pela autorização
dos atos de gestão e decisões estratégicas da empresa, coadunava com o esquema, de forma
consciente e voluntária, quanto às promessas de vantagens indevidas aceitas por PAULO

ROBERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF. Assim, em conjunto com DALTON DOS SANTOS
AVANCINI e EDUARDO HERMEUNO LEITE, era responsável pelo oferecimento, promessa
e pagamento de vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou por
intermédio de ALBERTO YOUSSEF, para a consecução de contratos com a PETROBRAS. A
propósito, em depoimento na Ação Penal 5026212-82.2014.404.7000, ALBERTO YOUSSEF
(Eventos 1025 e 1101-pág. 30) confirmou que também tratava dos pagamentos de vantagens
indevidas com JOÃO RICARDO AULER. Assim, é co-responsável pela utilização das contas
de passagem das empresas SANKO para pagamento das vantagens indevidas a PAULO
ROBERTO COSTA, bem como pelos repasses diretos a este por meio da pessoa jurídica
COSTA GLOBAL CONSULTORIA65
Dessa forma, nos termos do art. 3° da Lei 8.429/92, DALTON DOS SANTOS

AVANONI, EDUARDO

HERMEUNO LEITE (LEITOSO) e JOÃO RICARDO AULER

dolosamente concorreram e se beneficiaram com a prática de atos de improbidade
praticados por PAULO ROBERTO COSTA que acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao
erário no valor de R$ 60.385.480,53 (sessenta milhões, trezentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e oitenta reais, e cinquenta e três centavost6 e violação aos princípios
administrativos (artigos 3°, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

64 Doe 44, fls. 08/15.
65 Doe 44, fls. 08/15.
66 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 181 milhões.
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Vl.4- SANKO SIDER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO D·E PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA. , SANKO SERVIÇOS DE PESQUISA E MAPEAMENTO LTDA. e
MÁRCIO ANDRADE BONILHO:

As pessoas jurídicas "SANKO SIDER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA" e "SANKO SERVIÇOS DE PESQUISA
E MAPEAMENTO LTDA" concorreram e se beneficia ram com a prát ica dos atos de
improbidade administrativa de PAULO ROBERTO COSTA.
Para tanto, viabilizaram o pagamento de p ropina pela CONSTRUTORA
CAMARGO CORREA a PAULO ROBERTO COSTA p or meio de cessão de suas contas

à

empre iteira, com intuito de possibi litar a passagem da vantagem indevida ao Diretor de
Abastecime nto da PETROBRAS. Deposit ados os valores d a propina em suas contas, as
e mpre sas SANKO, re passava m os valo res, respald ados e m contratros fictícios, à s empresas
MO CO NSULTORIA, GFD INVESTIMENTOS e EMPREITEIRA RIGIDEZ, controladas por ALBERTO
YOUSS EF.
Como já relatado a lhures, ALBERTO YOUSSEF, em depoimento na Ação
Penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101), confirmou que as empresas SANKO
fo ram usadas pela CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA para pagamento das vantagens
indevidas à PAULO ROBERTO COSTA67•
67 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicia l de ALBERTO YOUSSEF no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101)- Doe 13:
"[...]

.Juiz Federal: - Mas a Sanko mesmo assim fornecia, vamos dizer, produtos pra Camargo?
Interrogado: -Sim, a Sanko forneceu praticamente todo o material de tubulação e conexão pra
obra da RNEST, da Camargo, que foi, se eu não me engano, a obra de Coque. E, devido a ter ganho
este direito de fazer o fornecimento, foi pedido a Sanko q ue fizesse um repasse para que eu pudesse pagar os agentes públicos e Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal: - Isso foi feito através das notas de prestação de serviços da Sanko?
Interrogado: - Na verdade, parte desses valores foram feitos através de nota de serviço, parte realmente os serviços foram executados. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, a Vossa Excelência, que realmente a Sanko executou esses serviços. Realmente a Sanko forneceu os equipamentos pra Camargo Correia, mas foi colocado um acréscimo nesse valor das notas de serviço pra
q ue ele pudesse me fazer o repasse.
(. ..). Defesa de Mareio e Murilo: - Há uma questão que precisaria ser esclarecida. Quando o
senhor se refere que parte do dinheiro recebido da Sanko era a título de comissões pelo serviço
prestado e uma parte seria para repasse, segundo suas palavras, à agentes públicos ou outras
pessoas, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: esse suposto repasse teria sido feito a essas
empresas por sua indicação? A essas empresas que eu digo é MO e GFD, por sua indicação?
Interrogado: - Sim. Eu é que faria ... eu é que fazia as indicações pra onde ele mandava esses
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Além das pessoa jurídicas SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS, também
devem sofrer as sanções do art. 12 da Lei 8.429/92 o ad ministrador MÁRCIO ANDRADE
BONILHO que, de forma dolosa, praticou atos ilegais em nome daquelas.
MÁRCIO ANDRADE BONILHO foi responsável por movimentar valores
provenientes da CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA com base em causa inidônea
(serviços não prestados) por contas das empresas SANKO, das quais era proprietário e
controlador, e transferi-los em seguida para as contas das empreas de YOUSSEF, também
com ba se em causa igualmente fraud ulenta.
Adicione-se que os contratos de pedidos de materiais da SANKO SIDER
com o CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORRÊA - CNCC eram assinados por MÁRCI068.
No cont rato da SANKO SERVIÇOS, empresa sem capacidade para executá-los, como visto,
com o CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORRÊA - CNCC. q uem aparece como contato é
MÁRCIO, além de ele t er assinado o instrumento69. Ademais, veja-se que o contrato da
SANKO SERVIÇOS com a GFD, empresa t ambém usadas para fins ilícitos por YOUSSEF, é
assinad o por MÁRCI070•
Quanto ao dolo de MÁRCIO, há evidências que apontam no sentido de ser
e le direto, pois conhecedor o réu da origem dos valores movimentados pe las contas das
empresas SAN KO, tendo tratado disso diretamente com YOUSSEF, além de ter sido e le a
assinar instrumentos de pedidos de compra de materiais e dos serviços (não prestados e
ideologicamente falsos, portanto, esses contratos) para a CONSTRUTORA CAMARGO
CORRÊA, por meio do CONSÓRICIO NACIONAL CAMARGO CORRÊA- CNCC.
Dessa forma, nos termos do a rt. 3° da Lei 8.429/92, SANKO SIDER
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA",
"SANKO SERVIÇOS DE PESQUISA E MAPEAMENTO LTDA" e MÁRCIO BONILHO
valores.
Defesa de Mareio e Murilo: - E posteriormente a esses depósitos, esse recurso destinado a repasses ficava com o senhor?
Inte:rrogado: - Não. Esse recurso, quando eu viabilizava ele em espécie, eu repassava esses valores para Paulo Roberto Costa, por intermédio do Genu ou do seu genro, e o que era parte
dos agentes públicos, eu repassava aos agentes públicos.
[ ...]"

68 Vide, por exemplo, Autos n° 5026212-82.2014.4.04.7000, Evento 364- OUT115 (Doe 50) a OUT192.
69 Vide Autos n° 5026212-82.2014.4.04.7000, Evento 364- OUT833 (Doe 51).
70 Doe 25 - Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 491- AP-INQPOL151, p. 19/23.
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dolosamente concorreram e se beneficiaram com a p rática de atos de improbidade

praticados por PAULO ROBERTO COSTA que acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao
erário no valor de R$ 60.385.480,53 (sessenta milhões, trezentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e oitenta reais, e cinquenta e três centavos)71 e vio lação aos princípios
administrativos (artigos 3°, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/ 92).

VII - DAS SANÇÕES DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBUCO E DE
RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS:

A Lei 8.429/92, na tentativa de ver assegurada a integridade do patrimônio
público e a probidade administrativa, pune, assim como os agentes públicos, os particulares
que tenham concorrido e se beneficiado com o ato de improbidade (artigo 3°).

Dentre as sanções do artigo 12 da Lei 8.429/92, em todos os seus incisos,
estão previstas a proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.

O caso dos autos demonstra satisfatoriamente a necessidade de aplicação
das sanções de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios para as empresas rés e seus administradores, tendo em

vista que concorreram e se beneficiarm com os atos de improbidade consubstanciados nos
desvios: de vultosa quantia de contratos celebrados com a Petrobras para pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos.
Além disso, o sancionamento deverá abranger, como correta interpretação
da lei, a proibição de contratar e de auferir beneficios com toda a Administração Pública,
direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Perfilham o mesmo entendimento Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

À expressão Poder Público deve ser dispensada interpretação condizente com a
71 Recorda-se que esse montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de
Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados os 2% de propina
vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto de ação própria, o valor total da propina
chegaria a aproximadamente R$ 181 milhões.
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teleologia da norma, alcançando a administração pública, direta e indireta, de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e não somente o sujeito passivo do ato de improbidade praticado pelo

ímprobo. A aplicação dessa sanção resulta da incompatibilidade verificada entre a
conduta do ímprobo e o vínculo a ser mantido com a administração pública, o que
torna desinfluente qualquer especificidade em relação a esta, já que a sanção
circunda a esfera subjetiva do ímprobo, a qual não é delimitada pelo ente que
tenha sido lesado pelo ato de improbidade, tornando-se extensiva a todos os
demais.72

Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) A limitação dos efeitos da "suspensão de participação de licitação" não pode
ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta
que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a
qualquer órgão da Administração Pública. (...) (REsp 151.567/RJ, Rei. Ministro

FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ
14/04/2003, p. 208)
De outro lado, para evitar subterfúgios e prevenir fraudes à aplicação
da lei, em tutela inibitória de ilícito, as sanções de proibição de contratar com o Poder

Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios deverão abranger @) as
pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo econômico da CAMARGO CORRÊA S/A e da
SANKO SIDER que eventualmente atuem no mesmo ramo de atividade dessas empresas ; ~
as pessoas jurídicas (controladas, subsidiárias, etc) cujos estatutos ou contratos sociais forem
objeto de alteração para absorver as atividades da(s) empresa(s) penalizada(s) ou (9 outras
sociedades empresariais que vierem a ser criadas para contornar a ordem judicial.
Tais condicionantes também devem ser aplicadas para as empresas
"SANKO

SIOER

COMÉRCIO,

IMPORTAÇÃO

e

EXPORTAÇÃO

DE

PRODUTOS

SIDERÚRGICOS LTDA.","SANKO SERVIÇOS DE PESQUISA E MAPEAMENTO LTDA" e seus

sócios.
Caso contrário, haverá violação aos princípios da moralidade e da
72 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa- 7• Ed. 2013
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legalidade, com a admissão de uma válvula de escape para contornar a sanção prevista

em lei.
Sobre o tema já debruçou o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATNO.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA UCITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS

À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO

ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA

NA

ESFERA

ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE.

PRINCÍPIO DA MORAUDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBIUDADE DOS
INTERESSES PÚ BUCOS.
- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos
sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para
licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da
sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.0

8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à
nova sociedade constituída.
- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade
administrativa

e

da

indisponibilidade

dos

interesses

públicos

tutelados,

desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de
forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla
defesa em processo administrativo regular.
- Recurso a que se nega provimento.
(RMS 15.166/BA, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em

07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)
Assim, mister a observância dos parâmetros acima, sob pena de se permitir
que agentes ímprobos continuamente venham a praticar condutas que lesam o patrimônio
público e acarretam enriquecimento ilícito.
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VIII- DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SOLIDARIEDADE.

Dentre as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, há a previsão de
ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público.
Na espécie, a companhia "Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras" teve o
patrimônio lesado em decorrência de vantagens indevidas pagas a PAULO ROBERTO COSTA e
agentes públicos e privados por ele ind icados.
No caso dos autos, os réus, em conjunto, foram responsáveis pelos danos
ao patrimônio da companhia, e, por isso, a obrigação pela recomposição do patrimônio
lesado é solidária, consoante dicção dos artigos 275 c/c 942, caput, 2a parte, do Código
Civil73 c/c artigo 5° da Lei 8.429/9274•
No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.
8.429/92. ATO DE IMPROBIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. (...) 3. Na hipótese em que sejam vários os agentes, cada um agindo
em determinado campo de atuação, mas de cujos atos resultem o dano à
Administração Pública, correta a condenação solidária de todos na restituição
do patrimônio público e indenização pelos danos causados. (STJ, REsp
678.599/MG, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/10/2006, DJ 15/05/2007, p. 260)
Ass im, a condenação dos réus, pessoas físicas e jurídicas, à reparação dos
danos causados à Petrobras deverá ser SOLIDÁRIA, por força dos artigos 275 c/c 942, caput,
2a parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/92.

73 (Lei 10.406/02)
"Art 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores
continuam obrigados solidariamente pelo resto.
[ ...]

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente pela reparação."
74 (Lei 8.429/92) "Art. s• Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano."
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IX- DO DANO MORAL COLETIVO:

Além da fixação da reparação solidária do dano material suportado pela
companhia, postula-se também a condenação das rés ao pagamento dos danos morais coletivos, em atenção ao artigo 5° da Lei 8.429/9275, que consagra o princípio da reparação integral.
A corrupção na Petrobras, apurada na Operação Lava Jato, traz um diagnóstico infeliz da maior estatal do país, abalada por um câncer devastador e profundo, que, apoderado de uma metastase, espalhou-se e gerou sangria inestancável aos cofres da compa nhia. A hemorragia ocorreu em benefício de interesses escusos.
A hipótese dos autos, portanto, reclama a reparação dos danos morais coletivos provocados pelos atos ímprobos, que acarretaram lesão de grande magnitude ao patrimônio público, com forte impacto negativo na coletividade.
Sobre a possibilidade de reconhecimento dos danos morais na ação de improbidade administrativa, lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
"Do mesmo modo que as pessoas jurídicas de direito privado, as de direito público
também gozam de determinado conceito j unto à coletividade, do qual muito
depende o equilíbrio socia l e a subsistência de vá rias negociações, especialmente em relação: a) aos organismos internacionais, em virtude dos constantes empréstimos realizados; b) aos investidores nacionais e estrangeiros, ante a freqüente emissão de títulos da dívida pública para a captação de receita; c) à iniciativa privada,
para a formação de parcerias; d) às demais pessoas jurídicas de direito público, o
que facilitará a obtenção de empréstimos e a moratória de dívidas já existentes etc.
(...)

Ao reconhecermos que o direito à imagem e à reputação é ínsito e inseparável
da própria personalidade jurídica, integrando a esfera jurídica do sujeito passivo
do ato de improbidade, temos de atribuir, por via reflexa, ao sujeito ativo do ato
de improbidade, o dever jurídico de respeitá-lo ou, em caso de descumprimen75 (Lei 8.429/92) "Art. s• Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano."
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to, o dever de ressa rcir integra lmente o dano causado. Em casos tais, deverá o
órgão jurisdicional contextualizar o ilícito praticado, transcendendo os lindes do processo e identificando a "dimensão da mácula causada à reputação do ente estatal, o
que permitirá a correta valoração do dano não patrimonial e a justa fixação da indenização devida, que será revertida à pessoa jurídica lesada pelo ilícito."76
A jurisprudência também reconhece a possibilidade de reparação do dano
moral coletivo:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. MULTA
CIVIL. DANO MORAL. POSSIBIUDADE. PRESCRIÇÃO. (...) 3. Não há vedação legal ao
entendimento

de que cabem

danos morais em

ações que discutam

improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na
comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que
dificulte a ação estatal.(...) (STJ, REsp 960.926/MG, Rei. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 01/04/2008)
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERITO JUDICIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
( ..) 9. A doutrina mais abal izada, bem como a jurisprudência, admitem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público.
Entretanto, não é todo e qualquer ato de improbidade que causa dano moral à
coletividade. A identificação do dano moral demanda análise do conjunto probatório constante dos autos, devendo ser consideradas as circunstâncias que
envolvem cada caso concreto.
10. Não basta somente a ocorrência do suposto ato ímprobo, faz-se necessário
que tal ato cause evidente e significativa repercussão no meio social, não sendo
suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade
com a atividade administrativa. ( ..) (TRF 3° Região, Sexta Turma, Apelreex
0006786-54.2003.4.03.6105, Rei. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado
em 06.06.2013, e-DJF3 Judicial 1 Data:14.06.2013, destaquei).
76 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7• Ed. 2013.
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Destaca-se sobre o tema, passagem do voto do Ministro Castro Meira no
Recurso Especial 960.926/MG 77, cuja ementa foi transcrita acima:
"Nada justifica a exclusão da pessoa jurídica de direito público, já que um ato
ímprobo pode gerar um descrédito, um desprestígio que pode acarretar o desânimo
dos agentes públicos e a descrença da população que. inclusive, prejudique a
consecução dos diversos fins da atividade da Administração Pública, com
repercussões na esfera econômica e financeira."
Os contornos jurisprudenciais para reconhecimento do dano moral na
ação de improbidade administrativa são bem definidos:
"Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e o dano tenha atingi-

do, efetivamente, valores coletivos, estará configurado o dano moral, não sendo suficiente para caracterizá-lo a mera frustração da municipalidade ou o descrédito na administração pública (TRF 1, Apelação Cível 84420920094013901, e-DJFl de
28/11/14);

"É possível a condenação em danos morais coletivos em ação de responsabilidade
por atos de improbidade administrativa, desde que o ato ímprobo cause evidente

e significativa repercussão no meio social, não sendo suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade com a atividade adm inistrativa. (TRF 1, 675320084013901. e-DJFl de 29/11/13)

"É de se observar que a doutrina mais abalizada assim como a jurisprudência admitem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente público. (...) De qualquer forma, não basta somente a ocorrência do suposto ato ímprobo, faz-se necessário que tal ato cause evidente e significativa repercussão no

meio social, não bastando meras presunções ou mesmo a simples insatisfação
da

coletividade

com

a

atividade

administrativa.

(TRF

3,

AI

00021103520094030000, e-DJF3 de 26/01/2010)
A hipótese em testilha enquadra-se perfeitamente à moldura jurispru-

dencial.
77 STJ, REsp 960.926/MG, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008,
DJe 01/04/2008.
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-----------------------------------------------------Os fatos apurados na Operação Lava Jato possuem proporções gigantescas,
a revelar a corrosão das entranhas da República por um esquema sofisticado para pagamento de propinas para agentes públicos na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. A represent atitivade da Petrobras no Estado é revelada pelos seguintes dados:
- Entre 2007 e 2010, a Petrobras foi responsável por investir 68,47% de
tudo o que a Administração Pública Federal, direta e indireta, investiu no
78
;

país

- Entre 2011 e 2014, estima-se que esse percentual ficou em torno de

49,1% 79 , em que pese inexistir, no presente momento, números consolidados sobre a efetiva execução orçamentária de 2014;
- Para os próximos anos, projeta-se que esse percentual pode superar os

80% em razão dos investimentos no Pré-Sal80•
As sequelas são gravíssimas e se revelam, dentre outros aspectos, pela comoção social e descrédito que os atos ímprobos geraram nas instituições republicanas e pela
já corroída imagem do país no exterior, esta sempre atrelada à corrupção.
As quantias desviadas pelo corruptos e corruptores para satisfação de inte-

78 Entre 2007-2010, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a partir do
orçamento fiscal e de seguridade social, a União investiu R$ 54,8 bilhões no país. No mesmo
período, as empresas Estatais federais investiram R$ 142,930 bilhões, dos quais a Petrobras
respondeu por R$ 135,387 bilhões. Com algumas contas simples, isso significa que todo o Governo
Federal (orçamento fiscal, seguridade social e estatais) investiu R$ 197,730 bilhões, dos quais o
Grupo Petrobras foi responsável por R$ 135,387 bilhões, ou 68,47% de tudo o que foi investido no
país entre aqueles anos. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo
que o TCU elaborou em 2010 - Doe 38.
79 Entre 2011-2014, essa conta ficou mais difícil de ser feita, porque o Governo passou a incluir na
conta de investimento os financiamentos feitos por meio dos bancos públicos (CEF, BB, BNDES),
mesmo para pessoas físicas. Situação idêntica ocorreu com os financiamentos do BNDES para as
ações da Copa do Mundo. Mesmo com essas limitações, é possível consolidar alguns números.
Entre 2011-2014, a União previu investir R$ 340 bilhões, dos quais as estatais (excluídos os bancos)
responderam por 52,24% disso (ou R$ 177.79 bilhões). No período, os investimentos da Petrobras
foram de R$ 167,12 bilhões, o que significa 49,1% de tudo o que a União previu investir em
infraestrutura. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo que o TCU
elaborou em 2013 - Doe 39.
80 Para os próximos anos, com as previsões de invest imento no Pré-Sal, a Petrobras anunciou
despesas, de 2015 a 2018, de US$ 220,6 bilhões (ou R$ 584,59 bilhões, para um câmbio US$ 1 = R$
2,65) - Doe 40. Com esse último anúncio, o percentual a ser investido pela Petrobras deverá
superar os 80% de tudo o que a União gastará no período (esses números poderão ser
confirmados com a aprovação do PPA 2016-2019, que deve ser anunciado nesse ano).
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resses não republicanos acarretam, ainda que indiretamente, prejuízos ao atendimento de
necessidades primárias da sociedade brasileira, que clama por melhores condições de educação, saúde, segurança e estrutura de higiene sanitária. Corrupção de valores estratosféricos
como a que é objeto desta ação constitui uma profunda violação dos direitos fundamentais
individuais e sociais mais básicos que o Estado de Direito deve tutelar. Trata-se de um verdadeiro atentado contra os direitos humanos.
A corrupção, traiçoeira e silenciosa, tais como os crimes contra a vida, mata,
todavia em condições mais avassaladoras, porque espalha seus efeitos nefastos de forma sistêmica e difusa para todas as regiões do país e a todos os setores da sociedade a um só tempo.
A corrupção pervasiva - como aquela revelada na Petrobras- coloca em
risco o regime republicano e democrático, ao criar uma pauta de motivações e finalidades
privadas na condução da coisa pública. Ela privatiza, e gratuitamente, o que é público e pertence a todos. Coloca em cheque as regras do jogo e do funcionamento do Estado, isto é, a
própria aptidão do Estado em agir em benefício dos cidadãos. Não só a quantidade, mas a
própria qualidade dos serviços públicos é atingida, pois aqueles que deveriam fiscalizar a
qualidade dos serviços se comprometeram de modo fatal com interesses privados e não podem mais se contrapor a tais interesses privados espúrios sem co rrer riscos.
Enfim, a prática de atos ímprobos debatida nessa demanda macula a imagem de todo o Poder Público perante a coletividade, na medida em que implica perda da
credibilidade da sociedade na estrutura estatal destinada à administração da coisa pública e à
consecução do bem comum. Mais ainda, é bastante documentada a expansão horizontal e
vertical de situações alastradas de corrupção. A corrupção na Petrobras incentiva que as mesmas construtoras que ali corrompem busquem a expansão do seu universo de benefícios mediante a corrupção de outras autoridades. Incentiva também que outras construtoras corrompam para obter os mesmos benefícios. É, ainda, um mau exemplo da cúpula do Estado para
os demais estratos sociais, reforçando uma cultura de corrupção e embasando racionalizações que conduzem à elisão e evasão fiscais.
Portanto, estão delineados todos os pressupostos para a condenação dos
requeridos ao pagamento de danos morais coletivos decorrente das condutas ímprobas.
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Com relação à fixação do quantum debeatur. é de se ver que além de todos
os malefícios gerados pela corrupção, a ausência de punição rigorosa faz surgir o sentimento de impunidade entre corruptos e corruptores de forma a fomentar a continuidade desta
deletéria prática no sistema.
Pertinentes as reflexões de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
"Os desvios compartimentais que redundam em estímulo à proliferação da corrupção, na medida em que se apresentam como práticas rotineiras, ainda possuem
uma dimensão mais deletéria e maléfica à organização estatal: ensejam o surgimento de um código paralelo de conduta, à margem da lei e da razão, que paulatinamente se incorpora ao standard de normalidade do homo medius. Uma
vez iniciado esse processo, difícil será a reversão ao status quo, fundado na pureza
normativa de um dever ser direcionado à consecução do bem de todos.
Além disso, a corrupção no ápice da pirâmide hierárquica serve de fator multiplicador da corrupção dentre aqueles que ocupam posição inferior, desestimulando-os a ter conduta diferente. Como a corrupção "ama as alturas", não é incomum que os servidores mais modestos sofram uma influência daninha dos superiores hierárquicos, resultando na proliferação desse fenômeno degenerativo de cima
para baixo.
(...) A prática de atos de corrupção, dentre outros fatores, sofre um sensível estímulo
nas hipóteses em que seja perceptível ao corrupto que reduzidas são as chances de
que sua esfera jurídica venha a ser atingida em razão dos ilícitos que perpetrou. Por
outro lado, a perspectiva de ser descoberto, detido e julgado, com a consequente
efetividade das sanções cominadas, atua como elemento inibidor à prática dos atos
de corrupção.
Ainda que esse estado de coisas não seja suficiente a uma ampla e irrestrita
coibição à corrupção, seu caráter preventivo é indiscutível. Além das sanções de
natureza penal, que podem restringir a liberdade individual, é de indiscutível importância a aplicação de reprimendas que possam, de forma direta ou indireta,
atingir o bem jurídico que motivou a prática dos atos de corrupção: o patrimônio do agente. Quanto maiores forem os prejuízos patrimoniais que o agente po75 de 96
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derá suportar e mais aprimorados se mostrarem os meios de controle, menores serão os estímulos à corrupção.81"
E continuam os autores:
"(...) entendemos que o valor da indenização deve ser suficie nte para desestimu-

lar novas práticas ilícitas e para possibilitar que o Poder Público imple mente
atividades paralelas que possam contornar o ilícito praticado e recompor a paz
social. (...)82"
Nessa linha, os graves ilícitos praticados pelos réus revelam terem eles agido com absoluto menosprezo à coisa pública e aos valores republicanos, o que implica a necessidade de reforçar a reprimenda estatal.
Portanto, verificada a ocorrência do dano moral coletivo, é mister seja fixada a indenização, em caráter solidário, em patamares suficientes para desestimular a continuidade das práticas ilícitas pelos réus e recompor. ainda que parcialmente, os danos difusos
causados, cujos valores deverão ser revertidos ao Fundo Federal de Defesa de Direitos Difu-

Para que a indenização alcance integralmente tais objetivos, o valor a ser
arbitrado por esse Juízo não deve ser inferior a 10 (dez) vezes o valor do dano material

causado pelas condutas dos réus, o que equivale à fix ação de indenização por danos
morais coletivos não inferior a R$ 603.854.805,30 (seiscentos e três milhões, oitocentos e
cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais, e trinta centavos).
Por fim, cumpre ressalvar que os danos morais coletivos ora pleiteados são
os decorrentes das condutas ilícitas descritas nesta ação, isto é, aqueles decorrentes do recebimento e pagamento de vantagens indevidas na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
Assim, não estão abrangidos por esta ação e poderão ser pleiteados em
ações específicas os danos morais coletivos decorrentes, especialmente, de infrações à ordem
econômica praticadas pelo Cartel de empreiteiras, de corrupção no âmbito de outras Diretorias da PETROBRAS e de desvios de recursos públicos em razão de contratações por preços
81 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7" Ed. 2013.
82 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. "Improbidade Administrativa - 7• Ed. 2013.
83 Artigo 13 da Lei n.0 7.347/85.
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superiores aos de mercado.

X- DA COMPETÊNCIA:

X.l- Da Competência da Justiça Federal:
A respeito da competência jurisdicional para ações de improbidade administrativa envolvendo sociedades de economia mista federais, j á está pacificado o entendi-

mento de que a compet ência é da Justiça Federal, em razão de haver nítido interesse da União na apuração de atos ilícitos praticados por seus dirigentes (STJ, AgRg AgRg no CC
104.375/ SP, Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/ 09/ 2009).
E, com efeito, na hipótese vertente os atos de improbidade praticados por
dirigentes da PETROBRAS S/A repercutem direta e inevitavelmente no patrimônio da Uni-

ão, por ser esta detentora do capital majoritário da referida sociedade de economia mista.
Há, portanto, nítido interesse jurídico e econômico da União no feito, a
atrair a competência da Justiça Federa l.
O interesse jurídico da União decorre da própria apuração dos fatos e aplicação de sanções aos agentes ímprobos, a fim de zelar pela correta aplicação dos recursos
públicos e atendimento aos princípios da legalidade, eficiência, lealdade à instituição e moralidade no âmbito da estatal. É notório que esses agentes ímprobos, frise-se, são escolhidos
mediante um processo de indicações políticas feitas por integrantes da cúpula dos poderes
da União.
Em outros dizeres, se a União detém o capital majoritário da PETROBRAS, é
de seu total interesse jurídico a apuração dos atos ímprobos praticados por seus diretores
que importaram em prejuízo à companhia.
Ademais, no caso concreto, o interesse jurídico da União fica corroborado
pelo vultoso prejuízo à imagem e ao patrimônio da sociedade de economia mista da
qual é acionista majoritária e controladora, que se ilustra com as constantes notícias rela-

cionadas à PETROBRAS em páginas policiais e com a queda vertiginosa do valor das ações da

77 de 96

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

·--. ...
. t...:_,·

3419

3.)~-:~
--------~"~ ..:.....
MINISTÉRIO PúBLICO f EDERAL

~,~.-

companhia, a patamares menores do que no longínquo ano de 200584 . Todo esse abalo decorreu justamente dos atos ímprobos praticados pelos gestores da estatal, sobre os quais a
União possui interesse na investigação e repressão.
Por sua vez, o interesse econômico decorre da circunstância de a União ser
a acionista majoritária da PETROBRAS, aliada ao fato de a demanda versar sobre a prática de
atos de corrupção no âmbito da estatal que acarreta ram desvios bilionários do patrimônio
público em benefício de gestores e agentes públicos.
Para co rroborar o interesse econômico, colhe-se dos decretos não numerados a seguir transcritos que a União, nos últimos 5 anos, diretamente transferiu vultosas
quantias para a Petrobras:
DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2014
Transfere as dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para
2014 das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda.- SFE e Refinaria Abreu e
Lima S.A.- RNEST para Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Art. 1° Ficam transferidas, das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. SFE e Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST para a Petróleo Brasileiro S.A. - PETRO-

BRAS, os saldos das dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2014 (Lei n° 12.952, de 20 de janeiro de 2014), n o valor de R$
4.816.046.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quarenta e
seis mil reais), de acordo com os Anexos I e II.

DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor da Petróleo Brasileiro

S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$ 7.104.124.764,00, para os fins que espe-

84 http://q 1.globo.com/economi a/mercad os/n oticia/2014/12/q ue da-nas-acoes-da-petrobras-ajuda-

tirar-pegueno-investidor-da-bolsa.html
http:Ueconomia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2014/12/12/petrobras-cai -6-e-tem-menorvalor-em-10-anos-bolsa -tem-3-gueda-semanal.htm
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cifica.
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei n° 12.798, de 4 de abril de
2013), em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e da Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$
7.104.124.764,00 (sete bilhões, cento e quatro milhões, cento e vinte e quatro
mil. setecentos e sessenta e quatro reais), para atender à programação constante
do Anexo I.

DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011, em favor da Companhia Docas do
Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da Empresa
Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, crédito suplementar no valor de R$
1.330.127.000,00, para os fins que especifica.
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei no 12.381, de 9 de fevereiro
de 2011) crédito suplementar no valor de R$ 1.330.127.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta milhões, cento e vinte e sete mil reais), em favor da Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, para atender à programação
constante do Anexo I.

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2010
Autoriza o aumento do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Art. lo Fica autorizado o aumento do capital social da empresa Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, mediante oferta pública de d istribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, desde que mantido o controle acionário da União, nos seguintes termos: (...)
Art. 2o Fica a União autorizada a subscrever ações na proporção de sua participação acionária no capital social da PETROBRAS, bem como eventuais sobras
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de ações, e a integralizá-las com títulos da dívida pública mobiliária federal,
nos termos do disposto no art. 9o da Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010.

Por esse motivo, a União deverá, inclusive, aderir ao polo ativo desta lide,
consoante autoriza o artigo

s• da Lei 9.469/97:

Art. 5° A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou
~

autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas pú-

blicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja
decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir,
independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer
questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados
úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, pa ra fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.
Ratifica tais argumentos o já citado entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que fixa a competência da Justiça Federal para ações de improbidade que
versam sobre atos praticados em detrimento de sociedade de economia mista controlada pela União, em virtude do interesse jurídico e econômico esta no julgamento da causa.
A propósito, ao julgar o AgRg no Conflito de Competência n• 122.629-ES, o
Superior Tribunal de Justiça consignou que, em se tratando de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, relativamente a atos praticados por dirigentes de sociedade de economia mista, cujo capital majoritário pertença à União, a competência é da Justiça Federal:
(...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL ATOS PRATICADOS POR DIRIGENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CUJO CAPITAL MAJORITÁRIO
PERTENCE À UNIÃO. INTERESSE ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Conforme o entendimento jurisprudencial da Primeira Seção, "o mero ajuiza-
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mento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado
ato de improbidade administrativa, fi xa a competência na Just iça Federal "
(AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe 04/09/2009). No mesmo sentido: CC 100.300/PI, Rei. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25/05/2009. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC
122629/ES, Rei. Ministro Benedito Gonçalves, 1• Seção, julgado em 13/11/2013, DJe
02/12/2013)
Do voto condutor do acórdão, destaque-se elucidativo trecho, que deixa
clara a razão pela qual a atuação do MPF, em situações tais, leva à competêncra da Justiça Federal:
"Se a União detém o capital m ajoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse a apuracão de atos ilícitos praticados pelos seus
dirigentes que importem prejuLzo patrimonial à sociedade empresarial. De outro lado, tendo sido o Ministério Público Federal o autor da ação civil pública, a
competência da justiça federal é indeclinável, conforme entendimento jurisprudencial pacífico da Primeira Seção do STJ"
Mais recentemente, em 26 de agosto de 2014, o Superior Tribunal de Justiça ratificou tal posicionamento no julgamento do Recurso Especial 1249118/ ES, demanda
que envolvia a prática de improbidade administrativa no âmbito de sociedade de economia
mista cujo capital majorit ário pertence à União, no caso, a Companhia Docas do Espírito
Santo- Codesa:
CONSTITUOONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CNIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA
CELEBRAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM PREJUÍZO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CODESA). DECÚNIO EX OFFICIO DA COMPETÊNOA.
PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO COMO ACIONISTA MAJORITÁRIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA.
1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administra-

tiva para apurar responsabilidades pela prática de irregularidades consistentes na
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celebração de acordos judiciais em demandas trabalhistas por valores superiores
àqueles aos quais a Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo havia sido condenada, acarretando prejuízo de R$ 502.443,57 (fi. 25), cujo valor atualizado para a presente data corresponde a R$ 1.001.473,78 (um milhão, mil quatrocentos e setenta e
três reais e setenta e oito centavos), conforme os critérios da Tabela Prática do TJSP.
2. A específica questão sobre a competência para processar e julgar ação de improbidade para apuração de atos em prejuízo da Codesa foi solucionada no recentíssimo julgamento do AgRg no CC 122.629/ES, Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe
2/12/2013, quan do a colenda Primeira Seção consignou que "o mero ajuizamento da ação pelo Ministé rio Público Federal, por ente nder estar configurado
ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal (AgRg
no AgRg no CC 104.375/SP, Rei. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
04/09/2009)". No mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 40534/RJ, Rei. Min.
Teori Albino Zavaski, DJU de 17.05.04; AgRg no CC 107.638/SP, Rei. Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, DJe 20/4/2012; CC 116.282/PR, Rei. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/2011; CC 112.137/SP, Rei. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 1°/12/2010.
3. No mesmo julgamento (AgRg no CC 122.629/ES), a Primeira Seção reconheceu
a presença de interesse jurídico ao afirmar que, "Se a União det ém o capital
majoritá rio da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu interesse
a apuração de atos ilícitos praticados pelos seus dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial." Em idêntico sentido - inclusive versando caso análogo que envolve a Companhia Docas do Rio de Janeiro - o entendimento perfilhado no REsp 1281945/DF, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1°/12/2011, que trata de hipótese em tudo semelhante ao caso
concreto.
4. Assim, adotar entendimento diverso do aqui exposto desaguaria em julgamento
flagrantemente contraditório à orientação fixada pela Colenda Primeira Seção nos
autos do Conflito de Competência 122.629/ES, oportunidade em que, debruçando-se sobre a específica questão aqui debatida, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da justiça federal.
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S. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO 987 "a presença de sociedade de economia mista em procedimento investigatório não
acarreta, por si só, na presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da
União" - em nada conflita com o entendimento aqui exposto, já que, no caso concreto, o interesse da União não fora presumido, mas sim evidenciado pela sua
condição de acionista majoritária da Codesa, ostentando nada menos que

89,271% das suas ações e o controle acionário da mencionada sociedade de economia mista, que somente no ano de 2013 recebeu dos cofres públicos aportes financeiros superiores a 90 milhões de reais, de modo que é inegável o interesse
da União em investigar danos causados, em última análise, ao seu próprio patrimônio.

6. Os precedentes do Colendo STF mencionados pelo nobre causídico da Tribuna,
na sessão de 6.2.2014, não se amoldam ao presente caso, na medida em que neste a
competência foi fixada não somente pelo polo ativo da demanda, mas também
pelo já reconhecido interesse da União no feito.

7. Recursos Especiais providos.
(REsp 1249118/ES, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 26/08/2014, DJe 28/11/2014)
Destacam-se as seguintes passagens do voto condutor do julgamento do
Recurso Especiall249118/ES, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2014:

(...) São dois, portanto, os aspectos que determinam a competência da Justiça Federal no caso concreto.
O primeiro deles consiste no fato de a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, o que, nos termos dos precedentes desta Corte, é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, conforme julgados que acrescento ao anteriormente transcrito para corroborar essa orientação: (...) O segundo aspecto que determina a competência da Justiça Federal diz
com a presença do interesse jurídico manifestado pela União em relação à Ação Civil
Pública que visa apurar atos de improbidade praticados em detrimento da Codesa Companhia Docas do Espírito Santo, sociedade de economia mista cujo controle aci83 de 96
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onário é titularizado pela União, com nada menos que 89,271% das suas ações (fi.
44), informação corroborada pelo Relatório de Administração do exercício de 2007,

disponível em "httpifWww.codesa.qov.brt5ite1.inkCiick.aspx?fileticket=evASCk Ou
Dc%3D&tabid=108&1anquaqe=en-US", nestes termos:
(...) Nesse cenário, não rest am dúvidas quanto à competência da Justiça

Federa l, ~

pela presença do Ministério Público Federal no polo ativo da Ação Civil Pública
de Improbidade Administrativa, seja pelo reconhecido interesse econômico-jurídico da União em relação à apuração de irregularidades em detrimento do patrimônio de sociedade de economia mista cujo capital é formado majoritariamente por verbas federais, tendo a União a qualidade de acionista controladora.
(...) Ora, se a sociedade de economia mista recebera, só no ano de 2013, aporte superior R$ 90 milhões pela União, dúvida não há quanto ao interesse desta última
na apuração de atos de improbidade que lesaram o conjunto de bens, direitos e
obrigações da Codesa, que, em última análise, constitui patrimônio do próprio
ente público, como largamente demonstrado. (...)"
Em reforço aos argumentos ao norte expendidos, é de se ver que a

s• Câ-

mara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, órgão revisional e de coordenação de matérias vinculadas ao patrimônio público no âmbito do MPF, já se posicionou
no sentido de que os atos de improbidade de administrativa praticados em detrimento da
Petrobras S/ A são de competência da Justiça Federal. Eis o teor do acórdão:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU. TC 008.467/2005-9. PETROBRAS S.A. SEDE
REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS. CONTRATO N° 295.2.147.00-9 FIRMADO COM A EMPRESA COMTRAC ELETRÔNICA LTDA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO TRONCALIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGmMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS FEDERAIS.
CAPITAL SOCIAL MAJORITÁRIO PERTENCENTE À UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECÚNIO. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS PARA MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS CABÍVEIS. REDISTRIBUA-SE O FEITO. (5" CCR, !C
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1.25.000.002442/2012-16, Relator Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino
Neto, Voto 9848/2014, julgado na 838" Sessão da 5a CCR, de 15/10/2014)
Em suma, diante da reunião do interesse j urídico e do interesse econômico
da União no julgamento da demanda, fixa-se a competência da Justiça Federal.
De outra parte, a par de a competência da Justiça Federal decorrer diretamente do interesse jurídico e econômico da União, na hipót ese dos autos a competência federal também deflui da relação de continência entre os fatos especificamente narrados nesta
ação e o esquema criminoso instalado no seio da PETROBRAS para desviar recursos públicos
em benefício indevido de partidos políticos e agentes políticos federais.
De fato, consoante se extrai dos depoimentos prestados por PAULO RO-

BERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF na Ação Penal n° 5026212-82.2014.404.700085, cerca de
60% dos valores arrecadados na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS em razão da função ocupada por seu Diretor (1% do valor dos contratos) eram destinados a um caixa geral
operado por JOSÉ JANENE e ALBERTO YOUSSEF, para posterior repasse a agentes políticos,
em sua grande maioria do Partido Progressista (PP).
Ou seja, as vantagens indevidas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA, as
quais constituem o objeto desta ação, não eram recebidas apenas para si, mas também para
terceiros - partidos políticos, Senadores da República e Deputados Federais (agentes políticos federais)86•
No entanto, a mera opção do M inistério Público Federal de cindir o polo
passivo das ações, visando a otimizar a tramitação processual e a alcançar o ditame constitucional da razoável duração dos processos, evidentemente não pode resultar na modificação
da competência jurisdicional originária da Justiça Federal para todos os fatos, pois são todos
eles conexos/continentes e têm origem comum.
Nessa linha, aliás, o entendimento exposto pelo Juiz Federal Titular da 13a
Vara da Seção Judiciária do Paraná, SÉRGIO FERNANDO MORO, na Ação Penal n° 5083360-

85 Doe 13.
86 Consoante explicado no item I desta ação, serão objeto de ações específicas a participação de
agentes políticos e partidos políticos como indutores e beneficiários dos atos de improbidade
imputados a PAULO ROBERTO COSTA e o enriquecimento ilícito desses agentes.
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--I_N_I_s_r_ÉR_I_o__P_u_·B_L_I_c_o__f _E_D_E_RA_ _L________________~
51.2014.404.700087, mutatis mutandis:
"Relativamente à adequação formal, reputo razoável a iniciativa do MPF de
promover o oferecimento separado de denúncias a cada grupo de dirigentes de
empreiteiras.
Apesar da exist·ência de um contexto geral de fatos, a formulação de uma única
denúncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a tramitação e
julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados à razoável duração
do processo.

[...]
Também é razoável a opção do MPF em incluir na denúncia, quanto aos crimes de
corrupção, apenas o pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa,
deixando para outras denúncias o pagamento a outros empregados do alto escalão
da Petrobras.
Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o agigantamento da
ação penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o Juízo como
competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP."

Diante disso, conclui-se que a Justiça Federal é definitivamente competente para o processamento e julgamento des.ta demanda, seja em razão do interesse jurídico da
União na apuração dos atos praticados por empregados públicos, seja por força do interesse
econômico da União em sociedade de economia mista na qua l detém mais de metade docapital social e na qual injetou significativos recursos diretos, seja ainda em razão de se estar diante da relação de continência entre os fatos específicos descritos nesta ação e o esquema
de desvio de recursos públicos da PETROBRAS para abastecer o caixa de partidos políticos e
beneficiar agentes políticos federais.

X.2 - Da Competência territorial da Seção Judiciária do Paraná:

Fixada a competência da Justiça Federal para julgar o feito, mister apontar
87 Ação Penal no 5083360- 51.2014.404.7000, Evento 9.
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os motivos para se firmar a competência t errit orial da Seção Judiciária do Paraná.
Em sede de improbidade administrativa, não havendo disposição específica
na Lei 8.429/92 sobre competência, entende-se aplicável o regramento da Lei 7.347/85 (Lei
de Ação Civil Pública), em razão de ambas .as ações vo ltarem-se à tutela coletiva- no caso,
do patrimônio público e da probidade administrativa. Nesse sentido tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça88.
Assim, para a ação de improbidade administrativa a competência é a do local do dano, conforme exposto no art. 2° da Lei 7.347/8589•
Na hipótese dos autos, os danos causados pelos atos de improbidade administrativa praticados pelos réus podem ser nitidamente qualificados como danos difusos.
Tal se dá, essencialmente, porque: (1) os desvios de recursos públicos e os pagamentos de
propina atingem a todos os brasileiros, haja vista que estes exercem a titularidade indivisível
dos bens jurídicos lesados, e (2) os danos tiveram origem em diversas obras da PETROBRAS,
que foram realizadas em diferentes unidades federativas do país.
Especificamente sobre este segundo ponto, dissecando-se as obras em relação às quais foi acertado entre os réus o pagamento de propina, verifica-se que não se restringiram a um determinado complexo de obras ou sequer a um Estado da federação. Do
contrário, o pagamento de vantagens indevidas e o beneficiamento das empresas contratadas, em detrimento do patrimônio público, ocorreu em diferentes projetos e obras da PETROBRAS - até mesmo porque, como já devidamente descrito, essa prática ilícita permeou
todos os contratos da empresa no período de 2004 a 2012.
Assim, ainda que se pretenda circunscrever o dano causado por tais condutas aos locais em que as obras foram realizadas, deve-se observar que os atos de improbidade descritos nas ações que estão sendo ajuizadas em conjunto, as quais dizem respeito a fatos umbilicalmente relacionados, relacionam-se a obras localizadas nos Estados do Paraná
(Refinaria Presidente Getúlio Vargas- REPAR, localizada em Araucária), da Bahia, do Maranhão, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Assim, na hipótese de circunscrição

88 AgRg nos EDcl no CC 120.111/ DF, Rela. Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, ju lgado em
08/05/2013, DJe 17/05/2013.
89 (Lei 7.347/85) "Art. 2° As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o
dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa."
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do dano ao local das obras, todos esses locais seriam concorrentemente competentes para o
ajuizamento desta ação.
Entretanto, o dano ocasionado pelas condutas ímprobas descritas nesta
peça evidentemente não se limita ao local das obras realizadas pelas rés. É qu e esta empresa
tinha participação ativa no Cartel de empreiteiras formado para fraudar o caráter competitivo
de todas as licitações realizadas pela PETROBRAS no período de 2004 a 2012. Assim, o fato
de ter acertado, em reuniões com as demais integrantes do Cartel, que somente realizaria
obras em determinados Estados da Federação não descaracteriza a conclusão de que ela
também é responsável pelos prejuízos decorrentes das licitações que não venceu, pois nestas
ela teve participação ativa consistente em deixar de apresentar propostas competitivas.
Portanto, pode-se afirmar que o resultado de cada uma das licitações fraudadas é imputável tanto a PAULO ROBERTO COSTA, por ter faci litado o funcionamento do
Cartel na PETROBRAS e se omitido em relação às providências exigíveis de sua função, quanto a cada uma das empreiteiras participantes do Cartel, por terem previamente acertado entre si as vencedoras de cada certame.
Com isso, pode-se conclu ir com segurança que os danos que fixam a competência para esta lide não são locais ou regionais, mas sim constituem danos de âmbito
nacional, porque: (1) afetam difusamente a todos os brasileiros, (2) as obras em que houve

pagamento de propina localizam-se em diversos Estados da Federação, dentre os quais o Estado do Paraná, e (3) os réus desta ação, por participarem de um Cartel com atuação em âmbito nacional. são igualmente responsáveis por todas as obras vencidas pelas empreiteiras
cartelizadas no período de 2004 a 2012.
Tratando-se de danos de âmbito nacional, aplicável o regramento do art. 93
da Lei 8.078/90, que confere competência concorrente aos foros das Capitais dos Estados e
do Distrito Federal em tais casos90. Assim, o foro federal da Seção Judiciária do Paraná é
igualmente concorrente ao foro das demais capitais e do Distrito Federal, ou ao foro dos demais Estados em que foram realizadas obras identificadas nesta ação ou vencidas pelo Cartel
90 (Lei 8.078/90) "Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a

justiça local:
I- no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
11 - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou
regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência
concorrente."
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de empreiteiras.
Mas não é só. Diante da dificuldade em se delimitar o local do dano nas
ações de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a competência também pode ser definida em razão da prevalência da localidade onde se localiza a
maior parte dos elementos probatórios, te ndo como objetivos a celeridade processual, a
ampla defesa e a razoável duração do processo. Confira-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAL DO DANO- ART. 2° DA LEI 7.347/85. DIVERGÊNCIA QUANTO À AMPllTUDE DO DANO. PREVALÊNCIA DA LOCALIDADE ONDE SE LOCALIZAM A MAIOR PARTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREJUÍZOS MAIS GRAVES SOBRE A
SEDE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBllCOS ENVOLVIDOS. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA. CELERIDADE PROCESSUAL, AMPLA DEFESA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Discute-se nos autos a competência para processar e julgar ação civil pública de

improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra servidores públicos e particu lares envolvidos na prát ica de crimes de descaminho de cigarros oriundos do Pa raguai e destinados ao Estado de Sergipe.
2. Não há na Lei 8.429/92 regramento específico acerca da competência territorial
para processar e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, tem-se aplicado, por analogia, o art. 2° da Lei 7.347/85, ante a relação de mútua complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se que a norma
de integração seja obtida no âmbito do microssistema processual da tutela coletiva.
3. A ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram.
4. No caso em análise, embora haja ilícitos prat icados nos Estados do Paraná, São
Paulo e Sergipe, o que poderia, a princípio, caract erizar a abrangência nacional do
dano, deve prevalecer, na hipótese, a informação fornecida pelo próprio autor
da demanda de que a maior parte dos elementos probatórios da ação de im89 de 96
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probidade encontra-se situada em São Paulo. Ressalte-se, ainda, ser tal localidade alvo da maioria dos atos ímprobos praticados e sede dos locais de trabalho dos servidores públicos envolvidos.
S. Interpretação que se coaduna com os princípios da celeridade processual.
ampla defesa e duração razoável do processo.
6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo federal de São Paulo, o suscitante.
(CC 97.351/SP, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
27/05/2009, DJe 10/06/2009)
No caso concreto, a maior parte dos elementos probatórios desta ação

encontra-se em Curitiba/PR, localidade em que foram apurados os fatos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal e onde estão em curso as ações penais n°' 508335189.2014.404.7000,
05.2014.404.7000,

5083401-18.2014.404.7000,
5083258-29.2014.404.700091,

5083360-51.2014.404.7000,

5083376-

em que se imputam ilícitos penais correlatos

aos atos de improbidade administrativa aqui descritos.
Sobre a questão, ao definir a competência territorial da 13" Vara Criminal da
Seção Judiciária de Curitiba para o julgamento de ação penal decorrente da Operação Lava
Jato, o Juiz Federal Titular SÉRGIO FERNANDO MORO levou em conta, entre outros motivos,

a origem comum de toda a investigação:
AÇÃO PENAL N° 5026212-82.2014.404.7000/PR , Evento 3:

" (...) Oportuno ainda destacar, nessa decisão, que a competência deste Juízo para a
presente ação penal já foi objeto de deliberação na decisão datada de 24/02/2014
do processo 5001446-62.2014.404.7000 (evento 22), justificando-se, em apertada
síntese, pelos crimes conexos de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes contra a Administração Pública e crimes de tráfico de drogas, com consumação
em Londrina e Curitiba, além da origem comum de toda a investigação criminal.
Observo, aliás, que o crime de lavagem de produto de tráfico de drogas, com consumação em Curitiba, já foi objeto de denúncia em separado (processo 502568791 Distribuídas para a 13° Vara Criminal da Seção Judiciária de Curitiba.
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03.2014.404.7000). Apesar da separação, oportuno para evitar o agigantamento da
ação penal com fatos conexos, mas distintos, remanesce o Juízo como competente
para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP. (AÇÃO PENAL N° 502621282.2014.404.7000/PR, Evento 3)

Da mesma forma, a tramitação das ações de improbidade administrativa
neste foro constituirá facilitador para a ampla defesa dos réus, haja vista que algumas das
pessoas físicas arroladas no polo passivo encontram-se custodiadas em Curitiba, e nesta Seção Judiciária também se processam as ações penais a que respondem os réus. Evidentemente, também é aqui onde o processo terá duração mais condizente com o princípio constitucional da celeridade processual.
Assim, também por esse critério é o foro federa l da Seção Judiciária de Curitiba o competente para o julgamento desta demanda.
Em conclusão, analisadas as diferentes perspectivas pelas quais se pode entender a delimitação da competência territorial para as ações de improbidade administrativa,
conclui-se que em todas as opções o foro federal da Seção Judiciária do Paraná é com-

petente para o processamento e julgamento desta demanda, no caso concreto. Em síntese:
a) no caso de reconhecimento de dano de âmbito nacional, o foro da Seção
Judiciária do Paraná é competente de modo igual aos demais foros federais das capitais dos
Estados e do Distrito Federal para o julgamento desta demanda;
b) no caso de reconhecimento de dano- de âmbito nacional ou local - circunscrito aos locais em que o Cartel de empreiteiras atuou (incluindo as licitações em que as
empresas rés desta ação voluntariamente deixaram de participar em razão do acordo celebrado no âmbito do Cartel), o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de modo
equivalente aos foros federais que circunscrevem os locais de realização de todas as obras
vencidas pelo Cartel;
c) no caso de reconhecimento de dano - de âmbito nacional ou local - circunscrito aos Estados em que foram realizadas as obras que ocasionaram os pagamentos de
propina identificados nesta ação, o foro da Seção Judiciária do Paraná é competente de
modo idêntico aos foros federais dos demais Estados em que foram realizadas tais obras;
91 de96
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d) no caso de prevalência da localidade onde se localiza a maior parte dos
elementos probatórios (consoante jurisprudência do STJ), é o foro da Seção Judiciária do Paraná o competente.
Diante disso, em vista da extensão nacional do dano, dos locais de realização das obras que geraram o pagamento de propina e da localização dos elementos probatórios, e em atenção aos princípios da celeridade processual, da ampla defesa e da duração
razoável do processo. firma -se a competência da Seção Judiciária de Curitiba para o processam€nto e julgamento desta demanda.

X. 3 - Da Competência pela Prevenção
Cumpre, ainda, apontar que já tramita na 2• Vara Federal de Curitiba a ação
de improbidade administrativa n° 5006628-92.2015.4.04.7000, ajuizada em face de PAULO

ROBERTO COSTA, da pessoa jurídica ENGEVIX ENGENHARIA S/A e sua holding, além de seus
administradores.
Referida ação de improbidade administrativa tem a mesma causa de pedir
desta ação - o recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA e outros
Diretores da PETROBRAS, pagas pelas empreiteiras que compõe o cartel que atuou na companhia, ao menos, no período de 2004 a 2012 ..
Assim, nos termos do art. 103 do Código d e Processo Civil, há conexão entre esta ação e a ação de improbidade administrativa n° 5006628-92.2015.4.04.7000, em curso nessa 2• Vara Federal de Curitiba .
Já restou explicado no item acima que às ações de improbidade administrativa aplica-se o regramento de competência previsto no art. 2° da Lei de Ação Civil Pública
(Lei 7.347/85), haja vista que ambas inserem-se no microssistema de proteção coletiva de direitos difusos.
Tal artigo contém disposição específica acerca da prevenção, a qual, diferindo das regras dos arts. 106 e 219 do Código de Processo Civil, estabelece a propositura da

ação como o momento processual fixador da competência por prevenção92 .
92 (Lei 7.347/85) "Art. 2° [...]

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do j uízo para todas as ações
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Dia nte disso, a presente ação deve tra mitar na 2" Vara dessa Seção Judiciária, ve z que se encontra preventa por força da p révia propositura e distribuição da
ação de improbidade a dministrativa conexa n° 5006628-92.2015.4.04.7000.

XI- DOS PEDIDOS FINAIS.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL requer:

ID. sejam NOTIFICADOS os réus para oferecerem manifestação escrita em
15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7°, da Lei 8.429/92;

.hl

sejam INTIMADAS a UNIÃO e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROIBRAS para integrarem o polo ativo da lide, nos termos do art. 17, §3°, da Lei 8.429/92,
c/c o art. 6°, § 3°, da Lei 4.717/92;

fl sejam CITADOS os requeridos para, querendo, oporem-se à pretensão
aqui deduzida, nos termos do§ 9° do art. 17 da Lei 8.429/92, sob pena de revelia;

ftl. seja o pedido julgado procedente para DECLARAR a existência de
relação jurídica decorrente da subsunção das condutas dolosas de PAULO ROBERTO COSTA
descritas nesta ação às hipóteses normativas dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92,
ressaltando-se não estar incluído no pedido a condenação deste réu nas sanções do artigo
12 da referida lei93;
~

seja o pedido julgado procedente para CONDENAR os réus CAMARGO

CORRÊA S/ A, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A, DALTON DOS
SANTOS AVANCINI, JOÃO RICARDO AULER, EDUARDO HERMEUNO LEITE (LEITOSO),
SANKO SIDER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA., SANKO SERVIÇOS DE PESQUISA E MAPEAMENTO LTDA. e MÁRCIO BONILHO
pela prática de ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA m ediante CONDUTAS
DOLOSAS, com fundamento nos arts. 3°, 9°, 10 e 11, da Lei n° 8.429/92, com a consequente
aplicação das sanções do art. 12, I, da Lei 8.429/92. Na hipótese de V. Exa. não entender pelo

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto."
93 Trata-se de pedido de declaração da existência de relação jurídica, consoante autoriza o art. 4°, I e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, e explicado no item VI.l desta peça.
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enriquecimento ilícito, requer a condenação nas sanções do art. 12, li ou lll, da Lei 8.429/92;
f) com relação à sanção de ressarcimento ao erário, a condenação

solidária dos réus, salvo Paulo Roberto Costa, nos termos dos artigos 275 c/ c 942, caput, 2•
parte, do Código Civil c/c artigo 5° da Lei 8.429/92, no valor de R$ 60.385.480,53 (sessenta
milhões, trezentos e oitenta e cinco mil. quatrocentos e oitenta rea is, e cinquenta e três
centavos}, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do ilícito94;

g) especificadamente quanto às sanções de (1) proibição de contratar
com o Poder Público e de (2) receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
que as penalidades venham a abranger @) as pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo
econômico (CAMARGO CORRÊA S/A e SANKO SIDER) que eventualmente atuem no
mesmo ramo de atividade da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA

S/A e da SANKO SIDER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA; (h) as pessoas jurídicas (controladas, subsidiárias etc.) cujos estatutos
ou contratos sociais forem objeto de alteração para absorver as atividades da(s) empresa(s)
penalizada(s) e (9 outras sociedades empresariais que vierem a ser criadas para contornar a
ordem judicial, com a consequente comunicação à Controladoria-Geral da União (Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS) e ao Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão (Sistema Unificado de Fornecedores- SICAFI);
h) ainda, a condenação dos réus, salvo Paulo Roberto Costa95, ao

pagamento solidário96 de danos morais coletivos em patamares suficientes para
desestimular a continuidade das práticas ilícitas, a ser arbitrado por V. Exa., em valores não
inferiores a 10 (dez) vezes o valor do dano material causado pelas condutas dos réus, o que
equiva le à fixação de indenização por danos morais coletivos não inferior a R$
603.854.805,30 (seiscentos e três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e

cinco reais, e trinta centavos);

D uma

vez julgados procedentes os pedidos, seja comunicado o Conselho

Nacional de Justiça (CNJ) para inclusão do nome dos ímprobos no Cadastro Nacional de

94 Código Civil: Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
desde que o praticou; STJ, Súmulas 43 e 54.
95 Este pedido não inclui a condenação de Paulo Roberto Costa, em respeito ao Acordo de
Colaboração firmado com o Ministério Públ ico Federal.
96 Artigos 275 c/c 942, caput, 2• parte, do Código Civil c/c artigo s• da Lei 8.429/92.
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Condenados por Improbidade Adm inistrativa;

j) por fim, a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial,
depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas, perícias e outras que se fizerem
necessárias.
Dá-se à causa o valor de R$ 664.240.285,83 (seiscentos e sessenta e
quatro milhões, duzentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais, e oitenta e três
centavos).

Curitiba, 20 de fevereiro de 2015.

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
Procurador da República

CARLOS FERNANDO DOS SANTOS UMA

ORLANDO MARTELLO

Procurador Regional da República

Procurador Regional da República

JANUÁRIO PALUDO

ANTÔNIO CARLOS WELTER

Procurador Regional da República

Procurador Regional da República

ROBERSON HENRIQUE POZZONBON

DIOGO CASTOR DE MATTOS

Procurador da República

Procurador da República

PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO

ATHAVDE RIBEIRO COSTA

Procurador da República

Procurador da República
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DEMONSTRAÇÃO DE DOAÇÓES RECEBIDAS (modelo 8)
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09/1012012
15/10/2012
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03101/2012
2310112012
Oe/0212012
2410212012
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27/0212012
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a~

0810312012
0810312012
1210312012
05104/2012
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13104/2012
21110412012
27/G412012
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31/05/2012
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0410612012
C:;to6/2012
051061201?
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15106/2012
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20/0812012
22106/2012
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0SIIl7/2012
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15/0812012
2210612012
26/0812012
29106/2012
0510912012
13109/2012
14/09/2012
14/09/201Z
1710912012
21/09/2012
28109/2012
0211012012

ESPECIE DO
RECURSO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

DOADOR
EDEGAR MENEGASSI
CHARLES KUSNIEC
MARIA DE FATIMA MONTE
CONSffiUTORA ANDRADE GUTIERRE2 S.A
TKK ENGENHARIA L TOA
UTC ENGENHARIA S.A

MIVERVA S.A

DINHEIRO
DINHEIRO

ESTRE AMBIENTAL S.A
GAL VAO ENGENHARIA S.A

DINHEIRO
DINHEIRO
DJ•IHEIRO
DINHEIRO

ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTO"
CONSL.AOEL CONSTRUTORA L.ACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA
GA~VAO ENGENrlARIA S.A
ESTRE AMBIENTAL S A
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
UTC ENGENHARIA S.A

DINHEIRO
DINHEIRO
DL'IHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

CONSTRUTORA OAS LTDA
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIAS A
CONSTRUCAP CCPS Et4GENHARIA E COMERCIO SA
UTC ENGENHARIA S.A

lESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A
ESlRE AMBIENTAL S A
TECNOSONDA S A
CONSTRUTORA DAS L 1 DA
CONSTRUC;.P CC~S ENGENHMIIA E COMERCIO S A
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÀO SA
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S A
H GUEDES ENGENHAR"'- LTOA
CONSTRUTORA DAS l TOA
UTC ENGéNHARIA S.A

DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

EMPAIISANCO S A
lESA PROJETOS cOUIPAMENTOS E MONTt,GENS S.A
H GUEDES E NGENHARIA LTDA
Et.IPARS• NCO S.A

OINHElRO
OINHEl RO
DINhEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

CONSTnUTORA 0Ul:IRD7 GALVAO S A
H GUEDES l':llGENHARIA LTOA
EMPARSANCO S A
CONSTflUTORA OAS L TO.\
ESTRE AMUIENTAL $.A

tl GUEDES ErlCE:>IHARLA LIOA
EMPAIIS•\NCO !'>A

ENGEVIX !'NGENHI\RIA S A
H GUEDES ENGENHARIA LTDA
CERDAU COMERCIAl OE ACOS S.A
UTC ENGENHAHIA SA
H GUEDES EtiGEI<HARIA L1DA
EI~PARS/•NCO SA

c PJICP~ ' "
0
627
010 167 308-S1
040239.735-07
17 282.21310001-94
76 521.97010001·02
.. 023 661/0001-08
67 620 377/0001-14
14.310.~77/0030-49

40 450.769/0001·26
61 584,223/0001--36
44 023.GÍl110001-06
03 147.39310001-59
01 340,93710001-79
58 836 933/0001-01
55 996.G1SI000'·01
o\ 340 93710001-79
03 147 393/0001-.59
17165 76ô/0001-61
17 262 21310001-94

44 023 661/0001..08
29 916 94 310009-50
03 147 39310001·5\l
33 841 72710001·50
14 310.577/0030-t9

6 1.584.22:li0001·38
33.412 /92/0035-CO
1716570010001-61
60 873 809ill001·W
1<.310.677/0030-49
44,0L3.661/il001·08
56.473.~1710COI·08
2g 911, '9431 000& -~6

80 873 80910001·50
56 •73.;117/0001 -06
60 873 809:000 1-SO
56 473 J 1710001-0S
33 <1? 79:W035-00
60 873 600'0001· 60
56 473 317/000\·06
14 310. 57710030-49
03 147.393'0~01-59
00 103.5~210~1 31
6 0 87:) 809t0001·50
07 369 1$8 5.~01 -97
-44 023.661J00tll-08
60.873. 809t0001-50
56 •73.'317/ilOOl-08

DINHEIRO

COI<STRUTOi'l~ OAS L TOA

1 <.310.577/003().~9

DINHEIRO
DINHEIRO

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMi:RCIO S •\

DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

UTC ENCENH~RIA S A
CONSTRUÇOES E COMERCIO CAfMRGO CORREA S A
TECNOSO"OA S A
BANCO QPOQRTUNITY SA
OPPORTUIIIIY DISTRIBUIDORA DE TIT E VALOR MOBILIAR LTDA
ESTRE AMBIENTAL S.A
~GROPECUA I>IA SANTA DARBARA Xl tiCUt.RA S A
OYNAMIC TECI.OLOGIA EM SIS'rEW•S DE INFORMAÇAO l TOA
ENGEFORI.I CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
COI~S1RUCAF CCPS ENGi:t>.rlARIA E COMERCIO S A
CONSTRU t ORA OAS LIDA

61584 22310001-38
56 4. 73 317/0001·08
~4 023 66110001·08
61 522.512.0001-02
33 84 1 7271000 1 50
33 857 .83010001·99
01 562.15610001-80
03 "7 393/0U01·S9
07 J3ti,69S/il001-26
&2 2Cl 1131000 1-oS
48 ?46 92Qm00 l - 10
61 564 2231000 1-36
14 J 10 57710030-49
00. \CJ.552J<l:001·ll
14,310. 57710030-•9
... 023 6611000 \ ·08
61 156 50810001-90
44 023 66 110001·08

DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
OINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

TMl\

~

~, ~ n ~r o

DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

. .•••• .• "

FO ,MP: 'No-- ... -

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

EMPARSANCO S.A

ENGEVIX EIIGLNHARO.\ S A
CONSTRUTORA O"S L TOA
UTC ENGENHAFIIA S A
CONSTRAN S •
VlC ENGENHARIA S.A
CONS TRUCAP CCPS ENGeNHARIA E COMERCIO S.A
EMPARSANCO S A
EM;>ARSANCO S.A
t:MPAR$ANC0 S.A
EMPARSANCO S.A
SERVENG CIVIL SAN SA EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA
OESENVOL'iii.'.EHTO DE SOFl'WARES l TOA
CONSTRUTORA QUEIROZ GI•LV/.0 S A

{:t/f..l-~~
:::s; ""' I.1ll I s
fUAÇÀO

.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3439

s1 ~· 22J/ll~o•-aa
5.6.·H 3. 317tooo1..oe
!>6 47l 317/Ç001·08
!>6 <73 31710001·08
56 473.317/0001-06
46 ~·o '2110001·31
07 703.77910001-~0
33 <12 79210001-50

JD

rs

:t::::;Z~

'1J, ~~\Ó

-

25,00
• 97. 107.00
20.00
500.000,00
100.000,00
500000,00
250.000,00
1.000.000,00
750.000.00
500,000,00
500.000,00
300.000.00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
300000,00
300000.00
300.000,00
1 • oo.ooo.oo
7 10.000,00
250.000,00
300.000,00
S40 000.00
500.000.00
500.COO,OO
500.000.00
300.000,00
500000.00
500.000,00
710.000,00
300.000.00
200.000,00
750.000,00
250000.00
750.000,00
<50.000.00
500000.00
300.000,00
200.000.00
250000.00
300.000,00
_5_00.000,00
400.000.00
100000,00
300.000,00
200.000,00
400.000.00
500.000,00
500000.00
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
~0.000,00

500.000,00
100.000.00
200.000,00
600.000.00
100,000.00
200.000,00
500.000.00
350.000,00
800.000.00
350.000,00
100 000,00
200.000.00
600.000,00
500.000,00
150.000,00
150.000.00
(15Q,OOO.OO)
(1W000.00)
250 000,00
152.893,00
60.000.00

3440
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t~

~

J!:'J'f" AUT~AÇÃO%
e~2t2;1. ~Ltt lo ~

DEM ONSTRAÇÃO DE DOAÇÓES RECEBIDAS (modelo 8)
PARTIDO DOS TRABALHADORES

FOLHA

N'

·'Õ~~-F

ÓRGÃO DO PARTIDO : DIRETÓRIO N ACIONAL

DATA

E~:~~~5~o

DOADOR

CIIPJICPF

R$

19/1012012
19110/2012
21 1112012
28111/2012

DINHéiRO
DINHEIRO
DlNHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

UTC E~>.GEi>.nAR!A S A
SEARA Alii.,E NTOS LTOA
FRIGORIFICO MABELLA LTDA
DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTOA
PENASUL ALIMENTOS LTOA
SEARA AL/I,'cNTOS LTOA
FRIGORIFICO MABELLA L TOA
PENASUL ALIMENTOS L TOA
OAGRANJA AGR01NOUSTI11AL L TOA
JAHACUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L TOA
CO,..STRUC;.P CCPS _
ENGENKARLA E COMERCIO S A

60 395 12ú!OOOI·l4

30111/2012

DINHEIRO

30111/2012
3(;/11/2012
2811212012

DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO

HOSPITAL S DE JULHOS A
GALVÀO EI'.OENHARIA S.A
JARAGUI• EC UIPAMEriTOS INDUSlRlAIS LTDA
GALVÁO ENGEHt<ARIA S A

60 a a• 85510001·15
01 340.93710001·79

08110/2012
08/10/2012
081 10/2012
08/1012012
08/10/2012
19110/2012
19110/2012

., 02366110001·08
02 9.... 6010001-50
02 20379 1/0001·78
59 96G.B79JC00 1·7J
04 654 ~~610001 ·33
02 914.460:!000 1-SO

02 253.79110001·78

O-US64 556100()1-33
59 9M 879/000 1·73

500.000.00
500000,00

61 584 22ll0001·38

1000000,00
1.750.000,00
500.000.00
400.000,00

60.395 12õl000 1·3•
01 340 93710001-79

...

---

'<::'~ 3<:)'-q'

1.000 000.00
200000,00
100000,00
100.000.00
100.000,00
200.000,00
100.000.00
100.000,00
100.000.00

''- ""~

. .... ......

·~ ..J.ll:ll

ll

-·~r

~

'

'i~

C ADII::>J-j·

'V

-A TRANSPORTAR:
LOCAUDA

..

35.210.0.5,00
abril do 2013

~.

~--·~·7
Prtlki•ntt

Valmir Morolra dos Santo•
Contador CRC n• 1SP1.C2607l0·1

-~=
./
-

Joao Vacearl Nelo ~

Stcr'oUrfo do Flnanças • Planojamento

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

DOAÇÕES PMDB- 2012
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PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS I~RO - DIRETÓRIO NACIONAL

""'""'""
IV

..-

(f)

•

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS

EXERCÍCIO · 2012
Centro de C1,1l1to:

FUNDO PARTIDÁRIO

DATA

I

o

Município/UF: BRASIL/

DOADOR

~
Oi

PARCIAL

-4,

~.
...,
Q)

J'~\l("nl)<') I J() HJ-t...-'-'";11.

00

TOTAL

o
s;,

~

NOTA EXPLICATIVA :

::0

Nào houve doações recebidas no Ex ercici o de 2012

o

o)>

TOTAL

GERAL . . ....•••.••...•...••.•...• . •..... . •• . •.•..•.•.....•...•.. . . . .• . ... . ...•...•.••.. . .

-

0,00

-

o)>>

::;;:
)>

::0
)>

o

Br asília - DF,

31 de dezembro de 2012

o

(f)

o

m

-u

c
};!

•

o
o

(f)

Sen. V

I

Tesourei.ro

(f)

c

-u

r

::;;:
Q)

I<Ú

o

0..
<t>
IV

o
......

O)

~
Q)

1-<:l
o
0..

-

PARTIDO DO MOVI MENTO DEMOCRÁTICO BRASI~RO - DIRETÓRIO NACIONAL

(!>

•

IV

•

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS

EXERCÍCIO · 2012

<?

Centro de Custo:

FUNDO PARTIDARIO

DATA

I

Município/UF: BRASIL/

DOADOR

o
......

PARCIAL

(j)

B\N nuo 'X"> l ~tt..\..'"1-lr~

TOTAL
I

..

•

NOTA EXPLICATIVA:

I

Nilo houve dcaçõe::> :teceb_;_das no Exercício de 2012

I

o
s;,
::0

o

o)>

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .

0,00

o)>>
~
)>

::0
)>

o

Brasília - DF,

31 de dezemb1:o de 2012

o
(J)
o

m

-u

•

Sen .
Tesoure1.ro

c
};!

~
:::=

Co

......

.

~

o
o
(J)
I

C.IONAL

jY.l

(J)

c

-u

r

;:l

= ~~~
='

(J)
(!>

~

Q)
I

~
.,
Q)

00

w

-1::>
-1::>

w

w

.j::o
.j::o
.j::o

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO

- DIRETÓRIO NACIONAL

-----

(/)
(1)

><

EXERCÍCIO- 2012
Centro de Custo:

I

RECURSOS PRÓPRIOS

DATA

0

Municipio/UF: BRASIL/

DOADOR

·-

~

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS

·':1~\R"l"' IX_"J I~ BI(.('\.-,.JI .

PARCIAL

o:>

o
s;:,

1

o

REPASSE

8.000,00

1 6/05/2012

2

°

REPASSE

8 . 000 , 0C

o

27/06/2012

3

o

REPASSE

8.000 , 00

)>

I

2;1

o

24.000,00

27/08/2012

I

l

0

I

REPASSE

300 . 000_
, o_~l-------------!

TOTAL DO DOADOR .... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... ....... . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000,00

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA - CNPJ: 17.185.786/0001-61

27/09/2012

1 ° REPASSE

° REPASSE

700 . 000 , 00

TOTAL DO DOADOR..... .. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

700. ooo,oj

1

1

° REPASSE

o

o
(/)
-u

c

>!
o
o
(/)
I

(/)

GALVAO ENGENHARIAS/A- CNPJ: 01.340.937/0001-79

01/10/2012

)>

m

20.000,00

CONSTRUTORA OAS LTDA- CNPJ: 14.310.577/0030-49

1

)>

;u

o

20.ooo,oq

TOTAL DO DOADOR ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ..... . ... ...... .. .. ... . ....... . . . . . . . . . . . .

29/06/2012

o

)>·

s:::

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA- CNPJ: 61.584.223/0001-38

•

Ol

17/04/2012

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

~
..,

TOTAL

A.C.A. GRATAO PAISAGISMO- EPP - CNPJ: 09.674 .981/0001-27

•

Oi

c

-u

270 . 000 , 00

r

TOTAL DO DOADOR . .. .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... .. . . . . . . . . . . ...... . . ...... .... . .. . . .

270.000,00

IPE ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 00.487 .626/0001-74

01/11/201?
05/11/2012

° RF:PASSF'.
2 ° REPASSE
1

170 . 000 , 00
50.000 , ,00/--- ~ . -

,- ] =

TOTAL DO DOADOR ... . . . ... . . . . . . . . . .... .. . ...... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-::.
:..: !

s:::

~

Ol
..,

1~"-;;;

o

.t ~ ~1

5

I

~

~I

Q.
(1)

IV

o...>.
(J)

~
Q)

1-<:l
o
0..

SOUZA MARLNS CONS

0 6 /11/2012

I

1

o

REPASSE

'COES 1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -

J:

(!>

03.929.392/0001-66

I

IV

o
......

100 . 000, 00

(j)

TOTAL DO DOADOR .. . . . . . . . . .. ... .. .. . .. . .•... . ... .. • . . . . . . . . . . . . . . . ... . . • . . . . . . . .•.. • • . .•....

lOO.OOO,OC

TOTAL GERAL . . . . . . . . · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · · · · • · · · · · • · · • · · · · · • · • · · · · · · · · · · · . . . • . . . . " . . . . . . . . • . . . . .

Brasí1 ~ a

- Df,

1.634.000,00

31 de dezemb ro de 2012

o
s;,

•

::0

o

o)>

Sen .

o)>>
~
)>

::0
)>

o

o
(J)
o

m
-o

•

c
};!
o

o
(J)
I

(J)

c

-o

r

(J)
(!>

~

Q)
I

~
.,
Q)

00

w

-1::>
-1::>
Ü1

w

-""
-""
(J)

-

(f)

..,
-

EXERCÍCIO· 2012
Cen tro de Cus t o :

•

RECURSOS PRÓPRIOS

DATA

I

25/10/2012

I

I

<)

Muni cip i o/UF: BRASIL/

DOADOR

-4,

~...,
Q)

00

1>,'\t'ô"l (X".l DV Bt-c.,.'-....'1 1 ~

PARCIAL

I

~
Oi

..

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASIL~O - DIRETÓRIO NACIONAL
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS EM RECURSOS ESTIMAVEIS EM DINHEIRO

TOTAL

o
s;,

CONSTRUTORA COWAN S/A- CNPJ: 68.52 8.017/0001-50
1 ° REPASSE

I

175 . 055,3

::0

TOTAL DO DOADOR .... .. . . . .. . .. ...... . .......... ... .... .. ... . ... ... .. .... . · · · · · · · · · . .. . . ... . .

175.055 , 32

TOTAL GERAL . .... ..... . .. . . . . .. ... . . . ... ." . . .. . . . . . . . . .. .... .. . .. ... ... . . . . ... . . . .. . . .. ... ... . . .

175.055, 3~

o

o)>

o)>>

::;:;:
)>

::0

Brasília - DF,

)>

31 de dezembro de 2012

o

o

(f)

o

m

l

•

-u

'~

c
};!

~n~ON~
.

CRC

n°

7452 -

-

·

o
o

(f)
I

D E'

(f)

c

-u

r

h

' ~;;';·;/
'

'

~~
fA[.5-<i

·--....::

I::;:;:
Q)

I<Ú

o

0..
<t>
IV

o
......

(J)

:s::
OJ
.....
o

Q.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

(!)

•

DEMONSTRATIVO DA~OAÇÕES RECEBI~AS DE PESSOA11JÍSICAS

ELEIÇOES · 2012

IV

o

-->.

(j)

{~ J'~'\.ln'U x;;, f:..O BIV'\..'ilr.

Centro de Custo:

Eleições 2012 -

DATA

r

10/10/2012

I

RECOR~OS

J

·

Municipio/UF: BRASIL/

I

DOADOR

PARCIAL

TOTAL

ADRIANO CHOHFI NACFI - CPF: 151 .582 .538-89

•

l

o

r

REPASSE

5.000 , 0~

o

5. ooo, oo!

TOTAL DO CANDIDATO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . . . . . . . . . . . · · · · · · ... . . . .. . . . . . . . . . .. .. . ...... .

s;:.
2;1

ANDREAS KLIEN - CPF: 618.481.747-72
30/08/2012

I

1

o

T

REPASSE

o

200.000,0~

o

TOTAL DO CANDIDATO .... .. . .. . ... ... ...... . ... ···· · .. . .. ··· ·· ···· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ······· · ··

)>

200.000,0C

o
)>>
:s::

CLAUDIO ANTONIO QUERIDO - CPF; 930.578 . 308-20
04/10/2012

1

°

I

REPASSE

2.000,00

)>

;u
)>

2.000,00

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

o

FLAVIO APARECIDO MONTEIRO- CPF: 175.530.888- 46
04/10/2012

I

1

o

2 . ooo , oüf

I

REPASSE

o
(f)
o

m

2.000,00

TOTAL DO CANDIDATO .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

-u

c

JOSE CELSO VALADARES GONTIJO - CPF : 001 . 997.021-87
0 4/ 1 0/2012

•

I

1

o

T

REPASSE

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ..... ... .. . ... ... . . . . . . . . . . . ... ...... .... . ........ .. . ... .

05/10/2012

r

>!
o
o
(f)

250 . 000,00
250.000,0C

JOSEANE ALVES PEDREIRA - CPF: 344.725.788-16
1

o

I

(f)

2 . 000 , 0~

I

REPASSE

c

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . .. ... . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ........ . .

-u

r

2.000,00

JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO- CPF: 416.165.708-06
24/09/2012

I

I

1 o REPASSE

100 . 000,00
(f)

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . . . . ... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... . ....... .

(!)

05/10/2012

I

1

°

T

REPASSE

2oo.ooo,ooJ/

TOTAL DO CANDIDATO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--

~.;

OJ

,-jk-7l l4

lf '·
·-~=------"1
.._. ,'i; ·. 0 ~-f-~
. 00 rE
O;

NYLTON VELLOSO FILHO - CPF: 07 4 .441.096-72

><
.......

j

LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEAO- CPF: 071 . 463.568-50

-~

l',v;

••••

.

• •

I

. :f)

.~:; w~ p~

c...... ""';.;'/

'@i:l·~'!>

I

(Ô'

g)

I~co
w
+=+=-..J

w

.j::o
.j::o
()j

17/08/2012

I

1

o

I

REPASSE

180 . 000, 001

I

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . .. . ........ .. .. . . . . . . . . . . . ..... · 6 - . . . . . . .. .... . ... ..

-

21/08/2012

1

° REPASSE

28/09/2012

2

o

-=r=

RE:PASSE

Ol
()j

130.000,0(

RICHARD KLIEN- CPF: 032.769 . 537-49

-

l

REPASSE

100.000, 00

25/09/2012

2 ° REPASSE

100.000,00

02/10/2012

3

° REPASSE

200.000,00

0

o
s;:,
400.000' oo:

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ..... ········ . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· ·· ············ · ·

l

0

)>

2 . 000 , 0~

REPASSE

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ········ ··· ···········

2.000,00'

°

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . ..... ........ .. ....... . . . ....... . ... . ............. . .... . ..... .. . . ... .

)>

3S.OOO,OC

WALTER ANNICCHINO- CPF: 595.031.658-49
21/09/2012

1

° REPASSE

m
-u

45.000' oc

WILTON LUPO NETO- CPF: 247.338.128-33

el

1 ° REPASSE

o

o
(/)
o

45 . 000,00

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .... . .. . .. .

28/09/20 1 2

s:::

;u

Js .ooo, õO[

REPASSE

o
)>>
)>

VIVIEN MELLO SURUAGY- CPF: 506.037.957-49
1

2;1

o
o

VALTER APARECIDO BORGES - CPF: 980.524.208-06

21/09/2012

><

~
..,

30.000,00

30/08/2012

05/10/2012

(1)

Oi

100.000,00

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . ... .. ....... · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······ · · · · · · · · · · · · · · · · · ··········

e1

(/)

190.000,01

20 .000 ,00

TOTAL DO CANDIDATO . . . . . . . . . . . . ............. . ... . ........... . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ........ ..... .... . ......... . . . . . . . . . . . . . ...... .
Brasília - DE',

20.000,001
1.573.000,0(

c

>!
o
o
(/)
I

(/)

c

-u

r

31 de dezembro de 2012

"
Tesoureiro

s:::

Ol
..,

o
Q.
(1)

IV

o

->.

(J)

:s::
OJ
.....
o

Q.
(!)

IV

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILJ!RO -

DIRETÓRIO NACI ONAL

o

~

....>.

P.diDB

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS

ELEIÇÕES- 2012

~
...
:tSYft §i fd f$1EP
0

Centro de Custo:

•

Eleições 2012 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA

I

01/10/2012

I

I

I

I

PARCIAL

14 DE JULHO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. - CNPJ: 07.913.295/0001-36

°

P..-\lt"n 1'">(.) 1X:> IS1t.'-""H..•

Municipio/UF: BRASIL/

DOADOR

1

(j)

l

REP.z>,SSE

TOTAL

o

s;:.
2;1

20.000,001

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . ....... . ... . .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... .. . . . . . . . . . . . . .

I

o

20.000,00

o

)>

ABRANTES AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 12.969.389/0001-67
17/09/2012

I

1

o

I

REPASSE

o
)>>
:s::

300.000,001

TOTAL DO DOADOR ....... . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. ..

I

300.000,00

)>

;u

ADM COMPOSICAO LTDA- CNPJ: 25.699.299/0001-45
17/08/2012

I

1

°

REPASSE

)>

I

o

90 .000 , 001

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

o
(f)

90.000,00

o

AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. - CNPJ: 08.906.558/0001-42
25/10/2012

I

1

o

REPASSE

I

m

-u

c

200.000,001

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . .... .... ... .. . ..... .. . . . . . . . . . ..... ...

I

>!
o
o
(f)

200.000,0C

AGROMEC LOCACOES E COMERCIO LTDA- ME - CNPJ : 11.011.626/0001- 10

•

28/09/2012

I

1

° REPASSE

J

10.000,0~

TOTAL DO DOADOR ... . . . . . . . . ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... .... ...... . ... ..

I

I

(f)

10.000,00

c

-u

AGROPECUARIA AGUA PRETA S A- CNPJ: 78.459 . 310/0001-66
21/09/2012

J

1

o

REPASSE

r

I

ao.ooo , oq

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . .. ... . .... . ...... . .. .. ....... .... ..... ... . . . . . ...... . . . . . . . ........

I

80 . 000,00

ALBhRPA PARTICIPACOES LTDA ·- CNPJ: 0 8 .8 92.274/0001-44
13/09/2012

I

1

° RBPASSE

I

(f)

25o.ooo,o~

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ....

I

I .,'"·'
,•. '

/

(!)

.--.~
1--~

><
......

I ,;?so~ ';;'),

r-J[ j

r.,- -c.o

~~~~
~
""'
"'
.c-~
'!..>'C'.

;''7 &.

'o
c
I

OJ

~
.....
OJ

co
w
+=+=CD

w

.j::o
(.Jl

o

(/)

I

ALES~COMBUSTrvEIS

1

02/10/2012

o

(1)

S.A. - CNPJ: 23.314.5~0001-00

><

REPASSE

Oi

~
..,

50.000100

TOTAL DO DOADOR ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

so. ooo ooi
I

Ol

ALPARGATAS S.A. - CNPJ: 61.079.117/0001-05

el

o:>

1 7/08/2012

1

o

REPASSE

21/08/2012

2

°

REPASSE

20.000100

03/09/2012

3

°

REPASSE

300 . 000 1 0G

18/09/2012

4

o

REPASSE

250 . 000,00

250.000 1 0C

TOTAL DO DOADOR. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

ARENCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 59.726.042/0001-57
01/08/2012

1

°

REPASSE

120 . 000 , 00

17/08/2012

2

°

REPASSE

60.000,00

o
s;:,

820. 000, 00

1

2;1

o
o

)>

o
)>>

TOTAL DO DOADOR .. ... .. .... .... ....... . .. ...... . . . .. ......... . .... . ... . ........ ... ... . ..... .

s:::

180.000100

)>

BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 08.758.695/0001-87

;u

17/09/2012

1

o

REPASSE

soo. ooo. oo1

19/09/2012

2

o

REPASSE

500 . 000 , 001

)>

o

o
(/)

TOTAL DO DOADOR .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o

1. 000.00010 (

m

BANCO ALVORADA S.A. - CNPJ: 33.870.163/0001-84

• I

-u

23/08/2012

1

o

REPASSE

125 .000 100

23/08/2012

2

o

REPASSE

500.000 100

c

TOTAL DO DOADOR ..... .... . ......... . . .................... . ... . ..... ... ....... .... .......... .
BANCCBANKPARS.A. -CNPJ: 60.419.645/0001 - 95

i

12/09/2012

1

°

625.00010(

i

REPASSE

2

°

R8PASSE

500.000,00

18/09/2012

3

°

REPJl.SSE

200.000 , 0(

03/10/2012

4

°

REPASSE

200.000,0(

II

TOTAL DO DOADOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANCO BMG SA ·- CNPJ: 61.186.680/0001-74
1

o

REPASSE

I

I

(/)

c

300 . 000,00

13/09/2012

13/08/2012

>!
o
o
(/)

--.

I

l

-u

r

- .!:'

---~

h3~00. 000 00
I

5/

/t'~~

o

s:::

Ol
..,

o
Q_
(1)

IV

o

....>.

(J)

~

Q)

1-<3
o
11/09/2012

2

11/09/2012

3 ° REPASSE

o

....
,.,

REPASSE

0..
(!>

lOO . OOO, OC

IV

1 . 000 . 000 , 00

(j)

03/10/2012

4

° REPASSE

200 . 000 , 00

25/10 / 2012

5 ° REPASSE

200 . 000 , 00

o
......

TOTAL DO DOADOR ....... . .... .. ..... . . . .. .... ......... ... ...................... . ...... .... . ..

2.500.000,0(

BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A - CNPJ: 33.485.541/0001-06
25/09/2012

•

1

o

REPASSE

125 . ooo,oq

TOTAL DO DOADOR . ... . ... . .... ... . . ... ... .... . .. _ . ... ... .. . . . ...... . .. . ...... . ... . . ...... . ...

o
s;.

125.000' oc

BANCO BTG PACTUAL S.A- CNPJ: 30 .306 .294/0001-45
20/09/2012

1

o

::0

200.000,0~

REPASSE

o

TOTAL DO DOADOR ...... . ... . ... . . ... . . .... .. .. .. .. .. . . . ... ... .. .... ... . ..... . . .. .. . .... ... ...

o)>

200 .000, 00

o)>>

BANCO SAFRAS A- CNPJ : 58.160.789/0001 - 28
27/08/2012

1

o

REPASSE

100.000,0C

31/08/2012

2

o

REPASSE

60.000,00

~
)>

::0

TOTAL DO DOADOR .. .... .. . . ... ... . ......... ... ..•. .. . ..... . ....... .... .. . . ... ........... . ....

)>

1 50 .000,0(

o

o
(J)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
14/09/2012

1

o

REPASSE

1 . 000 . 000,00

o

25/10/2012

2

o

REPASSE

100.000,00

-u

m

TOTAL DO DOADOR . . . . .. ... ..... .. ........ .. .. . .. .............. . . . ....................... .... .

c
};!

1.100.000,00

o
o
(J)

BRASAL REFRIGERANTES S/A- CNPJ: 01.612 . 795/0001-5 1

•

31/08/2012

1

o

REPASSE

7o . ooo,oq

I

TOTAL DO DOADOR ............ . . .. . . ....... . . ... . • .. . . .. ... . ...... . . ... . .... .............. . . . .
BRASKEM S/A
06/09/2012

1

o

70 . 000,00

c

- CNPJ: 42.150.391/0001-70

-u

2 ° REPASSE

50 . 000,0C

01/10/2012

3

50.000,00

REPASSE

TOTAL DO DOADOR .......... . . ... . ..... .. .. . ... . .. . ... . . . . . . . . ... . . ....... . . .. . . ......... . ....
BRF - BRASIL FOODS S.A. - CNPJ : _01.838.723/0001- 27
24/08/2012

1 ° REPASSE

r

100.000,00

REPASSE

11/09/2012

o

(J)

r---:-:.
r

-

f~-'

(J)
(!>

..:·}00. 000' o c

'H /çj~ s~
200 . 000 , 1? - f:{ (.;~v,..'
iI·i:.' ·

<:::>

J.~-

:::-,

<:o

r--R

I

ifJ

'~-!

~'( )
\~.~~~~-·
.~

~

Q)
I

~
.,

(l

Q)

j

00

o

w

.f:>.

(Jl

w

-""

(Jl

IV
(f)

20/09/2012

2

o

REPASSE

20/09/2012

3

°

REPASSE

._,

~
Oi

130 . 000 ,00

~

30.000,00

-4,

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

~...,

360.000,00

Q)

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS - CNPJ: 29.650.082/0001-00
02/1 0/2012

1

°

00

150.000,0~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR ....... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

150.000,0(

BTG PACTUAL COR.GETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A . - CNPJ: 43 . 815.158/0001-22

•

18/09/2012

1 • REPASSE

500.000,00

18/09/2012

2

500 . 000 , 00

o

REPASSE

o

s;.
::0

o

l.OOO.OOO,OC

TOTAL DO DOADOR ..... . ...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o)>

BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082 . 822/0001-53
26/09/2 012

1

o

50.000,0~

REPASSE

o)>>

TOTAL DO DOADOR . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

::;:;:

50.000,00

)>

CANARIAS CORRETORA DE SEGUROS S/A- CNPJ: 51.724.722/0001-20
27 /08/ 2012

1

o

::0
)>

100 . 000 , 0~

REPASSE

o

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

o

100.000,0C

(f)

o

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIAS A- CNPJ: 40 .450.769/0001-26

•

m
-u

oc

18/07/2012

1

o

REPASSE

1. 000.000,

10/09/2012

2

o

REPASSE

1.000.000,00

17/09/2012

3

°

REPASSE

200 . 000,00

c
};!
o

TOTAL DO DOADOR .... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

o

2.200.000,00

(f)
I

CASCAVEL COUROS LTDA- CNPJ: 02.411.238/0001-35
19/09/2012

1

o

(f)

c

500.000,0~

REPASSE

-u

TOTAL DO DOADOR . . ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . .. ... .... ... . . . . . . . . . . . . . . .

r

500.000,0(

CBA- CIA. DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO SÃO FRANCISCO - CNPJ: 08.96?.289/0001-95
24/10/201 2

1

°

100.000,00

REPASSE

....___

~,
,...

TOTAL DO DOADOR • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .... .. .. . .. . .. .... . . ... . . ........... . .. ... ..
CEPALGO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA. - CNI?J: Çl0.122.473/0001- 61
04/10/2012

1

°

REPASSE

.:..~.

·

·-...

I .-. _--:-;,

100.000,0C

.;:/

A~ s,q-

"::/t/ 1(~~>
1

o

<::;::)

~-;

......:!

.':?

,!.

·""·

~>'J,.;

~)?.

O(J

o

-

..

j

::;:;:
Q)

I<Ú

o

0..
<t>
IV

o
......

O)

~

Q)

1-<:l
o
0..
(!>

so.ooo,oc

TOTAL DO DOADOR .... . . . . . . . . . . . . . . .
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A- CNPJ: 73.410.3
03/10/2012

1

°

'?OOOl- 60

IV

o
......

(j)

1. ooo. ooo·, o~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · . · .. .. · · · · · · · · · · · · · · . · · · · · · ·

L 000.000 ,OC

CFO ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 08.020 . 863/0002-13
19/10/2012

1

°

REPASSE

270 . 000,09

TOTAL DO DOADOR ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . · · · · · .. .. ..... · · · · · · · · .. .. ..... · · .

270.000,00

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CNPJ: 57.494 . 031/0001-63

e!

12/09/2012
21/09/2012

I

1

o

REPASSE

2

°

REPASSE

I

4

I

o. ooo, o~
240.000,0(

o

140.000,0~

REPASSE

140.000,0C

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · · · · · .. · · - ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1

°

o

o
(J)

so .ooo.ool

REPASSE

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

80.000,0(

COMPANHIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 31.456.338/0001-86

•

14/09/2012

1

°

REPASSE

60.000,0(

17/10/2012

2

°

REPASSE

35.000,0(
95.000,0C

1

o

REPASSE

I

m
-o

o
o
(J)
I

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI - CNPJ: 01.222.069/0001-22

--

o

c
};!

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26/09/2012

~
)>

::0
)>

COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA- CNPJ; 55.960.736/0001-01
03/09/2012

o)>

o)>>

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS- AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07
1

::0

o

200 . 000,00

TOTAL DO DOADOR ...... . ..... .... .... · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

04/10/2012

o
s;.

(J)

c

150 . o·oo, 09

-o

TOTAL DO DOADOR .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .

150.000,00

r

COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE - CNPJ: 22.016.026/0001-60
10/09/2012

1

o

REPASSE

I

20/09/2012

2

°

REPASSE

I

25/09/2012

3

°

REPASSE

I

1.000.000.00
~

800 . 000,h_~ p~
1. 000. ooo),-:§1~

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . · · . · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~

(J)
(!>

h

Mt.::!~

~

Q)
I

~
.,
Q)

00

w

.f:>.

(Jl

w

w

""'
""'

(Jl

(/)

CONSTRUÇÕES

MÉRCIO CAMARGO CORREA S/A - CNPJ:

([>

.522.512/0001-02

><

Oi

05/09/2012

1

o

REPASSS

230.000 , 00

17/09/2012

2

o

REPASSE:

1. 620 .000,00

<i>'
õl

03/10/2012

3

°

REPASSí::

370 . 000,00

o:>

04/10/2012

4

o

REPASS:::

2 . 000 .000 , 00
4.220.000,0C

TOTAL DO DOADOR . .. ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · •· · · · · · · ... .• · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CONSTRUTORA Al\"DRADE GUTIERREZ S . A- Ct.""PJ: 17.:262.213/0001-94

•

•
t

05/07/2012

1

o

REPASSE

1. 050 . 000' oc

23/07/2012

2

o

REPASSE

l.OOO . OOO , OC

03/08/2012

3 ° REPASSE

7 50 . 000, oc

06/08/2012

4 ° REPASSE:

1. 000 .000, oc

13/08/2012

5 ° REPASS3

1. 255 . 000, 00

23/08/2012

6

o

REPASSS

2.000 . 000,00

o

s;:.
::0

o

~
o)>>
s:
)>

30/08/2012

7

o

REPASSE

500 .000, 00

12/09/2012

8

o

REPASS::

1.800 . 000,00

14/09/2012

9 ° REPASSE

200.000,00

17/09/2012

10 ° REPASS:O:

1.200.000,00

o

20/09/2012

11

o

REPASSE

300.000,0(

-u

21/09/2012

12

o

REPASS3

600.000,00

26/09/2012

13 ° REPASSE

1.250.000,0C

>!

26/09/2012

14

REPASSE

170 . 000,0C

27/09/2012

15 ° REPASSE

lOO.OOO,OC

28/09/2012

16

o

o

REPASSE:

o

o(/)
m

c

8
I

(/)

c

1 . 200 . 000,00

-u

17

o

REPASSE:

500 . 000 ,00

18/10/2012

18

o

REPASSE

1.000 . 000 , 00

TOTAL DO DOADOR . . . . . • . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . • . . . • • . . . . • . . . . . . .

l

CONSTRUTORA ATERPA M .MARTINS S/A- CNPJ: 17.~62.983/0001-65

1 ° REPASSE

)>

(/)

03/10/2012

02/10/2012

::0

r

15 .875.000,00

r- r-.
("

""?L

r~·

:::~·

PJ

c::.
1so.oorFoc <".::>

TOTAL DO DOADOR . . . • . . . . . . . . . , . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . ... . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... •..

r

~M E.s.'

':j

~

15<(~"''1\')'

r~-

o

LC:SJ(

~~m
'-.).>~
o o .~

,':!]

:.:··

. ··J

~ ~""""~
'

":;~

~'

~·

'

..

j

s:
QJ
...,
o
0..
([>

IV

o
......

(])

~

Q)

1-<:l
o
0..
(!>

co

RUTORA COWAN S/A - CNPJ: 68 . 528.017

0 1 - 50

IV

20/09/2012

1

o

REPASSE

1.000 . 000,00

04/10/2012

2

°

REPASSE

500 . 000,00

o
......

(j)

TOTAL DO DOADOR ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000,0(

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A- CNPJ: 10.220.039/0001-78

•

04/10/2012

1

o

REPASSE

l.OOO . OOO,OC

05/10/2012

2

500.000 , 00

3

°
°

REPASSE

19/10/2012

REPASSE

500 . 000,00

TOTAL DO DOADOR ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .....

2.000.000,0(

o)>

1

o

REPASSE

06/09/2012

2

°

REPASSE

02/10/2012

3

o

REPASSE

l. 500 . 000,

03/10/2012

4

o

REPASSE

l . OOO . OOO , OC

::0

25/10/2012

5

o

REPASSE

200 . 000 , 00

o

950 . 000,00

o)>>

900.000,0(

oc

~
)>

)>

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . ...... · · · · · · · · · .... ... .

4 . 550.000,00

•

o
(J)
o

CONSTRUTORA OAS LTDA - CNPJ: 14.310.577/0030-49

I

::0

o

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A- CNPJ: 15.102.288/0001-82
31/08/2012

o
s;,

m

18/07/2012

1

°

REPASSE

1. 000 . 000,00

13/08/2012

2

o

REPASSE

500.000,00

16/08 /2012

3

°

REPASSE

22/08/2012

4

REPASSE

250.000 , 0(

o
o
(J)

27/08/2012

5

REPASSE

500 . 000 , 00

(J)

30/08/2012

6

°
°
°

REPASSE

500.000,00

1. 000.000 ,

-u

c
};!

oc

I

03/09/2012

7

o

REPASSE
REPASSE

250.000,00

REPASSE

1.000.000 ,00

REPASSE

500 . 000,00

c

-u

r

500 . 000 , 0C

12/09/2012

8

17/09/2012

9

17/09/2012

10

°
°
°

19/09/2012

11

o

REPASSE

500.000,00

17/10/2012

12

~

REPASSE

500 . 000 , 00

i ~:''-::,

!:'

~~

r

(/S!'.Jl.tSi

(:~· ::: r..~r L"

r--...... /u

(J)

'~ 1~ {;

(!>

~

Q)
I

~
.,
Q)

00

w

.f:>.

(Jl
(Jl

w

.1::>
(.Jl
(j)

(/)

22/10/2012

13 ° REPASSE

(1)

3oo.ooo, oq

><

TOTAL DO DOADOR ........ . ................... .... ............ .. ................ . .... . ........

7.300.000,00

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÀO S.A. - CNPJ: 33.412.792/0001-60

•

~
..,
Ol

22/08/2012

1

o

REPASSE

1.100. 000,00

27/08/2012

2

o

REPASSE

100 . 000 ,00

29/08/2012

3 ° REPASSE

2 . 500 . 000 ,00

17/09/2012

4 ° REPASSE

200 . 000 , 0(

17/09/2012

5 ° REPASSE

l. 000 . 000, oc

17/09/2012

6

o

REPASSE

100 . 000,0C

17/09/2012

7

o

REPASSE

l . OOO . OOO , OC

19/09/2012

8

°

REPASSE

130.000, 0C

o:>

o
s;:,
2;1

o
o

)>

o
)>>

27/09/2012

9

o

REPASSE

500.000 , 00

28/09/2012

10

o

REPASSE

1. 500.000 , 00

28/09/2012

11

°

REPASSE

500.00 0, o c

28/09/2012

12

o

Kt:PASSE

200.000,0(

28/09/2012

13

REPASSE

500.000,00

o
(/)

REPASSE

s:::

)>

;u
)>

o

01 /10/2012

14

°
°

1.000.000, 00

o

02/10/2012

15

o

REPASSE

l . 000 . 000 , o c

-u

04/10/2012

16 ° REPASSE

500.000,0C

m

c

TOTAL DO DOADOR ....................................................... .. ............. . .....

•

Oi

11.830.000,00

CONSTRUTORA ZADAR LTDA - CNPJ: 30.183.941/0001-79
21/09/2012

1

°

I

635 . 000 , 0~

REPASSE

(/)

TOTAL DO DOADOR ... ... ...... . ................... .... ................. .. .....................

635 . 000,0(

30/08/2012

1

°

REPASSE

20 . 000 , 00

10/09/2012

2

o

REPASSE

500.000,00

21/09/2012

3 ° REPASSE

690. oocr;rrc [Xi--:.;,

24/09/2012

4

5oo .oop;oc :::>

REPASSE

c

-u

r

CONTAX S . A- CNPJ: 02.757.614/0001-48

o

>!
o
o
(/)

TOTAL DO DOADOR ............... . .. .. ....................... .... .. . ... . .. . . ..................

~:(j
::::

/_ '"' <:;/
~·-1

1.710.~@~

s:::

Ol
..,

o
Q.
(1)

IV

o

-->.

(j)

:s::
OJ
....
o
Q.
(!)

27/09/2012

- --

1

DIEFRA ENG.

IA E CONSULTORI A LTDA - CNPJ :

1 7~9 . 459/0001-9 4

..

1 ° REPASSE

IV

o

l

->.

100 . 000,001

(j)

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . ..... ·.· .. . .. . ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······

03/09/2012

- --

I

1 00.000 , 0d

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00 . 299.904/0001-60
1

o

I

REPASSE

1.000.000,0~

TOTAL DO DOADOR .. .. . . .... . ... . ........ . ..... · · · · · ..... . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

25 /09 /2012

e1

I

1 9/1 0 / 2 01 2

1.000.000,00

DINAMI CA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA- CNPJ: 00.332.833/0001-50
1

o

REPASSE

2

o

REPASSE

I

T

75.000 , 0 0

o
s;:.

7 5 . 000 , 0 0

2;1

TOTAL DO DOADOR ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · . · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

---

04 / 10/2 012

- --

DIRECIONAL

I

1

o

AMB&~

o

150.000,00

o

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ : 09.162.632/0001-26

T

REPASSE

)>

7s . ooÜ,o-o]

TOTAL DO DOADOR .. ...... . ........... . . . . . . . . . . . .. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o
)>>
:s::

75.000,0ô

)>

DIRECIONAL CAPIXABA EMPREENDIMENTOS IMOBILLARIOS LTDA - CNPJ: 11.630.367/0001-05
04 / 10/2012
---

I

1

o

I

RE PASSE

;u
)>

I~. OUU, õOf

o

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ····· · ..... . ...... ······ ... · ..... ·· · ···········
DI RECIONAL SAFI RA
04/10/2012

I

1

o

EMPREE~TIIMENTOS

o

IMOBILIARIOS LTDA- CNPJ: 09 . 162.657/0001- 20

I

REPASSE

m

7 5-.000, 0~

-u

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . .. ... . ......... .. ....... . . .. . . . . . . . . . . ... . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . .

•

04/10/2012

T

DIRECIONAL TARAUACA
1

o

EMPREEh~IMENTOS

o
(f)

75.000,00!

c

75.000,00

>!
o
o
(f)

75.000,00

(f)

IM9BILIARIOS LTDA- CNPJ: 11.839.143/0001-08

T

REPASSE

7 5. 000, 0~

I

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ....... .

c

DISTRIBOI CARNES E DERTVADOS LTDA- CNPJ: _ 05 . 553.301 /0001-66
08 / 10/2012

I

1

o

I

REPASSE

-u

r

30 . 000,-0~
30.000,00

TOTAL DO DOADOR ..... . . . . . . . . . . . . ........... - · · · · · · ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

22/10/201 2

I

DUMAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: ,62.150. 628/0001-20

I

1 o REPASSE

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. ····· · ············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······· ··· ·····
DUTO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.557 .792/0001-56

r--

(f)

QTf;c- ~JJ
~jl
-, ----r<: - Si/

10. oooi

(!)

'1~UJ .~

i:·· l~ ~

~~

/t ·

u:;;

OJ

~
....
OJ

~ç~.af)

3'/ ..:: ~ '

.:f

c-tS(

><
.......

1~

~

-~
· .c-~
(,)J,..

i . :

j

I~ •.

\'C:.

o

'(~J--: ·~---=--~~

(')'

o

co
w
+=-

Ül

-..J

w

-""

(Jl

00

01/10/2012

1

o

REPASSE

•

(f)

100 . 000 , 00

~

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~......................................... . . . . . . . . . . ... ...

100.000,00

EDIL ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 33 . 8S2.096/0001-75
22/08/2012

o

REPASSE

100 . 000,00

30/08/2012

2

°

REPASSE

120 .000,0 0

19/09 /2012

3

°

REPASSE

50 . 000,00

00

TOTAL DO DOADOR ....... . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . ....... ..... . . . . . . . . . . . . .... ..... ... . .. ...

270.000 I 001

EDITORA CERED CENTRO DE RECURSOS EDUCACIONAIS LDMITADA - CNPJ: 49.469.307/0001-25

•

1

°

REPASSE

o
s;,

100 . 000,00

::0

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . ... ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,00

1

o

REPASSE

o)>>

50.000,00

TOTAL DO DOADOR . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . ....

50.000,0 0

::0

17/08/2012

l

o

REPASSE

25 . 000,00

20/08/2012

2

o

REPASSE

25.000,00

)>

o

o

(f)

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,00

EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO - éNPJ: 61.322.558/0001-88

•

1

o

REPASSE

250 . 000,00

03/09/2012

2

°

REPASSE

250 . 000,00

20/09/2012

3

°

REPASSE

250 . 000,00

o
o

(f)

750. 000,00

EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA- CNPJ: 46.076.931/0001-74
o

I

(f)

c

'

'U

r

1 . 000 . 000,0~

REPASSE

m

c
};!

TOTAL DO DOADOR .... . . . . . . . . . . . ....... .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

o

'U

Ol/08/2012

05/09/2012

::;:;:
)>

ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ: 12 . 924.130/0001-08

f

o

o)>

ELIZABETH PORCELANATO LTDA. - CNPJ: 02.357.659/0001-25
31/08/2012

-4,

~...,
Q)

1

17/09/2012

~
Oi

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . .. ............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...... . . . . . . . . . . . . ....

1.000 . 000,00

EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A- CNPJ: 17.393.547/0001-05
17/09/20 1 2

1

o

1 oo . ooy,o-ef~r-:..
i~ ·::J f!i

REPASSE

TOTAL DO DOADCR ....... . .. . ......... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

ENGEVIX ENGENHARIAS/A- CNPJ: 00.103.5.82/0001-31

,.
I
I

'r..;

~
~

<.o

cn

~~

to ozp:__~-'it~ A

.2

k-~ ~"

_.,
;>;:!
:...:;

~::

---:..

I I

•

~~~~
~

I

o

~~,- ~

::;:;:
Q)

I<Ú

o

0..
<t>
IV

o
......

O)

:s:
Ol
...,
o
0..

05/10/2012

1

o

<D
1'0

5o . ooo, o~

REPASSE

o

TOTAL DO DOADOR ....... . ................................................... . ................

50.000,0C

~

(j)

EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARIA E COMERCIO- CNPJ : 46 .083.754/0003-15
20/09/2012

770.000,0~

1 ° REPASSE

TOTAL DO DOADOR .............. . ................................... .. .......... ............. .

770 . 000,00

ESSENCIS SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. - CNPJ: 40.263.170/0001-83
23/10/2012

1 ° REPASSE

100 . 000 , 00

TOTAL DO DOADOR .... .... ... . . .. ....... . . . .

•

•
I

o

.

o

o

o

•••• •••

•

•

•••

••••••

o

•••

ESTRANS -DO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-

o

•• o

C~~J:

•

•

•

o

••

o

o.

o

•

•

•

o

100.000,00

•••••

o

;t;:.

05.898 .980 /0001-05

a;1

o

05/10/2012

1

REPASSE

500, 17

05/10/2012

2 ° REPASSE

4 . 999,%

j;

05/10/2012

3 ° REPASSE

4.500,00

o
)>>

05/10/2012

4

REPASSE

4 . 999 , 99

05/10/2012

5 ° REPASSE

4.999,99

05/10/2012

6 ° REPASSE

4 . 999,99

05/10/2012

7

o

REPASSE

4.999,99

05/10/2012

8

°

REPASSE

4 . 999 , 9~

05/10/2012

9 ° REPASSE

4 . 999 ,99

05/10/2012

10 ° REPASSE

4.999,99

05/10/2012

11 ° REPASSE

4 . 999,99

05/10/2012

12

REPASSE

4.999,99

(/)

05/10/2012

13 ° REPASSE

4 . 999 , 9~

(/)

05/ 10/2012

14

REPASSE

4.999,9~

05/10/2012

15 ° REPASSE

4. 999 , 9~

-o
r

05/10/2012

16

REPASSE

4.999,9~

05/10/2012

17 ° REPASSE

4 . 999,9~

05/10/2012

18 ° REPASSE

4.999,

05/10/2012

19

4.999 , ~s

o

o

o

u

o

o

o

••••••••••••

;;o
)>

o

o
(/)
o
m
-o
c

~
o

o
I

REPASSE

TOTA!. DO DOADOR

:s:
)>

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o

••••••

o

•••••

o

••••

•••••

••

••••••

••

ps

,:·

c

(/)

!;?~;I

,;;
~

~-~
;e

~

~t~~,
~::

-?
~

~~

99\»Jo:::õt:.::: .

b~>-2 )'l
'\~. ~~ -~

Ol

...,
Ol

o:>

w

~

(J1

<D

w
~

m

o

(f)

E

17/08/2012

1

°

AMBIENTAL S/A- CNPJ: 03.147.393/

~
Oi

1-59

400 . 000,0~

REPASSE

-4,

~.
...,

400.000,0(

TOTAL DO DOADOR . . ........ . ... . ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Q)

FIDENS ENGENHARIAS/A- CNPJ:. 05.468.184/0001-32

e

00

28/ 09/201 2

1

°

REPASSE

250 . 000,0.0

03/10/2012

2

o

REPASSE

250.000 , OO!

10/10/2012

3

°

REPASSE

250.000,0C

17/10/2012

4 • REPASSE

250 . 000 ,0C

5

250 . 000,00

l--25/10/2012

1

o

REPASSE _ _ _ __

o
s;,
::0

TOTAL DO DOADOR .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .... . .... .... .. .

o

1.250.000,00

o)>

FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA - CNPJ: 56.893 . 209/0001-86
18/09/2012

1

°

EMPREE~~IMENTOS

::;:;:

30.000,0(

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ·· ·· ··· .. ····· · ···· ········· ···· ····· ····· · ········ ··· ··
FW

o)>>

30.000 , 00

RE:PASSE

)>

IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 35.796.804/0001-23

::0

17/08/2012

1

°

REPASSE

400.000,0(

25/09/2012

2

°

REPASSE

250.000,0(

)>

o

o

(f)

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . .... . .. . ..... ........... ...... . . . . . . . . . . .. ... . .... . .

o

650.000,0C

m

GALVAO ENGENHARIAS/A- CNPJ: 01.340.937/0001-79
03/10/2012

1

o

-u

c
};!

390 . 000,0~

REPASSE

GEOMECANICA S A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS - CNPJ: 42.163.162/0001-90

~

01/10/2012

I

l

0

I·

REPASSE

05110/2012

1

°

-

C~PJ :

16/08/2012

2

°
°

c

-u

r

07.369.685/0001-97

100 . 000,0~

REPASSE

lOO.OOO,OC

GOBI.EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 13.542.410/0001-06
1

I

(f)

400.000 ,0(

TOTAL DO DOADOR ...... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .... .. . ........ . . .. ............... . ... .

14/08/2012

(f)

I

400.000,01

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. , ... . ...... .. .. . . . , .... , ..... . ....... .
GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.

o
o

390.000,00

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . .... .............. .. .... ..•.....•..•.•.....

~~-

o?l-

REPASSE

10o . ooo,

REPASSE

500 . 000 , 0

~

~)

/-:.!:!§f~

::;:;:
Q)

()

o

I<Ú

o

0..
<t>
IV

o
......

m

:s::
OJ
.....
o

12/09/2012

3

o

REPASSE

24/09/2012

4

°

REPASSE

10/10/2012

5

°

REPASSE

Q.

.......

•-

(!)

250.000 , 00

IV

5 0 . 000,00

(j)

o

....>.

200.000,0

TOTAL DO DOADOR . . ....... . ...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.100 . 000,0C

GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA. - CNPJ: 31.925.548/0001-76
10/09/2012

1

°

500 . 000,0~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · ... . . · · · · · · · · · · · .. · · · · · · ·

500.000,00

GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO ~.A. - CNPJ: 10.-426.518/0006-50

•

18/10/ 2012

1

o

REPASSE

o
s;:,

40 0 . 0 0 0 , 0 0

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . ...... . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2;1

o

400.000,00

o

HAW EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.385.905/0001-88
28 / 09 /20 12

l

0

)>

30 . 000 , 0~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR ..... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · ..........

o
)>>
:s::

30.000,0(

)>

ICOMON TECNOLOGIA LTDA- CNPJ: 02.137.309/0001-53
21 / 09 / 2012

1

o

;u
)>

1 2 0 .00 0 , 0~

REPASSE

o

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . ..... ... ..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... .. · · · · · · · · · · · · · .......

o
(f)

120 .000,00

o

IMAPI INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - CNPJ: 08.934.181/0001-35
2 6 /09/2 012

1

°

m

300.000, 0~

RE PASSE

-u

c

300.000. oc

TOTAL DO DOADOR .. . . . . . . . . . . . . . ........ .. .... .. . .. ..... .... ..... .. ....... . . . . . . . . . ...... . ...

>!
o
o
(f)

IMPACTO INDUSTRIA DE IMPLEMENTO$ RODOVIARIOS LTDA- CNPJ: 07.074.805/0001-29

•

05/09/20 1 2

1

o

REPASSE

50.000,00

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... . ....... . .

I

50.000,00

(f)

c

INELTO S/A -CONSTRUCOES E COMERCIO - CNPJ: 16.590.408/0001-09
05 / 10/2012

1

°

-u

r

100 . 000, 0~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...

100.000,00

INPATRI SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA- CNPJ: 07.812.403/0001-84
0 1 / 1 0/20 1 2
01/10/2012

1
2

°
°

--

REPASSE
REPASSE

I
I

TOTAL DO DOADOR .. ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... . . .......... .. .... .... ... .... . ......

40.000, Of 40.

ooo. cfc
i

i:;;---;71
<::;,
r-,

-::::>
~

'";j

..:::

ê-. ~

'I/
;;}

(f)
(!)

><
.......

-

OJ

8o/Ú~ .s::q'
.
.
~- ~

~
.....

l

co

'
j

OJ

w
+=-

(j)

w
~

m

IV
(f)

-

INSTITUTO CULT

31/07/20 12

1

°

....

~
Oi

NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA - CNP~6.521.155/0001-03

REPASSE

1.50o.oo o,

o9

-4,

TOTAL DO DOADOR ....... . .......... . ..... .. .......... .... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000,00

IPE ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 00.487.626/0001-74
17 /08/201 2

1

o

REPASSE

5 00.00 0, 0 9

ITAPART

•

1

°

PA-~TICI PACOES

SOCIETARIAS

~TDA-

soo.ooo,oc

CNPJ : 0 7.522.791/0001 - 69

REPASSE

20 . 000 , 09

TOTAL DO DOADOR . .. . ..... . . ....... ... . . . ... . ... .. ....... . ... . ...... . . . ...... . .. . ............

2 0. 0 00 , 00

1

o

REPASSE

40.000,0C

J . SAFRA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.140.464/0001-05
1

°

)>

::0

TOTAL DO DOADOR .... .. .. . .. . ......... .. .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , , , . ,

100.000,00

1

o

(f)

500 . ?00 , 0~

REPASSE

o

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . ... . ...... . ...... . .. . ....... . .. . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..

500.000,00

JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60

•

)>

o

o

JBS CONFINAMENTO LTDA - CNPJ: 09.084.219/0001-90
21/09/2012

o)>>

::;:;:
100 . 000 , 0~

REPASSE

::0

o)>

40 . 000 , 09

TOTAL DO DOADOR . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............

24/08/2012

o
s;.

o

ITV SP PATRIMONIAL LTDA. - CNPJ: 05.467.243/0001-58
02/10/2012

Q)

00

TOTAL DO DOADOR ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. ..... . .. .. . . .... . ...... . ......... . .. .. ..........

02110/2012

~...,

m

-u

c
};!

06/09/2012

1

°

REPASSE

1. 960 . 000, 00

22/10/2012

2

o

REPASSE

1 . 000 . 000 , 00

(f)

24/10/2012

3

°

REPASSE

300 . 000 , 0(

(f)

24/10/ 20 1 2

4

o

REPASSE

500 . 0 0 0 , 0(

o
o
I

c

-u

TOTAL DO DOADOR ..... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.760 . 000,00

r

JHSF INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 05.345.215/0001-68
20/08/201 2

1

°

REPASSE

2 00 . 000 , 00

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........

31/ 08 /2012

1

°

REPASS E

r - , .. -fi
=
--·
= :.'

-

JSL S/A. - CNPJ: 52.548.435/0027-08
300.000,0

C?

<.

o

I

=
=

~-~:

!:!:!

200.000,00

...-.::--:-:-

/.'/'?:~
('
I

1~1;:,.,
~l
...&:""'C

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

::;:;:
Q)

I<Ú

o

0..
<t>
IV

o
......

m

~

Q)
...,

o

03/09/2012

2

o

REPASSE

•

o.
(!>

.-.

500.000,0~

IV

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•........ ~ . . . . . . . . .........

o
......

800.000,00

O)

LEYROZ DE CAXIAS INDUSTRIA COMÉRCIO & LoGÍSTICA LTDA - CNPJ: 06.958.578/0001-31
28/09/2012

1

o

REPASSE

150 .000,00 .

28/09/2012

2

°

REPASSE

100.000,00

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000,0C

LIMPATECH SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA- CNPJ: 35.780.956/0001-38

•

21/09/2012

1

°

REPASSE

400.000 , 0 (

26/10/20 12

2

o

REPASSS

200 . 000 , 0C

o
s;:,
::0

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

o

600.000,00

~
o)>>

LUNENDER TEXTIL LTDA. - CNPJ: 75.552; 133/0001- 70
10/10/2012

1

o

10 .. ooo, o~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR ...... .. ......... .. ...... ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..

10.000,00

~
)>

MAC ENGENHAR.U\ LTDA - CNPJ: 80.083.454/0001-02

::0

02/10/2012

1

o

REPASSE

50 . 000 , 00

10/10/2012

2

°

REPASSE

30 . 000 , 0(

:i.l/10/2012

3

o

:.U:PASSE

50 . QOO , OC

)>

o

o
(J)
o

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m
-o

130 . 000,00

c

MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUCOES EST UNIF- CNPJ: 17.193.590/0001-19
0 4/ 09/2012

•

1

°

>!

1. ooo . ooo, o~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . .. ......... . . .. ... . . ......

8

1.000.000,00

(J)
I

MCE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 63.263.289/0001-51
14/09/2012

1

°

(J)

c
-o

1 . 000 . 000 ,0~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR ... ... . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... ...... . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ......

1.

r

ooo.ooo,oc

META CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 08.634 ._878/0001-90
01/08/2012

1

o

REPASSE

80 . 000 , 0(

21/09/2012

2

°

REPASSE

70 . 000,00

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. ... .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ......
MG- DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DE MINAS GERAIS- CNPJ: 16.739.948/0001-01

~

(J)

..
'O"J

(!>

.~:Jso ~~~~S:

= ~~:·:t lf!7
~c- .~".
.
::::>
'

><
.....

.

Q)

r\ ,
•

I
I

I

I

( !>

õl

())

w

.1::>

O)

w

w

.j::o
())

26/09/2012

I

1

o

-

.j::o

(/)

A

REPASSE

~

..

..,

200 . ooo ,

o~

(1)

><

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

21/09/2012

T1

200.000,00

I

REPASSE

~

-,

MINERACAO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 05.520.594/0001-85
o

Oi
Ol

120.000,0~

o:>

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...... .... ..... .. ... . .... .

120. ooo, o oi

MINERPAV MINERADORA LTDA- CNPJ: 59.476.374/00Ó1-20
~-----------.--------------------------------2~/1:3/2012

1

1

°

I

REPASSE

250.000,00

I

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . .... ........ . ... .. ..... .... .... ... ... .. .. .. .... . . . . ....... ... .
~I

01/10/2012

I

MLOG ~~EM GERAL LTDA. - CNPJ: 05.117.268/0001-21
1

o

REPASSE

I

250.000,00

200.000,00

I

1 o REPASSE

s:::

100 . 000,00

TOTAL DO DOADOR ....... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOUAL

28/09/2012

I

1

o

~~Q

100.000,00

I

o

o
(/)

20 . 000 , M

TOTAL DO DOADOR . . ... . . . . . . . .. .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . .. ... .... .

20.000,00

j

1

°

T

REPASSE

-u

c

200.000 , 001

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ....... ..... . ....... .. . . . . . . . ... .... .

200.000,00

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A- CNPJ: 07.816.890/0001-53

~

26/10/2012

I

1

o

I

REPASSE

3oo. ooo ,

o~

I

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . .. ..... . ..... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . .......... ... ....... .

300.000,00

I

1

o

~---

REPASSE

>!
o
o
(/)
I

(/)

c

-u

r

NOVEMBRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - CNPJ: 03.578.963/0001-65
01/10/2 012

o

m

MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 02 . 578.564/0001-31
25/09/2012

)>

;u
)>

EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA . -ME- CNPJ: 04.691 .728/0001-68

REPASSE

o

)>

o
)>>

MMX SUDESTE MINERACAO S . A - CNPJ: 08.830.308/0001-76

I

2;1

o

200 . 000 , 001

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . .... ...... .. ....... ... . . . . . . . . . .. ....... .

05/10/2012

o
s;:.

40.000 , 0~
40.000,00

TOTAL DO DOADOR .. . ... . . . . . . . . . . . . ... ..... . . . . . . . . - .... - . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . ......... .

--~--------==~------

NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS- CNPJ: 76 . 633.8?0/0001-30
24/09/2012

I

1

o

REPASSE

- ---

-1

1----r.r~

2so . oo4 ;õ9~~

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ti

~~C'·~~
·~>

.

· ..

-

~

,' ·.

--1•'

~!
~

s:::
Ol

-,

o
Q.
(1)

IV

o

-->.

())

~
Q)

1-<:l
o
OAS ENGE
30/08/2012

0..

...

(!>

IA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ; 14.. 8A 848/0001-05

IV

1

o

REPASSE

12/09/2012

2

o

REPASSE

150.000,0(

14/09/2012

3

o

REPASSE

2SO.OOO,OC

o
......

500 . 000,00

(j)

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900.000,00

ORIGINAL VEICULOS LTDA - CNPJ: 60.894.136/0001-H

•

31/08/2012

1

14/09/2012

2

°
°

REPASSE

200 . 000,00

REPASSE

1 .200 . 000 , 00

TOTAL DO DOADOR .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ...... .. ............. ... ...... .......... . . . ...
PATA PATA
25/09/2012

1

o

EMPREE~~IMENTOS P~~TICIPACOES

o
s;.

1.400.000,0C

::0

E SERVICOS S A- CNPJ: 06.170.838/0001-00

REPASSE

o

o)>

26.400 , 00

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

o)>>

26.400,00

PATRIMAR ENGENY~IA S/A- CNPJ: 23.236.821/0001-27

~
)>

17/09/2012

1

o

REPASSE

100.000,00

::0

24/09/2012

2

o

REPASSE

100.000,00

o

)>

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PELICA.~O

04/09/2012

1

°

CCNSTRUCOES S.A . -

C~rJ:

o
(J)

200.000,0(

27.426.196/0001 -37

o

REPASSE

m

50.000,00

-u

TOTAL DO DOADOR .......... . ...... .. ........ .. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ......

c
};!

50.000,00

o
o
(J)

PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.041.933/0001-88

•

14/09/2012

1

°

REPASSE

50.000 , 00

19/09/2012

2

o

REPASSE

40 . 000,00

I

(J)

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c

90.000,00

-u

r

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 04:733.787/0001-51
20/09/2012

1

°

1so .ooo,o()[_

REPASSE

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAIAMAR ·INDÚSTRIA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ: 00.851.567/0001-71
31/08/2012

1

18/09/2012

2

°
°

REPASSE
REPASSE

I
I

1.700.000,00

150 . 000,00

.r----u--~
.<

soo.ooo, o~ {

-

(J)

= ki/

-.J

(!>

:1

f'ilfa?l?

,.

•

~

A"'t~~
••

Q)

s"\ ~

("J

I

~
.,
Q)

I
I

00

w

.f>.

(j)

Ü1

w

.j::o
())
())

20/09/2012

I

3

°

(/)

•

REPASSE

I

(1)

1.ooo.ooo, oq

><

TOTAL DO POADOR .. .... . . . . . . . . . . . . . -:":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .....................

3.200.000,0C

I

1

°

I

REPASSE

Ol

l. 080.000,00

o:>

TOTAL DO DOADOR ............... . ....... .......... . ........... . ....... ... . . .. ... . ............
QUEIROZ GALVAO BOM RETIRO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO .LTDA- CNPJ:
24/10/2012

I

l

0

1.080 . 000,00

12.052.~37/0001-79

REPASSE

150 . 000 , 0~

I

TOTAL DO DOADOR ................ ... ..... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t

150.000,0(

QUEIROZ GALVÃO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.805.525/0001-06
l

0

24/10/2012

I

1

°

o

REPASSE

QUEIROZ GALVAO

PLATI~~

200 . 000,00

I

100 . 000,0~

s:::

TOTAL DO DOADOR ... . . .. . . ............. . ........... .... ........ .. ...................... ... ...

100.000,00

I

1

°

I

REPASSE

o

o
(/)

15o . ooo , oq

TOTAL DO DOADOR . .. . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ...... ... • .....

150 . 000,00

03/10/2012

I
I

1

°

REPASSE

2

°

REPASSE

-u

I

c

150 . 000 , 00

I

50 . 000 , 00

TOTAL DO DOADOR .. . .... . .... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ..

t

200.000,00

I

1

o

(/)

I

REPASSE

c

7 . 868 , 20

-u

TOTAL DO DOADOR .................... . ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. ... ...........
RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA
18/09/2012
18/09 /2012

I

J

1

o

REPASSE

2

o

REPASSE

>!
o
o
(/)
I

RBM SERVICOS FLORESTAIS LTDA- EPP- CNPJ: 04.718.504/0001-00
03/10 /2012

o

m

QUIP SA- CNPJ: 07.211.747/0001-38
1 9/09/2012

)>

;u
)>

QUEIROZ GALVAO VILAS BOAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA- CNPJ: 09.278.841/0001-30
24/10/2012

o

)>

o
)>>

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA- CNPJ: 11.832.147/0001-64

REPASS E

o
s;:,
2;1

200.000,0~
1
I
TOTAL DO DOADOR ..... . .... ..... . .. .. . ... . ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24/10/2012

~

-,

PRESLAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 04.023.995/0001-67
01/10/2012

Oi

7.868,20

r

- CNi?J: 61 .454 .3 93/0006-02

I
I

500 .00 0 , 00
1 . 000.000,00

TOTAL DO DOADOR ............ .. .................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
REFRESCOS GUARARAPES LTDA - cNPJ: 08.715.757 (0001-73

I

r

..

J,__-,roo. ooo, oc

..

-...
--·

~·::
,

~·I

...- ·1,;;:-.

. / . ·"'_!w:.· ~

~'

s:::
Ol

-,

o
Q.
(1)

IV

o...>.

())

28/09/2012

1

o

REPASSE

1 9/10/2012

2

o

REPASSE

:s::
OJ

..

•-

.....
o

Q_
(!)

._,

120 . 000 ,00

IV

75.000,00

(j)

o

....>.

TOTAL DO DOADOR ........ ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...

195.000,00

RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. - CNPJ: 00.957.744/0002-80
05/10/2012

1

o

90.000,0~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR ........ ......... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .......... · · · · · · · · · · · · ..... · · · · · ·

90.000,00

RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 08.598.391/0001-08
06/09/20 1 2

•

1

o

200 . 000 , 0~

REPASSE

TOTAL DO DOADOR ........ ... .. ... ... . ... .. .. ....... . . . . . . . . . . . ....... ... .. . . . .. .... .. . .......

2;1

o

RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA- CNPJ: 00 . 074.569/0001-00

o

20/08/2012

1

o

REPASSE

22/08/2012

2

o

REPASSE

500 . 000,00

24/08/2012

3

o

REPASSE

500 . 000 , 0C

o
)>>
:s::

18/10/2012

4

°

REPASSE

14S . OOO , OG

;u

500 . 000 , 00

)>

)>

TOTAL DO DOADOR .. . .... .. .... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ..... ...... .... ........
S~~

27/08/2012

l

o

1

o

o

o
(f)

LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ : 62.063 . 177/0001-94

REPASSE

o

100 .000, 00

m

100.000,00

-u

c

.'

SAFRA YIDA E PREVIDÊNCIA S.A- CNPJ : 30.902.142/0001-05
24/09/2012

)>

1.645 .000 ,00

TOTAL DO DOADOR . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . ........ . . . . . . . . . . . . . . .

•

o
s;:,

200 . 000,0C

REPASSE

>!
o
o
(f)

60 . 000,09

TOTAL DO DOADOR .... . ........ . .. .. ...... . ......... . ..... .. ..... .. ........... . ........... .. ..

60.000,00

I

SALTO GRANDE EMPREENDIMENTOS LTDA- ME - CNPJ: 54.410.329/0001-50.

'

28/09/2012

1

o

(f)

c

20 . 000 , 0~

REPASSE

-u

TOTAL DO DOADOR . ... . ........... ... . ... . ...... ... ... . . .... . ... . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . .

r

20.000,00

SARPAV-MINERADORA LTDA - CNPJ: 66 .]42.636/0001-17
24/10/2012

1

°

REPASSE

-

550.000 , 00
r---;;;;-?~ o. ooo, oo

SELLIX AMBIENTAL E CONSTR~CAO LTDA- CNPJ: 04.655. 1 82/0001 -90
24/08/2012

1

°

REPASSE

(f)

-

TOTAL DO DOADOR . . ..... . ..... ............ .. ...... . . .... ....... ..... ....... ... . .. .......... ..

100 . ooo, oq

I:· =-

{.r

q

(!)

~-;i 6;.-M:
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~·..;..o...:;.: 1
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I r.; =
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c-R.._,.,
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tf.~.
,~

"

><
.......
OJ

~
.....
OJ

co
w
+=-

(j)

-..J

w

.1::>
())
()j

(/)

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVENG CIVILSAN S.A~EMPRESAS ASSOCI ADAS DE ENGENHARIA -

..... . ......... . .

100.000,0C

PJ: 48.540.421/0001-31

(1)

><

Oi

~
..,

26/09/2012

1

o

REPASSE

150.000,0C

0 2/1 0 /2012

2

o

REPASSE

100. 0 00, 0 C

0 3/10 /2012

3

o

REPASSE

5 00. 000,00

Ol
()j

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ......... . . . . . . . . .

750.000,0(

SINALES S I NALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA- CNPJ: 36.377.091/0 001-26

•
J

20/09/20 12

1

o

REPASSE

15 . 000 , 00

24/09/2012

2

o

REPASSE

10.000, 0(

o
s;:,

TOTA:. DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000,00

o

SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA SINEC LTDA S/C - CNPJ : 43.144.138/0001-77
17/09/2012

1

°

)>

100 . 000 , 0~

RE PASSE

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,0(

)>

o

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .... . . . . . . .

100.000,0C

soROCABA RE~~ scos s.A. - CNPJ: 45.913.695/0001-85
04/09/2012

1

°

m

30 . 000, 00

-u

30.000,00

SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A - CNPJ : 61.186.888/0001-93

•

1

°

2 20 . 000 , 0~

RE PASSE

TOTAL DO DOADOR .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . ...... .

220.000,00

1

o

REP ASSE

400. 000 ,00

31/07/2012

2

°

REPASSE

100 . 000 , 00
500.000,00

--

..

SUCOCITRICO CUTRALE LTDA - . CNPJ: 61.649.81 Q/0001-68

°

RE PASSE

0 5 /09/20 12

2

°

REPASSE

I
I

I

(/)

r

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

>!
o
o
(/)
-u

20 / 07/20 1 2

21/08/ 2012

c

c

SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 06. 965.293/0001-28

-

o
(/)
o

REPASSE

TOTAL DO DOADOR .. .... .. . . . . ..... .. ....... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . .

22/10 / 2012

s:::

;u
1 0 0 . 000 , 0 ~

1 ° REPASSE

o
)>>
)>

SOCIEDADE EDUCACIONAL BRICOR LTDA S/C- CNPJ: 56.578 . 719/0001- 69
17/09/2012

2;1

o

2 50.00 0 ,00

~;;.-

..

~

250.000, 00 :
-

/'.')

=
·-~

-='

=-

.

~...-

i.~.;

f-.:
·:-;

.A".!~~

/~ll

:;f f(jl

s

u IY-);:

s:::

Ol
..,

o
Q.
(1)

IV

o

....>.

())

:s::
OJ
.....
o

Q.

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

•• ••••••••• •••••

•

•

••

o

•••

•

••••••••

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA- CNPJ: 19.791.8
13/09/2012

I

1

o

(!)

. ........... . ....

IV

500.000,00

o

....>.

70002-83

(j)

REPASSE

100.000,00

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ · · · · · · · · · ..........

100 . 000,0C

TEMPO SERVICOS LTDA. - CNPJ: 58.503.129/0001-00
29/08/2012
10/09/2012

I

I

1

°

REPASSE

200 . 000,00

2

°

REPASSE

250 . 000 , 00

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . ..... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . · · · · · · · · · ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

•

450.000,00

o
s;:,

TEXTIL RENAUXVIEW SA - CNPJ: 82 . 982. 075/0001-80

2;1

1 ° REPASSE
10 . 000 ,0~
J
TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . ... . . ...... .. ........... ..... . . . . . . . . . . . . . ..... · · · · · · · · · · · · ........

o

16/10/2012

o

10.000,0C

)>

o
)>>
:s::

TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 52.445.434/0001-07
21/09/2012

I

1

o

150 . 000 , 0~

REPASSE

U&MMINERACAU
22/10/2012

I

1

°

~

)>

;u

150.000,0C

TOTJIL DO DOADOR . .. . ......... ... ..... ... .. .. .......... ... · · · · · · · · ..... . · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · ·

)>

CONSTRUCAO S/A- CNPJ: 18.540.906/0001-64

o

o
(f)

30 . 000 , 00

REPASSE

o

30.000,00

TOTJIL DO DOADOR .... ... ....... ... ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... · · · · · · · · · · · · · ...... .

m

UBERLÂND~ REFRESCOS LTDA. - CNPJ: 23.814.940/0001-10

17/09/2012
19/10/2012

•

I
I

-u

1

°

REPASSE

40 . 000,00

2

o

REPASSE

25 .000,0 0

c

TOTJIL DO DOADOR . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... ..... . .. ...... .. ....

>!
o
o
(f)

65.000,00

I

UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA- CNPJ: 50.948.819/0001-53
05/10/2012

I

1

°

(f)

c

10.000,0~

j

REPASSE

-u

TOTAL DO DOADOR ...... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

r

10.000,00

USINA ACUCAREIRA S. MANOEL S/A. '-' CNPJ: 60.329.174/0001- 24
01/10/2012

I

1

°

I

REPASSE

20.000,00
(f)

TOTAL DO DOADOR ......... . ..... ... . ........ . ..... .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

' /,__i,

USINA ELDORADO S/A - CNPJ: 05 . .620. 523/0001- 54
25/10/2012

I

1

o

REPASSE

I

,- =

200.000,0~ !f ~

~ <::::>~

20.000,00

(!)

t:Vo~fq-

OJ

Ü)''
~~~p~
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" fl~ ê\'~
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oo

J
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.......
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OJ

co
w
+=-

(j)
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w
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o

(/)

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . .. .. . . ...

.. . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . .. ..

_uTc ENGENHARIAS/A- CNPJ: 44.023.661/

26/09/2012

1

o

20 0 .000,0C

. . . . . . . . . . .. . . .. .

1-08

Ol

400.000,00

TOTAL DO DOADOR... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

14/09/2012

1

°

REPASSE

1 .900.000,00

2 ° REPASSE

1 . 800 . 000 , 00

18/09/2012

3

REPASSE

1. 750 . 000, OC

19/10/2012

4 ° REPASSE

200.000,00

o
s;:,

l r---------~----------------------------------------~---------4----------~
TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
5. 650.000,00
VENTOS~ ENGE~~IA

17/08/2012

)>

1 ° REPASSE

100.000,09
lOO.OOO,OC

o

REPASSE

)>

250.000,00

o

250 . 000, 00

1 ° REPASSE

o
(/)
o

VISTA DO LAGO EMPREENDIMEKTOS LMOBILIARIOS SPE LTDA- CNPJ : 12.668.551/0001-07

m

150.000,00

-u

150.000,00

TOTAL DO DOADOR....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c

25/09/2012

1

REPASSE

350 . 000,00

>!
o
o
(/)

05/10/2012

2 ° REPASSE

320.000,00

(/)

VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A. - CNPJ: 05.566.002/0001-66

•

s:::

;u

TOTAL DO DOADOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19/09/2012

o
)>>
)>

VIA ENGENHARIAS/A- CNPJ: 00.584.755/0001-80

1

2;1

o
o

LTDA- CNPJ: 03.509.843/0001-06

TOTAL DO DOADOR............................................................ .. . . . . . . . . . . . . . .

25/09/2012

o:>

CNPJ: 33.931 . 486/0001-30

17/09/2012

o

><

~
..,

400 . 000,0~

REPASSE

VJ\LE FERT+LIZANTES S.A. -

(1)

Oi

o

I

670. 000, OC

TOTAL DO DOADOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A . - CNPJ: 05.811.812/0001-30

08/08/2012

1

REPASSE

500 . 000 , 00

13/09/2012

2 ° REPASSE

220 . 000,00

o

TOTAL DO DOADOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
WTORRE ZETER TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 05.852.118/0'oOl-61

06/09/2012

1

o

REPASSE

I

c

-u

r

,

r-··-..
,. ~

150.000,00 :

g

720.000,00

.P

~~

f i &Y~

~"

~~

s:::

Ol
..,

o
Q.
(1)

IV

o

....>.

(J)

~
Q)

1-<:l
o
0..

I

TOTAL Do DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL GERAL.......... . ...................... . ................ . .......... . ....... ....... ..... ...

Brasília - DF,

(!>

1so. ooo, oj

IV

115.109.268,20

(j)

o
......

31 de dezembro de 2012

o
s;.

•

::0

o

o)>

Tesoureiro

o)>>

CRC n° 7452 - DF

~
)>

::0
)>

o

o
(J)
o

m

-u

c
};!

o
o
(J)

•

I

(J)

c

-u

r

mil
~
iç:~

ri

t"i
I

(J)
(!>

~

Q)
I

~
.,
Q)

.

.

00

w

.1::>
.....,

(.,.)

-.J
"""
f\,)

(/)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASI~RO - DIRETÓRIO NACIONAL

([>

•

><

•

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS EM RECURSOS ESTIMAVEIS EM DINHEIRO

ELEIÇÕES • 2012
Ce ntro de Custo:
DATA

•
'

Eleições 2012 - RECURSOS PRÓPRIOS

I

o

Município/UF: BRASIL/

DOADOR

I

I

Oi
<i>'
õl

·~\K"nf)(.) f)\) HK"-~H.

PARCIAL

TOTAL

o

CONSTRUTORA COWAN S/A - CNPJ: 68 .528 . 017/0001 -50 .
25/10/2012

I

1

I

° REPASSE

o:>

s;:.
326.264,2Ç

::0

TOTAL DO DOADOR .. ... ....... . . .. . .. ......................................... . . .. ...... .. ....

326.264,2$

TOTAL GERAL .... . ... . . . . . . . . . . •• . ..•... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . · · · . . . . • . • . . . . . . . . . . .. . ....

326 . 264,2$

-

o

~
o)>>
s:

)>

::0
)>

Brasilia - DF,

31 de dezembro de 2012

o

o(/)
o

m

"'c '
>!
8

t'Sen.

•

VA.
Teso,.lrei.ro

(/)
I

CRC nQ 7452 - OF

(/)

c

"''
r

~~~~'
&?
= S
I ,.....,
= ~
,-

"::0>

I

~

1

-·~

~

·i

.. '

s:

QJ
...,

o
0..
([>

f\,)

o
......

(])
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···---r:õ~~
... : ·:--:--~\~<';\\~~ ~- "

r:-.....,-,-.,------ - - - D_e_m
_ o_nstrativo de Doações Recebidas
Partido : Partido Progressis._ta___ _ _ _ _ __

\''''l·~<~.r~ · ~
\.~\li\

.O--IIJ!:s+-:;;t,../,~1<'\

rgão do Partido: Nacional

., ·. : ·.......,, . .

.. ~··· ..· ·-~· ..-~··:...

-·-\~~~

Espécie Recurso

ICONSTRUTORA OAS LTOA

Dinheiro

Dinheiro

Valor

Ic R ALMEIDA S/A- ENGENHARIA DE OBRAS

Dinheiro

26/07/2012

Doador

R$

5oo.ooo.oo 1

-

114 310 577/0030-49

SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTO$ LTOA

J93. 785.822/0001-06

soo ooo ool

I

300.000,001

30/07/2012

Dinheiro

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A

17.262.21310001-94

500.000,00

01/0812012

Dinheiro

CONSTRUTORA COLARES UNHARES S.A.

03.568.496/0001-92

100.000,00

0210612012

Dinheiro

110/0612012 J

Dmhe1ro

SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTO$ LTDA

j 2otoa,2o12 1

Dinheiro

IHORTOVIILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SIA
IBRF- BRASIL FOODS s A

J24/08/2012J

Dinheiro

I SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

28/0612012

Dinheiro

6/2012

Dinheiro

812012

DmheJro

.

128/08/2012 1

IAMORI~~BARRE!O ENGENHARIA LTOA - 1FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E. CONSTRUÇOES
-

NOBILIS CONSTRUÇ0ES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dinheiro

I GOETZÊ LOBAfO ENGENHARIA-LTOA

93.785.82210001-06

200.000,00

lo9.355.657/0001 -07

100.000,00J

lo\ 636 723/0001-27

90 ooo ool

62.063.177/0001-94

100.000,00

03.318.115/0001-17

50.000,00

35.796.80410001 -23

100.000,00

_j03.422.293/0001-93

400.000,00j

J69.952.709/0001-09

150.000,001

102.608.708/0001-07

300.000,001

J61 .099.82610001-44

250.000,00j
soo.ooo.ooJ

-

lp2=9=/0=8/=20=1=2~~======DI=nh=e=ir=o==~===*=TE~.MPOSERVIÇOS~L~
TD=A~=·~~==o===============~~5~6.~50~3=.1=2~9/~00~0~1~-0~0~====~5~0~.0~0~0.~001

:=12=9=/0=8/=20=1=2=ii===D
=i=nh=e=ir=
o = = ~NHIA D_E BEBIDAS DAS

A~ERICÂS - AMBEV

130/08/20121

Dinheiro

~8/20121

Dinheiro

ICONSTR~TORAANDRADE GUTIERREZ S/A

j17.262 213/0001-94

j30/08/2012J

Dinheiro

J GONÇALVES & TORTOLA SIA

185.070.068/0001-08

20.ooo,ooJ

j 3tt0612012J

Dinheiro

_ jo7 369.685/000 1-97

100.000,001

j3\/08/20121

Dinheiro

:::=I.cONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A.

F=====*============9~==

~DAlJ COMERCIAL DE AÇOS S.A. .

~~3=1=/0=812=0=1=2=ii====Di=nh=e=ir=o===il VONPAR REFRE:.cos S.A.

====~'9=1=.2=3=5.=54=9=/0=0=01=-1=0=l=~=1=20=.0=0=0;,,0=!0

'===-

j SAFRA LE~ING SIÃ ARRENDAME~TO MERCANTIL

62.053. 177/0001-9~

40.000,00

Fo~~~0~91~20~1~2+1====~D7in=he=lr=o=====+Js~A~FRAVID~EPRE=V=ID=t=N=CI=A=S=.A=================41=30=.9=0=2.=14=2=ro=oo=1=-0~5=+=====1=0=o.=oo=o=.o=ioJ

J

I05/09/2012j

=:=J ~R

Dinheiro

s

E~Tuoos AMBIENTAIS LTDA

=----

194.526.480/0001-72

so.ooo.ooJ

~~0=5=ro=9=/2=01=2~~======D=in=he=ir=o==~==={~IP==IRÂNGAPRODUTOS ~D~E~P~ET~R~0~L~E~O~S~.~A =-=====~~3~3~.3~3=7.=12=2=/~~0=01=·2=7==~=====50~.00~0~,0~0~
I 05/0912012

I

I CONSTRUTORA~Roi GALVÃO_~.A--====~=1~33;,..4=1-=
2=7=92=/0=0=0=1-=60==l====9=0~
0..;.
00~0.;.,0~0

Dinheiro

~RASKEM S/A

Dinheiro

_

42.150.391i0001-70

so.ooo,ooj

'======l====D=in=he=ir=o=~PANHIA_SECURIT12ADORA DE _;C,.RE..;,D=FI=N=AN=C=E=I=R=OS~=,(I=o1=.22=2=.0~69=/0=0=0=1-=22=l===4=0=o.=oo=o;,,odoJ
~===~=====D=Inh=e=ir=o==== ~NA ELDORAD0==~====================~~0=5=.6=20=.5=2=3~10=00=1=-5=4=1====8=50=.0=0=0.;,,o=ol
Dinheiro ------rcBP':l ENGENtiARIA LTDA
161.156.410/0001-10
400.000,001
~===4======~=---~~
~ --=====4========~========
Dinheiro
KÔLETA AMBIÉÍHAL LTDA
104.51 7.24 110001·63
20.020.00

==r

1=~=:-=si===:'D=in=he=='ir=o===f-I~M"::R·S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
Dinheiro · = r -TEMPO _sERVIÇOS LTDA
=ir= o====f-1"7AMDRIM BARRETO ENGENHARIA LTDA
f==c:==:-====ii====:õD=
in':"he

ICONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SIA

Dinheiro

94.526.480/0001 -72

60.000,00

158.503.12910001-00

200.000,001

103.318.11510001-17

50.000,001

j17.262.213/0001-94

100.000,001

Dinheiro
Dinheiro

LIBRA TERMINAL VAl0-=N~G,.;,O,:S~!A
===========~=
08=.8=0=9.=28~6=1D==0=0=1-==51==1====1=:0=0.=00==0,;.,0SO
BRASKEM S/A
42.150.39110001-70
50.000,00

Dinheiro

~CO\JSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ ,;Si,A==~====I~
;,;
1.;,7·;;26;;2;;;.2;_,_1;;31_:,00""0=1=:·9~4=f=====1.=.
00~0=:.O=:'O~o.5
ooJ

l=~~~i===:'D:=in:=he=:i,=o~=~=T;=:V::'ALE FERTILI2ANTES S.A_ = = = = -=======~~=33=.9=~='-=4=66=/0~0~0-o=1-=30=l====2=A=5=0.=00=0=.0~0~
Dinheiro

[PHiUP MORAIS BRASIL

INDUSTRIA;,;;E::;C:_:O;;;M;;;E;,.R.;,C-=IO=L=T=D=A==~~~04;;;.=04=1=.9=33.;,/=00=0=1-=8=8~====50~.0=00~.0~0~

9

~====I====:Di=nh=c=ir=o=====t-1CONSTRUTORA AN'DRADE GUTÍER-RE=Z~S;;,/A~======~~1=7~.2,;62;;..2;;.1.;;3.,.;10~00=1=·9=4=\===5=0='-0;,;0,;0;;,,ool
Dinheiro
Dinheiro-

~~~HT ÕLEO E GAS SIÂ _
_
108.091.102/0001-71
200.000,001
CONSTRUÇóe.s"Eêõ~,ERCIO CAMAR=G=o=c=o=R=R=E=A=s=tA====F6=1=.5=2=2.=51=2l=o=o=o=1-0=2=ii=====s=so=_=oo=o.;..o~o

~===I===Di=nh=e=ir=o===~=t-=coNSTRUTORAOUE~OZGALVÃ~
'-----'---D,_nh_e_ir_o_

_ _..l

~RC~':?RMITIAL BRASIL S.A.

~========93=3=A=I=2.=79=2=to=o=o1=-6~o~F====='=oo=_=oo=o='.o~o)
117.469.701fo001-77

62.000,001
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Sexta-feira 18

BRASILIA-DF. 31 de dezembro de 2012

;:;::;;ERTO MILHOMEM BARBOSA

Tesoureiro

Contabilista/CRC n.•- 6581/DF

3475

3476

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

DOAÇÕES PT- 2013

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

~j
~~JW~
0

DEMON STRAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS (modelo 8)
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ORGAO DO PARTIDO: DIRETOR lO NACIONAL
DATA

ESPÉCIE DO
RECURSO

· A.ll iUAÇAO

o-~...,.

FOLHA N°

l14j.V,

CNPJ/CPF

RS

10104/2013

DINHEIRO

PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA

292 921 580-11

600.00

2910812013

DINHEIRO

O SALtA MARIA GOMES DO NASCIMENTO

805 130 501-94

10.00

29/0812013

DINHEIRO

HELANGE MENDES OLIVEIRA

803 583 731-1 5

10.00

29/0612013

DINHEIRO

EDELSON CLEITON GOMES VER RIS IMO

797 206.681-72

10.00

29108/2013

DINHEIRO

AMILTON ANTONIO DE FARIA

624 536 291-'\5

10,00

29/0812013

DINHEIRO

OEUSOEOI-A SILVA VALENCA

197 80 2 491·68

10.00

29/0612013

DIN HEIRO

MARIA EUZA ALVES BATISTA

005.4 14 725-50

29/05/2013

DINHEIRO

VICENTE SILVERIO JUNIOR

837 137 191-87

2910812013

DINHEIRO

LEANDRO GOMES DE PAULA

0034 18981-55

29108/2013

DINHEIRO

FRANCIEL ALVES

033 6<8 641-36

30/0812013

DINHEIRO

MARIA LOURDES BERNARDO AOUINO

014 176 841-10

30/0812013

DINHEIRO

ELZA JESUS MARQUES DE AMOR IM

003 281 931-51

.,. "-

"'

--

38 '<!\~

......
DOADOR

'fn

1o,op

- ' )l
1G.p9

0000 2~
10.00

'"

3010612013

DINHEIRO

LUIZ CARLOS SOUZA PONCE

003.945 011-28

10,00

30/0812013

DINHEIRO

DOUGLAS JOSE GODINHO DE ;.OUINO ALVES

004 432 961 -03

10.00

30108/2013

DINHEIRO

ELIANE PO,CE LEITE

004 489 161-45

10.00

30/0812013

DINHEIRO

LISIANE ZAMBONI

005 037 670-50

10.00

30/08/2013

DINHEIRO

ERIKA OLIVEIRA RODRIGUES BORGES

005 4 35 691-4$

10,00

30/0812013

DINHEIRO

CARLOS AlBERTO AFONSO DE LIMA

DOS 823 411-08

10.00

30108/2013

DINHEIRO

SILLAS JEI'HERSON OLIVEIR' NAVES

006 366821 ~10

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

JUSCELINO SANTOS GOlS

007 172 6~5.,0

10,00

3010812013

DINHEIRO

FASIANA R CARDO DOS SANTOS

008 ~ 09 435-•H

10.00

30/0812013

DINHEIRO

MARLENE. APARECIDA DA SILVA DIAS

008 508 809-98

10.00

30/08/2013

DINHEIRO

SIMONIAAPAREC IDA DA SILVA VIEIRA

008 659 569-52

10,00

30/0812013

DINHEIRO

CLAUDIO ROBERTO DE AMORIM

009 110 081-01

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

ROSIMEIRE MARIA DA CUNHA

009110691-51

10,00

3010812013

DINHEIRO

VALMIR fl:URY LOBO

009 116 161-98

10,00

30/0812013

DINHEIRO

RONALDO GERLING SCHUTZ

009 377 869-<2

10,00

3010612013

DINHEIRO

DORISMAR PEREIRA OA SILVA

009 542 031-27

10,00

30/0612013

DINHEIRO

LUCINDA SERNAOETE DE SOUZA

010009681-62

10,00

30/06/2013

DINHEIRO

NOELI SCHUTZ

010 567.059-54

10,00

30/0812013

DINHEIRO

VlVIAN CHRYSTIANE CANTERO PIGATO

010826959-04

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

ROSANGELA SOUZA PONCE

013 165 63 1-70

10,00

3010612013

DINHEIRO

NIVALDO ALVES GOlS

015 712.275-12

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

ELISABETE LUCIA DA SILVA TONIDlO

016 051 790-78

10,00

30108/2013

DINHEIRO

UILIAN CONCEIÇAO DE SOUZA RODRIGUES

016 387 235-08

10.00

30/0812013

DINHEIRO

GENESlO DE ALMEIDA TELES

017 026 679-GO

10,00

30108/20 13

D INHEIRO

WELTON SIQUEIRA

01 9 256 201-07

10.00

30/0612013

DINHEIRO

JOASE AFONSO AOUINO

019 713 131·06

10,00

3010812013

DINHEIRO

GELIARDE PONOE MORAES

020651821-60

10,00

30108/2013

DINHEIRO

PAULO SO.;RES. BUENO

020 781 209-32

10.00

30/0812013

DINHEIRO

AGUINALOO JOSE DA SILVA

02 i 423 269· "'8

10,00

30/0612013

DINHEIRO

EMILY RODRIGUES Sll VA

021 673 095-38

10,00

30/0812013

DINHEIRO

VAGNER ROGERIO .IMA

022 263 749-81

25.00

30/0812013

DINHEIRO

NAVARA NELO SANTOS

023 2-4~ 041-'?G

10,00

30/06120 13

DINHEIRO

LUIZ CARlOS DE MORAES

023 300 771-73

10.00

30/0812013

DINHEIRO

JORLY SOJSA LOBO

024 022 331-41

10,00

3010812013

DINHEIRO

SUSI DE ALENCAR SANTOS

024 503 015-85

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

IZOLDA M ARIA SIEBRA DE A.BUOUEROUE

024 520.924-79

10,00

30108/2013

DINHEIRO

VALDIR MONTEIRO

024 905 359-43

10,00

3010612013

DINHEIRO

ALEXANDRE V ICTOR SlcVA DE SOUZA

026 038 255-85

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

RONILOA GONTHIER 00 ROSARIO

026 066 915-52

10.00

30/0812013

DINHEIRO

ELISABETE DA SILVA CAMPOS

026.537 201-16

10,00

3010812013

DINHEIRO

OSSIMARA PEREIRA DE AR,;UJD

027 666 91 S-02

10,00

3010812013

Q(NHEIRO

EMIUA ROSA DO NASCIMENTO

027 70CJ.835-12

10,0()

30/0812013

DINHEIRO

FABIO DOI,11NGOS DE CAMPOS

027 827 9& 1-94

10,00

3010812013

DINHEIRO

CARLOS C·OS SI,NTDS LOPES

027 842 168-70

10.00

30/0812013

DINHEIRO

PEDRO DE SOUZA PONCE

002 78< 321-89

10.00

30108/2013

DINHEIRO

ANDREIA LIMA SANTOS

o2s • os 795-9G

10,00

30/0812013

DINHEIRO

ALLISSON SOUZA SJLVJ,

028 808 595-?3

10,00

3010812013

DINHEIRO

FRANCISCO FILHO OA SILVA

032 509

!)69-CH~

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

MARCIELE OOS SANTOS DELGADO

032 969 221-64

10.00

30/0812013

DINHEIRO

MARIA OE FAliMA ALVES DOS SANTOS

331 570 00 1-76

10.00

30108/2013

DINHEIRO

KRISHNA ALVES GOMES

03<:. 0 11 28 1-G7

10,00

3477
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1

( ~ u,~o
~

FOLHA N'

,4."

~)~'''~

DATA

ESPÉCIE DO
RECURSO

30/0812013

DINHEIRO

CAIO CESAR GONÇALVES DE SOUZA

034 338 425-66

10,00

3010812013

DINHEIRO

T06lAS JABIRAY GOMES DE OLIVEIRA

037.261 911·86

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

AILTON AFONSO DE AOUIND JUNIOR

038 169 301-58

3010812013

DINHEIRO

VILMA ALVES MOREIRA

038

3010812013

DINHEIRO

CNPJICPF

~61

R$

10,00

719-05

10.00

ANA Wl RANGI SOUSA COSTA

04 1 743 353·03

10,30

30108120 13

DINHEIRO

GIOVANNI LAERTI DA SILVA

042 288 571-lEi

10,00

3010812013

DINHEIRO

MARCELO VILMAR SOSA

042.517 879-00

10,00 ,

3010812013

DINHEIRO

RENIER ALMEIDA COSTA

043 637 7 55-13

1o.oq

3010812013

DINHEIRO

LAIS DA COSTA SANTOS

043 659 155-33

30/0812013

DINHEIRO

EDILSON DA SILVA MELO

043714 575-17

'"' lt<l SJP!>:Ol'!l~
10,b_Q

3CIOBI2013

DINHEIRO

LUARA MELO SANTOS

044 721

301081'2013

DINHEIRO

EOENILZA PEREIRA DE LIMA

044 736 505-37

3010812013

DINHEIRO

CRISTINA OE \IELO OLIVEIRA

045 339 191-54

3010812013

DINHEIRO

AORIELV APARECIDA DE OLIVEIRA SARDINHA

0 48 0 48 J.29-98

3010812013

DINHEIRO

ERALOA DA SILVA 00 ESPIRITO SANTO

0 48 970 S.JS-95

10,00

3010812013

DINHEIRO

JOSE CLAUDEMIR FELIPE

049 253 298-20

42.00
10,00

22 1 -~6

r,\

~·~~~
""'

(modelo 8)

[ORGAO D O PARTI DO: DIRETORIO NACIONAL
DOADOR

\SI

"'

OOOOJ:t81~
·:,,lfi.OO
10.00

30/0812013

DINHEIRO

GlANCARD DE MATOS SENA

049.744 365·11

3010812013

DINHEIRO

SOLANGE RODRIGUES DOS SAI"TOS

051941 &25-29

10.00

3010812013

DINHEIRO

PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR

053 593 4 89-09

10.00

3010812013

DINHEIRO

SHAOIA IARA SCHERER MEtiZEN

053 727 039-62

10,00

301QBI2013

DINHEIRO

DAURA DE'. AQUI NO

055 5•3 221·15

10,00

30108/2013

DINHEIRO

CARLOS ANDRE FERREIRA FEITOSA

056 917 395-73

10,00

3010812013

DINHEIRO

PEDRO MAOSON RODRIGUES FEITOSA

057 729 925·54

10,00

3010812013

DINHEIRO

MURILO FELIX ROCHA FERREIRA

059 520 721·9•

10.00

~010812013

DINHEIRO

MARIELY VIEIRA DE OLIVEIRA

060 223 845-59

10,00

3010812013

DINHEIRO

JOAO PEDRO DOS SANTOS

061 385 505- 10

10.00

3010812013

DINHEIRO

1/ICTOR OTAVIO FONSECA MARTINS

062 071 166-31

10.00

3010812013

DINHEIRO

DANIELA GOMES DO NASCIMENTO

062 445 755-98

10,00

3010812013

DINHEIRO

VICTOR CAETANO SILVA

062.671 465-61

10.00

301081'2013

DINHEIRO

LUCAS RODRIGUES LEITE

063 791 225-08

10.00

30/081'2013

DINHEIRO

FRANCISCO FERREIRA DO N"-SCIMENTO JUNIOR

064 507 9 44-86

10.00

3010812013

DINHEIRO

REJANE VIEIRA AlVES

066.672 715-50

10.00

30108/201J

DINHEIRO

PONCIO DE A0U1NO

069 265091·15

10,00

3010812013

DINHEIRO

SE6ASTIAO CARLOS DA SIL '/A

071 162 166-39

10,00

30108/2013

DINHEIRO

ISMAEL PEREIRA DE SANTANA

073.194 605-72

10,00

3010812013

DINHEIRO

FRANCIAN E CONSEIÇAO DE JESUS

073.724 285· 05

10,00

30108/2013

DINHEIRO

GRACIELA ANDRE DORNELES

077 4'0 669-37

10,00

3010812013

DINHEIRO

NEUSA OA SILI/A GARCIA

085 000 098-02

10.00

30/08/2013

DINHEIRO

ANTONIO MARQUES DE VASCOroiCELOS

092 176 145-72

10,00

3:/0Sf2013

DINHEIRO

JEFFERSON DA SILVA VIEIRA

098 745 239-80

10.00

3010812013

DINHEIRO

ROBEPTO CAilLOS MEtiONI

112 431 d 18-08

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

EWERTON DE ANDRADE

11ô 568 454-31

10.00

30/0812013

DINHEIRO

ANO RE LUIS MENDES

119427166-02

10,00

3010812013

DINHEIRO

ROSMARI APARECIDA BEZERRA DA SILVA

122 819 678-83

10.00

3010812013

DINHEIRO

MARIA DE LOURDES VALENTIM

125 558 716-02

10,00

3010812013

DINHEIRO

JOAQUIM NICOLAU GOMES

133 512 141 ·20

10.00

3010812013

DINHEIRO

SOLANGE OE OLIVEIRA DA SILVA

135 736 138-61

10,00

3010812013

DINHEIRO

RO SANA OE OLIVEIRA

155 557 498-05

10.00

30108120 13

DINHEIRO

CLAUDIA APARECIDA CAM•RINI

182 156 158-99

10.00

30/0812013

DINHEIRO

GENIVALDO OE JESUS DE CARVALHO

198 043 .34S-3.t.:

10,00

3010812013

DINHEIRO

PONCIANO MILTON DA. SILVA

204 352 661-87

10,00

3010812013

DINHEIRO

DANIEL DE MORAES

20• 410 291·91

10.00

3010812013

DINHEIRO

ACELINO DE MORAES

204 462 961-00

10.00

3010812013

DINHEIRO

JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

219 118 005·15

10.00

3010812013

DINHEIRO

MOISES ANORE DE MElO

233 026 65 1-87

10,00

3010812013

DINHEIRO

RICARDO GONZAGA JAYME

253 725

301-~7

10,00
10.00

3010812013

DINHEIRO

MILITAO SOARES PEIXOTO F LHO

278 442 851 ·68

3010812013

DINHEIRO

VERA LUCIA DE SOUSA

264 53B 748·211

10.00

3010812013

DINHEIRO

LEANDRO VIANA DE SOLIS•

296 657 258-23

10.00

3010812013

DINHEIRO

SANDRA IIJ.RA DE OLIVEIRA DE MENEZES

297 634 27ij-43

10.00

3010812013

DINHEIRO

RAFAEL CASTRO KOCIAN

304 s 11 176-59

10.00

3010812013

DINHEIRO

HORACIO \/ARLEI BORGES

308 198 229-49

10,00

3010812013

DINHEIRO

ELISASETH DE PINA LOPES

319 174 371-53

10,00

Março de 2016
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ORGAO DO PARTIDO: DIRETO RIO NACIONAL

·

DATA

ESPÉCIE DO
RECURSO

30/0812013

DINHEIRO

ROUSEVELTT DABADIA CAMARGO

336 016 07 1-15

30/08/2013

DINHEIRO

MARINEIDE DE LIMA

344 152 725-35.

30/08/2013

DINHEIRO

BEN EDITO M ARCONE GO MES

30/0812013
3010812013

DINHEIRO

GERSON DE J ESUS CARVALHO

349 766 12 1-04
351 439 323·00

DINHEIRO

NILSON DE JESUS SANTOS

30/0812013

DINHEIRO

BENEOITO ROBERTO BARRETO

357 607 375-20
363 973 939-68

3010612013

DINHEIRO

JOSIANE SILVA SIMO ES DE ALMEIDA

31;6 597 466·62

10,00

30/0812013

DINHEIRO

PAULA CRISTINA OLIVEIRA DE MENEZES

380 772 276-56

10,00

3010812013

DINHEIRO

n AGO FERNANOO MOREIRA DA SILVA

403 910 138·31

3010812013

DINHEIRO

ANTONIO DO CARMO CONCEIÇAO

415 861 907·68

DOADOR

CNPJ/CPF

RS
10.00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00

l~li)..ll !L~~~MP.l.ll.
10.0Q I

"' 00002a:i>o
" " ~o.oo

30/0812013

DINHEIRO

TAIS CRISTINA DE ARAUJO RAMo\LHO

41 6 822 508-90

30/06/2013

DINHEIRO

NATALIA Pl RES DE CAMPOS CRUZ

418025.2-46-19

30/0812013
3010812013

DINHEIRO

GUILHERME SILVA S!fo10ES OE ;,tMEIOA

423 GG6 368--65

DINHEIRO

MURILO CORREA OE MORAES

30108/2013

DINHEIRO

CANO tOA RODRIGUES RlOS

3010812013

DINHEIRO

JESSICA DE LIMA FELIX

448 551 358·01

10,00

3010812013

DINHEIRO

CIRILENE ELIAS FERREIRA

450 052 571-87

10,00

3010812013

DINHEIRO

AMAURY JOSE DOS SANTOS

•150 124 741· 04

10.00

3010812013

DINHEIRO

ANGELA ZANEILA PROHMANN DE LIW
.A

463 069 519·20

10.00

3010812013

DINHEIRO

LUIS CARLOS PARISE

•66 069 800-97

10,00

30/0812013

DINHEIRO

VILMO MARCOS ARANTES

470 753 546-49

10,00

3010612013
30106!2013

DINHEIRO

GILMAR SCHULTZ DOS SANTOS

475 213 509·4ll

DINHEIRO

MAURO JE SUS DA SILVA

47~

559 297 -72

10.00
10,00

30/0812013

DINHEIRO

VERA LUCIA DOS SANTOS ROCHA

516 487 255-20

10.00

30/0812013

DINHEIRO

GUIOMAR LUIZ DE GODOI

557 294 879-91

10.00

3010812013

DINHEIRO

PAULO OUERINO DE SOUSA

057 883 388·91

10.00

30/0B/2013

DINHEIRO

LENIR SERRA AI..VES

566 4 26 5 0 1·25

10,00

301081201 3

DINHEIRO

APARECIDA GOMES DE ARAUJO

590680 431 ·53

10 00

30/0812013

DINHEIRO

ANTONIO PRACHUN

593 212.619·15

10,00

JC/0812013

DINHEIRO

WILUAM FREIRE OUIRINO DE MELO

598 156 6 8 J.67

10,00

3010812013

DINHEIRO

JOSE RICI1RDO BERNARDO

624 2<3 271 ·<9

10.00

10,00
10.00

3010812013

DINHEIRO

FATIMA DE AQUINO

630 237 681·53

10,00

30108/2013

DINHEIRO

MARCIEL CAr~DIOD DA CUNHA

6<2 osa 261-34

3010812013

DINHEIRO

CLAUDINEI CES~R ><RCHN

662 583 639-04

10.00
10,00

30/0812013

DINHEIRO

LUIZ CARLOS BETT,\NIN

117 G7S 4 18-72

30/08n013

D INHEIRO

SERGIO MONTEIRO

3010812013

OINHEII'lO

LUCIANO TRIERS PEREIRA

724 831 309·25
176 028 89 1-34

3010612013

DINHEIRO

VANOA LUCI·\ DE JESUS lV<VIER

786691 205·00

10.00
10,00
10,00

10,00

30/08/2013

DINHEIRO

EDGAR JOSE OE SOUZA

795 864 736·72

10,00

30108120 13

DINHEIRO

CLAERISTON XAVIER COSTA

797 906 235·34

10.00

3010612013

DINHEIRO

VALDEIR r~ORAIS DA LUZ

603 122 921·04

10.00

30/08/2013

DINHEIRO

WENDER FERREIRA 00 ROSARIO

838 426.91 1.49

10,00

3010812013

DINHEIRO

MORACIL NUNES DA SILVA

85 1 5 39 561-9 1

10,00

30/0812013

--i~/08/2013

DINHEIRO

LUCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

852 428 021·20

10.00

DINHEIRO

LAURINEI VICENTE DE ARRUDJ,

862 729 931 -53

10,00

3010812013

DINHEIRO

SOLANGE MARIA SCARANELLO

869.566 25 8..04

15,00

3010812013

DINHEIRO

EVA OE JESUS SANTOS

91 2 279 175-20

30/0812013

DINHEIRO

MARCIA SILVA

937 .~ 04 250·9 1

3010812013

DINHEIRO

PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES BORGES

941 301 161-3..:

10.00
10.00
10,00

30/0812013

DINHEIRO

AGNALDO CONCEICAO !JE JESUS

944 8·17 675-20

10,00

30/0812013

DINHEIRO

MOIZES ALEIXO GOES NETO

9<5 115 355·15

10,00

3010812013

DINHEIRO

SAN'TO LOPES VIEIRA

008 2198 19 -.49

10.00

30/06/2013

DINHEIRO

MARIA HE-ENAOO CARMO

9ô9 151 531 ·87

10,00

30/08/ 2013

DINHEIRO

AMARILDC JQ/,QlJIM DOS ~E.S

30/0812013

DINHEIRO

MARIA R I':"A SO.:.n:ES BUEtiO OA SILVA

969 254 4 29-04

10.00
10,00

3010812013
3010612013

DINHEIRO

FLAVIO PEREIRA 005 s.;t~TOS

978 688 921·53

lO 00

DINHEIRO

MARCELO PORTO BR.:..r,o:..O

982 C93 955-87

lO 00

30108/2013

DINHEIRO

MURILO PORTO BrtA,.OAO

9S215ô 4 75-53

JUAREZ OIC'IISIO DE .;RRUD"-

987 076 801·63
987 G94 44 1·00

10.00
10.00

3~106/2013

DINHEIRO

30108120 13

DINHEIRO

3010812013

DINHEIRO

MURILO PIRENELIS DE OLIVEIRA

99~

3010812013

DINHEIRO

ERIKA MAR!/, DE .ESUS

396 572 781· 91

10.00

30/0612013

DINHEIRO

DIOGO ROMEilO VIDAL

0 13 867 475-21

10.00

LESS~

312 971 -91

10,00

·-'

I
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4/5

FOLHA N'

ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL
DATA

ESPÉCIE 00
RECURSO

30106/2013

DINHEIRO

HELVIO DE FRAGAS

980615180-15

10109/2013
1010912013

DINHEIRO

JOSE EDUARDO DE JESUS DANTAS

DINHEIRO

MARYGLEYDE SANTOS ANDRADE

17/09/2013

DINHEIRO

CLODOALDO DE LIMA MEDEIROS

51395541$.15
917 532 915-91
645 467 162-20

2411012013

DINHEIRO

EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA

080 350 649-08

0711112013

DINHEIRO

WELLINGTON PEREIRO SANTOS

025 598 955-52

lRSI.'J«i ~~~!\1UlS&l:~ ~

DOADOR

CNPJICPF

RS

10,00
10,00
10,00
11,20
1000

0711ll2013

DINHEIRO

LUANA VANESSA COSTA SOARES

042 9a2 9ts-ss

07/1112013

DINHEIRO

LUCIA MARIA OLIVEIRA SILCA

903 680.615-15

40.00
VVVV 14.41

07/1112013

DINHEIRO

OENISSON SANTOS XAVIER

946 2.811 915-34

CI!.COIUP.OO\

02/0112013

DINHEIRO

EMPRESA DE SERVIÇOS E PARnCIPAÇOES LTOA

03 004 91710001-52

OZIOI/2013

DINHEIRO

JAN PARTICIPAÇOES SIA

07 895 72910001-12

500 000.0~
500 000,00

0310112013

DINHEIRO

HYPERMARCAS SJA

02 932 074/0001-9 1

100 000,00

1010112013

DINHEIRO

JAN PARTICIPAÇÓES SIA

07 895 72910001-12

100 000,00

1010112013

DINHEIRO

EMPRESA DE SERVIÇOS E PARTICIPAÇ0ES LTOA

03004 91710001·52

100000,00

1510112013

DINHEIRO

HYPERMARCAS SIA

02.932 074/0001-91

100.000.00

2810112013

DINHEIRO

ENGEVIX ENGENHARIA S/11

00 103 582/0001-31

250.000,00

30/0112013

DINHEIRO

SERVENG CIVILSAN $/A EMPRESAS ASSOCIADAS OE ENGENHARIA

48 540 42tl0001·31

1 000 000,00

3010112013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA $/A

01 340 '93710001-79

01/02/2013

DINHEIRO

CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA SIA

61 522 512/0001-02

350 000,00
5 000.000,00
3 000 000.00

,310212013

DINHEIRO

CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREA SIA

61 522 51210001-02

22/0212013

DINHEIRO

JHSF INCORPORAÇÓES LTDA

05345

21~/0001·68

4000000

25/0212013

DINHEIRO

PONTO VEICULOS LTOA

oa 375

tserooo1-2o

250 000,00

28/0212013

DINHEIRO

REVITA ENGENHARIAS A

08 623 97010001-55

28/0ZI2013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA SIA

OI .340 '93710001-79

1 500 000,00
350 000,00

05103/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A

33 4 12 79ZI0001-60

3.000 000.00

06/0312013

DINHEIRO

CONSTRUTORA OAS S A

14 310 57710030-49

1 500 000,00

0710312013

DINHEIRO

WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÀO S A

05 811 S1ZI0001-30

250 000,00

08/03/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA OAS S A

IA 310 577/0030·49

1.500 000.00

1110312013

DINHEIRO

CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S.A

15 102 288i0001-82

7. 000 000,00

, 110312013

DINHEIRO

TRANSRIO CAMINHOES ONIBU~ MAQUINAS E MOTORES LTOA

250 000.00

1510312013

DINHEIRO

MINERVA S'A

11 726 52110001·47
67 620 37710001 ,.

1!110312013

DINHEIRO

MINERVA SIA

67 620 377/0001·14

100 000 00
(100 000,00)

1910312013

DINHEIRO

MINERVASrA

67 620 37710001·1~

100 000,00

2?103/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA OAS S A

14 310 577/0030·49

270 000,00

26/03/2013

DINHEIRO

UTC ENGENHARIA SIA

44 023.661/0001.08

2 000.000,00

2610312013

DINHEIRO

KOLETA AMBIENTAL LTDA

04 517 241(0001-63

1 500.000,00

28/0312013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIAS/A

01 340 93,10001-79

500 000,00

01104/2013

DINHEIRO

ESTRE AMBIENTAL SIA

03 147 3931Q001-59

500 000,00

04/0412013

DINHEIRO

ESTRE AMBIENTAL

SI~.

03 147 39310001·59

soa ooo.oo

1)5/04/ 2 013

DINHEIRO

MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTOA

00 126 46810001·27

33 000,00

06104/2013

DINHEIRO

JBS $/A

02 916 266/0001-GO

3 000 000,00

08/0412013
1010412013

DINHEIRO

ESTRE AMBIENTAL SIA

03 ' " 39310001-59

soo 000.00

DINHEIRO

UTC ENGENHARIA SIA

~4 02J 6611000 1·08

I 000 000,00

300 000,00

11/04/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA DAS S A

14 310 577/0030-49

16/04/2013

DINHEIRO

MINERVA S/A

67 620 377/0001-14

100,000,00

\610412013

DINHEIRO

CONSTRUTORA OUEIROZ GALVAO

33 412 79110001-60

3.000.000,00

19104/2013

DINHEIRO

REVITA ENGEi'iHARIA S A

oa 623.970I0001-55

1 500 000.00

19/04/2013

DINHEIRO

CARIOCA Cl'lRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA SIA

~o 450 76910001·26

300 000,00

30104/2013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA SIA

01

340~34/0001-79

500 000.00

1710512013

DINHEIRO

ESTRE AMBIENTAL S.A

03 1<T 393>0001-59

1 000 000,00
2 000 000.00
500 000,00

20105/2013

DINHEIRO

REVITA ENGENHARIAS A

oa &23 S70I0001·55

04/0612013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA SiA

01 340 93710001-79

05/0612013

DINHEIRO

CORPUS SANEAMENTO E OBRf•S c TOA

31 733 36310001·60

500 000,00

26/06/2013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA SIA

01 340 937/0001·79

500 000,00

05107/2013

DINHEIRO

EMPATE ENGENHARIA COMERCIO LTDA

46 076 931/0001-74

75 000,00

1510712013

DINHEIRO

UTC ENGENHARIA SIA

44 02J 66110001-138

130 000,00

1910712013

DINHEIRO

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN EIIGENHARIA SIA

40 450 769/0001-25

300 000,00

31/07/2013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA SJA

01 340 93710001-79

500000 00

01/0812013

DINHEIRO

CONSTRUTORA OAS S A

01 43, 05717030-49

400 000.00

13/0812013

DINHEIRO

CONSTRUTORA Al'óDRAOE GUTIERREZ $/h

17 262 2 1J/0001-94

500 000,00

16/08/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A

33 41 2 79210001·60

21108/2013

DINHEIRO

R EVITA ENGENHARIAS A

08 623 97010001-55

(1 000 000,00)

2 1 10812013

OIN>lEIRO

REVITA ENGENHARIAS A

08 623 97010001 ·55

1 000 000.00

500 000,00
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r---------------------------------------------------------~~riA~;=~Ao\~

DEMONSTRAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS (modelo 8)
~~ F~.lill ~
rc.DT.~nn.o-r.~Ao.~~F.>----------------------------,---~~~----------~~
~.(~~~
PARTIDO DOS TRABALHADORES
FOLHA N"
515
~
ORGAO D O PARTIDO: DIRETO RIO N ACIONAL

DATA

ESPÉCIE 00
RECURSO

2110812013

DINHEIRO

REVITA ENG:õNHARI/, SI.

08 623 97010001-55

1 000 000,00

23108/2013

DINHEIRO

ESTRE AMBIENTAL S/A

03 147 39310001-59

1.000.000,00

28/08/2013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA $/A

01 340 937/0001-79

500 000,00

1310912013

DINHEIRO

CONSTRUTORA OAS S A

14 310 577/0030-49

700 000.00

16/09/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A

33.412 792/0001-60

500 000,00 (

17/09/2013

DINHEIRO

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S•A

40 450 769,000 1·26

17/0912013

DINHEIRO

CONCREMA T ENGENHARIA E TECNOLOGIA $/A

33 146 646/0001-20

20109/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA OAS S A

1' 310 577/0030-49

DOADOR

CNPJICPF

R$

,.~"- ·,n~Hóó~ób' 11
,..EjQ?-,OJlq.jlQ

27/0912013

DINHEIRO

REVITA ENGENHARIAS A

08 623 970/0001-35

• 1G:o1!o.oo

30109/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA OAS S A

14 310 57710030-49

~llldll.oo

30109/2013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA SIA

01 340 937/0001·79

500 000.00

01110/2013

DINHEIRO

CRBS SJA

56.228 35610001-31

80).000,00

15110/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA OAS S A

16/1012013

DINHEIRO

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA $1A

C:Q

" 310 57710030-49
450 76910001·26

40) 000,00

26/1012013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA S.A

01 340 937/0001-79

500 000,00

29/10/2013

DINHEIRO

CONCREMAT ENGENHARIA E <ECNOLOGIA SJA

33 1'6 646/0001-20

130.000,00

06/11/2013

DINHEIRO

PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTOA

21 812 46510001-G l

400 000 00

0811112013

DINHEIRO

REVITA ENGENHARIAS A

08 823 97010001-55

850.000,00

12/1112013

DINHEIRO

CAMARGO CORREA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS SJA

11 178 024/0001·51

2 000 000,00

70) 000.00

19/1 1!2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA DAS S A

1~:

310 sntooJ0-49

300 000.00

22111/2013

DINHEIRO

JBS $/A

02.916 26510001-60

2211112013

DINHEIRO

CDG CONSTRUTORA EIRELI

03 04 3 06710001-00

2 000.000.00
400 000.00

29/1112013

DINHEIRO

CONSTRUTORA TRIUNFO SJA

77 955 832/0001·07

2 000 000,00

2•111/2013

DINHEIRO

GALVAO ENGENHARIA SIA

01.340 937/0001-79

500 000,00

06/12/2013

DINHEIRO

REVITA ENGENHARIAS A

08 823 9701000 1-55

850 000,00

0911212013

DINHEIRO

CONSTRUTORA DAS S A

t4 310 5niOOJ0-49

400.000,00

11112/2013

DINHEIRO

CONSTRUÇ0ES E COMERCIO CAMARGO CORREA SIA

61 .522 51210001-02

, , !:0,000,00

3

oco 000,00

13112/2013

DINHEIRO

JBSS/A

02 916 26510001-60

16/12/2013

DINHEIRO

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS SJA

31 876 70910001·69

5CO 000,00

18/12/2013

DINHEIRO

JHS INCORPORAÇOES LTOA

05 345 21510001-68

6CO,OOO,OO

19112/2013

DINHEIRO

REVITA ENGENHARIAS A

08 623 97010001-55

)O 000,00

20112/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA TRIUNFO SJA

77 955 5321000\-07

3oco 000,00

2011212013

DINHEIRO

ENGEFORM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

•6.246.92010001·10

3(0 000.00

20112/2013

DINHEIRO

CARIOCA CHRISTIANI "iElSEN !õNGENHARIA SIA

40 450 76910001-26

t50 000,00

2311212013

DINHEIRO

CONSTRUÇOES E COMERCiO CAMARGO CORREA SIA

61 522 5 1210001-02

1 110 000,00

26/12/2013

DINHEIRO

CONSTRUTORA NOBEnTO ODEBRECHT S A

10.220 039!0001-78

• 000 000,00

26/1212013

DINHEIRO

CONSTRUT AMI ENGENHARIA E COM ERCIO l TOA

58 793 852/0001-63

500 000.00

27112/2013

DINHEIRO

LIBRA TERMINAL V ALONGO Sll•

08 809 28810001-51

420.000,00

27/1212013

DINHEIRO

ESTRE AM91ENTAt. $/A

03-1 4 7 393/0001-59

2 000 000.00

30/12/2013

DINHEIRO

TESAS IMBILIARlA E PARTICIP•.Ç0ES SJA

00 822 719/0001-08

130 000,00

30/12/ 2013

DINHEIRO

GALVAO ENGENH/,RIA SiA

OI 340 9~710001·79

500 000.00

A TRANSPORTAR:

79.780.943,91

LOCAUOA'FA:-e-rn111a;-15 do abril do 2014

(

\

.LW:k-. (c. Jc(,
Secretario de FfnanÇiOIS e Planejamento
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PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS

EXERCÍCIO • 2013
Centro da Custo:

RECURSOS PRÓPRIOS

D.AT:A

' I l ' \1' 111 .. , 1"' • I ~t: , ... !1

Munic ipio/ UF: BRP.SlL/
PARCIAL

DOJ\DOR

TOTAL

J OSE CELSO VALADARES GONTIJO • CPF: 0 01.997.021-87
05/12 /2013

180. 000 , 00

1 • DOAÇI\o

TOTAL t>O CANDIDATO •••. • •.•.

. ...... .... . ... .... .. .... ... ....... .

l80 .000f00

TOTAL GERAL •.•••.•••.•• , .•.• • • • • •• .• • , •• •• . .. ••• . , .••• , .. • .. • . • •••.••.• • • • • • •• • , •••...•.......

3rasllia - DF,

31 de dez.embro d e 201 3

- :~~PES.w·-'74/7~./j
ÕE
j
Sen.

OI.IVEIRA

'Te• ourei ro
CRC n• H Sl • DF

3483

3484
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PAATioODO MOVIMENTO

Março de 2016

llEMOCRÃTICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS

EXERClCIO • 2013

l=

Centro de Custo:

RECURSOS PRÓPRIOS
DOADOR

DATA

S/OJ/ 0I3
2
2

06/12/2013

TOTAL

PAACIAI.

• OOA-Ç-:-.1>.0--A- S s o_ ciACAO NACIONAL DE DEFESA VEGETA!. - CNPJ: 46.379 .749/0001-92

1
------06/12/2013
2 •

30.000 , 00

·-

DOAÇM

-3 - ---• DOACAO

50.000 , 00

50 . 000~

__ - - _

4 • DO~C~--

06/12/2013

---

70 . 000,00+-

200.000,00
TOTAL DO DOADOR ....•• •• .•••......• •..•..• . ••••.•••••.•...•••••.•.•... • ..•. · • · · · • · • · · · · • · • · •
-------~-----~
BRASAL REn>.IGE!WI'l'ES S/A - CNPJ: 01.612.795/0001-51

l-...._!1/05 /2013

---1 • OOAÇ!IO

18/12/2013

2 • DOAÇAO

~

Mum.cipl.o/tfF: BRAS! L/

----

45.000,00

'------

H . 000 ,00.

TOTAL DO DOADOR, . , .. , .. , , , .. , , , , . , , . , . . , , . ,

... ... ......................... ...

89.000,00

BRASrL NORTE BEBIDAS L'I'DA , - CNPJ; 34 ,590.315/0001-58

65.000,00

:..__3_
1 1_0_5_1_20_1_3______1_"_OOACAO
TOTAl. DO DOADOR, , • , • . , , •.. , ... , ••• , , , , •. , , , •.. , , ...• , . . . . . . . . , • , . , . , . , ... , . , .•• . .•••.•..•..

CARIOCA CHRISTIAN'I NIELSEN ENGE!IHARIA S A- CNPJ: 40.450.769/0001-26
27/02/2013

65.000,00

------

300.000,00

I • OOAÇAo

300. 000,00

TOTAL DO DOADOR .• , . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . , , , . , , , , .. , .. , . . . . , . , , . . . . . . , • . . • . . . . . . . • . . , ..•

t------28/05/2013

CBA - CIA. DE BEBIDAS E ALIMENTOS DC SÃO FRANCISCO - CNPJ: 00.965.289/0001-95
1 • OOAÇAO

- - - 95. oooõ:,'(oiiio:-;:=::;~;;:'--"'=-.-::--~~---_-_o~

TOTAL 00 DOADOR, , , • , , • , , , , , , .. . . , . , • , . . • . • . • . . . . , . . . . . . •...• , , . , . . . . • . . , •• , ••••••..••..•..•

COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA - CNPJ: 55.960. 736/0001-0l

__
2B_I_O_S_I2_0_l_J_ _ _ _
l • OOAÇAO

--

~
~

C)

....,

s.ooo,oo
-1-----

Março de 2016
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TOTA.:.. 00 DOADOR, ..

50.000 '00

----I

r----~---

COMPANHIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 31.456.338/0001-86
29/05/2013

1

°

40.000,00

DOl'.c;AO

40.000,00

TOTAL DO DOADOR . .. , . . . . . . , •. , .... . . . . . . . . , . . . . . . , .. ,., . . . . . . . . . , .. , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUÇÕES E CC.Ii:RCIO

28/02/2013

1

o

~ CORREA

S/A - CNPJ: 61.522 . 512/0001-02

oo.:>.çM

200.000, 00

- - --200.000,00
-

TOTAl. DO DO>.DOR . . , ••••••••••...••.•..•..•.••• ••• ••••••••••.••••••..•.••••••••••.••••.•••••.

1--------------- CONSTRlJTORA ANDRADE
__
o_31_0_6_1_20
_1_3_ _ _ l
19/08/2013

r

o

GUTIERREZ S.A- CNPJ: 17.262.213/0001-94

DOAÇI\0

300 .

2 o DO.~çM

ooo:oor

200.000' 00

-----

500.000,00

TOTAl. DO DOADOR ..• ••••.•••••• •. •••....•. .•... . .
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A -

CllPJ: 10.220.039/0001-78

€ . 000. 000, 00

1-9..,/0
_ 2_/:2-0_1_3- - - 1 0 - DOAÇM

i- ------

·---

I--0-5/7o_•_, _2_o 1_ 3_ _ _ _o DOAÇAo
14/10/2013

r---- -

__

3 ' DOAÇAo

- -

r---

~500 . 000 , 0!1_,___ __ _ __

2 . 500.000, 0()

-- ---

11.000.000,00

TOTAl. DO DOADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0001-31

r-_ o~l:/~
_ 1_o,..._r~2~0~1~3~~~~~~1~·~~oo-A-çA~o----

-

150 000, 00
150.000,00

TOTAl. DO DOADOR ••.•••••.••.•••••••••••••••••••••••••• • •.•••••.••••...........••....•.• • • • ••
CVI REFRIGERANTES LTOA - CNPJ: 72.114.994/0001-88

- -- -

----

25.000.00

- - -- __,...,...,......,...,.
________

25.000 ,00_,_

--- ---

509

FIDENS ENGENHARU S/A- CNPJ: 05.468.184/0001-32

--l-9/_1_1_'T_2:_:_~_'_oo_oo~:~~~~o

..................................................................... ~oo.
HOSPITAL 9 DE JULHO S.A- CNPJ: 60.B84.8SS_I0
_ 0_03
_ -_1_6_

30/07/2013

1 • DOACM

------

----

-- --

TOTAL DO DOADOR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-----~-=---_s-o.o_:_o_o_o_,o:-:lJ

oo_o_._o_o-

---+=!-~=_!
200.000,00

::

- --

~ ~

--1!;>--i~"rl

·~·=--=~=~:::t:~ ~

0.000,00

3485
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LIBAA TERMINAl. VJILONGO S/A

~
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NPJ' 08.909. 2 89/0001-51

R~A-~~~ •. •• • •• ••• • • • •• • ••• •. • . • • ••.. • •• . •• • .•• • • . • • • • • . •. • •• • • • . • ••• • • • • • • ~-·~50, 000,00

21 1_1_21_:-:-:AL
-:;_ DO
__
DOA00
_1_'

l. 450 . 000.00

Ml:NERVA S.A. - CNl'J ' 61.620.377/0001 - 14

6

9/05/2013

• OOAÇAO

1 0 /06/2013

2 • OOAÇAO

1. ·195, 18

3 • OOAÇAO

oB . 504,82

150 . 00 ,00

- - -- - - -

TOTAL DO DOADOR . . , , . .. . , , . . ..

220.000,00

! - - -- -

lt1X SUDESTE MINERACAO S . A- CNI'J , 08.830 .30 8/0001 -76

1 •

- -- - - -

300. ooo. 00

OOAÇAO

TOTAL DO DOADOR . . . . . . . . .. •............•.•.•...•••..•••...•...•.••

I

••••• I

300 . 000 ,oo

••• ' •••• •• • •• •• ••••

NORSA REFRIGERANTES LTDA . - OlPJ: 07.196.033/ 0001-06

29/05/2013

1 '

18/12/2013

2 • OOAÇT\0

Bo.ooo, oc

OOAÇJIO

31~

00100

TOTAL 00 .DOADOR.,, .• . , .. , . ,., .. , , , . , . , , , ..••. , . . ,., •. . ..• • . , . . .• , •. ,, ••.• . .. ,, • . . . . . . . , •. ,.

440.000 , 0 0

REFRESCOS BIJ<llEIIRANTES lNDOSl'RIA E COMERCI O LTDA - CNP.J' 03. 380. 7 63/0 001-01

.ooo. oo

31/05/2013

1 • 001\ÇAO

45

30/12/2013

2 •

o . ooo, o_o______~......,-

OOAÇAO

TOTAL DO DOAOOR •••.••••• . . . ••.••••••••••••

92. 000, 0 0

;-----

REFRE SCOS GUARARA.PES LTDA - CtiPJ : 08.715.751 /0001-13

0 3/06 /2013

85 . ooo, 00

1 • OOAÇAO

85 . 000 , 00

t'OTAL .00 DOADOR . • . • . •• . •. . , , . •• • . . . • . . . • . . . . . . . . .•.. , •. . . , , ..••.••.... , • . , •. ..•..• .

RI O DE JANEIRO REFRESCOS LTOA - CNPJ' 00.074. 569/0001-00

31/05/2013

1

°

OOAÇAO

170 . 000,00

TOTAL DO OO.ADOR . ... ,,, , , .. . .. ... . . . . . . , , .. , , , , . , , ....• , , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , . . . . . . , , •.... , .

SOROCABA REFRESCOS S.A.

29/05/2013

- CNPJ' 4 5.913 .696/ 0 001-85

1 • COACM

TOTAL DO DOAOOR •• ••••••• ... •• . ••. _ . .•.•. • ••..•.•.••. .•.. .....••••• •• ••••••••••..••.•• • •• • • •

----

_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __s_P_A_IP
_A
_ S /11 T.NOVSTRIA BRASILeiRA DE BEBIDAS - CNPJ' 00.904.44 8 /0001-30
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---

160. o ao, ao

TOTAL DO DOADOR • ••• •••••• • .•• •••••• • ••••••••.. . • .. •••••••••.••••••••• • •••• • ••••.•••••• ••• ••

160.000.00

SPAL INOUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A - CNPJ' 61.1B6.SBB/0001-93

- - -1 -001\Ç!Io
----

31/0S/2013
20/12/2013

o

40~.100,

2 • 001\ÇAO

..--,-------1.012.000 , 00

TOTAL DO COADOR .••••.• ••••.• ••• ••... . •• ••••••. • ••• •• ••• •.• •••.••••••••• ., •••••••••••••• • •••

UBERLÂNDIA REFRESCOS

LT~-

CNPJ' 23 .814.940/0001-10

10/0b/2013_ _ _ _1_"_DOAÇ.'.O
30/12/2013
r---

Oj

601,000, 00

25.000,0~

2 • OOAÇI\0

25.000,00
50.000,00

TOTAL DO DOADOR, , , . . . , , , , . , , , , , , , , . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . , .. , . , , . . , , , , .•. , , , , .. . .. . . . . • , . . . . , ,

VONPAR REFRESCOS S.A- CNPJ: n.235.549/0001·10
31/05/2013

I " OOAÇ!Io

23/12/2013

2

°

OOAÇAO

140. OOO,GO
---

-

l31 000,00

~T~OO~.• ~....• :-:-:-:-.:-...~•. .• . . ... ... :-.. .......... ... .......................

211.000,00
----4-----~
11 .715. 000,00

TOTAL GERAL . . . . . , , . . . . . . , . . , , , , , , , , . , . . . .. . , , _ . . . . . . , , . . . . , , • . , . , , , , , , . . , , . , , , . . . . , . . •. . , •. , . .

6:-asilia - Cf',

31 de dezerr.bro de 2013

c::/?vi~Contado;r~
Clt.C

OIJI.ITÔJUO NACIONAL

n• H52 - OP

3487
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RESULTADO DO QUARTO
TRIMESTRE DE 2014
Rio de Janeiro, 22 de Abril de 2015- Petrobras divulga seus resultados consolidados do 4T-2014 e do exercício de 2014 auditados pelos
auditores independentes. expressos em milhões de reais. de acordo com os padrões internacionais de contabilidade Unternationai
Financiai Reporting Standards -IFRS). Adicionalmente, a Companhia divulga seus resultados consolidados do 3T-2014 e do período findo
em 30 de setembro de 2014 revisados pelos auditores independentes, em substituição aos resultados consolidados não revisados pelos
auditores independentes divulgados em 28 de janeiro de 2015.
Prejuízo de R$ 21 .587 milhões no exercício de 2014 devido~ perda de RS 44.636 milhões por desvalorização de ativos (impairment). O valor
da baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente no ativo imobilizado oriundos do esquema de pagamentos indevidos descoberto
pelas investigações da Operação Lava Jato (baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente) foi de R$ 6.194 milhões.
Destaques

R$ milhões

Lutro líquido (prejuízo) consolidado atribuível aos

(21.567)
2.669
59.140

23.570
2.539
62.967

(192) acionistas da Petrobras
5 Produção total de óleo e gás natural (mil bbl/dia)
{6) EBITDA ajustado

(26.600)
2.799
20.057

(5.339)
2.746
8.488

(398)
2
136

6.281
2.534
15.553

A Companhia apurou prejuízo de R$ 26.600 milhões no 4T-2014, principalmente como resultado dos seguintes fatores:

lmpairment de R$ 44.345 milhões (R$ 32.089 milhões, lfquidos de impostos). principalmente em ativos de:
i) refino no país (R$ 30.976 milhões), devido à avaliação dos projetos do 2° trem da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) e do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) separadamente da unidade geradora de caixa do refino, tendo em vista a
postergação desses projetos por extenso período, motivada por medidas de preservação do caixa e problemas na cadeia de
fornecedores oriundos das investigaçõe5 da Operação Lava Jato. As perdas resultaram de problemas no planejamento dos
projetos, utilização de taxa de desconto com maior prêmio de risco, postergação da expectativa de entrada de caixa e menor
crescimento econômico;
ii) exploração e produção de petróleo e gãs natural (R$ 10.002 milhões). reflexo do declínio nos preços do petróleo: e
iii) petroquímica (R$ 2.978 milhões). em decorrência do cenário de redução na demanda e nas margens.
Adicionalmente, a Companhia apresentou os seguintes destaques no 4T -2014:
Reajuste de 5% no preço do diesel e de 3% no preço da gasolina em 7 de novembro de 2014.
Maior produção de petróleo e LGN no país (3%, 60 mil barris/dia) devido ao ramp-up das plataformas P-55, P- 62 e P-58 e dos FPSOs
Cidade de São Paulo e Cidade de Paraty, além da entrada em operação dos FPSOs Cidade de Mangaratiba e Cidade de llhabela. Em
dezembro, a Companhia atingiu recorde na produção mensal de petróleo de 666 mil barris por dia no pré-sal.
Ganho de R$ 3.286 milhões obtido com a venda da participação total na empresa Petrobras Energia Peru 5/A. com aumento de
R$ 6.691 milhões no caixa da Companhia.
O prejuízo de R$ 5.339 milhões apurado no 3T-2014 refletiu, principalmente, a baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente
(R$ 6.194 milhões) e o complemento de provisão para perdas com recebíveis do setor elétrico (R$ 1.602 milhões, líquidos de impostos) em
relação ao lucro líquido de R$ 3.087 milhões divulgado em 28 de janeiro de 2015. O detalhamento do resultado do 3T-2014, assim como do
período findo em 30 de setembro de 2014. está apresentado como Informações Adicionais do 3T-2014.
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Nota sobre a Operação Lava Jato......................................................
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!Comentários do Presidente

Sr. Aldemir Bendine
Prezados Acionistas e Investidores,
Com a publicação dos resultados de 2014 auditados, a Petrobras transpôs uma importante barreira, após um esforço coletivo, que
evidencia nossa capacidade de superação de desafios em um contexto adverso. Este exercício me trouxe ainda mais confiança de
que iremos responder ãs questões estratégicas que nos defrontam, relativas ao plano de negócios da Companhia, de maneira
eficiente e criando valor para a Companhia.
Desenvolvemos uma metodologia para estimar os gastos adicionais frutos do esquema de pagamentos indevidos revelado pela
Operação Lava Jato. As baixas referentes a esses gastos adicionais impostos por esse esquema foram reconhecidas no terceiro
trimestre de 2014.
Adicionalmente, mudanças no contexto dos negócios da Petrobras, em função do declínio dos preços do petróleo, apreciação do
dólar e necessidade de reduzir o nível de endividamento, estimularam uma revisão das perspectivas futuras da Companhia e,
consequentemente, levaram à necessidade de redução no ritmo de nossos investimentos.
Como resultado, a Companhia decidiu postergar a conclusão de alguns ativos e projetos inclusos em seu plano de negócios 20142018. Essas postergações geraram impactos nos testes de impairment, cujas perdas foram reconhecidas no quarto trimestre de
2014.
Concluída a divulgação dos resultados, focaremos nos desafios de médio e longo prazos. Estamos desenvolvendo um novo plano
de negócios, no qual incorporaremos premissas econômicas que refletem o cenário atualmente vivenciado pela indústria do
petróleo.
Estamos revendo nossos investimentos com o objetivo de priorizar a área de exploração e produção de petróleo e gás, nosso
segmento mais rentável. Almejamos construir um plano sustentável sob a ótica do fl~xo de caixa, levando em consideração os
potenciais impactos na cadeia de suprimentos e, por conseguinte, na nossa curva de produção.
Gostaria de finalizar esta mensagem enfatizando minha convicção de que a Petrobras é e se manterá uma Companhia rentável e
eficiente, com significativos aprimoramentos em sua governança corporativa e cada vez mais centrada em retornos para seus
acionistas e investidores.
Aldemir Bendine
Presidente
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Nota sobre a Operação Lava Jato
A nota a seguir fornece informações resumidas sobre a Operação Lava Jato e seus impactos na Companhia. Mais informações
estão disponíveis na nota 3 das Demonstrações Financeiras Padronizadas- DFP da Pet robras referentes ao período findo em 31 de
dezembro de 2014, auditadas pelos auditores independentes.
Opera çã o Lava Jato e s eus reflexos na Companhia
A Companhia reconheceu no terceiro trimestre de 2014 uma baixa no montante de R$ 6.194 milhões de gastos capitalizados,
referente a valores que a Petrobras pagou adicionalmente na aquisição de ativos imobilizados em períodos anteriores.
De acordo com depoimentos obtidos no âmbito de investigações criminais conduzidas petas autoridades brasileiras, que se
tornaram públicos a partir de out ubro de 2014, altos executivos da Petrobras entraram em conluio com empreiteiras, fornecedores
e outros envolvidos para estabelecer um cartel que, entre 2004 e abril de 2012, sistematicamente impôs gastos adicionais nas
compras de ativos imobilizados peta Companhia. Dois ex-diretores da Companhia e um ex-gerente executivo, que não trabalham
para a Petrobras desde abril de 2012, estavam envolvidos nesse esquema de pagamentos indevidas e serão tratados a seguir como
"ex-empregados da Petrobras". Os valores pagos adicionalmente peta Companhia foram utilizados petas empreiteiras.
fornecedores e intermediários agindo em nome dessas empresas para financiar pagamentos indevidos a partidos políticos,
políticos eleitos ou outros agentes políticos, empregados de empreiteiras e fornecedo res, os ex-empregados da Petrobras e outros
envolvidos no esquema de pagamentos indevidos. A Companhia não realizou qualquer pagamento indevido.
A Petrobras acredita que os valores que foram pagos a mais em decorrência do referido esquema de pagamentos indevidos não
deveriam ter sido incluídos no custo histórico do seu ativo imobilizado. Contudo a Companhia não consegue identificar
especificamente os valores de cada pagamento realizado no escopo dos contratos com as empreiteiras e fornecedores que
possuem gastos adicionais ou os períodos em que tais pagamentos adicionais ocorreram. Como resultado, a Petrobras desenvolveu
uma metodologia para estimar o valor total de gastos adicionais incorridos em decorrência do referido esquema de pagamentos
indevidos para determinar o valor das baixas a serem realizadas, representando em quanto seus ativos estão superavaliados como
resultado de gastos adicionais cobrados por fornecedores e empreiteiras e utilizados por eles para realizar pagamentos indevidos.
Histórico
Ao longo de 2014, o Ministério Público Federal concentrou parte de suas investigações em irregularidades envolvendo empreiteiras
e fornecedores da Petrobras e descobriu um amplo esquema de pagamentos indevidos, que envolvia um grande número de
participantes, incluindo ex-empregados da Petrobras. Baseado nas informações disponíveis à Companhia, o referido esquema
envolvia um conjunto de 27 empresas que, entre 2004 e abril de 2012, se organizaram em cortei para obter contratos com a
Petrobras, impondo gastos adicionais nestes contratos e utilizando estes valores adicionais para financiar pagamentos indevidos a
partidos políticos, políticos eleitos ou out ros agentes políticos, empregados de empreiteiras e fornecedores, ex-empregados da
Petrobras e outros envolvidos no esquema de pagamentos indevidos. Este esquema será tratado como "esquema de pagamentos
indevidas" e as referidas empresas como "membros do cortei".
Além do esquema de pagamentos indevidos descrito acima, as invest igações evidenciaram casos específicos em que outras
empresas também cobraram gastos adicionais e supostamente utilizaram esses valores para financiar pagamentos a determinados
ex-empregados da Petrobras, incluindo um ex-diretor da área ln ternacionat. Essas empresas não são membras do cortei e atuavam
de forma individualizada.
Dessa forma, conforme divulgado em 28 de janeiro de 2015, a Companhia considerou t ambém a possibilidade de utilizar um cálculo
substituto (proxy) para quantificar os erros a serem corrigidos. A metodologia que seria utilizada envolveria determinar o justo
valor dos ativos impactados por pagamentos indevidos e, para cada um desses ativos, a diferença entre o valor contábil e o valor
justo seria considerada como uma estimativa do montante de gastos adicionais impostos petas empreiteiras e fornecedores e
utilizados para realizar pagamentos indevidos.
Contudo, após a elaboração do cálculo, verificou-se que a dif erença entre valor justo e valor contábil era significativamente
s uperior a qualquer estimativa razoável do t otal de pagamentos indevidos descobertos no âmbito das investigações da Operação
Lava Jato. A diferença entre o valor justo e o valor contábil seria oriunda, em sua maior parte. não dos pagamentos indevidos, mas
de diversos outros fatores (tanto de cunho metodológico quanto resultantes do ambiente de negócios atual), que não podem ser
individualmente quantificados, mas incluem: mensuração do valor justo dos ativos de forma individualizada (stand-aione basis).
desconsiderando os ganhos obtidos pela Companhia por utilizá-los de forma integrada; taxa de desconto incorporando um prêmio
de risco relacionado à aquisição de um ativo isolado por um terceiro em um ambiente fortemente dominado por um único player
com grande escala (a Petrobras); mudanças em variàveis econômicas e financeiras (taxas de câmbio, taxa de desconto, medidas de
risco e custo de capital); mudanças nas estimativas de preços e margens dos insumos; mudanças nas projeções de preço, margem e
demanda por produt os vendidos em função de mudanças nas condições de mercado atuais; mudança nos custos de equipamentos,
salários e outros custos correlatos; impacto dos requerimentos relacionados à obrigatoriedade de utilização de conteúdo local; e
problemas no planejamento de projetos (principalmente aqueles envolvendo as áreas de Engenharia e Abastecimento).
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Dessa forma, a Companhia concluiu que utilizar o cálculo de valor justo como um substituto (proxy) para ajustar seus ativos
imobilizados não teria sido apropriado, uma vez que o ajuste incluiria elementos que não possuiriam relação direta com os gastos
adicionais impostos pelas empreiteiras e fornecedores e utilizados para realizar pagamentos indevidos.
Aborda ge m adota da p ara ajuste de at ivos afet a dos pelos gastos ad icionais
As informações disponíveis para a Companhia são, de maneira geral, consistentes com relação à existência do esquema de
pagamentos indevidos, às empres"s envolvidas, aos ex-empregados da Petrobras envolvidos, ao período durante o qual o esquema
operou, além dos valores máximos envolvidos no esquema de pagamentos indevidos em relação ao valor total dos contratos
impactados pelo esquema.
Devido ã impraticabilidade de identificação dos períodos e montantes de gastos adicionais incorridos pela Companhia, a Petrobras
utilizou todo o conjunto de informações disponíveis para quantificar o impacto do esquema de pagamentos indevidos.
1. Identificação da contraparte do contrato: foram listadas todas as companhias citadas como membros do cartel nos
depoimentos tornados públicos e, com base nessa informação, foram levantadas as empresas envolvidas e as entidades a
elas relacionadas.
2. Identificação do período: foi concluído, com base nos depoimentos, que o período de atuação do esquema de pagamentos
indevidos foi de 2004 a abril de 2012.
3. Identificação dos contratos: foram identificados todos os contratos assinados com as contrapartes mencionadas no passo (l)
durante o período do passo (2). Incluindo também os aditivos aos contratos orig:nalmente assinados entre 2004 e abril de
2012. Em seguida, foram identificados os ativos imobilizados aos quais estes contratos se relacionam.

4. Identificação dos pagamentos: foi calculado o valor total dos contratos referidos no passo (3).
S. Aplicação de um percentual fixo sobre o valor total de contratos: o percentual de 3%, indicado nos depoimentos, foi utilizado
para estimar os gastos adicionais impostos sobre o montante total dos contratos identificados.
No caso específico de valores cobrados adicionalmente por empresas fora do escopo do cortei, a Companhia considerou como parte
da baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente os valores específicos de pagamentos indevidos ou o percentual sobre o
contrato citados nos depoimentos, pois também foram utilizados por essas empresas para financiar pagamentos indevidos.
Além das baixas no ativo imobilizado, os impactos no resultado do período incluem a baixa de créditos fiscais existentes e uma
provisão para os créditos já utilizados com relação aos ativos em questão, além da reversão de parte da depreciação dos referidos
ativos, a partir de suas respectivas datas de entrada em operação.
Os depoimentos não fornecem informações suficientes para permitir que a Companhia determine o período específico no qual cada
valor gasto adicionalmente foi incorrido. Dessa forma, a baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente foi reconhecida no
resultado do terceiro trimestre de 2014, em função da impraticabilidade de se determinar os efeitos específicos em cada período no
passado. A Companhia acredita que essa abordagem é a mais adequada no âmbito dos padrões internacionais de contabilidade
(IFRS) para a correção do erro.
A Companhia ainda não recuperou nenhum valor referente aos pagamentos indevidos feitos por fornecedores e não pode estimar
de forma confiável qualquer valor recuperável nesse momento. Qualquer valor recuoerável será reconhecido como resultado
quando recebido (ou quando sua realização se tornar praticamente certa).
A Companhia considera ter adotado uma metodologia que produz a melhor estimativa de quanto seus ativos imobilizados estão
superavaliados como resultado do esquema de pagamentos indevidos, uma vez que utilizou como base um valor limítrofe dentre as
estimativas consideradas razoáveis.
Como resultado, em 30 de setembro de 201 4, não era possível para a Companhia estimar os valores que poderiam ser considerados
como despesas dedutíveis ou o prazo em que poderiam ser compensados. Desta forma, não foi constituído imposto de renda
diferido sobre os pagamentos indevidos.
A Petrobras acredita que os valores que foram pagos a mais em decorrência do referido esquema de pagamentos indevidos não
deveriam ter sido incluídos no custo histórico do seu ativo imobilizado. Assim, nos termos da legislação tributária brasileira, esta
baixa é considerada uma perda resultante de uma atividade Ilícita e sujeita ao andamento das investigações a fim de determinar a
extensão real das perdas antes que possam ser consideradas despesas dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição
social.
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A Companhia considerou cuidadosamente todas as informações disponíveis e, conforme indicado anteriormente, não a.c redita que
novas informações oriundas das investigações pelas autoridades brasileiras, da investigação interna independente por escritórios
de advocacia, ou de novas comissões internas de apuração que venham a ser constituídas (ou revisões das comissões internas jã
concluídas) poderão impactar ou mudar de forma relevante a metodologia adotada. Não obstante esta expectativa, a Companhia
monitorará continuamente as investigações para obter informações adicionais e avaliará seu potencial impacto sobre os ajustes
realizados.
O efeito total dos ajustes apurados por área de negócio, em milhões de reais, é apresentado a seguir:

"Balx1 de gi5tos aditlonais c.-pit1tiu.dos lndevidamtl!nte"
Esquema de pa.gamentos mdevldos.
l/ator total dos contratos 11
Es;trmativa do v~tor tOt.ill de gõtStos adic.ionals {3%)
P•gam~tntos nio relacionados ao esquema de pa<Jamentos lndevidos (fora do carttU

Reverslo da depredaçlo dos referidos ativos

~:~:c~: :;é::~~ i:~!i~~;entes aos 1tiYos lmpactados ,..,

62.679
1.800

199.610
S.988
1SO
2.019
23
23
99
6138
(51)
(9)
(346)
----,:-'(8":!7~1_ _"'(1':':9B:,;l-----';':':-------:::----=,---':7---~'!1 9
3
S9S
23
23
'lO
S.792
51
10
402
100 _ _;;;.:,;~
6.194
6S2 _ _...:;;;..
23 _ _..:.;~-...,;.;:;;:.
23
-.~1:.9:;:
6.:,
9 ~":""0::
3.;;;
42::7~-...::;::;.

m

110.867
3.326
1
3.3Z7

21233
631
10
647

7S7
23

7S2
23

3.322

gg

--".'=!~~--"''C::!~::=B------'~------""--------'-''------o=---"'::::--

Balu de ~stos i1didona1s cap•talludos lndtvldam.tnte
l'11nc:lul RS -44,115 mllhôes reJerente.s a v•lorts de contr•to cujo~ pag:untonms srrão ruhz~dos .qlÓS 30 de setembro de 2014

l'1 Saiu de u~ditos fiscais que- nlo serão aproveitados

Resposta da Companhia às questões descobertas nas investigações em curso
As investigações internas e externas ainda estão em andamento, porém a Companhia está tomando as medidas jurídicas
necessárias perante as autoridades brasileiras para buscar ressarcimento pelos prejuízos sofridos, incluindo aqueles relacionados à
sua reputação. À medida que as investigações da Operação Lava Jato resultem em acordos de leniência com os membros do cortei
ou acordos de colaboração com indivíduos que concordem em devolver recursos, a Petrobras pode ter direito a receber uma parte
de tais recursos.
As medidas incluirão também ações cíveis contra membros do corte/, nas quais a Petrobras pode ingressar como autora, e espera
fazê-lo. Esses procedimentos cíveis normalmente resultam em três tipos de reparação: danos materiais, multas e danos morais. A
Companhia teria direito aos danos materiais e, possivelmente, ãs multas. Uma vez que ingresse como autora nas ações, a
Companhia também poderá pleitear danos morais.
A Petrobras não tolera corrupção ou quaisquer práticas de negócio ilegais por parte de seus fornecedores ou o envolvimento de
seus empregados em tais práticas e, dessa forma, vem realizando uma série de ações, tanto no intuito de aprofundar a apuração
das irregularidades quanto de melhorar seu sistema de governança corporativa, descritas a seguir:
A Companhia constituiu diversas Comissões Internas de Apuração (CIA) para averiguar ocorrências que possam ser
caracterizadas como não conformidades relativas a normas, procedimentos ou regulamentos corporativos e forneceu as
descobertas das comissões internas já concluídas às autoridades brasileiras.
Em 24 e 25 de outubro de 2014 a Companhia contratou dois escritórios independentes de advocacia: o escritório americano,
Gibson, Ounn & Crutcher LLP e o escritório brasileiro, Trench, Rossi e Watanabe Advogados para conduzir uma investigação
interna independente.
A Companhia tem cooperado totalmente com a Policia Federal, o Ministério Público Federal, o Poder J udiciário e outras
autoridades brasileiras, como o Tribunal de Contas da União- TCU e a Controladoria Geral da União- CGU.
A Companhia constituiu comissões para analisar a aplicação de sanções contra os fornecedores e empreiteiras (CAASEJ e
impôs bloqueio cautelar das empresas membros do cortei nos depoimentos que foram tornados públicos.
A Companhia elaborou e adotou um conjunto de medidas para o aprimoramento da governança, controle e gestão de riscos,
documentadas em Padrões e Atas da Diretoria e do Conselho de Administração que estipulam os procedimentos, métodos,
competências e demais instruções para integrar tais medidas às práticas da Companhia.
A Companhia instituiu o cargo de Diretor de Governança, Risco e Conformidade, com a missão de assegurar a conformidade
processual e mitigar riscos em suas atividades, incluindo os de fraude e corrupção. As matérias a serem submetidas à
deliberação da Diretoria deverão contar, necessariamente, com prévia manifestação favorável desse Diretor quanto ã
governança, gestão de riscos e conformidade dos procedimentos.
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Em 13 de janeiro de 2015, o Conselho de Administração aprovou para o cargo de Diretor de Governança, Risco e
Conformidade, a indicação de João Adalberto Elek Junior, empossado em 19 de janeiro de 2015, para mandatJ de três anos,
podendo ser renovado, e sua destituição somente pode ocorrer por deliberação do Conselho de Administração que conte com
o voto de pelo menos um dos conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários ou preferencialistas.
For'Tlação de um Comitê Especial para at uar de forma independente e servir como interlocutor entre o Conselho de
Administração e os escritórios de advocacia conduzindo as Investigações internas independentes. D Comitê Especial é
presidido por Ellen Gracie Northfleet, Ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, e composto por Andreas Pohlmann,
Chief Compliance Dfficer da Siemens AG de 2007 a 2010 e pelo Diretor de Governança, Risco e Conformidade, João Adalberto
Elek Junior.
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Principais itens e indicadores econômicos consolidados

85.040
22.015

88377
20.441

(4)
8

(32.826)
(1.814)

(4.921)
(972)

(567)
(87)

(26.600)
(2,04)
127.506

(5.339)
(0.41)
229.723

(398)
(398)
(44)

26
(39)
(31)
20.057

23

3

1

(40)
(25)
136

(6)
8.488

81.028 Receita de vendas
16.583 Lucro bruto
l ucro (prejuízo) antes do resultado financeiro,
7.036 participações e impostos
(3.021) Resultado financeiro líquido
lucro líquido (prejuízo) consolidado atribuí11el aos
6.281 acionistas da Petrobras
0.48 l ucro líquido (prejuízo) por ação 1
214.688 Valor de mercado (Controladora)
20
9
8
15.553

l ucro (prejuízo) antes do resultado financeiro,
participações e impostos por área de negócio
17.845 . E&P
(8.213) . Abastecimento
(ll2) . Gás & Energia
(44) . Biocombust ível
558 . Distribuição
264 . Internacional
(2.513) . Corporativo

4.055
(32.185)
459
(57)
669
(2.776)
(4.478)

13.405
(11.840)
(3.538)
(67)
(295)
(18)
(3.586)

(70)
(172)
113
15
327

24.598

21.043

17

76,27
2.54
2,66
8,4
11,22

101,85
2.27
2.45
11,3
10,90

(25)
12
8
(3)

109,27
2.27
2,34
5,0
9,52

228,81

224,52

2

215,33

66.49
45.54

90,73
49,28

(27)
(8)

73,66
22,26

84,05
19,16

(12)
16

(25)

Margem bruta (%)
Margem operacional (%) 2
Margem líquida(%)
EBITDA ajustado 3

35.153 Investimentos consolidados

Brent (US$/bbl)
Dólar médio de venda (R$)
Dólar final de venda (R$)
Variação- Dólar final de venda(%)
Selic- Taxa média(%)

Indicadores de preços médios
Derivados básicos - Mercado interno (R$/bbl)
Preço de venda- Brasil
96,92 . Pe t róleo (US$/bbl) •
45,08 . Gás natural (US$/bbl)
Preço de venda - Internacional
86,43 . Petróleo (US$/bbl)
21,70 . Gás natural (US$/bbl)

337.260
80.437

304.890
69.895

11
15

(21.322)
(3.900)

34.364
(6.202)

(162)
37

(21.587)
(1,65)
127.506

23.570
1.81
214.688

(192)
(191)
(41)

24
(4)
(6)
59.140

23
8
62.967

1
(15)
(14)
(6)

50.172
(57.361)
(1.644)
(262)
1.868
(1.688)
(14.139)

64.415
(26.842)
1.344
(31 5)
2.814
3.891
(10,615)

(22)
(114)
(222)
17
(34)
(143)
(33)

87.140

104.416

(17)

98,99
2,35
2,66
13,4
10.86

108.66
2,16
2,34
14,6
8,19

(9)
9
13
(1)
3

226.52

209,17

8

87,84
47,93

98,19
47,68

(11)

82,93
21,18

89,86
21.08

(8)

11

1

I Lucro lfquido (prejuízo) por ação cateu lado com base na média ponderada da quantidade de ações
z Margem operacional calculada com base no lucro (prejuízo) antt!'s do res1.1ltado financeiro, partldpac;ões e impostos, exc.\1.1lndo do cálculo a baixa de gastos adicionais
capitalizados indevidamente.
3 Somatõrio do EBITOA, part1C1pações em investimentos, tmpairmente ba.i.xa de gastos adictonais cap1tahza.dos
-4 Média dos

Indevidamente.

prec;os de exportação e preços internos de transferência da área de E&P para a áru de Abastecimento.
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RESULTADO DAS OPERAÇÕES

Resultados dos exercícios de 201 4 x 2013:
lucro bruto
Lucro bruto superior em 15% (R$ 10.542 milhões), com destaque para:

>

Receita de vendas de R$ 337.260 milhões, 11% superior. refletindo:

)>

• Maiores preços nas vendas de derivados no mercado interno devido aos reajustes de diesel e gasolina e ao efeito da
depreciação cambial (9%) sobre os preços dos derivados atrelados ao mercado internacional, além dos Maiores preços
de energia e gás natural; e
• Aumento da demanda de derivados no mercado interno (3%), principalmente diesel (2%), gasolina (5%) e õleo
combustível (21%), e maior volume de petróleo exportado (12%), parcialmente compensados pela menor exportação de
derivados (15%).
Custo dos produtos vendidos de R$ 256.823 milhões, 9% superior, retratando:
• Efeito da depreciação cambial sobre os gastos com importações e participações governamentais;
• Aumento de 3% no volume de vendas de derivados no mercado interno e maior volume de importação de gás natural
liquefeito- GNL para atendimento da demanda; e
• Maiores gastos com aquisição de energia elétrica em função do aumento do preço de liquidação das diferenças- PLD.

Prejuízo antes do resultado financeiro, participações e impostos
Prejuízo antes do resultado financeiro, participações e impostos de R$ 21.322 milhões, comparado ao lucro de R$ 34.364 milhões
em 2013, decorreu de:
lmpairment de ativos (R$ 44.636 milhões);
Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente (R$ 6.194 milhões);

Provisão para perdas com recebíveis do setor elétrico (R$ 4.511 milhões);
Baixas dos valores relacionados à construção das refirarias Premium I e 11 (R$ 2.825 milhões);
Provisionamento do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (R$ 2.443 milhões);
Provisão para abandono de áreas (R$ 1.128 milhões);
Devolução de campos à ANP (R$ 610 milhões); e
Maior despesa decorrente da revisão do plano atuarial (R$ 505 milhões).
Esses fatores foram compensados parcialmente pelo aumento do lucro bruto.
Resultado financeiro líquido
Despesa financeira líquida de R$3.900 milhões, inferior em R$ 2.302 milhões devido aos seguintes efeitos positivos:
Redução da perda cambial sobre a menor exposição passiva líquida em dólar;
Ganho cambial decorrente da valorização do dólar em relação a out ras moedas, principalmente ao euro;
Atualização monetária de contingência ativa referente aos valores de PIS e COFINS recolhidos indevidamente sobre
receitas financeiras no período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2002; e
Atualização monetária de contratos de confissão de dívida referentes aos recebiveis do setor elétrico.
Parte desses efeitos foi compensada por maiores despesas com j uros devido à e levação do endividament o.
Prejuízo
Prejuízo de R$ 21 .587 milhões refletiu o impairment de ativos, principalmente relacionados às atividades de refino, de exploração e
produção de petróleo e gás natural e de petroquímica.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS

RESULTADO DAS OPERAÇÕES

Resultados do 4T-2014 x 3T-2014:
Lucro bruto
Lucro bruto superior em 8% (R$ 1.574 milhões), refletindo:

>

Receita de vendas de R$ 85.040 milhões, 4% inferior devido a:
• menores volumes e preços médios de exportação de petróleo. refletindo. respectivamente, a maior carga o racessada de
petróleo nacional nas refinarias e a redução das cotações internacionais da commodity; e
• menor demanda de derivados no mercado interno, principalmente dieseL
Esses efeitos foram compensados parcialmente pelos reajustes nos preços do diesel (5%) e da gasolina (3%) em 7 de novembro
de 2014.

:>

Custo dos produtos vendidos de RS 63.025 milhões. 7% inferior devido ao menor volume de vendas de derivados no mercado
interno e à redução dos gastos com importações de petróleo e participações governamentais. decorrente da redução das
cotações internacionais da commodity.

Prej uízo antes do res ultado financeiro, participações e impostos
Prejuízo antes do resultado financeiro. participações e impostos de R$ 32.826 milhões decorreu de:
lmpairment de R$ 44.345 milhões, principalmente em ativos de refino, de exploração e produção de petróleo e gás natural
e de petroquímica.
Esse fator foi compensado parcialmente por:
Ganho obtido com a venda da participação total na empresa Petrobras Energia Peru 5/A (R$ 3.286 milhões);
Menor provisão para perdas com recebíveis do setor elétrico (R$ 3.003 milhões); e
Aumento do lucro bruto.
Adicionalmente, o trimestre anterior foi onerado pelas baixas de gastos adicionais capit alizados indevidamente (R$ 6.194 milhões)
e dos valores relacionados à construção das refinarias Premi um I e /1 (R$ 2.707 milhões).
Resultado finance iro líquido
Despesa financeira líquida de R$ 1.814 milhões, superior em R$ 842 milhões devido à perda cambial decorrente da menor
apreciação de 3,8% do dóla r em relação ao euro sobre a exposição passiva líquida em euro (apreciação cambial de 7.7% no 3T-2014),
compensada parcialmente pelo ganho cambial decorrente da menor depreciação de 8.4% do real em relação ao dólar sobre a
exposição passiva líquida em dólar (depreciação cambial de 11,3% no 3T-2014).
Prejuízo
Prejuízo de R$ 26.600 milhões reflet iu o impairment de ativos, principalmente relacionados às atividades de refino, de exploração e
produção de petróleo e gás natural e de petroquímica.

9

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

RESULTADO POR ÁREA DE NEGÓCIO
A Petrobras é uma Companhia que opera de forma integrada, sendo a maior parte da produção de petróleo e gás natural
transferida da área de Exploração e Produção para outras áreas de negócio da Companhia. Na apuração dos resultados por área de
negócio são consideradas as transações realizadas com terceiros e entre empresas do Sistema Petrobras, além das transferências
entre áreas de negócio valoradas par preços internos de transferência definidos através de metodologias fundamentadas em
parâmetros de mercado.

EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO

Resultado liquido
2.672

8.145

(67)

11.733

32.264

(4T-2014 x 3T-2014): O menor lucro líquido decorreu da
redução nos preços de venda/transferência do petróleo,
refletindo o comportamento das cotações internacionais da
commodity, além do impairment, parcialmente compensados
pelo aumento da produção de petróleo e LGN (3%), pelo efeito
da depreciação do real em relação ao dólar sobre os preços de
venda/transferência de petróleo e pelos menores custos
exploratórios, especificamente baixas de poços secos e/ou
subcomerciais.
O spread entre o preço médio do petróleo nacional
vendido/transferido e a cotação média do Brent diminuiu de
US$11 ,12/bbl no 3T-2014 para US$ 9,78/bbl no 4T-2014.

42.213

(24)

(2014 x 2013): A redução do lucro líquido decorreu do
impairment, da baixa de gastos adicionais capitalizados
indevidamente, do provisionamento do Programa de Incentivo
ao Desligamento Voluntário (PIDV), da provisão para
abandono de áreas, das baixas de ativos por devolução de
campos e dos maiores gastos com depreciação de
equipamentos, manutenção e intervenção de poços,
afretamentos de plataformas, materiais e pessoal, além do
fato do ano anterior ter sido beneficiado pelo ganho obtido
com a venda da participação total no projeto offshore Parque
das Conchas (BC-10). Estes fatores foram compensados
parcialmente pelo aumento da produção de petróleo e LGN
(5%).
O spread entre o preço médio do petróleo nacional
vendido/transferido e a cotação média do Brent aumentou de
US$ 10,47/bbl em 2013 para US$ 11,1 S/bbl em 2014.

Exercício

11Hi1
1

2.150
453
2.603

Produção nacional (mil barris/dia) ("I
2.090
441
2.531

3
3

1.960
380
2.340

Petróleo e LGN
Gás natural s
Total

(4T -2014 x 3T- 2014): A produção de petróleo e LGN
aumentou 3%, devido ao ramp-up das plataformas P-55
(Roncador), P-62 (Roncador) e P-58 (Parque das Baleias) e dos
FPSOs Cidade de São Paulo (Sapinhoá) e Cidade de Paraty
(Lula NE), além do início da operação dos FPSOs Cidade de
Mangaratiba (área de Iracema Sul) e Cidade de llhabela
(Sapinhoá). A produção de gás natural cresceu 3%, em função
do aumento da produção dos sistemas FPSOs Cidade de São
Paulo (Sapinhoá) e Cidade de Paraty (Lula NE), além do inicio
da operação dos FPSOs Cidade de Mangaratiba (área de
Iracema Sul) e Cidade de llhabela (Sapinho á).

2.034
426
2.460

1.931
389
2.320

5
10
6

(2014 x 2013): A produção de petróleo e LGN aumentou 5%
devido à entrada em operação das plataformas P-S8 (Parque
das Baleias) e P-62 (Roncador) e dos FPSOs Cidade de
Mangaratiba (área de Iracema Sul) e Cidade de llhabela
(Sapinhoá), além do ramp-up dos sistemas P-63 (Papa-Terra),
P-55 (Roncado r) e dos FPSOs Cidade de ltajaí (Baúna), Cidade
de Paraty (Lula NEI e Cidade de São Paulo (Sapinhoá). Este
aumento foi parcialmente compensado pelo declínio natural
dos campos. A produção de gás natural cresceu 10% pela
entrada em operação das plataformas P-58 (Parque das
Baleias) e P-62 (Roncador) e dos FPSOs Cidade de
Mangaratiba (área de Iracema Sul) e Cidade de llhabela
(Sapinhoá), além do ramp-up da P-55 (Roncador).

1'1Não audita.do pelo auditor mdependente.

SExclui gás liquefeito e inclui gãs reinjetado.
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Exercício

Lifting cost- país I')

14,21
25,72

15,33
31.37

(7)
(18)

36,12
66.41

35,18
73,94

3

US$/barril:
14,33 · · sem participação governamental
33,1 O • • com participação governamental

14,57
30,54

14.76
32,98

(1)
(7)

34,26
72,04

31,94
71,66

7
1

R$/barril:
(lO)

32,66 · · sem participação governamental
75,70 · · com participação governamental
Lifting Cost sem participações governamentais- US$/barril

(4T-2014 x 3T-2014): O indicador em dólar reduziu 7%.
Desconsiderando os efeitos cambiais, o indicador permaneceu
estável em relação ao trimestre ant erior.

(2014 x 2013): O indicador em dólar reduziu 1%.
Desconsiderando os efeitos cambiais, houve um acréscimo de
4% devido aos maiores gastos com manutenções em
plataformas e com engenharia e manutenção submarina na
Bacia de Campos e à entrada em operação dos FPSOs Cidade
de Mangaratiba (área de Iracema Sul) e Cidade de llhabela
(Sapinhoá), com custos unitários iniciais mais elevados.

lifting Cost com participações governamentais- US$/barril
(4T -2014 x 3T-2014): O indicador reduziu 18% em função do
decréscimo do preço médio de referência do petróleo nacional.
em dólares (28%), vinculado às cotações internacionais, base
de cálculo para as participações governamentais.

(2014 x 2013): O Indicador reduziu 7% devido ao decréscimo
do preço médio de referência do petróleo nacional. em dólares
(10%), vinculado às cotações internacionais, base de cálculo
para as participações governamentais.

!•) Não auditado pelo auditor independente.
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ABASTECIMENTO
Resultado líquido
{21.3331

{8.903)

{140)

{5.468)

(38.927)

(4T-2014x 3T-2014): O aumento do prejuízo decorreu do

impairment, compensado parcialmente pelos reajustes de
preços do diesel (5%) e da gasolina (3%) em 7 de novembro de
2014 e pelos menores custos de aquisição/transferência de
petróleo devido à redução das cotações internacionais da

commodity.

(17.7341

(1201

(2014 x 2013): O aumento do prejuízo decorreu do
impairment, da baixa de gastos adicionais capitalizados
indevidamente, das baixas dos valores relacionados à
construção das refinarias Premium I e 11 e do provisionamento
do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIOV),
compensados parcialmente pelos maiores preços médios de
realização de derivados, em função dos reajustes nos preços
do diesel e da gasolina ao longo de 2013 e em 2014, e pela
maior produção de derivados (2%).

Importações e exportações de petróleo e derivados
(mil barris/dia) (")
371
412
783
270
123
393
{390)
2

303
410
713
323
168
491
{222)

22
10
(161
(27)
(20)
(76)

354
426
780
242
160
402
(378)

(60)

2

Importação de petróleo
Importação de derivados
Importação de petróleo e derivados
Exportação de petróleo 6
Exportação de derivados
Exportação de petróleo e derivados
Exportação (import.) líquida de petróleo e derivados
Exportação outros

392
413
805
232
158
390
{415)

404
389
793
207
186
393
{40G)

(3)
6
2
12
(15)
(l)

{4)
50

(4T-2014 x 3T-2014): Maiores importações de petróleo pelo
fato do 3T-2014, base de comparação, ter sido impactado pela
antecipação de cargas no 2T-2014 para aproveitamento de
indicação econômica.

(2014 x 2013): Aumento da produção de petróleo incrementou
a exportação, mesmo com maior participação de óleo nacional
na carga processada. Maiores importações de derivados para
complementar o aumento das vendas.

Aumento da carga processada com petróleo nacional reduziu
as exportações.

O atendimento de despacho térmico reduziu as exportações
de óleo combustível.

f'l Não auditado pelo auditorindependente.
6 Volumes

de exportação de petróleo oriundos das áreas de negótio de Abastecimento e de Exploração e Produção.
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Indicadores Operacionais de Refino (mil barris/dia) l'l
2.171
2.176
98
2.085
2.127
84

2.204
2.102
100
2.094
2.138
80

(1)

4
(2)
(1)

4

2.105
2.102
95
1.994
2.039
83

Produção de derivados
Carga de referência 7
Fator de utilização do parque de refino(%) a
Carga fresca processada- país 9
Carga processada - país 10
Participação do óleo nacional na carga processada (%)

(4T-2014 x 3T-2014): A carga processada diária se manteve
estável quando comparada ao do 3T-2014. O aumento da
carga de referência deve-se à entrada em operação do
primeiro trem da RNEST.

2.170
2.176
98
2.065
2.106
82

2.124
2.102
97
2.029
2.074
82

2
2

(2014 x 2013): A carga processada diária aumentou 2%, em
função da melhora sustentável da performance operacional
das refinarias.

Exercício
Custo de refino- país l' l
2.71

3.17

(15)

2.88

Custo de refino (US$/barrill

2.90

3,og

(6)

6,90

7.33

(6)

6,62

Custo de refino (R$/ barril)

6.82

6,67

2

(4T-2014 x 3T-2014): Redução de 15% no indicador em dólar.
Em reais. o indicador reduziu 6% pelos menores gastos com

(2014 x 2013): O indicador em dólar foi 6% inferior. Em reais,
houve aumento de 2%, devido, principalmente. aos maiores

pessoal que. no 3T- 201 4, foram influenciados pela
gratificação contingente, vinculado ao Acordo Coletivo de
Trabalho 2014.

gastos com conservação e reparos, além dos maiores gastos
com pessoal pelo reajuste salarial do Acordo Coletivo de
Trabalho 2014.

MNão auditado pelo auditor independente
Carga de referência ou capacidade Instalada de processamento pnmárlo- carga m.\xlma sustentável de pe tróleo alcançada nas unidades de destilação, no flnal do
periodo, respeitando os limites de projeto dos equipamentos e os requisitos de segurança, melo ambiente e qualidade dos produtos. ~ menor que a capaddad'e
autorizada peta ANP {inclusive autorizações temporárias) e órgãos ambientais.
8 Fator de utilização do parque de refino(%)- relacão entre a carga fresca processada e a carga de referencia.
9 Carga fresca processada.- volume de petrõteo processado no pais Utilizado para o cãtculo do fator de utilizaçâo do parque de refino.
1 Carga processada -volumes de petróleo e LmJ processados no país.
7

°
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GÁS & ENERGIA
Exercício

Resultado liquido
357

(2.510)

114

(936)

(6)

(4T -2014 x 3T-2014): O lucro líquido decorreu da maior
geração e aumento no preço médio de realização de energia.
compensados parcialmente pelos maiores cust os com
importação de gás natural liquefeito - GNL para atender a
demanda do setor termelétrico, bem como do complemento
de provisão para perdas com recebiveis do setor elétrico. O
prejuízo apurado no 3T-2014 foi determinado. principalmente.
pela provisão para perdas com recebiveis do setor elétrico.

1.128
2.671
4.941
724

1.196
2.671
4.789
671

190
201

116
210

-

1.256

{175)

(2014 x 2013): O prejuízo decorreu dos maiores custos com
importação de GNL e de gás natural para atender a demanda
do setor termelétrico, do reconhecimento do acordo referente
à execução do contrato de importação de gás natural
boliviano, bem como da provisão para perdas com recebíveis
do setor elétrico, da baixa de gastos adicionais capitalizados
indevidamente e do provisionament o do Programa de
Incentivo ao Desligamento Voluntário (PlDV). Estes fatores
foram compensados parcialmente pelos maiores preços
médios de realização de energia elétrica, em função do menor
nível dos reservatórios e consequente elevação do PLD, e do
ganho obtido com a venda da participação total na empresa
Brasil PCH S/A (R$ 646 milhões).
Exercício

Indicadores físicos e financeiros 1'1

.
(6)

3
8
64
(4)

2.147 Vendas de energia elétrica (ACL)- MW médio
1.798 Vendas de energia elétrica (ACR)- MW médio
2.866 Geração de energia elétrica- MW médio
292 Preço de liquidação das diferenças (PLD)-R$/M'Nh 11
Importação de Gãs Natural Liquefeito - GNL (mil
88 barris/dia)
199 Importação de Gás Natural (mil barris/dia)

(4T-2014 x 3T-2014): A redução de 5% no volume de vendas
de energia no ambiente de contratação livre (ACL) decorreu da
menor demanda no período.
O aumento no volume gerado de energia de 3% e no PLD de
8% foi reflexo da menor afluência ao longo do período.
O aumento de 64% na importação de gás natural liquefeito
decorreu da maior demanda pelo segmento termelétrico.
A redução de 4% na importação de gãs natural boliviano
refletiu a menor disponibilidade em função de manutenções
programadas nos campos produtores da Bolívia.

1.183
2.425
4.637
674

2.056
1.798
3.983
262

142)
35
16
157

144
205

98
198

47
4

(2014 x 2013): A redução de 42% do volume de vendas de
energia decorreu da migração de parte do lastro disponível
(574 MW/médio) para o ambiente de contratação regulada
(ACR) e do menor volume de energia disponível para
comercialização com o fim do arrendamento da UTE Araucária
(349 Mw/médio).

O aumento no volume gerado de energia de 16% e no PLD de
157% foi reflexo da menor afluência ao longo do período.
O aumento de 47% na importação de gás natural liquefeito e
de 4% na importação de gás natural da Bolívia decorreu da
maior demanda pelo segmento termelétrico.

l•l Não auditado pelo auditor independente.
11 PLO

· Preços semanais ponderados por patamu de c.arga Uvre {leve, médio e pesado). número de horas e capacidade do submercado.
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BIOCOMBUSTÍVEL
Exercício

Resultado líquido
(67)

(90)

26

(298)

(36)

(4T-2014 x 3T-2014): A redução do prejuízo decorreu das
menores perdas com participações em investidas do setor
etano( e do aumento no preço médio de realização do
biodiesel.

(254)

(17)

(2014 x 2013): O aumento do prejuízo decorreu,
principalmente, das maiores perdas com participações em
investidas do setor de biodiesel e do provisionamento do
Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV).
Esses efeitos foram parcialmente compensados pela redução
das perdas nas operações de biodiesel e pelo menor ajuste ao
valor de mercado dos estoques.

DISTRIBUIÇÃO
Exercício
Resultado liquido
432

(203)

313

1.185

359

(4T- 2014x 3T-2014): A melhora do resultado decorreu do
aumento no volume de vendas, além do fato do trimestre
anterior ter sido onerado pela provisão para perdas com
recebíveis do set or elétrico e pela gratificação contingente
concedida no Acordo Coletivo de Trabalho 2014.

1.813

(35)

(2014 x 2013): A redução do lucro líquido decorreu das maiores
despesas de vendas devido à provisão para perdas com
recebíveis do setor elétrico, bem como do provisionamento do
Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV).
compensados parcialmente pelo aumento no volume de
vendas e pela maior margem média de comercialização de
combustíveis.

Market 5hare (•)

37.8%

38.1%

37.4%

(4T-2014 x 3T-2014): A redução de Narket-Share é explicada
principalmente pela retração do mercado de diesel, produto
em que a BR possui participação expressiva. Mesmo com a BR
ganhando participação no produto no período. a queda do
mercado do diesel alterou o mix de produtos, provocando
perda de participação no mercado total.

37.9%

37,5%

(2014 x 2013): O ganho de Market-Share em 2014 é explicado
principalmente pelo maior despacho tér mico para o sistema
integrado.

,., Não auditado peto auditor independente.
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INTER NACIONAL

Resultado liquido
(4.131)

(219)

0.786)

(3.204)

640

(4T-2014 x 3T-2014): O resultado do 4T-2014 foi impactado
pelo reconhecimento do impairment, referentes às atividades
de E&P nos EUA e Bolívia, e de refino no Japão, ocasionada
principalmente pela redução dos preços internacionais de
petróleo e derivados, além da provisão para perdas em
investimentos na Venezuela e África e da maior provisão para
redução ao valor de mercado dos estoques nos EUA e Japão.
Esses fatores foram atenuados pelo ganho obtido na venda da
participação total na empresa Petrobras Energia Peru S/A.
concluída em nove mbro de 2014.

3.648

(188)

(2014 x 2013): O prejuízo decorreu do reconhecimento do
impoirment referentes às atividades de E&P nos EUA e Bolívia
e de ref ino no Japão, ocasionada principalmente pela redução
dos preços internacionais de petróleo e derivados, além da
provisão para perdas em investimentos na Venezuela, Equador
e África. Além disso, houve maior provisão para redução a
valor de mercado dos estoques no Japão e menor lucro bruto.
principalment e nas operações de E&P. decorrente dos
desinvestimentos ocorridos e da redução do preço das
commodities. Houve ainda o ganho apurado em 2013 com a
venda de 50% da participação societãria nas empresas da
África. Esses efeitos foram em parte compensados pelos
ganhos provenientes das vendas de ativos no Peru e de ativos
terrestres na Colômbia, concluídas em 2014.
Exercício

Produção Internacional (mil barris/dia) lZ(' )

75
90
165
31
196

86
96
182
33
21 5

(13)

(6)
(9)
(6)
(9)

73
89
162
32
194

Prod ução internacional consolidada
Petróleo e LGN
Gás natural
Total
Produção internacional não consolidada
Produção total inter nacional

(4T- 2014 x 3T-2014): A produção consolidada de petróleo e
LGN reduziu 13%, devido à conclusão da transferência dos
ativos do Peru, em novembro/2014.
A produção de gás natural reduziu 6%. também em função da
transferência dos ativos do Peru.

85
93
178
31
209

109
91
200
19
219

(22)
2

(11)
63
(5)

(201 4 x 2013): Apesar do incremento da produção pela
entrada de novos poços nos campos de Cascade e Chinook,
nos EUA. em janeiro/2014, a produção consolidada de óle o e
LGN reduziu 22%, devido à conclusão da transferência dos
ativos terrestres na Colômbia, em abril/2014, e no Peru, em
novembro/2014. Houve ainda a venda do ativo Puesto
Hernández. na Argentina, em janeiro/2014. e a redução na
Nigéria a partir da venda de 50% da participação societária
ocorrida em junho/2013. Os 50% restantes da produção que
pertencem à Pet robras. na Nigéria, estão considerados como
produção não consolidada.
A produção de gás natural aumentou, principalmente, no Peru,
devido ao início da produção no Campo de Kinteroni, em
março/2014.

11 Não auditado peto auditor independente.
ll Alguns

paises que compõem a produção internacionais estão sob o regime de partilha de produção, com as partJcipações governamentais pagas em óleo.
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lift ing Cost - Internacional (US$/ barril) 1'1
10,40

8,84

18

11,72

8,98

(4T -2014 x 3T -2014): O custo de extração aumentou 18%,
principalmente na Argentina, devido aos maiores gastos com
reparos em poços, e nos EUA, em decorrência de custos com
manutenção das linhas de produção no campo de Cottonwood.

9,50

(S)

(2014 x 2013): RedJção de 5%, principalmente na Argentina,
em decorrência da depreciação da moeda local frente ao dólar
e da venda da participação no ativo Puesto Hernández, com
custos unitários mais elevados. Alêm di sso, nos EUA, houve o
efeito do aumento de produção nos campos de Cascade e
Chinook.

1ndicadore5 Operacionais de Refino- lnternac::ional
(mil barris/dia) l 'l

149
157
230
64

162
175
230
68

18)
(10)
(4)

175 Carga total processada 13
196 Produção de derivados
231 Carga de referência 14
74 Fator de utilização do parque do refino(%) 15

(4T-2014 x 3T-2014): Menor carga total processada (8%), com
redução da produção de derivados e da utilização da
capacidade nominal, principalmente no Japão, em f unção da
baixa demanda de óleo combustível por parte das geradoras
de energia. Nos EUA, ocorreram paradas para manutenções na
unidade de craqueamento catalítico no 4T -14. Estes efeitos
foram parcialmente compensados na Argentina, pelo retorno à
normalidade após parada programada ocorrida no trimestre
anterior em diversas unidades de processo.

163
175
230
69

169
185
231
70

(4)

(5)
(1)

(2014 x 2013): Menor carga total processada (4%), com
red ução da produção de derivados e da utilização da
capacidade nominal, em função da parada programada
ocorrida na Argentina em 2014, da menor demanda de óleo
combustível no Japão, e das paradas para manutenções
realizadas na unidade de craqueamento catalítico nos EUA.

Custo de refino - Internacional (U5$/barril) 1' 1
5,25

4,02

31

4,14

4,44

(4T-2014 x 3T-2014): O custo unitário aumentou 31%,
principalmente devido a manutenções ocorridas na unidade de
craqueament o catalítico, nos EUA, e à redução da carga
processada no Japão, decorrente da baixa demanda de óleo
combustível no mercado local.

4,06

2

(2014 x 2013): O custo unitário do refino aumentou 2%,
principalmente nos EUA, devido aos maiores gast os com
tratamento de efluente do processo de refino e às
manutenções ocorridas na unidade de craqueamento
catalítico. Esses efeitos foram, em parte, compensados pelos
menores custos em dólares na Argentina, decorrentes da
depreciação cambial do peso f rente à moeda norte-americana.

t•) Não auditado pelo auditor independente.

11

Carga tota~ processada- volume de petróleo processado no exterior nas unidade:s de destltação atmosféricas das refinarias. somado aos volumes de produtos

intermediários comprados de terceiros e utilizad•lS como carga em outras unidades das refinarias.
carga mâx1ma sustentável de petróleo alcançada nas untda.des de destilação.

14 Carga de referência. -

15 Fator de utllização do parque de refino(%)- retaç.ão.entre

o petróleo processado na unidade de destilação e a carga de referência.
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Volume de vendas- mil barris/dia 1' 1

1.010
644
126
152
233
113
209
2.487
113
455
3.055
395
560
955
4.010

1.049
616
126
160
247
110
225
2.533
98
449
3.080
496
567
1.063
4.143

(4)
5
(5)
(6)
3
(7)
(2)
15
1
(1)
(20)
(1)
(10)
(3)

1.005 Diesel
610 Gasolina
99 Óleo combustível
164 Nafta
235 GLP
108 QAV
204 Outros
2.425 Total de derivados
106 A!coõis, nitrogenados renováveis e outros
392 Gás natural
2.923 Total mercado interno
404 Exportação
567 Vendas Internacionais
971 Total mercado •~terno
3.894 Total geral

1.001
620
119
163
235
110
210
2.458
99
446
3.003
393
571
964
3.967

984
590
98
171
231
106
203
2.383
91
409
2.883
395
514
909
3.792

2
5
21
(5)
2
4
3
3
9
9
4
(1)

11

(4T-2014x3T-2014): O volume de vendas no mercado interno
foi 1% inferior. destacando-se os seguintes produtos:

(201 4 x 2013): O volume de vendas no mercado interno foi 4%
superior, destacando-se os seguintes produtos:

• Diesel (redução de 4%) - sazonalidade do consumo, tendo
em vista que o terceiro trimestre é o maior em termos de
atividade econômica, e aumento do percentual de biodiesel
de 6% para 7% em novembro de 2014;

• Diesel (aumento de 2%) - maior consumo em obras de
infraestrutura; crescimento da frota de veículos leves a
diesel (van, pick up e SUV) e maior consumo por parte das
termelétricas complementares do Sistema Interligado
Nacional (SIN);

• Gasolina (aumento de 5%) -aumento da massa salarial, por
conta do décimo terceiro salário, movimentos das festas de
final de ano, além do crescimento da frota de veículos leves;
• GLP (redução de 6%)- sazonalidade do consumo, em função
das temperaturas médias mais altas e menor atividade
econômica no quarto trimestre; e

• Gasolina (aumento de 5%) - crescimento da frota de
veículos associado à vantagem do preço da gasolina em
relação ao etanol em diversos estados, além do aumento do
consumo das famílias. Estes fatores foram parcialmente
compensados pelo aumento do teor de etanol anidro na
gasolina C de 20% para 25%;

• Gás natural (aumento de 1%) - maior demanda do setor
elétrico.

• Óleo combustível (aumento de 21%) - maiores entregas
para térmicas complementares em vários estados do país; e
• Gás natural (aumento de 9%) - maior demanda do setor
elétrico.

(•) Não auditado pelo auditor independente.
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LJQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL

Fluxos de caixa consolidado- Resumo 16
R$ milhões
Exercício

M4•i§MM4•i€M

Mif4•ill4ifJ•III
57.879 Disponibilidades ajustadas no inicio do período 17
(18.529) Títulos públicos federais e time deposits no início do período
39.350 Caixa e equivalent es de caixa no inicio do período 16

46.257
(9.085)
37.172

48.497
(20.869)
27.628

Recursos gerados pelas atividades operacionais
Recursos utilizados em atividades de investimento
Investimentos em área de negócios
Recebimentos pela venda de ativos (desinvestimentos)
Investimentos em títulos e valores mobiliários
(=)Fluxo de caixa liquido
Financiamentos liquidas
Captações
Amortizações
Dividendos pagos a acionistas
Participação de acionistas não controladores
Efeito de variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no f im do período 16

62.241
(85.208)
(81.795)
9.399
(12.812)
(22.967)
35.134
72.871
(37.737)
(8.735)
(250)
3.885
44.239

56.210
(76.674)
(98.038)
8.383
12.981
(20.464)
33.176
83.669
(50.493)
(5.776)
(137)
2.745
37.172

24.707
68.946

9.085
46.257

70.259
(20.635)
49.624

66.363
(8223)
58.140

14.974
(16.980)
(22.189)
8.043
(2.834)
(2.006)
(6.163)
3.823
(9.986)
14
(194)
2.964
44.239

23.553
(31.111)
(20.129)
302
(1 1.284)
(7.558)
(4.998)
5.022
(10.020)
(18)
(57)
4.115
49.624

10.776
(18.420)
(32.109)
3.997
9.692
(7.644)
4.553
12.828
(8.275)
(2)
63
852
37.172

24.707
68.946

20.635
70.259

9.085
46.257

Títulos públicos federais e time deposits no fim do período
Disponibilidades ajustadas no fim do período 17

Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de caixa e equivalentes de caixa aumentou 19% em relação a 31 de Dezembro de 2013 e as
disponibilidades ajustadas17 cresceram 49%. A principal necessi dade de recursos em 2014 foi para financiar os investimentos em
áreas de negócio e pagamento de dividendos. Tais recursos foram proporcionados por uma geração de caixa operacional de
R$ 62.241 milhões, capt ações líquidas no montante de R$ 35.134 milhões e desinvestimentos de R$ 9.399 milhões.
A geração operacional de caixa operacional aumentou 11% em relação a 2013, principalmente motivada pelo aumento no lucro
bruto e redução dos estoques (R$ 5.979 milhões). Os investimentos nos negócios da Companhia foram 17% inferiores em 2014, com
destaque para o recuo nos investimentos nas áreas de abastecimento (R$ 10.272 milhões) e E&P (R$ 3.743 milhões). Os recursos
oriundos da venda de ativos atingiram R$ 9.399 milhões, com destaque para a venda das empresas Petrobras Energia Peru, Brasil
PCH, Innova e Gasmig. O volume de captações realizadas em 2014,1íquidas de amortizaçõe.s. foi de R$ 35.134 milhões. destacando
as emissões de notes no mercado de capitais de U.S.$ 13,6 bilhões, além das captações de longo prazo no mercado bancário no
Brasil e no exterior.
A capacidade de a Companhia investir seus recursos disponíveis tem sido limitada pela redução das receit as operacionais
esperadas no f uturo devido ao declínio dos preços do petróleo e em função da desvalorização do real, que faz com que a
necessidade de caixa para cumprir com o serviço de suas dívidas em moeda estrangeira no curto prazo aumente. Além disso, por
diversas razões, incluindo o ambiente econõmico atual do Brasil, a Petrobras não tem sido capaz de acessar o mercado de capitais.
Como resultado, a Companhia recentemente decidiu postergar projet os que foram impactados por complicações decorrentes de
insolvência de fornecedores, além da carência de fornecedores qualificados disponíveis (resultante principalmente das
investigações da Operação Lava Jat o).
Em sua estratégia de ampliação de fontes de financiamento e como alternativa ao contexto atual, a Companhia tem buscado
acesso ao mercado bancário asiático e, ao longo de 2015, considera utilizar fontes tradicionais de financiament o (bancos, Export
Credlt Agencies - ECAs e mercado de capit ais) para captar os recursos necessários. Além disso, o programa de desinvestimento de
US$ 13,7 bilhões contribuirá para o supriment o das necessidades de liquidez.

16 Para maior detalhamento, vide Demonstração dos fluxos

de Caixa -Consolidado na pãgina 24.

11 Amedida disponibilidades ajustadas Inclui im•estimentos em títulos governamentais e aplicações financeiras no exterior em

time deposlts de instituições financeira.s
de primeira linha com vencimentos superiores a 3 meses a partir da data de apticação. considerando a expectativa de realização desses investimentos no curto prazo A
medida disponibilidades ajustadas não está pre,·ista nas normas internadonais de contabilidade, não devendo se· considerada isoladamente ou em substituição ao caixa
e equlvaJentes de caixa apurados em IFRS Além disso, a medida disponibilidades ajustadas não deve ser base de comparação com as disponibílidades ajustadas de
outras empresas. contudo a Administração acredita que é uma informação suplementar que ajuda os investidores a avaliar a liquidez e auxitia a gestão da atavancagem.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS

Investimentos consolidados
R$ milhões
Exercício

-~~ltMWtWWJ,J&MW}WM·\M
Exploração e produção
Abastecimento
Gás e Energia
Internacional
Exploração e produção
Abastec menta
Gás e Energia
Distribuição
Outros
Distribuição
Biocombustível
Corporativo
Tot al de investime.ntos

56.898
18.264
6.002
3.593
3.174
246
62
99
12
1.053
281
1.049
87.140

66
21
7
4
88
7
2
3

100

59.993
30.740
5.919
5.127
4.592
345
56
115
19
1.120
322
1.195
104.416

58
29
6

5
90
7

(5)
(41)
1
(30)
(31)
(29)
11
(14)

(37)

(6)
(13)

100

(12)
(17)

Em linha com seus objetivos estratégicos, a Petrobras atua de forma associada com out ras empresas em joint ventures. no Brasil e
no exterior. como concessionária de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de pet ró leo e gás natural.
No ano de 2014 investimos um total de R$ 87.140 milhões, direcionados ao aumento da capacidade produtiva e à modernização e
ampliação do parque de refino.
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Endivida me nto consolidado
R$ milhões

ijifJOi•ifilhit!4tiij
Endividamento curto prilZO 18
Endividamento longo prazo 19
Total
Disponibilidades
Títulos públicos federais e Time Oeposits (vencimento supe rior a 3 meses)
Disponibilidades ajustadas
Endividamento liquido 20
Endividamento liquid o/(endividamento líqJido+patrimônio líquido)
Passivo total liquido 21
Estrutura de capital
(capital d e terceiros líquido I passivo total líquido)
Índice de Dívida Líq uida/EBITDA ajustado

31.565
319.470
351.035
44.239
24.707
68.946
282.089
48%
724.429

18.782
249.038
267.820
37.172
9.085
46.257
221.563
39%
706.710

57%
4 ,77

51%
3,52

U5.S milhões

iilfl~·i§IUHfiJ•ih
18

Endividamento curto prazo
Endividamento longo prazo 19
Total
Endividamento líquido 20

11.884
120.274
132.158
106.201

8.017
106.308
114.325
94.579

·68
28
31
19
172
49
27

,.
6
36

48
13
16
12

R$ milhões

iJitJ4t.l(lijlfi4•1D

MM

Informações sumarizadas sobre financiamento s:

Indexados a taxas flutuantes
Indexados a taxas fixas
Total

173.977
176.868
350.845

138.463
129.148
267.611

26
37
31

Reais
Dólar
Euro
Outras moedas
Total

62.223
252.787
25.820
10.015
350.845

53.465
191572
14.987
7.587
267.611

16
32
72
32
31

a té 1 ãno
1 a 2 anos
2 a 3 anos
3 a 4 anos
4 a 5 a nos
5 anos em diante
Total

31.523

18.744
17.017
29.731
20.331
37.598
144.190
267.61 1

68
96
7
132
71

O endividamento líquido do Siste ma Petrobras e m Reais aumentou 27% e m relação a
longo prazo e d o im p act o da d epreciação cambial d e 13.4%.

33397
31.742
47.254
64.252
142.677
350.845

(1)

31

31.1 2.2013, e m decorrê n cia de captações de

18

1ndul Arrendame.ntos Mercantis Financeiros {RS 42 milhões em 31.12.2014 e R$ 38milhões em 31 .12.201 3).
"Inclui Arrendamentos Mercantis Financeiros (R) 148.milhões l!m 31 .12.2014 e R$ 171 milhões em 31.12.2013).

lO A medida endividãmento líquido não e~tã pre"ista nas normas internacionais de

contabilidade -IFRS e não deve ser considerada isoladamente ou em substituição ao
endividamento total de longo prazo, calculado de acordo com IFRS O cálculo do endividamento líquido não deve ser base de comparação com o endividamento liquido
de outras empresas, contudo a Administração acredita que ê uma informação suplementar que aJuda os: investidores a avaliar a liquidez e auxilia a gestào da
a\avancagem.

21 Passivo total liquido das disponibilidades ajustadas.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Demonstração do Resultado- Consolidado22 23
R$ milhões
Exercício

Mif4~1CIIil4•i§l
85.040
(63.025)
22.015
(3.744)
(3.376)
(1.493)
(731)
(609)
(44.345)
(543)
(54.841)
(32.826)
1.660
(2.882)
(592)

88.377
(67.936)
20.441
(6.733)
(2.707)
(2.314)
(665)
(552)
(6.194)
(306)
(5.891)
(25.362)
(4.921)
1.174
(2.282)
136
(972)
198

W1•iCMW4tiFM
81.028
(64.445)
16.583
(2.892)
(2.888)
(1.742)
(570)
(1.030)

Receita de vendas
Custo dos produtos e serviços vendidas

lucro bruto
Vendas
Gerai§ e administrativas

Custos exploratórios para extração de petróleo e gãs
Custo:S com pesquisa e desenvolvimento tecnológico

Tributãrias
Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente

(1.238)
813
(9.547)
7.036
825
(2.076)
(1.770)
(3.021)
56
(225)
3.846

Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos - lmpairment
Outras receitas (despesas), líquidas
lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, das participações e impostos
Receitas financeiras

(1.814)
(540)
(270)
(35.450)

(5.822)

8.488
(26.962)

(117)
(5.939)

Despesas financeiras
Var. monetárias e cambiais
Resultado financeiro líquido
Resultado de participações em Investimentos
Participação nos lucros ou resultados
lucro (prejuízo) antes dos impostos
2.105 Imposto de renda e contribuição social
5.951 lucro líquido (prejuízo)

(26.600)
(362)
(26.962)

(5.339)
(600)
(5.939)

6.281
(330)
5.951

(127)

Atribuível aos:
Acionistas da Petrobras
Acionistas não controladores

337.260
(256.823)
80.437
(15.974)
(1 1.223)
(7.135)
(2.589)
(1.801)
(6.194)
(44.636)
(12.207)
(101.759)
(21.322)

304.890
(234.995)
69.895
(10.601)
(10.751)
(6.445)
(2.428)
(1.721)

4.634
(9.255)
721
(3.900)
451
(1.045)
(25.816)

3.911
(5.795)
(4.318)
(6.202)
1.095
(1.102)
28.155

3.892
(21.924)

(5.148)
23.007

(21.587)
(337)
(21.924)

23.570
(563)
23.007

(1.238)
(2.347)
(35.531)
34.364

ZZ A partir de 2014, o valor da provisão de participação nos lucros ou resultados passou a ser apresentada em lintla pr6pría na Demonstração do Resultado, conforme já
era divulgado ao fim de cada exercício. Os valores de 2013 foram reclasstficados para fins de comparabitidade.
l.3 A partir de 2014, o valor do ajuste ao valor de: mercado dos estoques foi

reclassificado de Outras receitas {despl'sas}, liquidas para Custo dos produtos e serviços

vendidos. Os vatore.s de 2013 foram reclassiflcados para fins de comparabilidade.
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~PET

Balanço Patrimonial - Consolidado
ATIVO

RS milhões

iJhtl4tidliJif»4·iil
Circulant e
Caixa e equivalentes de caixa

Títulos e valores mobiliários
Contas a receber. liquidas
Estoques
Impostos e cont ribuições
Ativos classificados como mantidos para venda

Outros ativos circulantes
Não Circulante
Realizável a L. Prazo
Contas a receber, líquidas
Titulas e valores mobiliários
Depósitos j udiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos e contribuições
Adiantamento a fornecedores
Outros a tivos realizáveis alongo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo

PASSIVO

135.023
44.239
24.763
21.167
30.457
10.123
13
4.261

123.351
37.172
9.101
22.652
33.324
11.646
5.638
3.818

658.352
50.104
14.441
290
7.124
2.673
10.645
6.398
8.533
15.282
580.990
11.976
793.375

629.616
44.000
10.616
307
5.866
2.647
12.603
7.566
4.395
15.615
533.880
36.121
752.967

RS milhões

IJifJJ,i§iijlfJJ·i€1
Circulante
Fornecedores

Financiamentos
Impostos e contribuições
Divid endos propostos
Salários, férias , encargos e participações
Planos de pensão e saúde
Passivos associados a ativos classificados como mantidos para venda
Outras contas e despesas a pagar
Não Circulante
Financiamentos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Planos de pensão e saúde
Provisão para desmantelamento de áreas
Provisão para processos judiciais
Outras contas e despesas a pagar
Patrimônio Liquido
Capital Social realizado
Reservas de lucros e outras
Participação dos acionistas não controladores
Total do passivo

82.659
25.924
31.565
11.453
5.489
2.115
6.113
399.994
319.470
8.052
43.803
21.958
4.091
2.620
310.722
205.432
103.416
1.874
793.375

82.525
27.922
18.782
11.597
9.301
4.806
1.912
2.514
5.691
321.108
249.038
23.206
27.541
16.709
2.918
1.696
349.334
205.411
142.529
1.394
752.967
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Demonstração dos Fluxos de Caixa- Consolidado
R$ milhões

Exercício

M4·11MM4•1M

Mif4•i(IWjit4•1(1
(26.600)
41.574

(5339)
28.892

6.281
4.495

8.808
2.954
(362)
540

7.504
2.636
(330)
(56)

1.392

7.036
2.611
(600)
(198)
6.194
3.954

(3.025)
(10.213)
786
44.345
1.349
1.612
1.189
(1.324)
(1.832)
(651)

4.081
(108)
1.710
306
625
909
4.949
(1.415)
(1.307)
(415)

Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Petrobras
(+)Ajustes
Depreciação, depleção e amortização
Variações cambiais e monetárias e encargos sobre financiamentos e outras

Resultado dos acionistas não controladores
Resultado de participações em Investimentos
- Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente
109 Perdas em créditos de liquidação duvidosa
Resultado com alienações I baixas de ativos, áreas devolvidas e projetos
(2.134) cancelados
(3.344) Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos
1.254 Bail<a de poços secos
1.238 Rel'ersão/Perdas no valor de recuperação de ativos -lmpairment
432 Ajuste ao valor de mercado dos estoques
1.380 Despesa atuarial de planos de pensão e saúde
200 Variação dos estoques
Variação de contas a receber

(2.883)

1.718

(1.11 1)
14.974
(16.980)

(1.158)
23.553

(3.283)
1.742
(590)
(105)
(2.158)
10.776

(31.111)

(18.420)

(22.189)
8.043
(2.834)
(2.006)

(20.129)
302
(11.284)
(7.558)

(32.109)
3.997
9.692
(7.644)

(6.343)

(5.0H)

4.614

3.823
(6.334)
(3.652)
14
(194)
2.964
(5.385)

5.022
(6.225)
(3.794)
(18)
(57)
4.115
(8.516)

12.828
(6.272)
(2.003)
(2)
63
852
(2.178)

Variação de fornecedores
Variação de planos de pensão e de saúde
Variação de impostos. taxas e contribuições
Variação de outros ativos e passivos
(=)Recursos gerados pelas atividades operacionais
(-)Recursos utilizados em atividades de investimento
Investimentos em área de negócios
Recebimentos pela venda de ativos (deslnvestimentos)
Investimentos em títulos e valores mobiliários
(=) Fluxo de caixa líquido
(-) Recur sos gerados pelas atividades de financiamento
Captações
Amortizações de principal
Amortizações de juros
Dividendos pagos a acionistas
Participação de acionistas não controladores
Efeito de variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa
(=)Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa no periodo

49.624
44.239

58.140
49.624

39.350
37.172

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do pedodo

(21.587)
83.828

23.570
32.640

30.677
8.461
(337)
(45 1)
6.194
5.555

28.467
7.027
(563)
(1 .095)

743
(8.025)
5.048
44.636
2.461
4.773
1378
(5.929)
(2.982)
(1.967)
(3.171)
(3.236)
62.241

(3.835)
323
4.169
1.238
1.269
5.515
(4.601)
(2.693)
2.516
(1.724)
(3000)
(530)
56.210

(85.208)

(76.674)

(81.795)
9.399
(12.812)
(22.967)

(98.038)
8.383
12.981
(20.464)

157

26.149

27.263

72.871
(23.628)
(14.109)
(8.735)
(250)
3.885
7.067

83.669
(39.560)
(10.933)
(5.776)
(137)
2.745
9.544

37.172
44.239

27.628
37.172
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INFORMAÇÕES CONTÁBEIS POR ÁREA DE NEGÓCIO 24
Demonstração Consolidada do Resultado por Área de Negócio- 2014 25

. . . . . .11!11. . . . . . . . . .
Receit;~

dt vendu
lntersegmentos

Terc~iros

Custo dos produtos e s~iços Ytndidos
lucro bruto

263.570

152.515
1.190
182.4571

9Z.080
171.490

(7.7851
159941

624
560
64
17281
11041
(1581
11181

(452)
(2211

11991
1295)

1321
(21

{41
128)

(4.152)
(1.9371
1415)
(51
(263)

(5.6651
(1.9691
14.2551

(33.95<1
(3427)
14.7941

(2601
(6521
1385)

(61

(231
{4101

(4.7571
1231
3.248

50.172

(57.361)

(1.6~4)

12621

1.868

(1.6881

46
13591

272
12981
157.3871
18.440
ll8.9471

453
!481
(1.239)
353
{886)

11241
(2)
13881
90
(2981

(1)

160)
1.807
(6221
1.185

1200)
1201
(1.908)
(1.200)
13.108)

(14.1391
(3.9001
5
12581
(18.Z92I
5.026
(13.2661

138!1271
120)
(38.9471

19361

(2981

1.185

l.l44

(2981

1.185

13.2041
96
13.108)

(12.815)
1451)

{8861

(1J.l66)

1.144

71.243

Dupens
Vend~.

153.705

ger.als e a.dminstrativa~

Cu'Stos ttplorit6rTos p/ e;~e.traçio de petróleo e. gãs
Custos com pesquisa e dnenvo\VImfnto tecnológico
Tributirus
Rtvtrslo/Perda no valor de recuptraçlo de itlvos
lmpairment
~fxa de g01stos 4lditionais upitalilados indeV!d.unente
Outras receitas (despens), trquldas
lucro (pre:jufz.ol~;nte:s do rtsult~;do flnanulro, du pilrtidpaçõu
e impostos
Resultado financeiro lfquldo
Resulto!~ do de partkipa(ões l'm investimt:ntos
P.vtlcipaçla nos lucros ou resultados
lucro (prejub·o) ilntes dos Impostos
Imposto de renda e contribuição social
lucro Uquido (pr•jui:rol
Atnbufvel "os•
Acionistas da Pe:trobras
AdonlstilS nào controladores

121.0761
11051)
16.7201
(1.2901
(1261

49.859

117607)
32.252
32.264
(121
32.252

1271.6431
(8.0731
{49.2881
16.4401

4Z.062
4.009
38.053
135.9211
&.141

98.010
2.647

32.573
1473

95363

31.100

190.4461
7.56-4
{!.6961
(5.231)

130.1091

50

I253.Z84I
(253.2841

337.260

254.481
1.197
535
538

1256.8231
80.437
(101.759)
127.197)
{7135)
(2.5891
(1.8011

337.260

Z.464
(14.139)

(6.9641
(607)
18661

(1001
(5.6021

(;)

1.732.

1.732.

{5881
1.144

144.6361
(6.1941
112.2071
(21.3221
13.9001
451
(1.045)
(25.816)
3.892
{21.9241
(21.5871
(3371
(Z1.9Z4)

Demonstração Consolidada do Resultado por Área de Negócio- 2013

Re:ctlta dt vendaJ
lnte:rsegmentos
Terceiros
Custo dos produtos t serviços vendidos
luc.robruta
Ot5pesu
Vendas, geral's t a.dminstratlvu
Custos tKptora.t6rios p/ v:traç.lo de peu61to e gãs
Custo5 com pesquin t desenvolvimento h!tnológlco
Tributárias

Rtvetilo/Ptrda M v.atot dt

ft<:tJPf:ta(~o

147.281

2.40.693

30.011

144.809
2.472
(73927)
73.354
{8.9391
(9571
(6.057}
(1.1101
(5381

80.436
160.257
(258.978)
(18.2851
(8.5571
16.7861

2.558
27.453
(261321
3.879
(25351
(2.360)

83Z
693
139
(9961
(1641
(1511
(1191

(5251
(367)

(123)
(1741

136)
(21

(2681

(8791

122

64.415

(26.8421

1.344

4
(3811
64.038
(21772!
42.2:66

165
13041
(26.981)
9.229
(17.752)

532
(481

1 .387

42.215

(17.7341
1181
(17.7521

86.183
2.122
84.061
(78.941)

455<
30.508
(30.671)

7.242

4.391

14.4281
1•.4221

(5001
(1.8551
(388)
(6)
(297)

{4)

133)

35.062.

1>35.1721
(235 1721

304.890

134.650
15221

(2349951

19~

(35.S31)
121.352)
(6.4451
(2.4281
(1.7211

304.890

(10.615)
(5.2011

348

(6241
(3101

69.895

dê .atives

lmpalrment
Baixa dt gastos adkionais capitalizados indevidamente
OutR); receius (despesas), líquidas
lucro {prejub:o) ;~ntu do resultado finanulra, d.u participaçaie5
e Impostas
Re:sult.tdo fil'lõll''l<eiro lfqu•do
Resutudo de participa(õe.s em investimentos
Part.icipa(ào nos lucros ou resultados
Lucro (prejuízo) antes dos impostos
Imposta de renda e cantrlbuiçio social
Lucro lfquldo (prejuízo)
Atríbuivel aos:
Acionistas da Petrobn..s
Aclonistu nio control.a.dores

-~~~~~~~~~~~~--------~~~~

(1 2291

191

53
42...266

(1.238)

31

3.275

1••001

(154)

13151

2.81.

3.891

(3281

1441
(21
13611
107
12541

121
165)
{9341
1.613:

366
1311
4.226
14511
3.775

(10.6151
16.202)
74
(2711
117.014)
9.001
{8.013)

1.256
131

12541

1.813

3648
127

1 .387

(2541

1.813

3.ns

1.828

1441!

2.747

(7.157)
18561
(8.013)

(2.3471
34.364

(6.2021
1095
(11021
{3ii!:8)

28.155

113
(2151

!5 148!
23.007

(2151

23.570
15631

(2151

2.3.007

24 A partir de 2014, a ges-tão dos negócios da controlada liquigás Distribuidora S/A foi transferida da ãrea de Distribuição para a área do Abastecimento. Para fins de
comparabitidade, os r@suttados dos períodos anteriores foram reapresentados na .\rea de Abastecimento, atendendo a premissa fundamental de controlabilida.de das
Demonstrações Contábeis por Ãrea de Negõcio.
25 A partir de 2014, o valor do ajuste ao valor de mercado dos estoques foi reclassificado de Outras receitas (despesas). lrquídas para Custo dos produtos e serviços
vendidos. Os valores de 2013 foram reclassificados para fins de comparabilidade:
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ANÁLISE DOS RESULTADOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS
Demonstração do grupo de Outras Receitas (Despesas}- 2014 26

(1.894)
(983)

Paradu não Programadas e G.astos Pr~·Operadonals
Pl11no de IncentiVO ao Desligamento Voluntllrio

(279)
(497)

(293)
(152)

(158)

(61)
(23)

!76)

1111

(190)

(Z7)

138)
(620)
(2.438)
(1.3251

(219)

(401

(58)

(10)

(280)

(224)
(64)
(3.369)
77

1
(231
80
17

(1)
(1)

(111)

(80)

(1)

36

(10)
3.762

(368)
(1731
(601
22

(1431
(4,794)

36
(3851

(303)
U48

(3ZZI
(5.602)

(101

Plano de Penslo e Saüde {Inativos)
(113)

Relações lnstitucion<li<s e Projetos Culturais

Rt51JIU.do Rel1cio~do a Ab.mdono de Árus
Acordos Coletivos de Trabalho
Oevoluçlo de C•mpos e. Projetos Cancelados do E&P
(Perdas)/Ganhos e/Processos Judiciais, Admin15trativos rArb1traís
Gastos com SegurMIÇ«. H('io Ambiente e SaUde

11128)
(395)
(610)
303
(65)
(581)
23
855
333
(4.255)

Rtsultado e/Alienações/Baixas de Ativos

Subvençau e Assistindas GovernamenuJs
Gastos/Ressarcimentos c/Opefi\çôes em Parterl.u de E&P
Outros

(2.565)
(2.443)
(2.438)
(1.742)
(1.128)
(1.002)
(610)
(480)
(336)
(133)

139
855

71

(6)

(410)

(3)
(3)

(324)

(12.207)

Demonstração do grupo de Outras Receitas (Despesas}- 2013

_
Paradas nio Programadas e Gastos Prf-Opera.clonais
Pl~no de Pen.5oio e Saüde (Inativos)
Rel1l~6u ln~titudtmais e Projetos Culturais
Resultado Relacionado a Abaodono de Ártas
Acordos Coletivos de Traba1ho
Oevolução de Campos e Projetos (anulados do E&P
{Perdas)/Gl11hos c/Pronnos Judiciais, Administrativos ! Arbitrais
Gas:tos com Segur•nta, Meio Ambiente e Saúde
Ruultado c/AIItl\aÇ6ts/8al.xas de Atfvos
Subvenç6e.s e Assjstf:ncias Governament.is
Gastos/Ressarcimentos c/Opefõltões em ParcN1as de E&P
Outros

. . . . . . . . . . . . . .~~!~
(1,460)

(242)

12281

(63)

1391
(1.9331

(278)
125
1369)
(42)
436
(72)
843
39
525
(15)
(2681

(81)

(14)

(150)

130)

(1,Zl7)

1208)

(321

(50)

(11)

(2871

(111

(54)

(14)

...

(40)
(31)
3.246
82

(6481
(2071
(H21
7

0881
1158)
(1311
97

7
167

(2.0321
n 933l
(1.790)
125
[957)
(42)
(50 51
(482)
3.877
392

m

(3)

32
(8791

w

247
122

31

125

(4)

3.2.75

(4.480}

(1541
(1541

478
(2.347)

Ativo Consolidado por Área de Negócio -31.12.2014

-18IEIII!IIIIII. . . . . .II!I
Ativo
Circulante
Nio circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Em operação
Emcons.trut~o

402.478

186,033

7S.350

Z.947

19.180

34.553

8&.0Z4

(13. 190}

793,:n5

15.959

39.111
146.922

10.570

173

9.246

6.229

6-4.174

(10.439)

135.023

6-4.780

Z.774

9.934
3.217
39
6.066
4.595
1.471
612

28.3Z4

21.850
13.359
186
7.403
5.562
1 841
702

(2.751}

658352
50.104
15.28Z
580.990
440363
140.627

386.519
17.87<
531
360.368
263.794
96.574
7.746

lntangfvel

9.m
4.800
131.914

108.747

3.749

1.393
58.770

23167

47460
11.310

635

868

8

z.w

545
502

43

4.908
5.912
16.091
9.870
6.221
1.413

(2.584)
06n
l16n

11.976

Ativo Consolídado por Área de Negócio- 31.12.2013

_

. . . . . . . . . . . . . .11!1

Ativa

3S7 .7l.9

Zl6.769

64.89!1

2..803

16.n4

42A54

66.859

(15.5401

752:.967

Circulante:
Nio circu\illnte
Realizável a tongo praza
Investimentos
lmobrtlzado

13.82:6
343.903

44.838

9.052:
55.847

181

5.576

50.702

Z.6ZZ

11.418

ll.9Z2
30.532:

16.157

lZ3.351
62:9.616

5
2.097
520
480
40

5.222
14
5.505
3.952
1.553
677

<655
5.883

7 422
218

(12.746)
(l-794)
(2.6211

18.671

7.7)7

(173)

8.882
9.789
1323

5.415
l-342
760

1173)

Emo~ração

Em construç.l:o
lntangTvel

14.641

219
296.846
212.914
83.932
32.195

171.931

10333
5.429
155.835
76452
79385
334

...341

1.755
48.919
59.118
9.801
832

44.000
15.615
533.880
347.040
186.840
36.121

Z6 A partir de 2014, o valor do ajuste ao valor de mercado dos estoques foí recla.-ssificado de outras despesas receitas (despesas). lrquídas para. custo dos produtos -e
serviços vendidos. Os valores de 2013 foram redassificados para fins de comparabilfdade.
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ANÁLISE DOS RESULlADOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS
Demonstração Consolidada do EBITDA Ajustado por Área de Negócio- 2014

_
luuo liquido (pr~juizo)

. . . . . . . . . . . . . .lilf:
32.252

1:18.941)

1886)

1298)

1185

13108)

11.607
18.091
67.950

1184401
6877
150.510)

I3BI
1.989
750

1901
30
1358)

622
407
!.214

1200
2.370
462

146)
5.665
1.969
75.538

12721
33.954
3.427
(13.401)

14531
260
652
1.209

124

Rtsultado finilnttlro liquido

Imposto dt renda/Contribuição sodal
Oepremc:lo, depledo e amortiza~ão
EBITDA
Partlcipaç.'io em investimentos

Reversão/Perda no valor de reasperaçâo de ilt1vos •

lmpa~rment

Baixa de gastos adidonai5 capitilltzados mdevida:mtntt
EBITOA ajustado

23

1234)

!.238

200
4.157
23
5.442

113.266)
3.900
15.026)
913
113.479)

1.144

588
1.732.

!SI

121.9241
3.900
13.8921
30.677
8.761
(451)

44.636
100
113.384)

1.73Z

6.194
59. 140

Demonstração Consolidada do EBITDA Ajustado por Área de Negócio- 2013

. . . . . . . . . . . . . . . .IlM
18.013)
6.202
(9.001)
981
19.828)

lucro líquido (prejuTzo}
Resultado financeiro liquido

4U66

111.7521

1.387

12541

1.813

3.715

Imposto de renda/Contribuição socíal
De predado. depleção eamortizaçdo

21.772
16.867

1107)
2<
(3371

451
2.305

80.905

441
1.995
3.823

934
380

EBITDA

(9.229)
5.912
ll1.069)

1.127

6.531

141
9

(165)

(5321

2

1366)
1229

(141

80.910

121.234)

3.291

1.129

7.394

19.902)

Partfcipaçlo em Investimentos
Reverslo/Perd• no valor de recuperação de.attVos ~ lmpairmenrEBITOA .ajustado

..

1293)

1215)
(113)

23.007
6.202
5.148
28.467

1328)

6l.8Z<
(1 .0951
1.238

13281

62.967

..............

Demonstração Consolidada do Resultado por Área de Negócio Internacional

Demonstr.açiG do Result.ado - J.an·Der 2014

Reuitil dt vendu
lntustgmentos

Terceiros
Lucro ;mtes do resultado fmanceiro, das partldpaçães e ]Tipos tos
lu<ro liquido {prejuízo) atnbuivel .:tos acionistas d<~ Petrob~s

1.151
79
1.07l

12.168
5
12.163

(1.4141

165

(1.2111

21l

1.0ll

17.313

2.903
4.119

3.584
13.7l9

140
11.3951

_

50
33
17

(5.1311
15.131)

32.571

218

(7891

18)

11 6881

182

19851

181

13.l041

1.473

31.100

. . . . . . . . . . .lil!il

Demonstraçio do Rtsult .ado - J an-Dtr 2013

Receita de vend.u

8.791
5.055
3.736

18.648
4.l54
14.394

1.193
79
1.114

11.274

l ucro ~tes do resultado financeiro, du partkipaç3es e impostos

4.231

1551

144

l29

Lucro liquido (prejuízo) atríbuivel a.o$ acionistas da Pttlobr.as

3.425

1341

150

200

tnterse gmentos

Terceiros

15
11.259

17
12

14.861)
14.861)

35.062
4.554
30.508

1655)

131

3.891

(90)

(3)

U48

5

Ativo Consolidado por Área de Negócio Internacional

. . . .IIRIIII. . . . . .
Atfvo e.m 31.12.2014

25.557

4.944

U55

2.m

3.267

12.967)

34.553

Ativo em 31.12.2013

31.989

6,213

1.~11

2.542

4.613

(4.314)

42.45 ..
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1.

lmpairment de imobilizado e intangível
Consolidado

Ativo ou UGC, por natureza

Segmento

Comperj
2• trem de refino da RNEST

25.820
16.488

3.987
7.345

21.833
9.143

8.302

3.873

4.429

Campos de Produção de óleo e gás no Brasil (diversas UCGs)
Complexo Petroquímico Suape
Equipamentos vinculados à atividade de produção de óleo e gás e perfuração de
poços

17.067
7.563

12.918
4 .585

4.149
2.978

2.898

1.474

1.424

NSSJapão
Araucária
Outros
Total

343
927
71
79.479

667
86
34.935

343
260
(15)
44.544

Campos de produção de óleo e gás no exterior

Abastecimento, Brasil
Abastecimento, Brasil
Exploração e Produção,
Internacional
Exploração e Produção,
Brasil
Abastecimento, Brasil
Exploração e Produção.
Brasil
Abastecimento,
Internacional
Gás e Energia

I'I Constituição t reversão de i.mpaltmtnt.

l''l Não Indui impairment de ativos dassificado'i como m;~ntidos pua venda de RS 9Z miiMes.

Mais informações sobre as perdas por desvalorização de ativos estão disponíveis na nota explicativa 14 das Demonstrações
Financeiras Padronizadas- DFP da Petrobras.

2.

Contas a receber- Setor Elétrico (Sistema Isolado de Energia)
Consolidado
2014

2013

i·iii§H4§1MMft1Miftt1MI·Ç§.!iJIM!ftftt:MMífftiM
Clientes
Sistema Eletrobras (Nota explicativa 19.5)
Companhia de Gás do Amazonas (C IGÁS)
Outros
H Perdas em créditos de liquidação duvidosa
Total
Partes relacionadas
Terceiros

6.736
3.364
63
10.163
(2.895)
7.268

1.143
442
1.046
2.631
(1.650)
981

7.879
3.806
1.109
12.794
(4.545)
8.249

1.553

1.654

2.779
1.597
617
4.993
(34)
4.959

4.332
1.597
718
6.647
(34)
6.613

6.569
699

437
544

7.006
1.243

1.553
101

2.763
2.196

4.316
2.297

101
1.654

Após avaliação da Administração, foram reconhecidos R$ 4.511 milhões como perdas em créditos de liquidação duvidosa,
considerando-se os valores a receber até 31 de outubro de 2014 sem garantia real, incluindo saldos a vencer de confissões de
dívidas, assim como saldos vencidos de empresas que não iniciaram as tratativas para equacionamento da dívida. Não foram
reconhecidas perdas para faturamentos a partir de 01 de novembro de 2014, uma vez que a ANEEL incluiu tal período na
determinação da nova realidade tarifária, e tampouco para empresas adimplentes. Mais informações sobre os recebíveis do setor
elétrico estão disponíveis na nota 8.4 das Demonstrações Financeiras Padronizadas- DFP da Petrobras.
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3.

Reconciliação do EBITDA Ajustado
R$ milhões

(26.962)
1.814
(8.488)
8.808
(24.828)

(5.939)
972

(354)
87

7.036
2.186

25
(1.236)

5.951
3.021
(2.105)
7.504
14.371

540

(198)

373

(56)

44.345

306

20.057

6.194
8.488

(100)
136

15.553

24

10

14

19

117

1.238

-

•

Lucro Lfquido (prejuízo)
Resultado Financeiro Uquido
Imposto de renda e contribuição social
Depredação. depleção e amortização
EBITOA
Resultado de participações em investimentos
Reversão/Perdas no valor de recuperação de ativos lmpairment
Baixa de gastos adicionais capitalizados
indevidamente
EBITDA ajustado
Margem do EBITDA ajustado (%) 27

Exercício

(21.924)
3.900
(3.892)
30.677
8.761

23.007
6.202
5.148
28.467
62.824

(195)
(37)
(176)

(451)

(1.095)

59

44.636

1.238

6.194
59.140

62.967

(6)

18

21

(3)

8
(86)

A Companhia divulga o EBITDA ajustado conforme Instrução CVM n.• 527 de 4 de outubro de 2012, calculado como sendo o
resultado líquido de> período acrescido dos tributos sobre o lucro, resultado financeiro líquido, depreciação e amortização, além da
participação em investimentos e do impairment. A divulgação do EBJTDA ajustado tem como objetivo proporcionar informação
suplementar sobre sua capacidade de pagamento de dívidas, de realização e manutenção de seus investimentos e de cobrir sua
necessidade de capital de giro. O EBITDA ajustado não é uma medida definida pelas práticas contábeis internacionais (IFRS) e pode
não ser comparável com o mesmo indicador divulgado por outras empresas.
Especificamente em 2014, a Companhia optou por não incluir a baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente no cálculo
do EBJTDA ajustado, por entender que este item não afeta a geração futura de caixa, assim como a posição atual de caixa da
Companhia, contribuindo, dessa forma. para o fornedmento de uma informação mais adequada a respeito de seu potencial de
geração bruta de caixa.

4.

Efeito custo médio no CPV (R$ m ilhões)

Em função do período de permanência dos produtos nos estoques, de 60 dias em média, o comportamento das cotações
internacionais do petróleo e derivados, bem como do câmbio, sobre as importações e as participações governamentais, não
influenciam integralmente o custo das vendas do período, vindo a ocorrer por completo apenas no período subsequente. O quadro
abaixo demonstra a estimativa dos efeitos no custo das vendas:
~S mllh6~s

Evoluçao do Brent

M,iJ.iiMW.IiJ.i(M-Efeito custo médio no CPV

(68l)

(1.951)

260

(1.270)

:;;

~
<I>

225

a:

244

l~

93

190

ZT-2014

3T-2014

4T-2D14

'Assim como ocorreu no trimestre anterior, de forma menos acentuada, o efeito custo médio sobre o CPV do 4T-2014 foi desfavorãvel, refletindo a realização de custos
unitários formados em período de cotaçõeslntemaclonais mais elevadas,jã considerada aapreciação do dólar frente ao real.
()O valor expresso entre parênteses representa o efeito negativo sobre o CPV.

l1 A Margem do EBITDA aJ\JStado é Igual ao EBITOA aJUStado dividido peta receita de vendclS.
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5.

Imposto s e Contribuições Con solidad os

A contribuição econômica da Petrobras, medida por meio da geração de impostos, taxas
R$ 71.247 milhões.

e

contribuições sociais, totalizou

R$ milhões
Exercício

Contribuição Econômica- País
12.934
4.649
(9.457)
2.194
10.320
1.903
12.223

6.

12.530
4.045
(1.007)
1.305
16.873
1.555
18.428

15
(839)
68
(39)
22
(34)

11.469
4.032
(1.929)
2.036
15.608
1.416
17.024

ICMS
PIS/COFINS
Imposto de Renda e C.S.s/lucro
Outros
Subtotal Pais
Contribuição Econômica- Exterior
Total

47.991
16.183
(5.635)
6.153
64.692
6.555
71.247

43.383
15.851
4.580
4.773
68.587
6.135
74.722

11
2
(223)
29
16)
7
(5)

15.474
14.803
164
30.441
1.148
31.589

15.057
15.161
170
30.388
913
31.301

3
(2)
(4)

P articipações Governam entais

R$ milhões

3.385
3.080
40
6.505
257
6.762

(4T -2014

4.041
4.026
42
8.109
290
8.399

x

(16)
(23)
(5)
(20)
(11)
(19)

4.044
4.264
40
8.348
226
8.574

País
Royalties
Participação Especial
Retenção de área
Subtotal País
Exterior
Total

3T -2014): As participações governamentais, no

(2014

x

2013) :

A

estabilidade

nas

26

participações

país, reduziram 20%, principalmente, em consequência da
queda de 20% no preço médio de referência do petróleo
nacional, sendo R$/bbl 165,40 (US$/bbl65.30) no 4° trimestre,
contra R$/bbl 205,57 (US$/bbl 90.44). no 3° trimestre, apesar

governamentais no País, refletiu o efeito da queda de 2%, no
preço médio de referência do petróleo nacional. sendo R$/bbl
203,41 (US$/bbl 87,14) no período de janeiro a dezembro de

do aumento da produção no período.

de 2013, que compensou os efeitos do aumento da produção.

7.

2014, contra R$/bbl208.40 (US$/bbl96,59) no mesmo período

Efeito H ed g e Fluxo d e Cai xa s obre exp ortaçõ es

R$ milhões
Exercício

(10.166)

(11.813)

14

(6.027)

10.185

12.231

(17)

4.578

(611)
(592)

(282)
136

(117)
(535)

(321)
(1.770)

Variação Monetária e Cambial Total
Variação Cambial Diferida registrada no Patrimônio
Liquido
Reclassificação do Patrimônio Liquido para o
resultado
Variação Monetária e Cambial, Líquidas

(13.257)

(17.00g)

22

15.641

13.384

17

(1.663)
721

(693)
(4.318)

117
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8. Ativos e Passivos sujeit os à variação cambial
A Companhia possui ativos e passivos sujeitos a variações de moedas estrangeiras. cujas principais exposições são do real em
relação ao dólar norte-americano e do dólar norte-americano em relação ao euro. A partir de meados de maio de 2013 a Companhia
estendeu a contabilidade de hedge para proteção de exportações futuras altamente prováveis.
A Companhia designa relações de hedge entre exportações e obrigações em dólares norte-americanos para que os efeitos da
proteção cambial natural existentes entre essas operações sejam reconhecidas simultaneamente nas demonstrações contábeis. No
caso da Petrobras. esse mecanismo contemplou, inicialmente, cerca de 70% do total das dívidas líquidas expostas ã variação
cambial, protegendo parte das exportações, por um período de sete anos.
Com a extensão da contabilidade de hedge. os ganhos ou perdas oriundos das dívidas em dólares norte-americanos, provocados
por variações cambiais, somente afetam o resultado da Companhia na medida em que as exportações são realizadas. Até que essas
exportações sejam realizadas, as referidas variações serão acumuladas em conta do patrimônio líquido.
Os saldos de ativos e passivos em moeda estrangeira de empresas controladas no exterior não são inseridos na exposição abaixo,
quando realizados em moedas equivalentes às suas respectivas moedas funcionais. Em 31 de dezembro de 2014, a exposição
cambial líquida da Companhia é passiva. Portanto, uma apreciação do real frente às demais moedas gera receita de variação
cambial. enquanto que uma depreciação do real representa uma despesa de variação cambial.

ITENS

Ativo
Passivo

Hedge Accounting
Total

SEGREGAÇÃO POR MOEDA

Real/ Dólar
Real/Iene japonês
Real/ Euro
Real/ Libra esterlina
Dólar/ Iene japonês
Dólar/ Euro
Dólar/ Libra esterlina
Peso/Dólar
Total

;~tftJ!.t.IJ

30.600

16.853

(222.279)
135.088
(56.591)

(150.581)
95.443
(38.285)

;~ffti11.1.14

(20.844)

(17.329)

(6.860)
(1.919)
(1.728)
(18.562)
(5.376)

(6.741)
(1.772)
(1.973)
(7.324)
(2.296)
(851)
(38.285)

1

(1 .302)
(56.591)

As variações de 2013 para 2014 das principais moedas da exposição foram: Real x Dólar- desvalorização do real em 13,39%/ Dólar x
Eur o- valorização do dólar em 11,79%/ Dólar x Iene- valorização do dólar em 13,87%/ Dólar x Libra- valorização do dólar em 5,71 %.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
RESULTADO DO TERCEIRO TRIMESTRE

Reconciliação do resultado divulgado em 28.01.2015 com o resultado revisado pelos auditores independentes.

Uiffli!M
Lucro líquido divulgado em 28.01 .2015
Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente
Complemento de provisão para perdas com recebíveis do setor elétrico

Outros
Lucro liquido (revisado pelos auditores independentes)
Atribuível aos:
Acio1istas da Petrobras
Acio1istas não controladores

13.464
(6.194)
(1.602)
(630)
5.038
5.013
25
5.038

Os ajustem refletem, principalmente:
Reconhecimento de R$ 6.194 milhões da baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente;
Complemento de R$ 2.427 milhões (R$ 1.602 milhões, líquidos de impostos) referente à provisão para perdas com
recebíveis do setor elétrico das empresas que não possuíam garantia;
Redução na provisão de participação nos lucros ou resultados, em função da alteração no lucro mediante a provisão para
perdas com recebíveis do setor elétrico; e
Alteração na provisão para imposto de renda e contribuição social. principalmente pela provisão para perdas com
recebíveis do setor elétrico.
Adicionalmente houve reclassificação de R$ 1.112 milhões do ajuste ao valor de mercado dos estoques, transferido de outras
despesas líquidas para custo dos produtos e serviços vendidos.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DEMONSTRAÇÕESCONTÁB8S

Demonstração d o Resultado- Consolidado 28 29
R$ milhões
Pe ríodo Jan - Set

Ei4·1CIW.Jf4ti(l

W+•i§MW+•iiM

88.377
(67.936)
20.441
(6.733)
(2.707)
(2.314)
(665)
(552)
(6.194)
(6.197)
(25.362)
(4.921)

82.298
(63.480)
18.818
(2.772)
(2.580)
(1.803)
(601)
(313)

77.700
(61.482)
16.218
(2.862)
(2.803)
(2.214)
(590)
(219)

(1.901)
(9.970)
8.848

(1.807)
(10.495)
5.723

1.174
(2.282)
136
(972)
198
(127)
(5.8 22)
(117)
(5.939)

758
(2.243)
545
(940]
271
(312)
7.867
(2.676)
5.191

1.205
(1.240)
(985)
(1.020)
493
(229)
4.967
(1.425)
3.542

(5.339)
(600)
(5.939)

4.959
232
5.191

3395
147
3 .542

Receita de vendas
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Vendas
Gerais e administrativas
Custos exploratórios para extração de petróleo e gás

252.220
(193.798)
58.422
(12.230)
(7.847)
(5.642)
(1.858)
(1.192)
(6.194)
(11.955)
(46.918)
11 .504

223.862
(170.550)
53.312
(7.709)
(7.863)
(4.702)
(1.858)
(691)

Variações monetárias e cambiais
Resultado financeiro líq uido
Resultado de participações em investimentos
Participação nos lucros ou resultados
Lucro (prejuízo) antes dos impostos

2.974
(6.373)
1.313
(2.086)
991
(775)
9.634

3.086
(3.719)
(2.548)
(3.181)
1.039
(877)
24.308

Imposto de renda e contribuição social
lucro líquido (prejuízo)

(4.596)
5.038

(7.252)
17.056

5.013
25
5.038

17.289
(233)
17.056

Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico

Tributárias
Baixa de gastos capitalizados indevidamente
Outras receitas (despesas), líquidas

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro~ participações e impostos
Receitas financeiras
Despesas f inanceiras

Atribuível aos:
Acionistas da Petrobras
Acionistas não controladores

(3.162)
(25.985)
27327

28 A partir de 2014, o valor da p rovisão de participação nos lucros ou resultados passou a ser apresentada em linha própria na Oemonstra(:ão do Resultado, conforme já
era divulgado ao fim de cada exercício. Os valores de 2013 foram reclassificados para fins de comparabilidade.
29 A partir de 2014. o valor do ajuste ao valor de mercado dos estoques foi reclassificado de outras despesas receitas {despesas),lrquidas para custo dos produtos e
serviços vendidos. Os valores de 2013foram redassific.ados para fins de comparabílidade.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Balanço Patrimonial - Consolidado
ATIVO

R$ milhões

i1tltijfJ,i(liJi fiJ·id
Circula nt e
Caixa e equívatentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber. líquidas
Estoques
Impostos e contribuições
Ativos classificados como mantidos para venda
Out ros ativo s circulantes

142.950
49.624
20.674
21.549
32.437
8.603
5.052
5.011

123.351
37.172
9.101
22.652
33.324
11 .646
5.638
3.818

Não Circulante
Re alizáve l a L. Prazo
Contas a receber. líquidas
Títulos e valores mobiliários
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos e contribuições
Adian tamento a fornecedores
Outros ativos realizáveis a tango prazo

672.791
47.875
12.708
294
6.740
2.43 1
11 .231
7.245
7.226
15.537
591.606
17.773
815.741

629.616
44.000
10.616
307
5.866
2.647
12.603
7.566
4.395
15.615
533.880
36.121
752.967

Investimentos

Imobilizado
Intangível
Total do Ativo

PASSIVO

-

-

.

R$ milhões

ii•*•A*J•i§lijifSJ,Jd
Circulante
Fornecedores
Financiamentos

Impostos e contribuições
Dividendos p ropostos
Salários. fêrias, encargos e participações
Planos de pensão e saúde
Passivos associados a ativos classificados como mantidos para venda
Outras contas e despesas a pagar
Não Circulante
Financiamentos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Planos de pensão e saúde
Provisão para desmantelamento de áreas
Provisão para processos jud iciais
Outras contas e despesas a pagar
Patrimônio líquido
Capital Social realizado
Reservas de lucros e outras
Participação dos acionistas não controladores
Total do passivo

84.708
27.658
28.243
12.973
7.931
2.198
591
5.114
388.637
303.461
21.923
40.986
15.996
3.978
2.293
342.396
205.432
135.893
1.071
815.741

82.525
27.922
18.782
1 1.597
9.301
4.806
1.912
2.514
5.691
321.108
249.038
23.206
27.541
16.709
2.918
1.696
349.334
205.411
142.529
1.394
752.967
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Demonstração dos Fluxos de Caixa- Consolidado
R$ milhões
Período Jan - Set

M4·1CMM4·UW

Mlf~·i(IWJf4•iCI
(5.339)
28.892
7.036
2.611
(600)
(198)
6.194
3.954
4.081
(108)
1.710
931
909
4.949
(1.415)
(1 .307)
(415)
1.718
(1.158)
23.553

177
271
1.614
1.495
197
1.211
(2.290)
(641)
644
(565)
(732)
(1.190)
14.299

(31.111)
(20.129)
302
(11.284)
(7.558)
(5.073)

(16.924)
(19.141)
185
2.032
(2.625)
(6.327)

4.959
9.340
7.710
1.479
232
(271)

5.022
(6.226)
(3.794)
(18)
(57)
4.115
(8.516)

10.119

(8.731)
110
(1.375)
(10.327)

58.140
49.624

68.467
58.140

(4.93~)
(2.89~)

3.395 Lucro líquido (prejuízo) at ribuível aos acionistas da Pet robras
10.963 (+)Ajustes
7.597 Depreciação. depleção e amortização
2.027 Variaçõe-s cambiais e monetárias e encargos sobre financeiros
147 Resultado dos acionistas não controladores
(493) Resultado de participações em investimentos
Bai<a de gastos capitalizados indevidamente
49 Perdas em créditos de liquidação duvidosa
(343) Resultado com alienações I baixas de ativos
461 Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos
1.684 Bai<a de poços secos
366 Perdas no valor de recuperação d-e ativos
1.360 Despesa atuarial de planos de pensão e saúde
(3.164) Variação dos estoques
(188) Variação de contas a receber
849 Variação de fornecedores
(347) Variação de planos de pensão e de saúde
(401) Variação de impostos, taxas e contribuições
1.359 Variação de outros ativos e passivos
14.358 (~)Recursos gerados pelas atividades operacionais

-

(19.590)
(24.348)
1.194
3.564
(5.232)
(6.696)
9.692
(9.474)
(4.009)
(2.904)

(-)Recur sos utilizados em atividades de investimento
Investimentos em área de negócios
Recebimentos pela venda de ativos (desinvestimentos)
Investimentos em títulos e valores mobiliários

(=)Fluxo de caixa liquido
(-)Recursos gerados petas atividades de financiamento
Captações
Amortizações de principal
Amortizações de juros
Dividend os pagos a acionistas
(1) Participação de acionistas não controladores
28 Efe1to de variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixi
(11.900) (:)Varia ção líquida de caixa e equivalentes de caixa no período
51.250 Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período
39350 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

5.013
42.254
21.869
5.507
25
(991)
6.194
4.163
3.768
2.188
4.262
1.404
3.161
189
(4.605)
(1.150)
(1316)
(288)
(2.126)
47.267
(68.228)

17.289
28.145
20.963
4.391
(233)
(1.039)
47
(1.743)
3.666
2.915
837
4.135
(4.801)
590
774
(1.134)
(2.895)
1.672
45.434

(59.606)
1.356
(9.978)
(20.961)
32.492
69.048
(17.294)
(10.457)
(8.749)
(56)
921
12.452

(58.254)
(65.929)
4.386
3.289
(12.820)
22.649
70.841
(33.288)
(8.930)
(5.774)
(200)
1.893
11.722

37.172
49.624

27.628
39.350
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Endivida mento consolida do

il•*•Pti•iil iliti4•i&J
Endividamento curto prazo 30
Endividamento longo prazo 31
Total
Disponibilidades
Títulos públicos federais e Time Deposits !vencimento superior a 3 meses)
Dísponibilidades ajustadas
Endividament o líquido 32
Endividamento líquido I (Endividamento líquido+ Patrimônio líquido)
Passivo total líquido 33
Estrutura de capital:
Capital de terceiros líquido I Passivo tot al líquido
fndice de dívida líquida I EBITDA ajustado

t\M

28.243
303.461
331.704
49.624
20.635
70.259
261.445
43%
745.482

18.782
249.038
267.820
37.172
9.085
46.257
221.563
39%
706.710

50
22
24
33
127
52
18
4
5

54%
5,02

51%
3,52

43

U5.$ m1lhões

Endividamento curto prazo 30
Endividamento longo prazo31
Total
Endividamento líquido 32

11.523
123.811
135.334
106.669

8.017
106.308
11 4.325
94.579

44
16
18
13

R$ milhões

''·'·PfJ•it' ititl4·'i'W'Ç:w
Informações sumarizadas sobre financiamentos:
Indexados a taxas flutuantes
Indexados a taxas fixas
Total

169.554
161.947
331.501

138.463
129.148
267.611

22
25
24

Reais
Dólar
Euro
Outras moedas
Total

63.087
233.616
24.599
10.199
331.501

53.465
191.572
14.987
7.587
267.611

18
22
64
34
24

2014
2015
2016
2017
2018
2019 em diante
Total

13.293

18.744
17.017
29.731
20.331
37.598
144.190
267.611

(29)

19.390
31.421
29.792
45.017
192.588
331.501

14
6
47
20
34
24

O endividamento líquido do Sistema Petrobras em Reais aumentou 18% em relação a 31.12.2013, em decor rência de captações de
longo prazo e do impacto da depreciação camb ial d e 4,6%.

30 Inclui arrendamentos mercantis financeiros {R$ 39 milhões em 30.09.2014 e RS 38 mílhões em 31.12.2013).
"Inclui arrendamentos mercantis financeiros (R) 164 milhões em 30.09.2014 e RS 171 milhões em 31.12.2013).
ll A medida endividamento liquido oào está p revista nas normas ínternadonais de contabilldade- IFRS e nào de·1e ser considetada Isoladamente ou em substituição ao
endividamento total de longo prazo. calculado de acordo com IFRS. O cálculo do endividamento liquido não d~ve ser base de comparação com o endividamento líquido
de outras empresas. A Administração entende que a divida liquida é uma informação suplementar que ajuda os 1nvestldores a avaliar nossa liquidez e au.xllia na gestão
da atavancagem.
13 Passivo total líquido das disponibilidades ajustadas,
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INFORMAÇÕES CONTÁBEIS POR ÁREA DE NEGÓCIO 34
Demonstração Consolidada do Resultado por Área de Ne gócio-Jan-Set/201 4 35

. . . . . . . . . . . . . . . .1111
Rectlt• de vendas

118.625

lntersegmentos
Terceiros
Custo dos produtos e serviços vendidos

117.882

luuo bn.1to

Despesu
Vendas. gerais e admlnstratlvas
Custos exPioratõrios parattxtração de peuôteo e gás
Custos com pesquisa e desenvolvimento temológi(o
Tributãtiu

8.1íu de gastos cap•talizados inde'lidai"Mnte
Outras rece•tas (despnas).ljquldu
Lucro (prejuízo) .tntn do re.sult•do fin~uiro, partlcip,çõu e
impostos
Resultado financtJro liquido
Resultado de participações em lnvestlmentos
PartJdpação nos lucros ou resultados
lutro (prejuízo) antes dos impostos
Imposto de renda e contribuicão sodal
lucro líquido (prejub:o)
Atribuível aos:
Acionistas da Pettobr.a~
Acionistas n.io controladorn

198.Z27
69.212
129015
(209.786)
(11.559)
(13.617)
(5.2461

2706
27.785
(26.8401
3.651
(5.754)
(4.3021

(3151
(1621
(3.427)
(4,467)

(144)
(1951
(6521
(461)

46.117

{25.176)

(2.103)

(6)
1269)
45.84Z
(16.258)
29.584

316
(2151
(25.075)
7.468
(17,607)

368
1371
(1.7721
506
(1266)

19.m
(8)
Z9.584

()7.594)
(131
(17.607)

743
(60.640)
57.985
(11.868)
(6331
(5.3771
(9461
(761
(1.9691
(2.867)

30.491

436
380
56
(523)
(87)
(118)
(82)

(13)

(2)
(21)
(231
1299)

ZS.l1S
1347
23.828
(22.5371
2.638
(1.5501
(13491
(2651
(3)
11761
1231
266

1205)

1.199

1.088

(961

(1)
145)
1.153

404
(161
1.476
(3921
1.084

(9.6611
(2.086)
6
(193)
(11.934)
4.494
(7.440)

917
157
1.084

(7.301)
(138)
(7MO)

(ZZ)

(1)

(301)
70

7!.806
~.013

7U93
(6f.866)
5.940
(U41)

(4.396)

(400)

(231)

753

(1.193)

1131)

753

27
(1.266)

(231)

753

1193.5-<0I
(193.540)

(9.661)
(4.462)
(426)
(5611
(1001
14.112)

193.394
(146)
391
393

121
245

245
{84)
161
161
161

lS2.ZZO

252.220
(193.798)
58.422
(46.!181
(20.0771
(5642)
(1.858)
(1.192)
(6194)
(11955)
11.504
(2.086)
991
(775)
9.614
(4,596)
5.038
5.013
25
5.038

Demonstração Consolidada do Resultado por Área de Ne gócio- Jan-Set/2013

Rectita d• nndas
lntersegmt ntos
Terceiros
Cuno dos produtos e 5erwicos vendidos
luuo bruto
DespHn
Vendas. gerais e admiosttatíva.s
Custos u.plofitórios para extração de petróleo e g3s
Custos com pesquisa e desenvolvimento tetnológlco
Tributárias
Baba de gastos upíta\lzados lnd~vldam~tt
Outras rtct-itas {dtspuas>. liquidas
Luuo (prejuízo) ;a.ntu do resultado financeiro, partidp;ações e.
impostos
Resultado financeiro \(quldo
Resultado d'"- participacões em investimentos
Partkipac.\o n.os lucros ou resultados
lucro (prejulzo) ;a.ntes dos impostos
Imposto de renda e contribuk3.o social
luuo liquido (pre-juízo)

..................
107.450
105.746
1,704

153.863)
53.587
(7.017)
(679)
(4,440)
(925)

ml

176309
59,2:14
117.095
(188.9491
(12.640)
(5.989)
(5.015)

l3.160
1.920
2:1.240
119.6631
3.497
(1.821)
(1,706)

(344)
(111)

(129)

(88)

655
549
106
1807)

(1191
(86)

5.434
(3.178)
().174)

(42)
(2)

(2)
(13)

25.926
3.836
22.090
(22.273)
3.653
(26)
(1!57)
(262)
(5)
(116)

(152)

63.l4S
1.618
61,627

(57.811)

(172.883)
(172883)

(8.102)
(l.BOS)

172.816
(67)
267
253

(452)
(ll8)

223.862

223.862
(170.5501
53.31Z
(25.985)
(15.572)
(4 702)
(1,858)
(691)

(902)

1518)

102

11

21

1.814

(3.704)

14

(!162)

46.570

(18.6291

1.676

(271)

Z.2:56

3.62:7

(8.>02)
(3181)

200

5
1311)
46.2:64
115.728)
30.536

180
(229)
(18.678)
6.412
(12.266)

276
(39)
1.913

(39)

(1)
(53)

623

(S)

(ZZJ

z.zoz

1.356

(310)
92
(218)

(748)
1.454

4.Zl8
(11081
3.120

(223)
(11.S111
4.<454
(7.057)

200
(691
131

l1.3Z7
(3.181)
1.039
1877)
2:4.308
17.252)
17.056

30.480
56
30.536

(12.266)

1.262
94
1.356

(218)

1.454

(218)

1.454

3.008
112
3.120

(6.562)
(4951
(7,QS7)

131

(557)

Al!íbufvel ao.s:
Adonis~ d;a. PPtrobrtls

A.clon•stas não conttoladores

(12.266)

131

17.2:89
(233)
17.05&

3SA.plltll' d• t:o14 o v~ do .lljutte toniOf lk mtttl.do doi ntcqJU foh.d.uJfic.adodt outras dnpuu tt«o1W (dttp.t.tU, Uqu~H pM.to CUltOGl» ptOdl.tos 1t ... NI(ot ~tncfldot O. -..Alorndt l013 f0t6fn rtcl.atiifktcklsp611 f~t~' dt
Conl~llbiL.od•O.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Demonstração do grupo de Outras Receitas (Despesas)- Jan-Set/2014 36

. . . . . .11111. . . . . . . .11!1
Rnultado dAOenaç6es/&h::a.s d t Ativos

Plano de lnumtcvo ao Oesligamtnto Voluntário
Paradas não Proqrai'T'k\da.s e GólStos Pri~Oper.adono~ls

15091
(995)
(1.534)

13.335)
(494)
(45)

207
(151)
(164)

(83)
1397)
(493)

152J
1226)

18)
(44)

151)
(138)
51

(306)
1161
(24)
24

1183)
(4.467)

21
(461)

(1)
(11)

28
(159)

440
(24)
(35)

PL;ano de Pen~o e S.údl!: (Inativos)

Relilçôes Institucionais e ProJ~tos Culturais
Acordos Coteti'llosde Trabalho

Devoluçio de Campos e Projetos C~nc;elados do E&P
Rt'venão/Percla na Valor de Recuperação de Ativos -lmpairrntnt
Gastos c-om StgurolnÇA. Meio Ambiente e Sal.ide

(Perdas)/Ganhoo; e/Processos Judiciais, Adminlst.rati\los 2 ArbiVAIS

Subven,ões e Assistl!ncla.s G-overn.1ment.\J.S
GastoVRes'S.t.rcimentos com Operações em ParCf:rti.S d~ E&P
Outros

(51)
361
19
>42
273
(2.867)

11301

1105)
(621)

(3.275)
(2.455)
(1.1107)
11.509)
11.3371
(990)
1493)
1291)
1155)
(115)

(<9)
(1509)

(1.050)

(58)

114)
(11)

IBO)

(1)

(91)

15
171
(32)

(13)

111
1299)

(66)
266

1181)
(4.112)

1.697
1531

151
(27)
11.438)
(840)
(l4Z)

1.743
11.083)
11438)

(163)
(859)

(388)
11.1291
204
401
593
(3.162)

IZ><I

(250)
11

117

121
(2)

542
127)
(11.955)

Demonstração do grupo de Outras Receitas (Despesas)- Jan-Set/2013

Resultado c/AiienOll~óts/Baixas de Ativos
Paradas n~o Programadas e Gastos Pré-Operacíonars
Plano de Pensão e Saúde (Inativos)
Relações Institucionais e Proje:tos Cu!turals
Acordos Coletivo5dt TrAbalho
Rever~o/Perda no Valor cfe R~cuperação de Ativos- lmj:alr~nt
Gastos tom Seguranc;a, Meio Ambiente e SaUde.
(Perdas)/Ganhos e/Processos Judicials. Administrativos~ Arbitr.l15
SYbvenções e Assistências GovemamenQls
G.utos/Ress;ucimentos com Operações em PirCf!rias de E&P
Outros

113
(719)

(98)
(47)

(4)
(1171

40

(199)
(359)

(58)

ll'IVl

(91
133)

166)
(50)

(139)
1103)
53

19)
(9)
37

52
(518)

306
102

(51)
(68)
29
404
8
(902)

1641

11
11

161
21

(20)
(l l)

(26)
126)
84
131
112
1.814

11.192)
187;)

)

1131)
13.704)

14
14

Ativo Consolidado por Área de Negóc:io- 30.09.2014

. .IIIIIMIIIIIIIIII. . . . . .Iil!l
Ativo

390.313

lZl-<435

67.868

2.748

22.921

40.918

83.465

(14.927)

815.741

Cin:ulante
Nh circulante
Rtalidvel a longo prazo
Investimentos
lmobílitado
Em operação

16.527
373.786
17.()oll7
376
342.508
248.832
93.676
13.855

-4Z.4S8
179.917
9.821
5365
164465
95.648
68.817
326

9.765
58.103

172
2.576
1

112.266)
{2..661)
12.492)

1.418
51.986
41.072
10.914
856

2.030
539
492
47

10.374
30.544
-4418
5.983
18804

66.461

3.843

9.459
1!.462
6.910
38
5.834
U59
1375
680

142.950
672.791
47.875
15.537
591 .606
406.950
184656

Emconstru~

Intangível

10.901

7.891
1339

17.004

8.121
327
7.639
S.709
1,930
717

(169)
(169)

n.m

Ativo Consolidado por Área de Negóc:io -31 .12.2013

. .IIIIIRIIIIIIIII. . . . . .Iillil
Ativo

357.729

216.769

64.899

2.803

16..994

42.454

66.859

115.540)

752:.967

Grcul<~.nte

13.826
343.903
14.643
219
296.846
212.914
83.932
32.195

44.838
171.931
10.333
5429
155.835
76.452
79.383
334

9.052
55.847
4.341
1.755
48.919
39.118
9.801
83Z

181
Z.62Z
5
2.097
520
480
40

5.576

11.922
30.532
4.655
5883
18.671
8.882
9.789
1.323

50.702
16.157

112.746)
(2.794)
12.6>11

12:3.351
629.616
44.000
15615
533880
3<7.040
186.840
36.121

Nlo drc.ulante
Reallzàvel a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Emoperatt\o
Em construç1o
lnt~grvel

11.418

5.222
14
5.505
3.952
1.553
(i))

14ZZ

218
7.757
5.415
2.342
760

(113)

1113)

3i A partir de 2014, o valor do ajuste ao valor de mercado dos estoques foi recl.a"Ssificado de outras despesas ~ce1tas (despesas). líquidas para. custo dos produtos .e
serviços vendidos. Os valores de 2013 foram recb.ssificados para fins de comparabilidade.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Demonstração Consolidada do EBlTDA Ajustado por Área de Negócio- Jan-Set/2014

. . . .111111111118. . . . . . . .
lucro trquido (prejuizol
Resultado tmanceiro liquido
Imposto de renda t contnbuiclo S(ICIJI
Oepred~ç.\o e

29.S84

(17607)

(1.2661

(l311

753

1.084

(1.«01

16.258
12.786
58.628

(7.4681

(506)
1.507
(265)

(]OI

400

21
(280)

297
i.450

392
1.814

14.4941
623
IH211

161

245

5.038
2.086
4.596
21.869
33.589

(6)

(991)
291

100
(9. 131)

245

6.194
39.08l

2..086

amortlncão

ESITDA
Po~nicJpaçio em Investimentos

• .821
czo.l541
1316)

Reversio/Perdas no valor de necuperaçi o de ativos - lmF•irment
Baixa de gutos capitaliudos rndtvidamente

1.969
60.603

EBITOA ajustado

3.427
(11.143)

(368)
306
652
325

U90
(4()<1
(15)
23

96

(184)

23
1.474

2.894

84

Demonstração Consolidada do EBITDA Ajustado por Área de Negócio- Jan-Set/2013

. . . . . .11111. . . . . . . . . .
Luuo líquido (preJuiro)

30.536

(12.266)

1.3S6

(2.18)

1.4S.3

3.120

15.728
12.553
58.817

(6.412)
4.218
(1<.460)

557
1.551
3.-464

(92)
31
(Z79)

748
281
2.482.

1 108
1.792
6.020

[5)

(180)

(276)

39

S8.81Z

(14.640)

3.188

(240)

Resultado fin;anc.eiro liquido
Imposto de renda e contribuição soúal

Depredaçio e ~ortk.l:ção
EBITDA
Partic1paç;\o em Investimentos
Reverslo/Perdas no valord~ recupera( ão de~tivos - lmpa1rment
Baiu de gastos capitill!zados lndevldamente
EBITDA iljushdo

(7.057)
3.181
(4.4-54)
536
(1.794)

m
69
201

(623)

l-483

5.397

17.056
3.181
7.252
20.963
48.452
(1.039)

(7.789)

ZOI

47.413

Demonstração Consolidada do Resultado por Área de Negócio Internacional

. .llrai!RIIIIIa.. . . .
DemonstraS"lo do Resulto~do- Jan-Set 2014

ReceitAde vendas
lntersegmentos
Tercelros

5.493
2.175
l318

13.606
2.643
10.963

lucro (prejufzo) antes do resultado financeiro, particlpt ções e impostos

1.2.40

lucro liquido (prejuizo) atribuivtl aos acionlstu da Pet robru

1.438

864
60
804

8.730
4
8.726

(H1)

154

261

(67)

183

241

46

(3.564)
(3.564)

Z.S.175

(404)

(ZZ)

1.088

(846)

(22)

927

"'
17

1:347
23828

-BIII!RIIIIIa.IB. .
Demonstraç-io do A:esult ido - Jan-Set 20 11

Receita de vendu

6.995
4.014
2.981

13.381
3.278
10.103

881
58
823

8.196

luuo (prejuízo) o~ ntes do n:sultado finanulro, partlclpt çóe.s e Impostos

3,843

(54)

90

161

(405)

(8)

3.627

lucro Uquldo (preJuizo) ~tribuivel ~os Olcionlstu dól Petrobras

3.443

(4 1)

66

148

(600)

(8)

3.008

lntersegmentos
Terceiros

Ativo Consolidado por Área de Negócio Internacional

Ativo em 30.09. 2014

Ativo em31.1Z.2013

(3.527)
(3.527)

13
8.183

25.926
3836

22.090

..............
31.S13

5.606

1.1SZ

2.431

6.1&7

(5.951)

40.918

31.989

6.213

1.411

2.542.

4.613

(4.314)

42.454
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Contas a receber- Setor Elétrico (Sistema Isolado de Energia)
Consolidado
30.09.2014

31.12.2013

l ·i§§,!Q§AATMt:WMt:itiMI·i9§,t!§IM!MMfttfMMIHMM
Clientes
Sistema Eletrobras
Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS)
Outros
(-)Perdas em crêditos de liquidação duvidosa
Total
Partes relacionadas
Terceiros

1.066
2.589
122
3.777
(1.955)
1.822

5.211
489
836
6.536
(1.836)
4.700

6.277
3.078
958
10.313
(3.791)
6.522

1.553

1.654

2.779
1.597
617
4.993
(34)
4.959

4.332
1.597
718
6.647
(34)
6.613

1.063
759

4.438
262

5.501
1.021

1.553
101

2.763
2.196

4.316
2.297

101
1.654

40

3529

3530

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

•

RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO 2014

~

PETROBRAS

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sumário

MENSAGEM DO PRESIDENTE
PERFIL
POSIÇÃO ACIONÁRIA
PRINCIPAIS INDICADORES
DESEMPENHO DAS AÇÕES
ESTRATÉGIA CORPORATIVA
GESTÃO INTEGRADA
DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS
Exploração e Produção no Brasil
Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica
Transporte
Distribuição
Gás, Energia e Gás-química
Biocombustíveis
Atividades Internacionais
INVESTIMENTOS
RELACIONAMENTO COM O ACIONISTA CONTROLADOR
Política de Preços
OPERAÇÃO LAVA-JATO
GESTÃO
Governança Corporativa
Gestão de Riscos e Conformidade
Ética e Integridade
AMBIENTE EXTERNO E MERCADO DE PETRÓLEO
Monitoramento do Ambiente Externo
Análise do Mercado de Petróleo
FUNÇÕES CORPORATIVAS
Segurança, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde
Responsabilidade Social
Pesquisa e Desenvolvimento
Recursos Humanos
ANÁLISE FINANCEIRA
Resumo Econômico-Financeiro

2

Sexta-feira 18

3531

3532

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Resultados Consolidados
Resultado por Área de Negócio
Liquidez e Recursos de Capital
Endividamento
Obrigações Contratuais
Ativos e Passivos sujeitos à Variação Cambial
Impostos e Participações Governamentais
GLOSSÁRIO

3

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Prezados Acionistas e Investidores,
Com a publicação dos resultados de 2014 auditados, a Petrobras transpôs uma importante
barreira. após um esforço coletivo, que evidencia nossa capacidade de superação de desafios
em um cont exto adverso. Este exercício me trouxe ainda mais confiança de que iremos
responder às questões estratégicas que nos defrontam, relativas ao plano de negócios da
Companhia, de maneira eficiente e criando valor para a Companhia.
Desenvolvemos uma metodologia para estimar os gastos adicionais frutos do esquema de
pagamentos indevidos revelado pela Operação Lava-Jato. As baixas referentes a esses
gastos adicionais impostos por esse esquema foram reconhecidas no terceiro trimestre de
2014.
Adicionalmente, mudanças no contexto dos negócios da Petrobras, em função do declínio
dos preços do petróleo, apreciação do dólar e necessidade de reduzir o nível de
endividamento, estimularam uma revisão das perspectivas futuras da Companhia e,
consequentemente, levaram à necessidade de redução no ritmo de nossos investiment os.
Como resultado, a Companhia decidiu postergar a conclusão de alguns ativos e projetos
inclusos em seu plano de negócios 2014-2018. Essas postergações geraram impactos nos
testes de impairment, cujas perdas foram reconhecidas no quarto trimestre de 2014.
Concluída a divulgação dos resultados, focaremos nos desafios de médio e longo prazos.
Estamos desenvolvendo um novo plano de negócios, no qual incorporaremos premissas
econômicas que refletem o cenário atualmente vivenciado pela indústria do petróleo.
Estamos revendo nossos investimentos com o objetivo de priorizar a área de exploração e
produção de petróleo e gás, nosso segmento mais rentável. Almejamos construir um plano
sustentável sob a ótica do fluxo de caixa, leva.ndo em consideração os potenciais impactos na
cadeia de suprimentos e, por conseguinte, na nossa curva de produção.
Gostaria de finalizar esta mensagem enfatizando minha convicção de que a Petrobras é e se
manterá uma Companhia rentável e eficiente, com significativos aprimoramentos em sua
governança corporativa e cada vez mais centrada em retornos para seus acionistas e
investidores.

Aldemir Bendine
Presidente
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PERFIL
Somos uma empresa de energia que opera de forma integrada na indústria de óleo, gás e
energia, nos segmentos de exploração e produção, refino, comercialização, transporte,
petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e
biocombustíveis.
Ao longo de 61 anos, construímos uma trajetória de superação de desafios. Tornamo-nos
líderes mundiais em tecnologia para exploração e produção em águas profundas e
ultraprofundas, onde estão cerca de 90% de nossas reservas.
Conduzimos nossos negócios norteados por três direcionadores corporativos: crescimento
integrado, rentabilidade e responsabilidade social e ambiental.

Missão
Atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com responsabilidade
social e ambiental, fornecendo produtos adequados às necessidades dos clientes e
contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua.

Visão 2030
Ser uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo1 e a preferida dos seus
públicos de interesse.

1

Métrica: uma das cinco maiores produtoras de petróleo, dentre todas as empresas, com ou sem ações em
bolsa.
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POSIÇÃO ACIONÁRIA- 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Capital Votante
Ações Ordinárias

Capital Não Votante
Ações Preferenciais
27,4%

23.9%

6.3%

50,3%

9,9%

Capital Social
• UNIAO fEDERAL
• BCO NACIONAL DE DES ECDN. ~SOCIAL - BNOES
BNDE5 PARTICIPAÇDES S.A.- BNDESPAR

12.0%

• CAIXA PREV FUNC. DO BCO. DO BRASIL - PREVI
•ADR Nivel3
EslrangeJtos (Resolução n• 2.689 C.M.N)

2,8%

Demas pessoas lisica~ t Jurid,cas
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PRINCIPAIS INDICADORES
Reservas f'rova.da.s de Oteo. LGN.
Condensado e Gás Natural- Critério ANP/SPE
(bilhões de boe)

Produção de Úl eo, LGN, Condensado e Gás Natural
(milboed)

16,0

1010

1011

2012

• Óleo, LGN e Condensado

2013

2014

20!0

• GãsNatural

2Q11

2Q12

• Oteo. LGNe Condensado

Endividamento
Consolidado (R$ bilhões)

2010
-

201 1
Curto Prazo

2012
-

Longo Prazo

2013

2Q13

2014

• GAs Natural

319,5

2014

- - Endividamento Líquido

Lucro Líquido (Prejuízo) Consolidado
(R$ milhões)
35.189

33.313

-21.587

2010

2011

2012

7

2013

2014
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DESEMPENHO DAS AÇÕES
Em 2014, diversos fatores influenciaram o desempenho do mercado de capitais. Na área
política, a eleição presidencial gerou volatilidade nas cotações; na econômica, a pressão
inflacionária, o baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a desvalorização cambial e
o cenário fiscal brasileiro influenciaram negativamente o desempenho das ações na Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (BM&F Bovespa). Nesse contexto, o lbovespa, principal índice
da bolsa, recuou 3% em relação ao ano anterior.
Nossas ações, refletindo esse cenário e a queda do preço internacional do petróleo, fecharam
o ano em baixa. As ordinárias (PETR3) caíram 40% e as preferenciais (PETR4), 41%, sendo
cotadas a R$ 9,59 e R$ 10,02, respectivamente, em 30 de dezembro de 2014. Com a queda
das cotações, nosso valor de mercado nessa data ficou em R$ 128 bilhões (US$ 48 bilhões).
Na Bolsa de Nova York (Nyse), onde são negociados os recibos ordinários (PBR) e
preferenciais (PBR/A), a queda chegou a 47% e 48%, respectivamente, impactada também
pela desvalorização de 13% do real frente ao dólar. Em 31 de dezembro de 2014, a cotação da
PBR fechou em US$ 7,30 e da PBR/ A em US$ 7,58.

Valor de Mercado x Valor Patrimonial
(R$ bilhões)

380

::
307

2010

330

331

:

I
292

2011
~Valor

349

255
2012

2013
~Valor

de Mercado

8

Patrimonial

2014
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Volume Financeiro Negociado na BM&FBovespa
(média diária em R$ milhões)
770

651
540

52<

505

260
16&

143

144

2011

2010

175

2013

2012

201 <

PETR.4 (;\cõrs f'refe~(f'ICoAJsl

• PHR3 {Acõ~l§ Ord nJ;ru.~

ronte. Bloon' berg

Volume Financeiro Negociado na NYSE
(média diária em US$ milhões)
l.lU

960
882

637

s7a

448

414

380

2010

ronte: Bloomberg

2011

342

2012

a PSR (Reobos da.'§ AçõM Otdinát..n)

9

2013
P8R.'A (Rtcibo\ das.Acõ<>s Prtf«enci.aa~)

2014
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ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Em fevereiro de 2014, nosso Conselho de Administração aprovou o Plano Estratégico (PE)
2030 e seu desdobramento nos curto e médio prazos, traduzido no Plano de Negócios e
Gestão (PNG) 2014-2018. Estamos elaborando o próximo PNG, que poderá resultar em
alterações significativas em relação ao atual, com postergação de metas e redução do ritmo
de investimentos, principalmente devido a variações expressivas relacionadas às premissas
macroeconõmicas de preços e de mercado.

Revisão do Plano de Desinvestimento
Aprovamos, em fevereiro de 2015, a revisão do plano de desinvestimento estimado para
2015 e 2016. O valor total é de US$ 13,7 bilhões, dividido entre as áreas de Exploração e
Produção no Brasil e no exterior (30%), Abastecimento (30%) e Gás e Energia (40%).
Esse plano faz parte do nosso planejamento financeiro. que visa à redução da alavancagem. à
preservação do caixa e à concentração nos investimentos prioritários, notadamente de
produção de óleo e gás no Brasil em áreas de elevada produtividade e retorno.

GESTÃO INTEGRADA
Nossa gestão adota um modelo integrado de geração de valor no qual a forma como agimos
é tão importante quanto os resultados que entregamos à sociedade. Segurança e eficiência
das operações, respeito ao meio ambiente, gestão de processos, controle de custos e
efetividade dos projetos são nossos compromissos.
Como atuamos de maneira integrada desde a exploração de petróleo e gás natural até a
distribuição de derivados de petróleo e de energia, a integração de nossa gestão também é
essencial para a maximização de resultados para todo o Sistema Petrobras.

10
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DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS
Exploração e Produção no Brasil
Nossa área de Exploração e Produção dedica-se à pesquisa, localização, identificação,
desenvolvimento, produção e incorporação de reservas de petróleo e de gás natural, em
terra e no mar.
O principal objetivo é descobrir acumulações de petróleo e gás natural. desenvolver e
explotar reservas, disponibilizando o óleo cru e gás natural, devidamente tratados e
especificados, para as áreas de Abastecimento e de Gás e Energia processarem e
comercializarem seus derivados.
Somos líderes mundiais na exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas,
reconhecidos pelo pioneirismo na introdução de novas tecnologias. Graças a essa liderança,
temos recebido prêmios de renome nacional e internacional na indústria de petróleo e gás,
como o OTC Distinguished Achievement Award, em 1992, 2001 e 2015, e o Prêmio ANP de
Inovação Tecnológica, em 2013.

Contratos de Exploração e Produção
Nossa atuação começa com o estudo e a aquisição de blocos exploratórios nos leilões da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Operamos por meio de
três diferentes modelos de contratos: Concessão, Cessão Onerosa e Partilha de Produção.
Por meio do contrato de Cessão Onerosa, assinado em 2010, adquirimos o direito de produzir
até 5 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) em áreas do pré-sal. Em 2014, o Conselho
Nacional de Política Energética emitiu uma resolução aprovando nossa contratação direta
para produção do volume excedente da Cessão Onerosa em quatro áreas do pré-sal na Bacia
de Santos, sob regime de partilha da produção. Após a assinatura do contrato, teremos
direito de produzir, nessas áreas, volumes além dos 5 bilhões de boe adquiridos no contrato
de Cessão Onerosa.
Nosso portfólio doméstico na área de exploração é constituído por 158 blocos exploratórios,
totalizando uma área de 90 mil km 2 , dos quais 38 mil km 2 em terra e 52 mil km 2 no mar.
Estamos trabalhando em 56 Planos de Avaliação de Descobertas (PAD), sendo 40 em áreas
exclusivamente exploratórias e 16 em áreas de ring fence.
Nosso portfólio de Desenvolvimento e Operação da Produção tem 351 campos com
contratos de concessão e 1O campos com contratos de Cessão Onerosa, totalizando 361
campos de petróleo e gás natural.
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Atividade Exploratória
Após a aquisição de um bloco, inicia-se a fase de exploração com o objetivo de descobrir
volumes comercialmente viáveis de óleo e de gás.
Em 2014, perfuramos 74 poços exploratórios - 37 em terra e 37 no mar- e obtivemos índice
de sucesso geológico de 70%. No pré-sal foram 15 poços, com um índice de 87%. A atividade
exploratória gera descobertas de reservatórios de hidrocarbonetos que, de acordo com os
resultados dos PADs, incorporam volumes às nossas reservas.
Nossos investimentos em exploração somaram R$ 10,4 bilhões, que abrangem,
principalmente, os custos de perfuração, levantamentos sísmicos e aquisição de blocos. O
custo de descoberta por boe adicionado às reservas foi de US$2,69.
A tabela abaixo mostra as principais descobertas no ano:
UAPI

Consártio

Florim 2- PAD Florim
3-RJS-725

Santos

mar

2000

29

Petrobras 100%

Iara 2- PAD Entorno Iara
3-RJS-722

Santos

mar

2251

14-26

Petrobras 100%

Entorno de Iara 3- PAD Iara
4-RJS-728

Santos

mar

2244

23-26

Petrobras 100%

PAD Jupiter Apollonia
3-RJS-732

Santos

mar

2183

29

Petrobras 80%
Petrogal 20%

L1 -NW1 Libra
3-RJS-731

Santos

mar

1963

27

Petrobras 40%
Shell20%
Total20% CNPC 10%
CNOOC10%

Moita Bonita 3
PAD Moita Bonita
3-SES-182

Sergipe

mar

3000

29

Petrobras 100%

Tanganika
3-ESS-222

Espírito
Santo

mar

1050

gás

Petrobras 80%
Repsol YPF 20%

Sergipe

mar

2196

36

Petrobras 100%

Espírito
Santo

mar

1886

35

Petrobras 65%
PTTEP20%
INPEX 15%

Espírito
Santo

mar

1319

gás

Petrobras 100%

Poço Verde 1
3-SES-181
Pudim
PAD Brigadeiro
3-ESS-2190
Lontra
3- GLF-42-ESS
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Princi a is Declarações de Comercialidade
Bacia

Volume (milhões
boe)

Qualidade (APl)

Campo

Área

Sul de Sapinhoá

Sul de Guará

Santos

Sépia

Nordeste de Tupi

Ita pu

Florim

Santos
Santos

Norte de Berbigão

Entorno de Iara

Santos

24-30

Sul de Berbigão

Entorno de Iara

Santos

24-30
24-30

26-29
1.214

26-29
26-29

Norte de Sururu

Entorno de Iara

Santos

Sul de Sururu

Entorno de Iara

Santos

Atapu

Entorno de Iara

Santos

Berbigão

Iara

Santos

24-30

Sururu

Iara

Santos

24-30

Oeste de Atapu

Iara

Santos

24-30

24-30
Maior que 5.000

24-30

Reservas
Em 31 de dezembro, segundo os critérios ANP/SPE, nossas reservas provadas de petróleo e
de gás natural no Brasil totalizaram 16,183 bilhões de barris de óleo equivalente (boe),
representando um crescimento de 1,3% em relação a 2013 (15,973 bilhões de boe), assim
distribuídas:

Petróleo (bilhões bbl)
Gás (bilhões m')
Total (bilhões boe)

13,512
391,286
15,973

13,686
396,895
16,183

Em adição às reservas provadas de 2013, foi apropriado um volume de 1,091 bilhão de boe em 2014. Também foi feita a devolução de 11 concessões, o que acarretou a dedução de
reservas provadas de 0,043 bilhão de boe. Não ocorreram vendas de participação em campos
no Brasil.
Dessa forma, o balanço entre apropriações e devoluções de concessões no Brasil resultou em
um acréscimo de 1,049 bilhão de boe às reservas provadas, volume que compensou a
produção de 2014, de 0,839 bilhão de boe. Esse resultado não considera a produção dos
Testes de Longa Duração (TLD) em blocos exploratórios.
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a) Reservas provadas 31/dezembro/2013

15,973

b) Apro priações de reservas provadas em 2014
c) Monet ização de reservas em 2014

1,091
0,000

d) Devoluções de concessões em 2014
e) Balanço de 2014 (b+c+d)
f) Produção do ano de 2014

- 0,043

Sexta-feira 18

1,049
-0,839

g) Variação anual (e+f)

0,210

h) Reservas p r ovadas 31/dezembro/2014 (a+g)

16,183

Para cada barril de óleo equivalente produzido em 2014, foi apropriado 1,25 barril.
resultando em um Índice de Reposição de Reservas (IRR) de 125%. Vale destacar que a
produção de óleo equivalente do Brasil considerada nas reservas cresceu 4,9% em relação a
2013 (0,8 bilhão de boe). Isso quer dizer que, mesmo com o aumento do volume produzido,
mantivemos o IRR no Brasil acima de 100% pelo 23° ano consecutivo. A relação
Reserva/Produção foi de 19,3 anos.
Em 2014, registramos o crescimento de 23% das reservas provadas do pré-sal em relação ao
ano anterior. Apenas oito anos após a descoberta de hidrocarbonetos nessa camada, o présal passou a responder por mais de 30% das nossas reservas provadas no País.

Produção
Em 2014, nossa produção média no Brasil foi de 2,034 milhões de barris de petróleo por dia
(bpd) e de 67,8 milhões de metros cúbicos de gás por dia (m' /d), excluindo líquido de gás
natural (LGN), nosso melhor resultado anual já alcançado. Em dezembro, também batemos
recordes mensal e diário de produção no País, atingindo 2,212 milhões e 2,300 milhões de
barris de petróleo, respectivamente. No total, produzimos 2.460 milhões de barris de óleo
equivalente por dia (boed), o que representa um aumento de 6% em relação ao volume do
ano anterior.
Este aumento deveu-se, principalmente:
•

Ao aumento de oito unidades na frota de Pipe-Laying Support Vessels (PLSVs). navios
lançadores de linhas de dutos no mar, que aumentaram a velocidade de interligação
de poços às unidades estacionárias de produção;

•

À melhoria do desempenho operacional na construção e interligação de poços;

•

À entrada em operação de quatro novos sistemas de produção: P-58, P-62, Cidade de
Mangaratiba e Cidade de llhabela;

•

Ao aumento da produção das unidades P-55, P-63, Cidade de ltajaí, Cidade de São
Paulo e Cidade de Paraty, que entraram em operação em 2013.
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A produção total média de óleo no pré-sal, incluindo o volume de parceiros, passou de 301,6
mil bpd em 2013 para 491.4 mil bpd em 2014, um aumento de 63%, com sucessivos recordes.
Em 2014, perfuramos nessa camada 22 poços de desenvolvimento da produção e sete para
aquisição de dados de reservatório. Em fevereiro de 2015, atingimos o pico diário de
produção de 737 mil barris de óleo no pré-sal. A produção acumulada na camada ultrapassou
500 milhões de boe.
Alcançamos esses volumes de produção no Brasil com 122 unidades marítimas, das quais 68
são plataformas fixas e 54 flutuantes. Em 2014 incorporamos ao sistema quatro unidades de
produção, relacionadas abaixo:
Unidade de produção

Capacidade (mil
bpd)

Projeto

P-62

Norte do Parque das
Baleias
Roncado r IV

Cidade de Mangaratiba
Cidade de llhabela

P-58

Início da
~eraçã.

180

17mar

100

180

12mal

100

Iracema Sul

150

14out

65

Sapinhoá Norte

150

20nov

45

Nossas operações em áreas terrestres nas regiões Norte, Nordeste e no Espírito Santo
receberam mais de cinco mil intervenções em poços. Assim, mantivemos o nível da produção
em terra e aumentamos o fator de recuperação dos reservatórios, devido à implantação de
projetos de desenvolvimento complementar com elevada taxa interna de retorno.
Superamos o recorde do ano anterior de entrega de gás natural nacional ao mercado,
atingindo uma vazão média anual de 46,5 milhões m'/dia. A produção de gás, que considera
o consumo no sistema de produção e reinjeção nos reservatórios, totalizou 71,8 milhões de
m'/dia incluindo LGN, um incremento de 5,9 milhões de m'/dia em relação a 2013. Esse
aumento deveu-se, principalmente, à entrada em operação das plataformas na Bacia de
Campos, P-58, P-55 e P-62, e no pré-sal da Bacia de Santos, os FPSOs Cidade de llhabela e
Cidade de Mangaratiba.
Destacamos o êxito do Programa de Otimização do Aproveitamento de Gás Natural (POAG
2015), que tem nos permitido melhorar o desempenho das Unidades de Operações das
regiões Sul e Sudeste. Em 2014, registramos 92% de aproveitamento de gás associado,
mantendo o mesmo nível de aproveitamento de 2013.
A meta de produção de petróleo no Brasil para 2015 é de 2,125 milhões de bpd, o que
representa um aumento de 4,5% em relação a 2014, com variação de um ponto percentual
para mais ou para menos. Em 16 de março de 2015, entrou em operação a plataforma P-61,
que atua em conjunto com a plataforma P-63 no campo de Papa-Terra na da Bacia de
Campos.

Programas de Eficiência
Buscamos constantemente o aumento da produtividade e, em conjunto com parceiros e
fornecedores, desenvolvemos novas tecnologias, analisamos nossos processos e
implementamos programas com foco no incremento da produção e na redução de custos.
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Procop
O Procop, na área de E&P, proporcionou uma economia de R$ 3,2 bilhões, superando em 36%
a previsão para o ano, de R$ 2,36 bilhões. Algumas ações possibilitaram esse ganho:
otimização das intervenções em poços terrestres, melhor aproveitamento da frota aérea,
otimização de embarcação por unidade marítima atendida, desmobilização de plataformas e
alienação de sondas de perfuração.

Proef
Na Unidade de Operações da Bacia de Campos, a eficiência cresceu de 75,4% em 2013 para
79,7% em 2014. Na Unidade de Operações do Rio de Janeiro. aumentou de 92,4% para 95,4%.
Na Unidade de Operações do Espírito Santo, onde o Proef foi implementado em 2014, a
eficiência atingiu 92,9%, superando a meta para o ano de 88,3%. Com isso, a produção nessas
áreas aumentou 156 mil bpd no ano.
Para atingir tais resultados, realizamos campanhas de manutenção e segurança nas
plataformas e executamos planos de paradas programadas das unidades de produção. Em
2015, incluímos no programa a Unidade de Operações da Bacia de Santos, a fim de de
manter os altos patamares de eficiência e dar suporte ao crescimento da produção da
unidade.
A eficiência operacional acumulada da área de Exploração e Produção em 2014 foi de 90,5%,
nível mais alto atingido desde 2009.

PRC-Poço
Lançado em 2013, tem como objetivo reduzir os custos de construção de poços marítimos
por meio de 23 iniciativas associadas a três frentes principais: redução de custos unitários,
otimização de escopo e aumento de produtividade. Os ganhos resultantes das iniciativas do
programa totalizaram US$ 628 milhões em 2014, superando a meta deUS$ 458 milhões.

PRC-Sub
Lançado em 2013, tem como objetivo: aumentar a disponibilidade de itens críticos e a
produtividade das embarcações que realizam instalações de equipamentos submarinos,
reduzir custos unitários e consumo de materiais e aumentar a eficiência logística de
suprimento às embarcações especiais. As iniciativas do programa permitiram ganhos de US$
237,9 milhões em 2014, superando a meta deUS$ 148,3 milhões.

Tecnologia
Dentre as tecnologias implementadas em 2014, merecem destaque a BSR (Baia de
Sustentação de Risers), os dutos para águas ultraprofundas, ou SCR (Steel Catenary Risers),
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a perfuração com técnica de PMCD (Pressurized Mud Cap Drilling) e o Programa
Diagnóstico de Problemas de Perfuração em Tempo Real (PWDa).
Entraram em operação quatro BSRs - tecnologia pioneira de sustentação de tubulações
submarinas por meio de baias submersas - instaladas nos FPSOs Cidade de São Paulo e
Cidade de Paraty, que operam os projetos Piloto de Sapinhoá e Piloto de Lu la Nordeste. A
essas baias já foram interligados dez poços, entre produtores e injetores, contribuindo para
atingir a capacidade máxima de produção de ambos FPSOs, de 120 mil bpd. Ao longo da
implantação desses projetos, outros 13 novos poços serão interligados às BSRs.
Nessas BSRs foram instalados risers rígidos em catenária (SCR) com tubos em aço carbono
com revestimento interno anticorrosivo ("clad"). O método de instalação utilizado foi o de
bobinamento em carretel ("reei lay"). Esses dutos foram devidamente qualificados para as
condições dos fluidos a serem produzidos e aos esforços dinâmicos a que são submetidos e
se configuram como mais uma alternativa tecnológica que pode ser utilizada no pré-sal da
Bacia de Santos.
Além disso, estabeleceu-se o recorde de lâmina d'água, de 2.103 m, para a perfuração do
poço LL-19 pela técnica de PMCD através de sonda flutuante de posicionamento dinâmico.
Esse método de perfuração permite a construção do poço mesmo em cenário de elevada
perda de circulação de fluido de perfuração, sem comprometimento da segurança
operacional e da qualidade do poço.
Outra tecnologia de destaque foi o PWDa. Esse software identifica automaticamente e em
tempo real situações de desconformidade operacional durante perfurações de poços. As
informações, enviadas por sensores de fundo de poço e de superfície, são interpretadas e o
próprio sistema sugere ações de prevenção. Em 2014, foram acompanhados 71 poços e 1.471
dias de sonda, contribuindo para uma economia deUS$ 30,8 milhões.

Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica
Abastecimento
Nossa área de Abastecimento é responsável pelo refino, transporte e comercialização de
petróleo e derivados, norteada pela estratégia de incrementar a capacidade e a eficiência de
nossos ativos para atender ao crescimento do mercado. No segmento petroquímico,
atuamos prioritariamente em parcerias, de forma integrada aos nossos demais negócios.

Refino
Em 2014, nossas 13 refinarias no Brasil processaram 2.106 mil bpd de petróleo e líquido de
gás natural (LGN) e produziram 2.170 mil bpd de derivados. Do volume total do petróleo
processado, 82% foram provenientes de campos brasileiros.
A produção de derivados no País foi recorde, tendo superado em 2% a do ano anterior. Os
picos de produção foram atingidos em julho e agosto, com média diária de 895 mil bpd de
diesel e 519 mil bpd de gasolina, respectivamente.
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Em janeiro de 2014, iniciamos a entrega em todo o País da gasolinaS-50, com teor de enxofre
máximo de 50 partes por milhão, atendendo à mudança de especificação do produto. Um dos
principais benefícios do novo combustível é a redução de emissões de gases poluentes pelos
veículos.
Novos empreendimentos
Recentes circunstâncias levaram nossa Administração a revisar nosso planejamento e
implementar ações para preservar o caixa e reduzir o volume de investimentos. Por meio
desse processo, optamos por postergar os seguintes projetos: Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro (Comperj) e segundo trem de refino da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).
Tais circunstâncias incluem:
Declínio dos preços do petróleo;
•

Desvalorização do real, que aumenta a necessidade de caixa para cumprir com nossas
obrigações em moeda estrangeira no curto prazo;

•

Insolvência de empreiteiras e fornecedores, com carência no mercado de
fornecedores qualificados disponíveis (como resultado das investigações da Operação
Lava-Jato e outros motivos).

Refinaria Abreu e Lima (Rnest)
A refinaria iniciou em dezembro sua operação parcial, com capacidade instalada de 74 mil
bpd de óleo, volume que deverá aumentar para 115 mil bpd. O segundo trem está
postergado.
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)
O projeto da refinaria do Comperj encontra-se postergado.
Para obter mais informações sobre impairment da Rnest e do Comperj consulte a nota
explicativa 14 das demonstrações contábeis neste Relatório da Administração.
Refinarias Premium
Em janeiro de 2015, decidimos encerrar os projet os de investimento para a construção das
refinarias Premi um I e Premi um li. A decisão teve como fundamentos:
•

Baixa atratividade dos resultados econômicos, mesmo depois das otimizações de
custo incorporadas ao investimento;

•

Ausência de parceiro econômico, condição mandatária do Plano de Negócios e Gestão;
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Atendimento da

Comercialização
Mercado Interno

Comercializamos 2.458 mil bpd de derivados de petróleo no mercado interno - volume
superior em 3% ao de 2013. As vendas de óleo diesel subiram 2%, favorecidas pelo aumento
das obras de infraestrutura, pelo crescimento da frota de veículos leves a diesel e pela
geração elétrica das térmicas do Sistema Interligado Nacional.
A comercialização de gasolina cresceu 5%, acompanhando a ampliação da frota de veículos
flex fuel. associada a uma relação de preços entre o etano[ hidratado e a gasolina C. favorável
ao consumo do combustível fóssil. na maioria dos estados, além do aumento do consumo das
famílias. Entretanto, a alteração de 20% para 25% do teor de etano[ anidro na gasolina C,
iniciada em maio, limitou a expansão das vendas de gasolina A.
As vendas de GLP subiram 2%, estimuladas pelo crescimento populacional. aumento da
massa salarial, ampliação da participação relativa do combustível no consumo da indústria e
expansão do número de clientes industriais nas regiões Norte e Nordeste.
A comercialização de querosene de aviação teve acréscimo de 4%, em razão do incremento da
oferta de voos internacionais e do aumento do número de voos domésticos devido à Copa do
Mundo de Futebol da Fédération lnternationale de Football Association (FIFA).
O óleo combustível registrou crescimento de vendas de 21%, impulsionado pelo despacho
das térmicas do Sistema Interligado Nacional. Essa demanda extra compensou a redução do
consumo normal do produto, provocada pela queda da produção industrial.
As vendas de nafta caíram 5% devido a paradas programadas de unidades das centrais
petroquímicas no Rio Grande do Sul e em São Paulo.
Exportações x Importações

As exportações de petróleo atingiram 232 mil bpd, com aumento de 12% em relação ao
volume de 2013, devido ao aumento da produção interna de óleo. Já as vendas de derivados
para o mercado externo ficaram em 158 mil bpd - uma queda de 15% devido ao maior
consumo de óleo combustível no mercado interno.
As importações de petróleo ficaram em 392 mil bpd, com redução de 3% em relação às de
2013, enquanto as de derivados somaram 413 mil bpd, com aumento de 6%. O crescimento
da compra de derivados foi consequência da expansão do mercado interno em ritmo maior
que o da produção de combustíveis nas refinarias nacionais. É importante ressaltar que a
elevação da produção de derivados evitou que o volume importado fosse ainda maior.
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O saldo financeiro da nossa balança comercial, calculado com base nas exportações e
importações de petróleo e derivados, sem considerar o gás natural. o GNL e os nitrogenados,
apresentou déficit deUS$ 15 bilhões.

Petroquímica
Atuamos no segmento petroquímico de forma integrada aos demais negócios do Sistema
Petrobras. O objetivo é produzir petroquímicos e biopolímeros preferencialmente por meio
de participações societárias.
As seguintes empresas são nossas controladas, coligadas ou controladas em conjunto, na
área Petroquímica (participações em 31 de dezembro de 2014):
•

Braskem S.A. (36,20%) - produz principalmente eteno, polietileno, polipropileno e
PVC;

•

Deten Química S.A. (27,88%)- produz matéria-prima para detergentes;

•

Metano r S.A./Copenor S.A. (34,54%)- produz metano I. formal e hexamina;

•

Fábrica Carioca de Catalisadores (50%)- produz catalisadores e aditivos;

•

Petrocoque S.A. (50%)- produz coque calcinado de petróleo;

•

Companhia Petroquímica de Pernambuco (100%) e Companhia Integrada Têxtil de
Pernambuco (100%) - produzem ácido tereftálico purificado (PTA), resina PET
(polietileno tereftalato) e filamentos de poliéster.

In nova

Como parte do Programa de Desinvestimentos, a Assembleia Geral de Acionistas da
Petrobras aprovou, em 2013, a venda de 100% das ações da lnnova S.A. para a Videolar S.A.,
pelo valor de R$ 870 milhões. A operação foi concretizada em 2014, após a aprovação pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Procop
Na área de Abastecimento, o Procop proporcionou uma economia de R$ 4,34 bilhões,
superando em 34% a previsão para o ano, de R$ 3,24 bilhões. As principais ações que
possibilitaram esse resultado foram, no refino, a elevação da eficiência operacional dos
ativos e o aumento na produtividade de pessoal; e, na logística, a redução dos estoques de
petróleo e derivados e a diminuição da estadia dos navios nos terminais e plataformas.
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Transporte
Transporte e armazenamento
Nossa subsidiária Petrobras Transporte (Transpetro) é responsável pela movimentação e
armazenamento de petróleo, derivados, biocombustíveis e gás natural. Opera 49 terminais
(21 terrestres e 28 aquaviários), 54 navios, 7.517 quilômetros de oleodutos e 7.151
quilômetros de gasodutos.
Além de interagir de forma permanente com nossas áreas de produção, refino e distribuição,
a Transpetro transporta cargas importadas e exportadas de petróleo e de produtos, tendo
como principais clientes, além do Sistema Petrobras, empresas distribuidoras e indústrias
petroquímicas. A subsidiária tem presença nacional e possui instalações em 20 das 27
unidades da federação.
Em 2014, a frota da Transpetro movimentou 59,9 milhões de toneladas de petróleo e
derivados. Pelos oleodutos e terminais da empresa, foram transportados 832,6 milhões de
m' de líquidos, 3% a mais que no ano anterior. A média diária de transporte de gás natural foi
de 75,8 milhões de m', ultrapassando em 8,7% a média de 2013.

Transporte Marítimo
O Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef) da Transpetro prevê a
construção de navios, em estaleiros brasileiros, de forma a renovar a frota, incorporando
novas tecnologias às operações.
Em 2014, a Transpetro recebeu dois navios petroleiros previstos no Promef: o Henrique Dias,
quarto da série Suezmax, e o Anita Garibaldi, primeiro do tipo Panamax, totalizando nove
embarcações entregues.

Terminais e Oleodutos
Nesse segmento de operações, os principais destaques foram:
•

Aumento de capacidade do oleoduto Olapa, que interliga a Refinaria Presidente
Getulio Vargas (Repar) ao Terminal de Paranaguá, com a elevação de 400 m'/h para
450 m'/h do limite de vazão máxima no refluxo;

•

Início da operação remota dos dutos que interligam o Terminal de Guarulhos às bases
de três companhias distribuidoras que abastecem a Grande São Paulo. Essa é a
primeira movimentação de produtos exclusivamente por gravidade, sem uso de
bombas;

•

Aumento de 50% no volume movimentado navio a navio (ship to ship) em Angra dos
Reis, contribuindo para o incremento das exportações de petróleo;
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Fase final de conclusão do projeto de substituição das três monoboias que integram a
logística de suprimento/escoamento das refinarias Alberto Pasqualini (Refap) e
Presidente Getulio Vargas (Repar). elos fundamentais na cadeia de abastecimento da
Região Sul;
Início da operação do novo quadro de baias e do oleoduto submarino do Terminal de
Guamaré (RN), possibilitando o suprimento de nafta e diesel S-1 O à Refinaria Potiguar
Clara Camarão (RPCC) e o escoamento do diesel 5-1800;
Início da operação do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito da Bahia,
com capacidade para disponibilizar 14 milhões de m3 /dia ao mercado, conferindo mais
flexibilidade e garantia de suprimento de gás natural ao País;
Primeira operação comercial do Terminal da Ilha Comprida, que integra os Terminais
Aquaviários da Baía de Guanabara (TABG). Com o Ilha Comprida, o TABG mais que
dobrou sua capacidade de armazenamento de GLP;

•

Início das atividades de movimentação para a Rnest. com a transferência de 61 mil m'
de petróleo para a unidade.

Gasodutos e Processamento de Gás Natural
Com a operação de uma rede de 7.151 km de gasodutos e 11 estações de compressão,
totalizando 400 mil HP de potência instalada, a área de Gás Natural da Transpetro
movimentou a média de 75,8 milhões de m3/dia de gás em 2014, volume 8,7% superior ao
ano anterior. Em dezembro, foi registrado recorde mensal de movimentação, com a média
diária de 89,41 milhões de m'.
No Terminal de Cabiúnas (RJ)- maior polo brasileiro de processamento de gás natural- os
volumes médios processados de gás natural e de condensado de gás natural somaram 11
milhões de m3 /dia e 954m 3/dia, respectivamente. As sete unidades de processamento do
terminal têm capacidade de 19.7 milhões de m3 de gás natural e 4,5 mil m3 de condensado de
gás natural por dia.

Procop
O Procop proporcionou, em 2014, uma economia para a Transpetro de R$ 414 milhões,
superando em 74% a previsão para o ano. As principais iniciativas que permitiram esse ganho
foram: maior controle na aquisição de materiais e de custos com manutenção corretiva na
atividade de manutenção de navios; otimização dos custos com manutenção programada de
tanques e reparos de dutos; e sistemática de acompanhamento e de controle dos custos de
manutenção industrial nos terminais.
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Distribuição
Nossa subsidiária Petrobras Distribuidora atua na comercialização e distribuição de
derivados de petróleo e de biocombustíveis em todo o Brasil. com o objetivo de manter
nosso ritmo de crescimento no mercado, com ênfase na rentabilidade, combinado a uma
logística integrada, confiável e sustentável.
Na condição de líder no mercado doméstico, a Petrobras Distribuidora comercializou 57,4
milhões de m3 de combustíveis em 2014 - volume 6,9% maior que o registrado no ano
anterior. Sua receita operacional líquida foi de R$ 98,5 bilhões, com lucro líquido de R$ 1,1
bilhão. A subsidiária alcançou recorde de vendas em outubro- 5,3 milhões de m3 - e chegou a
31 de dezembro de 2014 com uma rede de 7.931 postos de serviços e 13.868 clientes
consumidores, fechando o ano com marl<et share de 37,9%.
Em 2014, o mercado de combustíveis cresceu 6,2%, com destaque para a gasolina C e o
etanol hidratado, que tiveram o consumo elevado em 7,6% e 14,1 %, respectivamente, devido
ao aumento da renda nacional bruta. As vendas de óleo combustível aumentaram 27,3%,
favorecidas pelo acionamento das usinas termelétricas. Influenciada pelo mesmo fator e
pelo crescimento da demanda no setor de transporte, a comercialização de óleo diesel
cresceu 2,7%.
O desempenho operacional da Petrobras Distribuidora vem sendo alavancado pelo
crescimento da demanda por combustíveis e pela política comercial da empresa. Às ações de
manutenção do nível de participação no mercado total e no segmento de revenda, a
subsidiária conjugou iniciativas que mantiveram a ampliação das vendas de produtos com
maior valor agregado, como os lubrificantes, e o controle de custos.

Investimentos
A Petrobras Distribuidora investiu R$ 1,1 bilhão em 2014. Do total, R$ 481 ,2 milhões
destinaram-se à manutenção e à ampliação da infraestrutura logística; R$ 215,9 milhões ao
desenvolvimento e à modernização da rede de postos; e R$ 33,1 milhões à distribuição de
gás e à comercialização de energia.
Os investimentos em infraestrutura de distribuição foram determinados pelo crescimento do
consumo de derivados de petróleo e seus consequentes desafios logísticos, principalmente
nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste. A Distribuidora inaugurou, no Tocantins, o
Terminal de Porto Nacional, que permitiu iniciar o atendimento a uma região com grande
crescimento de demanda por combustíveis. O estado, onde os concorrentes estão ampliando
instalações, era o único em que não tínhamos base própria.
Destaque no ano foi o lançamento da gasolina Petrobras Grid, desenvolvida especialmente
para o mercado brasileiro. O produto incorpora um pacote de detergentes e dispersantes e
um aditivo modificador de atrito, resultando em melhor desempenho, máxima eficiência e
proteção do motor. A nova gasolina, que proporciona mais rentabilidade para a Distribuidora
e seus revendedores, está disponível em 5.725 postos Petrobras.
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Procop
Na Distribuidora, o Procop proporcionou uma economia de R$ 280 milhões, ultrapassando
em 71% a previsão para o ano. Entre as ações que resultaram nesse ganho, encontram- se a
redução dos custos de frete e de viagens, o aumento da produtividade nas bases e áreas
comerciais e corporativas e a diminuição dos gastos com imagens nos postos.

Gás, Energia e Gás-química
Nossa área de Gás e Energia é responsável pelo transporte, distribuição e comercialização de
gás natural, pela geração e venda de energia elétrica e pela produção e comercialização de
fertilizantes. A área atua de forma conjunta com o E&P nacional. visando compatibilizar a
oferta e a demanda de gás e atender às necessidades do Abastecimento.
A monetização do gás natural das bacias sedimentares do Brasil está no centro de nossa
estratégia. O aumento da produção de gás tem contribuído para a expansão das nossas
fábricas de fertilizantes e usinas termelétricas e para o atendimento da demanda da nossa
área de Abastecimento e dos contratos com as companhias distribuidoras do produto.

Gás Natural
Em 2014, a oferta de gás natural para o atendimento do mercado superou em 10% a do ano
anterior, alcançando 96,10 milhões de m3 por dia (m3/dia). Essa expansão foi motivada
principalmente pelo aumento do consumo das termelétricas a gás, acionadas pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em resposta ao baixo nível dos reservatórios
hidrelétricos, inferior às médias históricas.
Do volume total. movimentado em uma malha de gasodutos de transporte que soma 9.190
km, nossa oferta de gás nacional foi de 43,23 milhões de m3/dia, consideradas a produção
própria e a de parceiros. O volume não inclui o líquido de gás natural, o gás utilizado no
processo produtivo, na injeção nos poços e nem as perdas. A importação do produto da
Bolívia, através de gasoduto, atingiu 32,87 milhões de m3/dia, excluído o gás utilizado no
transporte. O volume de gás natural liquefeito (GNL) importado e posteriormente
regaseificado ofertado ao mercado totalizou 19,99 milhões de m3/dia2 .

2

Não 1ecessariamente a totalidade da importação no ano será utWzada para regaseificação, isso irá depender das estratégias adotadas

para o fechamento do balanço físico do gâs natural, em função de segurança energética, economicidade, etc.
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Projetos concluídos em 2014
Colocamos em operação seis novos pontos de entrega de gás natural - Aquiraz (CE), São
Mateus (ES), Rio das Flores (RJ), São Bernardo do Campo 11 (SP), Barra Mansa 11 (RJ) e Mauá
(AM). Ampliamos também a Estação Reguladora de Pressão, em Manaus (AM).
Projetos em andamento
Gasodutos
Gasfor 11 (Fortaleza/ CE)- trecho Horizonte-Caucaia, com 83,2 km;
Rota 2- gasoduto de gás natural rico que interligará o polo pré-sal da Bacia de Santos
ao Terminal de Cabiúnas (Tecab), em Macaé (RJ). Com 402 km e capacidade para
escoar 13 milhões de m'/dia, tem conclusão prevista para o segundo semestre de
2015;
Rota 3- gasoduto de gás natural rico que interligará o polo pré-sal da Bacia de Santos
à Unidade de Processamento de Gás Natural localizada no Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro (Comperj), em ltaboraí, para o escoamento de até 18 milhões de
m3/dia. Esse gasoduto terá 355 km de extensão, dos quais 307 km no mar e 48 km em
terra. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2017.
Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs)
•

Unidade de Processamento de Gás Natural Cabiúnas (Rota 2) - viabilizará o
recebimento de até 13 milhões de m'/dia de gás do polo pré-sal da Bacia de Santos,
ampliando a capacidade de processamento diário de gás do Sistema Tecab-Reduc
(Refinaria Duque de Caxias) de 23 milhões de m' para 28 milhões m'. A obra permitirá
também que o processamento de condensado do Tecab passe de 4,5 mil m' /dia para 6
mil m' /dia;

•

Rota 3- situada no Comperj, terá condições para processar 18 milhões de m3 /dia de
gás natural procedente do polo pré-sal da Bacia de Santos.

Gás Natural Liquefeito
Em 2014, firmamos 11 contratos do tipo master safes agreement (MSA), totalizando 83
contratos em vigor. Realizamos 116 operações de compra de cargas, das quais 101 recebidas
no Brasil. Revendemos 17 cargas no mercado externo, duas delas provenientes de
reexportação. Em janeiro, iniciamos a operação do Terminal de Regaseificação de Gás Natural
Liquefeito da Bahia com capacidade para processar 14 milhões de m'/dia. Asseguramos a
otimização do custo de suprimento de GNL em diferentes modalidades contratuais
(contratos de longo prazo versus mercado spot).
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Comercialização de Gás Natural
Adotamos, desde setembro de 2012, um modelo de comercialização de gás natural de curto
prazo, que prevê a realização de leilões mensais e vendas semanais via plataforma eletrônica.
Os contratos dessa modalidade foram aditados em 2014, a exemplo do que havia ocorrido no
ano anterior, de modo que continuam vigentes até setembro de 2015.
Não houve, porém, venda de curto prazo em 2014, pois as condições do mercado brasileiro
não favoreceram a oferta adicional de gás, devido à grande demanda das termelétricas.
Em 2014, vigoraram 13 contratos de fornecimento para o mercado secundário, podendo
chegar ao total de 2,39 milhões de m3 /dia, porém, foram efetivamente fornecidos, em média,
apenas 21 mil m 3/dia. Essas vendas, que realocaram volumes não consumidos pelas
termelétricas, foram efetuadas a clientes do segmento industrial que não usam o gás natural
como principal combustível. numa demonstração de flexibilidade e confiabilidade no
suprimento do produto.
Distribuição de Gás Natural
O volume de gás natural comercializado pelas distribuidoras regionais no Brasil registrou a
média de 62,5 milhões de m3 /dia- um crescimento de 14% em relação ao de 2013, refletindo
a expansão de 54% no consumo das termelétricas a gás.
Mantemos participações em 18 companhias distribuidoras e controlamos integralmente a
Gás Brasiliano (SP) e a BR (ES). Nas demais, nossas participações variam de 23,5% a 83%. Na
maioria, atuamos na gestão das áreas técnica e comercial.
As 20 distribuidoras comercializaram 33,2 milhões de m'/dia, o equivalente a 53% do
mercado de distribuição de gás natural do País. O volume movimentado por essas
companhias aumentou 19% na comparação com 2013.
Em setembro de 2014, efetuamos a venda da nossa participação acionária de 40% na
Companhia de Gás de Minas Gerais para a Companhia Energética de Minas Gerais.

Energia Elétrica
Geramos 4.637 megawatts médios (MWmed) de energia elétrica para o Sistema Interligado
Nacional (SJN). Nosso parque gerador, com capacidade instalada de 6.407,5 MW, é composto
por 21 usinas termelétricas próprias e alugadas, movidas a gás natural ou a óleo combustível.
Incluindo as usinas com geração a partir de fontes renováveis e os projetos em que temos
participação minoritária, a capacidade totaliza 6.732.4 MW.
Nossa geração de energia em 2014 foi 16% superior ao ano anterior, devido à solicitação
maior de despacho das termelétricas feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS),
em face dos baixos níveis de água dos reservatórios das hidrelétricas. Vendemos 1.183
MWmed de energia elétrica no ambiente de comercialização livre e 2.425 MWmed no
ambiente regulado .
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Projetos concluídos
Investimos na geração termelétrica a gás natural de forma integrada, a fim de garantir o
suprimento de energia, levando em conta nossos contratos e reservas.
•

Usina Termelétrica Baixada Fluminense (RJ)- com capacidade prevista de 530 MW,
atende ao contrato relacionado ao Leilão de Energia A-3, de 2011 . A entrada em
operação comercial do ciclo simples ocorreu em março e a do ciclo combinado, em
novembro;
Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (RS)- implantação de ciclo combinado, com aumento
da capacidade instalada de 161 MW para 248 MW, a fim de elevar a eficiência da
unidade e a oferta de energia elétrica ao País. A implantação do ciclo combinado foi
concluída em fevereiro de 2015.

Fertilizantes
Nossa área de Gás e Energia é responsável por três fábricas de fertilizantes: Fafen-BA.
Fafen-SE e Fafen-PR. Em 2014, produzimos 882 mil toneladas de amônia (das quais 637 mil
toneladas foram utilizadas no processo produtivo da ureia) e 1.109 mil toneladas de ureia. No
mesmo período comercializamos, respectivamente, 228 mil toneladas de amônia e 1.046 mil
de toneladas de ureia.
Interrompemos as obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 111 (MS) devido à baixa
performance do Consórcio UFN 111, cujo contrato foi rescindido. Posteriormente, optamos
por reavaliar o cronograma de implantação da Unidade.

Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs)
Nossa área de Gás e Energia passou a operar, em 2014, as UPGNs originadas nas áreas de
Exploração e Produção e de Abastecimento. A migração, que abrange três unidades de
Tratamento de Gás (UTGs) do E&P e duas do Abastecimento, consolida o Gás e Energia como
responsável pelo escoamento do gás das bacias de Campos (RJ). Santos (SP) e Espírito Santo
(ES).
A incorporação dessas unidades visa equilibrar a atuação das nossas áreas de negócio,
permitindo que o E&P concentre seus esforços no crescimento da produção de óleo e gás e
que o Abastecimento se dedique integralmente ao refino, à logística e à venda de petróleo e
seus derivados. As unidades incorporadas são:
Monteiro Lobato (UTGCA), em Caraguatatuba (SP). com capacidade para processar 20
milhões de m3/dia de gás natural;
Cacimbas (UTGC), em Unhares (ES), com capacidade para processar 16 milhões de
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m3/dia de gás natural e 5,3 mil m /dia de condensado;
Sul Capixaba (UTGSUL): em Anchieta (ES), com capacidade para processar 2.5 milhões
de m 3/dia de gás natural;
•

UPGN do Terminal de Cabiúnas (Tecab), em Macaé (RJ), que com a ampliação terá sua
capacidade de processamento elevada de 19.7 milhões de m3/dia para 25,1 milhões de
m3/dia de gás natural. O Tecab, que processa o gás da bacia de Campos, receberá
também o gás do polo pré-sal da bacia de Santos, pelo Gasoduto Rota Cabiúnas;
UTG do Comperj. em ltaboraí (RJ). ainda em construção, que processará até 18
milhões de m 3/dia de gás natural, recebido pelo gasoduto Rota Comperj.

Procop
Na área de Gás e Energia. o Procop possibilitou uma economia de R$ 162,2 milhões.
superando a previsão inicial para o ano, de R$ 114,7 milhões. As principais iniciativas que
resultaram nesse ganho foram a redução dos custos operacionais dos ativos logísticos de
gás e a melhor utilização de recursos nas Fafens e nas usinas termelétricas.

Biocombustíveis
Nossa subsidiária Petrobras Biocombustível, criada em 2008, atua na produção de biodiesel e
etanol de forma segura, com sustentabilidade social e ambiental. contribuindo para a
redução das emissões de gases de efeito estufa. Compete à empresa manter nosso
crescimento no mercado de biocombustíveis, em linha com a evolução da demanda nacional
por gasolina e óleo diesel.
Para atingir seu objetivo, a Petrobras Biocombustível tem os seguintes direcionadores:
•

Integrar a atuação das áreas de produção, logística, tecnologia e comercialização de
biocombustíveis, criando sinergias com o Sistema Petrobras;

•

Desenvolver novos mercados e produtos;

•

Garantir, de acordo com o conceito de ciclo de vida dos produtos. padrões de
operação, qualidade e sustentabilidade que permitam ampliar mercados e fortalecer
nossa imagem;

•

Assegurar a manutenção do Selo Combustível Social. otimizando os arranjos
produtivos que incluem a agricultura familiar e cooperativas;

•

Acelerar o domínio do conhecimento tecnológico, priorizando o desenvolvimento do
etanol de segunda geração (etanol 2G). do bioquerosene de aviação (bioQAV); e do
suprimento competitivo de insumos agrícolas;

•

Atuar na produção de bioeletricidade e de bioprodutos que aumentem a rentabilidade
e de forma integrada aos negócios do Sistema Petrobras.
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Biodiesel e Suprimento Agrícola
A Petrobras Biocombustível tem capacidade total de produção de 821 mil m 3 de biodiesel por
ano, por meio da participação em cinco usinas no País.

Usinas Próprias
A subsidiária tem três usinas próprias - Candeias (BA), Quixadá (CE) e Montes Claros (MG) com capacidade instalada total de 478 mil m3 • As usinas possuem o Selo Combustível Social,
em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. A
empresa deu continuidade ao processo de adaptação e licenciamento da usina experimental
em Guamaré (RN), para operação comercial em 2015, com capacidade para produzir 20 mil
m 3 /ano. O objetivo principal é utilizá-la estrategicamente no desenvolvimento tecnológico
do biodiesel e de bioprodutos.

BSBios Sul Brasil
Adicionalmente a Petrobras Biocombustível, como sócia da empresa BSBIOS Sul Brasil,
participa do controle compartilhado de outras duas usinas de biodiesel, uma em Passo Fundo
(RS) e outra em Marialva (PR), cuja capacidade somada é de 343 mil m'. As usinas estão
estrategicamente localizadas perto da produção de soja e canola no Rio Grande do Sul e do
porto de Paranaguá, no Paraná.

Belém Brasil Bioenergia
A empresa, em parceria com a Galp Energia, desenvolve o Programa Belém cujo objetivo é
atender ao mercado ibérico e a outras regiões da Europa. O programa abrange o cultivo de
palma, a extração e exportação de óleo no Brasil e a produção de 270 mil toneladas anuais de
green diesel em Portugal. Em 2014, o plantio de palmares, no estado do Pará, alcançou 40 mil
hectares.

Bioóleo
Por meio da Bioóleo, empresa controlada em conjunto, a Petrobras Biocombustível tem
capacidade para processar 130 mil t/ano de grãos (mamona, algodão e girassol) e refinar 60
mil t/ano de óleo de soja ou 48 mil t/ano de óleo de algodão. A empresa, localizada em Feira
de Santana (BA), fornece óleo vegetal para as três usinas próprias de biodiesel da Petrobras
Biocombustível.

Etanol
Por meio das empresas Bambuí, Nova Fronteira e Guarani, com gestão compartilhada, a
Petrobras Biocombustível detém participações em dez usinas produtoras de etano!, açúcar e
energia elétrica, em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Moçambique, na África. As três
empresas encerraram a safra 2014/2015 com moagem total de 25,8 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar e produção de 1,23 milhão de m3 de etanol e de 1,60 milhão de toneladas de
açúcar. A comercialização de energia excedente, produzida com a queima de bagaço da canade-açúcar, deve atingir 1.358 gigawatts-hora (GWh) no fim da safra.
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Com os investimentos realizados nos últimos anos, a capacidade de processamento das
usinas e a renovação e expansão dos canaviais vêm sendo ampliadas. Os aportes resultaram
no aumento da fabricação de etano! e da produção de eletricidade a partir do bagaço da
cana-de-açúcar
Bambuí Bioenergia

A Petrobras Biocombustível detém 43,58% do capital social da Bambuí Bioenergia S.A., que
possui uma usina de etano! em Bambuí (MG). Em 2014, a empresa sofreu os impactos da seca
que atingiu o estado, acarretando uma quebra da safra de 28%. Como consequência, houve
redução da moagem em 8,3%, em relação ao ano anterior. e queda de 9% na produção de
etano[. que totalizou 93,5 mil m3 •
Guarani

A Petrobras Biocombustível detém participação de 42,95% na empresa, que opera sete
unidades produtoras de etano! e açúcar em São Paulo e uma em Moçambique.
Em 2014, apesar da quebra de safra por questões climáticas, a moagem de cana-de-açúcar
cresceu 3% e a produção de etano!, 26%, na comparação com o ano anterior, produzindo 756
mil m3 de etano! e 1,6 milhão de toneladas de açúcar. Esse resultado deve- se à ampliação da
área de colheita, ao aumento da capacidade industrial das usinas Vertente e Tanabi e à
pr iorização da produção cje etano! em detrimento ao açúcar.
Nova Fronteira

A Petrobras Biocombustível detém 49% do capital social da Nova Fronteira Bioenergia S.A.,
em Quirinópolis (GO), em parceria com o grupo São Martinho. Graças à alta produtividade
agrícola, aliada à eficiência operacional, a empresa aumentou em 10% a moagem de cana-deaçúcar, totalizando 4.472 mil toneladas, e em 9% a produção de etano[. produzindo 383 mil
m3 , sendo atualmente a maior usina exclusiva de etano! do País.
Etano12G

Nossas pesquisas para o desenvolvimento de etano! celulósico de segunda geração, iniciadas
em 2004, estão avançadas. O projeto do etano! 2G encontra-se em fase conceit ual e a
Petrobras Biocombustível está avaliando o melhor momento para a sua implantação.

Programas estruturantes
A Petrobras Biocombustívellançou, em 2014, o Programa de Aumento da Competitividade
(Proac). A iniciativa visa ao aumento da competitividade e eficiência nas usinas de biodiesel e
na sede da subsidiária, e contribui adicionalmente com o Programa de Otimização de Custos
Operacionais (Procop), ao qual a Petrobras Biocombustível aderiu em 2013.
Em 2014 o Procop proporcionou à nossa subsidiária uma economia de R$ 148,6 milhões,
superando em 33% a previsão para o ano. Mais dois programas estão em fase de
implantação: o Sistema de Gestão Integrado de SMS, que busca ampliar a excelência em
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Atividades Internacionais
Concentramos nossa atuação internacional na exploração e produção, com ênfase na
atividade exploratória de óleo e gás na América Latina, na África e nos Estados Unidos. Para
vencer estes desafios, traçamos as seguintes estratégias:
•

Investir em exploração no exterior para
complementando nossos volumes no Brasil;

descobrir

e apropriar

reservas,

•

Monetizar reservas de gás natural no exterior, complementando o suprimento do gás
natural no Brasil;

•

Manter a integridade operacional e otimizar a gestão e a eficiência dos ativos de
refino e distribuição no exterior.

Neste contexto, investimos R$ 3,6 bilhões na Área Internacional em 2014, concentrando 88%
desses recursos no segmento de E&P. Aplicamos os demais 12% em refino, petroquímica,
distribuição, gás e energia.
Nossa produção no exterior somou 115,9 mil barris por dia (bpd) de óleo e 15,9 milhões de m3
por dia de gás natural, totalizando 209,3 mil barris de óleo equivalente por dia (boed). Nossas
três refinarias fora do Brasil processaram 163,4 mil bpd de óleo, o equivalente a 69% da
capacidade instalada de 230,2 mil bpd.
As reservas internacionais provadas de óleo, de condensado e de gás natural, em 31 de
dezembro de 2014, totalizaram 429,3 milhões de barris de óleo equivalente, segundo critério
da Society of Petroleum Engineers (SPE), 27,5% inferior as de 2013. Esse volume representa
2,6% das nossas reservas provadas totais. Tal redução deve-se à monetização antecipada de
reservas provadas por meio das vendas de ativos na Colômbia, Peru, Argentina e Estados
Unidos, que se concretizaram em 2014.
Principais Destaques:
•

Entrada em produção, em dezembro, do campo de St. Mato, descoberto em 2003, onde
detemos 25% de participação. O campo dispõe de um sistema de completação
conectado à maior plataforma semissubmersível do Golfo do México americano;

•

Entrada em produção do campo de Lucius, no Golfo do México americano, em janeiro
de 2015;

•

Entrada em produção, em março de 2015, do campo de Hadrian South, onde detemos
23,33% de participação. O campo, no Golfo do México americano, é operado pela
ExxonMobil e seus dois poços produtores de gás natural estão conectados à unidade
flutuante de produção do campo de Lucius.
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Descoberta de acumulação de gás natural no poço exploratório Orca-1, no Bloco
Tayrona, onde somos operadores e detemos 40% de participação. Foi a primeira
descoberta da pesquisa exploratória em águas profundas no Caribe Colombiano;
•

Ações de otimização de processo e de gestão operacional na refinaria de Pasadena,
nos Estados Unidos, que possibilitaram o processamento exclusivo de óleo americano.
majoritariamente de origem não convencional. O resultado foi o aumento da produção
de derivados de maior valor agregado;
Encerramento das operações de venda dos ativos onshore da Colômbia, dos blocos
exploratórios do Uruguai e dos ativos do Peru, aprovadas em 2013;

•

Venda da participação acionária de 44,5% na Transierra S.A. para a YPFB, na Bolívia;
Implementação do Procop na Área Internacional. envolvendo nove países e quatro
segmentos de negócio, com economia estimada de US$ 165 milhões até 2016.

Desenvolvimento dos negócios
América Latina
Na Argentina, nossa atuação contempla as atividades de exploração e produção de óleo e de
gás, além de ativos de refino, distribuição, petroquímica e de gás e energia.
No segmento de E&P. destacamos: a avaliação do poço exploratório de shale gas no bloco de
Sierra Chata, com o objetivo de incrementar as reservas de gás na Bacia Neuquina; o
desenvolvimento do ativo de produção de Punta Rosada; e a prorrogação das concessões das
áreas 25 de Mayo-Medanito, Jaguel de Los Machos e Río Neuquén. na província de Río Negro.
Ainda em 2014, anunciamos a venda de nossa participação de 38.45% na área de produção de
Puesto Hernandez à YPF S.A .. por US$ 40,7 milhões e, em março de 2015, a venda dos ativos
da Bacia Austral - ainda sujeita a aprovação das autoridades - por US$ 101 milhões,
composto por 26 concessões de exploração e produção em terra, além da infraestrutura de
escoamento, tratamento e armazenamento.
Nos segmentos de downstream e gás e energia, temos: a Refinaria Bahía Blanca, com
capacidade de 30,2 mil bpd de petróleo; participação de 28,5% na Refinaria Del Norte
(Refinar); duas unidades petroquímicas; 262 postos de serviços e market share de 5,6%; uma
fábrica de lubrificantes; quatro usinas de energia elétrica, com potência instalada de 1,1 GW,
e participação em outras duas; participação na empresa de logística de gás TGS; e três
terminais para óleo e derivados.
Na Bolívia, a produção de gás natural é estratégica para o Sistema Petrobras complementar
o suprimento ao mercado brasileiro. Nossa produção provém, principalmente, dos campos de
San Alberto e San Antonio, onde somos operadores, com participação de 35%, e do bloco
ltau, onde também somos operadores, com participação de 30%. Em 2014, vendemos por
US$ 107 milhões nossa participação de 44,5% na Transierra, que presta serviços de
transporte de hidrocarbonetos por dutos e conecta San Alberto e San Antonio ao Gasoduto
Bolívia- Brasil. Nossas operações nos ativos não foram impactadas pela venda.
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No Chile, estamos presentes no mercado de distribuição com 269 postos de serviços e 12,9%
de market share.
No Paraguai, temos 176 postos de serviços e detemos participação de 19,6% no setor.
No Uruguai, contamos com 87 postos de serviços e 21,5 % de market share. Em 2014,
concluímos a venda, aprovada no ano anterior, da participação de 40% que detínhamos nos
blocos exploratórios 3 e 4 da Bacia de Punta del Este, por US$ 17 milhões.
No Peru, encerramos a venda, aprovada em 2013, de 100% das ações da subsidiária
Petrobras Energia Peru ã China National Petroleum Corporation (CNPC), por US$ 2,6 bilhões.
Outra alienação concluída foi a da totalidade das ações da Petrobras Colombia Limited para a
Perenco, por US$ 380 milhões. Os ativos incluíam participações em 11 blocos terrestres de
exploração e produção e oleodutos para transporte da produção. Mantivemos a atuação em
E&P, com um bloco exploratório em terra e outro offshore. Também atuamos no segmento
de distribuição colombiano, com 113 postos de serviços e 4,2% de market share.

Estados Unidos
Nos EUA, atuamos com foco em águas profundas no Golfo do México. Nossa produção
provém, principalmente, dos campos de Cascade e de Chinook, além de St. Malo, que entrou
em operação em dezembro.
Também no Golfo do México, os campos de Hadrian South e Lucius, em desenvolvimento,
permitirão o aumento de nossa produção no país. Temos ainda a Refinaria de Pasadena, com
capacidade para processar 100 mil bpd de óleo.

África
No continente africano, onde temos participação em ativos de exploração e produção,
atuamos por meio da Petrobras Oil and Gas B.V. (PO&G). Em 2014, nossa participação na
produção da empresa foi de 26,6 mil bpd de óleo. A PO&G está presente em seis países:
Angola, Benin, Gabão, Namíbia, Nigéria e Tanzãnia.

Ásia
No Japão, temos uma refinaria em Okinawa, com capacidade nominal para processar 100 mil
bpd de óleo. A unidade atende a grande parte da demanda por combustíveis da região, além
de vender óleo combustível para termelétricas de Tóquio e exportar derivados para outros
países asiáticos. Em fevereiro de 2015, iniciamos o plano de encerramento das atividades na
refinaria, que prevê a continuidade de sua atuação como terminal marítimo, para manter o
abastecimento da ilha de Okinawa até a finalização desse processo, a ser conduzido em
colaboração com o Ministério da Economia, Comercio e lndustriajaponês.
Para obter mais informações sobre impairment das Atividades Internacionais consulte a nota
expli cativa 14 das demonstrações contábeis neste Relatório da Administração.
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INVESTIMENTOS
Nossos investimentos totalizaram R$ 87,1 bilhões em 2014. alocados prioritariamente nas
atividades exploratórias, no desenvolvimento da produção e na ampliação da infraestrutura
logística para escoamento de petróleo e derivados. Os aportes também se destinaram à
construção de refinarias e à instalação de unidades para a melhoria da qualidade dos
combustíveis, com foco no atendimento da demanda interna. Investimos ainda em fábricas
de fertilizantes e usinas termelétricas, valorizando a cadeia do gás natural; e no aumento da
capacidade de produção de etano! e de biodiesel, a fim de fortalecer nossa posição no
mercado nacional de biocombustíveis.

Investimentos Consolidados

2014

Exploração e Produção
Abastecimento
Gás e Energia
Internacional
Distribuição
Biocombustível
Corporativo
Total de investimentos

56.898
18.264
6.002

R$ milhões
Exercício
2013

%

3.593

66
21
7
4

1.053
281
1.049
87.140

1
100

59.993
30.740
5.919
5.127
1.120
322
1.195
104.41 6

%

ll%

58
29
6
5

-5
-41
1
-30
-6

-13
100

-12
- 17

Na área de E&P, aplicamos R$ 56,9 bilhões. Desse total, R$ 10.4 bilhões foram direcionados à
exploração, R$ 39,8 bilhões à produção e R$ 6,6 bilhões à infraestrutura. Os investimentos
visaram ao desenvolvimento da produção de novos campos do pré-sal e no pós-sal. à
manutenção da produção em campos antigos e à melhoria da infraestrutura logística e
tecnológica. Iniciamos a operação de quatro novas plataformas, com capacidade total para
processar 660 mil barris de petróleo por dia (bpd), dos quais 525 mil bpd correspondem à
nossa parcela.
Na área de Abastecimento, aportamos R$ 18,3 bilhões - a maior parte na ampliação do
parque de refino. Aplicamos R$ 5,8 bilhões na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), que entrou em
operação parcial em dezembro.

À área de Gás e Energia destinamos R$ 6 bilhões. Parte dos recursos foi aplicada na
construção dos gasodutos de duas rotas de escoamento para projetos do pré-sal. Iniciamos
a operação da Unidade de Produção de Sulfato de Amônia (Sergipe), com capacidade para
produzir 303 mil toneladas por ano.
A subsidiária Petrobras Distribuidora investiu R$ 1,1 bilhão. A prioridade foi a ampliação da
capacidade logística, para fazer frente ao crescimento da demanda doméstica por
combustíveis.
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RELACIONAMENTO COM O ACIONISTA CONTROLADOR
A Petrobras é uma sociedade de economia mista criada pela Lei n° 2004/53 para executar as
atividades relativas ao monopólio de petróleo, gás e seus derivados da União Federal, e com
o objetivo de garantir o suprimento regular de derivados de petróleo para dar suporte ao
desenvolvimento econômico do País. Iniciamos nossas operações em 1954 e, desde então,
produzimos petróleo bruto e gás natural e atuamos no refino, transporte e comercialização
no Brasil.
A partir da edição da Lei n° 9478/97, passamos a atuar no mercado em regime de livre
concorrência, observando as seguintes diretrizes traçadas pelo legislador: preservação do
interesse nacional; promoção do desenvolvimento e ampliação do mercado de trabalho;
proteção dos interesses do consumidor brasileiro quanto a preço, qualidade e oferta de
produtos; e garantia de fornecimento de derivados em todo o território nacional.
A legislação brasileira também exige que a União Federal. nosso acionista controlador,
detenha a maioria das ações com direito a voto, tendo o poder de eleger a maioria dos
integrantes do Conselho de Administração e, por meio dele, os diretores responsáveis por
nossa gestão. Dessa forma, como acionista controlador, a União Federal exerce influência
sobre a orientação estratégica dos nossos negócios e tem adotado políticas
macroeconômicas e sociais por meio da companhia, nos termos do artigo 238 da Lei das
Sociedades Anônimas, que admite a orientação das atividades da sociedade de economia
mista de modo a atender ao interesse público que justificou nossa criação.
Nesse cenário regulatório e legal:
•

Podemos realizar atividades que pnonzem políticas da União Federal, em vez de
nossos próprios objetivos econômicos e empresariais;

•

Cooperamos com a União Federal para assegurar que a oferta e os preços de petróleo
bruto e derivados de petróleo atendam aos requisitos de consumo interno do Brasil; e

•

Podemos realizar vendas em termos que podem afetar negativamente nossos
resultados operacionais e situação financeira.

Recomendamos a leitura dos fatores de risco, no item quatro do Formulário de Referência.

Política de Preços
Nossa política de preços no Brasil busca alinhar o preço do petróleo e derivados aos
internacionais, a longo prazo. No entanto, para minimizar os impactos das variações ao
consumidor doméstico, os preços de diesel, gasolina e outros produtos não são
necessariamente reajustados para refletir a volatilidade da cotação do petróleo e derivados
nos mercados internacionais e as variações cambiais a curto prazo, Assim, passamos por
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períodos em que os preços dos nossos produtos não estão alinhados aos
internacionais.
Nesse contexto, podemos não reajustar os preços de venda dos nossos produtos no Brasil
quando os preços internacionais de petróleo bruto e derivados de petróleo aumentam ou
diminuem, ou quando o real se valoriza ou desvaloriza em relação ao dólar, o que reflete em
nossos resultados operacionais. Para obter mais informações sobre nossos resultados
financeiros e operacionais, consulte o resultado por área de negócio nas demonstrações
contábeis.

OPERAÇÃO LAVA-JATO
A Polícia Federal brasileira deflagrou uma investigação para apurar práticas de lavagem de
dinheiro por organizações criminosas em diversos estados do País, denominada "Operação
Lava-Jato". Em conexão com a investigação, ex-diretores da Petrobras foram presos e
posteriormente denunciados por lavagem de dinheiro, operação criminosa e corrupção
passiva. Outros ex-executivos da companhia e de empresas fornecedoras de bens e serviços
para a Petrobras foram ou poderão ser denunciados.
Para obter mais informações sobre a "Operação Lava-Jato" consulte notas explicativas neste
Relatório da Administração.

GESTÃO
Governança corporativa
Nossa estrutura de governança corporativa é formada por: Assembleia Geral de Acionistas,
Conselho de Administração e seus comitês, Conselho Fiscal, Auditorias, Ouvidoria Geral,
Diretoria Executiva, Comitê de Negócios e suas configurações específicas (comitês de
Investimentos, de Segmentos e de Integração).
O Conselho de Administração é o nosso órgão de orientação e direção superior. Entre suas
responsabilidades, previstas no Estatuto Social da Petrobras, estão as de fixar as políticas
globais e a orientação geral dos negócios, definindo missão, objetivos estratégicos e
diretrizes; aprovar o plano estratégico, os planos plurianuais e os programas anuais de
dispêndios e de investimentos; fiscalizar a gestão dos diretores e estabelecer suas
atribuições, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da empresa; e avaliar os
resultados de desempenho.
Os integrantes do Conselho de Administração são eleitos em Assembleia Geral Ordinária,
sendo assegurado aos empregados o direito de indicar um membro, em separado, pelo voto
direto de seus pares. Atualmente, contamos com dez conselheiros, dos quais sete são
indicados pela União Federal (entre eles, o presidente do Conselho), um pelos detentores
minoritários de ações ordinárias, um pelos titulares de ações preferenciais, excluído o
acionista controlador, e um pelos empregados. As funções de presidente do Conselho de
Administração e de presidente da Petrobras não são ocupadas pela mesma pessoa.
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Ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva estão ligados os comitês que auxiliam
esses órgãos por meio de análises e recomendações de matérias que necessitam de
aprofundamento para a tomada de decisões estratégicas. O Comitê de Negócios, vinculado à
Diretoria Executiva, atua como fórum de suporte ao processo decisório, por meio de análises
e proposições à direção superior. Nesse comitê são discutidos os assuntos estratégicos e de
integração das unidades, visando ao alinhamento entre as diretrizes do Plano Estratégico, o
desenvolvimento dos nossos negócios e gestão.
Os t rês comitês vinculados ao Conselho de Administração (Auditoria; Segurança, Meio
Ambiente e Saúde; e Remuneração e Sucessão) são formados exclusivamente por
integrantes do colegiado. Esses conselheiros avaliam e elaboram propostas que são levadas
às reuniões do Conselho para deliberação.
Em 2014, incorporamos ao regimento interno do Conselho de Administração procedimento
específico para a solicitação de informações pelos seus membros. Além disso, a Diretoria
Executiva aprovou diretrizes corporativas que complementam a política de transações com
partes relacionadas.
Como medida de fortalecimento da Governança Corporativa, nosso Conselho de
Administração aprovou, em novembro, a instituição do cargo de diretor de Governança, Risco
e Conformidade, com mandato de três anos, iniciado em janeiro de 2015, podendo ser
renovado. A missão do novo diretor é assegurar a conformidade processual e mitigar riscos
nas nossas atividades, como os de fraude e corrupção, garantindo a aderência a leis, normas,
padrões e regulamentos, incluindo as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da
Securities and Exchange Commission (SEC).
Além de o diretor de Governança, Risco e Conformidade participar das decisões da Diretoria
Executiva, as matérias a serem submetidas à deliberação deste colegiado deverão contar,
necessariamente, com prévia manifestação favorável desse diretor quanto à governança,
gestão de riscos e conformidade dos procedimentos.

Gestão de Riscos e Conformidade
Gestão de Riscos
Nossa estrutura organizacional de gestão de riscos é composta pela Gerência Executiva de
Riscos Empresariais, vinculada ao diretor de Governança, Risco e Conformidade, e por
unidades similares pertencentes às áreas de negócios.

À estrutura de gestão de riscos empresariais competem, de forma coordenada, as seguintes
atribuições:
•

Identificar, monitorar e reportar periodicamente à Diretoria Executiva e ao Conselho
de Administração o efeito dos principais riscos nos nossos resultados integrados;

•

Estimular a integração e capturar a sinergia das ações de gestão de riscos efetuadas
nas unidades organizacionais, assim como nos demais processos de negócio, suporte
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e gestão;
Estabelecer uma metodologia corporativa de gestão de riscos pautada em uma visão
integrada e sistêmica, que possibilite um ambiente de contínuo monitoramento dos
riscos em diversos níveis hierárquicos;
Disseminar conhecimentos em gerenciamento de riscos;
•

Apoiar os gerentes na elaboração e implementação das medidas necessárias para
garantir o alinhamento da exposição aos níveis toleráveis de riscos.

Mais informações sobre os fatores de riscos podem ser obtidas nos relatórios Form 20-F e
Formulário de Referência, disponíveis no site www.investidorpetrobras.com.br.

Conformidade
Adotamos ações contínuas de adequação às leis e às iniciativas nacionais e internacionais; e
mantemos controles internos em sintonia com a natureza e a complexidade dos riscos
empresariais que gerenciamos, respeitando os requisitos legais e regulatórios dos países
onde atuamos. Essas iniciativas integram nosso compromisso com a ética, a integridade e a
transparência na condução dos nossos negócios.
Nossas ações de conformidade são conduzidas com o objetivo de assegurar, em todo o
Sistema Petrobras, o fortalecimento dos controles internos e seu alinhamento ao Plano
Estratégico. Assim, mitigamos os riscos empresariais relativos à compliance, certificamos o
cumprimento de leis e regulamentos, e criamos e disseminamos a cultura de conformidade.
O objetivo é prevenir, detectar e corrigir atividades e condutas que possam vir a ocasionar
danos à nossa reputação.
A responsabilidade pelo planejamento, orientação, coordenação e avaliação das ações de
controle, conformidade e investigação cabe à Gerência Executiva de Conformidade, vinculada
à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade. Outra atribuição dessa gerência é o
assessoramento ao diretor da área, ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria, à
Presidência e à Diretoria Executiva.

Ética e Integridade
O nosso compromisso com a ética e a integridade está estabelecido em documentos como o
Código de Ética do Sistema Petrobras e o Guia de Conduta da Petrobras; e em iniciativas
como o Sistema de Gestão da Ética e o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção.
O Código de Ética fixa os princípios éticos e compromissos de conduta, que devem ser
seguidos pelos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria
Executiva e pelos empregados, estagiários e prestadores de serviços do Sistema Petrobras.
O Guia de Conduta, aprovado em 2014, se destina ao mesmo público e apresenta
desdobramentos dos princípios éticos do Código de Ética.
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Integramos o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, coordenado, avaliado e
supervisionado pela Comissão de Ética Pública. Nossa Comissão de Ética tem as atribuições
de atuar como instância consultiva dos nossos dirigentes e empregados; de orientar,
disseminar e promover o cumprimento dos princípios éticos e compromissos de conduta; e
de apurar condutas que estejam em desacordo com as normas éticas ou apresentem risco
para nossa imagem e nossos negócios.
Para o estabelecimento e a estruturação de ações institucionais de promoção, diagnóstico,
apuração e monitoramento da conduta ética em nossas atividades internas e nos
relacionamentos externos, a Comissão de Ética implementou o Sistema de Gestão da Ética da
Petrobras. Priorizamos a prevenção de desvios de conduta, promovendo a disseminação de
informações e atividades educativas, por meio de treinamento da força de trabalho e de
novos gerentes, sem prejuízo da aplicação de medidas disciplinares em casos de constatação
desses desvios.
Dispomos de uma Ouvidoria Geral, que se constitui como canal formal para comunicação com
os públicos interno e externo e recebe consultas e denúncias, dentre outras manifestações.
Frente a uma denúncia consistente, é avaliada a necessidade de criação de uma Comissão
Interna de Apuração, para averiguar indícios ou ocorrências e subsidiar medidas
administrativas ou disciplinares, dentre outros procedimentos cabíveis.
O Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção, aprovado em 2013, é movido por ações
contínuas de prevenção, detecção e correção de atos de fraude e corrupção, a fim de
fortalecer o compromisso com a ética e a transparência em nossas atividades e relações,
atendendo aos requisitos fixados na lei e em iniciativas nacionais e internacionais que
participamos. A gestão do programa é realizada pela Diretoria de Governança, Risco e
Conformidade .

AMBIENTE EXTERNO E MERCADO DE PETRÓLEO
Monitoramento do Ambiente Externo
A economia mundial cresceu 3,4 3 % em 2014 (Fonte: FMI), resultado que contemplou
desempenhos díspares entre as principais economias do mundo. Os Estados Unidos foram o
país que mais surpreendeu em 2014. A despeito do desempenho ruim no primeiro trimestre,
devido em grande parte a adversidades climáticas, a retomada econômica daquele país se
mostrou bastante robusta a partir do segundo trimestre, fazendo com que a expansão do
PIB norte-americano chegasse a 2,4% em 2014. Depois de a economia americana ter voltado
a crescer, com sinais positivos no nível de emprego, o governo reduziu a zero as medidas de
estímulo monetário no fim de 2014, passando a acenar com elevação da taxa de juros em
2015. Essa mudança já repercute na economia global, causando maior volatilidade da taxa de

3

Estimativa publicada no World Economic Outlook, documento oficial do FMI, divulgado em
14 de abril de 2015.
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Na China, 2014 representou um ano de desaceleração no ritmo de crescimento do PIB, que
caiu para 7.4% (Fonte: National Bureau of Statistics of China). A produção industrial oscilou
muito, reflexo da redução do crescimento da demanda chinesa, o que acaba por afetar todos
os países. No entanto, o governo chinês lançou mão de iniciativas como estímulos
monetários, a exemplo do que sempre faz quando cai o nível da atividade econômica.
A Europa continua enfrentando dificuldades para gerar políticas de crescimento da renda e
do emprego. Apesar da adoção de medidas de incentivo monetário, a preocupação dos
europeus com os cortes de gastos perdura na esfera fiscal. No entanto, vale ressaltar que a
heterogeneidade nos desempenhos econômicos também se fez presente entre as principais
economias europeias em 2014. Enquanto Alemanha, Reino Unido e Espanha obtiveram bons
resultados, França e Itália ainda enfrentam muitas dificuldades para uma recuperação mais
consistente. No conjunto, o PIB da economia europeia registrou crescimento de 1,5%.
Os países emergentes seguem com crescimento volátil, na expectativa da recuperação das
economias centrais e da chinesa, e ainda estão suscetíveis às mudanças na política
econômica dos Estados Unidos. Todo esse quadro se refletiu no Brasil. A taxa de câmbio
oscilou fortemente ao longo do ano, influenciada também por fatores internos, como as
eleições. A média anual da cotação do dólar foi R$2,35/US$, fechando o ano a R$2,66/US$
(Fonte: Banco Central do Brasil). O desaquecimento da economia internacional afetou o nível
da atividade econômica brasileira, que registrou uma variação real do Produto Interno Bruto
(PIB) de 0,1% (Fonte: IBGE), aquém das projeções do início do ano, de 2%.
Às condicionantes da economia global somaram-se, no setor de petróleo, os impactos de
natureza geopolítica, em face da continuidade de diversos conflitos- em especial. no Oriente
Médio. A ascensão do grupo Estado Islâmico (EI), principalmente no lraque e na Síria,
caracterizada pela brutalidade e pela perseguição religiosa, levou à formação de uma
coalizão entre diversos países, incluídas nações de fora da região. Frente ao avanço do El, as
potências ocidentais decidiram intervir, fornecendo apoio aéreo a ações locais de resistência,
porém sem sucesso. Os confrontos ocorreram em regiões afastadas das principais áreas
produtoras ao sul do lraque, sem interrupções significativas de produção. Em Israel. a
retomada do confronto entre o governo e o grupo Hamas resultou em nova invasão da Faixa
de Gaza pelo exército israelense.
Na África, a guerra civil na Líbia dividiu o país em áreas ocupadas por diversas facções e pelo
governo oficial. No Egito, após os protestos dos últimos anos, foi eleito para a Presidência o
general Abdel Fatah Al-Sisi, que integra o grupo político do antigo presidente, Hosni
Mubarak. Al-Sisi, que conta com o apoio político e financeiro da Arábia Saudita, deverá tentar
estabelecer uma política externa alinhada aos Estados Unidos e a favor da manutenção dos
acordos com Israel. Internamente, porém, tem recebido críticas pela forma com que tem
reprimido as manifestações da oposição.
Em solo europeu, o conflito armado voltou a irromper na Ucrânia, onde o governo que
assumiu após a queda do presidente eleito Víktor Yanukovych foi rejeitado em partes do
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país. Algumas delas, como a Crimeia, foram incorporadas à Federação Russa, em meio a
protestos de potências ocidentais, que adotaram sanções econômicas contra a Rússia.
Outras regiões ucranianas, como Donetsk e Lugansk, se declararam independentes, sem o
reconhecimento do governo provisório. Com isso, a região continua em situação de conflito.
As questões associadas à distribuição de renda e de riqueza vêm retomando espaço no
debate social. já que a concentração da riqueza voltou a crescer, nas últimas décadas, nos
países centrais. Outro ponto de preocupação é o desemprego. Em alguns países
desenvolvidos, principalmente na Europa, as taxas de desemprego permanecem elevadas,
bem acima das médias históricas. No Brasil, a taxa de desemprego continuou em trajetória
decrescente, encerrando o ano de 2014 em 4,3% (Fonte: Pesquisa Mensal do Emprego/IBGE).
No âmbito global, a cobrança e a discussão de responsabilidades em relação a impactos
sociais são também crescentes, especialmente após o lançamento, em 2011, dos Princípios
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).
Em 2014, teve início o processo de debate de um tratado juridicamente vinculante sobre
empresas e direitos humanos. A prevenção e a remediação de violações, assim como a
criação de mecanismos que garantam o respeito a esses direitos, têm perspectiva cada vez
mais ampla. Para as empresas, os riscos sociais e ambientais, relacionados aos negócios e à
transparência, e o diálogo para a obtenção da licença social para operar ganham mais
visibilidade, principalmente, com o uso da internet e das redes sociais.
Na área ambiental. os temas mais críticos para os negócios no Brasil são a escassez de
recursos hídricos e a crescente pressão regulatória sobre a indústria, com vistas à mitigação
de impactos socioambientais. Mundialmente, a questão climática é o principal tema
atualmente em discussão. As negociações anuais da ONU relativas ao clima enfrentam
dificuldades devido ao impasse sobre o estabelecimento de um acordo global para a redução
de emissões de gases de efeito estufa (GEE). As nações desenvolvidas aumentam as
pressões para que o maior número possível de países, incluindo Brasil. China e Índia,
estabeleça metas para redução de GEE. A proposta encontra resistência dos países em
desenvolvimento, que historicamente tiveram participações inferiores no volume global de
emissões.
Ao final da Conferência sobre Mudanças Climáticas, realizada em 2014, as nações
concordaram que é preciso o envolvimento de todos os países em um acordo global para
redução de emissões. Assim, há grande expectativa de que a próxima Conferência das Partes
sobre a Mudança do Clima (COP 21 ), a ser realizada em dezembro de 2015, represente um
avanço importante nas negociações internacionais, com o estabelecimento de um novo
acordo global para a questão climática.
Paralelamente às negociações multilaterais, China e Estados Unidos chegaram a um acordo
que está sendo considerado uma medida concreta em direção ao estabelecimento de metas
internacionais de redução de GEE. A China se comprometeu a reduzir emissões atmosféricas,
a partir de 2030, e a alcançar 20% de energia limpa em sua matriz energética no mesmo ano.
Os Estados Unidos, por sua vez, se comprometeram a diminuir suas emissões entre 26% e
27% em relação aos níveis de 2005.
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No Brasil, os problemas ocasionados pela escassez de água nas regiões Nordeste e Sudeste
têm impacto econõmico e social e o uso dos recursos hídricos vem enfrentando demandas
crescentes relativas à necessidade de tratamento e descarte de efluentes industriais.
Observa-se ainda o engajamento crescente de organizações da sociedade civil no auxílio à
fiscalização ambiental e à revisão de decisões e legislações, incluídas aquelas relativas ao
setor energético.
Os países desenvolvidos continuam na liderança dos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento como proporção do PIB. Junto com a China, concentram também a posse
de patentes, o que representa um entrave à transferência efetiva de tecnologia para os
países em desenvolvimento.
Como as fontes fósseis atendem a cerca de 80% da demanda mundial por energia primária,
são realizados esforços para: melhorar a eficiência da conversão energética desses recursos;
buscar alternativas para produção e uso de energia fóssil com menos impacto ambiental; e
desenvolver tecnologias para acessar recursos em novas fronteiras. Em 2014, por exemplo,
houve aperfeiçoamento de tecnologias para exploração de shale gas e tight oi/ nos EUA.
Esses esforços têm grande importância para os países, tanto por questões de segurança
energética, quanto para o atendimento de metas climáticas.
Em relação às tecnologias de baixo carbono, cresce rapidamente a difusão da geração eólica

onshore e solar fotovoltaica, embora a partir de uma base pequena. No âmbito dos
biocombustíveis avançados, diversas rotas tecnológicas estão sendo pesquisadas, embora
sejam necessários esforços adicionais para o alcance de economia de escala para viabilização
comercial. O setor de energia solar no Brasil deu importante passo com o sucesso do Leilão
de Energia de Reserva, realizado em outubro de 2014, o primeiro a negociar energia solar
separadamente, com a contratação de 889,6 MW.

Análise do mercado de petróleo
Os preços do petróleo mantiveram-se relativamente estáveis no primeiro semestre e
apresentaram queda entre junho e dezembro de 2014. A média anual do Brent foi de US$
98,99 por barril- um recuo de 9% na comparação com o valor de 2013. No ano, o preço do
West Texas lntermediate (WTI), referenciado em Cushing, no Meio-Oeste norte- americano,
aproximou-se do valor do Brent, devido ao aumento da capacidade logística de escoamento
no Gol fo do México. O preço médio do barril do WTI foi de US$ 93,03. com queda de 5% em
relação à cotação média do ano anterior.
Assim, o diferencial Brent-WTI estreitou-se ao longo de 2014, caindo deUS$ 10,78 por barril,
em 2013, para US$ 5,88 por barril. em 2014. Esse movimento representa uma continuidade
da tendência iniciada em 2013, quando os projetos de incremento da capacidade logística
começaram a reduzir os estoques de petróleo da região.
O consumo mundial de petróleo teve alta moderada, de 670 mil bpd- um acréscimo de 0.7%
em relação ao volume de 2013. Mais uma vez, os países que não integram a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, especialmente Índia e China,
impulsionaram o crescimento da demanda. Entre os membros da OCDE, o consumo de
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O aumento da oferta de petróleo de países fora da Organização dos Países Exportadores de
Petróleo (Opep) foi de 56,53 milhões de bpd, uma alta de 2,3% sobre o volume do ano
anterior. Esse acréscimo foi garantido, em grande parte, pelo crescimento da produção não
convencional nos EUA. Dentre os países da Opep, ocorreram incrementos da produção no
lraque e na Líbia- país que retomou parte da sua produção em meio aos conflitos internos.
Apesar do aumento dos estoques de petróleo, a Opep manteve sua meta de produção em 30
milhões de bpd. Essa decisão contribuiu para o aprofundamento da queda dos preços em
dezembro.

FUNÇÕES CORPORATIVAS
Segurança, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde (SMES)
Em 2014, aplicamos R$ 5,7 bilhões em operações e projetos relacionados à gestão integrada
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Neste contexto, desenvolvemos iniciativas para
aperfeiçoar o desempenho em SMES, atender à legislação específica e contribuir para que as
práticas operacionais de nossas unidades sejam seguras, rentáveis e ambientalmente
responsáveis.
Entre as iniciativas, está a certificação da conformidade com as normas ISO 14001 (gestão
ambiental) e OHSAS 18001 (gestão de saúde e segurança) dos sistemas de gestão de SMS
das nossas unidades de operação no Brasil e no exterior. Em 2014, todo o petróleo refinado
no País foi processado em unidades certificadas.

Segurança
Aprovamos, em 2014, o Plano de Redução de Acidentes. Com custo previsto de R$ 200
milhões e prazo de implementação de 12 meses, o plano é composto de 170 ações
distribuídas por todas as áreas e agrupadas em quatro dimensões: Liderança, Qualificação e
Experiência, Gestão de Contratadas e Gestão da Rotina Operacional.
Como resultado de ações que eram executadas e foram incorporadas ao plano e do
desenvolvimento de novas medidas, melhoramos os seguintes indicadores de segurança:
•

Taxa de Ocorrências Registráveis - redução de 10,4% na comparação com 2013,
equivalente a 1.330 trabalhadores.

•

Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - diminuição de 4% no
acumulado anual em relação a 2013, equivalente a 100 trabalhadores..

Apesar da melhoria desses indicadores de desempenho, registramos dez fatalidades em
2014. Para prevenir a ocorrência de acidentes graves, continuamos desenvolvendo ações
para aumentar a segurança de processos, incluídos investimentos na capacitação do corpo
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..

têcniéo, r"ealização de estudos de riscos e estabelecimento de indicadores reativos e
proativos específicos para cada área de atuação.

Vazamento de petróleo e derivados
Os derramamentos de petróleo e derivados atingiram 69,5 m3 em 2014- 63% a menos que o
volume registrado no ano anterior e 85% abaixo do Limite de Alerta fixado para o ano, de 470
m' . Os níveis de derramamento continuaram bem inferiores a 1m3 por milhão de barris de
petróleo produzido, constituindo-se em excelente resultado no panorama da indústria
mundial de óleo e gás.
A criação de uma sistemática de comunicação, tratamento e registro de vazamentos tornou
possível o monitoramento diário dos incidentes, de seus impactos e das providências de
mitigação. Além disso, a continuidade das ações que compuseram o Plano Vazamento Zero,
instituído em 2012, permitiu otimizar os processos de gestão e reduzir o risco dessas
ocorrências em nossas operações.

Vazamento de petróleo e derivados (m 3)
667,7

(vazamento de volumes maiores que 1 barril que
atingiram o meio ambienle)

387,3

233,8

187,5
69.5

2010

2011

2012

2013

2014

Resposta a vazamentos
Mantivemos padrões, procedimentos e planos de respostas a vazamentos estruturados em
níveis local, regional e corporativo. Para atuar de modo eficaz nessas situações, dispomos
dos seguintes recursos materiais: 36 embarcações para recolhimento de óleo, 113
embarcações de apoio e outros veículos, 270 recolhedores de óleo, cerca de 92 mil metros de
barreiras de contenção, 118 mil metros de barreiras absorventes e 113 mil litros de
dispersantes químicos, além de outros itens. Esses recursos são distribuídos nos 12 Centros
de Defesa Ambiental, que contam com 11 bases avançadas, e nos Centros de Resposta a
Emergência distribuídos por mais de 21 cidades brasileiras.
Somos associados à Oi! Spill Response Limited, organização especializada em prover e
complementar recursos para dar uma resposta eficaz a vazamentos de petróleo, com
atuação em escala global. Em 2014, realizamos 22 exercícios simulados de âmbito regional,
incluindo treinamentos de resposta a vazamentos.
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Para aumentar cada vez mais a ecoeficiência de nossas operações, buscamos a utilização
racional de água. energia e demais insumos e fazemos a gestão das emissões atmosféricas e
da geração de resíduos e efluentes. Nosso objetivo é reduzir ao mínimo os impactos das
atividades sobre o meio ambiente.
Avaliamos sistematicamente, nos projetos de investimentos, os pnnc1pais riscos nas
dimensões segurança, meio ambiente, eficiência energética e saúde. Os resultados dessas
avaliações são acompanhados periodicamente pelos nossos comitês de SMS e de Auditoria
do Conselho de Administração (CA). sendo verificados o alinhamento às orientações
corporativas e o cumprimento das recomendações do Plano de Gerenciamento e Mitigação
de Riscos. Em 2014, emitimos 50 pareceres técnicos de SMES para projetos de investimento e
submetemos à apreciação dos comitês do CA a avaliação do alinhamento àqueles pareceres
de 32 projetos aprovados pela Diretoria Executiva.

Recursos hídricos e efluentes e biodiversidade
Reutilizamos 24 milhões de m3 de água em 2014- volume suficiente para abastecer uma
cidade de 600 mil habitantes durante um ano. A economia resultante das ações de
racionalização e de reuso contribuiu para garantir a segurança do abastecimento necessário
às nossas operações. Avaliamos os riscos de escassez de água nas áreas onde nossas
unidades estão instaladas, fornecendo subsídios para ações e investimentos para a
mitigação desses riscos.
Elaboramos o Relatório Anual de Biodiversidade, centralizando a coleta e a consolidação de
informações sobre a gestão de riscos e impactos à biodiversidade.

Emissões atmosféricas, mudança do clima e eficiência energética
Nos últimos anos. expandimos nossas atividades em quase todos os segmentos de negócio,
o que acarreta o crescimento das emissões atmosféricas de gases de efeito estufa- GEE.
Mesmo assim, conseguimos reduzir a intensidade de emissões de GEE em nossos processos
por meio de diferentes iniciativas, com destaque para a modernização das instalações,
utilização de equipamentos mais eficientes e padronização de projetos e de práticas
operacionais, além de investimentos em pesquisa e tecnologia.
Nossas atividades em 2014 geraram um aumento de 5% nas emissões de GEE em relação a
2013, devido principalmente ao maior despacho termelétrico no período.

Saúde
Realizamos anualmente ações voltadas à promoção da saúde em nível corporativo e nas
unidades organizacionais. orientadas pelo monitoramento de indicadores estratégicos de
saúde e pela análise do perfil epidemiológico da nossa população.
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o
>;eEsse perfil. obtido por meio dos dados coletados durante os exames ocupacionais ::Jn'1
associado às características das atividades dos empregados, norteia o planejamento dessas
ações.
Acompanhamos, por meio do indicador Percentual de Tempo Perdido, a evolução do
absenteísmo por acidentes e por doenças e suas principais causas, relacionados ou não ao
trabalho. Esse acompanhamento estratificado influencia as ações de saúde. Em 2014, o
Percentual foi de 2,36%, inferior ao Limite de Alerta de 2.41% estabelecido para o ano.

Responsabilidade Social
Investimentos Sociais
Aplicamos R$ 404,9 milhões em 996 projetos sociais, ambientais e esportivos educacionais
em 2014. Para alinhar os investimentos sociais de nossas unidades às diretrizes e
procedimentos corporativos, elaboramos a Sistemática de Investimentos Socioambientais
do Sistema Petrobras.
A metodologia que adotamos, incorporando as dimensões social. ambiental e socioesportiva,
proporciona mais eficiência e mais transparência a análise, seleção, aprovação,
acompanhamento e avaliação dos projetos. Isso possibilita o aprimoramento da
sistematização e medição dos resultados para a empresa e dos benefícios para a sociedade.
Deverão ser destinados R$ 45 milhões aos projetos esportivos educacionais, que tiveram sua
segunda seleção pública em 2014. Dos 1.421 inscritos, 34 foram escolhidos e passaram a
integrar nossa carteira de projetos.

Programa Petrobras Agenda 21 e integração com as comunidades do entorno
Concluímos a implantação da primeira fase do Programa Petrobras Agenda 21, que incentiva
o debate das prioridades e soluções para o desenvolvimento sustentável das comunidades
com alta vulnerabilidade social no entorno de nossas unidades. Foram entrevistadas 66.287
famílias e gerados 180 diagnósticos socioambientais sobre as condições de 203
comunidades, em 86 municípios.

Integração da Responsabilidade Social nos projetos de investimento
Desenvolvemos uma metodologia para a gestão de responsabilidade social nos nossos
projetos de investimento, a fim de integrar o tema aos processos decisórios e à rotina de
nossos negócios. A iniciativa teve o objetivo de garantir a gestão proativa de
responsabilidade social. desde a fase de concepção do empreendimento, passando pela
execução e operação até o seu encerramento. Além de contribuir para minimizar riscos
sociais, essa integração ajuda a atender às expectativas operacionais geradas pelos projetos
e a construir relações benéficas para o negócio e a sociedade.
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Mais informações sobre responsabilidade social e ambiental podem
Relatório
de
Sustentabilidade,
publicado
anualmente
e
http://www.petrobras.com.br

Pesquisa e Desenvolvimento
O avanço tecnológico é vital para a sustentabilidade do crescimento da Petrobras, que
desenvolve permanentemente novos processos, sistemas e produtos a f im de que sejam
incorporados às atividades. A pesquisa e desenvolvimento (P&D} merecem, por isso, atenção
especial no nosso programa de investimentos, já que desempenham papel imprescindível
para o cumprimento do Plano de Negócios e Gestão.
Em 2014, o Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes} recebeu
aportes que totalizaram R$ 1,7 bilhão e finalizou o ano com uma carteira de 752 projetos de
P&D. O Cenpes possui 1.862 empregados- 1.384 dedicados à Pesquisa e Desenvolvimento e
309, à Engenharia Básica dos projetos. Entre os pesquisadores, 17% têm título de doutorado
e 32%, de mestrado. De forma co laborativa, o Cenpes se articula com mais de 1DO
universidades e instituições de pesquisa nacionais e estrangeiras, fornecedores e outros
parceiros. Em 2014, aplicou R$ 449 milhões em instituições nacionais de Ciência e Tecnologia
na área de P&D com ênfase em petróleo e gás.
Além de atender às nossas demandas operacionais, as inovações produzidas com base nas
carteiras de projetos das áreas tecnológicas geram ganhos de produtividade e contribuem
para os nossos resultados. Proporcionam também o aumento de eficiência, graças à
otimização de processos. técnicas e métodos. Os benefícios dessas inovações ultrapassam as
nossas fronteiras e se estendem à sociedade. Entre eles, o fortalecimento da indústria local.
a redução das necessidades de importação de petróleo, derivados e equipamentos, a
diminuição das emissões de gases e particulados na atmosfera e o melhor aproveitamento
dos recursos naturais.
Os projetos de P&D têm origem em um conjunto de processos coordenados por comitês que
estabelecem os direcionadores e os desafios tecnológicos a serem superados, de acordo com
nossas grandes escolhas. As carteiras de projetos de P&D são estruturadas em programas
tecnológicos. que visam ao atendimento de objetivos específicos dentro de prazos préfixados.
Em 2014, os programas relacionaram-se às seguintes áreas: Exploração, Modelagem de
Bacias em 3D; Refino (com foco em maximização de derivados médios e de gasolina};
Inovação em Combustíveis e Lubrificantes; Transporte; Biocombustíveis; Otimização,
Confiabilidade e Eficiência Energética; Gás Natural; Redução de Emissões; Tratamento, Reuso
e Minimização do Consumo de Água; Desenvolvimento da Produção do Reservatório Pré-sal;
Recuperação Avançada de Petróleo; Águas Profundas; Logística; e Gerenciamento de C02 no
desenvolvimento do Pré-sal.
Para mensurar o desempenho das carteiras de projetos, fizemos o acompanhamento de
marcos críticos, definidos como eventos significativos que caracterizam uma etapa do
desenvolvimento tecnológico.
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•

Primeira interpretação dos dados em 4D do sistema de aquisição sísmica permanente
do Campo de Jubarte (Bacia de Campos). O trabalho resultou na mudança de locação
de um poço produtor, agregando seis milhões de barris de óleo à produção prevista,
com ganho equivalente a R$ 156 milhões;

•

Determinação mais precisa da acidez da água de injeção produzida para os
reservatórios do pré-sal, por meio de ensaios laboratoriais e modelagem numérica.
Com isso, foi possível selecionar materiais de metalurgia mais adequados e reduzir
custos. A economia estimada é de US$ 112 milhões somente nos poços dos projetos
de desenvolvimento da Cessão Onerosa;

•

Aplicação de ferramenta de desconexão elétrico-hidráulica de fundo de poço no
Campo de Carapeba li (Bacia de Campos), abreviando em 25% o tempo de substituição
da coluna de produção em poços com completação inteligente. A estimativa é de
redução de quatro dias de intervenção em cada um dos 150 poços do gênero previstos
para a Bacia de Santos nos próximos anos, gerando uma economia de USS 3.4 milhões
por poço;

•

Desenvolvimento de método de redirecionamento da injeção de gás em coluna de
produção em poços com gas lift. permitindo redução da perda de carga no ponto de
injeção de gás, com ganhos de produção de 2% a 3% em poços de média e alta vazão;

•

Desenvolvimento de melhorias no processo de fracionamento nas torres de vácuo,
por meio da diminuição de contaminantes no gasóleo leve de destilação a vácuo,
tornando possível seu uso para a produção de diesel. A estimativa é de aumento de
3% no volume de diesel- um ganho potencial de cerca deUS$ 38 milhões por ano;

•

Desenvolvimento de processo de incorporação do aditivo N-Butyl-Thiophosphoric
Triamide (NBPT)- à ureia agrícola da Fábrica de Fertilizantes do Paraná (Fafen-PR). O
composto retarda a degradação da ureia, permitindo que seja absorvida pelo solo por
mais tempo. É possível reduzir a perda do fertilizante de 70% para até 20%.

A concentração de especialistas de todas as nossas áreas de atuação habilita o Cenpes a
atuar também na prestação de serviços de Assistência Técnica para solução de problemas
identificados nas operações, buscando ganhos de eficiência, otimização operacional e
redução de custos.
Como exemplo, a identificação das causas da vibração elevada nas tubulações de fiare e vaso
de tocha da P-58, evitou perdas na produção de 35 mil bpd de óleo. Destaca-se também o
desenvolvimento de módulo logístico para programa computacional. que possibilita redução
do tempo na construção de poços do pré-sal, gerando economia na ordem de US$ 4 milhões
por poço.

Recursos Humanos
Nosso Plano de Negócios e Gestão apresenta vários desafios para a área de Recursos
Humanos (RH). Precisamos prover os talentos necessários, tanto em competência quanto em
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quantidade, e garantir a satisfação, o comprometimento e a produtividade de todos os
empregados a fim de atender aos nossos objetivos. Por isso, estabelecemos como prioridade
para os próximos anos os seguintes temas de RH: gestão do conhecimento, a lto desempenho
e produtividade, mobilidade, planejamento da força de trabalho, desenvolvimento
estruturado de empregados e desenvolvimento e sucessão gerencial.

Evolução do efetivo
O Sistema Petrobras encerrou o ano de 2014 com 80.908 empregados- número 6,04% menor
que o efetivo de 2013. Foram admitidos 726 empregados na Petrobras Controladora.
Efetivo eor Região

2014

2013

Petrobras Controladora
Sudeste
Sul
Nordeste
Norte
Centro-Oeste

58.618
41.207
2.836
12.818
1.282
475

62.692
43.309
2.949
14.651
1.413
370

Emeresas Controladas- Brasil
Sudeste
Sul
Nordeste
Norte
Centro-Oeste

15.293
9.546
1.852
2.606
667
622

15.903
9.679
2.157
2.746
672
649

6.997

7.516

Total Sistema Petrobras

80.908

86.111

Rotatividade
Petrobras Controladora
Empresas Controladas- Brasil
Empresas Controladas- Exterior

2014
4,73%
9,04%
33,96%

2013
2,43%
7,84%
30,20%

Nível Educacional
Petrobras Controladora
Nível médio
Nívelsueerior

2014
58.618
36.188
22.430

2013
62.692
39.363
23.329

Emeresas Controladas- Exterior

Gastos com pessoal
No Sistema Petrobras, os gastos com pessoal totalizaram R$ 31 bilhões, um aumento de
13%. São compostos por salários, participações nos lucros ou resultados, benefícios, plano
de aposentadoria e pensão, plano de saúde e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
As principais causas dessa variação foram o custo das indenizações decorrentes do
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Programa de Incentivo ao Desligamento (PIDV) e o crescimento da folha de pagamento
devido ao reajuste salarial com ganho real médio de 2.7%, além de efeitos vegetativos em
virtude de anuênios e progressões de carreira.
Para mais informações sobre benefícios concedidos aos empregados, consulte a nota
explicativa 22 das demonstrações contábeis neste Relatório da Administração.

Programa de Movimentação Interna de Empregados (Mobiliza)
O programa tem o objetivo de compatibilizar as nossas necessidades com os interesses dos
empregados, de forma a atender ao Plano de Negócios e Gestão. O Mobiliza oferece aos
empregados oportunidades de movimentação interna para áreas que necessitam de efetivo,
reduzindo custos com novas admissões. Em 2014, foram movimentados 629 empregados.

Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV)
O objetivo do programa é adequar nosso efetivo aos desafios do PNG. Desenvolvido com
base em princípios de gestão do conhecimento, sucessão gerencial e continuidade
operacional, para que possamos reter o conhecimento, o PIDV permitiu o desligamento
planejado e sistêmico dos empregados inscritos.
O programa contou com 6.831 ações de gestão do conhecimento, sustentadas em projetos e
práticas corporativas, como inventários do conhecimento, narrativas, mentorias e rodízios
técnicos, entre outras.
O público-alvo do PIDV foram os empregados com idade igual ou superior a 55 anos que se
aposentariam até 31 de março de 2014. Dos 12.196 que estavam nessa condição, 8.298
tiveram as inscrições validadas e classificadas em categorias com prazos para desligamento
até maio de 2017. Em 2014,4.936 empregados se desligaram pelo programa.
O total de indenizações e vantagens da Petrobras Controladora foi estimado em R$ 2,64
bilhões. O retorno financeiro do programa, até 2018, foi previsto em R$ 12,7 bilhões.

Desenvolvimento de Recursos Humanos
Em 2014, realizamos grandes avanços no nosso modelo de educação corporativa,
implementando iniciativas como a criação de laboratórios, simuladores e ambientes virtuais
de aprendizagem.
Como parte desse esforço, os aportes no desenvolvimento dos profissionais totalizaram R$
236,4 milhões. Tivemos aproximadamente 226 mil participações em cursos de educação
continuada no País e no exterior, com média de 65,5 horas de treinamento por empregado.
Na área de Exploração e Produção, nossos programas de caráter formativo e prático para o
corpo técnico de nível superior registraram mais de 14 mil participações. Para a área de
Abastecimento, elaboramos, com apoio da Universidade Petrobras, o Manual de Solução de
Problemas de Processos de Refino, que contempla 41 processos e registra experiências
relacionadas a questões operacionais das refinarias.
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Nas ãreas de Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Eficiência Energética, promovemos 374 Ql
cursos de prevenção de acidentes, com cerca de sete mil participações. Registramos também
mais de 31 mil participações em ações de treinamento nas áreas de gestão e de negócios.
Cerca de cinco mil empregados foram capacitados em programas de desenvolvimento de
competências corporativas e quatro mil gestores participaram de programas de
desenvolvimento gerencial.

Gestão do conhecimento
Identificar, criar, preservar, compartilhar e aplicar o saber acumulado são processos que
conferem à gestão do conhecimento uma abordagem segura e rentável, em linha com nossas
grandes escolhas, que apontam caminhos para alcançarmos a Visão 2030. Para assegurar a
retenção e a disseminação de conhecimentos críticos, específicos e estratégicos, contamos
com o Programa Mentor Petrobras, do qual participam 1.557 empregados.
Em pesquisa aplicada a empresas de administração pública, pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada {lpea), figuramos entre as cinco melhores companhias em estágio
avançado na implantação de práticas de Gestão do Conhecimento, evidenciando a
importância desse tema para a nossa estratégia.

Gestão de Ambiência
A Pesquisa de Ambiência é uma etapa fundamental de nosso processo de gestão da
ambiência organizacional. Por meio do levantamento das percepções e das expectativas dos
empregados, podemos identificar oportunidades de melhorias nas condições e nas relações
de trabalho.
Na última edição da pesquisa, a Petrobras controladora registrou um índice de participação
de 73,9%, totalizando 41 .670 respondentes.
Como resultado, tivemos o aumento do Índice de Satisfação dos Empregados (ISE), que
sintetiza os aspectos relacionados ao clima organizacional, em um ponto percentual,
atingindo 70%. A meta estipulada era de 69%.
Registramos o mesmo resultado no Nível de Comprometimento com a Empresa {NCE) em
71 %,valor que representa a meta estipulada para esta edição da pesquisa.

Informações sobre a prestação de outros serviços que não sejam de auditoria
externa pelo auditor independente -Instrução CVM 381/2003
Nossos instrumentos de gestão empresarial são pautados em nossos Código de Ética e
Código de Boas Práticas e nas Diretrizes de Governança Corporativa.
O artigo 29 do nosso Estatuto Social determina que os auditores independentes não poderão
nos prestar serviços de consultoria durante a vigência do contrato de auditoria.
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C-ontratamos a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a prestação de
serviços técnicos especializados em auditoria contábil para os exercícios sociais de 2012,
2013 e 2014.
Durante o exercício de 2014, a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes nos
prestou os seguintes serviços, incluindo nossas subsidiárias e controladas:

RS mil
Auditoria Contábil
Auditoria SOX
Serviços adicionais relacionados à auditoria
Auditoria Tributária
Total dos serviços

19.157
1.496

373
775
21.801

ANÁLISE FINANCEIRA
A Petrobras apresenta a análise financeira sobre suas demonstrações consolidadas, exceto
quando indicado em contrário.

Resumo Econômico-Financeiro
R$ milhões

Receita de vendas
Lucro bruto

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, das participações e impostos
Resultado financeiro líquido
EBITDA ajustado- R$ milhões 1
Lucro líquido (prejuízo) consolidado atribuível aos acionistas da Petrobras
Lucro (prejuízo) líquido por ação 2
Valor de mercado (Controladora)
Marge11 bruta(%)
Marge11 operacional(%) 3
Marge11líquida (%)
Marge11 do EBITDA ajustado (%) 4
Ativo Total
Investimentos, Imobilizado e Intangível
Endividamento Líquido 5
Patrimônio Líquido
Relação Capital Próprio I Capital de Terceiros líquido 6

337.260
80.437
(21.322)
(3.900)
59.140
(21.587)
(1,65)
127.506

304.890
69.895
34.364
(6.202)
62.967
23.570
1,81
214.688

11
15
(162)
37
(6)
(192)
(191)
(41)

24
(4)
(6)
18

23
11
8
21

1
(15)
(14)
(3)

793.375
608.248
282.089
310.722
43/57

752.967
585.616
221.563
349.334
49/51

4
27
(11)

1A Companhl;a di\lufga o EBITOA ajustado conforme Jn<.itn;ção CVM n.• S27 de 4 de outubro de 2012, tAlculado como sendo o resultAdo liquido do periodo acrest;ldo dos ulbutos sob1e o
lucro, remltado financeiro liquido, depredação e amortização, além da participação em investimentos e do lmpaJtment. A divul9dçlo do EBITOA ajustado tem como objetvo proporc~onar
lnforma~áo <>upll"me:ntat sobre <tua tapõlcidade de pagamento de dividas, de rea.ll:taÇ.ão l" manuu~nçlo de seus inve<>tlmtntos e- de cobrir sua necessidade de capital deo giro. O EBITOA
ajustado não Euma medfda definida pelas práticas cont.\bels Internacionais (!FRSl e pode não sercompa.r.ivel com o mesmo ind1cador divulgado por outras empre'!ias.
.l Lucro lkjuldo (prejuíto) por ação calculado com base na média ponderada da quantidade de ações.
! Par• o cálculo foi conskferado o luc.ro (prejuf.to} antes do resultado financeiro, das partkJpaç6es e Impostos. excluindo do cálculo a baixa de gastos adiclon.als capit•!lzados
1ndevldsTiente
"A Hatg!m do EBITDA ajustado é lgual ao ES!TOA ajustado dividido pela receita de vendas.
5 A medida endivid•mento liquido não está prevista nas normas internadonais de contabilidade -IFRS e não deve ser consldl!radalsotadamente ou em substituição .ao endividamento
total de lor190 prazo, calculado de acordo com IFRS. O câtculo do endivldamPnto Líquido n.iio deve ser base de ~omparação com o endlvidamPnto líquido de outras emp·esas, contudo a
Admíni~lraç1o acredita qtJe é: uma informá~o suplementar que ajuda os Investidores a avaliar a ftquldez e au)(tlJa a g~tão da alavancagem.
' Capitalde terceiros trqufdo de cal;ca e aplicações financeiras.
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RECONCILIAÇÃO DO EBITDA
R$ milhões

Lucro Liquido (prej uízo)
Resultado Financeiro Liquido
Imposto de renda e contribuição social
Depreciação. depleção e amortização
EBITDA
Resultado de participações em investiment os
l mpairment
Baixa de gastos adicionais capitalizados
indevidamente
EBITDA ajustado

(21.924)
3.900
(3.892)
30.677
8.761

23.007
6.202
5.148
28.467
62.824

(195)
(37)
(176)
8
(86)

(451)
44.635

(1.095)
1.238

59

6.194
59.140

62.967

(6)

Especificamente em 2014, a Companhia optou por excluir a baixa de gastos adicionais
capitalizados indevidamente no âmbito da "Operação Lava Jato" do cálculo do EBITDA
ajustado, por entender que este item não afeta a geração futura de caixa, assim como a
posição atual de caixa da Companhia, contribuindo. dessa forma, para o fornecimento de
uma informação mais adequada a respeito de seu potencial de geração bruta de caixa.
PRINCIPAIS COTAÇÕES E PREÇOS MÉDIOS

-

R$ milhões

Cotações
Brent (US$/bbl)
Dólar médio de v enda (R$)
Dólar final de venda (R$)
Variação- Dólar final de venda(%)
Selic- Taxa média(%)
Indicadores de preços médios
Derivados básicos- Mercad o interno (R$/bbl)
Preço de venda - Brasil
. Petróleo (US$/bbl) 7
. Gás natural (US$/bbl)
Preço de venda - Internacional

. Pet róleo (US$/bbl)
. Gás natural (USS/b bl)
1 Média dospreçO'i dil5uporta~ôes e dos preços interrrosde traosferincia d•

108,66
2,16
2,34
14,60
8,19

(9)
9
13
(1)

226,52

209,17

8

87.84
47,93

98.19
47,68

(11)

82.n
21.18

89.86

(8)

21.08

o

98.99
2,35
2,66
13.40
10,86

3

1

área de E&P para a ârea de Abastecimento.

Volume de vendas
O volume de vendas no mercado interno foi 4% superior, destacando-se os seguintes
produtos:
• Diesel (aumento de 2%) - maior consumo em obras de infraestrutura; crescimento da
frota de veículos leves a diesel (van, pick up e SUV) e maior consumo por parte das
termelétricas complementares do Sistema Interligado Nacional (SIN);
• Gasolina (aumento de 5%) - crescimento da frota de veículos associado à vantagem
do preço da gasolina em relação ao etanol em diversos estados, além do aumento
do consumo das famílias. Estes fatores foram parcialmente compensados pelo
aumento do teor de etanol anidro na gasolina C de 20% para 25%;
• Óleo

combustível

(aumento

de

21 %)
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VOLUME DE VENDAS- mil barris/dia

Dies el
Ga solina
Óleo combustível
Nafta
GLP
QAV
Outros
Total de derivados
Atcoóii , nitrogenados renováveis e out ros
Gás natural
Total mercado int erno
Exportação

Vendas internacionais
Total mercado externo
Total geral

1.001
620
119
163
235
110
210
2.458
99
446
3.003
393
571
964
3.967

984
590
98
171
231
106
203
2.383
91
409
2.883
395
514
909
3.792

21
(5)
2
4
3
3
9

9
4
(1)
11
6

5

lmpairment
Mudanças no contexto dos negócios da Companhia, com a redução das receitas operacionais
esperadas no futuro devido ao declínio dos preços do petróleo, a desvalorização do Real e o
impacto da "Operação Lava Jato", estimularam uma revisão das perspectivas futuras da
Companhia e, consequentemente, levaram à necessidade de redução do ritmo de seus
investimentos.
Como resultado, a Companhia apurou impairment de R$ 44.636 milhões no exercício de 2014,
principalmente em ativos de: i) refino no país (R$ 30.976 milhões), devido à avaliação dos
projetos do 2° trem da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) e do Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro (COMPERJ) separadamente da unidade geradora de caixa do refino, tendo em
vista a postergação desses projetos por extenso período de tempo, motivada por medidas de
preservação do caixa e problemas na cadeia de fornecedores oriundos das investigações da
"Operação Lava Jato". As perdas resultaram de problemas no planejamento dos proj etos,
utilização de taxa de desconto com maior prêmio de risco, postergação da expectativa de
entrada de caixa e menor crescimento econômico; ii) exploração e produção de petróleo e gás
natural (R$ 10.002 milhões). reflexo do declínio nos preços do petróleo; e iii) petroquímica
(R$ 2.978 milhões), em decorrência do cenário de redução na demanda e nas margens.

"Operação Lava Jato" e seus reflexos na Companhia
A Companhia reconheceu no terceiro trimestre de 2014 uma baixa no montante de R$ 6.1 94
milhões de gastos capitalizados referente a valores que a Petrobras pagou adicionalmente
na aquisição de ativos imobilizados em períodos anteriores.
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De acordo com depoimentos obtidos no âmbito de investigações criminais conduzidas pelas
autoridades brasileiras, que se tornaram públicos a partir de outubro de 2014, altos
executivos da Petrobras conspiraram com empreiteiras, fornecedores e outros envolvidos
para estabelecer um cartel que, entre 2004 e abril de 2012, sistematicamente impôs gastos
adicionais nas compras de ativos imobilizados pela Companhia. Dois ex -diretores da
Companhia e um ex- gerente executivo, que não trabalham para a Petrobras desde abril de
2012, estavam envolvidos nesse esquema de pagamentos. Os valores pagos adicionalmente
pela Companhia foram utilizados pelas empreiteiras, fornecedores e intermediários agindo
em nome dessas empresas para financiar pagamentos indevidos a partidos políticos,
políticos eleitos ou outros agentes políticos, empregados de empreiteiras e fornecedores, os
ex-empregados da Petrobras e outros envolvidos no esquema de pagamentos indevidos. A
Companhia não realizou qualquer pagamento indevido.
A Petrobras acredita que os valores que foram pagos a mais em decorrência do referido
esquema de pagamentos indevidos não deveriam ter sido incluídos no custo histórico do seu
ativo imobilizado. Contudo, a Companhia não consegue identificar especificamente os
valores de cada pagamento realizado no escopo dos contratos com as empreiteiras e
fornecedores que possuem gastos adicionais ou os períodos em que tais pagamentos
adicionais ocorreram. Como resultado, a Petrobras desenvolveu uma metodologia para
estimar o valor total de gastos adicionais incorridos em decorrência do referido esquema de
pagamentos indevidos para determinar o valor das baixas a serem realizadas, representando
em quanto seus ativos estão superavaliados como resultado de gastos adicionais cobrados
por fornecedores e empreiteiras e utilizados por eles para realizar pagamentos indevidos.
O efeito total dos ajustes por área de negócio é apresentado a seguir:
U.jtffli.!.tJj
1.969
3.427
652
23
23

E&P
Abastecimento
Gás & Energia
Distribuição
Internacional
Corporativo
Total

100
6.194

Detalhes da metodologia utilizada para o ajuste bem como outras informações sobre a
"Operação Lava Jato" estão disponíveis na nota explicativa 3 das Demonstrações Contábeis.

Resultados Consolidados
A Companhia apresentou um prejuízo consolidado de R$ 21.587 milhões, que, em relação ao
lucro apurado no exercício de 2013, R$ 23.570 milhões, reflete principalmente os seguintes
fatores:

Lucro bruto
Superior em 15% (R$ 10.542 milhões), com destaque para:
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Receita de vendas de R$ 337.260 milhões, 11% superior, refletindo:
•

Maiores preços nas vendas de derivados no mercado interno devido aos reajustes de
diesel e gas olina em 2013 e em 07 de novembro de 2014 e ao efeito da depreciação
cambial (9%) sobre os preços dos derivados atrelados ao mercado internacional, além
dos maiores preços de energia e gás natural;

•

Aumento da demanda de derivados no mercado interno (3%), principalmente diesel
(2%), gasolina (5%) e óleo combustível (21%), e maior volume de petróleo exportado
(12%), parcialmente compensados pela menor exportação de derivados (15%).

•

Custo dos produtos vendidos de R$ 256.823 milhões, 9% superior, retratando:
•

Efeito da depreciação cambial sobre os gastos com importações e participações
governamentais;

•

Aumento de 3% no volume de vendas de derivados no mercado interno e maior
volume de importação de gás natural liquefeito para atendimento da demanda;

•

Maiores gastos com aquisição de energia elétrica em função do aumento do preço de
liquidação das diferenças- PLD.

Prejuízo antes do resultado financeiro, das participações e dos impostos
Prejuízo antes do resultado financeiro, participações e impostos de R$ 21 .322 milhões,
comparado ao lucro de R$ 34.364 milhões em 2013, decorreu de:
•

lmpairment de ativos (R$ 44.636 milhões);

•

Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente (R$ 6.194 milhões);

•

Provisão para perdas com recebíveis do setor elétrico (R$ 4.511 milhões);

•

Baixas dos valores relacionados à construção das refinarias Premium I e 11 (R$ 2.825
milhões);

•

Provisionamento do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (R$ 2.443
milhões);

•

Provisão para abandono de áreas (R$ 1.128 milhões);

•

Devolução de campos à ANP (R$ 610 milhões); e

•

Revisão do plano atuarial (R$ 506 milhões), compensados parcialmente pelo aumento
do lucro bruto.

Resultado financeiro líquido
Despesa financeira líquida de R$3.900 milhões, inferior em R$ 2.302 milhões decorrente de:
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Redução da perda cambial sobre a menor exposição passiva líquida em dólar;
Ganho cambial decorrente da valorização do dólar em relação a outras moedas,
principalmente ao euro;
•

Atualização monetária de contingência ativa referente aos valores de PIS e COFINS
recolhidos indevidamente sobre receitas financeiras no período de fevereiro de 1999 a
dezembro de 2002;

•

Atualização monetária dos contratos de confissão de dívida referentes aos recebíveis
do setor elétrico; e

•

Maiores despesas com j uros devido à elevação do endividamento.

Parte desses efeitos foi compensada por maiores despesas com juros devido à elevação do
endividamento.

Resultado por Área de Negócio
A Petrobras é uma companhia que opera de forma integrada, sendo que a maior parte da
produção de petróleo e gás é oriunda da área de Exploração e Produção, e transferida para
outras áreas da Companhia.
Na apuração dos resultados por área de negócio são consideradas as transações realizadas
com terceiros e entre empresas do Sistema Petrobras, além das transferências entre as áreas
de negócio valoradas por preços internos de transferência definidos através de
metodologias fundamentadas em parâmetros de mercado.
LUCRO LÍQUIDO (PREJU!ZO) ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS DA PETROBRAS

R$ milhões

E&P
Abastecimento
Gás & Energia
Biocombustivel
Distribuição
Internacional

32.264
(38.927)
(936)
(298)
1.185
(3.204)

42.213
(17.734)
1.256
(254)
1.813
3.648

(24)
120
(175)
17
(35)
(188)

Exploração e produção
A redução do lucro líquido decorreu do impairment, da baixa de gastos adicionais
capitalizados indevidamente, do provisionamento do Programa de Incentivo ao
Desligamento Voluntário (PIDV), da provisão para abandono de áreas, das baixas de ativos
por devolução de campos e dos maiores gastos com depreciação de equipamentos,
manutenção e intervenção de poços, afretamentos de plataformas, materiais e pessoal, além
do fato do ano anterior ter sido beneficiado pelo ganho obtido com a venda da participação
total no projeto offshore Parque das Conchas (BC-10). Estes fatores foram compensados
parcialmente pelo aumento da produção de petróleo e LGN (5%).
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Abastecimento
O aumento do prejuízo decorreu do impairment, da baixa de gastos adicionais capitalizados
indevidamente. das baixas dos valores relacionados à construção das refinarias Premium I e li
e do provisionamento do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV),
compensados parcialmente pelos maiores preços médios de realização de derivados, em
função dos reajustes nos preços do diesel e da gasolina ao longo de 2013 e em 2014, e pela
maior produção de derivados (2%).

Gás e energia
O prejuízo decorreu dos maiores custos com importação de GNL e de gás natural para
atender a demanda do setor termelétrico. do reconhecimento do acordo referente à
execução do contrato de importação de gás natural boliviano, bem como da provisão para
perdas com recebíveis do setor elétrico, da baixa de gastos adicionais capitalizados
indevidamente e do provisionamento do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário
(PIDV). Estes fatores foram compensados parcialmente pelos maiores preços médios de
realização de energia elétrica, em função do menor nível dos reservatórios e consequente
elevação do PLD, e do ganho obtido com a venda da participação total na empresa Brasil PCH
S/A (R$ 646 milhões).

Biocombustível
O aumento do prejuízo decorreu, principalmente. das maiores perdas com participações em
investidas do setor de biodiesel e do provisionamento do Programa de Incentivo ao
Desligamento Voluntário (PIDV). Esses efeitos foram parcialmente compensados pela
redução das perdas nas operações de biodiesel e pelo menor ajuste ao valor de mercado dos
estoques.

Distribuição
A redução do lucro líquido decorreu das maiores despesas de vendas devido à provisão para
perdas com recebíveis do setor elétrico, bem como do provisionamento do Programa de
Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV). compensados parcialmente pelo aumento no
volume de vendas (7%) e pela maior margem média de comercialização de combustíveis (6%).

Internacional
O prejuízo decorreu do impairment referentes às atividades de E&P nos EUA e Bolívia e de
refino no Japão, ocasionada principalmente pela redução dos preços internacionais de
petróleo e derivados. além da provisão para perdas em investimentos na Venezuela, Equador
e África. Além disso, houve maior provisão para redução a valor de mercado dos estoques no
Japão e menor lucro bruto. principalmente nas operações de E&P, decorrente dos
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desinvestimentos ocorridos e da redução do preço das commodities. Houve ainda o ganho
apurado em 2013 com a venda de 50% da participação societária nas empresas da África.
Esses efeitos foram em parte compensados pelos ganhos provenientes das vendas de ativos
no Peru e de ativos terrestres na Colômbia, concluídas em 2014.

Liquidez e Recursos de Capital
FLUXOS DE CAIXA

RS milhões
Wi•i(MWOltiM
Disponibilidades ajustadas no início do período 8
Títulos públicos federais no início do período

46.257
{9.085)
37.172

48.497
{20.869)
27.628

Recursos gerados pelas atividades operacionais
Recursos utilizados em atividades de investimento
Investimentos em área de negócios
Receb imentos pela venda de ativos {desinvestimentos)
Investimentos em títulos e valores mobHiários
(=)Fluxo de caixa líquido

62.241
(85.208)
(81.795)
9.399
{12.812)
{22.967)

56.210
(76.674)
(98.038)
8.383
12.981
(20.464)

Finan"amentos líqu1dos
Captaçõe s
Amortizações
Dividendos pagos a acionistas
Participação de acionistas não controladores
Efeito de va riação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

35.134
72.871
(37.737)
(8.735)
{250)
3.885
44.239

33.176
83.669
(50.493)
{5.776)
(137)
2.745
37.172

Títulos públicos federais no fim do período
Disponibilidades ajustadas no fim do período 8

24.707
68.946

9.085
46.257

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

• A medi~a d'isponlbllldades iiJUStadas lntlui investimentos em titulos governam~nta1s eaplka(ôes finance1ras no extenor em Time Oeposits de institui(ões finanu:kas de primeira linha
com vem.imentos superiores a 3 meses a partir da data de ap!itaçâo, considerando a expectativa de realização desses investimentos no curto prazo. A medida díspornbltidades ajustadas
não nd prevista nas normas intrmcUtonais de contabitidade, não devendo ser constde-ada is-oladamente ou em substituição ao caixa e equtvalentes ele c.aix.a apurados em IFRS. Além
disso, a medida dlspombilidades ajustadas não deve 5et bau de comparaçlo com as disponibilidades ajustadas de outras empresas, contudo a Administração aettdita que ~ uma
fnforrna~lo suplementar que ajuda os Investidores a avaliar a liquidez e

auxJtia a gestãodJ.alavancagem.

Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de caixa e equivalentes de caixa aumentou 19% em
relação a 31 de Dezembro de 2013 e as disponibilidades ajustadas cresceram 49%. A
principal necessidade de recursos em 2014 foi para financiar os investimentos em áreas de
negócio e pagamento de dividendos. Tais recursos foram proporcionados por uma geração
de caixa operacional de R$ 62.241 milhões, captações líquidas no montante de R$ 35.134
milhões e desinvestimentos de R$ 9.399 milhões.
A geração operacional de caixa operacional aumentou 11 % em relação a 2013, principalmente
motivada pelo aumento no lucro bruto e redução dos estoques (R$ 5.979 milhões). Os
investimentos nos negócios da Companhia foram 17% inferiores em 2014, com destaque
para o recuo nos investimentos nas áreas de abastecimento (R$ 10.272 milhões) e E&P (R$
3.743 milhões). Os recursos oriundos da venda de ativos atingiram R$ 9.399 milhões, com
destaque para a venda das empresas Petrobras Energia Pe ru, Brasil PCH, In nova e Gasmig. O
volume de captações realizadas em 2014, líquidas de amortizações, foi de R$ 35.134 milhões,
destacando as emissões de notes no mercado de capitais de U.S.$ 13,6 bilhões, além das
captações de longo prazo no mercado bancário no Brasil e no exterior.
A capacidade de a Companhia investir seus recursos disponíveis tem sido limitada pela
redução das receitas operacionais esperadas no futuro devido ao declínio dos preços do
petróleo e em função da desvalorização do Real, que faz com que a necessidade de caixa para
cumprir com o serviço d e suas dívidas em moeda estrangeira no curto prazo aumente. Além
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disso, por diversas razões, incluindo o ambiente econômico atual do Brasil, a Petrobras não -:.:'
tem sido capaz de acessar o mercado de capitais. Como resultado, a Companhia
recentemente decidiu postergar projetos que foram impactados por complicações
decorrentes de insolvência de fornecedores, além da carência de fornecedores qualificados
disponíveis (resultante principalmente das investigações da Operação Lava Jato).
Em sua estratégia de ampliação de fontes de financiamento e como alternativa ao contexto
atual, a Companhia tem buscado acesso ao mercado bancário asiático e, ao longo de 2015,
considera utilizar fontes trad icionais de f inanciamento (bancos, ECAs e mercado de capitais)
para captar os recursos necessários. Além disso, o programa de desinvestimento deUS$ 13.7
bilhões contribuirá para o suprimento das necessidades de liquidez.

Endividamento
O endividamento consolidado, referente a empréstimos e f inanciamentos no país e no
exterior, atingiu R$ 351.035 milhões, conforme demonstrado a seguir:
ENDIVIDAMENTO CONSOLIDADO
R$ milhões

ijltiJ.itliiltl4•iiJW·\M
Endividamento curto p1azo 9
Endividamento longo prazo 10
Total
Disponibilidades
Títulos públicos federais e Time Deposits (vencimento superior a 3 meses)
Disponibilidades ajustadas
Endividamento líquido
Endividamento líquido/(endividamento líquido+patrimônio líquido)
Passivo total líquido 11
Estrutura de capital (capital de terceiros líquido I passivo total líquido)
Índice de Dívida Líquida/EBITDA ajustado

31.565
319.470
351.035
44.239
24.707
68.946
282.089
48%
724.429

18.782
249.038
267.820
37.172
9.085
46.257
221.563
39%
706.710

68
28
31
19
172
49
27
9
3

57%
4.77

51%
3.52

6
36

U.S.$ milhões

ijlfl4·1tliilf!4.iijWiÇM
Endividamento curto prazo
Endividamento longo prazo
Total

11.884
120.274
132.158

8.017
106.308
114.325

48
13
16

Endividamento líquido

106.201

94.579

12

11nclufArrtodamentos Mercantis Financeiros (RS 42milhões em 31.12.2014 e RS 38 milhões em 31.1Z:.21l13).
10

lntlui AmmdamentosMercantis Financeiros(R$ 148mllhões em 31.12',l014 e R$ 171 milhões em31.1.t 2013).

1I

Passi\'O tot.1lliquldo das dispo"ibilidades ajustadas.

O endividamento líquido do Sistema Petrobras em Reais aumentou 27% em relação a
31.12.2013, em decorrência de captações de longo prazo e do impacto da depreciação
cambial de 13,4%.

Obrigações Contratuais
A tabela a seguir resume nossas obrigações contratuais e os compromissos pendentes
consolidados em 31 .12.2014:
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OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
R$ milhões
Pagamentos com vencimento por Período

Itens do balanço patrimonial: 12
Obrigações de dívida
350.845
31.523
Com transferência de beneficios, riscos e controles de bens
190
12
Provisão de Abandono
1.181
21.958
32.716
Total dos itens do balanço patrimonial
372.993
Outros compromissos contratuais
Gás natura l ship or pay
10.529
1.876
Serviços contratados
240.374
77.278
Compromisso de compra de GN
27.311
4.714
Sen transfe rê ncia de benefícios, riscos e contro les de bens
314.505
38.898
Compromissos de compra
84.951
43.446
Total de outros compromissos
677.670
166.212
Total
1.050.663
198.928
12 Não inclui obrigações com beneficios pós-emprego. Consulte nota explicativa n° 22 das Demonstrações Contábeis

176.645
41
1.580
178.266

142.677
137
19.197
162.011

7.433
100.078
17.396
102.262
38.893
266.062
444.328

1.220
63.018
5.201
173.345
2.612
245.396
407.407

Ativos e Passivos sujeitos à Variação Cambial
A Companhia possui ativos e passivos sujeitos a variações de moedas estrangeiras, cuja
principal exposição é o real em relação ao dólar norte-americano. A partir de meados de maio
de 2013 a Companhia adotou a contabilidade de hedge para proteção de exportações futuras
altamente prováveis.
Em 31 de dezembro de 2014, estavam designados, como instrumentos de proteção,
obrigações no montante de US$ 50.858 milhões (R$ 135.088 milhões), correspondendo a 70%
da exposição cambial, conforme quadro abaixo:

-

MOVIMENTAÇÃO DO VALOR DE REFERENCIA (PRINCIPAL)

Designação em 31 de dezembro de 2013
Desig nação de instrumento de proteção
Realização por e xportações
Amortização de endividamento
Valor em 31 de dezembro de 2014

40.742
22.330
(5.764)
(6.450)
50.858

Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de variação cambial registrado em "outros resultados
abrangentes", no patrimônio líquido, foi de de R$ 26.670 milhões (R$ 17.602 milhões líquido,
de IR Diferido).
Os saldos de ativos e passivos em moeda estrangeira de subsidiárias e controladas no
exterior não são inseridos na exposição abaixo, quando realizados em moedas equivalentes
às suas respectivas moedas funcionais. Em 31 de dezembro de 2014, a exposição líquida da
Companhia é passiva. Portanto, uma apreciação do Real frente às demais moedas gera
receita de variação cambial, enquanto que uma depreciação do Real representa uma despesa
de variação cambial.
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ITENS
R$ milhões
Ativo

30.600
(222.279)
135.088
{56.591)

Passivo

Hedge Accounting
Total

16.853
{1 50.581)
95.443
(38.285)

Impostos e Participações Governamentais
A contribuição econômica da Petrobras, medida por meio da geração de impostos, taxas e
contribuições sociais correntes, totalizou R$ 71 .247 milhões.
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
R$ milhões

47.991
16.183
(5.635)
6.153
64.692
6.555
71.247

ICMS
PIS/COFINS
Imposto de Renda e C.S.s/tucro
Outros
Subtotat Pais
Contribuição Econômica- Exterior
Total

43.383
15.851
4.580
4.773
68.587
6.135
74.722

11
2
(223)
29
(6)
7
(5)

A estabilidade nas participações governamentais no País, refletiu o efeito da queda de 2%,
no preço médio de referência do petróleo nacional, sendo R$/bbl203.41 (US$/bbl87,14) no
período de janeiro a dezembro de 2014, contra R$/bbl 208,40 (US$/bbl 96,59) no mesmo
período de 2013, que compensou os efeitos do aumento da produção.

--

PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS

R$ milhões

Pais
Royatties
Participação Especial
Retenção de área
Subtotat País
Exterior
Total

15.474
14.803
164
30.441
1.148
31.589

15.057
15.161
170
30.388
913
31.301

3
{2)

(4)
26
1

GLOSSÁRIO:
Bioeletricidade: energia elétrica gerada a partir de matéria prima biológica renovável
(biomassa). A bioeletricidade da Petrobras Biocombustível é produzida em complexos de
geração elétrica anexos a usinas de etanol, que utilizam o bagaço da cana-de-açúcar como
insumo na produção de energia.
Bioprodutos: também chamados de químicos renováveis, são produtos comerciais obtidos
de matéria prima biológica renovável (biomassa), por meio de processos dedicados (ex:
plásticos verdes) ou como coprodutos do processo de fabricação de biocombustíveis (ex:
glicerina e ácidos orgânicos).
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Boe/d: barris de óleo equivalente por dia.
Bre nt: óleo usado como IJma das principais referências do mercado internacional de
petróleo. Os contratos de Brent Datado ou seus derivativos no mercado financeiro
referendam vários contratos de compra e venda de petróleo no mundo.
Ciclo combinado: turbinas a gás e a vapor associadas em uma única planta. ambas gerando
energia elétrica a partir da queima do mesmo combustível. Para isso. o calor existente nos
gases de exaustão das turbinas a gás é recuperado, produzindo o vapor necessário para o
acionamento da turbina.
Ciclo simples: turbina operando isoladamente.
Completação: fase da exploração do petróleo na qual se instala, no poço, o equipamento
necessário para trazer à superfície, controladamente, os fluidos desejados e permitir a
instalação de equipamentos de monitoração no poço.
Completação inteligente: conjunto de operações destinadas a revestir e equipar o poço para
produção ou injeção de água ou de gás, utilizando-se diferentes sensores de monitoramento
de poço e válvulas com atuação remota para controle da vazão produzida ou injetada.
Condensado: mistura de hidrocarbonetos em estado gasoso no reservatório que torna-se
líquida na superfície, em condições atmosféricas normais.
Destilados médios: produtos feitos a partir do petróleo como óleo diesel. querosene, naftas
e querosene de aviação.
Diesel S-10: combustível com 1O ppm (partes por milhão), tipo Euro V (de elevada qualidade
e baixíssimo teor de enxofre) e que segue especificações internacionais.
Etano! de segunda geração (2G): etano! de resíduos agrícolas, obtido por meio da
fermentação dos açúcares contidos na estrutura celulósica do bagaço de cana-de-açúcar. O
produto final é quimicamente idêntico ao etano! de 1" geração (de milho) ou avançado (de
cana). O diferencial desta tecnologia é aumentar a produção de etano! no mesmo hectare de
terra, com grande redução de emissão de COz em comparação aos biocombustíveis de
primeira geração.
FPSO: navio com capacidade para produzir, armazenar e escoar petróleo e/ou gás natural
para navios aliviadores.
Shale oil/gas: engloba indistintamente todas as rochas geradoras (folhelhos sílticos,
folhelhos silicosos, siltitos argilosos e margas) que se comportam como fonte, reservatório e
selo de petróleo. Sua produção demanda o emprego de fraturamento hidráulico.
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Gasôleo leve: uma das frações intermediárias do petrôleo. Na torre de destilação
atmosférica as frações se subdividem de acordo com seu ponto de ebulição. As frações
intermediárias do petróleo, como gasóleo leve, querosene e gasolina, saem na parte do meio
da torre de destilação atmosférica.
Gasolina A: combustível produzido em refinarias e composto 100% por petróleo.
Gasolina C: gasolina com adição de etano! anidro, destinada ao consumidor final.
Green Diesel: diesel produzido a partir de matérias-primas renováveis eque pode ser
misturado em qualquer proporção com o derivado de petróleo sem exigir mudança nos
motores. O processo de produção de green diesel da Petrobras Biocombustível em parceria
com a Galp gera um combustível limpo e similar em termos energéticos ao diesel derivado de
petróleo.
lmpairment: perda no valor de recuperação de ativos.
Índice de reposição de reservas: mede a reposição da produção por adições de reservas,
extensões, revisões de estimativas ou aprimoramento de recuperação.
Índice de reserva/produção: mede a longevidade das reservas provadas atuais considerando
constante o nível de produção.
Intermediário: óleo que sofreu algum processo de refino mas ainda não é produto final.
Assim, é refinado (processado) mais uma vez, até que se transforme em derivado.
Master Sales Agreement: contrato não vinculante que contém os termos e condições gerais
para a compra e venda de gás natural liquefeito.
Óleo-lucro: volume de óleo produzido deduzido aquele necessário para pagar os custos e
impostos.
Plano de Avaliação de Descoberta (PAD): documento contendo o conjunto de operações a
serem realizadas numa área onde ocorreu uma descoberta para avaliar a sua viabilidade
econômica. Um PAD deve ser submetido pelo concessionário para aprovação da Agência
Reguladora da Indústria de Petróleo e Gás.
Reexportação: operação na qual uma carga de gás natural liquefeito é importada e
posteriormente exportada do país.
Ring fence: área de exploração contígua a um campo onde já houve descobertas anteriores.
Selo Combustível Social: concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para o
produtor de biodiesel que usa matéria-prima proveniente de agricultura familiar.
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Tight Oil: petróleo produzido a partir do folhelho ou qualquer outra rocha com
permeabilidade muito baixa, utilizando técnicas similares à da produção de gás de xisto,
como a perfuração horizontal ou o fraturamento hidráulico. A produção de tight oil é
considerada um tipo não convencional de produção de petróleo.

WTI: a sigla WTI significa West Texas lntermediate e é usada para designar a corrente que
reúne a produção convencional terrestre de petróleos leves e de baixo teor de enxofre da
região do PADD3, nos Estados Unidos. O WTI é uma das principais referências para contratos
de compra e venda de petróleo na Bacia do Atlântico e é tratado como uma refe rência global
para o mercado de petróleo.
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Aos Administ radores e Acionistas
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (a "Companhia" ou
"Petrobras"} que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos f luxos de caixa
para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas
explicativas.
Examinamos também as demonstrações contábeis consolidadas da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e suas
controladas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2014 e
as respectivas demonstrações consolidadas do resu ltado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dessas demonstrações contábeis
consolidadas de acordo com as Normas Internacionais de Relat ório Financeiro (IFRS} emitidas pelo lnternational
Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidad e dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
Independentemente se causada por fraude ou por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feit as pela administ ração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acredit amos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras em 31 de
dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e suas
controladas em 31 de dezembro de 2014, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(IFRS) emitidas pelo lnternational Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase - Base de preparação
Conforme descrito na nota explicativa 2, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, essas práticas
diferem das IFRS, aplicáveis às demonstrações contábeis separadas, somente no que se refere à manutenção do
saldo de ativo diferido existente em 31 de dezembro de 2008, o qual foi integralmente amortizado durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2014. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Ênfase - Efeitos da Operação l ava Jato nas operações da Companhia
Chamamos a atenção para a nota explicativa 3 às demonst raçoes contábeis, que descreve os reflexos da
"Operação Lava-Jato" sobre a Companhia, abrangendo:
(i) a baixa contábil de R$ 6.194 milhões nas demonstrações contábeis consolidadas (R$ 4.788 milhões nas
demonstrações contábeis individuais) referentes a gastos adicionais capitalizados indevidamente na aquisição de
ativos imobilizados;
(ii) as providências que estão sendo adotadas em relação ao tema, incluindo as investigações internas que vêm
sendo conduzidas por escritórios de advocacia, sob a direção de um Comitê Especial constituído pela Companhia;

e
(iii) a investigação que vem sendo conduzida pela Securities and Exchange Commission- SEC.
Chamamos também a atenção para a nota explicat iva 30.2 às demonstrações contábeis, que descreve a
proposição de ações judiciais contra a Companhia, para as quais uma possível perda ou int ervalo possível de
perdas não podem ser estimados em função do estágio preliminar em que se encontram.
Nossa opinião não está modificada em relação a esses assuntos.
Outros assuntos
Informação suplementar - Demonstrações do Valor Adicionado
Examinamos também as Demonst rações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referent es ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparadas sob a responsabilidade da administração, cuja
apresent ação é requerida pela legislação societ ária brasileira para companhias abertas, e considerada informação
suplement ar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos
mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente
apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2015
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CRC 2SP000160/0-5 "F" RJ
Marcos Donizete Panassol
Contador CRC 1SP155975/0-8 "S" RJ
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Balanço Patrimo nial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

~
..,
Ol

o:>
Consolidado
Ativo

Nota

2014

2013

Cont roladora

2014

Consolidado

Passivo

2013

Circulante
Ca1xa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber, liquidas
Estoques
Imposto de renda e contribuição social
Impostos e contribuições

2014

2013

2014

2013

16
17
18
21.1
21.1
23.5

25.924
31.523
42
657
10.796

27.922
18.744
38
659
10.938
9.301
4.806
1.912
5.691
80.011

26.575
48.594
1.609

25.961
46.627
1.784

9.507
4.695
2.026
2.727
95.733

9.734
9.301
4.127
1.820
2.695
102.049

82.659

2.514
82.525

95.733

102.049

319.322
148
8.052
43.803
4.091
21.958
2.620
399.994
482.653

248.867
171
23.206
27.541
2.918
16.709
1.696
321.108
403.633

151.399
4.293
9.062
41.108
3.338
20.630
1.994
231.824
327.557

105.737
5.959
24.259
26.077
2.280
15.320
3.352
182.984
285.033

205.432
(646)
127.438
(23.376)
308.848
1.874
310.722

205.411
737
149.036
(7.244)
347.940
1.394
349.334

205.432
(430)
127.222
(23.376)
308.848

205.411
1.048
148.925
(7.244)
348.140

308.848

348.140

793.375

752.967

636.405

633.)73

Circulante
7
7
8
9
11.1
21.1

Adiantamento a fornecedores
Outrns- ativo'~: circulantes

Ativos classificados como mantidos para venda

Controladora

Nota

10.2

44.239
24.763
21.167
30.457
2.823
7.300
1.123
3.138
135.010
13
135.023

37.172
9.101
22.652
33.324
2.484
9.162
1.600
2.218
117.713
5.638
123.351

5.325
15.241
17.783
24 .461
1.297
5.609
923
1.965
72.604
10
72.614

7.917
22.752
16.301
27.476
1.468
7.813
1.407
1.565
86.699
781

Fornecedores
Financiamentos
Arrendamentos mercantis nnanceiros
Imposto de renda e contribuição social
Impostos e contribuições
Dividendos propostos

Salários, férias, encargos e particípações
Planos de pensão e saúde
Outras contas e despesas a pagar
Passivos associados a ativos classificados como
mantidos para venda

87.480

22

10.2

5.489
2.115
6.113
82.659

-

-

o
s;:,
2;1

o
o

)>

o
)>>

s:::

)>

;u
)>

Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber1 líquidas
Titulas e valores mobiliários
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos e contribuições
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos realizáveis a longo prazo

Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

8
7
30.1
21.2
21.1

11

12
13

14.441
290
7.124
2.673
10.645
6.398
8.533
50.104

10.616
307
5.866
2.647
12.603
7.566
4.395
44.000

10.671
249
5.927

4.453
257
4.826

8.943
1.056
8 .206
35.052

10.899
2.172
3.72.3
26.330

15.282
580.990
11.976

15.615
533.880
36.121

82.481
437.150
9.108

83.497
402.567
33.289
10
545.693

658.352

-

629.616

563.791

Não Circulante
Financiamentos
Arrendamentos mercantis financefros
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Planos de pensão e saúde
Provisão para processos judiciais
Provisão para desmilntelamento de áreas
Outras contas e despesas a pagar

Patrimônio lfquldo
Capital social realizado
Transações de capital
Reservas de lucros
Outros resultados abra.ngentes
Participação dos acionistas não controladores

793.375

752.967

636.405

633.173

As notas expliciiltivas do parte Integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração de Resultado
)r.·.,.
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhões de reais, exceto<i?wnrfo indicado em can

.,~"!::-

Consolid~do

Controlarlo ra

Nota

2014

2013

2014

2013

24

337.260
(256.823)
80.437

304.890
(234.995!
69.895

269.568
(208.174)
61.394

237.405
!187.124)
50.281

(15.974)
(11.223)
(7.135)
(2.589)
(1.801)
(44.636)
[6.194)
(12.207)
(101.759)

(10.601)
(10.751)
(6.445)
(2.428)
(1.721)
(1.238)

(12.964)
(7.481)
(6.056)
(2.389)
(949)
58

(2.347)
(35.531)

(17.430)
(7.983)
(6.710)
(2.562)
[1.045)
(34.814)
(4.788)
!15.436!
(90.778)

(6.794!
(36.575)

(21.322)

34.364

(29.384)

13.706

27

(3.900)
4.634
(9.255)
721

(6.202)
3.911
(5.795)
(4.318)

(3.737)
3.312
(5.804)
(1.245)

(2.071!
3.778
(2.856)
(2.993)

Resultado de participações em investimentos

11.3

451

1.095

3.730

14.094

Participação nos lucros ou resultados

22.7

(1.045)

(1.102)

(856)

(908)

(25.816)

28.155

(30.247)

24.821

3.892

(5.148)

8.555

(1.413)

(21.924)

23.007

(21.692)

23.408

(21.587)
(337)
(21.924)

23.570
(563)
23.007

(21.692)

23.408

(21.692)

23.408

(1,65)

1,81

(1,66)

1,79

Receita de vendas
Custo dos produtos e serviços vendidos

lucro bruto
Receitas (despesas)

Vendas
Gerais e administrativas
Custos exp oratórios para extração de petróleo e gás
Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico
Tributárias
Reversão/perda no valor de recuperação de ativos - lmpairment
Baixa de gastos adicionais capitalizados Indevidamente
Outras despesas. lfquidas

15

14
3
25

Lucro (prejulzo) antes do resultado financeiro, participações e impostos
Resultado financeiro Hquido
Receita! financeiras
Despesês financeiras
Variações monetárias e cambiais líquidas

Lucro {prejuízo) antes dos Impostos

21.3

Imposto de renda e contribuição social
Lucro liquido (prejuizo)

Atribuível ê!OS:
Acionistas da Petrobras
Acionistas não controladores

23.6

Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (em R$)

As notas ~xplicati~Jas são parte integrante das demonstraç6es contábeis.
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Consolidado

Lucro liquido (prejuízo)

2014

20 13

2014

Controladora
2013

(21.924)

23.007

(21.692)

23.408

(13.724)
2.695
(11.029)

15.636
(4.647)
10.989

(12.908)
2.540
(10.368!

14.415
(4.364)
10.051

4.721

3.103

(15.650)
1.673
4.752
(9.225)

(13.384)
692
4.315
(8.377)

(13.9:8)
1..344
4.275
(8.299)

(12.1.99)
624
3.199
(8.376)

14

23
22

Itens que não serão reclassificados para o resultado:
Ganhos !perdas) atuariais com planos de beneficios definidos
Imposto diferido

Itens que poderão ser reclassificados para resultado:

Ajustes acl.lmulados de conversão
Resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa - exportações
Reconhecidos no patrimônio liquido

Transferidos para o resultado
Imposto diferido

Resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa - demais operações
Reconhecidos no patrimônio liqUido
Transferidos para o resultado
Imposto diferido

(1)

16
Resultados não realizados em títulos disponfveis para a venda
Reconhecidos no patrimônio líquido
Transferidcs para o resultado
Imposto diferido

44

(1)

(1)

(90)
31
(60)

(1)

!647)

!573)

2.545

3.469

Outros resultados abrangentes total

(16.164)

5.126

(16.122)

5.143

Resultado abrangente total

(38.088)

28.133

(37.814)

28.551

Resultado ê!brangente atribuível aos:
Acionistas da Petrobras
Acionistas não controladores
Resultado abrangente tota l

(37.709)
(379)
(38.088)

28.712
(578)
28.134

(37.814)
(37.814)

28.551
28.551

Equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes em investidas
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2014

Consolidado
2013

2014

2013

(21.587)

23.570

(21.692)

23.408

(337)
4.773
(451)
30.677
44.636
2.461
5.555
5.048
6.194
743
8.461
18.025)

(563)
5.515
(1.095)
28.467
1.238
1.269
157
4.169

5.046
(14.094)
21.474
(58)
382
60
4.040

(3.835)
7.027
323

4.225
(3.730)
22.518
34.814
493
4.401
4.828
4.788
4.282
6.254
(8.555)

(5.929)
1.378
16.466)

(2.693)
(4.601)
(631)

(5.712)
2.542
(7.582)

(3.797)
(2.989)
(1.163)

(2.982)
(3.171 )
:1.967)

2.516
(3.000)
(1.724)
101
56.210

856
(2.513)
(1.867)
2.618
40.968

(2.252)
(2.489)
(1.580)

(70.470)
(14.569)
2.643
2.125
2.978
(77.293)

Controladora

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro liquido (prejuízo) atribufvel aos acionistas da Petrobras

Ajustes para:
Resultado dos acionistas não controladores
Despesa atuarial de planos de pensão e saúde
Resultado de partidpações em investimertos

Depreciação, depleção e amortização
Perda na recuperação de ativos ·lmpairment

Ajuste a valor de mercado dos estoques
Perdas em créd itos de liquidação duvidosa

Baixa de poços secos
Baixa de gastos adfdonais capitalizados indevidamente
Resultado com alienações/baixas de ativos, áreas devolvidas e projetos cancelados
Variações cambiais, rnonetári~s e encargos financeiros sobre financiamentos e outras
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos
Redução (aumento) de ativos
Contas a receber
Estoques
Outros ativos
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
Impostos, taxas e contribuições
Planos de pensão e de saúde
Outros passivos
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais

3.230
62.241

(89)
4.231
1.413

325
31.868

Atividades de investimentos
Aquisições de Imobilizados e lntangfveís
Adições (redução) em investimentos
Recebimentos pela venda de at1vos
Resgate (investimentos} em titulas e valores mobiliários
Dividendos recebidos
Recursos lfquldos gerados/(utilizados) nas atividades de investimentos

(81.909)
(787)
9.399
(12.812)
901
(85.208)

(97.925)
(429)
8.383
12.981
(76.674)

(60.873)
685
2.194
9.139
3.506
(45.349)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Participação de acionistas não cont roladores
Captações
Amortizações de principal
Amortizações de juros
Dividendos pagos a acionistas
Recursos liquides gerados pelas ativ•dades de financiamentos

(250)
72.871
(23.628)
(14.109)
(8.735)
26.149

(137)
83.669
(39.560)
(10.933)
(5.776)
27.263

92.540
(76.329)
(5.687)
(8.735)
1.789

107.383
(62.214)
(3.444)
(5.776)
35.949

Efeito de variaçào cambial sobre caixa e equivalentes de caixa

3.885

2.745

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício

7.067

9.544

(2.592)

(9.476)

Caixa e equivalentes de caixa no infeto do exercício

37.172

27.628

7.917

17.393

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercido

44.239

37.172

5.325

7.917

As notas explicativas são parte Integrante das delll(lnstraç:õe.s contábeis.
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Demonst ração das Mutações do Patrim ônio Líquido
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhões de reais, exceto quando indicada em contrário)

Q)

Outros resultados abrangentes

00

Reservas de l ucros
fot.:aJ do

Ganhos

patrlll\151'110

lperda~)

<om

Saldo em 11 de Janeiro de 2013
Aumento de capital com reservas
Reallza('5o de custo atribuído
Mudança de participação em cont roladas

Cap~tar

Aju~le

p!an0$de

subscrito li!!
lnt r.S,2!1Z*

Tr:u\UÇ6@$ ac:umul3dode:
c:onwrdo
c~eueu:l

beMfkios
defan1dos

205.392
]0'>.192

939

2 .078

PanJClpaçio

Uq11td0

~tuarlais

DutrOi

Hedcede
fluxo de
n txa de

resultõtdos

atwansente1
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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhões de reais)

2014

Consolidado
2013

2014

2013

425.341
(5.555)
82.389
502.175

387.775
(157)
91.340
478.958

346.278
(4.401)
68.223
410.100

309.059
(60)
68.620
377.619

(136.809)
(114.879)
(26.199)
(44.636)
(2.461)
(6.194)
(331.178)

(129.705)
(107.368)
(23.021)
(1.238)
(1.269)

(98.056)
(87.702)
(21.470)
58
(382)

(262.601)

(108.578)
(97.797)
(24.340)
(34.814)
(493)
(4.788)
(270.810)

(207.552)

Valor adicionado bruto

170.997

216.357

139.290

170.067

Depreciação, depleção e amortização

(30.677)

(28.467)

(22.518)

(21.474)

Valor adicionado líquido produzjdo pela Companhia

140.320

187.890

116.772

148.593

451
5.355
314
6.l20
146.440

1.095
3.911
225
5.231
193.121

3.730
6.080
809
10.619
127.391

14.094
5.536
749
20.379
168.972

Receitas
Vendas de produtos e serviços e outras receitas
Perdas em créditos de liquidação duvidosa
Receitas relativas à construção de ativos para uso
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias·primas e produtos para revenda

Materiais1 energia, serviços de terceiros e outros
Créditos fiscais sobre insumos adquiridos de terceiros
Reversão/perdas no valor de recuperação de ativos • lmpairment
AJuste ao valor de mercado dos estoques
Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de participações em investimentos
Receitas financeiras ·Inclui variações monetária

e cambial

Aluguéis. royaltles e outros
Valor adicionado a distribuir

Controladora

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e administradores
Remuneração direta
Salários
Participações nos lucros ou resultados

18.832
1.045
19.877

13%
1%
14%

17.658
1.102
18.760

9%
1%
10%

14.973
856
15.829

12%
1%
13%

13.42.2
908
14.330

8%
1%
9%

3.661
3.004
3.253
9.918
1.234
31.029

3%
2%
2%
7%
1%
22%

1.070
4.107
2.474
7.651
1.139
27.550

0%
2%
1%
3%
1%
14%

3.106
2.606
2.788
8.500
1.093
25.422

2%
2%
2%
6%
1%
20%

702
3.800
2.258
6.760
1.005
22.095

0%
2%
1%
3%
1%
13%

47.599
48.021
431
6.785
102.836

32%

55.600
43.415
247
6.796
106.058

29%

33%
O%
5%
70%

22%
0%
4%
55%

40.475
29.313
237

49.795
27.320
104

70.025

32%
23%
0%
0%
55%

77.219

29%
16%
0%
0%
45%

17.705
16.794
34.499

12%
11%
23%

18.613
17.893
36.506

10%
9%
19%

17.628
36.008
53.636

14%
28%
42%

14.147
32.103
46.250

8%
20%
28%

5%
0%
7%
12%

6%

0%
-15%
-15%

9.301
(563)
14.269
23.007

9.301

(337)
(21.587)
(21.924)

14.107
23.408

8%
14%

Beneficios
Vantagens ('"J

Plano de aposentadoria e pensão
Plano de saúde
FGTS

Tributos
Federais 1'1

Estaduais
Municipais
No exterior 1' 1

Instituições financeiras e fornecedores
Juros, variações cambiais e monetárias
Despesas de aluguéis e afretamento

Acionistas
Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio
Resultado dos acionistas não controladores
lucros (prejuízos} retidos

Valor adicionado distribuído

146.440 100%

193.121 100%

(21.692)
(21.692)

·17%
·17%

127.391 100%

168.972 100%

1'11ncJur participações governament<lis.
L"'1 Em 2014, lncluf R$ 2.443 na Conso!JdGdo. referenres a gao;.tos com Plano de lm;:entl'lo ao Desligamento Voluntário~ PIDV (R$ 2.285 na Controladora), conforme nota 22.8.
As notas exp!!cativa.s são parte Integrante das demonstrações contábeis.
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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Notas explicativas
{Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

1.

A Companhia e suas operações

A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras dedica-se, diretamente ou por meio de suas subsidiárias e controladas
(denominadas, em conjunto, "Petrobras" ou a "Companhia" ou "Sistema Petrobras"), à pesquisa, lavra, refino,
processamento, comércio e transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus
derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à energia, podendo
promover pesquisa, desenvolvimento, produção, transporte, distribuição e comercialização de todas as formas de
energia, bem como quaisquer outras at ividades correlatas ou afins. A sede social da Companhia está localizada no
Rio de Janeiro- RJ.

2.

Base de apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis incluem:
Demonstrações contábeis consolidadas
-

demonstrações contábeis consolidadas estão sendo apresentadas de acordo com os padrões internacion<Jis
de demonstrações contábeis (IFRS) emitidos pelo lnternational Accounting Standards Board- IASB e também
de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.

1\s

Demonstrações contábeis individuais
As demonstrações contábeis individuais estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as
mudanças introduzidas por intermédio das Leis 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos
pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados
por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade- CFC e por normas da Comissão de Valores MobiliáriosCVM.
Os pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC estão convergentes às normas internacionais de
contabilidade emitidas pelo IASB. Dessa forma, as demonstrações contábeis individuais não apresentam
diferenças em relação às consolidadas em IFRS, exceto pela manutenção do ativo diferido que foi
integralmente amortizado em 31 de dezembro de 2014, conforme previsto no CPC 43 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM 651/10. As reconciliações do patrimônio líquido e resultado da controladora com o
consolidado estão na nota explicativa 4.1.1.
As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto para os
ativos financeiros disponíveis para venda, ativos e passivos financeiros mensurados ao justo valor e determinadas
classes de ativos e passivos circulantes e não circulantes, conforme apresentado na nota explicativa de políticas
contábeis.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 22 de abril de 2015, autorizou a divulgação
destas demonstrações contábeis.

2.1.

Demonstração do valor adicionado

As demonst rações do valor adicionado- DVA apresentam informações relativas à riqueza criada pela Companhia
e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09
- Demonstração do Valor Adicionado, aprovado pela Deliberação CVM 557/08 e para f ins de IFRS são
apresentadas como informação adicional.
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Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Notas explicativas
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

2.2.

Moeda funcional

A moeda funcional da Petrobras e de suas controladas no Brasil é o real. A moeda funcional da maior parte das
controladas que atuam em ambiente econômico internacional é o dólar norte-americano. A Petrobras Argentina
S.A. tem o peso argentino como moeda funcional.
As demonstrações do resultado e do fluxo de caixa das investidas, que atuam em ambiente econômico estável
com moeda funcional distinta da Controladora são convertidas para reais pela taxa de câmbio média mensal, os
ativos e passivos são convertidos pela taxa final e os demais itens do patrimônio líquido são convertidos pela taxa
histórica.
As variações cambiais sobre os investimentos em controladas e coligadas, com moeda funcional distinta da
Controladora, são registradas no patrimônio líquido, como ajuste acumulado de conversão, sendo transferidas
para o resultado quando da realização dos investimentos.

3.

"Operação Lava Jato" e seus reflexos na Companhia

A Companhia reconheceu no terceiro trimestre de 2014 uma baixa no montante de R$ 6.194 (R$ 4.788 na
Controladora) de gastos capitalizados, referente a valores que a Petrobras pagou adicionalmente na aquisição de
ativos imobilizados em períodos anteriores.
De acordo com depoimentos obtidos no âmbito de investigações criminais conduzidas pelas autoridades
brasileiras, que se tornaram públicos a partir de outubro de 2014, altos executivos da Petrobras entraram em
conluio com empreiteiras, fornecedores e outros envolvidos para estabelecer um corte/ que, entre 2004 e abril de
2012, sistematicamente impôs gastos adicionais nas compras de ativos imobilizados pela Companhia . Dois ex·
diretores da Companhia e um ex-gerente executivo, que não trabalham para a Petrobras desde abril de 2012,
estavam envolvidos nesse esquema de pagamentos indevidas e serão tratados a seguir como "ex-empregados da
Petrobras". Os valores pagos adicionalmente pela Companhia foram utilizados pelas empreiteiras, fornecedores e
intermediários agindo em nome dessas empresas para financiar pagamentos indevidos a partidos políticos,
políticos eleitos ou outros agentes políticos, empregados de empreiteiras e fornecedores, os ex-empregados da
Petrobras e outros envolvidos no esquema de pagamentos indevidos. A Companhia não realizou qualquer
pagamento indevido.
A Petrobras acredita que, de acordo com o IAS 16, os valores que foram pagos a mais em decorrência do referido
esquema de pagamentos indevidos não deveriam ter sido incluídos no custo histórico do seu ativo imobilizado.
Contudo, a Companhia não consegue identificar especificamente os valores de cada pagamento realizado no
escopo dos contratos com as empreiteiras e fornecedores que possuem gastos adicionais ou os períodos em que
tais pagamentos adicionais ocorreram. Como resultado, a Petrobras desenvolveu uma metodologia para estimar
o valor total de gastos adicionais incorridos em decorrência do referido esquema de pagamentos indevidos para
determinar o valor das baixas a serem realizadas, representando em quanto seus ativos estão superavaliados
como resultado de gastos adicionais cobrados por fornecedores e empreiteiras e utilizados por eles para realizar
pagamentos indevidos. As circunstâncias e a metodologia utilizada são descritas a seguir.
Histórico
Em 2009, a Polícia Federal brasileira iniciou uma investigação denominada "Operação Lava Jato", visando apurar
práticas de lavagem de dmhe1ro por organizações crimmosas em diversos estados brasileiros. A "Operação Lava
Jato" é uma investigação extremamente ampla com relação a diversas práticas criminosas e vem sendo realizada
através de várias frentes de trabalho, cujo escopo envolve crimes cometidos por agentes atuando em várias
partes do país e diferentes setores da economia.
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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Notas explicativas
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

Ao longo de 2014, o Ministério Público Federal concentrou parte de suas investigações em irregularidades
envolvendo empreiteiras e fornecedores da Petrobras e descobriu um amplo esquema de pagamentos indevidos,
que envolvia um grande número de participantes, incluindo ex-empregados da Petrobras. Baseado nas
informações disponíveis à Companhia, o referido esquema envolvia um conjunto de 27 empresas que, entre 2004
e abril de 2012, se organizaram em corte/ para obter contratos com a Petrobras, impondo gastos adicionais nestes
contratos e utilizando estes valores adicionais para financiar pagamentos indevidos a partidos políticos, políticos
eleitos ou outros agentes políticos, empregados de empreiteiras e fornecedores, ex-empregados da Petrobras e
out ros envolvidos no esquema de pagamentos indevidas. Este esquema será tratado como "esquema de
pagamentos indevidos" e as referidas empresas como "membros do corte/".
Além do esquema de pagamentos indevidos descrito acima, as investigações evidenciaram casos específicos em
que outras empresas também cobraram gastos adicionais e supostamente utilizaram esses valores para financiar
pagamentos a determinados ex-empregados da Petrobras, incluindo um ex-diretor da área Internacional. Essas
empresas não são membros do corte/ e atuavam de forma individualizada. Esses casos específicos serão
chamados de pagamentos não relacionados ao corte/.
Em conexão com a investigação do esquema de pagamentos indevidos, em março de 2014, o ex-diretor de
Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi preso e, posteriormente, denunciado por lavagem de
dinheiro e corrupção passiva. Outros ex-executivos da Petrobras, incluindo Renato de Souza Duque (ex-diretor de
serviços}, Nestor Cerveró (ex-diretor da área internacional} e Pedro José Barusco Filho (ex-gerente executivo de
serviços}, bem como ex-executivos de empreiteiras e empresas fornecedoras de bens e serviços para a Petrobras
foram ou poderão ser denunciados como resultado da investigação.
Quando a Companhia divulgou suas demonstrações contábeis anuais de 2013 em 27 de fevereiro de 2014,
quando divulgou seu Formulário de Referência em maio de 2014 e quando divulgou suas demonstrações
contábeis intermediárias do segundo trimestre de 2014 em 8 de agosto de 2014, não havia evidências disponíveis
sobre as investigações da "Operação Lava Jato" que pudessem ter modificado as conclusões da Companhia com
relação ao fato de que aquelas demonstrações representavam adequadamente sua situação patrimonial e a
existência do esquema de pagamentos indevidos não havia sido tornada pública.
Fontes de informação disponíveis para a Companhia
Em 8 de outubro de 2014, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, prestaram depoimento perante a 13~ Vara
Federal Criminal de Curitiba, descrevendo o esquema de pagamentos indevidos. Desde então, depoimentos de
diversos participantes do esquema de pagamentos indevidos que firmaram acordos de colaboração premiada
com as autoridades brasileiras foram tornados públicos. O entendimento da Companhia sobre o esquema de
pagamentos indevidos e a metodologia adotada para mensuração do seu impacto são baseados nesses
depoimentos, os quais incluem o depoimento completo de dois dos ex-empregados da Petrobras (Paulo Roberto
Costa e Pedro José Barusco Filho}, o depoimento completo de dois indivíduos que atuaram como intermediários
no esquema de pagamentos Indevidos (Alberto Youssef e Julio Gerin de Almeida Camargo}, partes do depoimento
de outro indivíduo que atuou como intermediário no esquema de pagamentos indevidos (Shinko Nakandakari} e o
depoimento completo de um representante de uma das empreiteiras (Augusto Ribeiro de Mendonça Neto}.
O Ministério Público Federal (de posse das informações completas da investigação) ajuizou ações de improbidade
administrativa em 20 de fevereiro de 2015 contra empresas do cortei, fundamentadas na existência do esquema
de pagamentos indevidas e utilizando como base a mesma metodologia utilizada pela Companhia, descrita no
item 3.2.3, para mensurar os danos materiais atribuíveis ao esquema de pagamentos Indevidos.
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Not as explicativas
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

Parte importante das informações referidas acima foi tornada pública após 28 de janeiro de 2015, quando a
Companhia divulgou suas demonstrações contábeis intermediárias de 30 de setembro de 2014 não revisadas
pelos auditores independentes. Estas informações detalharam e corroboraram as informações disponíveis
anteriormente, com destaque para os acordos de colaboração premiada de Pedro José Barusco Filho, Paulo
Robert o Costa, Alberto Youssef e Shinko Nakandakari.
As informações disponíveis para a Companhia são, de maneira geral, consistentes com relação à existência do
esquema de pagamentos indevidos, às empresas envolvidas, aos ex-empregados da Petrobras envolvidos, ao
período durante o qual o esquema operou, além dos valores máximos envolvidos no esquema de pagamentos
indevidos em relação ao valor total dos cont ratos impactados pelo esquema.
A Petrobras acompanhará os resultados das investigações e a disponibilização de outras informações relativas ao
esquema de pagamentos indevidos e, se porventura se tornar disponível informação que Indique com suficiente
precisão que as estimativas descritas acima deveriam ser ajustadas, a Companhia avaliará se o ajuste é material e,
caso seja, o reconhecerá. Contudo, a Companhia não espera que informações adicionais a respeito das questões
descritas acima oriundas de fontes Internas est ejam ou se tornem disponíveis.
Outras informações obtidas no curso das investigações da Lava Jato, incluindo uma part e do depoimento de
Shinko Nakandakari não foram tornadas públicas. Contudo, a Companhia acredita que, no presente momento, o
risco de surgirem novas informações que modifiquem de forma relevante os fatos já conhecidos ou que
impactem de forma material os ajust es realizados é baixo. Essa convicção se baseia fortemente no fato que, uma
vez que um volume significativo de informações se tornou público, não é provável que as autoridades brasileiras
(que possuem todas as informações provenientes das investigações em mãos) mantivessem em sigilo
informações contraditórias (sendo importante ressaltar que as autoridades utilizaram a mesma met odologia para
mensurar os danos materiais atribuíveis ao esquema de pagamentos indevidos em processos cíveis e criminais já
instaurados) e que há um significativo grau de consistência entre as afirmações feitas por pessoas envolvidas no
esquema em diferentes posições e com diferentes motivações, incluindo dois dos ex-empregados da Petrobras,
supostos intermediários do esquema de pagamentos indevidos e representantes de fornecedores e empreiteiras.
Em seguida, serão discut idas as respostas adotadas pela Companhia aos fatos descobertos no âmbito das
investigações da "Operação Lava Jato", além da descrição do esquema de pagamentos indevidos, da questão
contábil resultante da descoberta do esquema e da solução adotada pela Companhia para contabilizar seus
impactos.
3.1.

Resposta da Companhia às quest ões descobertas nas investigações em curso

As investigações internas e externas ainda est ão em andamento, porém a Companhia está tomando as medidas
jurídicas necessárias perante as autoridades brasileiras para buscar ressarcimento pelos prejuízos sofridos,
incluindo aqueles relacionados à sua reputação. À medida que as investigações da "Operação Lava Jato" resultem
em acordos de leniência com os membros do corte/ ou acordos de colaboração com indivíduos que conco rdem
em devolver recursos, a Petrobras pode ter direito a receber uma parte de tais recursos.
As medidas incluirão também ações cíveis contra membros do cortei, nas quais a Petrobras pode ingressar como
autora, e espera fa zê-lo. Esses procedimentos cíveis normalmente resultam em três tipos de reparação: danos
materiais, multas e danos morais. A Companhia teria direito aos danos materiais e, possivelmente, às multas.
Uma vez que ingresse como autora nas ações, a Companhia também poderá pleitear danos morais.
A Petrobras não tolera corrupção ou quaisquer práticas de negócio ilegais por parte de seus fornecedores ou o
envolvimento de seus empregados em tais práticas e, dessa forma, vem realizando uma série de ações, tanto no
intuito oe aprofundar a apuração das irregularidades quanto de melhorar seu sistema de governança corporativa,
descritas a seguir:
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A Companhia constituiu diversas Comissões Internas de Apuração (CIA) para averiguar ocorrências que possam
ser caracterizadas como não conformidades relativas a normas, procedimentos ou regulamentos corporativos
e forneceu as descobertas das comissões internas já concluídas às autoridades brasileiras.
-

Em 24 e 25 de outubro de 2014 a Companhia contratou dois escritórios independentes de advocacia: o
escritório americano, Gibson, Dunn & Crutcher LLP e o escritório brasileiro, Trench, Rossi e Watanabe
Advogados para conduzir uma investigação interna independente.

-

A Companhia tem cooperado totalmente com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário
e outras autoridades brasileiras, como o Tribunal de Contas da União- TCU e a Controladoria Geral da UniãoCGU.

-

A Companhia constituiu comissões para analisar a aplicação de sanções contra os fornecedores e empreiteiras
(CAASE) e impôs bloqueio cautelar das empresas membros do corte/ nos depoimentos que foram tornados
públicos.
A Companhia elaborou e adotou um conjunto de medidas para o aprimoramento da governança, controle e
gestão de riscos, documentadas em Padrões e Atas da Diretoria e do Conselho de Administração que
estipulam os procedimentos, métodos, competências e demais instruções para integrar tais medidas às
práticas da Companhia.

-

A Companhia instituiu o cargo de Diretor de Governança, Risco e Conformidade, com a missão de assegurar a
conformidade processual e mitigar riscos em suas atividades, incluindo os de fraude e corrupção. As matérias a
serem submetidas à deliberação da Diretoria deverão contar, necessariamente, com prévia manifestação
favorável desse Diretor quanto à governança, gestão de riscos e conformidade dos procedimentos.
Em 13 de janeiro de 2015, o Conselho de Administração aprovou para o cargo de Diretor de Governança, Risco
e Conformidade, a indicação de João Adalberto Elek Junior, empossado em 19 de janeiro de 2015, para
mandato de três anos, podendo ser renovado, e sua destituição somente pode ocorrer por deliberação do
Conselho de Administração que conte com o voto de pelo menos um dos conselheiros eleitos pelos acionistas
minoritários ou preferencialistas.
Formação de um Comitê Especial para atuar de forma independente e servir como interlocutor entre o
Conselho de Administração e os escritórios de advocacia conduzindo as investigações internas independentes.
O Comitê Especial é presidido por Ellen Gracie Northfleet, Ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, e
composto por Andreas Pohlmann, Chief Compliance Officer da Siemens AG de 2007 a 2010 e pe o Diretor de
Governança, Risco e Conformidade, João Adalberto Elek Junior.

3.2. Descrição do esquema de pagamentos indevidos e seus impactos nas demonstrações contá beis
da Compa nhia
A seguir será discutida a necessidade de ajustar os valores de determinados ativos imobilizados em função dos
impactos do esquema de pagamentos indevidos, bem como a impraticabilidade de identificar os valores de
pagamentos indevidos, vincular os gastos adicionais cobrados pelas empreiteiras e fornecedores a pagamentos
específicos no âmbito de cada contrato ou quantificar o valor exato dos gastos adicionais incorridos a ser
corrigido. Também é discutida a metodologia adotada pela Companhia para baixar valores capitalizados que
representam gastos adicionais 1ncorndos na aqu1sição de ativos imobilizados. O item 5.!:1 apresenta uma análise
de alternativas, consideradas como possíveis substitutas à mensuração dos valores exatos a serem ajustados, que
foram rejeitadas pela Companhia.
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3.2.1. 0 esquema de pagamentos indevidos e a necessidade de ajustar o valor contábil de
determinados ativos imobilizados
De acordo com as informações disponíveis à Companhia descritas acima, no esquema de pagamentos indevidos,
diversas empreiteiras e fornecedores se organizaram em conluio com ex-empregados da Petrobras para impor
gastos adicionais no âmbito de contratos para a construção de ativos e fornecimento de bens e serviços à
Companhia e utiliza ram os valores pagos a mais pela Petrobras para fazer pagamentos indevidos a partidos
políticos, políticos em exercício e outros agentes políticos, empregados de empreiteiras e fornecedores, além de
ex-empregados da Petrobras.
Em particular, o ex-diretor de Abastecimento, o ex-diretor de Serviços e um ex-gerente executivo da área de
Serviços estavam envolvidos no esquema. Todos eles ocupavam posições de liderança na Petrobras e, além de
omitirem a existência do cortei, utilizaram sua influência para possibilitar os objetivos do esquema de
pagamentos indevidos, principa lmente garantindo que os membros do corte/ participassem de licitações para a
compra de bens e serviços pela Petrobras e, dessa forma, obtivessem contratos com a Companhia. Não há, no
entanto, informações que indiquem que eles controlnssem ou direcionassem o uso dos pagamentos indevidos
quando os recursos saíam da Petrobras.
Além disso, as investigações também ident ificaram out ras ocorrências específicas em que empresas impuseram
gastos adicionais à Petrobras na aquisição de ativos imobilizados. Estes valores também foram utilizados para
financiar pagamentos indevidos feitos por fornecedores e empreiteiras a ex-empregados da Petrobras, não
relacionados ao esquema de pagamentos indevidos, descrito acima.

3.2.2.1mpraticabilidade de quantificar o valor exato no qual os ativos estão superavaliados e os
períodos a serem corrigidos
Identificar a data e o montante exatos dos gastos adicionais impostos por fornecedores e empreiteiras à
Companhia é impraticável em f unção das limitações descritas a seguir:
-

As informações disponíveis para a Companhia, através dos depoimentos, identificam apenas as empresas
envolvidas no esquema de pagamentos Indevidos e o período de tempo em que o esquema funcionou, porém
não especificam todos os contratos alvo dos at os ilícitos, os pagamentos específicos realizados no âmbito dos
contratos e que incorporavam gastos adicionais, bem como os períodos em que os pagamentos que
incorporaram gastos adicionais foram feitos.

-

A Petrobras não fez qualquer desses pagamentos indevidos. Como eles foram feitos por empreiteiras e
fornecedores, os valores exatos que foram gastos adicionalmente pela Companhia e usados para financiar
pagamentos indevidos não podem ser identificados. Informações que determinem o montant e que foi
cobrado adicionalmente da Petrobras pelos membros do cortei não se encontram nos registros contábeis da
Companhia, que refletem integralmente os termos dos contratos assinados por ela junto a seus fornecedores.
Estes contratos tiveram seus preços elevados em função da atuação em conluio dos membros do corte/ e exempregados da Petrobras acima indicados. Como a Companhia não consegue identificar o montante de gastos
adicionais incluídos em cada pagamento no âmbito dos contratos de fornecimento ou o período específico em
que os gastos adicionais ocorreram, não é possível determinar o período em que o ativo imobilizado deveria
ser ajustado.
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-

Dois escritórios de advocacia estão conduzindo uma investigação interna independente. sob a direção do
Comitê Especial mencionado no item 3.1, porém a investigação Interna independente provavelmente terá
duração superior a um ano e não se espera que apresente informações quantitativas cuja natureza seja
abrangente suficiente para embasar um ajuste nas demonstrações contábeis. Isso ocorre, pois as informações
disponíveis aos investigadores são limitadas às informações internas da Petrobras e, dessa forma, não será
possível identificar informações específicas sobre o montante que foi cobrado adicionalmente da Companhia.
Como as supostas atividades de lavagem de dinheiro tinham o intuito de ocultar a origem dos recursos e o
montante envolvido, não se espera a existência de registros específicos dessas atividades.

-

As investigações em curso pelas autoridades brasileiras têm como foco determinar a responsabilidade penal
dos investigados e não de obter de forma detalhada o montante exato dos gastos adicionais que foram
cobrados da Petrobras pelos membros do cortei ou os valores utilizados por essas empresas para fazer os
pagamentos indevidos. Além disso, o processo de investigação e avaliação de todas as provas e alegações
pode durar vários anos.
As autoridades brasileiras instauraram ações contra as empreiteiras e fornecedores e seus respectivos
representantes nas quais buscam reparação por improbidade administrativa. Nessas ações, as autoridades
aplicaram o percentual de 3% aplicado sobre o valor dos contratos com as empreiteiras e fornecedores para
mensurar os danos materiais atribuíveis ao esquema de pagamentos indevidos, de forma consistente com a
metodologia utilizada pela Companhia para contabilizar os impactos (descrita no item 3.2.3). No escopo dessas
ações também não é esperado que se produz.a um detalhamento completo de todos os pagamentos
indevidos, mesmo após o longo período de tempo que as investigações conduzidas pelas autoridades
brasileiras podem levar. Adicionalmente, a legislação brasileira não permite, de forma ampla, acesso a
registros e documentos internos dos fornecedores em ações cíveis e, portanto, não é esperado que estas
ações produzam novas informações com relação àquelas obtidas nas investigações e ações criminais.

Conforme descrito anteriormente, a despeito das limitações citadas, o conjunto de informações disponíveis para
a Companhia é, de maneira geral, consistente com relação aos agentes e empresas envolvidos no esquema, o
período durante o qual operou, além do percentual de gastos adicionais aplicado pelos fornecedores sobre o
valor total dos contratos no escopo do esquema para financiar pagamentos indevidos.
3.2.3.Abordagem adotada para ajuste de ativos afetados pelos gast os adicionais
Devido à impraticabilidade de identificação dos períodos e montantes de gastos adicionais incorridos pela
Companhia, a Petrobras utilizou todo o conjunto de informações disponíveis (descrito anteriormente) para
quant ificar o impacto do esquema de pagamentos indevidos.
Quando a Companhia divulgou suas demonstrações contábeis intermediárias do terceiro trimestre de 2014, não
revisadas pelos auditores independentes, ainda não tinha informações com suficiente robustez para embasar os
ajustes em suas demonstrações contábeis. Isso ocorreu em função de diversos documentos, cuja existência era
de conhecimento da Companhia, porém ainda não haviam sido tornados públicos, com destaque para os
depoimentos prestados no âmbito dos acordos de colaboração premiada de Pedro José Barusco Filho, Paulo
Roberto Costa e Alberto Youssef.
A partir de 28 de janeiro de 2015, evidências adicionais relevantes foram tornadas públicas, corroborando e
amplificando as informações anteriormente disponíveis:
•

Depoimentos de Pedro José Barusco Filho;

•

Depoimentos prestados no âmbito do acordo de colaboração de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, que
estavam mantidos em sigilo;
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•

Uma parte dos depoimentos de Shinko Nakandakari;

•

O Ministério Público Federal ajuizou ações de improbidade administrativa contra membros do cortei pelos
danos materiais atribuíveis ao esquema de pagamentos indevidos.

•

O Ministério Público Federal instaurou outras ações criminais contra indivíduos envolvidos no esquema de
pagamentos indevidos, como representantes das empreiteiras, intermediários ou ex-empregados da

Petrobras.
•

Acordo de leniência da empresa Setal Engenharia e Construções, participante do cortei, com as autoridades
brasileiras.

Os valores pagos pela Petrobras no âmbito dos contratos junto aos fornecedores e empreiteiras envolvidos no
esquema descrito anteriormente foram integralmente incluídos no custo histórico dos respectivos ativos
imobilizados da Companhia. No entanto, a Administração entende que a parcela dos pagamentos que realizou a
essas empresas que representa gastos adicionais incorridos em decorrência do esquema de pagamentos
indevidos não deveria t er sido capitalizada.
Os depoimentos Identificaram 27 membros do cortei (fornecedores e empreiteiras brasileiras que pertenceriam
ao esquema} e diversos fornecedores e empreiteiras que teriam atuado de forma isolada, também cobrando
valores adicionais da Companhia que eram utilizados oara realizar pagamentos indevidos, porém fora do escopo
do cortei.
Com relação ao período de atuação do cortei, os depoimentos esclarecem que o esquema de pagamentos
indevidos teria ocorrido entre 2004 e abril de 2012. A Companhia também avaliou a possibilidade de o esquema
ter impactado períodos anteriores a 2004. No entanto, além dos depoimentos não sugerirem que o esquema
acontecesse antes de 2004, o impacto de eventuais valores adicionais cobrados na aquisição de bens e serviços
anteriormente a 2004 não seria material, uma vez que a maior parte do saldo atual do ativo imobilizado da
Companhia foi construída entre 2004 e 2014 (o saldo do ativo imobilizado era de R$ 67 bilhões em 31 de
dezembro de 2003) e que os ativos existentes em 2003 estão substancia lmente depreciados em 2014.
Em suma, com base nas informações descritas anteriorment e, a Companhia concluiu que a parcela dos gastos
incorridos na construção de seus ativos imobilizados como resultado da atuação de empreiteiras e fornecedores
no cortei para cobrar va lores adicionais e utilizar esses valores para realizar pagamentos indevidos não deveria ter
sido capita lizada. A f im de contabilizar o impacto dos referidos gastos adicionais, foi desenvolvida uma
metodologia para estimar o ajuste que deveria ser feito no ativo imobilizado, que envolve os cinco passos
descritos a seguir:
1} Identificação da contra parte do contrato: foram listadas todas as companhias cit adas como membros do cortei
nos depoimentos tornados públicos e com base nessa informação, foram levantadas as empresas envolvidas e as
entidades a elas relacionadas.
2} Identificação do período: foi concluído, com base nos depoimentos, que o período de atuação do esquema de

pagamentos indevidos foi de 2004 a abril de 2012.
3} Identificação dos contratos: foram ident ificados todos os cont ratos assinados com as contrapartes
mencionadas no passo (1} durante o período do passo (2). incluindo tami.Jérn o~ aditivm aos contratos
originalmente assinados entre 2004 e abril de 2012. Em seguida, foram identificados os ativos imobilizados aos
quais estes contratos se relacionam.
4) Identificação dos pagamentos: foi calculado o valor total dos contratos referidos no passo (3}.
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5) Aplicação de um percentual fixo sobre o valor total de contratos definido no passo (4): o percentual de 3%,
indicado nos depoimentos, foi utilizado para estimar os gastos adicionai!> impostos sobre o montante total dos
contratos identificados.
O cálculo considerou todos os valores registrados nos registros contábeis da Companhia entre 2004 e setembro
de 2014, referentes aos contratos inicialmente firmados entre 2004 e abril de 2012, bem como quaisquer aditivos
firmados entre as empresas do sistema Petrobras e os membros do cortei (individua lmente ou em consórcio).
Esse escopo amplo de contratos foi adotado para gerar a melhor estimativa dos gastos adicionais, mesmo não
havendo evidência de que todos os contratos assinados com as empresas em questão tivessem sido alvo do
esquema de pagamentos indevidos. A Companhia também identificou mont antes verificados em seus registros
contábeis, referentes aos contratos e projetos específicos com empresas que não eram membros do corte/ para
contabilizar os gastos adicionais impostos por essas empresas para financiar pagamentos indevidos, realizados
por elas, não relacionados ao esquema de pagamentos indevidos ou ao cortei.
No caso específico de valores cobrados adicionalmente por empresas fora do escopo do cortei, a Companhia
considerou como parte da baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente os valores específicos de
pagamentos indevidos ou o percentual sobre o contrato citados nos depoimentos, pois também foram utilizados
por essas empresas para financiar pagamentos indevidos.
A Companhia possui diversos projetos em construção cujo contrato original foi assinado entre 2004 e abril de
2012. A abordagem adotada para realizar os ajustes considera que os valores cobrados adicionalmente pelas
empreiteiras e fornecedores foram aplicados sobre o valor total do contrato, ou seja, incluindo pagamentos que
ainda serão incorridos em períodos futuros. Como é impraticável alocar os gastos adicionais impostos por essas
empresas a períodos específicos no tempo, a parcela de gastos adicionais referentes a pagamentos que serão
realizados no futuro pela Companhia já pode ter sido cobrada antecipadamente. Dessa forma, a baixa de gastos
adicionais capitalizados indevidament e incorpora o valor tot al dos contratos assinados e não apenas os valores
referentes a pagamentos já efetuados. Contudo, conforme mencionado anteriormente, com base nas
informações disponíveis, a Companhia acredita que a atuação do cortei tenha sido interrompida após abril de
2012 e que, considerando os andamentos recentes das investigações criminais, os pagamentos indevidos
relacionados ao esquema de pagamentos indevidos tenham sido interrompicos.
A Companhia considera ter adotado uma metodologia que produz a melhor estimativa de quanto seus ativos
imobilizados estão superavaliados como resultado do esquema de pagamentos indevidos, uma vez que utilizou
como base um valor limítrofe dentre as estimativas consideradas razoáveis. Em sua estimativa, a Companhia
considerou que todos os contratos com as contrapartes identificadas foram impactados e o percentual de 3%
representa os valores adicionais impostos pelas empreiteiras e f ornecedores, utilizados por essas empresas para
realizar pagamentos indevidos. As duas premissas são corroboradas pelos depoimentos, porém alguns
depoimentos indicam percentuais inferiores com relação a certos cont ratos, períodos menores de atuação do
cortei {2006 a 2011), bem como o envolviment o de um número menor de fornecedores e empreiteiras.
Além das baixas no ativo imobilizado, os impactos no resultado do período incluem a baixa de créditos fiscais
existentes e uma provisão para os créditos já utilizados com relação aos ativos em questão, além da reversão de
parte da depreciação dos referidos ativos, a partir de suas respectivas datas de entrada em operação.
Conforme indicado anteriormente, os depoimentos não fornecem informações suficientes para permitir que a
Companhia deter mine o período específico no qual cada valor gasto adicionalmente foi incorrido. Dessa forma, a
baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente foi reconhecida no resultado do terceiro trimestre de
2014, em função da impraticabilidade de se determinar os efeitos específicos em cada periodo no passado. A
Companhia acredita que essa abordagem é a mais adequada no âmbito dos padrões internacionais de
contabilidade (IFRS) para a correção do erro.
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Além disso, a Companhia avaliou, através de duas hipóteses, a materia lidade do impacto do esquema de
pagamentos indevidos em informações financeiras de períodos anteriores que são apresentadas para fins
comparativos. Uma das hipóteses foi considerar que a alocação dos gastos adicionais impostos pelos
fornecedores tivesse sido ao longo do tempo e, consequentemente, capitalizada, na mesma proporção em que a
Companhia pagou os valores no âmbito dos contratos impactados, ou seja, como se ocorressem em uma base pro
rata. A outra hipótese foi considerar que os pagamentos indevidos fossem realizados de forma integral no
momento em que os contratos foram assinados. Em nenhum dos casos, realizar a baixa dos gastos adicionais
capitalizados indevidamente impactaria de forma material os períodos anteriores apresentados para fins
comparativos.
A Companhia ainda não recuperou nenhum valor referente aos pagamentos indevidos feitos por fornecedores e
não pode estimar de forma confiável qualquer va lor recuperável nesse momento. Qualquer valor recuperável
será reconhecido como resultado quando recebido (ou quando sua realização se tornar praticamente certa).
Conforme mencionado anteriormente, a Petrobras acredita que, de acordo com o IAS 16, os valores que foram
pagos a mais em decorrência do referido esquema de pagamentos indevidos não deveriam ter sido incluídos no
custo histórico do seu ativo Imobilizado. Assim, nos termos da legislação tributária brasileira, esta baixa é
considerada uma perda resultante de uma atividade ilícita e sujeita ao andamento das investigações a fim de
determinar a extensão real das perdas antes que possam ser consideradas despesas dedutíveis para fins de
imposto de renda e contribuição social.
Como resultado, em 30 de setembro de 2014, não era possível para a Companhia estimar os valores que
poderiam ser considerados como despesas dedutíveis ou o prazo em que poderiam ser compensados. Desta
forma, não foi constituído imposto de renda diferido sobre os pagamentos indevidos.
A Companhia considerou cuidadosamente todas as informações disponíveis e, conforme indicado anteriormente,
não acredita que novas informações oriundas das investigações pelas autoridades brasileiras, da investigação
interna independente por escritórios de advocacia, ou de novas comissões internas de apuração que venham a
ser constituídas (ou revisões das comissões internas já concluídas) poderão impactar ou mudar de forma
relevante a metodologia adotada. Não obstante esta expectativa, a Companhia monitorará continuamente as
investigações para obter informações adicionais e avaliará seu potencial impacto sobre os ajustes realizados.
O efeito total dos ajustes apurados, conforme descrito acima, por Área de Negócio, é apresentado a seguir:
Consolidado

"Baixa de gastos adicionais capitalizados
indevidamente"

Esquema de pagamentos Indevidos:
Valor total dos contratos l"t

Abasteci-

E&P

mento Gás & Energia

Distribuição Internacional

Corporativo

ValorTot•l

62.679

110.867

21.233

757

752

3.322

199.610

1.880

3.326

637

23

23

99

5.988

139
2.019
(87)
l.932

1
3.327
(198)
3.129

10
647
(52)
595

23

23

99

23

23

37

298

57

1 .969

3.427

652

Estimativa do valor total de gastos
adidonais (3%)
Pagamentos não relacionados ao esquema
de pagamentos indevidos (fora do corttl)
Reversão da depreciação dos referidos ativos
Impacto no ativo imobilizado
Baixa de créd1tos fiscais referentes aos ativos
impactados ,.•1
Baixa de gastos adicfonais capitalizados
indevidamente
1"1Inclui

R$ 44.115 referentes a valores de con1tato ::.u)os pagamentos serão realizados após 30 de setembro de 2014.

, •• 1 9CH1t.l

de créd1tos flsca1s que n:io serJo aproveitados.
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90

150
6.138
1346)
5.792

10

402

100

6.194

(9)
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A Companhia fez uma análise de sensibilidade, considerando que aproximadamente 26% das baixas de gastos
adicionais capitalizados indevidamente estão relacionadas a ativos que sofreram baixas por impairment no quarto
trimestre de 2014. Excluindo esses ativos, um aumento ou redução de 1% no percentual aplicável de gastos
adicionais impostos pelos fornecedores ocasionaria um aumento ou redução de R$ 1.479 nos valores das baixas.
No entanto, conforme indicado anteriormente, a Companhia entende que utilizou as premissas mais adequadas à
apuração dos impactos do esquema de pagamentos indevidos e não tem evidências que indiquem a possibilidade
de qualquer diferença material com relação aos valores que foram baixados.
3.3.

Mudanças no cont ext o atual dos negócios

Mudanças no contexto dos negócios da Companhia e o impacto da "Operação Lava Jato" estimularam uma
revisão das perspectivas futuras da Companhia e, consequentemente, levaram à necessidade de redução do
ritmo de seus investimentos.
A capacidade de a Companhia investir seus recursos disponíveis tem sido limitada em função da redução das
receitas operacionais esperadas no futuro devido ao declfnlo dos preços do petróleo e em função da
desvalorização do Real, que faz com que a necessidade de caixa para cumprir com o serviço de suas dívidas em
moeda estrangeira no curto prazo aumente. Por diversas razões, incluindo o ambiente político e econômico atual
do Brasil, a Petrobras não tem sido capaz de acessar o mercado de capitais. Outras fontes de financiamento
disponíveis são limitadas e, de qualquer forma, seriam insuficientes para corresponder às suas necessidades de
investimento. A Companhia também enfrenta uma carência de fornecedores e empreiteiras qualificados, como
resultado das restrições criadas para os fornecedores como reflexo das investigações da "Operação Lava Jato".
Como resultado, a Companhia recentemente decidiu posterga r ou suspender a conclusão de alguns ativos e
projetos incluídos em seu orçamento de capital que contribuem pouco para sua geração de caixa operacional e
que foram impactados por complicações decorrentes de insolvência das empreiteiras e fornecedores, além da
carência de fornecedores qualificados disponíveis (como reflexo das investigações da "Operação Lava Jato" ou
por outros motivos}. Essas mudanças tiveram um Impacto significativo no teste de impoirment da Companhia,
conforme descrito na nota 14.
3.4 . Investigações envolvendo a Companhia
A Petrobras não é um dos alvos das investigações da "Operação Lava Jato". Em 21 de novembro de 2014, a
Petrobras recebeu uma intimação (subpoena) da Securities and Exchange Commission (SEC} requerendo
documentos relativos à Companhia. A Companhia tem atendido às solicitações oriundas da subpoena e pretende
continuar contribuindo, em conjunto com os escritórios de advocacia brasileiro e norte-americano contratados
para realizar uma investigação interna independente.
3.5. Ações judi ciais envolvendo a Companhia
A nota 30 apresenta informações sobre as ações coletivas (class octions) e outros processos judiciais da
Companhia.

4.

Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pela Companhia nas
demonstrações contábeis apresentadas.
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4.1.

Base de consolidação

As demonstrações contábeis consolidadas abrangem informações da Petrobras, e das suas controladas,
operações controladas em conjunto e entidades estruturadas consolidadas.
O controle é obtido quando a Petrobras possuí: i) poder sobre a investida; íí} exposição a, ou direitos sobre,
retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e iii} a capacidade de utilizar seu poder
sobre a investida para afetar o valor de seus retornos.
As empresas subsidiárias e controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é obtido até a data
em que esse controle deixa de existir, utilizando práticas contábeis consistentes às adotadas pela Companhia.
A nota explicativa 11 apresenta as empresas consolidadas, juntamente com os demais investimentos diretos.
A Petrobras não tem participação acionária em certas entidades estruturadas consolidadas, no entanto, o
controle é determinado pelo poder que a Companhia tem sobre as atividades operacionais relevantes dessas
entidades. As entidades estruturadas consolidadas são:

Entidades estruturadas consolidadas
Charter Development LLC- CDC (i)
Companhia de Desenvolvimento e Modernização de Plantas Industriais- CDMPI
PDET Offshore S.A.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados do Sistema Petrobras
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados do Sistema Petrobras

País
E.U.A
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Principal
segmento de
atuação
E&P
Abast
E&P
Corporativo
Corporativo

{i) Empresas sediadas no exterior com demonstrações contábeis elaboradas em moeda estrangeira.

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas de
ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua função, complementada com as eliminações das operações
realizadas entre empresas consolidadas, bem como dos saldos e resu ltados não realizados economicamente
entre as referrdas empresas.
4.1.l.Reconciliação do patrimônio líquido e lucro líquido (prejuízo) do consolidado com o da
controladora
Patrimônio líquido
31.12.2014
31.12.2013
310.722
349.334
(1.394)
(1.874)
200
308.848
348.140

Consolidado- IFRS
Patrimônio de acionistas não controladores
Despesas diferidas lfquidas de IR(*)
Controladora - CPC

lucro líquido (Prejuízo)
2014
2013
(21.924)
23.007
337
563
(105)
(162)
(21.692)
23.408

<"I O saldo de despesas diferidas foi integralmente amortizado até 31 de dezembro de Z014.

4.2.

Informações por segmento de negócio

As informações contábeis por segmento operacional (área de negócio) da Companhia são elaboradas com base
em itens atribuíveis diretamente ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis.
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Na apuração dos resultados segmentados são consideradas as transações realizadas com terceiros e as
transferências entre as áreas de negócio, sendo estas valoradas por preços internos de transferência definidos
entre as áreas e com metodologias de apuração baseadas em parâmetros de mercado.
As informações por área de negócio na Companhia estão segmentadas nas seguintes áreas:
a) Exploração e Produção (E&P): abrange as atividades de exploração, desenvolvimento da produção e produção
de petróleo, LGN (líquido de gás natural) e gás natural no Brasil, objetivando atender, prioritariamente, as
refinarias do país e, ainda, comercializando nos mercados interno e externo o excedente de petróleo, bem
como derivados produzidos em suas plantas de processamento de gás natural, atuando, também, de forma
associada com outras empresas em parcerias.
b) Abastecimento: contempla as atividades de refino, logística, transporte e comercialização de derivados e
petróleo, exportação de etano!, extração e processamento de xisto, além das participações em empresas do
setor petroquímico no Brasil.
c)

Gás e Energia: engloba as atividades de transporte e comercialização do gás natural produzido no país ou
importado, de transporte e comercia lização de GNL (gás natural liquefeito), de geração e comercialização de
energia elétrica, assim como as participações societárias em transportadoras e distribuidoras de gás natura l e
em termoelétricas no Brasil, além de ser responsável pelos negócios com fertilizantes.

d) Biocombustível: contempla as atividades de produção de biodiesel e seus co-produt os e as atividades de
etano!, através de participações acionárias, da produção e da comercialização de etano I, açúcar e o excedente
de energia elétrica, gerado a partir do bagaço da cana-de-açúcar.
e)

Distribuição: responsável pela distribuição de derivados, etano! e gás natural veicular no Brasil, represent ada
pelas operações da Petrobras Distribuidora S.A.

f)

Internacional: abrange as atividades de exploração e produção de petróleo e gás, de abastecimento, de gás e
energia e de distribuição, realizadas no exterior, em diversos países das Américas, Áf rica, Europa e Ásia.

No grupo de órgãos corporativos são alocados os itens que não podem ser atribuídos às demais áreas,
notadament e aqueles vinculados à gestão financeira corporativa, o overhead relativo à Administração Central e
outras despesas, inclusive as atuariais referentes aos planos de pensão e de saúde dest inados aos aposentados e
beneficiários.
4.3.

Instrumentos financeiros

4.3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alt a
liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.
4.3.2. Títulos e v alores mobiliários
Investimentos em t ítulos e valores mobiliários compreendem investimentos em títulos de dívida e patrimônio.
Estes instrumentos são inicialmente mensurados ao valor justo, são classificados de acordo com a intenção da
Companhia e mensurados subsequentemente conforme abaixo:
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-

Valor justo por meio do resultado: Incluem títulos adquiridos ou incorridos principalmente para a finalidade de
venda ou de recompra em prazo muito curto. São mensurados subsequentemente à aquisição ao valor justo
cujas alterações no valor justo são reconhecidas no resultado como receitas (despesas) f inanceiras.

-

Mantidos até o vencimento: Incluem títulos não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com
vencimentos definidos para os quais a Companhia tem intenção e capacidade de manter até o vencimento.
São mensurados subsequentemente à aquisição pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros
efetiva.
Disponíveis para venda: Incluem t ítulos não derivativos que são designados como disponíveis para venda ou
que não são classificados em nenhuma outra categoria. São mensurados subsequentemente ao valor justo
cujas alterações são reconhecidas em outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido, e reclassificadas
para resultado quando o instrumento é desreconhecido ou realizado.

Alterações posteriores atribuíveis a juros, variação cambial e inflação são reconhecidas no resultado para todas as
categorias, quando aplicáveis.
4.3.3. Contas a receber
São contabilizados inicialmente pelo valor justo da contraprestação a ser recebida e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado, com o uso do método da taxa de juros efetiva, sendo deduzidas as perdas por
redução ao valor recuperável de ativos (impairment) e crédito de liqu idação duvidosa.
A Companhia reconhece as perdas em créditos de liquidação duvidosa quando existe evidência objetiva de perda
no valor recuperável, como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do
ativo, que impactam os fluxos de caixa futuros estimados e que possam ser confiavelmente estimadas. A perda é
reconhecida no resultado como despesa de vendas.
4.3.4. Financiamentos
São reconhecidos pelo valor justo menos os custos de transação incorridos e, após o reconhecimento inicial, são
mensurados pelo custo amortizado utilizando-se do método da taxa de juros efetiva.
4.3.5. Instrumentos financeiros derivativos
Instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos como ativos ou passivos no balanço patrimonial e
mensurados inicialmente e subsequentemente ao valor justo.
Ganhos ou perdas resultantes das alterações no valor justo são reconhecidos no resultado financeiro, exceto
quando o derivativo é qualif icado e designado para contabilidade de hedge (hedge accounting).
4.3.6. Contabilidade de hedge
No início da contabilidade de hedge, a Companhia elabora documentação formal da relação de hedge e do
objetivo e estratégia da gestão de risco.
As relações de hedge que se qualificam como hedge occounting s5o: (i) hedge de v<~lor justo, quando se refere a
hedge de exposição às alterações no valor justo de ativo ou passivo reconhecido ou de compromisso firme não
reconhecido, ou de parte identificada de tal ativo, passivo ou compromisso firme; e (ii) hedge de fluxos de caixa,
quando se refere a hedge de exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que seja atribuível a um risco particular
associado a um ativo ou passivo reconhecido ou a uma transação prevista altamente provável.
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Nas operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos designados e qualificados como hedge de villor
justo, os ganhos ou perdas resultantes da mensuração ao valor justo do instrumento e do objeto de hedge são
reconhecidos no resultado.
Para hedges qualificados como de fluxo de caixa, a Companhia designa instrumentos financeiros derivativos e
não-derivativos, sendo a parcela efetiva dos ganhos e perdas decorrentes das variações do valor justo
reconhecida no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes e transferida para o resultado financeiro
quando o item protegido for efetivamente realizado. A parcela não efetiva do hedge é registrada no resultado
financeiro do período.
Quando um instrumento de hedge vence ou é liquidado antecipadamente, quando um hedge não atende mais
aos critérios de contabilização de hedge ou quando a Administração decide revogar a designação de hedge
accounting, o ganho ou perda acumulado permanece reconhecido no patrimônio. A reclassificação do ganho ou
perda para o resultado é realizada quando a transação prevista ocorre. Quando não se espera mais que uma
operação prevista ocorra, o ganho ou a perda acumulado no patrimônio é imediatamente transferido para a
demonstração do resultado.
4.4.

Estoques

Os estoques são mensurados pelo seu custo médio ponderado de aquisição ou de produção e compreende,
principalmente, petróleo bruto, intermediários e derivados de petróleo, assim como gás natural e gás natural
liquefeito (GNL), fertilizantes e biocombustíveis, ajustados, quando aplicável, ao seu valor de realização líquido.
Os estoques de petróleo e GN L podem ser comercializados em estado bruto, assim como consumidos no processo
de produção de seus derivados e/ou utilizados para geração de energia, respectivamente.
Os intermediários são formados por correntes de produtos que já passaram por pelo menos uma unidade de
processamento, mas ainda necessitam ser processados, tratados ou convertidos para ·serem disponibilizados para
venda.
Os biocombustíveis compreendem, principalmente, os saldos de estoques de etanol e biodiesel.
Materiais e suprimentos para manutenção e outros representam, principalmente, insumos de produção e
materiais de operação e consumo que serão utilizados nas atividades da Companhia, exceto matérias-primas, e
estão demonstrados ao custo médio de compra, que não excede ao de reposição.
O valor de realização líquido compreende o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os
custos estimados de conclusão e aqueles necessários para a realização da venda.
Os estoques incluem as importações em andamento, que são demonstradas ao custo identificado.
4.5.

Investimentos societários

Coligada é a entidade sobre a qual a Companhia possui influência significativa, definida como o poder de
participar na elaboração das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que
haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. A definição de controle é apresentada na nota explicativa
4 .1.

Negócio em conjunto é aquele em que duas ou mais partes têm o controle conjunto estabelecido
contratualmente, podendo ser classificado como uma operação em conjunto ou um empreendimento controlado
em conjunto, dependendo dos direitos e obrigações das partes.
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Enquanto em uma operação em conjunto, as partes integrantes têm direitos sobre os ativos e obrigações sobre
os passivos relacionados ao negócio, em um empreendimento controlado em conjunto, as partes têm direitos
sobre os ativos líquidos do negócio.
Nas demonstrações contábeis individuais, os investimentos em entidades Coligadas, Controladas e
empreendimentos controlados em conjunto são avaliados pelo método da equivalência patrimonial (MEP) a
partir da data em que elas se tornam sua Coligada, Empreendimento Controlado em Conjunto e Controlada. Nas
demonstrações contábeis individuais, apenas as Operações em Conjunto (joint operations) constituídas por meio
de entidade veículo com personalidade jurídica própria devem ser avaliadas pelo MEP. Para as operações em
conjunto (joint operations), a Companhia reconhece a participação dos seus ativos, passivos e as respectivas
receitas e despesas nestas operações.
As demonstrações financeiras das joint ventures e coligadas são ajustadas para assegurar consistência com as
políticas adotadas pela Petrobras.
Os dividendos recebidos provenientes desses investimentos societários são registrados como uma redução do
valor dos respectivos investimentos.
4 .6.

Combinação de negócios e goodwi/1

O método de aquisição é aplicado para as transações onde ocorre a obtenção de controle. Transações
envolvendo empresas sob controle comum não configuram uma combinação de negócios.
O referido método requer que os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos sejam mensurados pelo
seu valor justo. O montante pago, acima desse valor deve ser reconhecido como ágio por expectativa de
rentabilidade futura (goodwi/1). Quando o custo de aquisição for menor que o valor justo dos ativos líquidos
adquiridos, um ganho proveniente de compra vantajosa é reconhecido no resultado.
As mudanças de participações em controladas que não resu ltem em alteração de controle não são consideradas
uma combinação de negócios e, portanto, são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, como transações
de capital, pela diferença entre o preço pago/recebido e o valor cont ábil da participação adquirida/vendida.
4.7.

Gastos com exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural

Os gastos incorridos com exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural são contabilizados
de acordo com o método dos esforços bem sucedidos, conforme a seguir:
Gastos relacionados com atividades de geologia e geofísica são reconhecidos como despesas no período em
que são incorridos.
Valores relacionados à obtenção de direitos e concessões para exploração de petróleo e gás natural são
inicialmente capitalizados.
Custos exploratórios diretamente associados à perfuração de poços são inicialmente capita lizados no ativo
imobilizado até que sejam constatadas ou não reservas provadas relativas ao poço. Os custos posteriores à
perfuração do poço continuam a ser capitalizados desde que o volume de reservas descobertos justifique o
seu reconheci mento futuro como poço produtor e estudos das reservas e da viabilidade econômica e
operacional do empreendimento estiverem em curso. Uma comissão interna de executivos técnicos da
Petrobras revisa mensalmente as condições de cada poço, levando-se em consideração os dados de geologia,
geofísica e engenharia, condições econômicas, métodos operacionais e regulamentações governamentais.

26

3621

3622

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Notas explicativas
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

Poços exploratórios secos ou sem viabilidade econom1ca e os demais custos vinculados às reservas nâo
comerciais são reconhecidos como despesa no período, quando identificados como tal.
-

Todos os custos incorridos com o esforço de desenvolver a produção de uma área declarada comercial (com
reservas provadas e economicamente viáveis) são capitalizados no ativo imobilizado. Incluem-se nessa
categoria os custos com poços de desenvolvimento; com a construção de plataformas e plantas de
processamento de gás; com a construção de equipamentos e facilidades necessárias à extração, manipulação,
armazenagem, processamento ou tratamento do petróleo e gás; e com a construção dos sistemas de
escoamento do óleo e gás (dutos), estocagem e descarte dos resíduos.

4.8.

Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que representa os custos para colocar o ativo
em condições de operação, bem como pelo valor presente dos custos estimados com desmontagem e remoção
do imobilizado e de restauração do local no qual este está localizado, deduzido da depreciação acumulada e
perdas por redução ao valor recuperável de ativos (impairment).
Os gastos com grandes manutenções planejadas efetuadas para restaurar ou manter os padrões originais de
desempenho das unidades industriais, das unidades marítimas de produção e dos navios são reconhecidos no
ativo imobilizado quando os requisitos de reconhecimento são atendidos. Esses gastos são depreciados pelo
período previsto até a próxima grande manutenção. Os gastos com as manutenções que não atendem a esses
requisitos são reconhecidos como resultado do período (custo ou despesa).
As peças de reposição e sobressalentes com vida útil superior a um ano e que só podem ser utilizados em
conexão com it ens do ativo imobilizado são reconhecidos e depreciados junto com o bem principal.
Os encargos financeiros de empréstimos obtidos, quando diretamente atribuíveis à aquisição ou à construção de
ativos, são capitalizados como parte dos custos desses ativos. Os encargos financeiros sobre recursos captados
sem destinação específica, utilizados com propósito de obter um ativo qualificável, são capitalizados pela taxa
média dos empréstimos vigente durante o período, aplicada sobre o saldo de obras em andamento. Esses custos
são amortizados ao longo das vidas úteis estimadas ou pelo método das unidades produzidas dos respectivos
ativos. A Companhia suspende a capitalização dos encargos financeiros dos ativos qualificáveis cujo
desenvolvimento esteja suspenso por longos períodos.
Os ativos relacionados diretamente à produção de petróleo e gás, cuja vida útil seja igual ou maior do que a vida
do campo (tempo de exaustão das reservas), são depreciados pelo método das unidades produzidas.
Os bens vinculados diretamente à produção de óleo e gás, cuja vida útil seja inferior à vida útil do campo (tempo
de exaustão da reserva); as plataformas móveis; e os demais bens não relacionados diretamente à produção de
petróleo e gás são depreciados pelo método linear.
A taxa de depleção dos bens depreciados pelo método de unidades produzidas é calculada com base na produção
mensal do respectivo campo produtor em relação a sua respectiva reserva provada desenvolvida.
Direitos e concessões, como o bônus de assinatura e cessão onerosa de direitos de exploração em blocos da área
do pré-sal, são amortizados de acordo com o método das unidades produzidas, considerando o volume de
produção mensal em relação às rese1vas provadas Lotais de cada campo produtor.
Os terrenos não são depreciados. Os outros bens do imobilizado são depreciados pelo método linear com base
nas vidas úteis estimadas, que estão demonstradas por classe de ativo na nota explicativa 12.
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4 .9.

Intangível

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução ao valor
recuperável de ativos (impairment). É composto por direitos e concessões que incluem, principalmente, bônus de
assinatura pagos pela obtenção de concessões para exploração de petróleo ou gás natural, concessões de
serviços públicos, além de marcas e patentes, softwares e ágio (goodwi/1), decorrente de aquisição de
participação com controle. Nas demonstrações contábeis individuais, o ágio (goodwi/1) é apresent ado no
investimento.
Os direitos e concessões correspondentes aos bônus de assinatura das concessões, quando da declaração de
comercialidade dos campos são reclassificados para conta do ativo imobilizado e, dest a forma, os valores relativos
à cessão onerosa de direitos de exploração em blocos da área do pré-sal estavam classificados no intangível até a
declaração de comercialidade, em 29 de dezembro de 2014, conforme nota explicativa 12.3. Os bônus de
assinatura das concessões, enquanto estão no ativo intangível, não são amortizados, sendo os demais intangíveis
de vida útil definida, amortizados linearmente pela vida útil estimada.
Ativos intangíveis gerados internament e não são capitalizados, sendo reconhecidos como despesa no resultado
do período em que foram incorridos, exceto os gastos com desenvolvimento que atendam aos critérios de
reconhecimento relacionados à conclusão e uso dos ativos, geração de benefícios econômicos futuros, dentre
outros.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente em relação a
perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação
de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso
contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva.
4.10. Redução ao valor recuperável de ativos -lmpairment
A Companhia avalia os ativos do imobilizado e do intangível com vida útil definida quando há indicativos de não
recuperação do seu valor cont ábil. Os ativos vinculados à exploração e desenvolvimento da produção de petróleo
e gás natural e aqueles que têm uma vida útil indefinida, como o ágio (goodwi/1), oriundos de uma combinação de
negócios, têm a recuperação do seu valor testada anualmente, independentemente de haver indicativos de perda
de valor.
Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade
geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor
líquido de venda de um ativo e seu valor em uso. Considerando-se as particularidades dos ativos da Companhia, o
valor recuperável utilizado para avaliação do teste de redução ao valor recuperável é o valor em uso, exceto
quando especificamente indicado.
O valor em uso é estimado com base no va lor presente dos fluxos de caixa futuros decorrentes do uso contínuo
dos respectivos ativos, considerando as melhores estimativas da Companhia. Os fluxos de caixa são ajustados
pelos riscos específicos e utilizam taxas de desconto pré-impost o, que derivam do custo médio ponderado de
capital (WACC) pós-imposto. As principais premissas dos fluxos de caixa são: preços baseados no último plano
estratégico divulgado, curvas de produção associadas aos projetos existentes no portfólio da Companhia, custos
operacionais de mercado e investimentos necessários para realização dos projetos.
Essas avaliações são efetuadas ao menor nível de ativos para os quais existam f luxos de caixa identificáveis. Os
ativos vinculados à exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural são revisados
anualmente (ou quando há Indicação de que o valor contábil pode não ser recuperável). campo a campo, para
identificação de possíveis perdas na recuperação, com base no fluxo de caixa futuro estimado.
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A reversão de perdas reconhecidas anteriormente é permitida, exceto com relação à redução no valor do ágio
(goodwi/1).
4.11. Arrendamentos mercantis
Os arrendamentos mercantis que transferem substancialmente todos os riscos e benefícios sobre o ativo objeto
do arrendamento são classificados como arrendamento financeiro.
Para os arrendamentos mercantis financeiros em que a Companhia é a arrendatária, ativos e passivos são
reconhecidos pelo valor justo do item arrendado, ou se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos do
arrendamento mercantil, ambos determinados no início do arrendamento.
Ativos arrendados capitalizados são depreciados na mesma base que a Companhia utiliza os ativos que possui
propriedade. Quando não há uma certeza razoável que a Companhia irá obter a propriedade do bem ao final do
contrato, os ativos arrendados são depreciados pelo menor prazo entre a vida útil estimada do ativo e o prazo do
contrat o.
Quando a Companhia é arrendadora do bem, constitui-se um contas a receber por valor igual ao invest imento
líquido no arrendamento mercantil.
Os arrendament os mercantis nos quais uma parte significativa dos riscos e benefícios de propriedade
permanecem com o arrendador são classificados como operacionais e os pagamentos são reconhecidos como
despesa no resultado durante o prazo do contrato.
Pagamentos cont ingentes são reconhecidos como despesas quando incorridos.
4.12. Ativos classificados como mantidos para venda
Os ativos e eventuais passivos associados são classificados como mantidos para venda quando seu valor contábil
for recuperável, principalmente, po r meio de uma venda. Essa condição só é alcançada quando a alienação for
aprovada pela Administração da Companhia, o ativo estiver disponível para venda imediata em suas condições
atuais e existir a expectativa de que a venda ocorra em até 12 meses após a classificaç:lo como disponível para
venda. Contudo, nos casos em que comprovadament e o atraso for causado por acontecimentos ou Circunstâncias
fora do controle da Companhia e se ainda houver evidências suficientes da alienação, a classificação pode ser
mantida.
Estes ativos e seus passivos associados devem ser mensurados pelo menor valor entre o contábil e o valor justo
líquido das despesas de venda. Os ativos e passivos relacionados são apresent ados de forma segregada no
balanço patrimonial.
4.13. Desmantelamento de áreas
Representam os gastos futuros com a obrigação para recuperar o meio ambiente e para desmobilizar e desat ivar
as unidades produtivas, em função da exaustão da área explorada ou da suspensão permanente das atividades na
área por razões econômicas.
São reconhecidos no Imobilizado pelo seu valor presente e revisados anualmente, descontadól a uma taxa
ajustada ao risco, como parte do valor dos ativos que lhes deu origem, desde que exista obrigação legal e seu
valor possa ser estimado em bases confiáveis, tendo como contrapartida o registro de uma provisão no passivo
da Companhia. Os juros incorridos pela atualização da provisão estão classificados como despesas financeiras. As
estimativas de desmantelament o de área são amortizadas nas mesmas bases dos ativos principais.
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As obrig:1ções futuras com desmantelamento dP área de produção de petróleo e gás ficam passíveis de registro
após as declarações de comercialidade que deram origem aos campos de produção e são revisadas anualmente.
4 .14. Provisões, ativos e p assivos contingentes
As provisões são reconhecidas quando existir uma obrigação presente como resultado de um evento passado e
seja provável que uma saída de recursos incluindo benefícios econômicos será necessária pa ra liquidar a
obrigação, cujo valor possa ser estimado de maneira confiável.
Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente nas demonstrações contábeis.
Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, porém são objeto de divulgação em notas explicativas
quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser
estimados.
4 .15. Imposto de renda e contribuição social
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e
diferidos.
a) Imposto de renda e contribuição social correntes
Para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro corrente, a Companhia adotou o
Regime Tributário de Transição (RTT) para garantir a neutralidade na determinação do lucro tributável com a
adoção dos IFRS. Em razão da lei 12.973/14, que revoga o RTT, a Companhia, como não optante das proposições
contidas na lei para o exercício de 2014, mantem as disposições relativas ao RTT para o exercício corrente.
A Companhia não espera que a adoção do novo regime tributário resulte em impactos materiais no resultado ou
nas demonstrações contábeis consolidadas.
O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro tributável aplicando-se
alíquotas vigentes no final do períotlo que e~tá ~endu reportado.
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os impostos e contribuições sociais diferidos são reconhecidos em f unção das diferenças temporárias, prejuízo
fiscal e base negativa da contribuição socia l, quando aplicável. Os reconhecimentos no ativo são realizados na
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças
temporárias possam ser usadas.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados aplicando-se alíquotas que se espera que
sejam aplicáveis no período quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas (e
legislação fiscal) que estejam em vigor ao final do período que está sendo reportado.
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são apresentados líquidos, por entidade
contribuinte.
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4.16. Benefícios concedidos a empregados (pós-emprego)
Os compromissos atuariais com os planos de benefícios de pensão e aposentadoria definidos e os de assistência

médica são provisionados com base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente, de
acordo com o método da unidade de crédito projetada, líquido dos ativos garantidores do plano, quando
aplicável.
As premissas atuariais incluem: estimativas demográficas e econômicas, estimativas dos custos médicos, bem
como dados históricos sobre as despesas e contribuições dos funcionários.
O método da unidade de crédito projetada considera cada período de serviço como fato gerador de uma unidade
adiciona l de benefício, que são acumuladas para o cômputo da obrigação final.
Mudanças na obrigação de benefício definido líquido (ativo) são reconhecidos quando incorridos da seguinte
maneira: i) custo do serviço e juros líquidos, no resultado do exercício, e ii) remensurações, em outros resultados
abrangentes.
O custo do serviço compreende: i) custo do serviço corrente, que é o aumento no valor presente da obrigação de
benefício definido result ante do serviço prestado pelo empregado no período corrente; ii ) custo do serviço
passado, que é a variação no valor presente da obrigação de benefício definido por serviço prestado por
empregados em períodos anteriores, resultante de alteração (introdução, mudanças ou o cancelamento de um
plano de benefício definido) ou de redução (uma redução significativa, pela entidade, no número de empregados
cobertos por um plano); e iii) qualquer ganho ou perda na liquidação (settlement).
Juros líquidos sobre o valor lfquido de passivo (ativo) de benefício definido é a mudança, durante o período, no
valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido resultante da passagem do tempo.
Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido, reconhecidos no patrimônio líquido, em
outros resultados abrangentes, compreendem: i) ganhos e perdas atuariais; ii) retorno sobre os ativos do plano,
menos a receita de juros auferida por esses ativos; e iii) qualquer mudança no efeito do teto de ativo (asset
ceiling). menos os valores de juros sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido.
A Companhia contribui para os planos de contribuição definida, cujos percentuais são baseados na folha de
pagamento, sendo essas contribuições levadas ao resultado quando incorridas.
4.17. Capital social e remuneração aos acionistas
O capital social está representado por ações ordinárias e preferenciais. Os gastos incrementais diretamente
atribuíveis à emissão de ações são apresentados como dedução do patrimônio líquido, como t ransações de
capital, líquido de efeit os tributários.
Quando proposta pela Companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da Companhia.
O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido no resultado do exercício.
4.18 . Outros resultados abrangentes
São classificados como outros resultados abrangentes, os ajustes decorrentes das vanaçoes de valor justo
envolvendo ativos financeiros disponíveis para venda, hedge de fluxo de caixa e ganhos e perdas atuariais em
planos de pensão com benefício definido, bem como o ajuste acumulado de conversão.
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4.19. Subvenções e assistências governamentais
Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e
que todas as correspondentes condições serão satisfeitas.
Quando se referir a um item de despesa, o benefício é reconhecido como receita ao longo do período de fruição,
de forma sistemática, em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar. Quando se referir a um ativo, o
benefício é reconhecido em conta de passivo como receita diferida, sendo alocada ao resultado em valores iguais
ao longo da vida útil esperada do item correspondente.
4.20. Reconhecimento de receitas, cu stos e despesas
A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e
quando seu valor puder ser mensurado de forma conJiável, compreendendo o valor justo da contraprestação
recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços, líquida das devoluções, descontos, impostos e
encargos sobre vendas.
As receitas com as vendas de petróleo, derivados, gás natural, biocombustíveis e outros produtos relacionados
são reconhecidas no resultado quando a Companhia não mantém envolvimento continuado na gestão dos bens
vendidos e tampouco efetivo controle sobre tais bens e todos os riscos e benefícios inerentes ao produto forem
transferidos ao comprador, o que geralmente acontece no ato da entrega, de acordo com os termos do contrato
de venda. As receitas de vendas de serviços de fretes e outros são reconhecidas em função de sua realização.
As receitas e despesas financeiras incluem principalmente receitas de juros sobre aplicações financeiras e títulos
públicos, despesas com juros sobre financiamentos, ganhos e perdas com avaliação ao valor justo, de acordo com
a classificação do título, além das variações cambiais e monetárias líquidas. As despesas financeiras excluem os
custos com empréstimos atribuíveis às construções dos bens que necessitam de um período substancial de tempo
para estar pronto para uso, que são capitalizados como parte do custo do ativo.
As receitas, custos e despesas são reconhecidos pelo regime de competência.

5.

Estimativas e julgamentos relevantes

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas
operações e seus reflexos em ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no
histórico e em outros fatores considerados relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos
resultados reais podem diferir dos valores estimados.
A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem elevado nível
de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação financeira e os
resultados da Companhia.
5.1.

Reservas de petróleo e gás natural

As reservas de petróleo e gás natural são calculadas tendo por base informações econômicas, geológicas e de
engenharia, como perfis de poço, dados de pressão e dados de amostras de f luidos de perfuração, que são
utilizadas para o cálculo das taxas de depreciação/depleção/amortização no método de unidades produzidas e
teste de recuperabilidade dos ativos (impairment).
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A apuração dos volumes de reserva exige a aplicação de julgamentos e está sujeita a revisões anuais, ou em um
intervalo menor, caso haja indício de alterações significativas, realizadas a partir de reavaliação de dados
preexistentes e/ou novas informações disponíveis relacionadas à produção, reservatórios e geologia, bem como
alterações em preços e custos utilizados. As revisões podem, também, resultar de alterações significativas na
estratégia de desenvolvimento da Companhia ou da capacidade de produção de equipamentos e instalações.
A Companhia apura as reservas de acordo com os Critérios SEC (Securities and Exchonge Commission) e ANP/SPE
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP/5ociety of Petroleum Engineers-SPE). As
principais diferenças entre os critérios ANP/SPE e SEC são: preços de venda, critério de melhoria de recuperação,
limites de áreas não perfuradas, limites de contato de fluidos, definições de reservatórios análogos usadas para
estimar reservas e, no caso do Brasil, o prazo de concessão. Pelo Critério SEC, são estimadas apenas as Reservas
Provadas, enquanto no Critério SPE são estimadas as reservas provadas e não provadas.
De acordo com as definições prescritas pela Securities and Exchange Commission (SEC), reservas provadas são as
quantidades estimadas cujos dados de engenharia e geológicos demonstram, com razoável certeza, ser
recuperáveis no futuro, a partir de reservatórios conhecidos e sob condições operacionais e econômicas
existentes (preços e custos na data em que a estimativa é realizada). As reservas provadas são subdivididas em
desenvolvidas e não desenvolvidas.
Reservas provadas desenvolvidas podem ser recuperadas através dos poços existentes, com os equipamentos e
métodos presentes.
Embora a Companhia entenda que as reservas provadas serão produzidas, as quantidades e os prazos de
recuperação podem ser afetados por diversos fatores, que incluem a conclusão de projetos de desenvolvimento,
o desempenho dos reservatórios, aspectos regulatórios e alterações significativas nos níveis de preço de petróleo
e gás natural no longo prazo.
Outras informações sobre reservas são apresentadas nas informações complementares sobre atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural.
a)

Impacto das reservas d e petróleo e gás natural na depreciação, depleção e amortização

Depreciação, depleção e amortização são mensuradas com base em estimativas de reservas elaboradas por
profissionais especializados da Companhia, de acordo com as definições estabelecidas pela SEC. Revisões das
reservas provadas desenvolvidas e não desenvolvidas impactam de forma prospectiva os valores da depreciação,
depleção e amortização reconhecidos nos resultados e os valores contábeis dos ativos de petróleo e gás natural.
Dessa forma, mantidas as demais variáveis constantes, uma redução na estimativa de reservas provadas
aumentaria, prospectivamente, o valor de despesas com depreciação/depleção/amortiza;ção, enquanto um
increment o das reservas resultaria em redução da depreciação/depleção/amortização.
Outras informações sobre depreciação e depleção são apresentadas nas notas explicativas 4.8 e 12.2.
b)

Impacto das reservas de petróleo e gás natural e preços no teste de impairment

Para avaliar a recuperabilidade dos ativos relacionados à exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural,
a Companhia utiliza o valor em uso, conforme nota explicativa 4.10. Em gera l, as análises baseiam-se em reservas
provadas e reservas prováveis de acordo com os critérios estabelecidos pela ANP/SPE - Society of Petroleum
Engineers.
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A gestão da Companhia realiza avaliações contínuas dos ativos, analisando sua recuperabilidade, para as quais
utiliza a estimativa dos volumes de reservas de petróleo e gás natural, além de preços estimados futuros de
petróleo e gás natura I.
Os ativos vinculados à exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural têm a recuperação
do seu valor testada anualmente, independentemente de haver Indicativos de perda de valor.
Os mercados de petróleo e gás natural têm um histórico de volatilidade de preços significativa e, embora,
ocasionalmente, possa haver quedas expressivas, os preços, a longo prazo, tendem a continuar sendo ditados
pela oferta de mercado e fundamentos de demanda. Os testes de recuperabilidade dos ativos (impairment) não
apenas utilizam os preços de longo prazo previstos no planejamento, orçamento e nas decisões de investimento
de capital da Companhia, os quais são considerados estimativas razoáveis em relação aos indicadores de mercado
e às experiências passadas, mas também consideram a volatilidade de curto prazo nos preços de petróleo para a
determinação dos primeiros anos do valor em uso.
Reduções nos preços f uturos de petróleo e gás natural, que sejam consideradas tendência de longo prazo, bem
como efeitos negativos decorrentes de mudanças significativas no volume de reservas, na curva de produção
esperada, nos custos de extração ou nas taxas de desconto podem ser indícios da necessidade de realização de
teste de impairment.
Outras informações sobre ativos relacionados à exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natura l são
apresentadas nas notas explicativas 4.8 e 12.
5.2.

Definição das unidades geradoras de caixa para testes de recuperabilidade de ativos
(lmpairment)

A definição das unidades geradoras de caixa- UGC's envolve julgamentos e avaliação por parte da Administração,
com base em seu modelo de negócio e gestão, e seus impactos sobre os resultados dos testes de
recuperabilidade de ativos de longa duração podem ser significativos. As premissas apresentadas a seguir foram
utilizadas de forma consistente pela companhia:
-

UGCs da área de Exploração e Produção: campo ou polo de produção de petróleo e gás, composto por um
conjunto de at ivos vinculados à exploração e ao desenvolvimento da produção da área.
UGCs da área de Abastecimento: i) UGC Abastecimento: conjunto de ativos que compõem as refinarias,
terminais e dutos, bem como os ativos logísticos operados pela Transpetro. A definição da UGC Abastecimento
é baseada no conceito de integração e otimização do resultado, podendo as indicações do planejamento e as
operações dos ativos privilegiarem uma determinada refinaria em detriment o de outra, buscando maximizar o
desempenho global da UGC, sendo os dutos e terminais partes complementares e interdependentes dos
ativos de refino, com o objetivo comum de atendimento ao mercado. Durante o trimestre findo em 31 de
Dezembro de 2014, a Companhia excluiu ativos em construção no âmbito dos projetos do Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e 2º trem de refino da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) desta UGC,
conforme nota explicativa 14; ii) UGC Petroquímica: ativos das plantas petroquímicas das empresas
PetroquímicaSuape e Citepe; e iii) UGC Transporte: a unidade geradora de caixa desse segmento é definida
pelos ativos da frota de navios da Transpetro.
UGCs da área de Gás e Energia: i) UGC Gás Natural: conjunto de ativos que compõe a malha comercial do gás
natural (gasodutos), unidades de processamento de gás natural (UPGN) e conjunto de ativos de fertilizantes e
nitrogenados (plantas industriais). A Companhia excluiu ativo em construção no âmbito do projeto da Unidade
de Fertilizantes Nitrogenados 111 (UFN 111), conforme nota explicativa 14; e ii) UGC Energia : conjunto de ativos
que compõe o portfólio de usinas termoelétricas (UTE).
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-

UGC da área de Distribuição: conjunto de ativos de distribuição, relacionados principa lmente às atividades
operacionais da Petrobras Distribuidora S.A.

-

UGC da área de Biocombustível: i) UGC Biodiesel: conjunto de ativos que compõem as usinas biodiesel. A
definição da UGC, com avaliação conjunta das usinas, reflete o processo de planejamento e realização da
produção, considerando as condições do mercado nacional e a capacidade de fornecimentos de cada usina,
assim como os resultados alcançados nos lei lões e a oferta de matéria-prima; e ii) UGC Etano!: representadas
por investimentos em coligadas e empreendimentos em conjunto do setor de etano I.
UGC da Internacional: i) UGC Exploração e Produção Internacional: campo ou pelo de produção de petróleo e
gás, composto por um conjunto de ativos vinculados à exploração e ao desenvolvimento da produção da área;
e ii) demais atividades da área internacional: definida ao menor nível de ativos para os quais exista fluxo de
caixa identificável.

Os investimentos em coligada e em empreendimentos controlados em conjunto, incluindo o ágio (goodwi/1), são
testados individualmente para fins de avaliação da sua recuperabilidade.
Outras Informações sobre redução ao valor recuperável de ativos são apresentadas nas notas explicativas 4.10 e
14.
5.3.

Benefícios de p ensão e out ros b enefícios pós-emprego

Os compromissos atuariais e os custos com os planos de benefícios definidos de pensão e aposentadoria e os de
assistência médica dependem de uma série de premissas econômicas e demográficas, dentre as principais
utilizadas estão:
-

Taxa de desconto- compreende a curva de inflação projetada com base no mercado mais juros reais apurados
por meio de uma taxa equivalente que conjuga o perfil de maturidade das obrigações de pensão e saúde com
a curva futura de retorno dos títulos de mais longo prazo do governo brasileiro;

-

Taxa de variação de custos médicos e hospit alares - premissa representada por conjunto projetado de taxas
anuais considerando a evolução histórica dos desembolsos per capita do plano de saúde, observáveis nos
últimos 5 anos, para definição de um ponto inicial da curva que decresce gradualmente em 30 anos para
alcance do patamar de inflação geral da economia.

Essas e outras estimativas são revisadas anua lmente e podem divergir dos resultados reais devido a mudanças
nas condições de mercado e econômicas, além do comportamento real das premissas atuariais.
A análise de sensibilidade das taxas de desconto e de variação de custos médicos e hospitalares, assim como
informações adicionais das premissas estão divulgadas na nota explicativa 22.
5.4.

Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências

A Companhia é parte envolvida em diversos processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis,
fiscais, trabalhistas e ambientais decorrente do curso normal de suas operações, cujas estimativas para
det erminar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos são realizadas pela Petrobras, com
base em pareceres de seus assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração.
Informações sobre processos provisionados e contingências são apresentadas na nota explicativa 30.
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5.5.

Esti m at ivas d e custos com obrigações de desmantelament o de áreas

A Companhia t em obrigações legais de remoção de equipamentos e restauração de áreas terrestres ou marítimas
ao final das operações em locais de produção. As obrigações mais significativas de remoção de ativos envolvem a
remoção e descarte das instalações offshore de produção de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior. As
estimativas de custos de futuras remoções e recuperações ambientais são realizadas com base nas informações
atuais sobre custos e planos de recuperação esperados.
Os cálculos das referidas estimativas são complexos e envolvem julgamentos significativos, uma vez que as
obrigações ocorrerão no longo prazo; que os contrat os e regulamentações possuem descrições subjetivas das
práticas de remoção e restauração e dos critérios a serem atendidos quando do momento da remoção e
restauração efetivas; e que as tecnologias e custos de remoção de ativos se alteram constantemente, juntamente
com as questões políticas, ambientais, de segurança e de relações públicas.
A Companhia está constantemente conduzindo estudos para incorporar tecnologias e procedimentos de modo a
otimizar as operações de abandono, considerando as melhores práticas da indústria. Contudo, os prazos e os
valores dos fluxos de caixa futuros estão sujeitos a incertezas sign ificativas.
Outras informações sobre desmantelame nto de áreas são apresentadas nas notas explicativas 4.13 e 20.
5.6.

Valor justo dos instrumentos financeiros d erivativos

Os instrumentos financeiros derivat ivos são reconhecidos ao valor justo nas demonstrações contábeis. A
definição do valor justo exige julgamento da existência ou não de ativos idênticos ou similares cotados em
mercado ativo e, na sua ausência, do uso de metodologias alternativas de valoração que podem ser complexas e
envolvem estimativas de preços futuros, taxas de juros de longo prazo e índices de inflação.
Outras informações sobre instrumentos financeiros derivativos são apresentadas nas notas explicativas 4.3.5 e
33.
S. 7 .

Contabilidade de hedge

A identif icação de relações de hedge entre objetos protegidos e os instrumentos de proteção (instrumentos
financeiros derivativos e/ou não derivativos) envolve julgamentos críticos relacionados à efetiva existência da
relação de proteção e da efetividade das mesmas. Ademais, a Companhia avalia continuamente o alinhamento
entre as relações de hedge identificadas e os objetivos e estratégia de sua política de gestão de risco.
5.8.

Ajustes decorrentes da Operação Lava Jato

5.8.1.Metodologia de estimativa
Como descrito na not a explicativa 3, a Companhia baixou R$ 6.194 no terceiro trimest re de 2014, referentes a
custos capitalizados representando montantes pagos na aquisição de imobilizado em anos ant eriores.
Pa ra contabilizar esses ajustes, a Companhia desenvolveu uma metodologia descrita na nota explicativa 3. A
Petrobras admite o grau de incerteza envolvido na referida metodologia de estimativa e, portanto desenvolveu
uma análise de sensibilidade (descrita na nota explicativa 3) e continuará acompanhando os resultados das
investigações em andamento e a disponibilização de outras informações relativas ao esquema de pagamentos
indevidos e, se porventura se tornar disponível informação confiável que indique com suficiente precisão que as
estimativas que a Companhia utilizou deveriam ser ajustadas, a Companhia avaliará se o ajuste é mater ial e, caso
seja, o reconhecerá.
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Entretanto, como já discutido, a Companhia acredita que utilizou a metodologia mais apropriada para determina r
os valores dos pagamentos indevidos capitalizados e não há evidência que indique a possibilidade de uma
mudança material nos montantes baixados.
5.8.2.Abordagens consideradas p ela Companhia, m as não adotadas
Os padrões internacionais de contabilidade (IFRS) permitem a utilização do modelo de reavaliação de ativos como
forma de mensurar o valor contábil dos ativos imobilizados. Tal prática, contudo, não é permitida pela legislação
brasileira e, dessa forma, foi desconsiderada como alternativa viável para que a Companhia realizasse a correção
de seus ativos imobilizados para o impacto dos custos adicionais impostos pelas empreiteiras e fornecedores.
A Companhia considerou também a possibilidade de utilizar um cálculo substituto (proxy) para quantificar os
erros a serem corrigidos. A metodologia que seria utilizada envolveria determinar o justo valor dos ativos
impactados por pagamentos indevidos e, para cada um desses ativos, a diferença entre o valor contábil e o valor
justo seria considerada como uma est imativa do montante de custos adicionais impostos pelas empreiteiras e
fornecedores e utilizados para realizar pagamentos indevidos.
A abordagem não seria considerada como uma perda em função da redução no valor recuperável dos ativos
impactados (impairment), uma vez que os ativos seriam avaliados a valor justo de forma individual e não dentro
de unidades geradoras de caixa e, além disso, o valor recuperável não seria determinado pelo maior valor entre o
valor justo e o valor em uso, mas apenas seria considerado o valor justo.
A Companhia contratou duas empresas globais reconhecidas internacionalmente como avaliadores
independentes, para determinar o valor justo da maior parte dos ativos impactados, utilizando a técnica mais
adequada de acordo com a natureza dos ativos e informações disponíveis.
Para 31 ativos avaliados, o valor justo se mostrou inferior ao valor contábil, num total de R$ 88,6 bilhões e para
21 ativos, o valor justo se mostrou acima do valor contábil, totalizando R$ 27,2 bilhões. Conforme indicado
anteriormente, a diferença entre valor justo e valor contábi l seria conceitualmente atribuída aos pagamentos
indevidos.
Contudo, após a elaboração do cálculo, verificou-se que a diferença entre valor justo e valor contábil era
significativamente superior a qualquer estimativa razoável do total de pagamentos indevidos descobertos no
âmbito das investigações da "Operação Lava Jato". A diferença entre o valor justo e o valor contábil seria oriunda,
em sua maior parte, não dos pagamentos indevidos, mas de diversos outros fatores (tanto de cunho
metodológico quanto resultantes do ambiente de negócios atual), que não podem ser individualmente
quantificados, mas incluem:
-

o valor justo dos ativos foi mensurado de forma individualizada (stand-alone basis), desconsiderando os
ganhos obtidos pela Companhia por utilizá-los de forma integrada, havendo transferência de valor de um ativo
para outro, dependendo da forma como eles são operados, na busca de maximizar o resultado global do
conjunto de ativos, em detrimento de otimizar o resultado individual de cada ativo (principalmente no caso
dos ativos de refino). Tais ganhos são capturados no conceito de unidades geradoras de caixa (UGCs) para fins
de teste de impairment e muitos dos ativos impactados fazem parte de UGCs nas quais ativos são agrupados;

-

a taxa de desconto utilizada pelos avaliadores considera um prêmio de risco relacionado à aquisição de um
ativo isolado por um terceiro que o adquiriria em um ambiente fortemente dominado por um único player
com grande escala (a Petrobras). Isso seria aplicável para novos projetos de investimento, mas não para
determinar o valor em uso de ativos que já fazem parte do portfólio da Companhia;
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-

mudanças em variáveis econômicas e financeiras (taxas de câmbio, taxa de desconto, medidas de risco e custo
de capital);

-

mudanças nas estimativas de preços e margens dos insumos;

-

mudanças nas projeções de preço, margem e demanda por produtos vendidos em função de mudanças nas
condições de mercado atuais;

-

mudanças nos custos de equipamentos, salários e out ros custos correlatos;

-

impacto dos requerimentos relacionados à obrigatoriedade de utilização de conteúdo local; e

-

problemas no planejamento de projetos (principalmente aqueles envolvendo as áreas de Engenharia e
Abastecimento).

Dessa forma, a Companhia concluiu que utilizar o cálculo de valor justo como um substituto (ou proxy) para
ajustar seus ativos imobilizados não teria sido apropriado, uma vez que o ajuste incluiria elementos que não
possuiriam relação direta com os custos adicionais impostos pelas empreiteiras e fornecedores e utilizados para
realizar pagament os indevidos.

5.9.

Perdas em crédito de liquidação duvidosa

São monitoradas regularmente pela Administração, sendo constituídas em montante conside rado suficiente para
cobrir perdas na realização das contas a receber. As evidências de perdas consideradas na avaliação incluem:
casos de dificuldades financeiras significativas, inclusive de setores específicos, cobrança judicial, pedido de
falência ou recuperação judicial e outros.
Outras informações sobre perdas em crédito de liquidação duvidosas são apresentadas na nota explicativa 8.

6.

Novas normas e interpretações

a)

IASB- lnternational Accounting Standards Board

Durante o exercício de 2014, a seguinte norma emitida pelo IASB entrou em vigor, e não impactou materialmente
as demonstrações contábeis da Companhia:
IFRIC 21- "Tributos". A IFRIC 21 é uma interpretação do IAS 37, Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes, que especifica quando uma entidade deve reconhecer um tributo a pagar para o governo
(exceto imposto de renda). Esta interpretação esclarece que o fato gerador da obrigação que dá origem a
obrigação de pagar o tributo é a atividade descrita na legislação pertinente que desencadeia o pagamento do
tributo.
As principais normas emitidas pelo IASB que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada
pela Companhia até 31 de dezembro de 2014 são as seguintes:
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Norma

Emenda ao IFRs 11 ,..Negôcios em
Conjunto"'

Exigências-chave
Determina que uma entidade que adquire pãrtidpação em uma operação em
conjunto (IFRS 11/CPC 19) que atende a definição de um negócio (IFRS 3/CPC 15),
contabllize a aquisição seguindo os mesmos príncíp1os usados em combinações de

Data de vigência
1' de janeiro de 20~

negócios.
Emenda ao IFRS 10 11 0emonstrações
Consolidadas" e IAS 28

Determinam que quando um ativo for vendido para, ou aportado em uma coligada
ou em um empreendimento controlado em conjunto. e o ativo atende a definição

"Investimento em Coligada, em
Controlada e em Empreendimento

de negócio (IFRS 3/CPClS), o ganho ou perda deve ser reconhecido integralmente
pelo investidor (independentemente da participação de terceiros na coligada ou no
empreendimento controlado em conjunto).
Estabelece novos principias para o reconhecimento, mensuração e divulgação de
receitas com clientes.
Os requerimentos do IFRS 15 estipulam que a receita seja reconhecida quando o
cliente obtém controle sobre as mercadorias ou serviços vendidos, o que altera o
modelo atual que se baseia na transferência de riscos e benefícios. Adicionalmente,
a nova norma traz mais esclarecimentos sobre reconhecímento de receitas em
casos complexos.

Controlado em Conjunto''
IFRS 15- "=teceitas de Contrato com

Clientes"

IFRS 9- "lmtrumentos Finance1ros"

Simplifica o modelo de mensuração combinada e estabelece duas pnnc1pa1s
categorias de mensuração para atfvos financeiros: custo amortizado e valor justo.

1• de janeiro de 2016

1• de janeiro de 2017

lq. de janeiro de 2018

A base de classificação depende do modelo de negócios da entidade e das
çaretct~rí::iticd~ do Ouxo de caixa contratual

do ativo tlnancelro.
A orientação do IAS 39 sobre redução do valor recuperável de ativos financeiros e
contabilidade de hedge continua aplicável.
Institui novos requisitos relacionados a contabilidade de hedge.

Quanto às emendas e novas normas listadas acima, a Companhia está avaliando os impactos da aplicação em
suas demonstrações contábeis consolidadas de exercícios futuros.
b)

Leg islação tributária

Em 14 de maio de 2014 foi publicada a lei n2 12.973 que, dentre outras matérias:
Revogou o Regime Tributário de Transição (RTI) instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009;
Regulamentou o tratamento dos efeitos da adoção das normas contábeis internacionais (IFRS) na apuração
dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Esta lei entrou em vigor a partir de 12 de janeiro de 2015, exceto os arts. 3o, 72 a 75 e 93 a 119, que entraram em
vigor na data de sua publicação.
A regulamentação desta lei se deu por intermédio da Instrução Normativa n2 1.515, de 24 de novembro de 2014,
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Administração da Companhia optou pela aplicação das disposições contidas nos arts. 12 e 22 e 42 a 70 da Lei n2
12.973/2014, referentes à adoção da novo regime tributário, em substit uição ao RTI, a partir do exercício de
2015. Dessa forma, não houve impactos nas demonst rações contábeis consolidadas do exercício de 2014.
Adicionalmente, não são esperados efeitos relevantes em relação à incidência tributária e nem impactos nas
demonst rações contábeis consolidadas, a partir da aplicação dessa legislação para o exercício de 2015.
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7.

Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e valores mobiliários
2014

Consolidado
2013

2014

Controladora
2013

1.884

2.227

2

4

5.311
107
5.418

8.182
125
8.307

4.182
282
4.464

5.312
1.119
6.431

23.110
8.226
5.601
36.937
42.355
44.239

14.231
9.328
3.079
26.638
34.945
37.172

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Aplicações financeiras de curto prazo
. No País
Fundos de investimentos DI e operações compromissadas
Outros fundos de investimentos
· No exterior
Time deposit
Auto lnvest
Outras aplicações financeiras no exterior
Total das aplicações financeiras de curto prazo
Total de caixa e equivalentes de caixa

469
859
859
5.323
5.325

1.013
1.482
7.913
7.917

Os fundos de investimentos no país têm seus recursos aplicados em títulos públicos federais brasileiros. As
aplicações no exterior são compostas por time deposits com prazos de até 3 meses, por outras aplicações em
contas remuneradas com liquidez diária denominadas Auto lnvest e outros instrumentos de renda fixa de curto
prazo, realizadas com instituições de primeira linha.
Títulos e valores mobiliários
Para negociação
Disponíveis para venda
Mantidos até o vencimento

2014
7.146
56
17.851
25.053

Consolidado
2013
9.085
39
284
9.408

2014
7.092
52
8.346
15.490

Controladora
2013
9.085
37
13.887
23.009

Circulante
Não circulante

24.763
290

9.101
307

15.241
249

22.752
257

Os títulos para negociação referem-se principalmente a investimentos em títulos públicos federais brasileiros e os
títulos mantidos até o vencimento referem-se principalmente a aplicações no exterior em time deposits realizadas
com instituições financeiras de primeira linha.
Estes investimentos financeiros possuem prazos de vencimentos superiores a 3 meses e são apresentados no
ativo circulante em função da expectativa de realização ou vencimento no curto prazo.
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8.

Contas a receber

8.1.

Contas a receber, líquidas

Clientes
Terceiros
Partes relacionadas (nota explicativa 19)
Investidas
Recebíveis do setor elétrico
Contas petróleo e álcool • créditos junto ao Governo
Federal
Outras
Perdas em créditos de liquidação duvidosa
Circulante
Não circulante

8.2.

2014

Consolidado
2013

2014

Controladora
2013

28.227

23.785

9.121

4.093

2.293
7.879

1.542
4.332

19.913
765

11.384
905

843
5.322
44.564
(8.956)
35.608

836
6.066
36.561
(3.293)
33.268

843
2.685
33.327
(4.873)
28.454

836
4.009
21.227
(473)
20.754

21.167
14.441

22.652
10.616

17.783
10.671

16.301
4.453

Movimentação das perdas em créditos de liquidação duvidosa

Saldo inicial
Adições rl
Baixas
Ajuste Acumulado de Conversão
Saldo final

2014
3.293
5.801
(323)
185
8.956

Consolidado
2013
2.967
290
(144)
180
3.293

2014
473
4.472
(72)

Controladora
2013
412
88
(27)

4.873

473

Circulante
Não circulante

3.845
5.111

1.873
1.420

2.230
2.643

473

2014

Consolidado
2013

2014

Controladora
2013

1.050
187
151
1.218
2.606

830
452
582
786
2.650

c•!Refere-se, principalmente, ao setor elétrico (nota explicativa 8.4).

8.3.

Contas a receber vencidos- Clientes Terceiros

Até 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 12 meses
Acima de 12 meses

2.186
472
480
4.866
8.004

41

2.133
637

925
4.279
7.974
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8.4.

Co ntas a receber- Setor Elét rico {Sist ema Isolado d e Energia)
Consolidado
A vencer

Vencido

2014
Total

6.736
3.364
63
10.163
(2.895)
7.268

1.143
442
1.046
2.631
(1.650)
981
437
544

7.879
3.806
1.109
12.794
(4.S45)
8.249
7.006
1.243

A Vencer

Vencido

1.553

2.779
1.597
617
4.993
(34)
4.959
2.763
2.196

2013
Total

Clientes

Sistema Eletrobras (Nota explicativa 19.5)
Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS)
Outros

(-)Perdas em créditos de liquidação duv1dosa
Total
Partes relacionadas
Terceiros

6.S69
699

101
1.654
1.654
l.S53
101

4.332
1.597
718
6.647
(34)
6.613
4.316
2.297

Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia possuía recebíveis do setor elétrico no total de R$ 12.794 (R$ 6.647
em 31 de dezembro de 2013). dos quais R$ 11.150 foram classificados no ativo não circulante. Estes recebíveis
são compostos de:
(i) R$ 12.022 (R$ 6.228 em 31 de dezembro de 2013). referentes a fornecimento de óleo combustível e gás
natural, entre outros produtos, para usinas de geração termoelétrica (controladas da Eletrobras), concessionárias
estaduais e produtores independentes de energia (PIEs) localizados na região norte do país;

(ii) R$ 772 (R$ 419 em 31 de dezembro de 2013), referentes a contratos de fornecimento de energia com a
controlada da Eletrobras, f irmados em 2005, cujas caract erísticas configuram um arrendamento mercantil
financeiro de duas usinas termelétricas na região norte do país, visto que os contratos det erminam, entre outras
condições, a transferência das usinas ao final do contrato, sem indenização (prazo de 20 anos). Não há valores
vencidos.
Parte dos custos do fornecimento de combustível para essas térmicas é suportada pelos recursos da Conta de
Consumo de Combustível - CCC, gerenciada pela Eletrobras.
Como os valores repassados pela CCC não vinham sendo suficientf>S rara que as empresas do setor elétrico
localizadas na região norte do país honrassem seus débitos, alguns destes clientes encontravam dificuldades
financeiras pa ra quitar as obrigações de fornecimento de produtos junto a Companhia, razão pela qual, em 31 de
dezembro de 2014, a Companhia e empresas do Sist ema Eletrobras celebraram contratos de confissão de dívida
no montante de R$ 8.601, que abrangem débitos vencidos até o dia 30 de novembro de 2014, atualizados pela
SE LI C, cujos pagamentos serão efetuados em 120 parcelas mensais e sucessivas a partir de fevereiro de 2015.
Parte da confissão de dívida foi garantida por penhor de créditos no montante de R$ 6.084 oriundos da Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), que entre suas finalidades está a de prover recursos para os dispêndios da
CCC referente à geração de energia no sistema isolado. Esta garantia real de créditos da CDE se deu em função do
reconhecimento em fevereiro de 2015, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), dos créditos
decorrentes da repactuação de dívidas da CDE com credores da CCC.
A partir do início de 2015, dada a mudança da política tarifária para o setor elétrico ("realismo tarifário"), com
aumentos já praticados no primeiro t rimestre, ocorrerá um maior equilíbrio financeiro das empresas do setor e,
consequentemente, a redução da inadimplência relativa ao fornecimento de combustíveis, provavelmente a
partir do segundo trimestre, considerado o período de tempo entre a cobrança dos recursos pelas distribuidoras
nas contas de energia elétrica já majorados junto aos consumidores finais e a respectiva disponibilização, na CCC,
para reembolso de parte expressiva dos custos aos produtores de energia .
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Nesse novo contexto e após avaliação da Administração, foram reconhecidos R$ 4.511 como perdas em créditos
de liquidação duvidosa, considerando-se os valores a receber até 31 de outubro de 2014 sem garantia real,
incluindo saldos a vencer de confissões de dívidas, assim como saldos vencidos de empresas que não iniciaram as
tratativas para equacionamento da dívida. Não foram reconhecidas perdas para faturamentos a partir de 01 de
novembro de 2014, uma vez que a ANEEL incluiu tal período na determinação da nova realidade tarifária, e
tampouco para empresas adimplentes.

9.

Estoques
2014
10.563
11.510
2.268
951
398
91
25.781
4.797
30.578

Petróleo
Derivados de petróleo
Intermediários
Gás Natural e GNL l"l
Biocombustfveis
Fertilizantes
Materiais, suprimentos e outros
Circulante
Não circulante

30.457
121

Consolidado
2013
13.702
11.679
2.165
939
370
60
28.915
4.532
33.447
33.324
123

Controladora
2013
10.805
10.282
2.165
697
44
55
24.048
3.547
27.595
24.461
27.476
99
119
2014
8.883
9.046
2.268
557
45
91
20.890
3.670
24.560

,., GNL· Gás Natural Liquefeito

Os estoques consolidados são apresentados deduzidos de provisão, no montante de R$ 399, para aj uste ao seu
valor rea lizável líquido (R$ 205 em 31 de dezembro de 2013). sendo est es ajustes decorrentes, principalmente, de
oscilações nas cotações internacionais do petróleo e seus derivados. O montante acumulado da provisão
reconhecido no resultado do exercício, como custo dos produtos e serviços vendidos, é de R$ 2.461 em 2014
(R$1.269 em 2013).
Parcela dos estoques de petróleo e/ou derivados foi dada como garantia dos Termos de Compromisso Financeiro
- TCF, assinados com a Petros, no valor de R$ 6.151 (R$ 6.972 em 31 de dezembro de 2013), conforme nota
explicativa 22.1.

10. Vendas e incorporações d e ativos
10.1. Venda de ativos
Brasil PCH S.A.
Em 14 de junho de 2013, a Petrobras celebrou contrato de compra e venda com a Cemig Geração e Transmissão
S.A., que posteriormente cedeu esse contrato à Chipley SP Participações, para alienação da totalidade de sua
participação acionária detida na Brasil PCH S.A., equivalente a 49% do capital votante, pelo valor de R$ 650, sem
considerar os ajustes previstos no contrato.
Em 14 de fevereiro de 2014, após atendidas todas as condições precedentes previstas em contrato, a Petrobras
concluiu a operação de alienação pelo valor total de R$ 711, considerando os ajustes ao preço, apurando um
ganho antes dos impost os sobre o lucro de R$ 646, reconhecido em outras despesas líquidas.
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Petrobras Colombia Limited (PEC)
Em 13 de setembro de 2013, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a alienação de 100% das ações
de emissão da Petrobras Colombia Limited (PEC), controlada da Petrobras lnternational Braspetro B.V. (PIB BV),
para a Perenco Colombla llmited, pelo valor de US$ 380 milhões sujeitos a ajuste de preço até o fechamento da
operação.
Em 30 de abril de 2014, foi finalizada a venda, com a transferência dos ativos e passivos para a Perenco,
registrando-se um ganho deUS$ 101 milhões, reconhecido em outras despesas líquidas.
UTE Norte Fluminense S.A.
Em 11 de abril de 2014, a Petrobras vendeu para o Grupo Électricité de France (EDF) a sua participação acionária
de 10% na UTE - Norte Fluminense S.A., por R$ 182, apurando um ganho de R$ 83 reconhecido em outras
despesas líquidas, não existindo condições precedentes.
Transierra S.A.
Em 5 de agosto de 2014, a Petrobras vendeu para a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a sua
participação acionária de 44,5% na Transierra S.A., por US$ 107 milhões, apurando um ganho de US$ 32 milhões
reconhecido em outras despesas líquidas, não existindo condições precedentes.
lnnova S.A.
Em 16 de agosto de 2013, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a alienação de 100% das ações de
emissão da lnnova S.A. para a Videolar S.A. e seu acionista majoritário, pelo valor de R$ 870, ficando a conclusão
da operação sujeita a determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE .
Em 12 de outubro de 2014 a aqws1çao da lnnova S.A. foi autorizada com restrições, condicionando ao
cumprimento de um conjunto de medidas previstas em um Acordo em Controle e Concentrações - ACC firmado
entre o CADE c as requerentes.
Em 30 de outubro de 2014 a operação foi finalizada conforme previsto no contrato de compra e venda de ações,
apurando um ganho de R$ 145, reconhecido em outras despesas líquidas.
Petrobras Energia Peru S.A.
Em 12 de novembro de 2013, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda, pela Petrobras de
Valores Internacional de Espana S.L. (PVIE) e Petrobras lnternational Braspetro B.V. (PIB BV). de 100% das ações
da Petrobras Energia Peru S.A. para a China National Petroleum Corporation (CNPC), pelo valor total deUS$ 2.643
milhões, sujeito a ajuste de preço até o fechamento da operação, que está sendo apurado conforme estabelecido
em contrato.
As condições precedentes, incluindo a aprovação dos governos chinês e peruano, bem como à observância dos
procedimentos previstos nos respectivos Joint Operoting Agreement (JOA) foram concluídas em novembro de
2014, sendo registrado um ganho na operação de US$ 1.304 milhões, em outras despesas líquidas e US$ 435
mi lhões em imposto de renda e contribuição social, perfazendo um ganho lfquido deUS$ 869 milhões.
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Companhia de Gás de Minas Gerais.
Em 18 de julho de 2014, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda de sua participação acionária
de 40% na Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) para a Companhia Energética de Minas Gerais {Cemig).
Em 10 de outubro de 2014, depois de atendidas todas as condições precedentes previstas em contrato, a
Petrobras concluiu a operação de alienação pelo valor de R$ 571, apurando um ganho de R$ 172 reconhecido em
outras despesas líquidas, não existindo condições precedentes.

10.2. Ativos classificados como mantidos para venda
Em 31 de dezembro de 2014, o montante de R$ 13 classificado como ativo circulante (R$ 5.638 e R$ 2.514 em 31
de dezembro de 2013, classificado em ativo circulante e passivo circulante, respectivamente), refere-se a ativos
mantidos para venda e compõe-se de: as sondas de perfuração Pl, Plll, PIV, PV e a plataforma PXIV, apresentados
no segmento de exploração e produção.
No decorrer de 2014, os demais ativos que apresentavam-se classificados como mantidos para venda em 31 de
dezembro de 2013 foram realizados.

10.3. Incorporações
Em 02 de abril de 2014, a Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras aprovou as seguintes incorporações de
cont roladas ao seu patrimônio, sem aumento do seu capital: Termoaçu S.A., Termoceará Ltda. e Companhia
Locadora de Equipamentos Petrolíferos- CLEP.
Em 30 de janeiro de 2015, a Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras aprovou as seguintes incorporações de
controladas ao seu patrimônio, sem aumento do seu capital: Arembepe Energia S.A. e Energética Camaçari
Muricy S.A.
Essas incorporações visam simplificar a estrutura societária da Companhia, minimizar custos e capt urar sinergias e
não geram efeitos sobre as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia.
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11.

Investimentos

11.1. Investimentos diretos (Controladora)
Patrfmônlo

% de

Principal
segmento de
atuaç:io

Partícipaçi o
direta da
Petrobras

lfquldo

lucro líquido

Y. no Capital
votante

{passivo a
descoberto)

(prejuízo) do

exercício

País

E&P

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
88,12%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
93,66%
100,00%
99,91%
98,85%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,00%
100,00%
100,00%
99,95%
100,00%

37.74 1
12.127
6.615
5.018
3.495
2.594
2.614
2.209
1.053
9 10
813
776
761
603
486
433
402
389
310
273
223
174
92
53
34
(2)

2.<97

Holanda

Ll32

Bfasil

572
750
447
1.492
(1.643)
(266)
(2.656)
53
: 87
(1.250)
(196)
96
481
248
65
:17

Brasil
Brnsil

Gás e Energia
Gás e Energia
COI'poratlvo
Gás e Energia
Gás e Energia
Gás e Energia
Internacional
Gás e Energia
Gás e Energia
E&P
Gás e Energia
Corporativo
Corporativo
Corporativo

100.00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
88,12%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
93,66%
100,00%
99,91%
98,8 5%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,00%
100,00%
100,00%
99,95%
99,99%

Abastecimento
Gás e Energia

50,00%
50,00%

50,00%
50,00%

251
157

47
39

Brasli

Abastecimento
Gás e Energia

20,00%
40,00%
50,00%
30,00%

20,00%
40,00%
50,00%
30,00%

335
139
134
75

(147)
3
32
35

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Empresas Consolidadas

Substdiárlas e Controladas
Petrobras Netherlands B.V. • PNBV (I)
Petrobras Distribuidora S. A.~ BR
Transportadora Associada de: Gás S.A. • TAG

Petrobras Tnnsporte S.A.- Ttãnspetro
Petrobras logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG
Petrobras Gás S. A. • Gaspetro
Petrobras lmernatlonal Braspeuo- PIB BV {1) (il}

Petrobras Blocombusttvel S.A.
Companhia tntegrada Têxtil de Pernambuco SA • CfTEPE
Llquigás 01Strtbuldora S.A.
Termomacae ltda.
Companhi:a Petroquimic.1 de Pernambuco S.A. • PetroquímicaSuape
Araucária Nitrogenados S.A.
Sreltener E n~rgética S.A.
Braspetro Oil Services Companv · Brasoll (r)
Peuobras CcmerciaiJzadora de Energia ltda. · PBEN
Termobahia S.A.
Arembepe Energia S.A.
5283 Participações Ltda.
Baixadil Santlsta Energia S.A.
Energética camaçarf Muricy lltda.
Fundo de ln~estimento Imobiliário RB loglstica • FII
Termomacaé Comercializadora de Energi..J Ltda
Cordoba Finandal Serv1ces GmbH (I)
Petrobras Negócios Eletrõmcos S.A. - E-Petro
Downstream Participações Ltda.
Operações em conjunto
fábrica Caricca de Catalizadores S.A. - FCC
lbirítermo S.>..
Empresas não-consolidadas
Empreendimentos controlados em conjunto
Logum Logfstiea S.A.
Cia Energética Manauara S.A.
Petrocoque S.A.Indüstria e Comérclo
Brentech Energia S.A.
Dresympe Enersia S.A.
Refinaria de )etró!eo Riograndense S .A.
METANOR SA. ·Metano! do Nordeste
Eólica Mangue Seco 4- Geradora e Comercializadora de Energia El~trlca S.A.
Eólica Mangue Seco 3 ·Geradora e Comerciallzadora de Energia Elétrica S.A.
Eólica Mangue Seco 2 ·Geradora e Comerciallzadora de Energia Elétrica S.A.
Eólica Mangue Seco 1- Geradora e Come rcialízadora de Energia Elétrica S.A.
Companhia de Coque Calcinado de Petróleo S.A. ~ COQUEPAR
Participações em Complexos Bioenergéticos S.A.- PCB10S
GNLdo Nordeste ltda,
Coligadas
Fundo de investimento em Participações de Sondas
Sete Brasil Participações S.A.
Sraskem S.A.
UEG Araucária Ltda.
Oeten Qufml:a S.A.
Energêtica SUAPE 11
Termoelétrica Potiguar S.A. • TEP
Nitroclorltda.
Bioenergética Britarumã S.A.

Distribuição
Gás e Energía
Abastecimento

E&P
Gás e Energia

Internacional
Biocombustlvel
Abast!!Cimento
Abast.ecimento
Gás e Energia
Ab:ast~cimento

Abast~cimento

GáS!! Energia
Glis e Enersia
Abastecimento
Abastecimento
Gás e Energ1a
Gás e Energia
Gás e Energia
Gás e Energia
Abastecimento
BiocombustNel
Gás e Energta
E&P
E&P
Abastecim~n to

Gás e Energ1a
Abastecimento
Gás e Energia
Gãs e Energia
Aba.steclmento
Gâs e Energia

(i~ Empresas sediadas no exterror com demonstrações contábeiS elaboradas em moed!l estrangeira.
(H) Participação de 11,88% da 5283 Partlcipaçõesltda.
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(195)
2
121
174)
10

17)
3

Br.nil
Brasil

Holanda
Brasil
Br-asil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Ilhas Cayman
Brasil
Brasil
Bras li
Brasil
Brasil
Brasil
BrasH
Brasil
Áustria
Brasli
Brasil

Brasil

20,00%

20,00%

7~

(J)

Drasi1

33,20%
34,54%
49,00%
49,00%
51,00%
49,00%
45,00%
50,00%
50,00%

50,00%
34,54%
49,00%
49,00%
51,00%
49,00%
45,00%
50,00%
50,00%

67
53
41
39
36
35
11

(3)

Bras11
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Bra.sil

4, 59%
5,00%
36,20%
20,00%
27,88%
20,00%
20,00%
38,80%
30,00%

4,59%
5,00%
47,03%
20,00%
27,88%
20,00%
20,00%
38,80%
30,00%

7.893
7.659
6.039
983
326
218
71

12)

(ll)
(53)

117
941
864
472
59
72
ill)

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
erasil
Brasil
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11.2. Mutação dos investimentos (Controladora)
Reorganiza- Resultado de

Aq uisição e
Saldo em

aporte de

31.12.2013

capital

Transações
de capital

ções, redu- participação
Out ros
ção de capi- em investiresultados
mentosc··•
t al e outros
abrangent es

Saldo em
Dividendos

31.12.2014

Subsidiárias e controladas
PNBV
Petrobras Distribuidora- BR
TAG 1' 1

29.371
11.919

Transpetro

4.595
3.351
10.632
2.121
3.355
2.492
969
747
789
1.460
475
301
429
316
1.530
666
334
1.160
218

PB· LOG

Gaspetro
PBIO
PIBBV

Citepe
liquigás
Termomacaé Ltda.
Araucária Nitrogenados
PetroqufmicaSuape
Breitener
PBEN
Termobahi3
Arembepe
CLEP
Termoaçu
Termoceará

Outras Controladas
Operações em conjunto
Empreendimentos controlados em
conj unt o
Coligadas
Braskem
Demais co! gadas
Subsidi'árias. controladas_
operações/empreendimentos em
conjunto e coligadas
Outros investimentos
Total dos Investimentos

(1.388)

(7.973)
362
19

(694)

1.205

158
527

(95)

(13)

388

378

5.157
695

359

83.470
27
83.497

7.426

(1.107)
(683)
(310)
(527)

2.612
910
1.501
703
350
1.492
(266)
(1.382)
(2.648)
50
187
(186)
(1.237)
90
248
64
106
64
17
8
384
44

4.706
(553)
(926)
4

(352)
(123)
(564)
(303)
(1.558)

(8)
(115)
10

(12)
(121)

(117)
(41)
(487)

(24)

36.690
11.924
6.490
4.738
3.398
2.593
2.209
1.183
1.049
1.017
813
761
750
565
432
398
381

(32)
(88)
(57)

892
205

(22)

335

(348)

(51)

(2)

!99)

291
187

(653)
17

(251)
(56)

4.544
1.091

2.989

(1.478)

3.528

2.458

(4.194)

2.989

(1.478)

(4.315)
(4)
(4.319)

3.528

2.458

(4.194)

82.458
23
82.481

22
180
3.730

87

Provisão para perda em controladas
Resultado de empresas classificadas como mantidas para venda
Resultado de participações em investimentos e outros resultados abrangentes

1' 1A partir do r trimestre de 2014, a TAG dehcou de ser controlada da Ge~spetro, passa'\do a ser controlada direta da Petrobras
1"'1!ncluilucros n!o reallz.ados de transações entre empresas.
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11.3. Investimentos (Consolidado)
Equivalência

Investimentos

2014
4.S44
4.554
1.377
904
433
361
297
174
194
119

Invest imentos avaliados por equivalência patrimonial
Braskem S.A.
Petrobras Oi! & Gas B. V. • PO&G

Guarani S.A.
Distribuidoras Estaduais de Gás Natural
Nova Fronteira Bioenergía S.A.
Petrowayu S.A.
Petroritupano S. A.
Oemaís Investidas do Setor Petroqulmico

UEG Araucária ltda
Petrokarii\a S.A.
Transierra S.A.

Demais empresas

2.280
15.237
45
15.282

Outros investimentos

2013
5.157
3.999
1.194
1.248
399
433
464
196
138
155
159
2.021
15.563
52
15.61S

2014
291
261
(50)
251
34
(12.9)
(226)
4
94
(56)
16
(39)
4S1

2013
146
494

282
1.095

451

1.095

(27)

276
(13)
(3)
(82)
26
7
(22)
11

11.4. Investimentos em empresas com ações negociadas em bolsas

lote de mil ações
Empresa

Cotação em bolsa de valores
(R$ por ação)
Tipo
2014
2013

2014

2013

1.3S6.792

1.3S6.792

ON

1,72

212.427
7S. 793

212.427
75.793

ON

PNA

10,80
17,50

Valor de mercado

2014

2013

Cont rolada indiret a

Petrobras Argentina S.A.

1,87 - - - : 2·:,;.
33;.:4:-----:2:-:;.5:.;3::,.7
2.334
2.537

Coligada
SraskemSA

Braskem S.A.

16,SO

2.294

3.SOS

21,00 ----::-1.7
32:::6: -----:1:.:;.5;;:9=-2
3.E20
5.097

O va lor de mercado para essas ações não reflet e, necessariamente, o valor de realização na venda de um lote
representativo de ações.
Braskem S.A. -Investimento em coligada com ações negociadas em bolsas de valores:
As principais estimat ivas utilizadas nas projeções de fluxo de caixa para determinar o valor em uso da Braskem
foram apresentadas na nota expl icat iva 14.2.
11.5. Participação de acionistas não controladores
O total da participação dos acionist as não controladores no patrimônio líquido da Companhia é de R$ 1.874, dos
quais R$ 1.286 são atribuíveis aos acionistas não controladores da Petrobras Argent ina S.A. A seguir estão
apresentadas suas informações contábeis sumarizadas:
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Petrobras Argentina
Ativo circulante

Ativo realizável a longo prazo
Imobilizado
Outros ativos não circulantes

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

2014
2.678
220
3.598
1.092
7.588

2013
2.295
407
3.438
1.490
7.630

1.830
1.840
3.918
7.588

1.447
1.954
4.229
7.630

342
102
277

547
299
(86)

Receita operacional liquida
Lucro líquido do exercício
Caixa e eqtJivalentes de caixa gerado (utilizado) no exercido

A Petrobras Argentina S.A. é uma empresa integrada de energia, com atuação principal na ,1'\rgentina, e
cont rolada indireta da Petrobra5, por meio da PIBBV, que possui 67, 19% de participação nesta empresa.
11.6. Informações contábeis r esumidas de empreendiment os controlados em conjunto e coligadas
A Companhia investe em empreendimentos controlados em conjunto e coligadas no país e exterior, cujas
atividades estão relacionadas a empresas petroquímicas, distribuidoras de gás, biocombustíveis, termoelétricas,
refinarias e out ras. As informações contábeis resumidas são as seguintes:
2014
Empreendimentos
controlados em conjunto
País
Exterior
3.916
3.579
1.163
105
4.244
8.006
2.000
47
11.323
11.737

Ativo Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Imobilizado
Outros ativos não circulantes

Passivo Circulante
Passivo não circulante
Patrimônio Liquido
Participação dos Acionistas não Controladores
Receita Operacional Líquida
Lucro Liquido do Exercício
Percent ual de Participação -%

49

País
28.423
7.158
32.423
11.534
79.538

Coligadas
Exterior
5.953
558
9.561
212
16.284

4.8!JO
1.945
4.464
24
11.323

1.336
3.819
6.184
398
11.737

18.050
35.659
25.974
(145)
79.538

!J.250
2.635
4.399
16.284

13.140
339
20 a 83%

5.863
592
34 a 50%

53.050
1.811
Sa 49%

444
779
11 a 49%
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2013
Empreendimentos
controlados em conjunto
Exterior
Pais
3.756
3.159
190
1.944
3.839
6.744
2.186
118
11.725
10.211

Ativo Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Imobilizado
Outros ativos não circulantes

4.060
2.395
5.248

Passivo Circulante
Passivo não circulante
Patrimônio Liquido
Participação dos Acionistas não Controladores

50

Coligadas
Exterior
6.439
123
6.520
166
13.248

11.725

1.159
3.379
5.314
359
10.211

15.812
32.477
19.186
145
67.620

13.248

12.181
549
20 a 83%

3.865
1.093
34 a 50%

46.092
2.591
5 a49%

200
694
11 a 49%

22

Receita Operacional Líquida
Lucro Líquido do Exercício
Percent ual de Participação -%

Pais
22.669
7.268
30,784
6.899
67.620

6.001
2.424
4.823

3645
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12.

Imobilizado

12.1. Por tipo de ativos
Consolidado Controladora

Gastos
e/exploração
e desenv.
Produção de

Terrenos, Equipamenedifici!lções e tos e outros
Ativos em
bens construção l"l
benfeitorias
Saldo em 1• de janeiro de 2013

59.820
5.316
7.793
(9.007)
(4.425)
31.921
(22.081)
(34.762)
8

39
(9)
2.605
(1.115)

8.474
36
(5.285)
(64.706)

312.427
(100.646)
211.781

186.840

71

4.826

71.410

(23)
(85)
6.517
(1.252)
(2.370)

(132)
(2.842)
59.923
(17.409)
(3.682)
45
7.787
260.297
377.259
!116.962)
260.297

Adições
Constituição/revisão de estimat1va de desmantelamento de ãreas
Juros capitalizados

Custo
Depreciação, amortização e depleção acumu ada
Saldo em 31 de dezembro de 2014

77.701
5.096
8.431
(9.922)
(5.792)
34.752
(30.161)
(44.589)
52
11.542
580.990

1.408
(1.431)

25.134
(6.703)
18.431

Ajuste acumulado de conversão
Saldo em 31 de delembro de 2014

1.394
5.096

78.156

Custo
Depreciação, amortização e depleçlio acumu a da
Saldo em 31 de de<embro de 2013

Depreciação, amortização e depleção
lmpalrment • constituição l''''l
lmpairment- reversão 1' ••• ,

531.928
!129.361)
402.567

3.870

79
18.431

Baixa de gastos adicionais capitalizados Indevidamente
Transferências, •.•,

705.055
(171.175)
533.880

148

Saldo em 31 de delembro de 2013

Baixas

180.654
(63.826)
116.828

68.182

lmpalrment- constituição l''''l
lmpalrment- revers~o , ....,

Ajuste acumulado de conversão

62.974
(1.958)
6.514

(55)
58.516
(10.643)
(193)
165
879
116.828

83.582
(1.431)
8.474
145
(5.610)
48.018
(27.999)
(232)
277
9.940
533.880

166.878

70
(261)
51.603
(16.241)
(26)
lU
5.682
211.781

Baixas

Total
279.824

166.972

Adições

Transferências t''')
Oepreciaçào, amortizaçâo e depleção

Total
418.716

produtores}

16.684

Constituição/revisão de estimativa de desmantelamento de áreas

Juros capitalfzados
Combinação de negócios

petróleo e

gás (campos

52
21.341
29.160
(7.819)
21.341

(13)

3.300
186.840
186.840

8.431
(9.303)
(2.643)
(86.189)

(464)
(222)
54.501
(1~500)

(30.997)

(7.540)

3.078
140.627

625
158.725
233.808
(75.083)
158.725

7

140.627
140.627

780.854
(199.864)
580.990

(4.550)
80.642
(21.028)
(119)
268
402.567

437.150
586.684
!149.534)
437.150

40

Tempo de vida titll médio ponderado em anos

(25 a

so)

(exceto
terrenos)

20
(3 a 31)
j ••)

Método da
unidade
produzida

1' 1Os saldos por àrt!a de negócio são apresentados na nota explicativa 29.
1" 1 Contempla ativos de exploraçl!io e prodlJç3o depreciados pelo método das

unldades produzidas.
1'"' 1tnclu1 o montante de R$ 24.419 (R$ 50.389 em 2013), reclassificado do Ativo lntanJfvel para o Imobilizado em decorrência da de<:laraç3o de comerctalldade de áreas vlnculad;u
ao Contrato de Cessão Onerosa {nota explicativa 12.3).
r····1Reconhecido na demonstraç-3o de resultado

Em 31 de dezembro de 2014, o imobilizado do Consolidado e da Controladora inclui bens decorrentes de
contratos de arrendamento que transfiram os benefícios, riscos e controles no montante de R$ 192 e de R$ 8.979,
respectivamente (R$ 202 e R$ 10.738 em 31 de dezembro de 2013).
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12.2. Abertura por tempo de vida útil estimada- Consolidado
Edificações e benfeitorias, equipamentos e
outros bens
Depreciação
Saldo
em 2014
Custo
Acumulada
12.043
(7.601)
4.442
(14.020)
14.924
28.944
(1.290)
2.774
1.484
125.439
(32.779)
92.660
(17.573)
53.023
35.450
(10.882)
49.486
60.368
66.552
(13.627)
52.925
(27.009)
55.666
28.657
404.809
(124.781)
280.028
(7.819)
19.731
27.550
377.259
(116.962)
260.297

Vida útil estimada
até 5 anos
6-10 anos
11-15 anos
16-20 anos
21- 25 anos
25-30 anos
30 anos em diante
Método da Unidade Produzida
Edificações e benfeitorias
Equipamentos e outros bens

A estimativa da vida útil econômica dos equipamentos e outros bens foi revisada em 2014, tendo como base
laudos elaborados por avaliadores internos.
12.3. Direito de exploração de petróleo - Cessão Onerosa
O Contrato de Cessão Onerosa, celebrado em 2010 entre a Petrobras e a União (cedente), tendo a Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis- ANP como reguladora e fiscalizadora, refere-se ao direito
de exercer atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos localizados
em blocos na área do Pré-Sal (Franco, Florim, Nordeste de Tupi, Entorno de Iara, Sul de Guará e Sul de Tupi),
limit ado à produção de cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo em até 40 (quarenta) anos, renováveis
por mais OS (cinco), sob determinadas condições.
Em 29 de dezembro de 2014, a Companhia submeteu à ANP a última declaração de comercialidade do Bloco de
Entorno de Iara e, com isso, encerrou-se a fase exploratória do Contrato de Cessão Onerosa.
O Contrato estabelece que, imediatamente após a declaração de comercialidade de cada área, serão iniciados os
procedimentos de revisão, que deverão estar baseados em laudos técnicos independentes. A revisão do contrato
foi iniciada em janeiro de 2014, após as duas primeiras declarações de comercialidade, nos blocos de Franco e Sul
de Tupi e, após a última declaração de comercialidade, passou a abranger, a partir de janeiro de 2015, todas as
áreas. A conclusão da revisão do Contrato de Cessão Onerosa ocorrerá após a revisão de todas as áreas, não
est ando estabelecida uma data para seu término.
Para a referida revisão, estão sendo considerados os custos já rea lizados até o momento nas áreas e as previsões
de custo e produção estimadas quando da elaboração dos laudos técnicos independentes. Como resultado desta
etapa, poderão ser revistos: (i) os compromissos de Conteúdo Local; (ii) o volume total de barris alocados a este
contrato; e (iii) o valor pago por este contrato.
Caso a revisão determine que os direitos adquiridos alcancem um valor maior que o inicialmente pago, a
Companhia poderá pagar a diferença à União ou reduzir proporcionalmente o volume total de barris adquiridos
nos termos do Contrato. Se a revisão determinar qLe os direitos adquiridos resultem em valor menor que o
inicialmente pago pela Companhia, a União reembolsará a diferença, em moeda corrente ou títulos, sujeito às leis
orçamentárias.
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A Companhia efetuará os respectivos ajustes nos preços de aquisição quando os efeitos da referida revisão
tornarem-se prováveis e mensuráveis.
O encerramento da fase exploratória do Contrato de Cessão Onerosa também acarretou, no exercício de 2014, na
reclassificação dos valores pagos na aquisição dos blocos Florim (atual Campo de ltapu), Sul de Guará (atual
Campo de Sul de Sapinhoá), Entorno de Iara (atuais Campo de Norte de Berbigão, Campo de Sul de Berbigão,
Campo de Norte de Sururu, Campo de Sul de Sururu e Campo de Atapu) e Nordeste de Tupi (atual Campo de
Sépia) do Ativo Intangível para o Ativo Imobilizado, no montante de R$ 24.419. No exercício de 2013 houve
reclassificação referente aos blocos de Franco (atual Campo de Búzios) e Sul de Tupi (atual Campo de Sul de Lula),
no montante de R$ 50.389.
Assim, em 31 de dezembro de 2014, o Ativo Imobilizado da Companhia inclui o montante de R$ 74.808, referente
aos valores pagos na aquisição dos blocos do Contrato de Cessão Onerosa (R$ 50.389, em 31 de dezembro de
2013).
Adicionalmente, o Contrato prevê um programa exploratório obrigatório para cada um dos blocos e
compromissos mínimos de aquisição de bens e serviços de fornecedores brasileiros nas fases de exploração e
desenvolvimento da produção, os quais serão objeto de comprovação junto à ANP. No caso de descumprimento,
a ANP poderá aplicar sanções administrativas e pecuniárias, conforme regras previstas no contrato.
Os resultados obtidos até o momento vêm corroborando as expectativas com relação ao potencial de produção
das áreas e a Petrobras dará continuidade às atividades e aos investimentos previstos no contrato.

12.4. Refinarias Premium f e 11
Em 22 de janeiro de 2015, a Companhia decidiu encerrar os projetos de investimento para a implantação das
refinarias Premium I e Premi um li.
Consideradas as taxas previstas de crescimento dos mercados interno e externo de derivados e da ausência de
parceiro econômico para a implantação, condição prevista no Plano de Negócios e Gestão da Companhia, PNG
2014-2018, a Companhia entendeu que deveria encerrar estes projetos de implantação.
O encerramento destes dois projetos gerou uma perda de R$ 2.825, reconhecida em outras despesas líquidas.
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13.

Inta ngíve l

13.1. Por t ipo de ativos
Consolidado Controladora

Softwares
Direitos e
Concessões

Saldo em 1' de janeiro de 2013
Adição

Juros c-apitalizados
Baixa
Transferências 1' "J

Amortitação
lmpairment- constituição
Aj uste acumulado de conversão

Saldo em 31 de dezembro de 2013
Custo

Amorttzaçê!o acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Adição

Desenvoiv idos InternaAdquiridos
mente

78.702

386

1.178

6.665

72

278
26

(171)

(3)

(7)

(50.467)
(82)
(1.139)
182
33.690

(30)
(99)

(26)
(287)

332

1.162

35
937

34.680
(990)
33.690

1.423
(1.091)
332

3.379

937

12.217)
1.162

937

6

214

94

279

(219)
(24.164)
(84)
(21)
15
111
9.542

(11)

(23)

18
(120)

22
(312)

Juros capitalizados
Baixa
Transferências 1''1
Amortização
lmpairment- constituição
lmpairment- reversão
Ajuste acumulado de conversão

Saldo em 31 de dezembro de 2014

Custo
Amortização acumulada

Ágio
(goodwill)
941

(39)

19

Saldo em 31 de dezembro de 2014

10.633
(1.091)
9.542

Tempo de vida útil estimado- anos

(*)

(3)

Total
81.207

Total
77.349

7.015
26
(181)
(50.562)
(468)
(1.139)
223
36.121

6.862
26
(138)
(50.474)
(336)

40.419
(4.298)
36.U1

36.118
(2.829)
33.289

587
19
(253)
(24.127)
(516)

478
19
(229)
(24.057)
(392)

(1)

33.289

(22)

3
315

1.148

1.536
(1.221)
315

3.403
(2.255)
1.148

971

5

Indefinida

37
971

971

15
152
11.976

9.108

16.543
(4.567)
11.976

12.051
(2.943)
9.108

I'J O saldo é composto, preponderantemente, por ativos com vida Util indefinida. A av;~liaç:io de vida Util Indefinida é revisada anualmente para determinar se continua justificável.
1"'1 Inclui o montante de R$ 24.419 (R$ 50.389 em 2013) • reclassificado do Ativo Intangível para o Imobilizado, em decorrência da declaração de comerclalídade de áreas
vinculadas ao Contrato de Cessão Onerosa {notil eJI!pliCit1Vil 12.3).

Em 31 de dezembro de 2013, o Ativo Intangível da Companhia incluía o montante de R$ 24.419, vinculado ao
Contrato de Cessão Onerosa. Com a Declaração de Comercialidade dos blocos remanescentes e consequente
encerramento da fase exploratória, este montante foi reclassificado do Ativo Intangível para o Ativo Imobilizado,
conforme descrito na nota explicativa 12.3.

13.2. Devolução à ANP de áreas na fase de exploração e campos de petróleo e gás natural
No exercício de 2014, os direitos sobre os blocos explorat órios devolvidos para a ANP totalizaram R$ 195 (R$ 131
em 2013), localizados nas áreas abaixo:
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Em fase exploratória
Exclusivo
Parceria
5

Área
Bacia de Campos
Bacia de Santos
Bacia de 5olimões
Bacia do Espírito Santo
Bacia de Recôncavo
Bacia do Potiguar
Bacia de Jequitinhonha
Bacia de Camamu Almada
Bacia do Pará- Maranhão
Bacia de Parnaíba

3
2
1
1
1
1

3
2

:t

1
3
1

13.3. Devolução à ANP de campos de petróleo e gás natural, operados pela Petrobras
Os seguintes campos foram devolvidos à ANP durante o exercício de 2014: Cação, Carapiá, Moréia, Caravela,
Cavalo Marinho, Estrela do Mar, Tubarão, Rio Mariricu, Rio Mariricu Sul, Lagoa Parda Sul, Urutau, lraúna e
Mosquito Norte.
13.4. Direito de exploração de petróleo- Partilha de Produção
Em 2 de dezembro de 2013, após um leilão público realizado em 21 de outubro de 2013, o Consórcio Libra,
composto pela Petrobras (40%}, Shell (20%), Total (20%), Petrochina (10%) e CNOOC (10%), celebrou o Contrato
de Partilha de Produção com o Governo Federal brasileiro, através da ANP e Empresa Brasileira de Administração
de Petróleo e Gás Natural S.A.- Pré-Sal Petróleo (PPSA).
Nos termos do contrato, foram concedidos ao consórcio direitos e obrigações para operar e explorar uma área
estratégica do pré-sal conhecida como bloco de Libra, localizado em águas ultra profundas da Bacia de Santos.
Este foi o primeiro contrato de parti lha de produção de petróleo e gás celebrado no Brasil, com prazo de duração
de 35 anos e não sujeito a renovação.
Um bônus de assinatura no valor de R$ 15.000 foi pago em parcela única, cabendo à Companhia o valor de
R$ 6.000, referente à sua participação no consórcio, registrado como Direitos e Concessões.

13.5. Concessão de serviços de distribuição de gás natural canalizado
Em 31 de dezembro de 2014, o ativo intangível inclui contratos de concessão de distribuição de gás natural
canalizado no Brasil, no total de R$ 558, com prazos de vencimento entre 2029 e 2043, podendo ser prorrogado.
As concessões prevêem a distribuição para os setores industrial, residencial, comercial, veicular, climatização,
transportes e outros.
A remuneração pela prestação de serviços consiste, basicamente, na combinação de custos e despesas
operacionais e remuneração do capital investido. As tarifas cobradas pelo volume de gás distribuído estão sujeitas
a reajustes e revisões periódicas com o órgão regulador estadual.
Ao final das concessões, os contratos prevêem indenização à Companhia dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, conforme levantamentos, avaliações e liquidações a serem realizadas com o objetivo de determinar o
valor.

55

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Notas explicativas

(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

14.

Redução ao valor recuperável dos ativos (lmpairment)

14.1. Imobilizado e Intangível
Na avaliação de recuperabilidade de seus ativos imobilizados e intangíveis, a Companhia prioriza o emprego do
valor em uso dos ativos (individualmente, ou agrupados em unidades geradoras de caixa - UGC) a partir de
projeções que consideram: (i) a vida útil estimada do ativo ou do conjunto de ativos que compõem a UGC; (ii)
premissas e orçamentos aprovados pela Administração da Companhia para o período correspondente ao ciclo de
vida esperado, em razão das características dos negócios; e (iii) taxa de desconto pré-imposto, que deriva da
metodologia de cálculo do custo médio ponderado de capital (weighted averoge cost of capital- WACC) pósimposto. A definição de unidades geradoras de caixa (UGCs) está descrita na nota explicativa 5.2.
As principais est imativas utilizadas nas projeções de fluxo de caixa para determinar o valor em uso das UGCs,
foram: i) taxa de câmbio média estimada de R$ 2,85 para US$ 1 em 2015 e 2016 (convergindo para R$ 2,61 a
longo prazo); e, i i) cotação do Brent deUS$ 52 em 2015, alcançando US$ 85 a longo prazo.

14.1.1. Mudanças na agregação de ativos que compõem unidades geradoras de caixa
Conforme nota 5.2, a Companhia excluiu 2 ativos da Unidade Geradora de Caixa do Abastecimento, que são: (i)
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e (ii) 2º trem de refino da Refinaria Abreu e Lima (RNEST); e
um ativo da Unidade Geradora de Caixa do Gás Natural: Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 111 (UFN 111).

a)

UGC Abastecimento

A Companhia agregou em uma unidade geradora de caixa chamada UGC Abastecimento, todo o conjunto de suas
refinarias, seus terminais e dutos, bem como seus ativos logísticos operados pela Transpetro, localizados no
Brasil.
Entretanto, durante o trimestre findo em 31 de dezembro de 2014, novas circunstâncias levaram a Administração
da Companhia a reavaliar alguns de seus projetos em andamento. Através desse processo, a Companhia optou
por post ergar, por um extenso período, os seguintes projetos: (i) Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj); e (ii) 2º trem de refino da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Em função disso, em 31 de dezembro de
2014, os ativos em construção no âmbito desses projetos deixaram de pertencer à UGC Abastecimento e
passaram a ser testados individualmente. Tais circunst âncias incluem: i) redução das receitas operacionais
esperadas no futuro devido ao declínio dos preços do petróleo no mercado internacional; ii) desvalorização do
Real, que aumenta a necessidade de caixa para cumprir com o serviço de suas dívidas em moeda estrangeira no
curto p razo; iii) dificuldades de acesso ao mercado de capitais; e ív) insolvência de empreiteiras e fornecedores,
com carência no mercado de fornecedores qualificados disponíveis (como resultado das investigações da
Operação Lava Jato ou por outros motivos).
O Comperj foi concebido para expandir a capacidade de refino da Petrobras, tendo uma capacidade de
processamento de 165 mil barris de petróleo por dia. Dessa forma, objetiva-se atender ao crescimento da
demanda de derivados no Brasil, como óleo diesel, nafta petroquímica, querosene de aviação (QAV), coque e GLP
(gás de cozinha) e óleo combustível.
A RNEST foi projetada para processar 230 mil barris de petróleo por dia com uma capacidade de produção de 70%
desse volume em diesel, e com possibilidade de expansão para 260 mil barris de petróleo por dia através do
Programa de Elevação de Médios e Gasolina (Promega). O processo de refino compreende dois trens de produção
Idêntica, com uma capacidade de 115 mil barris cada. Cada trem tem unidades de destilação atmosférica,
coqueamento retardado, hidrotratamento de diesel e nafta, geração de hidrogênio, tratamento de amônia,
tratamento de água ácida e regeneração cáustica, bem como as unidades auxiliares.
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A Companhia considerou que a postergação desses projetos por um extenso período corresponde a um evento
significativo que justifica a retirada do Comperj e do 2º trem de refino da RNEST da UGC Abastecimento, para que
os mesmos tenham suas respectivas recuperabilidades testadas separadamente. No entendimento da Petrobras,
seria inapropriado manter a UGC Abastecimento Inalterada por um extenso período com base, exclusivamente,
nas expectativas da Adm inistração quanto ao uso futuro esperado desses ativos, sem a continuidade das obras
para corroborar essas expectativas.
b)

UGC Gás Natural

A Companhia agregou em uma unidade geradora de caixa chamada UGC Gás Natural, todo o conjunto de ativos
que compõem a malha comercial do gás natural (gasodutos), unidades de processamento de gás natural (UPGN) e
conjunto de ativos de fertilizantes e nitrogenados (plantas industriais), localizados no Brasil.
Entretanto, durante o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2014, após interrupção das obras da Unidade de
Fertilizantes Nitrogenados 111 (MS), a Companhia rescindiu o contrato por motivo de baixa performance do
Consórcio UFN 111. Posteriormente a esta paralisação, a Companhia optou por reavaliar seu cronograma de
implantação, postergando as ações necessárias à contratação de nova empresa para execução do escopo
remanescente, enquanto perdurarem as medidas de preservação do caixa da Companhia. Em função disso, os
ativos em construção no âmbito desse projeto deixaram de pertencer à UGC Gás Natural, em 31 de dezembro
2014, passando a ser testados individualmente.
A UFN 111 terá capacidade para produzir, anualmente, 1,2 milhão de toneladas de uréia e 70 mil toneladas de
amônia, atendendo, preferencialmente, os mercados dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Su l, Goiás,
São Paulo e Paraná.

14.1.2. Testes de perda no valor de recuperação de ativos (imobilizado e intangível)
Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia identificou a necessidade de testes de perda por desvalorização ou de
reversão de desvalorização para determinados ativos e unidades geradoras de caixa. As perdas e reversões
oriundas dos testes realizados foram reconhecidas no resultado do exercício. Os resultados dos testes são
apresentados a seguir:
Consolidado

Perda por
Valor contâbil

Ativo ou UGC, por natureza
Campos de Produção de óleo e gás no Brasil
(diversas UCGs)
Equipamentos vinculados à atividade de produção
de óleo e gls e perfuração de poços
Campos de produção de óleo e gás no exterior
Comperj
2• trem de refino da RNE5T
Complexo Petroquímico Suape
Araucária
NSSJapâo
Outros
Total

Valor

liquido Recuperável

desvalori·
zaç.ã o 1"11'')

Segmento Comentários

17.067

12.918

4.149

Exploração e Produção, Brasil

Ver item (a)

2.898
8.302

1.474
3.873
3.987
7.345
4.58S
667

1.424

Exploração e Produção, Brasil
Exploração e Produção, Internacional
Abastecimento, Brasil
Abastecimento, Brasil
Abastecimento, Brasil
Gás e Energla
Abastecimento, Internacional

Ver item (b)
Ver item (c)
Verltem (d)
Ver item (e)
Ver item (f)
Ver item (g)
Ver item (h)

25.820
16.488
7.563
927
343

7l
79.479

86
34.93S

i"l Constituição e reversão de impa1rment.
1"1 Não indul impairment de ativos classificados como mantidos para venda de RS 92.

57

4.429
21.833
9.143
2.978

260
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Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Notas explicativas
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

a)

Campos de produção de óleo e gás no Brasil

As nossas avaliações dos ativos vinculados a campos de produção de óleo e gás no Brasil, sob o regime de
concessão, resultaram no reconhecimento de perdas por desvalorização no valor de R$ 4.149. Os fluxos de caixa
futuros consideraram: premissas e orçamentos da companhia; e taxa de desconto pós-imposto em moeda
constante de 7,2% a.a. (6,1% a.a. em 2013), que deriva da metodologia do WACC para o setor de Exploração e
Produção. Essas perdas estão relacionadas, predominantemente, aos campos de Frade, Pirapitanga, Tambuatá,
Carapicu e Piracucá, que provém de revisão de premissas e da recente queda dos preços do petróleo no mercado
internacional.

b)

Equipamentos vinculados à atividade de produção de óleo e gás e perfuração de poços no Brasil

Nas nossas avaliações dos ativos que atuam na produção e perfuração dos ativos, não vinculados diretamente aos
campos de produção de óleo e gás, foram identificadas perdas por desvalorização de R$ 1.424. Os f luxos de caixa
futuros consideraram: premissas e orçamentos da companhia; e taxa de desconto pós-imposto em moeda
constante de 8% a.a . (6,6% a.a. em 2013), que deriva da metodologia do WACC para o setor de Equipamentos e
Serviços da Indústria de óleo e gás. Essas perdas foram reconhecidas, principalmente, em função de futura
ociosidade de duas sondas de perfuração e desmobilização de duas plataformas não alocadas em campos em 31
de dezembro de 2014.
c)

Campos de produção de óleo e gás no exterior

Os testes de redução ao valor recuperável, dos campos de produção de óleo e gás no exterior, apresentados
como ativos do segmento de Exploração e Produção da área internacional, resultaram no reconhecimento de
perda por desvalorização no valor de R$ 4.429. Os fluxos de caixa f uturos consideraram: premissas e orçamentos
da companhia; e taxa de desconto pós-imposto em moeda constante de 5,4% a 11,2% a.a. (5,1% a 10,9% a.a. em
2013), que deriva da metodologia do WACC para o setor de Exploração e Produção, considerando o país de
atuação. A perda está relacionada, principalmente, aos campos de produção de óleo e gás de Cascade e Chinook,
R$ 4.162, localizados nos Estados Unidos, em função da revisão de premissas de preço, decorrente da recente
queda das cotações dos preços do petróleo no mercado internacional.

d)

Comperj

As nossas avaliações dos ativos de refino do Comperj resultaram no reconhecimento de perdas por
desvalorização no valor de R$ 21.833. Os fluxos de caixa futuros consideraram: premissas e orçamentos da
companhia; e taxa de desconto pós-imposto em moeda constante de 7% a.a. (5,8% a.a. em 2013, quando testado
no âmbito da UGC Abastecimento), que deriva da metodologia do WACC para o setor de refino. Essas perdas
decorreram, principalmente, em função: (i) problemas no planejamento dos projetos; (ii) utilização de taxa de
desconto considerando a inclusão de um prêmio de risco específico para os projetos postergados; (iii)
postergação da expectativa de entrada de caixa em função da postergação do projeto; e (iv) conjuntura atual de
menor crescimento econômico.
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e)

2º trem d e refino da RNEST

As nossas avaliações dos ativos de refino do 29 Trem da RNEST resultaram no reconhecimento de perdas por
desvalorização no valor de R$ 9.143. Os fluxos de caixa futuros consideraram: premissas e orçamentos da
companhia; e taxa de desconto pós-imposto em moeda constante de 7% a.a. (5,8% a.a. em 2013, quando testado
no âmbito da UGC Abastecimento), que deriva da metodologia do WACC para o setor de refino. Essas perdas
decorreram, principalmente, em função: (i) problemas no planejamento dos projetos; (ii) utilização de taxa de
desconto considerando a inclusão de um prêmio de risco específico para os projetos postergados; (iii)
postergação da expectativa de entrada de caixa em função da postergação do projeto; e (iv) conjuntura atual de
menor crescimento econômico.

f)

Complexo Petroquímico Suape

A avaliação de recuperabilidade dos ativos da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco SA - CITEPE e
Companhia Petroquímica de Pernambuco SA- Petroquímica Suape, resultou em uma provisão de perda de R$
2.978. Os fluxos de caixa futuros consideraram: horizonte de projeção de 30 anos, com perpetuidade sem
crescimento; premissas e orçamentos das companhias; e taxa de desconto pós-imposto em moeda constante de
6,2% a.a. (5,4% a.a. em 2013), que deriva da metodologia do WACC para o setor petroquímico. Este resultado
está relacionado, principalmente, à revisão das projeções de mercado e das premissas de preço, que foram
atua lizadas em virtude do nível de atividade econômica e da redução dos spreads deste setor no mercado
internaciona l, além de alterações no ambiente tribut ário.
g)

Ar aucá ria Nitrogenados S.A.

A avaliação de recuperabilidade dos ativos da Araucária Nitrogenados S.A. resultou em uma perda de R$ 260. Os
fluxos de caixa futuros consideraram: premissas e orçamentos da companhia; e taxa de desconto pós-imposto em
moeda constante de 6,1% a.a. (5,9% a.a. em 2013), que deriva da metodologia do WACC para o setor de
Fertilizantes. Esse resultado foi motivado por aspectos operacionais que requereram novos investimentos ao
longo do período de 2014.
h)

Refinaria Nansei Sekiyu K.K.

As avaliações de recuperabilidade, dos ativos do segmento de abast ecimento na área int ernacional, resultaram
em uma perda de R$ 343, proveniente dos ativos da refinaria Nansei Sekiyu K.K., no Japão, decorrente da decisão
de encerramento das atividades de refino no Japão.
14.2. Investimento em coligadas e em empreendimentos controlados em conjunto (incluindo ágio)
Nas avaliações de recuperabilidade dos investimentos em coligadas e empreendimentos em conjunto, incluindo
ágio, foi utilizado o método do valor em uso, a partir de projeções que consideraram: horizonte de projeção do
intervalo de 5 a 12 anos, com perpetuidade sem crescimento; premissas e orçamentos aprovados pela
administração da Companhia; e taxa de desconto pré-imposto, que deriva da metodologia do WACC ou CAPM,
conforme metodologia de aplicação.
A seguir são apresentados os principais investimentos em coligadas e empreendimentos em conjunto em 31 de
dezembro de 2014 que contemplam ágio:
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Taxa de

Investimento
Braskem S.A.
Distribui:!oras Estaduais de Gás Natural
Guarani S.A.

Segmento
Abastecimento
Gás e Energia
Biocombustíveis

desconto pósimposto
(moeda
constante,
a.a.) (*)
9,7% a 10,1%
4,8%
7,3%

Valor
em uso
8.844
3.388
2.258

Valor
contábil
4.544
904
1.377

(') Taxa de desconto pós-Imposto de 2013 (moeda constante, a.a.) de 8,9% a 9,6% para Braskem; 4,1% para as Distribuidoras Estaduais de Gás Natural; e

519% para a Guarani.

14.2.l.lnvestimento em colígada com ações negociadas em bolsas de valores (Braskem S.A.)
A Braskem é uma companhia de capital aberto, com ações negociadas em bolsas de valores no Brasil e no
exterior. Com base nas cotações de mercado no Brasil, em 31 de dezembro de 2014, a participação da Petrobras
nas ações ordinárias (47% do total) e nas ações preferenciais (22% do total) da Braskem, foi avaliada em R$ 3.620,
conforme descrito na nota explícativa 11.4. Entretanto, apenas aproximadamente 3% das ações ordinárias dessa
investida são de titularidade de não signatários do Acordo de Acionistas e sua negociação é extremamente
limitada.
Considerando a relação operacional entre a Petrobras e a Braskem, o teste recuperabilidade do Investimento
nessa coligada foi realizado com base em seu valor em uso, proporcional à participação da Companhia no valor
presente dos fluxos de caixa futuros estimados da Braskem, representando fluxos futuros de dividendos e outras
distribuições da investida. As avaliações de recuperabilidade não indicaram a existência de perdas por
impairment.
As principais estimativas utilizadas nas projeções de fluxo de caixa para determinar o valor em uso da Braskem,
foram: i) taxa de câmbio média estimada de R$ 2,85 para US$ 1,00 em 2015 e 2016 (convergindo para R$ 2,61 a
longo prazo); i i) cotação do Brent deUS$ 52 em 2015, alcançando US$ 85,00 a longo prazo; iii) projeção de preços
das matérias-primas e petroquímicos refletindo as tendências internacionais; iv) evolução das vendas de produtos
petroquímicos, estimada com base no crescimento do produto interno bruto - PIB (brasileiro e global); e v)
aumento na margem EBITDA, acompanhando o ciclo de crescimento da indústria petroquímica nos próximos
anos, com queda no longo prazo.
14.3. Provisão Para Perdas em Investimento s
Devido à redução do preço do petróleo no mercado internacional, que impactou as operações de E&P das
coligadas da Petrobras Argentina S.A. e da empresa controlada em conjunto, Petrobras Oil & Gas B.V. (PO&G), em
seus ativos na África, foram constituídas perdas em investimentos, no valor de R$ 414 e R$ 224, respectivamente,
reconhecidas em resultado de participação em investimentos.
14.4. Ativos classificados como mantidos para venda
Em decorrência da aprovação da Administração da Companhia para alienação das sondas de perfuração Pl, Plll,
PIV, PV e a plataforma PXIV, a avaliação destes ativos ao valor justo resultou no reconhecimento de perdas por
impal(ment na área de Exploração e Produção, no montante de R$ 92.
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15.

Atividades de exploração e avaliação de reserva de petróleo e gás

As atividades de exploração e avaliação abrangem a busca por reservas de petróleo e gás natural desde a
obtenção dos direitos legais para explorar uma área específica até a declaração da viabilidade técnica e comercial
das reservas.
As movimentações dos custos capitalizados relativos aos poços exploratór ios e os saldos dos valores pagos pela
obtenção dos direitos e concessões para exploração de petróleo e gás natural, ambos diretamente relacionados à
atividades exploratórias em reservas não provadas, são apresentadas na ta bela a seguir:

Custos exploratórios reconhecidos no Ativo 1' 1
Imobilizado
Saldo inicial
Adições
Baixas
Transferências
Ajustes acumulados de conversão
Saldo final
Intangível 1" 1
Total dos custos exploratórios reconhecidos no ativo

2014

Consolidado
2013

20.619
10.039
(3.145)
(9.300)
381
18.594
8.085
26.679

21.760
10.680
{2.754)
{9.056)
{11)
20.619
32.516
53.135

1"1 Uquido de valores capitalizados e subsequentemente baixados como des-pesas no mesmo período.
1
•• ,

Saldos de 2013 incluem os direitos de exploração vinculados ao contrato de Cessão Onerosa, conforme descrito na nota explicativa 12.3.

Os custos exploratórios reconhecidos no resultado e os fluxos de caixa vinculados às atividades de avaliação e
exploração de petróleo e gás natural estão demonstrados abaixo:

Custos exploratórios reconhecidos no resultado
Despesas com geologia e geofísica
Projetos sem viabilídade econômica {inclui poços secos e bônus de assinatura)
Outras despesas exploratórias
Total das despesas
Caixa utilizado nas atividades
Operacionais
Investimentos
Total

61

2014

Consolidado
2013

1.972
5.048
115
7.135

2.069
4.169
207
6.445

2.087
11.508
13.595

2.275
18.892
21.167
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15.1. Tempo de capitalização
O quadro a seguir apresenta os custos e o número de poços exploratórios capitalizados por tempo de existência,
considerando a data de conclusão das atividades de perfuração. Demonstra, ainda, o número de projetos para os
quais os custos de poços exploratórios estejam capitalizados por prazo superior a um ano:

Custos exploratórios capitalizados por tempo de existência J•J
Custos de prospecção capitalizados até um ano
Custos de prospecção capitalizados acima de um ano
Saldo final
Número de projetos com custos de prospecção capitalizados acima de um ano

2013
2012
2011
2010
2009 e anos anteriores
Saldo Total

2014
5.377
13.217
18.594

Consolidado
2013
6.016
14.603
20.619

69

86

2014
5.213
3.984
1.692
772
1.556
13.217

Número de
poços
32
25
15
5
15
92

t•l Não contempla os custos para obtenção de dlreltos e concessões para exploração de petróleo e gás natJral.

Do total de R$ 13.217 para 69 projetos que incluem poços em andamento por mais de um ano desde a conclusão
das atividades de perfuração, sendo que R$ 10.225 referem-se a poços localizados em áreas em que há atividades
de perfuração já em andamento ou firmemente planejadas para o futuro próximo e cujo "Plano de Avaliação" foi
submetido à aprovação da ANP, e aproximadamente R$ 2.992 foram incorridos em custos referentes às
atividades necessárias à avaliação das reservas e o possível desenvolvimento das mesmas.

16.

Fornecedores
2014
13.146
11.262
1.516
25.924

Terceiros no País
Terceiros no Exterior
Partes relacionadas
Saldo total no Passivo Circulante

17.

Consolidado
2013
12.523
14.198
1.201
27.922

2014
10.879
4.869
10.827
26.575

Controladora
2013
10.696
4.410
10.855
25.961

Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos se destinam ao desenvolvimento de projetos de produção de petróleo e gás
natural, à construção de navios e de dutos, bem como à construção e ampliação de unidades industriais, dentre
outros usos diversos.
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A Companhia possuí obrigações relacionadas aos contratos de financiamento (covenants), dentre elas a de
apresentaçao das demonstrações contábeis no prazo de 90 dias para os períodos intermediários, sem revisão dos
auditores independentes, e de 120 dias para o encerramento do exercício, com prazos de cura que ampliam esses
períodos em 30 e 60 dias, dependendo do financiamento. A apresentação das demonstrações contábeis nos
prazos definidos contratualmente é uma exigência que consta na maioria dos contratos de financiamento e o não
cumprimento pode gerar um vencimento antecipado das dívidas.
As movimentações dos saldos de longo prazo dos financiamentos são apresentadas a seguir:
Consolidado Controladora

Agência de

à

Mercado

Exportação

Bancário

Crédito

Mercado de
Capitais

Outros

Total

Total

2.564

130

65.595
(6)
23.088

33.360

Não Circulante
No País

Saldo inicial em 1• de janeiro de 2013
Ajuste acumulado de conversão

63.301
(6)
22.576
185
3.257
(21.348)

Adições de Financiamentos
Juros incorridos no período
Variações monetárias e cambiais
Transferência de longo Prazo para Curto Prazo

5 12
3S
117
(391)

4
(27)

3.378
(2.1.766)

33.187
37
679
(18.944)

(30)
67.935

2.837

114

(lO)
70.886

48.319

343
(1.447)

39.816
5.134
19.803
30
1.926
(2.826)

63.412
12.825
23.713
77
605
(902)

1.285
155
188
17
64
(911

114.823
19.146
47.C63
126
2.938
(5.266)

34.676
2.304
10.331
(26.804)

13.599
13.599

(849)
63.034
130.969

99.730
102.567

1.618
1.732

(849)
177.981
248.867

57.418
105.737

2.837

114

227

Transferência para passivos associados a ativos mantidos para
venda

Saldo final em 31 de dezembro de 2013
No Exterior
Saldo Inicial em 1• de janeiro de 2013
Ajuste acumulado de conversão
Adições de Financiamentos
Juros incorridos no pedodo
Variações monetárias e cambiais
Transferência de longo Prazo para Curto Prazo
Transferência para passivos associados a ativos mantidos para

venda
Saldo final em 31 de dezembro de 2013
Saldo total em 31 de dezembro de 2013

10.310
1.032
3.359

36.911

Não Circulante

No Pafs
Saldo Inicial em 1• de janeiro de 2014
Ajuste acumulado de conversão
Adições de Financiamentos
Juros incorridos no período

Variações monetárias e cambiais
Transferência de Longo Prazo para Curto Prazo

Saldo final em 31 de dezembro de 2014

67.935
133
10.130
474
2.518
(3.395)
77.795

192
p73!
3.456

3
(43)
74

63.034
7.711
15.633
50
1.004
(8.018)
79.414
157.209

99.730
16.921
32.542
108
(3.392)
!2.979!
142.930
146.386

1.618
135

800

70.886
133
10.930
474
2.713
(3.811)
81.325

48.319
9,088
275
1.641
(870)
58.453

No Exterior

Saldo Inicial em 1• de janeiro de 2014
Ajuste acumulado de conversão
Adfções de Financiamentos
Juros incorridos no período
Variações monetárias e cambiais
Transferência de longo Prazo para Curto Prazo

Saldo final em 31 de dezembro de 2014
Saldo total em 31 de dezembro de 2014

13.599
1.154
665
9
250
(1.747)
13.930
13.930

18
50
(98)
1.723
1.797

177.981
25.921
48.840
185
(2.088)
p2.842!
237.997
319.322

31.12.2014
9 .253
18.182
4.088
31.523

Endividamento de Cu"o Prazo

Parcela Circulante de Endividamento de Longo Prazo
Juros Provi;ionados

63

31.12.2013
8.560
7.304
2.880
18.744

40.106
2.191
11.343
(18.112!
92.946
151.399

Controladora

Consolidado

Circulante

57.418

31.12.2014
17.C67
29.433
2.094
48.594

31.12.2013
21.042
23.583
1.002
46.627
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17.1. Informações resumidas sobre os financiamentos (passivo circulante e não circulante)
Consolidado

5 anos em
Vencimento em

Financiamentos em Reais (R$):
lndexacos a taxas flutuantes

Indexados a taxas fixas
Taxa média dos Financiamentos

Financiamentos em Dólares (US$):
Indexados a taxas flutuantes

Indexados a taxas fixas
Taxa média dos Financiamentos

até 1 ano

1 a 2 anos

2 a 3 anos

3 a 4 anos

4 a 5 anos

diante

Total(')

Valor justo

3.753
2.362
1.391
9,9%

7.403
6.281
1.122
11,9%

6.341
4.S51
1.790
13,7%

6.814
5.121
1.693
11,0%

11.100
9.446
1.6S4
10,2%

26.812
20.600
6.212
8,2%

62.223
48.361
13.862
10,J%

S3.S91

24.820
19.571
5.249
3,0%

23.871
11.460
12.411
4,3%

23.2S4
13.460
9.794
4,5%

29.488
22.962
6.S26
4,1%

47.093
33.313
13.780
4,2%

80.719
22.865
57.8S4
5,3%

229.245
123.631
105.614
4,5%

213.977

684
4S
639
6,9%

1.039
51
988
7,1%

1.861
51
1.810
7,0%

1.857
47
1.810
7,0%

1.850
40
1.810
7,0%

16.251
132
16.119
7,0%

366
23.176
7,0%

7.102
7.102
6,2%

7.294
7.294
6,2%

6.374

2.698
509
1.789
1,5%

2.73S

25.820
710
2S.110
4,0%

23.790

23
23
14,4%

23

Financiamentos em R$ indexados ao

US$:
Indexados a taxas flutuantes

Indexados a taxas fixas

Taxa média dos Financiamentos

Indexados a taxas fixas
Taxa média dos Financiamentos

192
192
4,1%

Financiamentos em Ienes
Indexados a taxas flutuantes
Indexados a taxas fixas
Taxa média dos Financiamentos

1.177
228
949
1,2%

1.042
227
815
1,9%

2S1
227
24
1,2%

Financiamentos em Euro

881
73
808
3,S%

3S
33

35
33

2,1%

2,1%

Financiamentos em Libras (E}

Indexados a taxas flutuantes

Indexados a taxas fixas
Taxa mêdia dos Financiamentos

Financiamentos Outras Moedas

228
227
1

1,1%
8.867
33
8.834
3,8%

4.209
33
4.176
3,9%

11.793
50S
11.288
4,3%

2S.4S6

16
16
14,0%

1S,3%

Total em 31 de dezembro de 2014

3l.S23

33.397

31.742

47.2S4

64.2S2

3,9%

6,0%

6,4%

5,2%

5,3%

142.677
6,0%

350.845
5,5%

325.946

Taxa média dos financiamentos
Total em 31 de dezembro de 2013

18.744

17.017

29.731

20.331

37.598

144.190

267.611

269.956

Indexados a taxas fixas
Taxa mêdia dos Financiamentos

(•) Em 31 de dezembro de2014, o prazo mêdio de vencimento dos financiamentos é de 6,10 anos.

Os valores justos dos financiamentos são principalmente determinados pela utilização de preços cotados em

mercados ativos (nível 1), quando aplicável. Quando não há preços cotados em mercado ativo disponível, os
valores justos dos financiamentos são determinados por meio de uma curva teórica elaborada com base nos
Bonds de maior liquidez da Companhia (nível 2).
A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros sujeitos à variação cambial é apresentada na nota
explicativa 33.2.

17.2. Taxa média ponderada da capitalização de juros
A taxa média ponderada dos encargos financeiros utilizada na determinação do montante dos custos de
empréstimos sem destinação específica a ser capitalizado como parte integrante dos ativos em construção foi de
4,9% a.a. em 2014 (4,5% a.a em 2013).
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17.3. Captações- Saldo a utilizar

Empresa
No exterior (Valores em US$ milhões)

PGT
Petrobras
No país
Transpetro
Petrobras
PNBV
Liquigás

Contratado

Utilizado

Saldo
a utilizar

500
2.500

530

500
1.970

10.058
14.503
9.878
141

2.841
12.502
989
135

7.217
2.001
8.889
6

17.4. Garantias
As instituições financeiras não requerem garantias para empréstimos e financiamentos concedidos a Petrobras.
Excepcionalmente, existem financiamentos concedidos por instrumentos específicos de fomento, que contam
com garantias reais.
Os empréstimos obtidos por Entidades Estruturadas estão garantidos pelos próprios ativos dos projetos, bem
como por penhor de direitos creditórios e ações das entidades.
Os financiamentos junto ao mercado de capitais, que correspondem a títulos emitidos pela Companhia não
possuem garantias reais.

18.

Arrendamentos mercantis

Os recebimentos/pagamentos mínimos de arrendamento mercantil financeiro e de contratos não canceláveis de
arrendamento mercantil operacional estão descritos a seguir:
Consolidado
Valor futuro

Juros Anuais Valor Presente

dos
Recebimentos

dos
Recebimentos

dos
Recebimentos

Valor- futuro
dos
Pagamentos

2020 em diante

508
2.111
4.079

1297)
(1.198)
(1.780)

211
9B
2.899

55
181
607

Em 31 de dezembro
de 2014

7.298

(3.275)

4.023

843

Compromissos
Estimados

2015
2016-2019

Juros Anuais Valor Presente
dos
dos
Pa&:amentos
P.ag~mentos

Controladora

Financeiro

Operacional

Pa1amentos Valor presente

Pagamentos

Financeiro oeeraclonal

(98)
(542)

42
83
65

38.898
102.262
173.345

1.609
2.797
1.496

47.125
137.026
248.301

(6S3)

190

314.505

5.902

432.452

(13)

Circulante
Não circulante

157
3.866

42
148

Em 31 de dezembro
de 2013

3.S63

209

1.609
4.293

294.815

7.743

409.28S

Em 2014, os saldos de contratos de arrendamento mercantil operacional que ainda não tinham sido iniciados em
função dos ativos relacionados estarem em construção ou não terem sido disponibilizados para uso, representam
o montante de R$ 184.778 no Consolidado e R$ 159.466 na Controladora (em 2013, R$ 189.854 no Consolidado e
R$ 156.605 na Controladora).
Em 2014, a Companhia reconheceu gastos com arrendamento mercantil operacional no montante de R$ 25.110
no Consolidado e R$ 35.495 na Controladora (em 2013, R$ 24.917 no Consolidado e R$ 31.693 na Controladora).

65

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Notas explicativas
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

Os arrendamentos mercantis operacionais incluem, principalmente, unidades de produção de petróleo e gás
natural, sondas de perfuração e outros equipamentos de exploração e produção, navios, embarcações de apoio,
helicópteros, terrenos e edificações.

19. Partes relacionadas
19.1. Tra nsações comerciais e outras operações
As operações comerciais da Petrobras com suas subsidiárias, controladas, negoc1os em conjunto, ent idades
estruturadas consolidadas e coligadas são efetuadas a preços e condições de mercado.

19.1.1. Por operação e por empresa
Controladora

Jan-Dez/2014
Por operação

Receitas, principalmente de vendas
Variações monetárias e cambiais liquidas
Receitas {despesas) financeiras líquidas
Contas a receber

Resultado

31.12.2014
Ativo
Circulante

Ativo Não
circulante

11.687
10.224
1.053

8.226

Total

Passivo
Circulante

Passivo Não
circuletnt~

Total

(1.608)
(5.010)

(4.219)

(5.837)
(5.010)
(29.816)
(67.514)
(10.827)
(7.130)
(3.312)
(414)
29

156.614
(2.139)
(5.012)

• Conta5 a receber, principalmente por vendas
• Dividendos a receber
-Operações de mútuo

·Adiantamento para aumento de capital

-Valores: vinculados â construção de gasoduto
- Outras operações
Arrendamentos mercantis financeiros

410

6.828
397
868
133

19.913
10.224
1.053
6.828
397
868
543

Financiamentos sobre operações de créditos
Operações de mútuo

Pré pagamento de exportação

(20.9071
(10.827)
(7.130)
(3.312)
(414)
29

Fornecedores
- Compras de petróleo, derivados e outras
- Afretamento de plataformas
· Adiantamento de clientes
-Outros
Outras opef'ações

(29.816)
(46.607)

Em 2014

149.463

11.687

8.226

19.913

(38.352)

(143)
(80.7951

(119.147)

Em 2013

129.272

9.020

2.364

11.384

(36.098)

(46.0711

(82.169)
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Controladora

Jan·Dez/2014
Por empresa
Subsidiárias e Controladas t"l
Petrobras Distribuidora- BR

PIB-8V Hol•nda
Gaspetro

PNBV
Transpetro
Fundo de Investimento Imobiliário
Termoelétricas
TAG
Outras Controladas

31.12.2014

Resultado

Ativo
Circulante

94.780
19.872
9.721
1.861
72S
(178)
(165)
(851)
5.878
131.643

2.365
2.279
1.4S2
2.836
3S6
63
65
402
1.329
11.147

Ativo Não

Passivo

Passivo Não
Circulante

Circulante

Total

Circulante

6.616
94
868
23

8.981
2.373
2.320
2.8S9
356
63
292
402
1.721
19.368

(27S)
(28.405)
(440)
(4.031)
(941)
(233)
(92)
(2.233)
(960)
(37.610)

(78.594)

(29S)
(104.879)
(440)
(4.031)
(941)
(1.331)
(1.094)
(2.233)
(960)
(116.204)

(294)
(205)
(499)

(1.408)
(721)
(1.119)

(1.702)
(926)
(2.628)

(164)
(79)
(243!
(38.352)

(72)

(236)
(79)
(315)
(119.147)

227
393
8.221

(10)
(76.474)

(1.098)
(1.002)

Total

Entidades estruturadas

CDMPI
PDET Off 5hore
Coligadas
Empresas do Setor Petroquímico
Outras Coligadas

(131)
!120)
(251)
18.066

s
18.071
149.463

535
5
540
11.687

8.226

535
10
545
19.913

(72)
(80.79S)

l"llnclui suas controladas e nesócios em conjunto,

19.1.2. Taxas anuais de operações de mútuo
As operações de mútuo são realizadas de acordo com as condições de mercado e legislação aplicável, conforme a
seguir:
Controladora
Passivo

Ativo

Até S%
DeS,01% a7%
De 7,01% a9%
Acima de 9,01%

67

2014

2013

6.828
6.828

279
279

2014
(4.269)
(23.713)
(1.834)

2013
(4.288)
(20.267)
(1.719)

(29.816)

(26.274)
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19.2. Fundo de investimento em direitos creditórios
A Controladora mantém recursos investidos no FIDC-NP e FIDC- P que são destinados preponderantemente à
aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e
controladas do Sistema Petrobras.
Os valores investidos em títulos públicos do FIDC-NP e FIDC-P estão registrados em caixa e equiva lentes de caixa
ou títulos e valores mobiliários, em função dos seus respectivos prazos de realização.
As cessões de direitos creditórios performados estão classificadas como outros ativos circulantes, enquanto não
compensados. As cessões de direitos creditórios não performados estão registradas como financiamentos no
passivo circulante.

Ativo
circulante

2014
2013

Controladora
Resultado
Financeiro

Passivo
circulante

Caixa e
Equivalente de
caixa e Títulos
Cessões de
Cessões de
e valores
direitos direitos não
mobiliários performados performados
(17.067)
8.334
(1.536)
14.748
(875)
(22.042)

Receita
Financeira
FIO C
166
212

Despesa
Financeira
FIO C
(1.525]
(1.393)

19.3. Garantias concedidas
A Petrobras tem como procedimento conceder garantias às subsidiárias e controladas para algumas operações
financeiras realizadas no exterior.
As garantias oferecidas pela Petrobras são efetuadas com base em cláusulas contratuais que suportam as
operações financeiras entre as subsidiárias/controladas e terceiros, garantindo a compra da dívida em caso de
inadimplência por parte das subsidiárias e controladas.
As operações financeiras realizadas por estas subsidiárias e garantidas pela Petrobras apresentam os seguint es
saldos a liquidar:

Data de Vencimento das Operações

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 em diante

PNBV

PGF

PGT

7.077
2.340
2.707
8.259
7.305
12.416
40.104

3.320
15.783
12.617
14.693
20.625
77.588
144.626

3.984

68

9.297
18.328
22.259
53.868

TAG

Outros

52
797
872
12.721
12.721

1.728
3.449

2014
Total
14.433
18.123
16.121
33.121
46.258
126.712
254.768

2013
Total
8.271
6.050
17.980
7.208
26.196
40.234
79.296
185.23S
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19.4. Fundo de investimento no exterior de subsidiárias
Em 31 de dezembro de 2014, uma controlada da PIS BV mantinha recursos investidos em fundo de investimento
no exterior que detinha, entre outros, títulos de dívidas de outras empresas consolidadas pela Petrobras,
relacionados principalmente aos projetos Gasene, Malhas, CDMPI, CLEP e Marlim Leste (P-53), equivalentes a
R$ 17.594 (R$17.368 em 31 de dezembro de 2013).

19.5. Transações com empreeendimentos em conjunto, coligadas, entidades governamentais e
fundos de pensão
As transações significativas resultaram nos seguintes saldos:
Consolidado

Resultado

Ativo

2014
Passivo

Resultado

Ativo

2013
Passivo

10.592
18.1S3
1.183
29.928

1.343
545
40S
2.293

S19
219
699
1.437

8.4S7
16.087
2.028
26.S72

994
220
328
1.542

490
282
452
1.224

l.SS3
(7.698)
1.662

11.S25
10.131
7.879

75.181

2.2S2
(4.2S8)
1.611

14.634
6.562
4.332

69.788

7
61
198
(4.217)

843
639
31.017

25.713

33.310

Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas
Distribuidoras estaduais de gás natural

Empresas do setor petroquimico
Outros empreendimentos controlados em conjunto e coligadas
Entidades governamentais
Titu los públicos federais
Bancos controlados pela União Federal

Setor Elétrico (nota explicativa 8.4)
Contas petróleo e álcool- créditos junto a União Federal (nota

explicativa 19.6)
União Federal (Dividendos)
Outros
Planos de Pensão

Receitas, p~lndpalmente de vendas
Variações monetárias e cambiais lfQuidas

Receitas (despesas) financeiras liquidas

a3s
59S
7S.776
3S8
77.S71

31.019
(2.1S4)
(3.1S2)

Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante

(38)
199
(234)

491
26.a55

26.338

28.397

28.402
(1.707)
(3S7)
17.837
15.473

2S.713

l.9S3
781
72.S22
366
74.112

33.310

17.739
10.658
4.928
72.643
77.S71

26.338

28.397

8.358
65.7S4
74.112

19.6. Contas petróleo e álcool - União Federal
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo da conta era de R$ 843 (R$ 836 em 31 de dezembro de 2013) e poderá ser
quitado pela União por meio da emissão de títulos do Tesouro Nacional, de valor igual ao saldo final do encontro
de contas com a União, de acordo com o previsto na Medida Provisória nº 2.181, de 24 de agosto de 2001, ou
mediante compensação com outros montantes que a Petrobras porventura estiver devendo à União Federal, na
época, inclusive os relativos a tributos ou uma combinação das operações anteriores.
Visando concluir o encontro de contas com a União, a Petrobras prestou todas as informações requeridas pela
Secretaria do Tesouro Nacional- STN- para dirimir as divergências ainda existentes entre as partes.
Considerando-se esgotado o processo de negociação entre as partes, na esfera administrativa, a administração da
Companhia decidiu pela cobrança judicial do referido crédito, para liquidação do saldo da conta petróleo e álcool,
tendo, para isto, ajuizado ação em julho de 2011. O processo encontra-se em fase de perícia.
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19.7. Remuneração da administ ração da Companhia
O Plano de Cargos e Salários e de Benefícios e Vantagens da Petrobras e a legislação específica estabelecem os
critérios para todas as remunerações atribuídas pela Companhia a seus em pegados e dirigentes.

As remunerações de empregados, incluindo os ocupantes de funções gerenciais, e dirigentes da Petrobras
relativas ao mês de dezembro de 2014 e 2013 foram as seguintes:

Maior remJneração

Expresso em reais
2014
2013
2.710,19
2.430,21
15.031.44
12.979,59
82.241,33
74.962,47

Remuneração do dirlgente da Petrobras (maior)

98.758,65

Remuneração do empregado
Menor remuneração
Remuneraç~o média

91.723,46

As remunerações totais do pessoal chave da administração da Petrobras são apresentadas a seguir:
2014

Salários e beneffcios
Encargos sociais (•)
Previdência complementar

Remuneracão variável (••)

Conselho de
Diretoria Administraçã
Executiva
o
9,7
1,2
2,6
0,2
0,7
3,3

2013
Conselho de

Total

Diretoria Administraçã
Executiva
o

Total

10,9
2,8
0,7
3,3

8,8
2,3
0,7
3,6

1,1
0,2

9,9
2,5
0,7
3,6

Remuneração total
- competência

Remuneração total
- pagamen:o realizado
Número de membros

16,3

1,4

17,7

15,4

1,3

16,7

15,4
7

1,4
10

16,8
17

13.1

1,2
10

14,3
17

I") A remuneração dos administradores tem por base dispositivos legals, além de dirett\z.es estabelecidas pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas EstataisDEST que or1entou a lncluslo dos encargos sociais na remuneraçJo proposta na Assembleia Geral Ordinária de 2014. Esses en~argos já eram praticados em 2013, mas n:io eram
evidenciado~ nas notas explicativas.
t""l A remuneração variável da dtretoria exec.ut1va da Petrobras é com base no alcance de metas operactonais e financeiras estabelecidas em Programa especifico cujo pagamento é
parcelado en 4 anos, séndo 60% no exercício seguinte do exercício competente e 4Qo/. divididos durante os 3 anos seguintes.

No resultado consolidado do exercício de 2014, os honorários de diretores e conselheiros totalizaram R$ 72,6
(R$ 59,3 em 2013).

20. Provisões para desmantelamento de áreas
Consolidado
Passivo não circulante
Saldo inicial
Revisão de provisão
Utilização por pagamentos
Atualização de juros
Outros
Saldo final

70

Controladora

2014

2013

2014

2013

16.709
6.196
(1.603)
475
181
21.958

19.292
(2.051)
(1.092)
426
134
16.709

15.320
6.286
(1.422)
446

18.391
(2.176)
(1.062)
412
(245)
15.320

20.630
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21. Tributos
21.1. Tributos correntes
Imposto de renda e contribuição social

No pais
No exterfor

Demais impostos e contribuições

Impostos no pais:
ICMS /ICMS Diferido
PIS e COFINS/ PIS e COFINS Diferido
CIDE
Participaç3o especiai/Royaltles
Imposto de renda e contribuição social retidos na fonte
Outros

Impostos no exterior

Consolidado

Controladora

Ativo Cir<ulante
2014
2013
2.705
2.229
118
255
2.823
2.484

Pa»ivo Cir<ulante
2014
2013
370
369
287
290
657
659

Ativo Cir<ulante
2014
2013
1.297
1.468

Ativo Circulante
2014
2013

Ativo niio circulante
2013
2014

Passivo Circulante
2014
2013
Consolidado

4.707
2.201
35

3.801
4.846
46

2.090
7.923

2.059
9.831

195
7. 138
162
7.300

353
9.046
116
9.162

610
10.623
22
10.645

684
12.574
29
12.603

o

o

1.297

1.468

3.386
784
20
4.031
L290
745
10.256
540
10.796

2.727
538
37
5.698
600
821
10.421
517
10.938

Controladora
Impostos no pais:
ICMS /ICMS Diferido
PIS e COFINS/ PIS e COFINS Diferido
CIDE
Participação especlai/Royalties

3.829
1.639
35

3.125
4.405
46

106
5.609

237
7.813

1.940
7.003

1.981
8.918

8.943

10.899

Imposto de renda e contribuição social retidos na fonte

Outros

71

3.080
625
20
4.031
1.233
518
9.507

2.389
465
37
5.698
544
601
9.734
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21.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos- não circulante
Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:

o
s;,

A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir:

a)

::0
Consolidado Controladora

Imobilizado

Em 1• de janeiro de 2013
Reconhecido no resultado do exercfclo

mentos financeiros
1.147

(1.202)

(S.SOO)

(3.208)

644

(122)
120

(31.405)

(157)
337
(9.385)

3.037
12
(192)
4.648

(4.844)

10.177

(36.249)

(184)
(46)
557

1

Outros · '

Ajuste acumulado de conversão
Outrosl'l
Em 31 de dezembro de 2014

mentos
mercantis

Outtos
(6.357)

Ajuste acumulado de conversão
Em 31 de de>embro de 2013

Arrenda-

pagar e

_prospecção
(2S.905)

Reconhecido no patrimônio líquido

Reconhecido no resultado do exercído
Reconhecido no patrimônio liquido

a receber I
financia-

Custo com

779
4.734
9
(15)
10.155

Impostos diferidos ativos

Impostos diferidos passivos
Em 31 de dezembro de 2013

(10)
(1.214)
(85)
(97)
(177)
(1.573)

Provisão
para
processos
judiciais
707

270
(2)
(18)
957
420
(4)
24
1.397

o)>>

Juros sobre

PrejuCzos

fiscais
2.267

Estoques
955

capital
próprio
2.146

7.912
162
(58)
988
11.271

386

1.013

(3)

8
1.346

1
(15)
3.145

(21)

(3.162)

10

(2)

6.752
(459)
338
(130)
17.772

-

1.335

-

-

(19)

Impostos diferidos passivos
Em 31 de dezembro de 2014

~
)>

Outros
4.378

Total
(21.864)

Total
(22.708)

::0

(1.718)
(3.501)
(175)
1.094
78

(323)
(182)
(382)
2.192
(20.559)

(1.413)
(1.045)

o

(1.986)
3.175
(1"/7)
156
1.246

8.025
7.353
(10)
(188)
(5.379)

(173)
(9.062)

2.647
(23.206)
(20.559)

(24.259)
(24.259)

2.6]3,
(8.052)
(5.379)

Impostos diferidos .ativos

o

o)>

Emprêsti·
mos, cont as

907
{24.259)
8.555
6.815

(9.062)
(9.062)

)>

o
(J)
o

m

"'c
};!

o
o
(J)
I

(J)

c

"'r

1"1Representado, basicamente, por reorganizações societárias.

Os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados na proporção da realização das provisões e da resolução final dos eventos futuros, ambos baseados em
efetuadas.

proje~
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b)

Realização do 1mposto de renda e da contribuição social diferiaos

A Administração considera que os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados na proporção da realização das
provisões e da resolução final dos eventos f uturos, ambos baseados em projeções efet uadas.
Em 31 de dezembro de 2014, a expectativa de realização dos ativos e passivos fiscais diferidos é a seguinte:
Imposto de Renda e CSLL diferidos, líquidos
Consolida do
Controladora
Ativos
Passivos
Ativos
Passivos
2015
2016 em diante
Parcela registrada contabilmente
País
Exterior
Parcela não registrada contabilmente
Total

289
2.384
2.673
570
8.501
9.071
11.744

33
8.019
8.052

9.062
9.062

8.052

9.062

Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia possuía créditos t ribut ários no ext erior não registrados no montante
de R$ 8.501 {R$ 5.207 em 31 de dezembro de 2013) decorrentes de prejuízos fiscais acumulados, oriundos,
principalmente, das at ividades de exploração e produção de óleo e gás e refino nos Estados Unidos no valor de
R$ 4.868 (R$ 3.936 em 31 de dezembro de 2013) e das empresas na Holanda e Espanha no valor de R$ 2.344 e R$
1.289 respectivamente.
O quadro a seguir demonstra os prazos máximos para aproveitamento dos créditos t ributários não regist rados no

exterior:

Ano
Créditos tributários
não registrados

2016

2017

2018

2019

2020

99

193

412

614

129

73

2021
1.191

2022

2023

2024

2025

2026
em
diante

428

173

222

15

5.025

Total
8.501
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21.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
A reconciliação dos tributos apurados conforme aliquotas nominais e o valor dos impostos registrados estão
apresentados a seguir:

Lucro (Prejuízo) antes dos impostos
Impost o de renda e contribuição social às alíquotas nominais
(34%)
Ajustes para apuração da alfquota eietiva:
Juros sobre capital próprio, llquidos
Alíquotas diferenciadas de empresas no exterior
Incentivos fiscais
Prejuízos fiscais não reconhecidos
Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente
(nota explicativa 3)
Exclusões/(Adições) permanentes, líquidas(*)
Créditos de empresas no exterior em fase exploratória
Outros
Despesa com imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social correntes

Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social

2014
(25.816)

Consolidado
2013
28.155

2014
(30.247)

Controladora
2013
24.821

8.777

(9.573)

10.284

(8.439)

169
1.212
60
(3.271)

2.974
1.347
127
22

(2.223)
(834)
{3)

(395)
(5)

2.812
9

7

{1.699)
(39)

4.081

5

355

3.892

(5.148)

8.555

126
(1.413)

8.025
(4.133)
3.892

(323)
(4.825)
(5.148)

8.555

(1.413)

8.555

(1.413)

15,1%

18,3%

28,3%

5,7%

2014

Controladora
2013

1'1tnclui equivalência patrimonial.

22.

Benefícios concedidos a empregados

Os saldos relativos a benefícios concedidos a empregados estão representados a segui r:

Passivo
Plano de Pensão Petros
Plano de Pensão Petros 2
Plano de saúde AMS
Outros planos
Circulante
Não Cir culante

74

2014

Consolidado
2013

20.916
762
23.957
283
45.918

12.515
284
16.397
257
29.453

19.924
664
22.546

12.025
211
15.661

43.134

27.897

2.115
43.803
45.918

1.912
27.541
29.453

2.026
41.108
43.134

1.820
26.077
27.897
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22.1. Planos Pet ros e Petros 2
A gestão dos planos de previdência complementar da Companhia é responsabilidade da Fundação Petrobras de
Seguridade Social (Petros) que foi constituída pela Petrobras como uma pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.
a)

Plano Petros- Fundação Petrobras de Seguridade Social

O Plano Pet ros é um plano de previdência de benefício definido, instituído pela Petrobras em julho de 1970, que
assegura aos participantes uma complementação do beneffcio concedido pela Previdência Social, e é direcionado
atualmente aos empregados da Petrobras e da Petrobras Distribuidora - BR. O plano está fechado aos
empregados admitidos a partir de setembro de 2002.
A avaliação do plano de custeio da Petros é procedida por atuários independentes, em regime de capitalização,
para a maioria dos benefícios. As patrocinadoras efetu'am contribuições regulares em valores iguais aos valores
das contribuições dos participantes (empregados, assistidos e pensionistas), ou seja, de forma paritária.
Na apuração de eventual déficit no plano de benefício definido este deverá ser equacionado por participantes e
patrocinadores, conforme Emenda Constitucional ng 20/1998 e Lei Complementar ng 109/2001, observada a
proporção quanto às contribuições normais vertidas no exercício em que for apurado aquele resultado.
Em 31 de dezembro 2014, os saldos dos Termos de Compromisso Financeiro - TCF, assinados em 2008 pela
Companhia e a Petros, totalizavam R$ 9.167 (R$ 8.870 na Controladora), dos quais R$ 545 (R$ 526 na
Controladora), de juros que vencem em 2015. Os compromissos dos TCF têm prazo de vencimento em 20 anos
com pagamento de juros semestrais de 6% a.a. sobre o saldo a pagar atualizado. Nesta mesma data, a Companhia
possuía estoque de petróleo e/ou derivados dado como garantia dos TCF no va lor de R$ 6.151.
Em 2014, houve incorporação aos benefícios de aposentados dos níveis salariais concedidos aos t rabalhadores da
ativa por meio de Acordos Coletivos de Trabalho da Petrobras dos anos de 2004, 2005 e 2006, conforme
deliberado pelo Conselho Deliberativo da Fundação Petros.
As contribuições esperadas das patrocinadoras para 2015 são de R$ 1.170 (R$ 1.122 na Controladora).
A duração média do passivo atuarial do plano em 31 de dezembro de 2014 é de 11,49 anos.
b)

Plano Petr os 2- Fundação Pet robras de Seguridade Social

O Plano Petros 2 foi implementado em julho de 2007, na modalidade de contribuição variável, pela Petrobras e
algumas controladas que assumiram o serviço passado das contribuições correspondentes ao período em que os
participantes estiveram sem plano, a partir de agosto de 2002, ou da admissão posterior, até 29 de agosto de
2007. O plano é direcionado atualmente aos empregados da Petrobras, Petrobras Distribuidora - BR, Stratura
Asfaltos, Termobahia, Termomacaé, Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia S.A. - TBG, Petrobras
Transporte S.A. - Transpetro e Petrobras Biocombustível e está aberto para novas adesões, mas não haverá o
pagamento de serviço passado.
A parcela desse plano com característica de benefício definido refere-se à cobertura de risco com invalidez e
morte, garantia de um benefício mínimo e renda vitalícia, sendo que os compromissos atuariais relacionados
estão registrados de acordo com o método da unidade de crédito projetada. A parcela do plano com
característica de contribuição definida destina-se à formação de reserva para aposentadoria programada, cujas
contribuições são reconhecidas no resultado no respectivo mês de competência. Em 2014, a contribuição da
Companhia para parcela de cont-ibuição definida totaliz:ou R$ 824 (R$ 671 na Controladora).
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A parcela da contribuição com característica de benefício definido está suspensa entre 1º de julho de 2012 a 30
de junho de 2015, conforme decisão do Conselho Deliberativo da Fundação Petros, que se baseou na
recomendação da Consultoria Atuarial da Fundação. Dessa forma, toda contribuição deste período está sendo
destinada para conta individual do participante.
As contribuições esperadas das patrocinadoras para 2015 são de R$ 863 (R$ 769 na Controladora), referente a
parcela de contribuição definida
A duração média do passivo atuarial do plano em 31 de dezembro de 2014 é de 41,80 anos.
22.2 . Outros planos
A Companhia também patrocina outros planos de pensão e saúde no país e no exterior, dentre os quais se
destacam planos no exterior com características de benefício definido, por meio de controladas na Argentina,
Japão e outros países cuja maioria dos planos é financiada e os ativos são mantidos em trustes, fundações ou
entidades similares que são regidas pelas regulamentações locais.

22.3. Ativos dos planos de pensão
A estratégia de investimentos para ativos dos planos de benefícios é reflexo de uma visão de longo prazo, de uma
avaliação dos riscos inerentes às diversas classes de ativos, bem como da utilização da diversificação como
mecanismo de redução de risco da carteira. A carteira de ativos do plano deverá obedecer às normas definidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
A Fundação Petros elabora Políticas de Investimentos que têm a função de nortear a gestão de investimento para
períodos de 5 anos, que são revisadas anualmente. O modelo de ALM - Asset and Liabitity Management é
utilizado para resolver descasamentos de fluxo de caixa líquido dos planos de benefícios por ela administrados,
considerando parâmetros de liquidez e solvência, adotando-se nas simulações o horizonte de 30 anos.
Os limites de alocação dos at ivos determ inados na Pol:ítica de Investimentos do Plano Petros Sistema Petrobras
no período entre 2015 a 2019 são de: 30% a 60% em renda fixa, 30% a 45% em renda variável, 3% a 8% em
imóveis, 0% a 15% em empréstimos a participantes, 4% a 13% em investimentos estruturados e de O% a 1% em
renda variável global. Enquant o os limites de alocação do Plano Petros 2 para o mesmo período são de: 30% a
90% em renda fixa, 5% a 25% em renda variável, 0% a 8% em imóveis, 0% a 15% em emprésti mos a participantes,
O% a 10% em investimentos estruturados e de 0% a 3% em renda variável global.
Os ativos dos planos de pensão, segregados por categoria, são os seguintes:
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Consolidado
2013

2014

Categoria do Ativo
Renda fixa
Títulos privados
Títulos públicos
Outros investimentos
Renda variável
Ações à vista
Outros investimentos
Investimentos Estruturados
Fundos de Private Equity
Fundos de Venture Capital
Fundos Imobiliários
Imóveis

Preços
cotados em
Preços não
mercado
cotados em
ativo mercado ativo
4.872
15.621
994
15.621
3.878
22.108
959
22.108
959
4.252
3.791
53
408
3.814
37.729
13.897

Empréstimos a participantes

Valor justo
total
20.493
994
15.621
3.878
23.067
22.108
959
4.252
3.791
53
408
3.814
51.626
1.898
53.524

%
38%

43%

8%

7%
96%
4%
100%

Valor justo
total
19.962
1.255
15.283
3.424
24.595
23.781
814
3.680
3.429
69
182
3.251
51.488
1.774
53.262

%
37%

47%

7%

6%
97%
3%
100%

Em 31 de dezembro de 2014, os investimentos incluem ações ordinárias e preferenciais da Petrobras no valor de
R$ 287 e de R$ 416, respectivamente, e imóveis alugados pela Companhia no valor de R$ 446.
Os ativos de empréstimos concedidos a participantes são avaliados ao custo amortizado, o que se aproxima do
valor de mercado.

22.4. Plano de Saúde- Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS)
A Petrobras, Petrobras Distribuidora - BR, Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, Petrobras Biocombustível e
Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia - TBG mantêm um plano de assistência médica (AMS). que
cobre todos os empregados das empresas no Brasil (ativos e inativos) e dependentes. O plano é administrado
pela própria Companhia e sua gestão é baseada em princípios de autossustentabilidade do benefício, e conta com
programas preventivos e de atenção à saúde. O principal risco atrelado a benefícios de saúde é o relativo ao ritmo
de crescimento dos custos médicos, que decorre tanto da implantação de novas tecnologias e inclusão de nova.s
coberturas quanto de um maior consumo de saúde. Nesse sentido, a Companhia busca mitigar esse risco por
meio de aperfeiçoamento contínuo de seus procedimentos técnicos e administrativos, bem como aprimoramento
dos diversos programas oferecidos aos beneficiários.
Os empregados contribuem com uma parcela mensal pré-definida para cobertura de grande risco e com uma
parcela dos gastos incorridos referentes às demais coberturas, ambas estabelecidas conforme tabelas de
participação baseadas em determinados parâmetros, incluindo níveis salariais, além do benefício farmácia que
prevê condições especiais na aquisição, em farmácias cadastradas distribuídas em todo o território nacional, de
certos medicamentos. O plano de assistência médica não está coberto por ativos garantidores. O pagamento dos
benefícios é efetuado pela Companhia com base nos custos incorridos pelos participantes.
A duração média do passivo atuarial do plano em 31 de dezembro de 2014 é de 21,18 anos.
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22.5. Obrigações e despesas líquidas atuariais, calculados por atuários independentes, e valor justo
dos ativos dos planos
As informações de outros planos foram agregadas, uma vez que o tot al de ativos e obrigações destes planos não
são significativos. Todos os planos têm acumulado obrigações de benefícios em excesso aos ativos dos planos.
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Q)

00

a)

Movimentação das obrigações atuariais, do valor justo dos ativos e dos valores reconhecidos no balanço patrimonial.
Consolidado

2014

Planos de pensão
Plano de
Petros
Petros 2 saúde· AM5
Movim entação do valor presente das obrigações atuariais
Obrigação atuarial no início do exercicio
Custo dos juros:
· Com termo de compromisso financeiro
· Atuarial
Custo do serviço
Contribuições de participantes
Beneffcios pagos
Remensuração: (Ganhos)/Perdas atuariais- experiência
Remensuraçâo: {Ganhos)/Perdas atuariais- hipóteses demogrâficas
Remensuração: {Ganhos)/Perdas atuanais - hipóteses financeiras
Outros
Obfig>ç.lo >tU>ri> I no fim do exercido
Movimentação no valor justo dos ativos do p1ano
Ativos do plano no Inicio do exercido
Receita de juros
Contribuições pagas pela empresa
Contribuições de participantes
Recebimentos vinculados ao termo de compromisso financeiro
Beneficios pagos
Remensuração: Retorno sobre os ativos excedente a receita de juros
Outro.s

Ativos do plano no fim do exercício
Valores reconhecidos no balanço patrimonial
Valor presente das obrigações

(-) Valor justo dos ativos do plano
Passivo atuarial liquido em 31 de dezembro
Movimentação do passivo atuarial liquido
Saldo em l Rde janeiro
(+)Efeitos de remensuração reconhecidos em outros resultado~ abrangentes
{+)Custos incorridos no exerdcio
(-) Pagamento de contribuições
(-)Pagamento do termo de compromisso financeiro
Outros

Saldo em 31 de delembro

56.007
5.291
551

(15)
9
48
160

53.262
6.801
1.521
387
4 78
(3.876)
(5.095)
46
53.524

2.292
422

(23)
373
(129)

(930)
(824)
(1.781)
8.382
(1)
23.957

45
25
1
(15)
16

(23)
87

(13)

14
16
443
97
8

12
1

(930)

-

679

73.601
(52.685)
20.916

1.441
(679)
762

23.957
23.957

443
(160)
283

12..515
7.576
1.881
(579)
(478)
1
20.916

284
363
116

-

16.397
5.777
2.714
(930)

257
8
62
(12)

(1)
762

(1)
23.957

(32)
283

-

-

-

641
8.394
1.785
392
(3.312)
(854)
625
(22.843)
(141
82.715

-

106
79

930

-

641
6.610
1.040
392
(2.492)
3.671
697
(24.198)

-

-

97.901

1.041
9.870
663
387
(3.876)
2.186
(6.681)
13.124
13
99.442

-

-

371

1.612

-

546
69

Total

78.773

1.041

52.619
6.724
579
386
478
(2.908)
(5.191)
12.1
52.685

planos

82.715

354

206
(1)
1.441

Petros 2 saúde - AMS

Petros

16.397

-

Outros

Total

830

-

Plano de

planos

65.134

7.427
137
386
(2.908)
2.621
(4.758)
4 .522
(1)
73.601

2013
Planos de ~e:nsão

Outros

-

65.134

392

331
(2.492)
(7.461)

17.145

155
311

1.586
415

43
19

(13)
(254)
(67)
(955)
41
830

(786)
(4.267)

(21)
(4)
(10)
11
!55)
354

495
46

-

5
2.299
16.397

-

(21)
7
(27
97

56.575
5.346
1.393
392
331
(3.312)
(7.436)
(27
53.262

16.397

3S4
!97!
257

82.715
(53.262)
29.453

298
(10)
53
(56)

-

(281
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b)

Componentes do custo de benefício definido
Consolidado
Plano de Pensão

Petros

Petros 2

137

Saúde
AMS

Outros
planos

Total

422

25

2014
663

2.292

37

4.110

62

4.773

Juros líquidos sobre Passlvo/(Ativo) liquido

1.744

79
37

Outros
Custo Líquido do Exercício

1.881

116

2.714

602
329
950
1.881

61
50

812
424
1.478
2.714

Custo do serviço

Relcniva a empregados ativos:

Absorvida no tusteio das atividades operacionais
Diretamente no resultado
Relativa aos inativos:

Custo Líquido do Exerdcio

Juros liquides sobre Passhlo/(Ativo) liquido

1.040
1.960

Outros
Custo Líquido do Exercício

3.000

Custo do serviço

116

57
62

311
109
41
461

415
1.586

19
34

2.001

53

252
203

579
452
970
2.001

1.475
860
2..438
4.773

2013
1.785
3.689
41
5.515

Relativa a empresados ativos:

1.284
764
952
3.000

Absorvida no custeio das atividades operaclona is
Diretamente no resultado

Relativa aos inativos:
Custo líquido do Exercicio

c)

461

41
53

2.122
1.460
1.933
5.515

Análise de sensibilidade

A Variação de 1 p .p. nas premissas de taxa de desconto e custos médicos teriam os seguintes efeitos:

Pensão

Obrigação atuarial
Custo do serviço e juros

Taxa d e desconto
Saúde

Consolidado
Custos M édicos
Saúde

+ 1 p.p.

- 1 p.p.

+ 1 p.p.

- 1 p.p.

+ 1 p.p.

- 1 p.p .

(6.990}
(391}

8.465
485

(2.721)
(53)

3.346
63

3.460
142

(2.855)
(116)
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d)

Premissas atuariais adot adas no cálculo

Taxa de desconto (Real)
Inflação (IPCA)

2014

2013

6,14% (1116,20% (2) 16,15% (3)
6,50% (1) (2) (3) (4)

6,56% (1) 16,65 % (2) 16,58% (3)
5,93% (1) (2) (3)

13,04% {1) I B,lo% (2) IB.os% {3)

12,88% (1) 112,97% (2) 112,90% (3)

1,761% (1) /3,77% (2)

1,981% (1) 1 4,044% (2) (5)

8,37% (1) 110,52% (2)

8,03% (1) 110,21% (2)

0,642% a.a (6)

0,590% a.a (6)

Nula

Nula

Taxa de desconto nominal (Real+
Inflação)
Taxa de crescimento salarial (Real)

Taxa de crescimento salarial
Nominal (Real+ Inflação)

Taxa de rotatividade do plano de

saúde
Taxa de rotatividade do plano de
pensão

Taxa de variação de custos médicos
14,47% a 3,00%a.a (7)

e hospitalares

11,62% a 4,09%a.a (7)

AT 2000 Bâsica, espedfica por sexo e suavizada em 20~

Tábua de monalídade de inválidos

EX·PETROS 2013 (ambos os gêneros) (8)
TASA 1927 (9)
AT 49 Masculina agravada em 10% (10)

(8)
TASA 1927 (9)
Wlnklevoss por sexo suavizada em 20% (10)

Idade de entrada na aposentadoria

Homem, 57 anos I M ulher, 56 anos (11)

Homem, 56 anos I Mulher, 55 anos (1) (11)
Homem, 53 anos I Mulher, 48 anos (Z)

Tábua de monalldade geral

Tábua de entrada em invalidez

{1) Ptano Petros Sistema Pettobras.
(2} Plano Petros 2.
(3) Plano AMS.

(4) Curva de Inflação sendo projetada com bas~ 110 mercado em 6,30% para 2015 e atingindo 3,00% em 2030.
(S) Taxa decrescente atingindo 3,395% a partir de 2015
(6} Rotativídade média apenas da patrocinadora Petrobras, que v.:ma de acordo com a Idade e tempo de serviço
(7) Taxa decrescente atingindo nos próximos 30 anos a expectativa de lnflaç3o projetada de longo prazo. Refere-se apenas a taxa da patrocinadora
(8) Exceto para o Plano Pettos 2, para o Qual foram aplicadas as Tábuas de Moratalldade AT·2000 Feminina suavizada em 10% (2014) e AT 2000 (8006 masculino+ 20% feminino}
suavlzada em 10% (2013).
(9) Exceto para o Plano Petros 2, para o qual foram utilizadas as Tábuas de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas.
(lO) Exceto para o Plano Petros 2, para o qual foram aplicadas as Tábuas de Mortalidade de Inválidos JAPB 1957.
(11) Exceto para o Plano Petros 2. para o qual foi utilizada a elegibilidade conforme as regras do Regime Geral de Prevtdêncla Social (RGPS).

Em relação à premissa atuarial de mortalidade geral, em 2014 a Companhia passou a utilizar a Tábua de
mortalidade geral EX-PETROS 2013 (para ambos os gêneros), em substituição à Tábua de Mortalidade AT 2000,
que foi utilizada na avaliação atuarial do exercício de 2013. A Tábua EX-PETROS tem característica bidimensional,
através da qual se evidenciam tanto a mortalidade por idade quanto os ganhos de longevidade das idades ao
longo dos anos. Essa Tábua, já devidamente reconhecida nas entidades técnicas atuariais, foi formulada com base
em dados expressivos da experiência de longo período dos participantes do Plano Petros do Sistema Petrobras.
Da Tábua EX-PETROS, o atuário independente da Fundação Petros coletou a posição do ano de 2013 como a
observação da série anual mais aderente estatisticamente à característica populacional da massa de
participantes.
e)

Perfil de vencimento da obrigação
Consolidado
2014
Plano de Pensão

Até 1 Ano
De lA 2 Anos
De 2 A 3 Anos
De 3 A 4Anos
Acima de 4 Anos
Total

Petros
4.393
4.287
4.205
4 .114
56.602
73.601

81

Petros 2
35
40
43
46
1.277
1.441

Saúde
AMS
943
983
1.012
1.039
19.980
23.957

Outros
planos
6
6
5
5
421
443

Total
5.377
5.316
5.265
5.204
78.280
99.442
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22.6. Outros pla nos de contribuição definida
A Petrobras por meio de suas controladas no país e no exterior também patrocina planos de aposentadoria aos
empregados de contribuição definida. As contribuições pagas no exercício de 2014, reconhecidas no resultado,
totalizaram R$ 12.

22.7. Pa rticipação nos lucros ou resultados
A participação dos empregados nos lucros ou resultados (PLR) tem por base as disposições legais vigentes, bem
como as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais- DEST,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e pelo Ministério de Minas e Energia, estando relacionada
ao lucro líquido consolidado atribuível aos acionistas da Petrobras.
Em março de 2014, a Companhia concluiu as negociações com as entidades sindicais sobre uma nova
metodologia para regramento da PLR, finalizando, assim, o processo iniciado no Acordo Coletivo de Trabalho
2013/2015.
Com as novas regras, o montante de PLR a ser distribuído aos empregados é calculado com base no resultado de
seis indicadores corporativos, cujas metas são definidas a cada ano pela Administração da Companhia.
O resultado do atingimento das metas individuais deste conjunto de indicadores leva a um percentual de
cumprimento global de metas, utilizado como base na definição do percentual do lucro a ser distribuído aos
empregados.
Entretanto, ainda segundo a nova metodologia, caso a empresa não tenha lucro e todas as metas sejam
alcançadas, o valor a ser pago individualmente será de metade da remuneração mensal do empregado acrescido
de metade do menor valor pago da PLR no exercício anterior.
PLR do exercício de 2013
Nos termos da negociação, a nova metodologia foi aplicada na quitação da PLR relativa ao exercício findo em 31
de dezembro de 2013, cujo pagamento ocorreu no dia 2 de maio de 2014, resultando no reconhecimento de
despesa no montante de R$ 388, a título de complemento de PLR, classificado na demonstração de resultado em
outras receitas (despesas).
O montante da PLR do ano de 2013 está demonstrado a seguir:

lucro líquido consolidado atribuível aos acionistas da Petrobras
Percentual do cumprimento global de metas1' 1aplicável à PLR
Participação nos lucros ou resultados- nova metodologia
Participação nos lucros ou resultados- Empresas controladas no Brasil
Parcela complementar (reconhec·da em março de 2014}
Participação nos lucros ou resultados- Empresas no exterior
Participação nos lucros ou resultados

l ' t O percentual do cumprimento global

2013
23.570
6,25%
1.473
1.085
388
17
1.490

de metas ê resultado dos seguintes Indicadores: limite de Volume de Petróleo e Derivados Vazado. Custo Unitário

de Extração sem Participação Governamental· Brasil. Produção de Óleo e LGN· Brasll1 Carga Fresca Processada·Bras1l, Eficiência das Operações com Navio,
Atendimento à Programação de Entrega de Gás Natural.
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PLR do exercício de 2014
No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, as metas estabelecidas pela Administração foram alcançadas e,
apesar da ausência de lucro no exercício e com base na nova metodologia negociada em acordo coletivo, a
Companhia provisionou R$ 1.045 de participação no resultado.

22.8. Plano de incentivo ao desligamento voluntário
Em janeiro de 2014, a Companhia implementou o Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV) que é
fruto do Programa de Otimização de Produtividade - POP, visando contribuir para o alcance das metas de
desempenho do Plano de Negóc os e Gestão.
O período de inscrições ao PIOV encerrou em 31 de março de 2014 e totalizou 8.298 empregados. Após a adesão,
estes empregados foram classificados em uma de cinco categorias, com datas de desligamentos previstas entre
2014 e 2017, de acordo com plano de ação de gestão do conhecimento ou de sucessão gerencial inerentes aos
processos e atividades em que atuam.
Os empregados que aderiram ao PIDV tinham 55 anos ou mais e estavam aposentados pelo INSS até 31 de março
de 2014, conforme previsto no Plano, podendo desistir a qualquer momento, situação em que não farão jus ao
incentivo financeiro.
O incentivo financeiro a ser pago aos empregados que cumprirem o plano de ação contempla parcelas fixas
equivalentes a dez remunerações normais, cujo teto é de R$ 600 mil e o piso de R$ 180 mil, parcelas variáveis de
15% a 25% de uma remuneração por mês, a partir do 72 mês de permanência até a data do desligamento.
A Companhia reconheceu a provisão em 31 de março de 2014, estando sujeita a alteração pela ocorrência de
possíveis desistências, da atualização das remunerações nos acordos coletivos de trabalho até a data da rescisão
dos empregados, da atualização do piso e do teto pelo I PCA, além do reconhecimento das parcelas variáveis.
No período de abril a dezembro de 2014, a Companhia registrou 4.936 desligamentos e 481 desistências de
empregados que aderiram ao PIDV, cuja movimentação da provisão está representada a segui r:
Consolidado

2.396
47

Saldo em 31.03.2014
Revisão de provisão 1" 1
Utilização por desligamento
Saldo em 31.12.2014
Circulante
Não Circulante

(1.408)
1.035

545
490

1'11nclui desistências, reajuste salarial e atualização do piso e do teto pelo IPCA

23.

Patrimônio líquido

23.1. Capital social realizado
Em 31 de dezembro de 2014, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 205.432 está representado por
7.442.454.142 ações ordinárias e 5.602.042.788 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
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As ações preferenciais têm prioridade no caso de reembolso do capital, não asseguram direito de voto e não são
conversíveis em ações ordinárias.
Aumento de capital com reservas em 2014
A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em conjunto com a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, em 02
de abril de 2014, aprovou o aumento do capital social da Companhia de R$ 205.411 para R$ 205.432, mediante a
capitalização de reservas de lucros de incentivos fiscais constituídas em 2013, no montante de R$ 21, em
atendimento ao artigo 35, parágrafo 1º, da Portaria nº 283/13 do Ministro do Estado da Integração Nacional. Essa
capitalização foi efetivada sem a emissão de novas ações, de acordo com o artigo 169, parágrafo 1º, da Lei nº
6.404/76.
23.2. Transações de capital
a)

Gastos com emissão de ações

Custos de transação incorridos na captação de recursos por meio da emissão de ações, líquidos de impostos.

b)

Mudança de participação em controladas

Diferenças entre o valor pago e o montante contábil decorrentes das variações de participações em controladas
que não resultem em perda de controle, considerando que se tratam de transações de capital, ou seja, transações
com os acionistas, na qualidade de proprietários.
23.3. Reservas de lucros
a)

Reserva legal

Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 da Lei
das Sociedades por Ações.
b)

Reserva estatutária

Constituída mediante a apropriação do lucro liquido de cada exercício de um montante equivalente a, no mínimo,
0,5% do capital social integralizado no fim do exercício e destina-se ao custeio dos programas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico. O saldo desta reserva não pode exceder a 5% do capital social integralizado, de
acordo com o artigo 55 do Estatuto Social da Companhia.
c)

Reserva de incentivos fiscai1s

Constituída mediante destinação de parcela do resultado do exerc1c1o equivalente aos incentivos fiscais,
decorrentes de doações ou subvenções governamentais, em conformidade com o artigo 195-A da Lei das
Sociedades por Ações. Essa reserva somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento de
capital social.
No exercício de 2014, a parcela do resultado de R$ 25 referente a subvenção de investimentos no âmbito das
Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE} e da Amazônia (SUDAM} não foi destinada para
reserva de incentivos fiscais em função da ausência de lucro. Entretanto, a constituição de reserva de incentivo
com esta parcela ocorrerá em períodos subsequentes, conforme previsto na Lei 12.973/14, em seu capítulo 1.
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d)

Reserva de retenção de lucr os

É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente nas atividades de
exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás, em conformidade com o artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações.
No exercfcio de 2014, o saldo de prejuízos acumulados será obrigatoriamente absorvido pela reserva de retenção
de lucros no montante de R$ 21.682.

23.4. Outros Resultados Abrangentes
Ganhos e perdas atuariais provenientes do plano de benefício definido, o resultado em operações de hedge de
caixa, as variações de valor justo envolvendo ativos mantidos para venda e diferenças de conversão para real das
demonstrações contábeis de investidas com moeda funcional diferente da Controladora.

23.5. Dividendos
Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% do lucro
líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações em que se dividir o capital da
Companhia.
Uma vez que a Companhia proponha remuneração aos acionistas, as ações preferenciais têm prioridade no
recebimento dos dividendos, no mínimo, de 3% do valor do patrimônio líquido da ação, ou de 5% calculado sobre
a parte do capital representada por essa espécie de ações, prevalecendo sempre o maior, participando em
igualdade com as ações ordinárias, nos aumentos do capital social decorrentes de incorporação de reservas e
lucros.
Relativamente ao exercício de 2014, não há dividendo proposto pelo Conselho de Administração da Companhia,
considerando a inexistência de lucro, conforme a seguir demonstrado:

Lucro líqUido (Prejuízo) do exercício (Controladora)
Apropriação:
Reserva legal
Reserva de incentivos fiscais
Outras reversões/adições:
Lucro (Prejuízo) básico para determinação do dividendo

2014

2013

(21.692)

23.408
(1.170)

(21)
10
(21.682)

Dividendos propostos em 2013, equivalente a 41,85% do lucro básico - R$ 0,5217 por ação
ordinária e R$ 0,9672 por ação preferencial, composto de:
Juros sobre o capital próprio
Total de dividendos propostos

10
22.227

9.301
9.301

23.6. Resultado por ação
2014
lucro liquido {Prejuízo) atribufvel aos acionistas da Petrobras
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias e preferenciais em c1rculação ( ni. Ações)
Lucro liquido (Prejuizo) básico e dllufdo por ação ordinária e preferencial (R$ por ação)
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Consolidado
2013

Controladora

2014
(21.692)

2013

(1,66)

1,79

(21.587)
23.570
23.408
13.044.496.930 13.044.496.930 1.3.044.496.930 13.044.496.930
(1,65)

1,81
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24.

Receita de vendas
Consolidado

Receita bruta de vendas
Encargos de vendas
Receita de vendas t•l

2014
408.631
(71.371)
337.260

2013
370.652
(65.762)
304.890

Diesel
Gasolina automotíva
Óleo combustível (incluindo bunker)
Nafta
Gás liquefeito de petróleo (GLP)
Querosene de aviação (QAV)
Outros derivados de petróleo
Subtotal de derivados
Gás natural
Etano I, nitrogenados e renováveis
Eletricidade, serviços e outros
Mercado interno
Exportações
Vendas internacionais t''l
Receitas de vendas 1' 1

100.023
55.706
10.237
13.188
8.750
13.059
13.543
214.506
18.878
9.111
19.683
262.178
32.633
42.449
337.260

89.415
50.554
7.376
12.664
8.538
11.976
12.435
192.958
15.854
8.250
12.197
229.259
32.767
42.864
304.890

I' ) A

Controladora

2014
336.103
(66.535)
269.568
90.493
45.931
9.136
13.188
7.404
14.265
12.131
192.548
18.312
7.706
18.745
237.311
32.257

2013
299.143
(61.738)
237.405

269.568

237.405

80.699
42.140
6.608
12.664
7.266
13.131
10.933
173.441
15.297
7.203
9.703
205.644
31.761

receita de vendas por segmento de negócio está apresentada na nota exptícativa 29.

,..,Receita proveníente de vendas realizadas no e)(terior, exceto exportações.

25.

Outras despesas líquidas
Consolidado

Paradas não programadas e gastos pré-operacionais
Gastos com PIDV
Plano de pensão e saúde (inativos)
Relações institucionais e projetos culturais
Resultado relacionado a abandono de áreas
Acordo coletivo de trabalho
Devolução de campos e projetos cancelados do E&P
(Perdas) f Ganhos c/ processos judiciais, administrativos e
arbitrais
Gastos com segurança, meio ambiente e saúde
Resultado com alienação I baixa de ativos t" l
Subvenções e assistências governamentais
Gastos/Ressarcimentos com operações em parcerias de E&P
Outros 1' 1

Controladora

(1.933)
(1.790)
125
(957)
(42)

2014
(2.363)
(2.285)
(2.316)
(1.504)
(1.128)
(883)
{610)

(1.839)
(1.588)
125
(856)
(42)

(505)
(482)
3.877
392
522
478
{2.347)

(817)
(323)
(3.673)
54
855
(443)
(15.436)

(949)
(461)
130
67
525
8
(6.794)

2014
(2.565)
(2.443)
(2.438)
(1.742)
(1.128)
(1.002)
(610)

2013
(2.032)

(480)
(336)
(133)
139
855
(324)
(12.207)

2013
(1.914)

t' l Em 2014, indui complemento de PlR, relativa ao exercício de 2013, conforme nota explícativa 22.7.
'" 1 inclui o valor de US$ 1.304 milhões referente ao ganho na venda de particlpaç~o da Petrobras Energia Peru S.A (nota expltcattva 10.1) e o valor de R$
2.825, referente à baixa dos projetos das Refinarias Premium I e 11 (nota explicativa 12.4).
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26.

Despesas por natureza
Consolidado

Matérias-primas e produtos para revenda
Participação governamental
Gastos com pessoal
Depreciação, depleção e amortização
Variação dos estoques
Materiais, serviços, fretes, aluguéis e out ros
Perdas em créditos de liquidação duvidosa
Projetos sem viabilidade econômica (inclui poços secos e
bônus de assinatura)
Tributárias
Baixa de gastos adicionais capitalizados Indevidamente
(Perdas)/Ganhos com processos judiciais, administrativos e
arbitrais
Relações institucionais e projetos culturais
Paradas não programadas e gastos pré-operacionais
Gastos com segurança, meio ambiente e saúde
Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos lmpairment
Resultado com alienação I baixa de ativos outros (parte de
outras despesas líquidas)
Devolução de campos e projetos cancelados do E&P
Resultado relacionado a abandono de áreas

Na Demonstração do Resultado
Cust o dos produtos e serviços vendidos
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Custos exploratórios para extração de petróleo e gás
Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico
Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos lmpairment
Tributárias
Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente
Outras despesas líquidas
Participação nos lucros ou resultados

87

Controladora

2014
(136.809)
(31.589)
{31.029)
(30.677)
(2.868)
(56.427)
(5.555)

2013
(129.705)
(31.301)
(27.550)
(28.467)
3.618
(50.089)
(157)

2014
(108.578)
(30.441)
{25.422)
(22.518)
(3.035)
{49.520)
(4.401)

2013
(98.056)
(30.388)
{22.095)
(21.474)
2.614
{45.518)
(60)

(5.048)
(1.801)
(6.194)

(4.169)
(1.721)

{4.828)
(1.045)
(4.788)

{4.040)
(949}

(480)
(1.742)
(2.565)
{336)

(505)
(1.790)
(2.032)
{482)

{817)
(1.504)
(2.363)
{323)

{949)
(1.588)
(1.914)
{461)

(44.636)

(1.238)

{34.814)

58

(133)
(610)
(1.128)
{359.627)

3.877
(42)
125
(271.628)

{3.673)
(610)
(1.128)
{299.808)

130
(42)
125
(224.607)

{256.823)
{15.974)
(11.223)
(7.135)
{2.589)

(234.995)
{10.601)
(10.751)
{6.445)
(2.428)

{208.174)
(17.430)
(7.983)
(6.720)
(2.562)

(187.124)
{12.964)
(7.481)
(6.056)
(2.389)

(44.636)
(1.801)
(6.194)
(12.207)
(1.045)
{359.627)

(1.238)
(1.721)

(34.814)
(1.045)
(4.788)
(15.436)
(856)
(299.808)

58
(949)

(2.347)
(1.102)
{271.628)

(6.794)
(908)
(224.607)
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27.

Resultado financeiro líquido
Controladora

Consolidado
Variações cambiais e monetárias s/ endividamento lfquido l' l
Despesa com endividamentos
Receita com aplicações financeiras e t ítulos públicos
Resultado financeiro sobre endividamento líquido
Encargos financeiros capitalizados
Ganhos (perdas) com instrumentos derivativos
Resultado com títulos e valores mobiliários
Outras despesas e r eceitas financeiras líquidas
Outras variações cambiais e monetárias líquidas
Resultado financeiro líquido
Receitas
Despesas
Variações cambiais e monetárias, líquidas

2014
(1.420)
(15.817)
2.364
(14.873)
8.450
837
(94)
(394)
2.174
(3.900)

2013
(3.648)
(11.878)
2.784
(12.742)
8.500
(408)
(217)
(732)
{603)
(6.202)

2014
(2.638)
(12.689)
1.798
(13.529)
7.812
(291)
845
(2)
1.428
(3.737)

2013
(2.128)
(8.062)
2.453
(7.737)
6.540
(40)
699
(723)
(810)
(2.071)

4.634
(9.255)
721
(3.900)

3.911
(5.795)
(4.318)
(6.202)

3.312
(5.804)
(1.245)
(3.737)

3.778
(2.855)
(2.994)
(2.071)

c'J Inclui variação monetária sobre financiamentos em moeda nacional parametrlzada à variação ao dólar

28.

lnformaç·ões complementares à demonstração do fluxo de caixa
Consolidado

Valores pagos e recebidos durante o período
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda retido na fonte de terceiros
Transações de investimentos e financiamentos que não
envolvem caixa
Aquisição de imobilizado a prazo
Contrato com transferência de benefícios, riscos e controles
de bens
Constituição (reversão) de provisão para desmantelamento
de áreas

88

Controladora

2014

2013

2014

2013

1.987
4.323

2.650
3.704

5
3.770

28
3.171

312

458
1.725

5.096

(1.431)

5.316

(1.958)

3683

w

O)

o:>

""'
(f)

Petróleo Brãsileiro

S.A. -

~
Oi

Petrobrãs

Notas e xplicativas

-4,

~.
...,

(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

Q)

29.

o:>
Informações por segmento

Ativo Consolidado por Área de Negócio - 31.12.2014
Bio-

E&P Abastecimento Gás & Energia
Circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Em operação
Em construção
Intangível
Ativn

15.959
386.519
17.874
531
360.368
263.794
96.574
7.746
402.478

39.111
146.922
9.573
4.800
131.914
108.747
23.167
635
186.033

10.570
64.780
3.749
1.393
58.770
47.460
11.310
868
75.350

combustíveis

Distribuição

Internacional

Corporativo

Eliminação

Total

173
2.774
8
2.221
545
502
43

9.246
9.934
3.217
39
6.066
4.595
1.471
612
19.180

6.229
28.324
4.908
5.912
16.091
9.870
6.221
1.413
34.553

64.174
21.850
13.359
386
7.403
5.562
1.841
702
86.024

{10.439)
(2.751)
{2.584)

135.023
658.352
50.104
15.282
580.990
440.363
140.627
11.976
793.375

2.947

(167)
(167)

-

(13.190)

o
s;,
::0

o

o)>

o)>>

::;:;:
)>

::0
)>

o

o

Ativo Consolidado por Área de Negócio - 31.12.2013 1"1

Circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Em operação
Em construção
Intangível
Ativo

(f)

E&P Abastecimento Gás & Energia
13.826
44.838
9.052
343.903
171.931
55.847
14.643
10.333
4.341
5.429
219
1.755
296.846
155.835
48.919
212.914
76.452
39.118
83.932
79.383
9.801
32.195
334
832
64.899
357.729
216.769

Biocombustíveis
181
2.622
5
2.097
520
480
40

-

2.803

Distribuição
5.576
11.418
5.222
14
5.505
3.952
1.553
677
16.994

Internacional
11.922
30.532
4.655
5.883
18.671
8.882
9.789
1.323
42.454

Corporativo
50.702
16.157
7.422
218
7.757
5.415
2.342
760
66.859

Eliminação
(12.746)
{2.794)
(2.621)

(173)
(173)

-

{15.540)

Total
123.351
629.616
44.000
15.615
533.880
347.040
186.840
36.121
752.967

o

m

"'c '
};!

o
o
(f)
I

(f)

c

"'r '

1' 1 A partir de 2014, a gestão dos negócios da controlada Liquigãs Distribuidora S.A. foi transferida da área de Distribuição para a área do Abastecimento. Para fins de comparabilidade, os resultados dos períodos anteriores foram

reapresentados na área de Abastecimento. atendendo a premissa fundamental de controlabilldade das Demonstrações Contábeis por Área de Negócio.
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(Em milhões de reais, exceto quando indicada em contrária)

Demonstração Consolidada do Res ultado por Área de Negócio - 2014

Receita de vendas
lntersegmentos
Terceiros
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas
Vendas, gerais e administ rativas
Custos exploratórios p/ extração de petróleo
Pesquisa e desenvolvimento
Tributárias
Baixa de gastos adicionais cap italizados
indevidamente
Reversão/Perda no valor de recuperação de
ativos - lmpairment
Outras receitas (despesas), lfquidas
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro,
das participações e impostos
Resultado finance iro lfquido
Resultado de participações em investimentos
Participação nos lucros ou resultados
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos
Imposto de renda e cont ribuição social
Lucro liquido (Prejuízo)
Atribuível aos:
Acionistas da Petrobras
Acionistas não controladores

E&P Abastecimento

Gás & Energia

Biocombustíveis

Dist ribuição

Internacional

Corporativo

Eliminação

Total

153.705
152.515
1.190
(82.457)
71.248
(21.076)
(1.051)
{6.720)
(1.290)
(126)

263.570
92.080
171.490
(271.643)
(8.073)
(49.288)
(6.440)

42.062
4.009
38.053
(35.921)
6.141
(7.785)
(5.994)

98.010
2.647
95.363
(90.446)
7.564
(5.696)
(5.231)

(253.284)
(253.284)

337.260

(452)
(221)

{199)
(295)

(32)
(2)

(4)
(28)

32.573
1.473
31.100
(30.109)
2.464
(4.152)
(1.937)
(415)
(5)
(263)

-

-

624
560
64
(728)
(104)
(158)
(118)

(1.969)

(3.427)

(652)

-

(23)

(23)

(5.665)
(4.255)

(33.954)
(4.794)

(260)
(385)

-

-

(6)

(410)

(4.757)
3.248

50.172

(57.361)

(1.644)

(262)

1.868

(1.688)

-

-

-

-

-

272
(298)
(57.387)
18.440
(38.947)

453
(48)
(1.239)
353
(886)

(124)
(2)
(388)
90
(298)

(1)
(60)
1.807
(622)
1.185

(200)
(20)
(1.908)
(1.200)
(3.108)

-

-

-

-

(607)
{866)

337.260
(256.823)
80.437
(101.759)
(27.197)
(7.135)
(2.589)
(1.801)

(100)

(6.194)

::0

o

(5.602)

(3)

(44.636)
(12.207)

(14.139)
(3.900)
5
(258)
(18.292)
5.026
(13.266)

1.732

(14.139)
(6.964)

254.481
1.197
535
538

o
s;,
::0

o

o)>

o)>>
~
)>

)>

-

46
(359)
49.859
(17.607)
32.252

1.732
(588)
1.144

(21.322)
(3.900)
451
(1.045)
(25.816)
3.892
(21.924)

o
(J)
o

m
c
-u

-l

)>

o
o
(J)
I

(J)

32.264
(12)
32.252

(38.927)
(20)
(38.947)

(936)
50
(886)

(298)

1.185

-

-

(298)

1.185

(3.204)
96
(3.108)

(12.815)
(451)
(13.266)

1.144
1.144

(21.587)
(337)
(21.9241
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De monstração Consolidada do Resultado por Área de Negócio - 2013 1' 1

00

Q)

Receita de vendas
lntersegmentos
Terceiros
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas
Vendas, gerais e administrativas
Custos exploratórios p/ extração de petróleo
Pesquisa e desenvolvimento
Tributárias
Reversão/Perda no valor de recuperação de
ativos- lmpairment
Outras receitas (despesas}, líquidas
lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro,
das participações e impostos
Resultado financeiro lfquido
Resultado de participações em investimentos
Participação nos lucros ou resultados
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido (Prejuízo)
Atribuível aos:
Acionistas da Petrobras
Acionistas não controladores

E&P Abastecimento
147.281
240.693
144.809
80.436
2.472
160.257
(73.927)
(258.978)
73.354
(18.285)
(8.939)
(8.557)
{957)
(6.786)
(6.057)
(1.110)
(525)
(538)
(367)

Gás & Energia
30.011
2.558
27.453
(26.132)
3.879
(2.535)
(2.360)

Biocombustíveis
832
693
139
(996)
(164)
(151)
(119)

Distribuição
86.183
2.122
84.061
(78.941)
7.242
(4.428)
(4.422)

(123)
(174)

(36)
(2)

(4)
(33)

-

-

-

-

(879)

122

6

31

-

(9)
(268)

I nternacional

Corporativo

35.062
4.554
30.508
(30.671}
4.391
(500)
(1.855)
(388)
(6)
(297)

-

(1.229)
3.275

(10.615)
(5.201)

(624)
(310)

Eliminação
(235.172)
(235.172}

Total
304.890

-

304.890
(234.995)
69.895
(35.531)
(21.352)
(6.445)
(2.428)
(1.721)

234.650
(522)
194
348

-

-

-

(4.480)

(154)

(1.238)
(2.347)

o
s;,
::0

o

o)>

o)>>

::;:;:
)>

::0
)>

o

(26.842)

1.344

(315)

2.814

3.891

-

-

-

-

-

-

4
(381)
64.038
(21.772)

165
(304)
(26.981)
9.229

532
(48)
1.828
(441)

(2)
(65)
2.747
(934)

42.266

(17.752)

1.387

(44)
(2)
(361)
107
(254)

366
(31)
4.226
(451)
3.775

64.415

1.813

(10.615)
{6.202)
74
(271)
(17.014)
9.001
(8.013)

(328)

-

-

(328)
113
(215)

34.364
(6.202)
1.095
(1.102)
28.155
(5.148}
23.007

o

(f)

o

m
-o

c
};!

o
o

(f)

42.213
53
42.266

{17.734)
(18)
{17.752)

1.256
131
1.387

(254)

1.813

-

-

(254)

1.813

3.648
127
3.775

(7.157)
(856)
(8.013}

(215)

(215)

23.570
(563)
23.007

I

(f)

c

-o

r
1·1A partir de 2014, a gestão dos negócios da controlada Uquigás Distribuidora S.A. fol transferida da área de Distribuição para a area do Abastecimento. Para fins de comparabilidade, os resultados dos períodos anteriores foram
reapresentados na área de Abastecimento. atendendo a premissa fundamental de controlabilidade das Demonstrações Contábeis por Area de Negócio
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(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)
Demonstração Consolidada do Resultado por Área de Negócio Internacional
Demonstração do resultado
E&P Abastecimento Gás & Energia
Receita de vendas
lntersegmentos
Terceiros
Lucro (Prejuizo) antes do resultado financeiro, das participações e impostos
Lucro lrquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Petrobras

2014
Total

Distribuição

Corporativo

Eliminação
(5.131)
(5.131)

1~-

I~o

7.022
2.903
4.119

17.313
3.584
13.729

1.151
79
1.072

12.168
5
12.163

50
33
17

-

32.573
1.473
31.100

140
(1.395)

(1.414)
(1.211)

165
213

218
182

{789)
(985)

(8)
(8)

(1.688)
(3.204)

)>>
~

Demonstração do resultado
E&P Abastecimento Gás & Energia

Distribuição

Corl'orativo

Eliminação

2013
Total

Receita de vendas
lntersegmentos
Terceiros

8.791
5.055
3.736

18.648
4.254
14.394

1.193
79
1.114

11.274
15
11.259

17
12
5

(4.861)
(4.861)

-

35.062
4.554
30.508

Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro, das participações e impostos
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Petrobras

4.231
3.425

(55)
(34)

144
150

229
200

(655)
(90)

(3)
(3)

3.891
3.648

I~o

I~

"U

I~o
o

(f)
I

Ativo consolidado por área de negócio internacional
Em 31.12.2014
Em 31.12.2013

E&P Abastecimento Gás & Energia
25.557
4.944
1.255
31.989
6.213
1.411

Distribuição
2.497
2.542

CorEorativo

3.267
4.613

Eliminação
(2.967)
(4.314)

Total
34.553
42.454

I~
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30.

Processos judiciais e contingências

30.1. Processos judiciais provisionados, Depósitos Judiciais e Processos Judiciais não provisionados
A Companhia constituiu provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e
razoavelmente estimáveis. Dentre as quais, as principais são referentes a reclamações trabalhistas, impost o de
renda retido na fonte pela emissão de títulos no exterior, perdas e danos pelo desfazimento de operação de
cessão de crédito prêmio de IPI e indenização aos pescadores pelo derramamento de óleo no Rio de Janeiro
ocorrido em janeiro de 2000.
Os valores provisi onados são os seguintes:

Passivo não circulante
Processos t rabalhistas
Processos fiscais
Processos cíveis
Processos ambientais
Outros processos
Saldo inicial
Adições, líquidas
Utilização por paga mentes
Atualização de juros
Outros
Saldo final

2014
1.904
276
1.770
105
36
4.091

Consolidado
2013
1.332
221
1.276
62
27
2.918

2.918
1.775
(740)
155
(17)
4.091

2.585
841
(542)
166
(132)
2.918

2014
1.668
121
1.490
59

Controladora
2013
1.164
71
1.032
13

3.338

2.280

2.280
1.494
(581)
145

1.504
1.159
(455)
148
(76)
2.280

3.338

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes ca usas:

Ativo não circulante
Trabalhistas
Fiscais
Cíveis
Ambientais
Outros

2014
2.464
2.671
1.760
213
16
7.124

Consolidado
2013
2.067
2.348
1.240
195
16
5.866

2014
2.232
1.872
1.618
205

Controladora
2013
1.825
1.686
1.120
195

5.927

4.826

Os processos judiciais não provisionados cuja probabilidade de perda é considerada possível não são
reconhecidos nas demonstrações cont ábeis m as são divulgados, a menos que a expectativa de ocorrer qualquer
desembolso seja remota.
Os passivos contingentes estimados para os processos judiciais em 31 de dezembro de 2014 para os quais a
pro babilidade de perda é considerada possível são apresentadas na tabela a seguir (Consolidado):
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Natureza
Fiscais
Cíveis- Gerais
Trabalhistas
Cíveis- Ambientais
Outras

Estimativa

98.256
10.350
12.381
3.984
4
124.975

Os quadros a seguir detalham as principais causas de natureza fiscal, cível, trabalhista e ambiental cujas
expectativas de perdas estão classificadas como possível.
Descrição dos processos de natureza fiscal
Autor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
1) Não recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico- CIDE sobre remessas para pagamentos de afretamentos de plataformas.
Situação atual: A questão envolve processos em fase administrativa e judicial diversas, onde a Companhia
tem buscado assegurar os seus direitos.
2) Não recolhimento de IOF sobre operações de mútuos com a PIFCO, BRASOIL e BOC nos exercícios de

Estimativa

21.061

2007, 2008, 2009 e 2010.
Situação atual: Aguardando julgamento de defesa e de recursos na esfera administrativa.
3) Lucro de controladas e coligadas domiciliadas no exterior, nos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
e 2010, não incluso na base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Situação atual: Aguardando julgamento de defesa e recursos na esfera administrativa.
4) Não recolhimento de IRRF sobre remessas ao exterior para pagamento de importação de petróleo.
Situação atual: A questão envolve processos na esfera administrativa e judicial, onde a Companhia busca
assegurar os seus direitos.
5) Dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL e multa sobre a repactuação do Plano Petros.
Situação atual: Aguardando julgamento de defesa e recursos na esfera administrativa.
6) Dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL de gastos com desenvolvimento
Situação atual: A questão envolve processo em fase administrativa, onde a Companhia tem buscado
assegurar seus direitos.
7) Não homologação de compensação por fa lta de cumprimento de obrigação acessória.
Situação atual: Aguardando julgamento de defesa e de recurso na esfera administrativa.
8) Não recolhimento da CIDE em operações de importação de nafta.
Sit uação atual: A questão está sendo discutida no âmbito administrativo.
9) Não recolhimento de contribuição previdenciária sobre pagamento de abonos e gratificação contingente
paga a empregados.
Situação atual: A questão envolve processos na esfera administrativa, onde a Companhia tem buscado
assegurar seus direitos.
10) Dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL de despesas diversas incorridas em 2007 e 2008 relacionadas
a benefícios empregatícios e PETROS.
Situação atual: A questão está sendo discutida no âmbito de três processos na instância administrativa.
11) Não recolhimento da CID E-Combustível no período de março de 2002 a outubro de 2003 em transações
com distribuidoras e postos de combustíveis detentores de medidas judiciais liminares que determinavam a
venda sem repasse do referido tributo.
Situação atual: A questão envolve processos em fase administrativa e judicial, onde a Companhia tem
buscado assegurar os seus direitos.
Autor: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
12) Afastamento de cobrança de ICMS e multa na importação de sonda de perfuração - admissão
temporária em sao Pauto e desembaraço no Rio de Janeiro e multa pelo descumprimento de obrigações
acessórias.
Situação atual: A questão envolve processos na esfera admi11strativa, onde a Companhia busca assegurar os
seus direitos.
Autor: Secretaria da Fazenda dos Estados AM, BA, DF, ES, PA, PE e RJ
13) Não recolhimento de ICMS nas vendas de petróleo e gás apurada mediante diferença na medição inicial

94

7.142

6.766

5.095
4.935

4.667
4.611
3.528

2.181

1 .976

1.685

4.815
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e final de estoques.
Situação atual: A quest ão envolve processos em fase administrativa e judicial, onde a Companhia tem
buscado assegurar os seus direitos.
Autor: Secretaria d a Fazenda do Est ado do Rio de Janeiro
14) ICMS em operações de saída de Lfquido de Gás Natural- LGN sem emissão de documento fiscal, no
âmbito do estabelecimento centraliza dor.
Situação atual: A questão envolve processos que tramitam no âmbito administrativo, onde a Companhia
t em buscado assegurar os seus direitos.
15) Não recolhimento de ICMS nas operações de venda de querosene de aviação, em razão da declaração
de inconstitucionalidade do Decreto 36.454/2004.
Situação at ual: A questão envolve processos na esfera administrativa, onde a Companhia busca assegurar os
seus direitos.
Autor: Prefeituras Municipais de Anchieta, Aracruz, Guarapari, ltapemirim, Marataízes, Unhares, Vila
Velha , Vitória e M aragogipe.
16) Falta de retenção e recolhimento de imposto incidente sobre serviços prestados em águas marít imas
(ISSQN) em alguns municípios localizados no Estado do Espírito Santo, apesar da Petrobras ter realizado a
retenção e o recolhimento desse imposto aos cofres dos municípios onde estão estabelecidos os respect ivos
prestadores de serviços, em conformidade com a Lei Complementar n.2 116/03.
Situação atual: A questão envolve processos na esfera judicial, onde a Companhia busca assegurar os seus
direitos.
Autor: Secretarias de Fazenda dos Estados de SP, RS eSC
17) Os t rês Estados questionam o recolhimento do ICMS refer ente à importação de gás natural para o MS
Situação atual: A questão envolve processos nas esferas judicial e administrativa, além de três ações cíveis
originárias em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
Autor: Secretarias da Fazenda dos Estados do Rio de Janeiro e de Sergipe
18) Aproveitamento indevido de créditos de ICMS na aquisição de brocas de perfuração e de produtos
químicos utilizados na formu lação de fluido de perfuração.
Situação atual: A questão envolve processos em fase judicial diversas, onde a Companhia tem buscado
assegurar os seus d ireitos.
19) Processos diversos de natureza fiscal
Total de processos de natureza fiscal
Descrição dos processos de natureza cível
Autor: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis· ANP
1) Processo admin istrativo que discute diferença de participação especial e royalties em vários campos.
Inclui também discussão por multas aplicadas pela ANP por suposto descumprimento de programa
exploratório mínimo e irregularidades nos sistemas de medição de plataformas.
Situação atual: As questões envolvem processos em fase administrativa e judicial diversas, onde a
Companhia tem buscado assegurar os seus direitos.
Autor: Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A.
2) Ação de indenização na qual busca ressarcimento pelos danos causados por uma suposta conduta
anticoncorrencial na venda de gasolina e derivados (Diesel e GLP) no mercado int erno.
Situação atual: A questão envolve pro cesso em fase judicial, onde a Companhia foi condenada em 12
instância. A Companhia tem buscado assegurar os seus direitos, sendo certo que o CADE já analisou o tema
e decidiu pela ausência de postura anticoncorrencial da Petrobras.
3) Processos diversos de natureza cível
Total de processos de natureza cível
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3.514

2.014

2.246

2.121

1.0S1
15.791
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1.320
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Descrição dos processos de natureza ambiental
Autor: Min istério Público Federal, Ministério Público Estadual do Paraná,
AMAR- Associação de Defesa do Meia Ambiente de Araucária e IAP -Instituto Ambiental da Paraná
1) Processa judicial que discute obrigação de fazer, indenização em pecúnia e dana moral referente ao
acidente ambiental havido no Estado da Paraná em 16.07.2000.
Situação atual: Processos julgados procedentes em parte, mediante sentença contra a qual autores e a
Companhia, ré, interpuseram recursos de apelação.
2) Processos diversos de natureza ambiental
Total de processos de natureza ambiental

Estimativa

Descrição dos processos de natureza trabalhista
Autor: SINDIPETRO dos est ados da ES, RJ, BA, MG e SP.
1) Ações coletivas que requerem a revisão da metodologia de apuração do complemento de Remuneração
Mínima por Nível e Regime (RMNR).
Situação atual: A Companhia ajuizou perante a Tribunal Superior do Trabalho dissídio coletivo de natureza
jurídica, com o intuito de interpretar a cláusula de acordo coletivo que vem sendo questionado perante a
justiça do trabalho.

Estimativa

2.081
1.903
3.984

3.152
Autor: SINDIPETRO do Norte Fluminense e SINDIPETRO do estado da Bahia
2) Ações coletivas que objetivam diferenças salariais decorrentes da alteração do critério de cálculo dos
reflexos das horas extras nos repousos semanais remuneradas, observando proporção superior à instituída
pela Lei n• 605/49.
Situação atual: Referente ao processo de autoria do SINDIPETRO/BA, a Cia. interpôs recurso que se encontra
pendente de julgamento pela Tribunal Superior do Trabalho. No processo em que figura como autor o
SINDIPETRO/NF, a Cia. propôs Ação Rescisória processada na TST, cujo mérito ainda não foi julgado.
Autor: Sindicato das Petroleiras da Norte Fluminense- SINDIPETRO/NF
3) O Autor objetiva a condenação da PETROBRAS a remunerar como extraordinária a jornada de trabalho
que ultrapassar o limite de 12 horas diárias de trabalho efetivo em regime de sobreaviso. Pretende, ainda,
que a PETROBRAS seja obrigada a respeitar o limite de 12 horas de efetivo trabalho em regime de sobre
aviso, sob pena de multa diária.
Situação atual: O processo encontra-se no Tribunal Superior do Trabalho, para julgamento dos recursos
interpostos pelas partes.
4) Processos diversos de natureza Trabalhista
Total de processos de natureza trabalhista

1.160

1.013
7.056
12.381

30.2. Ações coletivas (c/ass actions) e processos relacionados
Entre 8 de dezembro de 2014 e 7 de janeiro de 2015, ci nco ações coletivas (class action) foram propostas contra a
Companhia perante Corte nos Estados Unidos (United States District Court, Southern District of New York). Estas
ações foram consolidadas em 17 de fevereiro de 2015. A Corte designou um autor líder, Universities
Superannuation Scheme Limited ("USS"), em 4 de março de 2015, que apresentou petição inicial consolidada em
27 de março de 2015, pretendendo representar: (i) pessoas ou entidades que compraram ações da Petrobras
negociadas na Bolsa de Nova Iorque entre 22 de janeiro de 2010 e 16 de março de 2015; (ii) pessoas ou
entidades que compraram títulos de dívida emitidos pelas controladas da Petrobras em 3 ofertas públicas
ocorridas nos Estados Unidos entre 2012 e 2014; (iii) pessoas ou entidades que compraram ações da Petrobras no
Brasil, entre 22 de janeiro de 2010 e 19 de março de 2015 e também compraram valores mobiliários da Petrobras
nos Estados Unidos da América no mesmo período.

96

3691

3692

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Petróle o Bras ileiro S.A. - Petrobras
Notas explicativas
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

O autor líder alega, dentre outros questionamentos, que a Companhia, através de fatos relevantes e outras
informações arquivadas na SEC, teria reportado informações materialmente falsas e cometido omissões capazes
de induzir os investidores a erro, principalmente com relação ao valor de seus ativos, despesas, lucro líquido e
eficácia de seus controles internos sobre as demonstrações contábeis e as políticas anti-corrupção da Companhia,
em função de denúncias de corrupção, o que teria supostamente elevado artificialmente o preço dos títulos da
Petrobras.
Adicionalmente, três ações foram propostas por investidores individuais perante Corte nos Estados Unidos
{Southern District of New York) com alegações similares àquelas apresentadas na ação coletiva. Estas ações
individuais foram consolidadas em um único juízo.
Essas ações não especificam o montante do suposto dano. Como as ações estão em um estágio bastante
preliminar, uma possível perda ou intervalo possível de valores de potenciais perdas, caso ocorram, não pode ser
estimado. A Companhia contratou um escritório de advocacia norte-americano especializado e irá se defender
em relação às alegações feitas nessas ações.
30.3. Con tingên cias Ativas
30.3.1. Ação jud icial nos Estados Unidos- Plataforma s P-19 e P-31
Em 2002, a Brasoil e a Petrobras venceram, em primeira instância, perante a Justiça norte-americana, ações
conexas movidas pelas seguradoras United States Fidellty & Guaranty Company e American Home Assurance
Company, as quais tentavam obter, desde 1997, em face da primeira (Brasoil), declaração judicial que as
isentassem da obrigação de pagar o valor do seguro de construção performance bond das plataformas P-19 e P31, e, em face da segunda (Petrobras), buscavam ressarcimento de quaisquer quantias que viessem a ser
condenadas no processo de execução da performance bond.
A Justiça Americana proferiu decisão executiva em 21 de julho de 2006, condicionando o pagamento dos valores
devidos à Brasoil ao encerramento definitivo de ações com idêntico objeto em curso perante a Justiça Brasileira.
Em agosto de 2014, foi celebrado o acordo extrajudicial, entre a Brasoil e a Petrobras com as seguradoras norteamericanas, onde prevê o encerramento de todas as ações e execuções judiciais ajuizadas nos tribunais
brasileiros e no exterior. O montante do acordo foi de US$ 29S milhões. Devido ao reconhecimento inicial deUS$
72 milhões, o impacto no resultado da Companhia foi de US$ 223 milhões, reconhecido em outras despesas
líquidas em 2014.
30.3.2. Recuperação de PIS e COFINS
A Companhia ajuizou ações ordinárias contra a União referentes à recuperação, por meio de compensação, dos
valores recolhidos a título de PIS sobre receitas financeiras e variações cambiais ativas, no período compreendido
entre fevereiro de 1999 e novembro de 2002, e COFINS compreendido entre fevereiro de 1999 a janeiro de 2004,
considerando a inconstitucionalidade do §12 do art. 32 da Lei 9.718/98.
Em 9 de novembro de 2005, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o respectivo §19 do art. 3º
da Lei 9.718/98.
Em 18 de novembro de 2010, o Superior Tribunal de Justiça julgou procedente a ação da Petrobras, ajuizada em
2006 para recuperar os valores de COFINS do perfodo de janeiro de 2003 a janeiro de 2004. Após o trânsito em
julgado da ação, a Companhia reconheceu o valor de R$ 497.
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Em relação aos valores de PIS e COFINS recolhidos indevidamente sobr e receitas financeiras no período de
fevereiro de 1999 a dezembro de 2002, cuja ação foi ajuizada em 2005, a Companhia reconheceu em setembro
de 2014 o valor de R$ 2.177 (sendo R$ 820 em outras despesas líquidas e R$1.357 em resultado financeiro), após
o direito à recuperação ter sido reconhecido de forma definitiva, conclusão do levantamento do valor e
documentos que possibilitaram o pedido de liquidação judicial.
Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia possui R$ 2.737 de PIS e COFINS, atualizados monetariamente,
registrados em outros ativos realizáveis a longo prazo, que estão em fase de liquidação judicial, conforme
detalhado no quadro a seguir:
31.12.2014
497
2.177
63
2.737

COFINS ·Janeiro de 2003 a janeiro de 2004
PIS/COFINS - fevereiro de 1999 a novembro de 2002
Atualização monetária
Saldo atualizado registrado no ativo não circulante

31.

Compromisso de compra de gás natural

Em 18 de agosto de 2014, a Petrobras firmou acordo com a Yacimient os Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB,
solucionando as divergências existentes na execução do contrato de importação de gás natural boliviano para o
mercado brasileiro (GSA). O acordo contempla a solução para as diferentes interpretações do GSA, por meio de
pagamentos e compensações de parte a parte, além da celebração de um contrato de fornecimento de gás
natural para viabilizar a operação da termoelétrica- UTE Cuiabá até dezembro de 2016.
Em 31 de dezembro de 2014, o valor total do Contrato GSA para o período de 2015 até 2019 é de
aproximadamente 54,92 bilhões de m3 de gás natural equivalente a 30,08 milhões de m3 por dia, que
corresponde a um valor total estimado de US$ 10,09 bilhões.
A conclusão do acordo resultou em um impacto negativo no resultado de R$ 872, sendo R$ 997 em custo dos
produtos e serviços vendidos, compensado por um ganho de R$ 125 em outras receitas.

32.

Garantias aos contratos de concessão para exploração de petróleo

A Petrobras concedeu garantias à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis- ANP no total de
R$ 6.553 para os Programas Exploratórios Mínimos previstos nos contratos de conces.são das áreas de exploração,
permanecendo em vigor R$ 4.996 líquidos dos compromissos já cumpridos. Desse mont ante, R$ 4.015
correspondem ao penhor do petróleo de campos previamente identificados e já em fase de produção e R$ 981
referem-se a garantias bancárias.

33.

Gerenciamento de riscos

A Petrobras está exposta a uma série de riscos decorrentes de suas operações, tais como o risco relacionado aos
preços de petróleo e derivados, às taxas cambiais e de juros, risco de crédito e de liquidez e realiza sua gestão de
risco por meio de uma política corporativa de gerenciamento de risco definida por seus diretores.
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Tal política visa contribuir para o alcance das metas estratégicas da Companhia através da alocação efetiva de
recursos e de um balanceamento adequado entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível de
exposição a riscos, inerentes tanto do exercício das suas atividades quanto do contexto em que ela opera.
As tabelas a seguir apresentam um resumo das posições mantidas pela Companhia em 31 de dezembro de 2014,
reconhecidas como outros ativos e passivos circulantes, além dos va lores reconhecidos no resultado, outros
resultados abrangentes do exercício e garantias dadas como colaterais por natureza das operações:

Valor nocional

Derivativos não designados como Hedge
Contratos Futuros j•)
Compra/Petróleo e Derivados
Venda/Petróleo e Derivados
Contratos de Opções(')

Compra/Petrôleo e Derivados
Venda/Petróleo e Derivados
Contratos a Termo

Posição patrimonial consolidada
Valor Justo
Posição Ativa (Passiva) Vencimento

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

(4.314)
84.544
(88.858)
(594)
(364)
(230)

10.224
52.267
(42.043)

186

(48)
201S
2015

(1)
3

3

Compra/Câmbio (ARS/USD)
Venda/Cãmbia (BRL/USD)
SWAP

Juros- Euribor/taxa fixa

uso 10
uso 249

uso 17

EURS

:UR 10

uso 298
uso 419

uso 298
uso 440

(3)
6

2015
(2)
(2)
(1)
(1)

2015
2015
2015

Derivativos designados como Hedge
SWAP

(59)
(54)

(21)
26
(47)

78

(72)

(113)

Câmbio- cross currency swap
Juros -libor/taxa fixa
Total reconhecido no Balanço Patrimonial

2016
2020

(•t Valor noclonal em mil bbl

Ganho/(Perda)

reconhecido(at no
resultado do ~eríodo 1"1

2014
910
(49)
(24)

Derivativos de commodltíes
Derivativos de moeda
Derivativos de juros
Derivativo embutido- etano I
Hedge de fluxo de caixa sobre exportações l*'"l

837
(1.673)
(836)

2013
(250)
(85)
(73)
(408)
(692)
(1.100)

Ganho/(Perda)
reconhecldo(a) no

patrimônio Hquido ,••,

2014

2013

22
(5)

20
24

Garantias dadas como
colaterais

31.12.2014
17

31.12.2013
335

17

44

17

335

(:3.977)
(13.960)

(12.691)
(12.647)

17

335

1'1valores reconhecidos como resultado fmancelro no período.
r··) Valores reconhecidos como outros resultados abrangentes no perfodo.
1"..1util!zando Instrumentos financeiros não-derivatiVOS, conforme nota explicatiVa 33.2

A análise de sensibilidade com relação aos diferentes tipos de risco de mercado aos quais a Companhia está
exposta com base em sua posição em instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2014 é
apresentada a seguir:
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Cenário

Possível

Provável ,.,

(ll de 25%)

Consolidado
Cenário
Remoto
(llde 50%)

186
(53)

1

(189)
(159)
(7)

(564)
(318)
(13)

1

(8)

136

(354)

(903)

(3)
3

270
(270)

809
!809)

13
(13)

(2)
2

(3)

Cenário

Operações
Derivativos não designados como Hedge

Risco

Contratos Futuros

Petróleo e Derivados- Flutuação dos Preços

Contratos a Termo

Câmbio- Desvalorização do BRL frente ao USO
Câmbio- Valorização do ARS frente ao USO
Juros -Queda de taxa de Juros em EUR

Contratos a Termo
SWAP
Opções

Petróleo e Derivados - Flutuação dos Preços

Derivativos designados como Hedge
SWAP

Divida

Cãmbio -Aprecíaçâo do JPY frente ao USO

Efeito Liquido
SWAP
Olvida

Juros- Alta da taxa LISO R

3

Efeito Liquido

I'Jem 27/02/lS, os cenânos prováveis foram calculados considE"rando-se as seguintes variações para os-riscos:
Real )( Dólar ~ d_esvalorfza~o do real em 8,36% /Iene x Dólar- de.svalorlzaç:io do Iene em 0,03% I Peso x Oôlar aumento de 0,35% ao longo da curva; Curva Futura de EURIBOR- queda de O,lS% ao longo da cutVa,

desvalorização do peso em 2.Cl0% I Curva Futura de UBOR -

33.1. Gerenciamento de risco de preços de petróleo e derivados
A Petrobras mantém, preferencialmente, a exposição ao ciclo de preços, evitando utilizar derivativos para
proteger operações de compra ou venda de mercadorias cujo objetivo seja atender suas necessidades
operacionais. As operações com derivativos referem-se, usualmente, à proteção dos resultados esperados de
transações comerciais de curto prazo_
33.2. Gerenciamento de risco cambial
No que se refere ao gerenciamento de riscos cambiais, a Petrobras busca Identificá-los e tratá-los em uma análise
integrada de proteções (hedges) naturais, beneficiando-se das correlações entre suas receitas e despesas. No
curto prazo, a gest ão de risco envolve a alocação das aplicações do caixa entre real, dólar ou outra moeda. Nesse
contexto, a estratégia pode envolver o uso de instrumentos financeiros derivativos para minimizar a exposição
cambial de certas obrigações da Companhia.
a)

Hedge de fluxo de caixa envolvendo as exportações futuras altamente prováveis da Companhia

A Companhia designa relações de hedge entre exportações e obrigações em USD para que os efeitos da proteção
cambial natural existente entre essas operações sejam reconhecidos simultaneamente nas demonstrações
financeiras.
A relação de hedge entre dívida e exportações foi estabelecida na proporção de 1/1, ou seja, para a parcela de
exportação de cada mês foi designada uma relação de hedge individua l, protegida por uma parcela do
endividamento da Petrobras. O prazo médio de vencimento das dívidas consideradas é de aproximadamente 6,10
anos.
Os valores de referência (principal) e valor justo em 31 de dezembro de 2014, além da realização anual do saldo
da variação cambial registrada em outros resultados abrangentes tomando como base uma taxa BRL/USD de
2,6562, no patrimônio líquido são apresentados a seguir:
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Valor dos
Valor instrumentos

Perrodo de

Tipo de risco

Objeto de hedge

Instrumento de hedge

proteção

protegido

principal
(US$
milhões)

de proteção
em
31.12.2014

50.858

135.088

Parte das exportações
Instrumentos financeiros não

mensais futuras altamente

derivativos

prováveis

Janeiro de 2015 a Junho de

Cambial - taxa spot R$ x US$

2023

Movimentação do valor de referência (principal)
Designação em 31 de dezembro de 2013
Designação de instrumento de proteção
Realização por exportações
Amortização de endividamento
Valor em 31 de dez.embro de 2014

US$ milhões
40.742
22.330
(5.764 )
(6.450)
50.858

A seguir é apresentada a expectativa anual de realização do saldo em 31 de dezembro de 2014, da variação
cambial registrada em outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido:

Realização Anual

b}

2015
(3.394)

201&

2017

(3.857)

(4.362)

2018

2019

(4.168)

(3.694)

2020
(2.454)

2021
(2.043)

2022
(2.348)

2023

Consolidado
31.12.2014
Total

(350)

(26.670)

Hedge de flux o d e caixa envolvendo contratos de swap- Iene x Dólar

A Companhia também mantém uma operação de hedge denominada cross currency swap para fixar em dólares
os custos relacionados a Bonds emitidos em ienes, não tendo intenção de liquidar tais contratos antes do prazo
de vencimento. A relação entre o derivativo e o empréstimo t ambém foi designada como hedge de f luxo de caixa.
c)

Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros sujeitos

à variação cambial

O cenário considerado provável e referenciado por fonte externa, além dos cenários possível e remoto que
consideram valorização do câmbio (risco) em 25% e 50%, respectivamente, à exceção dos saldos de ativos e
passivos em moeda estrangeira de controladas no exterior, quando realiz.ados em moeda equivalente às suas
respectivas moedas funcionais, estão descritos a seguir:
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Exposição em

31.12.2014
6.890
(162.822)
135.088
(20.844)
(1.728)
(1.728)
17
(6.877}
(6.860}
18.269
(36.831}
(18.562}

Instrumentos

Ativos
Passivos
Hedge de fluxo de caixa sobre exportações

Passivos( ..)
Ativos
Passivos
Ativos
Passivos

Ativos

11
(1.930}
(1.919}
4.684
(10.060}
(5.376}
729
(2.031)
(1.302}
(S6.59l}

Passivos

Atívos

Passivos
Ativos

Passivos

Cenário
Risco Provável

Dólar I Real

Llb ra I Dólar

Peso/ Dólar

Remoto

(11 de 25%)

{11 de 50%)

576
(13.608)
11.290
(1.742)

1.722
(40.705)
33.772
(5.211)
(432)
(432}
4
(1.719}
(1.715}
4.567
(9.208}
(4.641}
3
(483)
(480}
1.171
{2.515}
(1.344)
182
(508)
(326}
(14.149}

3.445
(81.411)
67.544
(10.422)

Euro/ Real

Libra I Real

Consolidado
Cenário

1•1

IM~/ Dólar

Euro I Dólar

Cenário
Possível

(1}
(1}
(2.075}
4.184
2.109
1
(143}
(142}
(99}
213
114
15
(41}
(26}
312

(864)

(864}
9
(3.439)
(3.430}
9.135
(18.416}
(9.281)
6
(965)
(959)
2.342
{5.030)
(2.688}
365
(1.015}
(650}
(28.294}

(") Em 27/02/lS, os cenários provoiveís foram calculados constderando·se as seguintes varia~~es para os riscos:
Real x Dólar· desvalori~ação do real em 8,36%/lene x Dólar· desvalorlzaçio do Iene em 0,03% I Peso x Dõlar ·desvalorização do peso em 2,00% I Euro x Dôlar ·desvalorização
do euro em 7,70% I Ubra x Dôlar ·desvalorização da libra em 0.87%. O cen~rio provável foi construido com base na.s taxas de càmblo PTAX de venda do Banco Central em 27 de
fevereiro de 2015.
(••1 Parte da exposição está protegida peJo denvatt11o Cross Currency Swap.

33.3. Gerenciamento de risco de taxa de juros
A Petrobras, preferencialmente, não utiliza inst rumentos financeiros derivativos para gerenciar a exposição às
flutuações das taxas de juros, em função de não acarretarem impacto relevante, exceto em situações específicas
apresentadas por cont roladas da Petrobras.
33.4. Gestão de Capital
A gestão de capital da Companhia tem como objet ivo a manut enção de sua est rutura de capital em níveis
adequados, visando à continuidade dos seus negócios e o aumento de valor para os acionistas e investidores. As
principais font es de recursos da empresa têm sido sua geração operaciona l de caixa e os recursos de terceiros
obtidos através de empréstimos, emissões de títulos no mercado de capitais internacional e desinvestimentos. A
empresa mant ém um perfil de endividamento adequado aos prazos de maturação dos seus investimentos, com
prazo médio de amortização em torno de seis anos.
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{Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

O endividamento líquido é calculado através da soma do endividamento de curto e de longo prazo, subtraído de
caixa e equivalentes de caixa e dos títulos públicos federais e time deposits com vencimento superior a 3 meses..
O EBITDA ajustado é o lucro líquido antes do resultado financeiro líquido, imposto de renda/contribuição social,
depreciação/amortização, participação em investimentos e perda no valor recuperável de ativos (impairment). A
capitalização líquida é a soma de endividamento líquido e patrimônio líquido. Tais medidas não são definidas
segundo as normas internacionais de contabilidade - IFRS e não devem ser consideradas isoladamente ou em
substituição às métricas de lucro, endividamento e geração de caixa operacional em IFRS, tampouco ser base de
comparação com os indicadores de outras empresas.

Endividamento total
Caixa e equivalentes de Caixa
Tftulos públicos federais e time deposits (vencimento superior a 3 meses}
Endividamento líquido
Endividamento líquido/(endividamento líquido+patrimônio líquido)
EBITDA ajustado
fndice de endividamento líquido/EBITDA ajustado

31.12.2014
351.035
44.239
24.707
282.089
48%
59.140
4,77

Consolidado
31.12.2013
267.820
37.172
9.085
221.563
39%
62.967
3,52

O desenvolvimento de novos projetos na indústria de petróleo e gás natural envolve prazos de maturação longos
e utilização intensiva de recursos financeiros, fazendo com que a companhia possa apresentar investimentos
maiores que a geração de caixa operacional durante determinados períodos. A manutenção do preço do petróleo
nos níveis atuais, por um longo período, pode também impactar a capacidade de geração operacional de caixa.
Dessa forma, a companhia pode conviver temporariamente com a piora de seus indicadores até que os
investimentos realizados estejam gerando caixa e/ou outros ajustes decorrentes da revisão do Plano de Negócios
e Gestão em andamento sejam implementados.
Além disso, o plano de desinvestimento para o biênio 2015-2016 revisto recentemente, no valor tota l US$ 13,7
bilhões, faz parte do planejamento financeiro da Companhia que visa à redução da alavancagem, preservação do
caixa e concentração nos investimentos prioritários, notadamente de produção de óleo & gás no Brasil em áreas
de elevada produtividade e retorno.
Entretanto, essa carteira de desinvestimento é dinâmica, pois o desenvolvimento das transações dependerá das
condições negociais, de mercado e da análise contínua dos negócios da Companhia.

33.5. Risco de crédito
A política de gestão de risco de crédito visa minimizar a possibilidade de não recebimento de vendas efetuadas e
de valores aplicados, depositados ou garantidos por instituições financeiras, mediante análise, concessão e
gerenciamento dos créditos, utilizando parâmetros quantitativos e qualitativos adequados a cada um dos
segmentos de mercado de atuação.
A carteira de crédito comercial é bastante diversificada entre clientes do mercado interno do país e de mercados
do exterior e o crédito concedido a instituições financeiras está distribuído entre os principais bancos
internacionais considerados "grau de Investimento" pelas classificadoras internacionais de risco e os mais
importantes bancos brasileiros.
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33.5.1. Qualidade do crédito de ativos financeiros
a)

Contas a receber de clientes

A maior parte dos clientes da Petrobras não possui classificação de risco concedida por agências avaliadoras.
Desta forma, as comissões de crédito avaliam a qualidade do crédito levando em consideração, entre outros
aspectos, o ramo de atuação do cliente, relacionamento comercial, histórico financeiro com a Petrobras, sua
situação financeira, assim definindo limites de crédito, os quais são regularmente monitorados.
b)

Outros ativos financeiros

A qualidade do crédito de ativos financeiros classificados como caixa e equivalentes de caixa e t ítulos e valores
mobiliários tem como base a classificação de risco concedida por agências avaliadoras Standard & Poor's,
Moody's e Fitch. As informações sobre estes ativos financeiros, que não estão vencidos e sem evidências de
perdas, estão dispostas a seguir:
Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa Títulos e valores mobiliários
2014
2013
2014
2013
55
54
266
16
21.635
11.617
53
3.988
243
146
24.655
13.867
23.253
9.321
2.459
1.082
1.004
102
1.969
87
44.239
37.172
25.053
9.408

AAA
AA
A

BBB
AAA.br
AA.br
Outras classificações

33.6. Risco de Liquidez
O risco de liquidez é representado pela possibilidade de insuficiência de caixa ou outros ativos financeiros, para
liquidar as obrigações nas datas previstas e é gerenciado pela Companhia através de ações como: centralização
do caixa do sistema, otimizando as disponibilidades e reduzindo a necessidade de capital de giro; caixa mfnimo
robusto que assegure a continuidade dos investimentos e o cumprimento das obrigações de curto prazo, mesmo
em caso de mercado adverso; ampliação das fontes de financiamento, explorando a capacidade de financiamento
dos mercados domést ico e internacional, desenvolvendo uma fort e presença no mercado de capitais e buscando
novas fontes de financiamento com novos produtos de captação de recursos e em novos mercados.
Atualmente, essa estrat égia tem si.do obtida, por exemplo, através de acesso ao mercado bancário asiático.
Consideramos utilizar as fontes tradícionais de financiamento (bancos, Export Credit Agency- ECAs e mercado de
capitais) ao longo de 2015 para captar os recursos necessários para a rolagem da dfvida e financiament o dos
nossos investimentos. Além disso, o programa de desinvestimento de US$ 13,7 bilhões irá contribuir para o
suprimento das necessidades de liquidez.
O fluxo nominal (não descontado) de principal e juros dos financiamentos, por vencimento, é apresentado a
seguir:
Consolidado
Vencim ento

2015
42.611

2016
49.137

2017
44.735

104

2018
59.370

2019
73.061

2020 em
diante
208.417

31.12.2014
477.331

31.12.2013
363.513
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33.7. Seguros (não auditado)
Para proteção do seu patrimônio a Petrobras transfere, através da contratação de seguros, os riscos que, na
eventualidade de ocorrência de sinistros, possam acarretar prejuízos que impactem, significativamente, o
patrimônio da Companhia, bem como os riscos sujeitos a seguro obrigatório, seja por disposições legais ou
contratuais. Os demais riscos são objeto de autosseguro com a Petrobras, intencionalmente, assumindo o risco
integral, mediante ausência de seguro. A Companhia assume parcela expressiva de seu risco, contratando
franquias que podem chegar ao montante equivalente a US$ 20 milhões.
As premissas de risco adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis.
Consequentemente, não foram examinados pelos nossos auditores independentes.
As informações principais sobre a cobertura de seguros vigente em 31 de dezembro de 2014 podem ser assim
demonstradas:

Tipos de cobertura
Incêndio, riscos operacionais
e riscos de engenharia
Cascos

Ativo
Instalações, equipamentos e produtos em estoque
Navios-tanque e embarcações auxiliares

Importância segurada
Consolidado Controladora
485.410
10.094

304.375

Plataformas fixas, sistemas flutuantes de produção e unidades

de perfuração marítimas

Riscos de petróleo ___1
::..0'-'2'-.9'-0'-'_
5 _ _..::
2"3""
.7"9-=-1
598.409
328.166

Total

A Petrobras não faz seguros de lucros cessantes, controle de poços (operações no Brasil), automóveis e da malha
de dutos no Brasil.

34.

Valor justo dos ativos e passivos financeiros

Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, da dívida de curto prazo, bem como de demais ativos e
passivos de longo prazo são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis.
A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente está demonstrada
a segu ir:
Nível 1: são preços cotados {não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a
entidade pode ter acesso na data de mensuração;
Nivel ll: são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo,
direta ou indiretamente;
Nível li I: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
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Valor justo medido com base em

Nível li

Total do valor
justo
Nívellll contabilizado

7.390

6
6

7.202
188
6
7.396

9.124

24

9.148

{62)
{54)

{62)
(54)

{116)

{116)

(48)

{96)

Nfvell
Ativos
Títulos e valores mobiliários
Derivativos de commodities
Derivativos de Moeda Estrangeira
Saldo em 31 de dezembro de 2014

7.202
188

Saldo em 31 de dezembro de 2013
Passivos
Derivativos de Moeda Estrangeira
Derivativos de Juros
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Saldo em 31 de dezembro 2013

(48)

Não há transferências relevantes entre os níveis.
Em 31 de dezembro de 2014, o valor justo estimado para os financiamentos de longo prazo da Companhia,
ca lculado a taxas de mercado vigentes, é apresentado na nota explicativa 17.

35. Eventos subsequentes
Revisão da classificação de risco da Petrobras pela agência de risco Moody's
Em 24 de fevereiro de 2015, a agência de risco Moody's rebaixou a nota de crédito concedida aos bonds da
Companhia no mercado americano e com isso a Petrobras deixou de ser classificada como "grau de investimento"
por esta agência.
Esta revisão, segundo a Moody's, refletia a preocupação com as investigações de corrupção em curso e as
possíveis pressões sobre a liquidez da Companhia resultantes do atraso na divulgação das demonstrações
financeiras auditadas. Adicionalmente, ressalta que a Companhia deverá passar por um momento desafiador
objetivando a redução do seu endividamento nos próximos anos e irá necessitar de mais tempo do que o
anteriormente previsto para reduzir sua alavancagem.
A Companhia destaca que não possui covenants (obrigação de fazer) relacionados ao rebaixamento de rating por
parte das agências classificadoras de risco ou relacionados à rating abaixo da classificação "grau de investimento".
Encerramento das atividades no Japão
Em fevereiro de 2015, a Petrobras decidiu dar início a seu plano de saída de Okinawa, Japão. O plano prevê
encerramento das atividades de refino da refinaria Nansey Sekiyu (NSS), que será conduzido em estreita
colaboração com o METI (Ministry of Economy, Trade and lndustry) japonês.
Venda de ativos na Argentina
Em 30 de março de 2015, a Petrobras Argentina S.A., PESA, alienou a totalidade de seus ativos situados na Bacia
Austral, na província de Santa Cruz, para a Compafiia General de Combustibles S.A. (CGC) pelo valor de US$ 101
milhões.
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Captações no Mercado Bancário
Em 12 de abril de 2015, a Petrobras, por meio de sua controlada indireta Petrobras Globa l Trading BV- PGT,
contratou uma linha de crédit o de mercado bancário, no montante de US$ 3,5 bilhões, com vencimento em 10
anos com China Development Bank Corporation- CDB.
Em 9 de abril de 2015, a Petrobras, por meio de sua controlada Pet robras Distribuidora S.A, assinou contrato de
financiamento com o Banco do Brasil, no valor de R$ 4,5 bilhões, destinado a capital de giro, com vencimento em
março de 2021.
Em 17 de abril de 2015, a Companhia comunicou que aprovou os seguintes contratos:
-

limite de financiamento pré-aprovado (standby), com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2 bilhões e
prazo de até 5 anos;
limite de financiamento pré-aprovado (standby). com o banco Bradesco, no valor de R$ 3 bilhões e prazo de
até 5 anos;
Acordo de Cooperação (Cooperation Agreement) com o banco Standard Chartered, para uma operação de
"Venda com Arrendamento e Opção de Re-compra" (sole and leaseback) de plataformas de produção, no valor
de até US$ 3 bilhões e prazo de 10 anos.
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Balanço Social (Não Auditado)
Cons-olidado

1- Base de Cálculo
Receita de vendas Consolidada (RL)

2014
337.260

201.3
304.890

{24.771)
31.671

29.25 7
27.02.5

lucro (Preju[zo) antes da participação no lucro e 1mpostos

consolidados (RO)
Folha de pagamento bruta consolidada (FPB) (i)

%sobre

2- lndicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada

Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura

Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxilio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total- Indicadores sociais Internos

1.222
5.774
1.978
1.477
22.5
242
18
365
58
1.045
50
12.454

FPB
3,86%
18,23%
6,24%
4,66%
0,71%
0,76%
0,06%
1,15%
0,18%
3,30%
0,16%
39,31%

Valor
87
73
78
143
98
29
508
106.319
106.827

RO
-0,35%
-0,29%
-o,32%
-0,58%
-0,4%
-0,12%
-2,05%
-429.21%
-431,26%

Valor
3.169

RO
-12,79%
-0,44%
-13,23%

Valor

RL
0,36%
1,71%
0,59%
0,44%
0,07%
0,07%
0,01%
0,11%
0,02%
0,31%
0,01%
3,70%

1.063
5.366
1.674
1.266
221
215
20
423
39
1.102
90
11.479

FPB
3,93%
19,85%
6,20%
4,68%
0,82%
0,80%
0,07%
1,57%
0,14%
4,08%
0,33%
42,51%

Valor
230
62
74
203
81
25
575
101.507
102.182

RO
0,79%
0,21%
0,25%
0,69%
0,28%
0,09%
2,31%
346,95%
3 49,26%

Valor
3.219
104
3.323

RO
11,00%
0,36%
11,36%

Valor

% sobre

%sobre

3- Indicadores Sociais E•ternos
Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Educaç~o para a Qualificação Profissional

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente {I)
Cultura

Esporte
Outros

Total das contribuições para a sociedade
Tributos {excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociafs externos

RL
0,03%
0.02%
0,02%
0,04%
0,03%
0,01%
0,15%
31,52%
l1,67%

Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente

lOS

3.277

RL
0,94%
0,03%
0,97%

RL
0,08%
0,02%
0,02%
0,07%
0,03%
0,01%
0,22%
33.~9%

33,51%
%sobr,e

%sobre
4- Indicadores Ambientais

%sobre
Rl
0,35%
1,76%
0,55%
0,42%
0,07%
0,07%
0,01%
0,14%
0,01%
0,36%
0,03%
3,75%

RL
1,06%
0,03%
1,09%

Quanto ao estabelecimento de "metas anuaiS"' para minimizar

resfduos.. o consumo em geral na produção/ operação e aumentar
a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa:

( ) n1o possui metas I ) cumpre de Sl a 75%
( ) cumpre de Oa Sll'f. (X} cumpre de 76 a 100%
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I ) n;to possui metas

( I cumpre de Oa 50%

( ) cumpre de Sl a 75%
(XI cumpre de 76 ;;~ 100%
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Balanço Social (continuação)
5-lndicadores do Corpo Funcional

Consolidado
2013
86.108
2.166
360.180
1.816
37.858
14.371

2014
80.908
3.786
291.074
1.746
33.767
13.625

Número de empregados{as) ao final do periodo
Número de admissões durante o período (li)
Número de empregados(as} de empresas prestadoras de serviços
Número de estagiários(as)
Número de empregados(as) acima de 45 ano; (111)

Número de mulheres que trabalham na empresa

15,2%

15,4%

19.959
20,3%

286

20.908
25,2%
1.127

empresarial

2014

Metas 2015

Relaç3o entre a maior e a menor remuneração na empresa {VIl)
Número total de acidentes de trabalho (VIII)

30,3
4.406

30,3
4.406

Percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres 1111)
Número de negros( as) que trabalham na empresa (IV)
Percentual de cargos de chefia ocupados por negros( as) JV)
Número de empregados com deficiência (VI)
6- Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania

Os projetos sociais e am bientai.s desenvolvidos pel.a empresa
foram definidos por:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
foram definidos por:

Quanto à liberdade sindical~ ao direito de negociação coletiva e à

representação interna dos{as) trabalhadores(as), a empresa:

(X) direção e
( ) todos(as)
gerêndas empregados(as)

( J niio se
envolve

A previdência privada contempla:
( ) d1reçiio
A participação dos lucros ou resultados contempla :

( )direção

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em programas de
trabalho voluntário, a empr esa:
Número total de reclamações e criticas de consumidores(as): (IX)

Percentual de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$i:
Dist ribuição do Valor Adicionado (DVA):

(X) direção e
( ) todos(as)
gerências empr.egados(:n)

( I direção

I ) todoslas) +
Cipa

( J segue as {X) lncenti"a e
normas da ClT
segue a OIT
( ) d"eç~o e
(X) todos(as)
gerências empr~gados(as)
( ) dlreç1o e
(X) todos(as)
gerências empreg;~dos(as)

I ! n~o são

( ) direção

(X) d.reção e
( ) todos(as)
gerências empregados(as.)

(X) direção e
( ]todos(as)
gerências empregados(as)

( J n3o se t ) seguirá as (X) lncent•vará e
envolverá normas da OIT
seguirá 3 Oli
( ) direção e
!XI todos(as)
( l direção
gerências empregados(as)
( ) direção e
(X)todos(as)
( 1 direç:So
gerências empregados(as)

( )são
sugeridos (XI são exigidos

( J não serão

( ! serão

considerados

considerados

sugeridos

( ) n!ose
envolve
na empresa
11.191
na empresa
95.6%

(X) organiza e:
Incentiva
na Justiça
146
na Justiça
31.5%

( ) n:io se
envolverâ
na empresa
7.656
na empresa
93.7%

( )apoia
no Procon
36
no Procon
44,4%

146,440
Em 2014:
70% governo
22~ colaboradores(as)
0% aclonlstas 23" terceiros ·15" retido

( ) todos(asl+
Cipa

(X) serão
exigidos

(XJ organiza rã e
( 1apoíar.i
no Procon

incentivará
na Justiç.a

no Procon

na Justiça

4

····"

193.121
14% colaboradores(as)
5% acionistas 19% terceiros 7" rettdo

ss" governo

7 ~ Outras Informações
1. Inclui R$ 3,5 milhões de rep3sse 30 Fundo para a k1fãncia e a Adolescência (FIAI.
11. lnformaçOes do Sistema Petrobras no Brasil relativa_$ às admissões por processo seletivo pUblico.

111. Informações relativas 3os empregados da Petrobras Controladora, Petrobras Oistrlburdorõl, Transpetro. Uquigás, Petrobras Blocombustível e empresas subsidiárias fora do
Brasil
IV. Informaç.ões relatrvas aos empregados da Petrobras Controladora, Petrobras Olstribuidora, Transpetro e Uqu1g;h que se autodeclararam negros (cor parda e preta).
V Do total dos cargos de chefia da Petrobras Controladora ocupados por emprea:ados que Informaram cor/raça, 20,3" s3o exercidos por pessoas que se autodeclararam negras
(cor pard3 e preta).
VI Atê 2013, os números encaminhados pelas âreas de negócio, obtidos através de autodeclaraçio dos empregados. Em 2014, o nUmero foi extraido de campo específico do
sistema lnformatJZado de saúde, registrado durante ex.ames periódicos anuals. Não Inclui emprea:ados com deficiência admitidos em 2014, NÚme ro feferente a Petrobt'als
Conuotadora.
VIL tnformaçOes da Petrobr:as Controladora
VIU. o processo de projeção desse nUmero foi reav01ti3do levando à conclusa-o que as incertelas Inerentes ocasionavam uma projeção com margem de erro signifiq~tiva e de pouca
utmdade.
IX. As Informações na empresa incluem o quantitativo de reclamações e crítfcas recebidas pela Petrobras Controladora, liquigãs. Petrobras Distribuidora e área lntern3clonal
(I) Composta por salários, vantagens, FGTS, INSS e demais beneficios a empregados.
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Informação Complementar (não auditada)

(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

Informações complementares sobre atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural
Estas informações adicionais sobre as atividades de exploração e produção de petróleo e gás da companhia foram
elaboradas em conformidade com o Tópico de Codificação 932 - Atividades de Extração- Petróleo e Gás, emitido
pela da Securities and Exchange Cammissian (SEC). Os itens (a) a (c) contêm informações sobre custos históricos,
referentes aos custos incorridos em exploração, aquisição e desenvolvimento de áreas, custos capitalizados e
resultados das operações. Os itens (d) e {e) contêm informações sobre o volume de reservas provadas estimadas
líquidas, a mensuração padronizada dos fluxos de caixa líquidos futuros descontados relativos às reservas
provadas e mudanças das estimativas dos fluxos de caixa líquidos futuros descontados.
O segmento Internaciona l compreende, em 31 de dezembro de 2014, atividades na América do Sul, que Inclui
Argentina, Colômbia e Equador; na América do Norte, que inclui o México e os Estados Unidos da América; e
Outros, que representa Turquia . Investidas por Equivalência Patrimonial é composto por operações da Petrobras
Oil and Gas B.V. {PO&G) em Namíbia e Nigéria, assim como empresas na Venezuela atuantes em atividades de
exploração e produção.
a) Custos capitalizados relativos às atividades de produção de petróleo e gás
A tabela a seguir apresenta o resumo dos custos capitalizados referentes às atividades de exploração e produção
de petróleo e gás, juntamente com as correspondentes depreciação, depleção e amortização acumuladas, e
provisões para abandono:
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Investidas

por
Equivalência

Consolidado

Patrimonial

Outros Internacional

Total

Total

América do

América do

Brasil

Sul

Norte

24.698

192

1.788

1.980

26.678

24

256.376
211.159
492.233

5.332
3.136
8.660

11.281
206
13.275

16.613
3.351
21.944

272.989
214.510
514.177

12.065
69
12.158

{124.020)
368.213

{4.656)
4.004

{3.383)
9.892

{8.048)
13.896

{132.068)
382.109

{4.831)
7.327

49.806

1.936

1.342

51

3.329

53.135

193.003
190.773
433.582

5.646
842
8.424

14.102
{642)
14.802

!35)
16

19.748
175
23.251

212.751
190.948
456.833

9.304
2
9.306

{104.541)
329.041

(4.790)
3.634

{2.221)
12.581

{9)
16

{7.020)
16.232

{111.561)
345.273

{3.408)
5.898

98.609

1.440

3.210

3.066

51

7.767

106.376

123.940
152.058
374.607

8.072
3.063
12.575

7.443
6
10.659

5.041
54
8.161

20.556
3.137
31.460

144.496
155.195
406.067

1.004

14
65

{88.449)
286.158

(6.157)
6.418

{1.278)
9.381

{2.892)
5.269

{7)
58

{10.334)
21.126

{98.783)
307.284

{348)
656

África

31 de dezembro de 2014
Reservas de petróleo e gás não
provadas

Reservas de petróleo e gás
provadas
Equipamentos de suporte

Custos capitalizados brutos
Depreciação, Depleção e
Amortização
Custos capitalizados, liquidas

{9)

31 de deze:nbro de 2013
Reservas de petróleo e gás não
provadas
Reserva> de petróleo e gás
provadas
Equipamentos de suporte

Custos capitalizados brutos

10
10

Depredação, Oepleção e

Amortinção
Custos capitalizados, líquidos

31 de dezembro de 2012
Reservas de petróleo e gás não
provadas
Reservas de petróleo e gás
provadas
Equipamentos de suporte
Custos capítalizados brutos
Depreciação, Depleção e
Amortização
Custos capita lizados, líquidos
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Informação Complementar (não auditada)
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)
b) Custos incorridos na aquisição, exploração e desenvolvimento de campos de petróleo e gás

Os custos incorridos incluem valores reconhecidos no resultado e capitalizados, conforme demonstrado a seguir:
Investidas
por
Equivalência

Brasil

América do
Sul

31 de dezembro de 2014
Custos de aquisição de âreas
Provadas
Não provadas

Custos de exploração
Custos de desenvolvimento

Total

Consolidado

Patrimonial

Outros lnternacíonal

Total

Total

209

36

641
2.268
3.118

209
120
13.474
44.994
58.797

1.501
1.501

1.264
5.007
6.271

6.538
14.470
44.204
65.212

S56
S56

1.896
4.701
6.597

12.982
36.324
49.306

38
38

América do
Norte

África•

209
120
12.833
42.726
S5.679

288
1.28S
1.782

317
983
1.300

6.538
13.206
39.197
58.941

429
1.576
2.005

830
2.765
3.595

660
663

11.086
31.623
42.709

577
1.793
2.370

1.143
2.203
3.346

175
583
758

36

31 de dezembro de 2013
Custos de aqu1sição de àreas
Provadas
Não provadas
Custos de exploração

Custos de desenvolvimento
Total

7

31 de dezembro de 2012
Custos de aquisição de àreas
Provadas
Não provadas
Custos de exploração
Custos de desenvolvimento

Total

122

123

•as valores de ativos mantidos para venda foram realizados em 2014.

c)

Resultados das atividades de produção de petróleo e gás

Os resultados das operações da companhia referente às atividades de produção de petróleo e gás natural para os
exercícios findos em 31 de dezembr.o de 2014, 2013 e 2012 estão apresentados na tabela a seguir. A companhia
transfere substancialmente toda a sua produção nacional de petróleo bruto e gás natural para o seu segmento de
Abastecimento no Brasil. Os preços calculados através da metodologia adotada pela companhia podem não ser
indicativos do preço que a companhia poderia conseguir pelo produto se o mesmo fosse comercializado em um
mercado à vista não regulado. Além disso, os preços calculados através dessa metodologia também podem não
ser indicativos dos preços futuros a serem realizados pela companhia. Os preços adotados para gás natural são
aqueles contratados com terceiros.
Os custos de produção são os custos de extração incorridos para operar e manter poços produtivos e o.s
correspondentes equipamentos e instalações, que incluem custos de mão-de-obra, de materiais, suprimentos,
combustível consumido nas operações e o custo de operação de unidades de processamento de gás natural.
As despesas de exploração incluem os custos de atividades geológicas e geofísicas e de poços de exploração não
produtivos. As despesas de depreciação, depleção e amortização referem-se aos ativos empregados nas
atividades de exploração e de desenvolvimento. De acordo com o Tópico de Codificação 932 da SEC- Atividades
de Extração - Petróleo e Gás Natural, o imposto de renda se baseia nas alíquotas nominais, considerando as
deduções permitidas. Despesas e receitas financeiras não foram contempladas nos resultados a seguir.
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Investidas
por
Equivalência
América do

América do

Brasil

Sul

Norte

1.190
152.515
153.705
(64.366)
(6.720)

1.975
2.903
4.878
(2.459)
(69)

2.144

(18.091)

(852)

(1.208)

(5.665)

(230)

(4.183)

(16)

(6.722!
52.141

2.610
3.878

(276)
(4.320)

6
(48)

(17.728)

(1.206)

(10)

34.413

2.672

(4.330)

(48)

2.472
144.809
147.281
(57.050)
(6.057)

2.201
3.624
5.826
(3.057)
(132)

1.093

(16.867)

(1.117)

Consolidado

Patrimonial

África

Outros Internacional

Total

Total

(38)

4.119
2.903
7.022
(2.948)
(415)

5.309
155.L18
160.727
(67.314)
(7.135)

1.578
3.279
4.857
(1.398)
(675)

(2.060)

(20.151)

(421)

(4.429)

(10.094)

(180)

279
279

2.619
(211)

(4.103)
51.930

(20)
2.163

41

(1.175)

(18.903)

(1.576)

320

(1.386)

33.027

587

1.093
(381)
(189)

438
1.429
1.867
(141)
(61)

(7)

3.732
5.053
8.786
(3.580)
(388)

6.204
149.862
156.067
(60.630)
(6.445)

1.176
1.640
2.816
(423)
(4)

(693)

(192)

(1)

(2.004)

(18.Ú1)

(565)

(30)

(1.205)

(1.233)

(1.242)

31 de dezembro de 2014

Receit as operacionais liquidas
Vendas a terceiros
lntersegmentos

Custos de produção
Despesas de exploração

Depredação, depleção e
amortização
lmpairment dos ativos de produção
de petróleo
Outras despesas operacionais
liq uidas
Resultados antes dos impostos

2.144
(489)
(308)

Imposto de renda e c.ontribuiç:lo

social
Resultados das operações {lfquidos

de custos fixos corporativos e de
juros)
31 de dezembro de 2013
Receitas operacionais líquidas

Vendas a terceiros
lntersegmentos
Custos de produção

Despesas de e'Xploração
Depreciação, depleção e

amortização
lmpaírment dos atfvos de produção

de petróleo
Outras despesas operacionais
líquidas
Rc:>ullcH.IV!lo dlllt::> dv) illlfJV:>tv:>

(9)
(2.883)

(552)
969

(161)

(108)

3.763

2.943

60

64.41.5

(361)

160

3.756

4 .524

68.939

1.823

(21.901)

(304)

(3)

(790)

(1)

(1.099)

(23.000)

(750)

42.514

665

(365)

(630)

3.754

3.425

45.939

1.073

1.700
143.873
145.573
(52.888)
(7.114)

2.240
3.232
5.472
(2.664)
(352)

37
566
603
(79)
(96)

719
3 .674
4.393
(348)
(163)

4.696
151.345
156.041
(55.979)
(7.837)

362

(112)

2.996
7.472
10.468
(3.091)
(723)

(12.763)

(921)

(342)

(370)

(2)

(1.635)

(14.398)

(71)

(1)

(34)

(105)

(3.523)
69.214

(384)

(218)

340

1.150

(132)

3.819

(344)
4.641

(3.867)
73.855

(93)

(23.533)

(295)

(1)

(1.820)

(2.114)

(25.647)

28

45.681

855

(133)

1.999

2.527

48.208

(65)

Imposto de renda e contribuição

social
Resultados das operações (llquldos
de custos f1xos corporativos e de
juros)
31 de dezembro de 2012
Receitas operacionais líquidas

Vendas a terceiros
lntersegmentos
Custos de produção
Despesas de exploração
Depreciação, depleção e
amortização
lmpairment dos atívos de produção
de petróleo

(33)

362
(302)

(153)

Outras des)esas operacionais
liquidas

Resultados antes dos Impostos
Imposto de renda e contribuição
social
Resultados das operações (liquidas
de custos fxos corporativos e de
juros)

113
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d} Informações sobre reservas
As reservas provadas líquidas de petróleo e gás natural estimadas pela companhia e as correspondentes
movimentações para os exercícios de 2014, 2013 e 2012 estão apresentadas no quadro a seguir. As reservas
provadas foram estimadas por engenheiros especialistas da companhia, em conformidade com os conceitos de
reservas definidos pela Securities and Exchange Commission.
Reservas provadas de petróleo e gás natural são os volumes de petróleo e gás natural que, mediante análise de
dados geocientíficos e de engenharia, podem ser est imadas com certeza razoável como sendo, a partir de uma
determinada data, economicamente recuperáveis de reservas conhecidas e com as condições econômicas,
técnicas operacionais e normas governamentais existentes, até o vencimento dos contratos que prevêem o
direito de operação, salvo se evidências dêem certeza razoável da renovação, independentemente de serem
usadas técnicas determinísticas ou probabilísticas nas estimativas. O empreendimento de extração dos
hidrocarbonetos deve ter sido iniciado ou o operador deve ter razoável certeza de que o empreendimento será
iniciado dentro de um prazo razoável.
Reservas desenvolvidas de petróleo e gás são reservas de qualquer categoria passíveis de serem recuperadas: (i)
através de poços, equipamentos e métodos operacionais existentes ou em que o custo dos equipamentos
necessários é relativamente menor comparado com o custo de um novo poço; e (ii) através de equipamentos de
extração instalados e infraestrutura em operação no momento da estimativa das reservas, caso a extração seja
feita por meios que não incluam um poço.
Em alguns casos, há a necessidade de novos investimentos substanciais em poços adicionais e equipamentos para
recuperação dessas reservas provadas. Devido às incertezas inerentes e aos dados limitados sobre as reservas, as
estimativas das reservas estão sujeitas a ajustes à medida que se obtém conhecimento de novas informações.
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O quadro a seguir apresenta um resumo das movimentações anuais nas reservas provadas de petróleo (em
milhões de barris):
Investidas
por
Equivalênci:a
Consolidado Patrimonial

Reservas provadas desenvolvidas e
não desenvolvidas
Reservas em 31.12.2011
Revisão de estimativas anteriores

Extensões e descobertas
Aprimoramento na recuperação
Produção no ano

Reservas em 31.12.2012
Transferência por perda de
controle•
Revisão de estimativas anteriores

Extensões e descobertas
Aprimoramento na recuperação
Vendas de reservas
Produção no ano

Reservas em 31.12.2013
Revisão de estimativas anteriores
Extensões e descobertas
Aprimoramento na recu peraç3o
Vendas de reservas

Aquisição de reservas
Produção no ano
Reservas em 31.12.2014

Brasil
10.411,2

América do
Sul
191,2

América do
Norte
53,7

África
118,1

69,7
424,4
324,6
(690,7)
10.539,2

(2,6)
11,4
0,6
(25,2)
175,4

23,5

22,4

(3,3)
74,0

18.7
(19,0)
140,2

(110,0)
818,3
124,2
(42,3)
(671,0)
10.658,4

13,4

Internacional
•• Óleo Sintético

Total

8.6

10.782,8

29,6

43,3
11,4
19,3
(47,5)
389,6

0.7

113,7
435,8
343,9
(739,1)
10.937,1

(3,0)

(140,2)
(73,4)
851,4
124,2
(43,8)
(698,9)
10.956,4

140,2
1,8

(1,0)
8,3

21,9
33,0

[140,2)
35,4
33,0

(22,8)
166,0

(1,5)
(4,3)
123,1

(1,5)
(27,1)
289,2

629,3
267, 7

(3,2)
3,0

5,3
1,6

2,1
4,6

O,S

0,5

[0,1)

(704,6)
10.850,9

(104,4)
22,9
(18,3)
66,5

[104,5)
22,9
(28,3)
186,5

(104,5)
22,9
(734,0)
11.045,2

(140,2)

(O, O)

o,s
(10,0)
119,9

'"'Valores transferidos em função da desconsolldaçl~ da PO&G.
•• Em 2013/ndul o valor de lOS mi/Mes de barris referente a ativos mantidos para venda.
Ajl•.u~o4if•II'"'Ç.IJn.aloOmldlt p.an;~tdolrvuKdolarrftSondlm~ot
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(O.O)

Total

363,0

1,3

(0,8)
8,8
0,2

(1,1)
7,9

631,6
272,3

(2,3)
24,3

(65,4)
(16,5)
84,5
(1,1)

(11,3)

72,1

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Informação Complementar (não a uditada)

(Em milhões de reais, exceto quando indicada em contrário)
O quadro a seguir apresenta um resumo das movimentações anuais de reservas provadas de gás nat ural (em
bilhões de pés cúbicos):
Investidas

por
Equivalência
Reservas provadas desenvolvidas e
não desenvolvidas
Reservas em 31.12.2011
Revisão de estimativas anteriores
Extensões e descobertas
Aprimoramento na recuperação
Produção no ano

Reservas em 31.12.2012

América do

Brasil

América do
Sul

Áfrlca

11.067,0
373,4
275,8
(624,3)
(747,3)
10.344,6

1.189,6
(18,3)
19,6
0,8
{108.0)
1.083,7

71,9
2,7

39,3
6,2

(6,9)
67,7

45,5

(291,2)
1.113,0
916,0
(17,3)
0,4
(773,8)
11.291,7

75,2

Norte

Transferência por perda de
controle•
Revisão de estimativas anteriores
Extensões e descobertas
Aprimoramento na recuperação

Vendas de reservas
Aquisição de reservas
Produção no ano

Reservas em 31.12.2013
Revisão de estimativas anterfores
Extensões e descobertas
Aprimoramento na recuperação
Vendas de reservas
Aquisição de reservas
Produção no ano

Reservas em 31.12.2014

(45,5)

468,0
216,0

(805,4)
11.170,3

Consolidado

Patrimonial

Gás Sintético

Total

Total

13,4
1,8

12.381,2
365,8
295,4
(623,5)
(864,1)
ll.S54,8

43,5
5,2

Int ernacional

2,6
80,4

1.300,8
(9,4)
19,6
0,8
:u4,9)
1.196,9
(45,5)
77,8
80,4

(1,9)
13,3

(0,1)

(13,4)

(13,4)

(100,4)
1.058,5

(4,4)
132,9

0,0

(104,8)
1.191,4

(1,4)
11,8

25,5
42,1
10,8
(351,7)
47,1
!101,5)
730,8

46,1
6,0

0,1

0,0

71,6
48,1
10,8
1351,8)
47,1
(106,4)
910,8

(0,1)
{4.9)
180,0

•valores transferidos em função da desconsolldaçJo da PO&G.
• •Em 2013 lntlul o valor de 363 bilhões de ~s ritblcos referente a atlvo$ manbdos paTa~ venda.
Aparentes diferenças na soma de parcelas são frutos de arredondamentos.
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(1,4)
10,6

(45,5)
(213,5)
1.193,4
916,0
(30,7)
0,4
(880,0)
12.494,8
539,7
264,1
10,8
(351,8)
47,1
(913,2)
12.091,5

(0,9)
47,8
45,5
(8,0)

(22.8)
(0,6)
61,9
(14,4)

(0,6)
46,9
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Informação Complementar (não auditada)

Q)

(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

00

Os quadros a seguir apresentam os volumes de reservas provadas desenvolv idas e das não desenvolvidas, líquidas:
2014
Gás
Sintético

Óleo

Óleo Brut o
Sintético Gás Natural
(milhõ es de barri s)
{bilhões de pés cúbicos)

2013
Óleo

Gás

Óleo Bruto
Sintético Gás Natural
Sintético
(milhões de barris)
(bilhões de p és cúbico s)

2.012
Óleo

Gás
Óleo Bruto
Sintético Gás Natural
Sintético
(milhõ es de b arris)
(bilhões de pés cú bicos)

o
s;,

Re servas provadas desenvolvidas, liquidas:
Entidades Consolidadas

7.002,7
52,0
63,6

Brasil

Amêorica do Sul
América do Norte

África
Internacional

115,6
7.118,3

Total Entidades Consolidadas
Entidades não Consolidadas
América do Sul
África

Internacional

Total Entidades não Consolidadas
Total Ent1dades Consolidadas e não Consolidadas

9,4
30,8
40,2
40,2
7.158,5

7.9

7,9

6.661,0
358,2
146,2
504,3
7.165,4

-

-

15,7
14,4
3 0,1
30.1

7,9

7.195,5

10,6

-

10,6

132,2
6.641,6

-

12,4
37,3
49,8
49,8

10,6

6.691,4

-

8,8

6.578,9
368,4

-

9',9

8,8

378,3
6.957,3

11,8

11,8

6.397,5
96,5
21,2
77,8
195,5
6.593,0

-

14,9
15,7
30,5
30,5

-

12,7
12,7

8,8

6.987,8

11,8

6.605,7

-

12,7

8,3

-

8,3

8,3

6.811,5
414,1
25,2
35,8
475,1
7.286,6
14,6

13,3

::0

o

o)>

o)>>

13,3

::;:;:

-

14,6
14,6

-

7.301,2

13,3

)>

::0
)>

o

o

(f)

Reservas provadas não desenvolvidas, ltquidas:
Entidades Consolidadas

3.848,2
14,6
56,4

Brasil
Amêrica do Sul
Am~rica do Norte

-

África

71,0

Internacional
Total Entidades consolidadas

3 .919,2

-

-

4.5<19,2
372,5
33,8

-

-

406,3

8,6
23,3
31,9
31,9

América do Sul
África
Internacional

Total Entidades não Consolidadas

~1

-

-

4.149,1
80,1
77,0

-

-

-

157.1

-

4 .306,2

4 .915,5

Entidades não Consolídadas

Total Entidades Consolidadas e não Consol idadas

6.509,3
86,0
46,2

-

11,9
4,9
16,8
16,8
4.932.3

8,8
25,9
34.7
34,7
4.340,8

-

4.712,7
690,1
123,1

4.141,7
78,9
5 2,8
62,4

81:1.2

194,1

5.525,9

4 .335,8

26,4
49
31,3
31,3
5.557,2

-

11,6

-

11,6
11,6
4.347.4

-

-

3.533,0
669,5
42,5
9,8
721,8

-

4. 254 ,8

-

33,2

-

33,2
33,2
4.288,0

o

m
c

-

""O

-l

-

)>

o
o
(f)
I

(f)

c

-

""O
r

-

Aparentes diferenças na somil de parcelas são frutos de arredondamentos

'•

::;:;:
Q)

I<Ú
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Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Informação Complementar (não auditada)
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)
a) Mensuração padronizada dos fluxos de caixa futuros descontados líquidos relacionados a volumes
provados de petróleo e gás e correspondentes movimentações
A mensuração padronizada dos fluxos de caixa líquidos futuros descontados, referentes às reservas provadas de
petróleo e gás natural mencionadas anteriormente, é feita em conformidade com o Tópico de Codificação 932 da
SEC- Atividades de Extração- Petróleo e Gás Natural.
As estimativas de futuras entradas de caixa da produção no Brasil e no segmento Internacional são calculadas
pela aplicação do preço médio durante o período de 12 meses anterior à data de fechamento, determinado como
uma média aritmética não ponderada do preço do primeiro dia de cada mês dentro desse período, a menos que
os preços sejam definidos por acordos contratuais, excluindo indexadores baseados em condições futuras. As
variações nos preços futuros se limitam às variações previstas em contratos existentes no fim de cada exercício.
Os custos futuros de desenvolvimento e produção correspondem aos dispêndios futuros estimados necessários
para desenvolver e extrair as reservas provadas estimadas no fim do exercício com base em indicadores de custo
no fim do exercício, tendo como premissa a continuidade das condições econômicas no fim do exercício. A
estimativa de imposto de renda e contribuição social futuros é calculada utilizando as alíquotas oficiais em vigor
no fim do exercício. Essas alíquotas refletem deduções permitidas, sendo aplicadas aos f luxos de caixa futuros
líquidos estimados antes da tributação, deduzidas da base fiscal dos ativos relacionados. Os fluxos de caixa
futuros descontados líquidos são calculados utilizando fatores de desconto intermed iários de 10%. Esse desconto
requer estimativas, ano a ano, do momento em que os dispêndios futuros serão incorridos e as reservas
extraídas.
A avaliação determinada pelo Tópico de Codificação 932 da SEC requer a adoção de premissas em relação ao
momento de ocorrência e ao valor dos custos de desenvolvimento e produção futuros. Os cálculos são feitos no
dia 31 de dezembro de cada exercício e não devem ser utilizados como indicativos dos fluxos de caixa futuros da
Petrobras ou do valor das suas reservas de petróleo e gás natural.
As informações relativas à mensur ação padronizada dos fluxos de caixa líquidos futuros descontados são
apresentadas originalmente em dólar norte-americano no Form 20-F da SEC e foram convertidas para o real para
apresentação nestas Demonstrações Contábeis. Desta forma, visando manter a consistência com os critérios
utilizados na mensuração das estimativas de futuras entradas de caixa, conforme descrito anteriormente, a taxa
de câmbio utilizada para conversão de cada um dos períodos decorre da cotação média do dólar norte-americano
durante o período de 12 meses anterior à data de fechamento, determinada como uma média aritmética não
ponderada da cot ação do primeiro dia útil de cada mês dentro desse período. As variações cambiais decorrentes
desta conversão são demonstradas como ajuste acumulado de conversão nas tabelas de movimentação dos
fluxos, conforme a seguir.
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Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Informação Complement ar (não auditada)
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)
Fluxos de caixa líquidos futuros descont ados:
Investidas por

Em 31 de dezembro de 2014
FIW(QS de caixa futuros
Custos de produção futuros
Custos de desenvolvimento futuros
Despesa futura de imposto de renda
Fluxos de caixa líquidos futuros não
descontados
Desconto anual de 10% dos fluxos de caixa
estimados•
Fluxos de caixa líquidos futuros padronizados
descontados

Consolidado

Equivalência
Patrimonial

América do

América do

Brasil

Sul

Norte

África Internacional

Total

Total

2.529.273
(1.098.425)
(164.084)
!441.802)

16.770
(8.762)
(2.798)
jl.447)

26.530
(8.630)
(5.504)
(955)

43.300
(17.392)
(8.302)
(2.402)

2.572.573
(1.115.817)
(172.386)
(444.204)

14.704
(4.456)
(3.775)
(2.152)

824.962

3.763

11.441

15.204

840.166

4.321

(418.349)

jl.230)

(3.703)

(4.933)

(423.282)

(1.296)

406.613

2.533

7.738

10.271

416.884

3.025

2.444.936
(1.011.789)
(156.636)
(443.858)

36.145
(18.843)
(4.626)
j3.649)

26.017
(7.509)
(6.025)
j365)

62.162
(26.351)
(10.651)
(4.014)

2.507.098
(1.038.140)
(167.287)
(447.872)

18.802
(6.576)
(4.153)
(2.633)

Em 31 de dezembro de 2013
Fluxos de caixa futuros
Custos de produção futuros
Custos de desenvolvimento futuros
Despesa futura de imposto de renda
Fluxos de caixa líquidos futuros não
descontados
Desconto anual de 10% dos fluxos de caixa
estimados•
Fluxos de caixa líquidos futuros padronizados
descontados

832.653

9.028

12.118

21.146

853.799

5.441

(426.231)

(3.093)

(4.931)

(8.024)

(434.256)

(1.768)

406.422

5.935

7.187

13.122

419.543

3.673

2.154.418
(891.944)
(113.182)
(397.241)

35.026
(17.157)
(4.366)
(3.910)

14.231
(3.259)
(3.893)

79.756
(26.455)
(15.620)
(10.066)

2.234.174
(918.399)
(128.802)
(407.307)

8.080
(5.600)
(344)
(787)

Em 31 de dezembro de 2012
Fluxos de caixa futuros
Custos de produção futuros
Custos de desenvolvimento futuros
Despesa futura de imposto de renda
Fluxos de caixa líquidos futuros não
descontados
Desconto anual de 10% dos fluxos de caixa
estimados•
Fluxos de caixa líqufdos futuros padroniza:fos
descontados

30.499
(6.039)
(7.361)
(6.156)

752.051

9.593

7.079

10.943

27.615

779.666

1.349

(385.228)

(3.370)

(2.284)

(3.640)

(9.294)

(394.522)

(549)

366.823

6.223

4.795

7.303

18.321

385.144

800

• Capnahzaç~o semestral
• • Em 20l3 lnclul o valor de R$ 3.790 milhões referente a' at1vos mant1dos para v~nda, re-lllados em 2014.
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Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Informação Complementar (não auditada)
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)

Movimentação dos fluxos de caixa líquidos futuros descontados:
Investidas

por
Equivalência
Consolidado Patrimonial
Brasil América do Sul

Saldo em 1• de janeiro de 2014

Amêrita do
Norte

África

Outros Internacional..

Total

Total

406.422

5.935

7.186

13.121

419.543

3.672

(89.330)

(1.525)

(1.638)

(3.163)

(92.493)

(2.228)

42.726

1.285

983

2.268

44.994

1.501

(2.555)

249

(2.306)

(2.306)

427

17.274

Vendas e transferências de
petróleo e gás líquidas do custo

de produção
Custos de desenvolvimento
Incorridos
Variação liquida em decorrência
de compras e vendas de minerais
Variação líquida em decorrêncfa

de extensões. descobertas
e melhorias, menos custos
relacionados
Revisões de estimativas
anteriores de volumes

16.847

427

39.241

(54)

498

434

39.675

(7l)

de produç3o

(78.114)

(598)

(929)

(1.527)

(79.641)

(1.279)

Variação nos custos futuros
estimados de desenvolvimento
Acréscimo de desconto

(27.679)
40.642

(846)
308

90
803

(756)
1.111

(28.435)
41.753

(273)
412

17.720

(266)
(1)

(220)
45
57
615
7.739

(486)

17.234
44
(14)
39.256
416.884

202
(68)

Variação liquida dos preços,
preços de transferências e custos

Variação liquida de imposto de
renda
Ocorrência
Outros· não especificados
Ajuste acumulado de convers~o

Saldo em 31 de dezembro de 2014

(71)

38.138
406.613

503
2.532

120

44
(14)

1.118
10.271

L157
3.025

3715
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Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Informação Complementar (não auditada)
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)
por

Equivalência
Consolidado

Pa trimonial

Internacional

Total

Total

7.303

18.321

385.144

800

(7.303)

(7.303)

(7.303)

7.303

(3.356)

(76.610)

(1.584)

América do

Saldo em 1' de janeiro de 2013
Transferências por perda de

Brasil América do Sul

Norte

África

6.223

4.795

366.823

controle•

Vendas 2 transferências de
petróleo e gás líquidas do custo
de produção
Custos de desenvolvimento
incorridos
Variação líquida em decorrência
de compras e vendas de minerais
Variação líquida em decorrência

Outros

(73.254)

(2.499)

(857)

36.063

1.538

390

2.594

38.657

512

(2.173)

587

(249)

338

(1.835)

(4.047)

1.451

1.451

72.944

2.076

(6.707)

180

(810)

(21 .737)

(897)

660

de extensões, descobertas
e melhorias, menos custos
relaclon3dos

71.493

Revisões de estimativas
anteriores de volumes

(8.783)

60

2.016

(20.927)

(798)

653

(41.285)
36.682

(870)
962

(745)
584

(1.615)
1.546

(42.900)
38.228

(185)
541

(1.891)

407
(6)
(343)
674
5.93S

(27)
(1.409)
65
519
7.186

380
(1.415)
(278)
1.192
13.121

(1.511)
(1.415)
(278)
44.866
419.542

586

463
3.672

319.089

5.714

1.881

5.747

13.342

332.431

740

(93.004)

(2.414)

(131)

(3.347)

(5.892)

(98.896)

(226)

31.539

1.551

1.099

583

3.355

34.894

36

34.724

350

1.978

2.668

4.996

39.720

78

6.632

478

(115)

3.451

3.814

10.446

(113)

(13.318)

164

222

(663)

(399)

(13.717)

(268)

(17.422)
31.909

(1.601)
944

(738)
253

(2.059)
670

(4.398)
1.867

(21.820)
33.776

(221)
130

6.085

300
(73)
(178)
988
6.223

(194)
105
(86)
327
4.795

106
32
(808)
2.306
18.321

6.191
32
(808)
62.895
385.144

515
126
800

variaç3o líquida dos preços,
preços de transferências e custos
de produção
Variação nos custos futuros
estimad:>s de desenvolvimento
Acréscimo de desconto
Variação liquida de imposto de
renda
Ocorrência
Outros · não especificados
Ajuste acumulado de conversão
Saldo ern 31 de dezembro de 2013

(660)

43.674
406.422
•valores transferidos em função da desconsotidação da PO&G.
•• Em 2013lnclui o valor de RS 3.790 milhões referente a anvos mantidos para venda, realizados em 2014.

Saldo em 11 de janeiro de 2012
Vendas e transferências de
petróleo e gás liquidas do custo
de produção
Custos de desenvolvimento
incorrído'
Variação líquida em decorrência
de extensões, descobertas
e melhorias, menos custos
relacion3dos
Revisões de estimativas
anteriores de volumes
Variação líquida dos preços,
preços de transferencias e custos
de produção
Variação nos custos futuros
estimad:>s de desenvolvimento
Acréscimo de desconto
Variação líquida de imposto de
renda
Ocorrência
Outros- não especificados
Ajuste a:umulado de conversão
Saldo ern 31 de dezembro de 2012

60.589
366.823

121

(544)
991
7.303

(5)

11!

122

(122)
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Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Conselho de Administração e Diretoria Executiva

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LUCIANO GALVÃO COUTINHO
PRESIDENTE

ALDEMIR 8ENDINE

JOSt GUIMARÃES MONFORTE ("")

MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA(")

S~RGIO FRANKLIN QUINTEUA

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

MIRIAM APARECIDA 3ELCHIOR

SILVIO SINEOINO PINHEIRO (")

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
CONSELHE'IRO

LUIZ AUGUSTO FRAGA NAVARRO DE
BRITTO FILHO
CONSELHEIRO

DIRETORIA EXECUTIVA
ALDEMIR 8ENDINE
PRESIDENTE

HUGO REPSOLD JUN lOR

JOÃO ADALBERTO ELEK JUNIOR

A NTÔNIO StRGIO OLIVEIRA SANTANA (•••)

ROBERTO MORO

DIRETOR DE GÁS E ENERGIA

DIRETOR DE GOVERNANÇA, RISCO E
CONFORMIDADE

DIRETOR CORPORATIVO E DE SERVIÇOS
(em exercício)

DIRETOR DE ENGENHARIA,
TECNOLOGIA E MATERIAIS

IVAN DE SOUZA MONTEIRO

JORGE CELESTINO RAMOS

~OLANG~ DA SILVA GUEDES

MAACOS ANTONIO SILVA MENEZES

DIRETOR FINANCEIRO E DE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES

DIRETOR DE ABASTECIMENTO

DIRETORA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

CONTAOOR-CRC-RJ-35-286/ 0 -1

(•) Voto contrário à aprovaçJo das Oemonstraçõe.s Com;tbeis.

(••) Abstenção quanto à aprovaçio das Demonstrações Cootábets e voto contrârlo 30 pagamento da PLR.
(•••) R~ndendo pelos encargos afetos de José Eduardo de Barros Outra que se encontra em Ocença médica.

122

3717

3718

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Parecer do Conselho Fisca l

O Conselho Fiscal da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em
reunião realizada nesta data, examinou os seguintes documentos emitidos pela PETROBRAS: 1- o Relatório da
Administração- Exercício de 2014; e 11- o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2014.
2. Com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis adotadas pela Companhia, assim como o
Parecer, sem ressa lvas, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, de 22/04/2015, o Conselho Fiscal,
com votos contrários dos Conselheiros Fiscais Reginaldo Ferreira Alexandre e Walter Luis Bernardes Albertoni,
opina que os documentos apresentados estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral dos
Acionistas da PETROBRAS.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2015

Paulo José dos Reis Souza
Presidente

César Acosta Rech
Conselheiro

Marisete Fátima Oadald Pereira
Conselheira

Regina Ido Ferreira Alexandre
Conselheiro

Walter Luis Bernardes Albertoni
Conselheiro.
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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

DECLARAÇÃO
Em atendimento ao disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM n2 480, de 7 de dezembro de 2009,
o presidente e os diretores da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, sociedade por ações de capital aberto, com
sede na Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob n2 33.000.167/0001-01, declaram
que:
(i} reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Petrobras do exercício social findo em
31 de dezembro de 2014.
(ii} reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, relativamente às demonstrações contábeis da Petrobras do exercício social findo em 31
de dezembro de 2014.
Rio de Janeiro, 22 de bril de 2015.

Aldemir Bendine
Presidente
João Adalberto Elek Júnior
Diretor de Governança, Risco e Conformidade
Hugo Repsold Júnior
Diretor de Gás e Energia
Roberto Moro
Diretor de Engen haria, Tecnologia e Materiais
Ivan de Souza Monteiro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Jorge Celestino Ramos
Diretor de Abastecimento
Antônio Sérgio Oliveira Santana
Respondendo pelos encargos afetos a José Eduardo de Barros Dutra
Diretor Corporativo e de Serviços
Solange da Silva Guedes
Diretora de Exploração e Produção
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DEPUTADOS

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

1.

HÉLI O PEREI.RA BICUDO ,

CONCEIÇÃO

PASCHOAL

MIGUEL REALE JÚNIOR e

ofereceram

denúncia

nova

JANAINA

contra

a

Presidente da República, DILMA VANA ROUSSEF , atribuindo-lhe a
prática de crime de responsabilidade.

A petição também está

subscrita pelo advogado FLÁVIO HENRIQUE COSTA PEREI.RA e há a
concordância

de

a l guns

movimentos

sociais,

como

MOvimento

Brasí2 Livre, Vem pra Rua e MOvimentos Contra a Corrupção .

Nesta
inicial mente,

nova

pedido

acusação,
de

em

desistê nci a

anterior,

já

homologada ,

argumento

de

que

oportunidade,

formulam

justificando

os

fatos

exigem

nova

que

se

os

DENUNCIANTES,

relação

esse

novo

sucederam,

denúncia

para

denúncia

à

pedido

ao

após

aquela

se

possa

que

consolidar, . com ainda mais clareza, os crimes praticados por
Dilma Rousseff,
pelo

Governo

com destaque para a
Tribunal

de

Contas

rejeição das contas do
da

União,

bem

como

a

constatação de que as pedaladas invadiram o segundo mandato,
caracterizando inafastável continuidade delitiva.
Afirmam os DENUNCIANTES,
enfrenta

uma

profunda

crise ,

e

inicialmente, que o Brasil
que,

ao

contrário

do

que

divulga o governo comandado pela DENUNCIADA, não é uma crise
exclusivamente
moral.
GOVERNO

24 579 (JUN/13)

econômica,

Asseveram que,
FEDERAL,

mas

também politica

ao contrário do

essa

crise

não

que
é

e,

sobretudo,

tem defendido o
n~m

se

tornará
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CÂM A RA

institucional,

sendo

DOS

o

DEPUTADO S

Brasil

atualmente

um

país

de

instituições consolidadas, que continuarão funcionando apesar
da

situação

e,

fatalmente,

exercerão

papel

extremamente

relevante para que sejam desvendados os crimes cometidos no

coração do Poder.

Nesse
rememorando

a

contexto,
decisão

os

do

DENUNCIANTES

Tribunal

situam a

Superior

acusação

Eleitoral

que,

tendo apurado a existência de inúmeras fraudes na prestação de
contas da campanha da DENUNCIADA à

reeleição,

pela primeira

vez decidiu receber e reabrir o julgamento sobre as contas de
campanha de Presidente da República .

Os

DENUNCIANTES

representação
República
União .

(j

criminal

também

dirigida

à

fazem

referência

Procuradoria

Geral

à

da

tendo como base decisão do Tribunal de Contas da

noticia

Essa

criminis,

segundo

os

DENUNCIANTES,

demonstra que a PRESIDENTE deixou de contabilizar empréstimos
tomados de instituições financeiras públicas

Federal e Banco do Brasil),
proibição

de

fazer

contrariando,

referidos

(Caixa Econômica

a um só tempo, a

empréstimos

e

o

dever

de

transparência quanto à situação financeira do país . Dizem que
houve uma maquiagem deliberadamente orientada a passar para a
nação (e também aos investidores internacionais) a sensação de
que

o

Brasil

estaria

economicamente

saudável

e,

portanto,

teria condições de manter os programas em favor das classes
mais favoráveis. Apontam que a Presidente incorrera, ern tese,
nos

crimes

capitulados

Código Penal.

24.579 (JUN/13)
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artigos
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e

359-C
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DENUNCIANTES
que

Março de 2016

se

tornou

abordam

o

caso

de

público

em

primeiro

lugar pela revelação da compra da refinaria de PASADENA, cujo
negócio

poderia e

deveria

t;er sido evitado .

Lembram que

as

perdas estimadas nessa operação foram superiores a setecentos

(7

milhões de reais e que a DENUNCIADA era, à época,

Presidente

do Conselho de Administração da PETROBRAS .

Mais,
Polícia

após o início das investigações do caso pela

Federal,

PASADENA e

seu

descobriu-se que
resultado

o negócio da refinaria em

negativo

para a

estatal

não

eram

sequer a metade dos problemas relacionados com a corrupção que
assolam a PETROBRAS .
Citam

os

depoimentos

justiça,

PAULO ROBERTO COSTA

próximo

pessoalmente

da

de

dois

colaboradores

(segundo os DENUNCIANTES ,

DENUNCIADA,

tendo

convidado para o casamento da sua filha,

sido

da

muito

inclusive

cuja cerimônia foi

bastante reservada) e ALBERTO YOUSSEF, que expuseram ao pais o
real objetivo das obras e realizações da PETROBRAS nos últimos
anos:
abastecer ilicitamente os cofres do
Partido dos
Trabalhadores
Mais
tinha

grave,

(PT)
a

e

de outros pertencentes à

DENUNCIADA,

conhecimento

dos

segundo o
malfeitos

base aliada.

depoimento de
praticados

YOUSSEF,

por

agentes

públicos e políticos na PETROBRAS e com eles era conivente, já
que em nenhum momento adotou ou determinou as

providências

necessárias para evitar/investigar os atos de corrupção.

24.579 (JUN/13)
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CÂMARA

DOS

Ressaltam os

DEPUTADOS

DENUCIANTES que a

DENUNCIADA,

após a

deflagração da operação chamada Lava-Jato e revelados alguns
dos descalabros praticados na PETROBRAS, defendeu publicamente
a

conduta

de

companhia

alguns

GRAÇA

envolvidos,

FOSTER .

como

Aliás,

a

a

ex-Presidente

DENUNCIADA,

segundo

da
os

insistia sempre na estapafúrdia tese de que as

DENUNCIANTES,

denúncias seriam uma espécie de golpe.
Destacam os DENUNCIANTES que a relação da DENUNCIADA
com o ex-Presidente Lula é muito próxima, a ponto de ambos, em
diversas

oportunidades,

indissociável .

terem

Nesse contexto,

registrado

ser

uma

não haveria como a

parceria
DENUNCIADA

i gnorar o suposto tráfico de influência cometido por Lula em
favor

da

Odebrecht,

Construtora

sendo tal conduta leniente

caracterizadora de crime de responsabilidade.

Outro
pelos

escândalo

DENUNCIANTES

atualmente

como

sendo

em

de

apuração

apontado

responsabilidade

da

DENUNCIADA é o dos empréstimos - sempre em operações sigilosas
-

concedidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

e Social
por

(BNDES)

a outros países para a realização de obras

empreiteiras

escândalos

brasileiras

PETROBRAS)

I

(as

mesmas

operações

sempre

envolvidas
precedidas

nos
da

intermediação do ex-Presidente da República Lula.

Por

fim,

citam o

envolvimento da ex-assessora

de

confiança da DENUNCIADA, ERENICE GUERRA, no caso de corrupção
investigado na operação Zelotes. E fazem considerações sobre a

24.579 (JUN/13)
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atuação

do

tesoureiro

DOS

da

Março de 2016

DEPUTADOS

campanha

da

Presidente,

atual

Ministro de Comunicação Social, EDINHO SILVA .
Com isso, pretendem os DENUNCIANTES demonstrar que a
versão segundo a
esses
~

casos

DENUNCIANTES,

qual a

de

DENUNCIADA passa ao

corrupção

fosse

um

é

único

largo de todos

insustentável.
fato,

até

Segundo

se poderia

os

admitir

tratar-se de um descuido, ou coincidência; porém,

estando-se

diante

impossível

de

uma

verdadeira

continuidade

delitiva,

crer que a Presidente da República não soubesse o que estava
passando a sua volta. E os crimes estenderam a 2015, ou seja,
invadiram o segundo mandato!
Defendem a tese de que a DENUNCIADA agiu com dolo, e
não apenas com culpa. Dizem que reforça o entendimento de que
a Presidente da República agiu com dolo o fato de ela sempre
se mostrar muito consciente de
~

setor

de

energia,

bem

como

todas as questões
aquelas

afetas

relacionadas

à

ao

área

econômica e financeira.

Tecem considerações sobre a insatisfação popular, as
manifestações e a elevada rejeição da população em relação ao
Governo atual e finalizam com o argumento de que, ao contrário
do

que prega

a

denunciada

e aqueles que lhe são próximos,

notadamente o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o único
golpe que se praticou foi a reeleição da Presidente .

2.

Em suas razões juridicas, os DENUNCIANTES sustentam

inicialmente

24.579 (JUN/13)
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o

processo de

impeachment busca a

verdade
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CÂMA RA

real,

D OS

DEPUTADOS

razão pela qual os fatos narrados não limitam a atuação

do Poder Legislativo. Afirmam que as revelações já existentes
são suficientes para deflagração do processo .

desmandos na

Quanto ao que chamaram de
apontam

que

foram

cometidos

os

previstos nos itens 3 e 7 do art .

Segundo

os

crimes
9° 1

DENUNCIANTES,

de

Petrobrás,

responsabilidade

da Lei 1.079/50.

a

DENUNCIADA

não

tornou

efetiva a responsabilidade de seus subordinados e procedeu de
modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo que
exerce ao não afastar, mesmo preventivamente, diversos agentes
públicos

e

corrupção,

políticos
o

que

próximos

permitiria

a

a

ela

acusados

conclusão

de

de
que

atos

de

estava

a

participar dos conluios necessários ao sucesso dos esquemas,
ainda que seu papel fosse o de se omitir, sendo conivente com
a malversação de recursos públicos.

Outro indício apontado pelos DENUNCIANTES de que a
DENUNCIADA tinha ciência dos diversos esquemas de corrupção é
a

insistência em manter sigilosos os empréstimos do BNDES a

países como CUBA e ANGOLA,
como

bons

pagadores

que não são exatamente conhecidos

ou exemplos

de

regimes

democráticos

e

transparentes .

1

sao crimes de responsabilidade contra a prooidade da administraçao: ( .. . ) 3 - nao tornar
efetiva a responsab ilidade dos seus subordinados , quando manifesta em delitos tu.n c:ionais ou
na prática de atos contrários à Constituição; ( . . . ) 7- proceder de modo incompativel com a
dignidade, a honra e o decoro do cargo.

1
24.579 (JUN/13)
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Sob

3.

Presidente

DOS

DEPUTADOS

outra vertente,

da

República

apontam os

também cometeu

art. 10, itens 4 e 6 da Lei n. 1.079/50

de

2014

e

2015,

uma

Março de 2016

série

de

DENUNCIANTES
o

2

que

a

crime previsto

no

ao editar, nos anos

,

decretos

sem

que

número

resultaram na abertura de créditos suplementares, de valores
muito elevados,

sem autorização do Congresso Nacional.

Dizem

que esses decretos foram publicados após a constatação,
Tesouro

Nacional,

Diretrizes
haviam

de

que

Orçamentárias

s ido

as
e

cumpridas,

metas
da

como

estabelecidas

Lei

na

Orçamentária

revelado

pelo

pelo

Lei

Anual

de
não

Relatório

de

Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5° Bimestre de
2014 do Tesouro Nacional.

Registram que
pela LDO

o

resultado

(resultado primário)

das metas

estabelecidas

não estava sendo cumprido pelo

Governo Federal, tanto que esse resultado foi alterado do PLN

36/2014 ,

transformado

na

Lei

n.

13.053/2014.

A

partir

da

aprovação dessa lei, a meta fiscal foi reduzida em até R$ 67
bilhões.
que

a

menos,

Ou

seja,

DENUNCIADA,

já

tinha

segundo os

desde o dia
conhecimento

DENUNCIANTES,

resta comprovado

5 de novembro de
de

que

a

meta

2014, pelo

de

superávit

primário prevista na LDO não estava sendo cumprida, e que não
seria

cumprida,

alteração da
conhecendo

a

pois

meta do

apresentado

projeto

resultado primário .

impossibilidade

de

cumprir

de
Vale

a

lei

para

dizer,

meta

a

mesmo

fiscal,

a

2

SAo crimes de responsabilidade contra a lei orçamentâria: ( . .. ) 4 - infringir,
patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei orça:atentâria; I ... ) 6 - ordena!: ou
autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo senado
federal , sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservancia
de prescriçao legal.
7

1
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

DENUNCIADA , após a tal data, expediu os decretos com aberturas
de créditos suplementares,
167,

V da CF e

art .

o que ensejou a violação do art.

4o

da Lei Orçamentária Anual

(Lei

n.

12.952/2014) .

Acrescentam que a DENUNCIADA agiu da mesma forma em

~

2015,

ao editar decretos também sem números com base em um

suposto

superávit

ordem de
esses

R$

bilhões.

2, 5

superávit

conforme

financeiro

se

e

excesso

Contudo,

excesso

pode

e

de

verificar

de

segundo os

arrecadação

a

arrecadação,

partir

DENUNCIANTES,

são

do

na

artificiais,

PLN

n.

-512015,

encaminhado ao Congresso Nacional em 22 de julho de 2015, o
Poder Executivo já reconhecera que as metas estabelecidas na
Lei

de

Diretrizes

Orçamentárias,

Lei

n.

13 . 080/2015,

não

reconhecido

essa

seriam cumpridas .
Citam

~

decisão

do

TCU

que

teria

prática como ilegal e finalizam seu raciocínio dizendo que a

mensagem

do

Poder

Executivo

que a frustração

confirma

nas

expectativas de arrecadação e o aumento de despesas impediram
o

cumprimento

criando

das metas

despesas

e

a

suplementares

denunciada
enquanto

criou
as

e

continua

metas

vigentes

estão comprovadamente desatendidas, o que infringe os artigos
167,

V

da

CF,

art.

4°

da

LOA/2015,

e

art.

9°

da

Lei

que

a

Complementar 101/2000 .

4.

Ainda,

contabilidade

da

argumentam
UNIÃO

não

os
espelha

DENUNCIANTES
a

realidade

das

contas

1
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DOS

Março de 2016

DEPUTADOS

públicas, em razão da prática de diversas maquiagens contábeis
que ficaram conhecidas ' como pedaladas fiscais.
Segundo

os

DENUNCIANTES,

essas

caracterizam crime de responsabilidade,

operações

ilegais

nos termos do artigo

. 079/50 3 •

11, itens 2 e 3 da Lei n. 1

A UNIÃO teria realizado operações de crédito ilegais
a

partir do não repasse de recursos a

financeiro

nacional

controladas

entidades do sistema

pela

UNIÃO .

própria

Tal

prática teria ocorrido a partir de adiantamentos realizados
pela

Caixa

Econômica

diversos

programas

Federal,

sendo

estavam

que

autorizadas

programa,

não

corno

Federal

federais
essas
a

e

de

pelo

agente

do

responsabilidade

entidades

funcionar

Banco
do

apenas

financiador .

sistema
como

Brasil ,
do

Governo

financeiro

operadores

Esses

em

do

adiantamentos

configuram mútuo , ou operação assemelhada, sabido, no entanto ,
que

o

art.

realização

36 da
de

Lei

de

operação

Responsabilidade

de

crédito

entre

Fiscal proíbe a
uma

instituição

financeira estatal e o ente da Federação que a controla, na
qualidade de beneficiário do empréstimo.
Dizem que essa prática foi considerada ilegal pelo
TCU, quando da rejeição das contas do Governo no ano de 2014,
mas que essa prática voltou a ser usada no ano de 2015, como
se

vê

das

demonstrações

contábeis

do

Banco

do

Brasil

no

' Sao crimes contra a quarda e leqal empreqo dos dinheiros públicos : ( ... J 2 - abrir
crédito sem fundam<!nto em lei ou sem as formalidades leqais;
3 - contrair empréstimo,
emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar operação de crédito sem autori~açao leqal

1
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CÂMARA

primeiro

semestre

de

DOS

2015,

DEPUTADOS

especialmente

quanto

ao

Plano

Safra.

Ainda

no

ponto,

defendem

os

DENUNCIANTES

que

a

DENUNCIADA teria cometido crime de responsabilidade contra a
lei orçamentária nesse episódio das pedaladas fiscais,

diante

do disposto no art. 85, V e VI da Constituição Federal e arts.
4°, V e VI e 10°, 6 , 7, 8 e 9 da Lei n. 1 . 079/50 .
Asseveram
DENUNCIADA

seria

os
de

DENUNCIANTES

natureza

que

comissiva,

a
pois

conduta
se

da

reunia,

diariamente, com o Secretário do Tesouro Nacional à época dos
fatos,

sem contar que,

durante

o pleito

eleitoral,

assegurou

que tais contas estavam hígidas . Mas, ainda que a Presidente

~
'..@!~

não

estivesse

ativamente

envolvida nesta

situação,

restaria

sua

responsabilidade omissiva, pois descumpriu seu dever de

gestão da administração púbica federal, conforme art. 84, II,
da Constituição Federal.
Defendem os DENUNCIANTES a ocorrência de outro crime

5.

de

responsabilidade

falta

por parte

da

DENUNCIADA,

decorrente da

de registro dos passivos decorrentes das operações de

crédito realizadas nas chamadas pedaladas fiscais no rol das
dívidas de Passivos da Dívida Líquida do Setor Público. Dizem
que tal ato afronta a Lei Orçamentária Anual - LOA, na medida
em que impede o efetivo acompanhamento das contas do Governo,

pois parte expressiva do passivo deixa de ser registrada, com

1
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DEPUTADO S

o que acompanhamento das metas de s uperávit primário passa a
ser uma ficção.
Em

relação

orçamentária

anual

a

ao desrespeitar a

esse aspecto ,

de

forma

deliberada

( . .. )

lei

mascarando

o

orçamento para dele fazer constar informações incorretas, com
apresentação de

um resultado

fiscal,

ao

final de cada mês,

superior ao que efetivamente seria adequado, mais uma vez, a

denunciada incorreu em crime de responsabilidade, nos termos
do art.

10, 4 da Lei 1.079/50,

responsabilidade

contra

patentemente ,

de

e

a

segundo o qual_ são crimes de
lei

qualquer

orçamentária

modo,

infringir,

dispositivo

da

lei

orçamentária.

Por fim, os DENUNCIANTES tecem considerações sobre a

6.

responsabilidade da

~

comentários
corrupção

sobre

na

DENUNCIADA,
o

episódio

PETROBRAS.

caracterizadora

de

por omissão dolosa ,

pedaladas

das

Defendem que

crime

de

a

fiscais

omissão

responsabilidade

fazendo
da

hipótese

é

e,

e

portanto,

fundamento para o impeachment, como, aliás, ocorreu com o exPresidente Fernando Collor de Mello.

Sustentam,
responder

por

fundamento

central

continuidade
legislaturas .
mesmo

que

a poss i bilidade de a

ainda ,

atos

praticados

de

a

que

administrativa ,
que

a

mandato

anter ior ,

ao

é,

verdade,

uma

reeleição

mantendo - se o

Acrescentam que

admitir

em

DENUNCIADA

em

vínculo entre as

entender diversamen te

reeleição

constituiria

seri a

verdadeira

anistia aos crimes per,petrados no primeiro mandato .
11
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Em conclusão, além de pedirem para que a Câmara dos

7.

Deputados

autorize

responsabilidade
arrolaram

a

instauração

contra

testemunhas,

notif icação

dos

a

de

processo por

DENUNCIADA,

os

juntaram documentos

órgãos

judiciais

e

crime

de

DENUNCIANTES

e

solicitaram

administrativos

em

a

que

estão sendo apurados os diversos escândalos por eles apontados
para que forneçam cópia dos respectivos processos.
Relatados , passo a decidir.

Inicialmente,

8.

pelo STF,

registro que as liminares

monocraticamente,

concedidas

pelos Ministros TEORI

ZAVASKI

e

ROSA WEBER , nos autos dos processos MS 33.837-DF, MS 33.838 - DF
e RCL 22.124 - DF, apenas suspenderam a prática de qualquer ato
que tenha sido disciplinado na Questão de Ordem n .

105/2015

desta Presidência.

Esse

ato,

no

entanto,

já

foi

revogado,

o

que

ensejará a perda de objeto dos referidos processos.

De

qualquer

forma,

certo

é

que

o

recebimento

de

denúncia contra o !?residente da República está previsto nos
arts.

14 e 19 da Lei n.

igualmente certo,
não

houve

mesmo

das

a

1. 079/50 e 218,

por óbvio,

suspensão

em si

prerrogativas

da

§

2° do RICO,

sendo

que naquelas decisões liminares
desses

dispositivos

Presi dência

da

legais

Câmara

ou
dos

Deputados .
u
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reiterada

DOS

que
no

o

Março de 2016

DEPUTADOS
Supremo

sentido

de

Tribunal
que

a

Federal

tem

competência

para

análise da denúncia contra Presidente da República, por crime
de responsabilidade, é do !?residente da Câmara dos Deputados,
de

que

Agravo

é

exemplo,

Regimental

entre
no

MS

outros,

o

que

restou decidido

no

n.

30.672,
Rel.
M.in.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Plenário, DJe 18/10/2011, com esta ementa :

"AGRAVO
REGIMENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.
IMPEACHMENT. MINISTRO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. MESA DO
SENADO FEDERAL. COMPETÊNCIA.
I - Na linha da jurisprudência firmada pelo Plenário
desta Corte, a coçetência do Presidente da Câmara
dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para
receb.:imento, ou não, de denúncia no processo de
il!!Peachment não se restringe a
uma
admissão
meramente burocrática, cabendo-.l.bes, inc~usive, a
:fa~dade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam
ser patentemente inepta ou despida de justa causa.
II
Previsão que guarda consonância com as
disposições previstas tanto nos Regimentos Internos
de ambas as Casas Legislativas, quanto na Lei
1. 079/1950, que de:fine os crimes de responsabilidade
e regu1a o respectivo processo de julgamento.
III - O direito a ser amparado pela via mandamental
diz respeito à observância do regular processamento
legal da denúncia .
IV - Questões referentes à sua conveniência ou ao
seu mérito não competem ao Poder Judiciário, sob
pena de substituir-se ao Legislativo na análise
eminentemente
política
que
envolvem
essas
controvérsias.
V - Agravo regimental desprovido.
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No mesmo sentido, o MS n.

23.885,

Rel. Min . CARLOS

VELLOSO, Plenário, DJ 20/9/2002, com esta ementa:
CONSTITUCIONAL.
IMPEACHMENT:
REPÚBLICA:
DENÚNCIA:
CÂMARA
PRESIDENTE DA CÂMARA: COMPETÊNCIA.

PRESIDENTE
DA
DOS
DEPUTADOS.

I.
Impeachment do Presidente da
República:
apresentação da denúncia à Câmara dos Deputados:
caseetência do Presidente desta para o exame ~±minar
da idoneidade da denúncia popuJ.ar, "qUe não se reduz
à verificação das fo~~idades extrínsecas e da
~egit±midade de denunciantes e denunciados, mas se
pode estender( . .. ) à rejeição imediata da acusação
patentemente inepta ou de§Pida de justa causa,
sujeitando-se ao contro~e do P~enário da Casa,
mediante recurso ( .. . )". MS 20.941-DF, Sepúlveda
Pertence, "DJ" de 31 . 08.92.
II. - M. s. indeferido.

É induvidosa, portanto,

a competência do Presidente

da Câmara dos Deputados para determinar se as denúncias pela
prática

de

crime

de

responsabilidade

cumprem os

requisitos

legais, aí incluída a imputação de conduta tipificada pela Lei
dos

Crimes

de

Responsabilidade

e

a

existência

de

indícios

mínimos de autoria e materialidade.

9.
Nunca,

O
na

momento
história

político
da

atual

República,

é

houve

notoriamente
tantos

grave.

pedidos

de

impeachment contra a Presidente da República. A economia não
vai bem e a desconfiança em relação ao país já atravessou as
fronteiras.
União que,

Sem contar

o

a unanimidade,

parecer do

Tribunal de

Contas

da

recomenda a rejeição das contas do

Governo .
14
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exame

desta

denúncia

deve

Março de 2016

ser

indubitável que o

imparcial

e

objetivo,

como

ocorreu em todas as outras denúncias já despachadas por esta
Presidência .

~

Com efeito, tenho defendido que, a despeito da crise
moral,

política e econômica que assola o Brasil,

a gravidade

institucional que representa o inicio de um processo por crime
de responsabilidade demanda o apontamento de um ou mais fatos
concretos, uma ou mais condutas especificas da Presidente da
República que,

ao menos em tese,

configure um ou mais tipos

penais previstos na Lei n° 1 . 079/50.
Não há dúvida de que todas as acusações formuladas

lO.

pelos

~

DENUNCIANTES

igualmente

certo

são gravíssimas,
também

que

muitas

mas,

por outro

delas

estão

lado,

é

embasadas

praticamente em ilações e suposições, especialmente quando os
DENUNICANTES falam da corrupção na PETROBRÁS, dos empréstimos
do BNDES e do suposto lobby do ex-Presidente da República LUÍS
INÁCIO LULA DA SILVA.

Não se pode permitir a abertura de um processo tão
grave,

como

é

de

suposição

o

processo de

que

a

impeachment,

Presidente

da

com. base

República

em mera

tenha

sido

praticados

pela

conivente com atos de corrupção .

11.

Quanto

DENUNCIADA

contra

aos
a

crimes
lei

eventualmente

orçamentária,

sobre

os

quais

os
15
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DENUNCIANTES

fazem remissão

contas de

das

DOS

2014

do

DEPUTADOS

reiterada

governo

ao

recente

pelo Tribunal

julgamento

de

Contas

da

União, é de se notar que a decisão acerca da aprovação ou não
dessas contas cabe exclusivamente ao Congresso Nacional , tendo
a

Corte

de

Contas

apenas

emiti do

parecer

prévio,

a

ser

submetido ao crivo do Congresso Nacional , a quem cabe acolhe-

~
.!li
~

lo ou rejeitá-lo

Além disso,

os fatos e atos supostamente praticados

pela DENONCIA'DA em relação a essa q uestão são anteriores ao
atual mandato. Assim, com todo respeito às muitas opiniões em
sentido contrário,

considero inafastável a aplicação do §

do artigo 86 da Constituição Federal,
ser possível a

responsabilização da

4o

o qual estabelece não
Presidente da

República

por atos anteriores ao mandato vigente.

Deixei claro em decisões anteriores que não ignoro a
existência de entendimento contrário,

especialmente em razão

de o dispositivo citado ser anterior à emenda constitucional
que permitiu a
Porém,

não

s.e

reeleição para os cargos do Poder Executivo .
pode simplesmente

ignorar que

o

constituinte

reformador teve a oportunidade de revogar ou alterar o § 4° do
artigo

86

e

não

o

fez,

estando

mantida,

portanto,

a

sua

vigência .

12 .

Sob

outra

perspectiva ,

contudo,

a

denúncia merece

a dmissão.

16
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DEPUTADOS

consignado,

na leg is lação,

além dos

requisitos

devidamente preenchidos

cabe ao Presidente da Câmara dos Deputados, nessa

fase de admissibilidade ou delibação da denúncia, verificar a
presença dos requisitos materiais para o seu recebimento.

Dentre

esses
uma

ou

requisitos

materiais,

estão

o

apontamento

de

tipificada(s)

como crime de responsabilidade e a indicação da

mais

participação direta dela no ( s)

condutas

ato ( s),

da

em tese,

DENUNCIADA

praticado em

desconformidade com as normas previstas na lei específica.

Nesse particular, entendo que a denúncia oferecida
atende aos requisitos minimos necessários, eis que indicou ao
menos

seis

Decretos

financeiro de 2015

assinados

pela

DENUNCIADA

em desacordo com a

LDO e,

no

exercício

portanto,

sem

autorização do Congresso Nacional.

A edição desses

Decretos não numerados,

os

quais

supostamente abriram créditos suplementares em desacordo com a
lei

orçamentária,

configura ,

em

abstrato,

os

tipos

penais

previstos nos itens 4 e 6 do art. 10 da Lei n° 1 .079/50, cujas
redações são as seguintes:

"Art . 10. São crimes de responsabilidade contra a
lei orçamentária:
(

... )

4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo,
dispositivo da lei orçamentária .
17
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... )

6) ordenar ou autori zar a abertura de crédito em
desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado
Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de
crédito adicional ou com inobservância de prescrição
legal ;
(Incluído pela Lei n° 10 . 028, de 2000)
( .•. } " o

Importante destacar que os seis decretos apontados
no quadro aposto na página 18 da denúnci a foram assinados pela
DENUNCIADA, o que significa dizer que há indícios suficientes
da sua participação direta nessa conduta qu e , em tese , importa
em crime de responsabilidade .

o

eventual

sustentam os

DENUNCIANTES,

descumprimento
Orçamentária

crime

do

Anual

pode s e r

artigo

4°

LOA) ,

que

créditos suplementares

de
da

responsabilidade,
configurado

Lei

12 . 952

determinou

q ue

de
a

como

também pelo
2014
abertura

(Lei
de

(ou adicionais) estava condicionada ao

alcance da meta de resultado primário (poupança) estabelecida .
Segundo esse dispositivo legal , "fica autorizada a

abertura

de

créditos

suplementares,

restritos

aos

valores

constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de
crédi tos

adicionais, desde que as alterações prOllJOvidas na

programação or çamentária sejam compatíveis com a obtenção da
meta de res ultado primário estabelecida para o

exe rcí cio de

2014" .

18
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Também não ignoro ter o Pode r Executivo enviado ao
Congresso Naciona l
2015

(PLN n°

projeto de lei alterando a meta fiscal de

5/2015), porém,

mesmo se for aprovado, não
presente

momento,

o

além de pendente de apreciação,

a~tera

Poder

a

rea~~dade

Executivo ,

do s fatos : até o

comandado

pela

DENUNCIADA, administrou o orçamento de 2015 como se a situação

(t

fosse superavitária ,

q uando o déficit estimado pode chegar a

R$ 100 . 000.000 . 000,00 (cem bilhões de reais) .

Em outras
aprovado,

não

palavras ,

retira

a

o

PLN n°

5/2015 ,

tipicidade hipotética da

DENUNCIADA nesse particular,

ainda

que

conduta da

já que os créditos orçamentários

eram irregu lares à época em que os seis Decretos não numerados
apontados pel os DENUNCI ANTES foram por ela assinados .

São igualmente

~

dizem respeito à
alegação

da

fiscais,

o

lei orçamentária deste ano,

reiteração
que,

relevantes as demais

da

prática

também em tese ,

das

questões que

especialmente a

chamadas

podem configur ar

pedaladas

crime

de

responsabi lidade contra a lei orçamentária (art . 85, VI, CF).
13.

Por tudo isso , ciente da relevância de que esse ato
considero

significa,

que

a

denúncia

preench e

os

requisitos

mínimos para seu recebimento .

De fa to , merece anál i se exauriente as alegações dos
DENUNCIANTES
diante
sabido

do
que

quanto

à

abertur a

de

crédito suplementar mesmo

cenário econômico daquele momento,
as

metas

estabeleci das

na

Lei

quando
de

já

era

Diretrizes
19
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Orçamentárias, Lei n. 13.080/2015, não seriam cumpridas, o que
pode ensejar o cometimento de crime de responsabilidade contra
a lei orçamentária .

E também mer ece melhor aprofundamento as razões que
levaram ao Governo a adotar essa prática das chamadas peladas

~

fiscais também neste ano de 2015 .

Há , portanto, justa causa a justificar o recebimento
desta denúncia. E também há indícios de autoria,
a

responsabilidade

da

Presidente

da

considerando

República

pela

lei

orçamentária .

A

DENUNCIADA

expressamente

sobre

terá

todas

as

oportunidade
acusações,

de

se

manifestar

exercendo o

direito

constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
(~

~

14 .

Não há dúvida de que o recebimento da denúncia pode

acarretar graves danos institucionais. Mas , é igualmente certo
também que

as

instituições

brasileiras

são

sólidas

e

estão

preparadas para esse julgament o.

É

importante

admissibilidade,

não

registrar
se

examina

que,
a

neste

juízo prévio de

procedência

ou

não

da

denúncia , mas sim a existência de requisitos mínimos,

formais

e

Não

materiais

e

indícios

de

materialidade

e

autoria.

há

qualquer condenação prévia .

1'
24.579 (JUN/13)

20

3739

3740

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA

Como
Princípios

do

oportunidade

dito,

DOS

a

DEPUTADOS

DENUNCIADA,

Contraditório

para

esclarecer
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e
e

em

observância

da

Ampla

afastar

as

Defesa,
questões

aos
terá

postas

pel os DENUNCIANTES.
15.

Assim, recebo a denúncia e determino sua leitura no

expediente da sessão seguinte à publ icação desta decisão com
consequente

remessa

à

Comissão

Especial

artigos 19 da Lei n° 1.079/50 e 218,

§

zo

a

que

aludem

os

do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados.
Publique-se.
Brasília, emOJI., de~rbx.o

de..2Cd5 .

_.s<_€
EDUARDO

HA

Presid nte
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a, lavro e subscrevo a presente autuação.
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AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, autuo os documentos
que

se

seguem,

referentes

à

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,
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I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - A lista de presença registra na Casa o
comparecimento de 404 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.
11 - LEITURA DA ATA

O SR. FELIPE BORNIER, 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
111 -EXPEDIENTE

O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2o do art. 18

do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Passo a palavra para o PrimeiroSecretário, o Deputado Beto Mansur, para ler um comunicado.
O SR. BETO MANSUR (Bioco/PRB-SP. Sem revisão do orador.) - Nos
termos do art. 218, § 2°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
combinado com o art. 19 da Lei n° 1.079, de 1950, passo à leitura de denúncia em
desfavor da Exma. Sra. Presidente da República Dilma Vana Rousseff, apresentada
por Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior, e Janaina Conceição Paschoal, com
amparo na Lei n° 1.079, de 1950, recebida pelo Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de 2 de dezembro de 2015.
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"EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, DEPUTADO
EDUARDO CUNHA
'O princípio geral

a se observar é que '(. ..) não se

deve proceder contra a perversidade do tirano por
iniciativa privada, mas sim pela autoridade pública', dito
isto, reitera-se a tese de que, cabendo à multidão proverse de um rei, cabe-lhe também depô-/o, caso se tome
tirano ... ' (Santo Tomás de Aquino. Escritos Polfticos.
Petrópolis: Vozes, 2001. p. 25).
'Em todo país civilizado, há duas necessidades
fundamentais: que o poder legislativo represente o povo,
isto é que a eleição não seja falsificada, e que o povo
influa efetivamente sobre os seus representantes. ' (Rui
Barbosa. Migalhas de Rui Barbosa, org. Miguel Matos).
HÉLIO PEREIRA BICUDO, brasileiro,

casado,

Procurador de Justiça aposentado, portador da Cédula
Identidade RG n. 5888644, CPF n. 005.121418-00, Título
de Eleitor n. 148. 181.900. 124, com endereço na Rua José
Maria Lisboa, 1.356, apto 31, Jardim Paulista, São Paulo-

SP;

MIGUEL

REALE JÚNIOR,

brasileiro,

casado,

advogado, inscrito na OAB, Secção de São Paulo, sob n°.
21.135, CPF n. 020.676.928-87, Título de Eleitor n.
001.645. 780. 116, com escritório na Avenida Brigadeiro
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Faria Lima, 1.713, 4° andar, cj. 41, São Paulo (SP); e
JANAINA CONCEIÇÃO PASCHOAL, brasileira, casada,
advogada,

porladora

da

Cédula

de

Identidade

n.

24.130.055-1, CPF n. 195.295.878-48, Título de Eleitor n.
252.385.180.175, com endereço na Rua Pamplona,
1.119, conjunto 41, Jardim Paulista, São Paulo-SP; todos
cidadãos brasileiros, como comprovam as cerlidões
anexas, subscrevendo, ainda, esta petição, o advogado
FLAVIO

HENRIQUE

COSTA

PEREIRA,

brasileiro,

OABISP 131.364 e inscrito no CPF sob n° 173.800.18817, com escritório na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, na Rua Aguaçu, 171, Condomínio lpê, Sala M-5,
Alphavi/le Business, com fundamento nos arligos 51,
inciso I, e 85, incisos V, VI e VI!, da Constituição Federal;
nos arligos 4°, incisos V e VI; 9°, números 3 e 7; 1O,
números 6, 7, 8 e 9; e 11, número 3, da Lei 1.079150; bem
como no arligo 218 do Regimento Interno desta Egrégia
Casa, vêm apresentar DENÚNCIA em face da Presidente
da República, Sra. DILMA VANA ROUSSEFF, haja vista a
prática de crime de responsabilidade, conforme as razões
de fato e direito a seguir descritas, requerendo seja
decretada a perda de seu cargo, bem como a inabilitação
para exercer função pública, pelo prazo de oito anos.

3

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

37 47

.

\$--;..,

••

\<''OI\

~

r,J AUT
4J

:;: Al3

;r;
1

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
SEM SUPERVIS ~ . - -4~
Número Sessão: 378.1.55.0
Tipo: Deliberativa Ordinária- CO
~39 ói'-c
Data: 03/12/2015
Montagem:

Nesta oporlunidade, haja vista que a presente
denúncia congrega a oferlada em 1° de setembro do ano
corrente e seus aditamentos, desiste-se, expressamente,
do pedido anterior.
1 - Dos fatos:
O Brasil está mergulhado em profunda crise. Muito

embora o Governo Federal insista que se trata de crise
exclusivamente econômica, na verdade, a crise é polftica
e, sobretudo, MORAL.
O Governo Federal também tenta fazer crer que tal

crise pode se tornar institucional;

sugere que se

arrefeçam os ânimos, admitindo-se o quadro de horror
que se estabeleceu no país; porém, não há que se falar
em crise institucional. As instituições estão funcionando
bem e, por conseguinte, possibilitam sejam desvendados
todos os crimes perpetrados no coração do Poder.
O Tribunal Superior Eleitoral, em longo e minucioso

processo, tem apurado inúmeras fraudes, verdadeiros
estelionatos, encetados para garantir a reeleição da
Presidente da República, tendo o Ministro Gilmar Mendes
aduzido que, se soubesse, anteriormente, do que sabe na
atualidade, não estariam aprovadas as contas de
campanha da Presidente.
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Também o Ministro João Otávio de Noronha defendeu a
abertura de investigação referente à campanha da denunciada.
Foi assim que, no último dia 26 de agosto, o Tribunal
Superior Eleitoral decidiu reabrir o julgamento sobre as contas
de campanha da Presidente da República.
Em paralelo, o Tribunal de Contas da União (TCU)
assinalou flagrantes violações à Lei de Responsabilidade Fiscal,
as quais ensejaram Representação Criminal à Procuradoria
Geral da República, em petição elaborada pelo ora denunciante
Miguel Reate Júnior.
Essa 'notitia criminis' demonstra que a Presidente, que
sempre se apresentou como valorosa economista, pessoalmente
responsável pelas finanças públicas, deixou de contabilizar
empréstimos tomados de Instituições Financeiras públicas
(Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), contrariando, a
um só tempo, a proibição de fazer referidos empréstimos e o
dever de transparência quanto à situação financeira do país. Em
suma, houve uma maquiagem deliberadamente orientada a
passar para a nação (e também aos investidores internacionais)

a sensação de que o Brasil estaria economicamente saudável e,
portanto, teria condições de manter os programas em favor das
classes mais vulneráveis. Diante da legislação penal comum, a
Presidente incorrera, em tese, nos crimes capitulados nos
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arligos 299, 359-A e 359-C, do Código Penal, respectivamente,
falsidade ideológica e crimes contra as finanças públicas.
Em 26 de agosto do corrente ano, Ministro do TCU
noticiou à BBC que a/erlara a Presidente acerca das
irregularidades em tomo das chamadas pedaladas fiscais.
E, no último dia 07, o mesmo Tribunal, em decisão
histórica, inegavelmente técnica, rejeitou as contas do
Governo Di/ma, relativamente a 2014.
Na esteira do histórico processo do Mensalão,
Ação Penal Originária 470, em que restaram expostos os
planos de perpetuação no poder por parle do Parlido
Político ao qual a Presidente da República é filiada, foi
def/agrada a Operação Lava Jato, que em cada uma de
suas várias fases colhe pessoas próximas à Presidente,
desconstruindo a aura de profissional competente e
ilibada, criada por marqueteiros muito bem pagos.
Com efeito, a máscara da competência fora
primeiramente arranhada no episódio envolvendo a
compra da Refinaria em Pasadena pela Petrobrás. Por
todos os ângulos pelos quais se analise, impossível deixar
de reconhecer que o negócio, mesmo à época, se
revelava extremamente prejudicial ao Brasil. Segundo
consta, as perdas foram superiores a setecentos milhões
de reais.

6
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Na oportunidade, a Presidente da República era
presidente do Conselho da Estatal e deu como desculpa
um equívoco relativo a uma cláusula contratual.

A época,

muitos indagaram se essa suposta falha não infinnaria a
fama de competência e expertise na seara da energia,
porém, ninguém teve a audácia de desconfiar da
probidade da Presidente.
Mas, como se diz popularmente, Pasadena foi
apenas a ponta do "iceberg", pois a Operação Lava Jato
realizou verdadeira devassa em todos os negócios feitos
pela Petrobrás, constatando, a partir de colaborações
premiadas intentadas por Paulo Roberto Costa e Alberto
Youssef, que as obras e realizações propaladas como
grandes conquistas do Governo Di/ma não passavam de
meio para sangrar a promissora estatal que, atualmente,
encontra-se

completamente

descapita/izada

e

desacreditada, inclusive internacionalmente. Nas palavras
de um dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
comparado à Lava Jato, o Mensalão se transfonnou em
feito passível de ser julgado por Juizado de Pequenas
Causas.
Vale destacar que Paulo Roberto Costa era pessoa
muito próxima à Presidente da República, ao lado de
quem posou para várias fotografias em eventos públicos,
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tendo sido convidado para o casamento da filha da
Presidente, em cerimônia bastante reservada.
Para a infelicidade do país, os prejuízos havidos
com Pasadena ficaram pequenos diante do quadro de
descalabro que se descortinou. Reforça-se, a cada dia, a
convicção de que algumas empresas foram escolhidas
para serem promovidas internacionalmente e, a partir de
então, participando de irreais licitações, drenar a estatal,
devolvendo grande parte dos valores por meio de
propinas, ou de doações aparentemente lícitas.
Em outubro de 2014, ao prestar seu segundo
depoimento em colaboração, Alberto Youssef asseverou
que, dentre outras autoridades, a Presidente da República
tinha ciência do que acontecia na Petrobrás.
Em 25 de agosto do ano corrente, Youssef
reafirmou que Lula e Di/ma sabiam do esquema de
propinas, na Petrobrás. Em acórdão da lavra do Ministro
Dias Toffoli, exarado no Habeas Corpus de número
127.483/PR,

o Egrégio Supremo

Tribunal

Federal

confirmou a validade da colaboração premiada realizada
com Youssef
Por força das constatações da Operação Lava
Jato, foram presos o ex-Ministro José Dirceu, o extesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-dirigente da
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Petrobrás Nestor Cerveró, pessoas que a Presidente fazia
questão de reverenciar, até que negar os descalabros
ficasse impossível.
Apesar das investigações em andamento e diante
de fortes indícios de que muitas irregularidades haviam
sido praticadas, a denunciada seguiu discursando pelo
Brasil, reforçando a confiança nos dirigentes da estatal,
como a presidente Graça Foster. Aliás, durante todo o
processo eleitoral, a denunciada negou que a situação da
Petrobrás, seja sob o ponto de vista moral, seja sob o
ponto de vista econômico, era muito grave.
Com

efeito,

mesmo

com

todas

as notícias

veiculadas, a denunciada insistiu na estapafúrdia tese de
que as denúncias seriam uma espécie de golpe, mera
tentativa de fragilizar a Petrobrás, sempre destacando sua
expertise na área de economia e de energia, ou seja, a
Presidente dava sua palavra acerca da higidez da
empresa! Vale lembrar que a presidente da Petrobrás
deixou o cargo apenas em fevereiro de 2015, quando a
situação já era insustentável, no segundo mandato,
portanto.
Mas o quadro é ainda pior. A Operação Lava Jato
jogou luz sobre a promíscua relação havida entre o exPresidente Lula e a maior empreiteira envolvida no
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escândalo, cujo presidente já está preso, há um bom
tempo. Não há mais como negar que o ex-Presidente se
transformou em verdadeiro operador da empreiteira,
intermediando seus negócios junto a órgãos públicos, em
troca de pagamentos milionários por supostas palestras,
dentre outras vantagens econômicas.
Em julho de 2015, o Ministério Público Federal do
Distrito Federal, por força do trabalho do Núcleo de
Combate à Corrupção, iniciou investigação pela suposta
prática de tráfico de influência, por parte do ex-presidente
Lula, a fim de apurar favorecimento ao grupo Odebrecht,
no exterior.
Recentemente,

o Egrégio

Tribunal

Regional

Federal da 48 Região, por meio de acórdão prolatado pelo
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, nos
autos

do

Habeas

Corpus

de

número

503125866.2015.4.04.0000/PR, impetrado em benefício
do presidente da Odebrecht, denegou a ordem, aduzindo
que os fatos envolvendo a Petrobrás são notórios.

"O histórico do processo é extenso, não sendo
possível tal conclusão da análise crítica e exclusiva do
decreto prisional ora impugnado. Há critérios para a
decretação das prisões, os quais se fundam no art. 312
do Código de Processo Penal, reservadas, como já

lO
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ressaltado pela 8 8 Turma deste Tribunal, aos principais
atores da empreitada criminosa.
Assim, 'em um grupo criminoso complexo e de grandes
dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada aos
investigados que, pelos indfcios colhidos, possuem o
domínio do fato como os representantes das empresas
envolvidas no esquema de carlelização ou que exercem
papel imporlante na engrenagem criminosa'. (HC n°
501676317.2015.404.0000).

Ademais,

a

realidade

processual contradiz qualquer asserliva em sentido
contrário. Há delatores presos e não delatores em
liberdade. Bom exemplo é o caso do investigado e réu
Ricardo Ribeiro Pessoa, Diretor da UTC, que, mesmo
após a obtenção da liberdade provisória, decidiu, por
iniciativa própria, celebrar acordo de delação premiada.
Gerson de Mello Almada, dirigente da Engevix, mesmo
sem recorrer ao acordo de colaboração, admitiu a
existência de carlel, do pagamento de propinas e indicou
a parlicipação da Odebrecht no esquema. 3.4. Assim,
presentes os pressupostos para decretação da prisão
preventiva, seja por força do risco à instrução processual,
dada a existência de Indicativos que o paciente pretendeu
destruir provas, seja à ordem pública, ante a reiterada e
multiplicidade de condutas ilícitas praticadas por meio de
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pessoas jurídicas, as quais até hoje mantém contratos

com

a

administração

pública,

atuando

de

modo

organizado e cooperado para fraudar licitações, aferir
ganhos extraordinários,

bem como

risco

à

ordem

econômica.
Sobre este último aspecto, desnecessário gastar tinta,
porquanto basta abrir qualquer jornal para verificar os
prejuízos causados à Petrobrás, à economia nacional e as
severas consequências internacionais que a empresa e o
Estado estão na iminência de sofrer".
Os contornos de crime de responsabilidade ficam
mais salientes, quando se verifica que Lula é muito mais
do que um ex-Presidente, mas alguém que, segundo a
própria denunciada, lhe é indissociável e NUNCA SAIU
DO PODER.
De fato, antes de o candidato do PT para a eleição
de 2014 estar definido, quando perguntada acerca da
possibilidade de o ex-Presidente voltar, a atual Presidente
respondeu que ele (Lula) não iria voltar porque nunca
havia saído, frisando que ambos seriam indissociáveis.
Ora, se a Presidente era (e é) indissociável de Lula,
muito provavelmente, sabia que ele estava viajando o
mundo por conta

da

Construtora

Odebrecht,

que

coincidentemente sagrou-se vencedora para realizar
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muitas obras públicas, no Brasil e no exterior! Aliás, não
se podem desconsiderar as fortes acusações feitas pelos
empresários gaúchos, Aura e Caio Gorentzvaig, no
sentido de que Di/ma teria sido imposta a Lula por referido
grupo empresarial.
Recentemente, houve o vazamento de um relatório
do COAF, dando conta de que o ex-Presidente Lula teria
recebido quase TRINTA MILHÓES DE REAIS, boa parte
de empresas que contratam com o Governo Federal, por
supostas palestras. Pois bem, ao invés de mandar
investigar os estranhos recebimentos, a Presidente da
República, por meio de seu Ministro mais próximo,
mandou apurar o vazamento da informação, em mais um
sinal de que está disposta a tudo para proteger seu
antecessor.
A esse respeito, cumpre ressaltar a constante
defesa que a denunciada faz da figura do ex-presidente
Lula. Mesmo presentemente, objetivando lhe conferir
certa imunidade, estuda elevá-lo à condição de Ministro.
Elevar à condição de Ministro quem pode ter funcionado
como

operador

da

empreiteira

que

desfalcou

a

Petrobrás?! A Imprensa nacional, inclusive, noticia que a
Presidente Di/ma já passou o governo ao Ex-Presidente
Lula, em uma espécie de terceiro mandato! Um acinte!
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Independentemente de qualquer antecipação de
juízo sobre culpa, estando o presidente da Odebrecht
preso, sendo fato notório que o Presidente Lula lhe
prestava assessoria nos contratos firmados e mantidos
com o Poder Público, não seria caso, no mínimo, de a
Presidente

Oi/ma

Rousseff

afastar-se,

ao

menos

institucionalmente, de seu antecessor?
Necessário apontar que, apesar da edição da Lei
de Acesso à Informação, os montantes enviados para
Cuba e Angola receberam a chancela de sigilosos.
Estranhamente, as empresas tão bem representadas pelo
ex- Presidente, indissociável da atual Presidente, segundo
consta, conduziram obras nesses países!
Durante muitos anos, todos os brasileiros foram
iludidos com o discurso de que o ex-Presidente Lula seria
um verdadeiro promotor do Brasil, no exterior, um
propagandista que estaria prospectando negócios para as
empresas nacionais, no estrangeiro.
No entanto, conforme foram se descortinando os
achados da Operação Lava Jato, restou nítido que todo
esse cenário serviu, única e exclusivamente, para sangrar
os cofres públicos.
Existe a tese de que nada haveria contra a
Presidente da República. No entanto, os escândalos que
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se sucedem, de há muito, passam próximos a ela, não
sendo possível falar em mera coincidência, ou falta de
sorte. A Presidente da República faz parte desse plano de
poder. E os Poderes constituídos precisam, nos termos da
Constituição Federal, agir.
Não é exagero lembrar que, quando ainda era
Ministra da Casa Civil, a Presidente tinha como seu braço
forte a ex-ministra Erenice Guerra, que sempre se
encontra em situações questionáveis, sendo certo que,
mais recentemente, envolveu-se na Operação Zelotes,
referente à corrupção no Carf.
Como de costume, seja com relação a Erenice
Guerra, seja com relação a Graça Foster, seja com
relação a Nestor Cerveró, ou Jorge Zelada, a Presidente
agiu como se nada soubesse, como se nada tivesse
ocorrido,

mantendo

seus

assistentes

intocáveis

e

operantes na máquina de poder instituída, à revelia da lei
e da Constituição Federal.
Para espanto de todos, Edinho Silva, tesoureiro da
campanha da Presidente, apontado como receptor de
quase quatorze milhões de reais, é mantido no Governo,
no importante cargo de Ministro de Comunicação Social.
Poder-se-ia aduzir que fatos anteriores ao exercício
da Presidência da República seriam irrelevantes, como,
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por exemplo, a compra da Refinaria em Pasadena,
enquanto Di/ma Rousseff era Presidente do Conselho da
Petrobrás.
Todavia, fazer referência a esses acontecimentos se
revela preciso, não com o fim de obter responsabilização
por eles, mas com o intuito de evidenciar que a tese do
suposto desconhecimento se mostra insustentável. Fosse
um único fato, até se poderia admitir tratar-se de um
descuido, ou coincidência. Porém, estando-se diante de
uma verdadeira continuidade delitiva, impossível crer que

a Presidente da República não soubesse o que estava
passando a sua volta. E os crimes se estenderam a 2015,
ou seja, invadiram o segundo mandato!
Em outras palavras, antes do descortinar dos fatos
apurados na Lava Jato, até era crível que a compra de
Pasadena se tivesse dado por um erro relativo a uma
cláusula contratual. Entretanto, passado todo esse tempo,
com todos os escândalos que vieram à tona, tem-se que
Pasadena foi apenas mais um episódio e a estratégia de
"não sei, não vi" se revela modus operandi.
Renomados

juristas

proferiram

pareceres

favoráveis à instalação do processo de impeachment e à
perda do cargo da Presidente da República, sugerindo, no
entanto, que seus crimes de responsabilidade seriam de
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natureza culposa. Ao ver desses dignos estudiosos,
governante máxima teria sido apenas negligente

a

ao não

responsabilizar seus suba/temos.

Com todo respeito a esses nobres pareceristas,
com os quais ora se concorda acerca do cabimento e
procedência do impeachment, nesta oportunidade afirmase que tudo indica ter a denunciada agido com dolo, pois

a reiteração dos fatos, sua magnitude e o comportamento
adotado, mesmo depois de avisada por várias fontes, não

são compatíveis com mera negligência.
Reforça o entendimento de que

a Presidente da

República agiu com dolo o fato de ela sempre se mostrar
muito consciente de todas as questões afetas ao setor de
energia,

bem

como

aquelas

relacionadas

à

área

econômica e financeira. Ademais, além de ser economista
por formação, a dirigente máxima do País ocupou cargos
umbilicalmente relacionados ao setor de energia, não
sendo possível negar sua personalidade centralizadora.
Em análise bastante minuciosa, o jornalista, escritor e
polftico, Fernando Gabeira, mostra bem que só pode
alegar falta de elementos para o impeachment quem não
concatena os fatos.

O caso é grave e, por isso, lança-se mão de
medida drástica, extrema, porém, CONSTITUCIONAL.
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Apresentar esta denúncia constitui verdadeiro dever de
quem estudou minimamente o Direito, sobretudo em seus
ramos Constitucional, Administrativo e Penal. Golpe será
permitir que o estado de coisas vigente se perpetue.
Como bem ensinara o saudoso Ministro Paulo Brossard:

"O sujeito passivo do impeachment é a pessoa
investida de autoridade, como e enquanto tal. Só aquele
que pode ma/fazer ao Estado, como agente seu, está em
condições subjetivas de sofrer a acusação parlamentar,
cujo escopo é afastar do governo a autoridade que o
exerceu mal, de forma negligente, caprichosa, abusiva,
ilegal ou facciosa, de modo incompatível com a honra, a
dignidade e o decoro do cargo" (O lmpeachment. 3 8• ed.
São Paulo: Saraiva, 1992. p. 134).
Se esta Casa não tomar as providências cabíveis,

a tendência é realmente este terrfvel quadro se acirrar,
pois o Governo Federal já está movendo seus tentáculos
com o fim de mitigar a Lei Anticorrupção, objetivando,
novamente, favorecer as empresas que se encontram no
centro dos escândalos que assolam o país, como bem
diagnosticado pelo Eminente Jurista Modesto Carvalhosa,
em recentes artigos. Aliás, o mesmo Professor denunciou

a

condescendência

criminosa

da

Presidente

da

República, já em dezembro de 2014.
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Cumpre, ainda, chamar atenção para o grave fato
de o Governo Federal ter tentado constranger o TCU, por
meio de estranha entrevista coletiva de três Ministros de
Estado, em plena tarde de domingo!
Parte dos fatos, objeto do presente feito pode
constituir, além de crimes de responsabilidade, crimes
comuns. A Procuradoria-Gera/ da República já está de
posse de representação pelos crimes comuns contrários á

fé

pública

e

às

finanças

públicas.

Por

razões

desconhecidas dos ora subscritores, a representação
ainda não foi avaliada pelo Procurador Geral da
República, Dr. Rodrigo Janot, recém-reconduzido ao
cargo.
Todavia, a possível ocorrência de crime comum
não inviabiliza o processo por crime de responsabilidade.
Muito ao contrário, a existência de crimes comuns apenas
reforça a necessidade de se punir a irresponsabilidade.
Em primeiro lugar, tem-se que a Constituição
Federal, a lei e a doutrina não afastam a possibilidade de
dupla punição, por infração política e também penal, e,
em segundo lugar, diante da inércia da autoridade
competente para fazer apurar o crime comum, é ainda
mais legítimo rogar a esta egrégia Casa que assuma o
seu papel constitucional. É o que ora se requer.
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Centenas de juristas reunidos em tradicional
comemoração do dia 11 de agosto externaram a sua
indignação ao apoiar manifesto da lavra do eminente
jurisconsulto Flavio Flores da Cunha Bierrenbach.
Em 2015, em diversas oportunidades, a população
foi maciçamente às ruas, em números muito superiores
ao contingente de pessoas que se mobilizou em 1992.
Pouco antes da manifestação do dia 16 de agosto, ao
lado de outros tantos brasileiros, os três denunciantes
gravaram vídeo para o movimento Vem pra Rua,
convidando a população a se mobilizar.
O vídeo feito com o primeiro signatário, bem como

carta de sua autoria, lida por Rogério Chequer, um dos
líderes de tal movimento, evidencia que, de há muito,
estamos vivendo em uma falsa democracia, sendo certo

que o resgate da verdadeira se faz necessário.
O processo de impeachment visa à verdade real.

Os fatos ora narrados não limitam a atuação desta
Câmara e do Senado Federal, por conseguinte, desde
logo, pleiteia-se que sejam levadas em consideração as
revelações que ainda estão por vir. De todo modo, o que
já há apurado resta suficiente para deflagrar este
processo,

haja

vista

que

a

conduta

omissa

da

denunciada, relativa aos desmandos na PETROBRAS,
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restou mais do que comprovada, implicando a prática de
crime de responsabilidade nos termos do art. 9°, itens 3 e
7, que encerra as seguintes tipificações criminais:
'Art. 9° São crimes de responsabilidade contra a
probidade na administração:
(...)

3 - não tomar efetiva a responsabilidade dos seus
subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou
na prática de atos contrários á Constituição;
(.. .)

7 - proceder de modo incompatível com a
dignidade, a honra e o decoro do cargo. '
No entanto, os crimes de responsabilidade da
denunciada não se limitam àqueles atentatórios à
probidade na administração, pois, como a seguir restará
evidenciado,

sérias

lesões

ao

Orçamento

foram

perpetradas, seja pela edição de decretos não numerados
abrindo

crédito

suplementar,

sem

autorização

do

Congresso Nacional; seja pela prática das chamadas
pedaladas fiscais, com inequívoca maquiagem das contas
públicas.
Esse cenário é que fez nascer e se consolidar nos
brasileiros o desejo de ver sua Presidente impedida de
continuar administrando o País.
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Nada menos que 63% da população brasileira quer o
impeachment

de

Di/ma

Rousseff,

revela

pesquisa

CNT/MDA.
A realidade salta aos olhos! Ao contrário do que
prega a denunciada e aqueles que lhe são próximos,
notadamente o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o
único golpe que se praticou foi a reeleição da Presidente;
sem contar a sanha de seu partido de se manter no

poder.
Os crimes de responsabilidade de Difma Vana

Rousseff exigem uma resposta firme do Congresso
Nacional, em uma única direção, a do impedimento.
Registre-se,

por oportuno,

que,

embora

os

denunciantes já tenham ofertado anterior pedido de
impeachment contra a denunciada, inclusive aditando-o, é
certo que os fatos que se sucederam, após aquela
oportunidade, exigem nova denúncia para que se possa
consolidar, com ainda maior clareza, os crimes praticados
por Di/ma Rousseff, com destaque para a rejeição das
contas do Governo pelo Tribunal de Contas da União,
bem como a constatação de que as pedaladas invadiram
o

segundo

mandato,

caracterizando

inafastável

continuidade delitiva.
2 - Dos crimes de responsabilidade:
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2. 1.- Dos Decretos Ilegais. Crime do art. 1O, itens 4
e 6 da Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950.
A denunciada fez editar, nos anos de 2014 e 2015,
uma série de decretos sem número que resultaram na
abertura de créditos suplementares, de valores muito
elevados, sem autorização do Congresso Nacional.
Como se pode observar da tabela anexa, os
valores de créditos suplementares objeto de decretos não
numerados da denunciada foram da ordem de R$
18.448.483.379,00

(dezoito

bilhões,

quatrocentos

e

quarenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e três mil,
trezentos e setenta e nove reais).
Esses

decretos

foram

publicados

após

a

constatação, pelo Tesouro Nacional, de que as metas
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária Anual não haviam sido cumpridas, como
revelado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas Primárias do 5° Bimestre de 2014 do Tesouro
Nacional.
No Relatório consta, expressamente, que:
'11. Assim como o ocorrido com a grande parte dos
países, o cenário internacional teve significativa influência
sobre a economia brasileira. A redução do ritmo de
crescimento da economia brasileira afetou as receitas
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orçamentárias de forma que se faz necessário garantir
espaço fiscal para preservar investimentos prioritários e
garantir a manutenção da competitividade da economia
nacional por meio de desonerações de tributos. O nível
das despesas também foi influenciado por eventos não
recorrentes, como o baixo nível de chuvas e secas
verificadas em diversas regiões do País.
12. Nesse contexto, o Poder Executivo enviou ao
Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem n°
365, de 10 de Novembro de 2014, Projeto de Lei que
altera a LD0-2014 (PLN n° 3612014) no sentido de
ampliar a possibilidade de redução da meta de resultado
primário

no

montante

dos

gastos

relativos

às

desonerações de tributos e ao PAC. Ou seja, em caso de
aprovação do referido projeto, o valor que for apurado, ao
final do exercício, relativo a desonerações e a despesas
com o PAC, poderá ser utilizado para abatimento da meta
fiscal. O presente relatório já considera o projeto de lei em
questão, indicando aumento de R$70, 7 bilhões na
projeção do abatimento da meta fiscal. Isso posto, o
abatimento previsto, neste Relatório, é de R$106,0
bilhões, o que é compatível com a obtenção de um
resultado primário de R$10, 1 bilhões. (GRIFAMOS)
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A partir destas informações, resta claro que o
resultado das metas estabelecidas pela LDO (resultado
primário) não estava sendo cumprido pelo Governo
Federal, tanto que o resultado das metas de superávit
primário foi alterado por meio do mencionado PLN
3612014 (transformado na Lei n° 13.05312014) - projeto
esse apresentado no Congresso Nacional no dia 11 de
novembro de 2014, cuja mensagem ao Congresso foi
redigida em 5 de novembro de 2014, como consta da
proposição apresentada - que alterou a LD0/2014 (Lei
12.919!2013) e assim dispõe:
'LEI N° 13.053, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014
Altera a Lei n° 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2014.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° A Lei n° 12.919, de 24 de dezembro de
2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3° A meta de resultado a que se refere o art. 2°
poderá ser reduzida até o montante das desonerações de
tributos e dos gastos relativos ao Programa de Aceleração
do Crescimento -

PAC, cujas programações serão

identificadas no projeto e na Lei Orçamentária de 2014
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com o identificador de resultado primário previsto na
alínea "c" do inciso 11 do § 4° do art. 7° desta lei.
............ ....................... ..............................." (NR)
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2014; 193° da
Independência e 126° da República.'
A partir da aprovação desta lei a meta fiscal foi
reduzida em até R$67 bilhões, como se pode verificar da
mensagem ao PLN 3612014, que diz:
'EM n° 0020612014 MP
Brasília, 5 de Novembro de 2014
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Ao longo de 2014, foi revisada para baixo a
previsão de crescimento da economia brasileira para este
ano quando comparada à utilizada no início de 2013, para
elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes orçamentárias
de 2014. Esta revisão para baixo da previsão de
crescimento tem ocorrido em diversos países, levando
instituições e organismos internacionais a revisarem para
baixo a estimativa de crescimento da economia mundial
para este ano de 2014.
2. A redução do ritmo de crescimento da economia
brasileira afetou as receitas orçamentárias de forma que
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se faz necessário garantir espaço fiscal para preservar

investimentos prioritários e garantir a manutenção da
competitividade da economia nacional por meio de
desonerações de tributos. As políticas de incentivos
fiscais e a manutenção do investimento tornaram-se
imprescindíveis para minimizar os impactos do cenário
externo adverso e garantir a retomada do crescimento da
economia nacional.
3. Neste sentido, a proposta encaminhada consiste
em ampliar a possibilidade de redução do resultado
primário

no

montante

dos

gastos

relativos

às

desonerações de tributos e ao Programa de Aceleração
do Crescimento- PAC. Para isto, propõe-se a alteração
da Lei n° 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que
'Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências',
que estabelece no caput do art. 3° que a meta de
superávit primário poderá ser reduzida em até R$
67.000.000.000,00 (sessenta e sete bilhões de reais),
valores esses relativos às desonerações de tributos e ao
Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, cujas
programações serão identificadas no Projeto e na Lei
Orçamentária de 2014 com identificador de Resultado
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Primário previsto na alínea "c" do inciso 11 do § 4° do art.

7° desta Lei.
Diante do exposto, submeto à consideração de V.
Exa. a anexa proposta de projeto de lei que altera o caput
do art. 3° da Lei n° 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras
providências". (GRIFAMOS).
Portanto, resta comprovado que a denunciada,
desde o dia 5 de novembro de 2014, pelo menos, já tinha
conhecimento de que a meta de superávit primário
prevista na LDO não estava sendo cumprida, e que não
seria cumprida, pois foi apresentado projeto de lei para a
alteração

da

meta

do

resultado

primário,

o que

efetivamente ocorreu com a aprovação da lei, convertido
para a Lei n° 13.053, de 2014. Mesmo conhecendo a
impossibilidade de cumprir a meta fiscal, a denunciada,
após esta data, expediu os decretos constantes da tabela
anexa.
Em sede de Memorial, cuja cópia segue anexa, o
Procurador junto ao Tribunal de Contas da União, Dr.
Júlio Marcelo de Oliveira, claramente evidenciou a prática
do crime em questão: "Além das omissões intencionais na
edição de decretos de contingenciamento em desacordo
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com o real comportamento das receitas e despesas do

país, houve ainda edição de decretos para abertura de
créditos orçamentários
necessária

autorização

sem a prévia,
legislativa,

adequada

a

violando

e
Lei

Orçamentária Anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Constituição

da

República"

(gritos

no

a

original).

(GRIFA MOS)
Como deixa claro o parecer do ilustre Procurador, a
autorização deveria ser prévia!
A ilegalidade da conduta da denunciada se revela a
partir das proibições constantes do art. 167, V, da
Constituição Federal, e art. 4° da Lei Orçamentária Anual
-

LOA-2014 (Lei n° 12.952/2014).

O art. 167, inciso V, da Constituição Federal,
estabelece ser vedada a abertura de crédito suplementar

sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes. Esta autorização tem que
constar de lei específica (art. 165, § 8°, da Constituição
Federal) .
Com efeito, para a execução do orçamento em
determinado exercício financeiro, como regra, a lei de
diretrizes orçamentárias estabelece as balizas para o
manejo de verbas suplementares.

Em 2014,

a Lei

12.95212014, em seu artigo 4°, autorizou a abertura de
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----------------------------------------------------------------créditos

suplementares,

desde

que

as

alterações

promovidas "sejam compatíveis com a obtenção da meta
de resultado primário estabelecida para o exercício de
2014".
Ou seja, a abertura de crédito suplementar não
poderia ocorrer se houvesse incompatibilidade com a
meta estabelecida por lei. Como já demonstrado acima, a
propositura do PLN 3612014 é uma confissão de que a
meta não estava e não seria cumprida.
Diante deste

quadro,

cumpria

denunciada

à

atender ao quanto disposto no art. 9° da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000),
que dispõe:
"Arl. 9° Se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização

da

receita

poderá não

comporlar o

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o
Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitação

de

empenho

e

movimentação

financeira,

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes
orçamentárias".
Cita o arl. 167, § 5°, da Constituição Federal.
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Assim, nos termos da legislação

vigente, a

denunciada, após constatado o desatendimento

a meta

de resultado primário, inclusive por arrecadação a menor
em relação

às receitas

estimadas,

como admitido

expressamente em projeto de lei encaminhado ao
Congresso Nacional, tinha a obrigação legal de limitar os
empenhos e a movimentação financeira. Nos termos do
art. 4° da LOA/2014, à denunciada era defeso autorizar
qualquer valor de verba suplementar.
Porém, a conduta da denunciada foi contrária ao
que determina a lei. Editou decretos com ampla e vultosa
movimentação financeira, ampliando os gastos da União
com recursos suplementares, quando estava vedada esta
ação.
Não bastasse o ocorrido no ano de 2014, a mesma
conduta da denunciada foi praticada no ano de 2015.
Assim é que a denunciada, no ano de 2015,
assinou os seguintes decretos sem número:
Em 2710712015 -Decreto sln°
Tipo de Financiamento:
Superávit Financeiro: R$ 703.465.057,00;
Excesso de Arrecadação: R$ 7.000.000,00;
Anulação

de

Dotações

Orçamentárias:

R$

36.048.917.463,00.

31

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

_co.

~f·;)

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
SEM SUPERV
Número Sessão: 378.1.55.0
Tipo: Deliberativa Ordinária- CO
$\.~-:-:'1
Data: 03112/2015
Montag :~ .. --~

Em 27i07i2015 -

Decreto sin°

Superávit Financeiro: R$ 56.550.100,00;
Anulação

de

Dotações

Orçamentárias:

R$

1. 572.969.395,00.
Em 27i07i2015- Decreto sin°
Superávit Financeiro: R$ 666. 186.440,00;
Excesso de Arrecadação: R$ 594.113.666,00;
Anulação

de

Dotações

Orçamentárias:

R$

441.088.922,00.
Em 27107i2015- Decreto sin°
Excesso de Arrecadação: R$ 365. 726, 00;
Anulação

de

Dotações

Orçamentárias:

R$

29.557.106,00.
Em 20i08i2015- Decreto sln°
Superávit Financeiro: R$ 1.370.419, 00;
Anulação

de

Dotações

Orçamentárias:

R$

55.236.212.150,00 reais.
Em 2010812015- Decreto sln°
Superávit Financeiro: R$ 231.412.685,00;
Excesso de Arrecadação: R$ 262.173.117,00;
Anulação

de

Dotações

Orçamentárias:

R$

106.683.043,00.
Subtotal:
Superávit Financeiro: R$ 1.658.984. 701 ,00;
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Excesso de Arrecadação: R$ 863.652.509,00;
Anulação

de

dotações

orçamentárias:

R$

93.435.428.079, 00.
Subtotal (A+B): R$ 2.522.637.210,00.
Total (A+B+C) : R$ 95.958.065.289,00.
Referidos decretos, cuja publicação no Diário
Oficial

da

União

encontra-se

comprovada

pelos

documentos anexos, importam dotação orçamentária
concernente a suposto superávit financeiro e excesso de
arrecadação, na ordem de R$ 2,5 bilhões (R$ 95,9 bilhões
menos R$ 93,4 bilhões).
Todavia, esse superávit e excesso de arrecadação
são artificiais, pois, conforme se pode verificar a partir do
PLN n° 5/2015, encaminhado ao Congresso Nacional em
22 de julho de 2015, o Poder Executivo já reconhecera
que as metas estabelecidas na Lei de
Orçamentárias,

Lei

n°

13.08012015,

não

Diretrizes
seriam

cumpridas.
Ora, o art. 4° da Lei 13.115, de 2015, Lei
Orçamentária Anual de 2015, é expresso em prever que a
abertura de créditos suplementares seja compatível com a
orientação da meta de resultado primário, tal como
previsto na LOA de 2014.
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Data venia, o PLN 512015 é límpido em dizer que a
meta fixada não está sendo atendida, pois seu objetivo é,
exatamente, reduzir as metas estabelecidas na LDO e na
LOA.
A confissão deste crime encontra-se na Mensagem
ao Congresso Nacional deste PLN 05/2015, que diz:
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1.

Encaminhamos, para apreciação de

Excelência, proposta de Projeto de Lei alterando

Vossa

a Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2015, particularmente
em relação às metas fiscais.
2.

A

previsão

de

crescimento

da

economia

brasileira para o ano de 2015 foi revisada para baixo nos

meses seguintes à publicação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2015.
3. A redução do ritmo de crescimento da economia
brasileira afetou as receitas orçamentárias, tomando
necessário

garantir espaço

realização

das

despesas

fiscal

adicional para

obrigatórias

e

a

preservar

investimentos prioritários. De outra parte, não obstante

o

contingenciamento de despesas já realizado, houve
significativo

crescimento

das

despesas

obrigatórias

projetadas.
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4.
frustação

.

Desse modo, considerando os efeitos de
de

receitas

e

de

elevação

despesas

obrigatórias, o esforço fiscal já empreendido não será
suficiente, no momento, para a realização da meta de
superávit primário para o setor público não financeiro
consolidado

estabelecida

na

Lei

de

Diretrizes

Orçamentária.

5. Nesse sentido, propomos a revisão da meta
fiscal originalmente definida, associada à adoção de
medidas

de

natureza

contingenciamento

de

tributária
despesas

e
que,

de
uma

novo
vez

implantadas, proporcionarão os meios necessários à
continuidade do ajuste fiscal em curso.
6. A esse respeito, merece destaque a ampliação
dos esforços dirigidos ao combate à evasão e à
sonegação de tributos, bem como a adoção de medidas
que privilegiem a recuperação de créditos nas instâncias
administrativa

e judicial e

incremento das

receitas

de

outras

tributárias,

voltadas

ao

contribuições e

demais receitas. De outra parte, há limitado espaço para
medidas de limitação de empenho e de movimentação
financeira, sem que se ocasione acentuado prejuízo à
continuidade de inúmeras ações essenciais em curso,
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cujo sobrestamento, em uma análise de custo-benefício,
implicaria maiores consequências para a sociedade.
l.Por certo, a meta de resultado primário encerra
conteúdo de disciplina fiscal do

Estado Brasileiro,

consentâneo com os ditames da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Entretanto, ela não deve ser vista como um fim em
si mesmo, admitindo-se que, uma vez esgotados os
mecanismos de ampliação da receita e os meios de
limitação de despesas, se proponha, justificadamente, a
sua alteração, tendo por base o pressuposto da
transparência que deve orientar a gestão fiscal.
8.

Nesse

sentido,

a

sugestão

encaminhada

consiste em propor como meta um resultado primário do
setor público consolidado equivalente a R$ 8, 7 bilhões,
sendo R$ 5, 8 bilhões a cargo dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade. Ainda assim, diante do cenário de incerteza
quanto à efetividade da arrecadação decorrente das
referidas medidas tributárias e concessões e permissões,
a proposta define que será reduzido o resultado proposto,

caso os efeitos de arrecadação das referidas medidas,
incluindo algumas em tramitação no Congresso Nacional,

se frustrem.
9. Diante do exposto, submetemos à consideração
de Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei
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que altera o art. 2° da Lei n° 13.080, de 2 de janeiro de
2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras
propostas.
Os decretos acima transcritos foram editados e

publicados após a data de propositura do PLN 512015, do
Congresso Nacional, o que revela o dolo da denunciada!
Idênticas as condutas nos anos de 2014 e 2015!
As condutas acima descritas constituem inegável

crime de responsabilidade, nos termos do art. 1O da Lei
1.079150, especificamente nos seguintes itens:
'Art. 10. São crimes de Responsabilidade contra a
Lei Orçamentária:
4) Infringir, patentemente, e, de qualquer modo,
dispositivo da Lei Orçamentária; 6) Ordenar ou autorizar a
abertura de crédito em desacordo com os limites
estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na
Lei Orçamentária ou na de Crédito Adicional ou com
inobservância de prescrição legal'.
Ora, a denunciada, por meio dos decretos acima
mencionados, autorizou, nos anos de 2014 e 2015, a
abertura de crédito com inobservância à LOA e à
Constituição Federal, justamente por permitir a abertura
de recursos suplementares quando já se sabia da
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inexequibilidade das metas de superávit estabelecidas por
lei, como demonstrado acima.
Sua conduta criminosa é inequívoca, sendo certo
que o Colendo TCU já reconheceu ser ilegal esta prática
nos autos do TC-005.335/2015-9, nos seguintes termos:
"17.1.2. Abertura de créditos suplementares, entre
511112014 e 1411212014, por meio de Decretos Não
Numerados 14028, 14029, 14041, 14042, 13060, 14062 e
14063, incompatíveis com a obtenção da meta de
resultado primário então vigente, em desacordo com o art.
4° da Lei Orçamentária Anual de 2014, infringindo por
consequência o art. 167, inc. V, da Constituição Federal, e
com a estrita vinculação dos recursos oriundos do
excesso de arrecadação ou de superávit financeiro,
contrariando o parágrafo único do art. 8° da Lei de
Responsabilidade Fiscal."
Esta constatação diz respeito às práticas ilegais
intentadas pela denunciada no ano de 2014. E, ainda
assim, ela reiterou em 2015! O caso é grave!
Em resumo, a mensagem do Poder Executivo
confirma

que

a

frustração

nas

expectativas

de

arrecadação e o aumento de despesas impediram o
cumprimento das metas e a denunciada criou e continua
criando despesas suplementares enquanto as metas
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vigentes estão comprovadamente desatendidas, o que
infringe os artigos 167, § 5° da Constituição Federal, art.
4° da

LOA/2014 e LOA/2015, e art.

9° da

Lei

Complementar 10112000.
Inegável, portanto, que a infringência às leis
orçamentárias é patente, contumaz e reiterada, o que
perfaz o tipo do a1t. 10, 4, da Lei 1.079150.
Ainda, estas mesmas condutas importam crime de
responsabilidade nos termos do item 6, do art. 1O, da Lei
dos Crimes de Responsabilidade, pois Di/ma Vana
Rousseff, no exercício da Presidência da República,
autorizou a abertura de crédito sem fundamento na Lei
Orçamentária e com inobservância de prescrição legal.
Nota-se, à toda evidência, que a publicação destes
decretos já seria, isoladamente, suficiente para ensejar o
afastamento da Presidente da República, mas, as
ilegalidades foram além, conforme restará evidenciado.
2.2.- Das Práticas Ilegais de Desinfonnações
Contábeis e Fiscais - As chamadas pedaladas fiscais
Conforme apurado pelo Tribunal de Contas da
União,

em

processo

ainda

em

andamento

(TC

021.643/2014-8}, durante os anos de 2011 e 2014 a
contabilidade da União não espelha a realidade das
contas

públicas

-

o

que

afronta

a

necessária
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transparência - , em razão da prática de diversas
maquiagens contábeis que ficaram conhecidas como
"pedaladas fiscais".
Essa conduta revela que os princípios inspiradores
de Maquiavel estão presentes no Governo Federal, na
medida em que os fins justificaram os meios, pois o
objetivo único e exclusivo das "pedaladas" foi, e ainda é,
forjar uma situação fiscal do país que inexiste, sem o
temor de afrontar a lei para chegar ao resultado esperado.
Do incluso parecer do eminente Procurador Júlio
Marcelo de Oliveira, do Ministério Público no Tribunal de
Contas da União, emitido nos autos do processo n° TC
021.64312014-8, confere-se que foram praticadas as
seguintes ilegalidades:
A) Não registro no rol dos passivos da União na
Dívida Uquida do Setor Público valores devidos pela
União ao Banco do Brasil relativos a equalização de juros
e taxas de safra agrícola;
B) Não registro no rol dos passivos da União na
Dívida Líquida do Setor Público valores devidos pela
União ao Banco do Brasil relativos a créditos a receber do
Tesouro Nacional em razão de títulos de créditos não
contabilizados;
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C) Não registro no rol dos passivos da União na
Dívida Líquida do Setor Público valores devidos pela
União ao BNDES relativos à equalização de juros do
Programa de Sustentação do Investimento (PSI);
D) Não registro no rol dos passivos da União na
Dívida Líquida do Setor Público valores devidos pela
União ao Banco do Brasil referentes a passivo da União
junto ao FGTS em razão do Programa Minha Casa Minha
Vida;
E)

Incorreta

apresentação

dos

cálculos

do

resultado primário das contas do Governo em decorrência
de dispêndios ocorridos no âmbito do Bolsa Família, do
Abono Salarial e do Seguro Desemprego, bem como os
dispêndios relativos à equalização de taxa de juros da
safra agrícola e créditos não lançados junto ao Banco do
Brasil.
Ainda, essa incorreção também se revelou em
razão do não lançamento da variação dos saldos da
dívida da União junto ao FGTS relativos ao Programa
Minha Casa Minha Vida e recursos não repassados pela
União e que estão registrados em referido fundo junto à
União, bem como junto ao BNDES no âmbito do
Programa de Sustentação do Investimento (PSI);
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F) Realização de operações ilegais de crédito por
meio da utilização de recursos da Caixa Econômica
Federal para

a realização de pagamentos de dispêndios

de responsabilidade da União no âmbito do Programa
Bolsa Família;
G) Realização de operações ilegais de crédito por
meio de utilização de recursos da Caixa Econômica
Federal para a realização de pagamentos de dispêndios
de responsabilidade da União no âmbito do SeguroDesemprego e do Abono Salarial;
H) Realização de operações ilegais de crédito por
meio de adiantamentos concedidos pelo FGTS ao
Ministério das Cidades no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida, através da Caixa Econômica Federal;
I) Realização de operações ilegais de crédito por
meio de utilização de recursos do BNDES no âmbito do
Programa de Sustentação do Investimento (PSI);
J) Pagamentos de dívidas da União no âmbito do
Programa

Minha

Casa

Minha

Vida sem a

devida

autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de
Créditos Adicionais;
K) Atrasos nos repasses de recursos aos Estados e
Municípios em decorrência da exploração de gás, petróleo
e recursos hídricos (Lei 7.990/89); da contribuição social

42

3785

3786

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

6

.v~~~

(gA~;

~\t~/o/

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
SEM SUPERVIS
Número Sessão: 378.1.55.0
Tipo: Deliberativa Ordinária- CO
>~n~~~
Data: 0311212015
Montagem:

do salário-educação (art. 212, § 5° da Constituição
Federal) e nos repasses de recursos ao Instituto Nacional
de Seguro Social.
Importante esclarecer que a denúncia ofertada pelo
Ministério Público no TCU foi acolhida pelo Tribunal de
Contas da União em acórdão datado de 15 de abril de
2015.
Estas operações ilegais caracterizam crime de

responsabilidade, nos termos do artigo 11, itens 2 e 3, da
Lei 1.079150.
Com efeito, a União realizou operações de crédito
ilegais a partir do não repasse de recursos a entidades do
sistema financeiro nacional controladas pela própria

União.
Tal prática se deu a partir de adiantamentos
realizados pela Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil,

em

diversos

programas

federais

de

responsabilidade do Governo Federal.
Como

é

cediço,

adiantamentos

de

recursos

realizados por entidades do sistema financeiro constituem
efetiva operação de crédito, notadamente para fins da Lei
de Responsabilidade Fiscal, que assim define o instituto
(art. 29, 111):
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'Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar,
são

adotadas

as

seguintes

definições:/

111 - operação de crédito: compromisso financeiro
assumido em razão de mútuo, abertura de crédito,
emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda
a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e
outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros;'
Os adiantamentos foram realizados através da
seguinte operação:
A União contratou a Caixa Econômica Federal e o
Banco

do

Brasil como

operadores

de

programas

desenvolvidos pelo Governo Federal. Para tanto, deveria
repassar, diretamente da conta do Tesouro, os recursos
necessários para a efetivação dos programas a cada mês,
mais precisamente, teria a obrigação de transferir para as
instituições financeiras os valores relativos à equalização
de juros, aos dispêndios e às transferências legais dos já
mencionados programas de governo.
Porém, deixou de operar essas restituições e as
entidades do sistema financeiro contratadas realizaram os
pagamentos aos beneficiários com recursos próprios e,
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consequentemente, promoveram a constituição de crédito
em seu

favo1~

contra a União.

Este procedimento, a toda evidência, constitui
modalidade de mútuo, ou operação assemelhada, a
configurar operação de crédito nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Ocorre que o art. 36 da Lei de Responsabilidade
Fiscal proíbe a realização de operação de crédito entre
uma instituição financeira estatal e o ente da Federação
que

a controla, na qualidade de beneficiário do

empréstimo.
Ora não foi o ocorrido, eis que as instituições que
concederam crédito, como é público e notório, são
controladas pela própria União.
Logo, a operação de crédito realizada entre as
instituições financeiras e a União foram ilegais!
Neste ponto, destacamos o seguinte trecho do
parecer da Procuradoria do TCU:
'Não há dúvida de que, nos casos em que a
instituição financeira efetua, com recursos próprios,
pagamento de despesas de responsabilidade da União,
esta assume o compromisso financeiro de repassar
àquela os recursos federais correspondentes, acrescidos
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dos encargos financeiros eventualmente acordados entre
as partes.
Não é à toa, pois, que as instituições financeiras
públicas inspecionadas na fiscalização empreendida pela
SecexFazenda registraram, em seus ativos, os valores

a

receber do Tesouro Nacional referentes aos pagamentos
de despesas de responsabilidade do Governo Federal'.
(GRIFO NO ORIGINAL)
Importante consignar que as entidades do sistema
financeiro estavam autorizadas a funcionar apenas como
operadores do programa, não como agente financiador
(Art. 9° da Lei 11.977/2009 -

Minha Casa, Minha Vida,

por exemplo).
Sobre essa operação, ao receber a representação
oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU, assim
entendeu a Corte de Contas:
23. No caso das despesas referentes ao bolsa
família, ao seguro-desemprego e ao abono salarial,
verificou-se que, ao longo de 2013 e dos sete primeiros
meses de

2014

(jan.

a ju/.12014), abrangidos na

fiscalização, a Caixa Econômica Federal utilizou recursos
próprios

para

o

pagamento

dos

benefícios

de

responsabilidade da União.
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Na verdade, conforme demonstram as tabelas
constantes do relatório de fiscalização, as contas de
suprimento desses programas na Caixa passaram a
disponibilízar

um

crédito

assemelhado

ao

cheque

especial, porquanto seus saldos, ao longo do período
fiscalizado, foram quase sempre negativos.
24. De acordo com informações fornecidas pelo
Departamento de Supervisão Bancária do BACEN, o
saldo total desses passivos ao final do mês de agosto de
2014 era de R$ 1,74 bilhão, assim composto: (i) Bolsa
Família: R$ 717,3 milhões; (ii) Abono Salarial: R$ 936,2
milhões; e (iii) Seguro-Desemprego: R$ 87 milhões.
25. Com relação ao PMCMV, os orçamentos

aprovados desde o ano de 2010, bem como o projeto
para o ano de 2015, previam que as despesas com as
subvenções

econômicas

desse

programa

seriam

financiadas com recursos da chamada 'fonte 100', que
representa recursos livres e ordinários arrecadados pelo
Tesouro ao longo do respectivo exercfcio financeiro.
26. Entretanto, o pagamento dessas subvenções
de responsabilidade da

União

vem ocorrendo por

intermédio de aditamentos concedidos pelo FGTS, na
forma autorizada pelo art. 82-A da Lei n° 11.97712009,
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utilizando-se a fonte de recursos 'operação de crédito
interna'.
27. Desse modo, do montante de R$ 7,8 bilhões
despendidos com subsídios concedidos no programa
entre 2009 e 2014, apenas R$ 1,6 bilhão foi repassado
pela

União

ao

FGTS,

conforme

atestam

dados

encaminhados pela CAIXA. Ou seja, dos R$ 7, 8 bilhões
que deveriam ter sido pagos aos mutuários, apenas R$
1,6 bilhão foi desembolsado pela União, sendo que o
restante, no montante de R$ 6,2 bilhões, foi pago com
recursos do FGTS, a título de adiantamento.
28.

Note-se

que,

nesse

caso

específico,

o

pagamento de dívidas pelo FGTS deu-se sem a devida
autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de
Créditos Adicionais, requerida no art. 167, inciso 11, da
Constituição da República e o art. 5°, § 1°, da LRF,
caracterizando a execução de despesa sem dotação
orçamentária.
29.

Quanto

ao

pagamento

das

despesas

correspondentes à subvenção econômica de equalização
de taxa de juros no âmbito do Programa de Sustentação
do Investimento (PSI), que era feito semestralmente, os
atrasos começaram no 2° semestre de 2010, sendo que,

a partir de então, até o 1° semestre de 2014, não houve
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mais nenhum repasse da União ao BNDES atinente a tal
dispêndio.
30. Em 10 de abril de 2012, quando o saldo a
pagar devido pela União montava a R$ 6, 7 bilhões, foi
editada a Portaria 12212012, prorrogando por 24 meses o
prazo para pagamento das dividas. A tabela 15 do
relatório precedente mostra que, sem a postergação
estabelecida na mencionada portaria, em junho de 2014,

o saldo a pagar com a equalização da taxa de juros
montaria a R$ 19, 6 bilhões.
31. Todavia essas movimentações financeiras e
orçamentárias acarretaram, evidentemente, o surgimento
de passivos do Governo Federal junto à Caixa, ao FGTS
e ao BNOES, em cujos balanços constam devidamente
registrados tais haveres, a débito do Tesouro Nacional.
Ou seja, no bojo dessas operações, créditos foram
efetivamente auferidos pela União, à margem da Lei
Complementar 10112000 (LRF).
32. Uma vez caracterizados como operações de
crédito, tais procedimentos violam restrições e limitações
impostas pela LRF.
33. Primeiro, porque, no que se refere aos recursos
disponibilizados pela Caixa e pelo BNDES, envolvem
instituições financeiras públicas controladas pelo ente
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beneficiário dos valores, contrariando o art. 36 da LRF,
segundo o qual é 'proibida a operação de crédito entre
uma instituição financeira estatal e o ente da Federação
que

a controle, na qualidade de beneficiário do

empréstimo'.

Depois,

porque

não

atendem

às

formalidades requeridas no art. 32 da referida lei, em
especial a necessidade de prévia e expressa autorização
no texto da lei orçamentária para sua contratação,
estabelecida no inciso I do § 1o do referido artigo. E,
ainda, porque, circunstancialmente, infringem a vedação
do art. 38, inciso IV, alínea "b", da Lei, que proíbe a
contratação de crédito por antecipação de receita no
último mandato do Presidente da República.
34. Assim, com relação a esse ponto, devem ser
acolhidos

os

apresentados

encaminhamentos
resumidamente

a

da

SecexFazenda,

seguir:'

(TC

No

02164312014-8- Voto Ministro José Múcio- GRIFAMOS)
O voto profelido pelo Ministro José Múcio explícita,

de forma inquestionável, as ilegalidades praticadas pelo
Governo

Federal,

destacando-se

que

as

práticas

adotadas não foram meros atrasos, mas sim expediente
reiterado, gerando passivos acumulados, notadamente
junto à Caixa Econômica Federal.
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Chegou-se ao ponto de deixar de repassar ao
BNDES os valores devidos em razão do Programa de
Sustentação do Investimento -

PSI pelo período de 4

(quatro) anos.
Mais à frente, afirma o ilustre relator do TCU:
56. De fato, ainda não compreendo como é que
dezenas de bilhões de reais em passivos da União
tornaram-se imperceptíveis ou indiferentes aos olhos do
Banco Central, não obstante constatarem devidamente
registrados nos ativos das instituições credoras e terem
sido rapidamente f/agrados pelos auditores do TCU.
57. Afinal, se as dívidas que escaparam ao controle

do Banco Central tivessem sido detectadas desde o seu
surgimento, as irregularidades apontadas neste processo
provavelmente não ganhariam grandes proporções nem
se estenderiam por tanto tempo.
58. Observo que a responsabilidade da autoridade
monetária de apurar os resultados fiscais da União é
derivada das leis de diretrizes orçamentárias e fixada pelo
próprio Governo, mediante indicação do Presidente da

República, que detém

o poder hierárquico, grifou-se.

Dentre as operações de créditos ilegais realizadas
pela denunciada merece destaque aquela concernente à
equalização de juros do Plano Safra.
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No Acórdão 0825, de 2015, do Tribunal de Contas da
União, nos autos do Processo TC 021.64312014-8, consta
do

voto

do

Ministro

José

Múcio,

aprovado

por

unanimidade:
'116. As equalizações, como já evidenciado pelos
itens

90

a

95

desta

instrução,

são

despesas

orçamentárias correntes que devem ser pagas ao longo
do processo de execução do orçamento. Ou seja, esperase que o devedor, a União, efetue, periodicamente, o
pagamento das equalizações ao respectivo credor, entre
parênteses, o Banco do Brasil.
117. Quando, no entanto, referidos pagamentos
não são efetuados e, ao estoque da respectiva dívida,
passam a ser apropriados juros, não há dúvida de que o
credor está concedendo uma espécie de financiamento ao
devedor.
118. Desse modo, como determina a metodologia
de apuração 'abaixo da linha', nos parece que estão
plenamente atendidos os critérios estabelecidos pela
metodologia 'abaixo da linha ' para o registro de tais
passivos

na

DLSP,

uma

vez

que:

(i)

existe

o

financiamento concedido pelo Banco do Brasil à União; (ii)
os montantes já são devidos pela União ao Banco do
Brasil -

ora, se não são devidos,

por que são
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apropriados juros aos respectivos estoques; e (iii) os
valores

estão

registrados

no

ativo

da

instituição

financeira. '
No caso deste programa, há prova inquestionável
das pedaladas fiscais no ano de 2015, através das
demonstrações contábeis do Banco do Brasil do 1°
Trimestre de 2015, em que consta

a evolução dos valores

devidos pelo Tesouro Nacional a tal instituição financeira
em aproximadamente 20% (vinte por cento) do montante
devido em dezembro de 2014. É que no 4° balanço
trimestral de 2014 a divida sob esta rubrica era de R$
10,9 bilhões, passando para R$ 12,7 bilhões em 31 de
março de 2015.
Aliás,

é

da

própria

nota

de

rodapé

da

demonstração contábil, às fls. 87 e 88, que consta a
confissão do crime praticado, nos seguintes termos: 'As

transações com o Controlador referem-se às operações
de alongamento de crédito rural (Nota 11a), equalização de taxas -

Tesouro Nacional
safra agrícola, títulos

e créditos a receber do Tesouro Nacional'.
Não

bastasse,

com

a

divulgação

das

demonstrações contábeis do Banco do Brasil do primeiro
semestre de 2015, chega-se à prova

de que as

ilegalidades do Governo Federal em relação ao Plano
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Safra se estenderam até junho de 2015, pois o valor
devido ao Tesouro Nacional por equalização da taxa de
juros pelo Plano Safra alcança a cifra de R$ 13,4 bilhões.
Ou seja, apenas com o Banco do Brasil, graças a
um único programa, as pedaladas fiscais no ano de 2015
foram de mais de R$ 3 bilhões.
Em relação às provas das ilegalidades aqui
narradas, junta-se a esta denúncia mídia digital em que
constam

todas

os

pareceres

técnicos

do

TCU

reconhecendo as ilegalidades. Nem se diga que o
processo em questão ainda não foi analisado pela Corte
de Contas, pois esta faz apuração em sua esfera de
competência, não sendo condição para o reconhecimento
de crime de responsabilidade pela denunciada. As provas
ora carreadas, juntamente com aquelas que abaixo se
pleiteiam, por não estarem acessíveis aos denunciantes
neste momento, são suficientes para a prova dos fatos
alegados.
Constatada essa ilegalidade, a prática de crime de
responsabilidade é inequívoca, porquanto determina a
Constituição Federal, em seu artigo 85:
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente

da

República

que

atentem

contra

a

Constituição Federal e, especialmente, contra:
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I - a existência da União;

11 - o livre exercfcio do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário,

do

Ministério

Público

e

dos

Poderes

constitucionais das unidades da Federação;

111 - o exercício dos direitos polfticos, individuais e
sociais;
IV- a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI- a lei orçamentária;
VI/ - o cumprimento das leis e das decisões
judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em
lei especial, que estabelecerá as normas de processo e
julgamento.
A Lei 1. 079150 dá concretude material e formal a
esse dispositivo constitucional, estatuindo, em seu artigo

Art. 4° São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente

da

República

que

atentarem

contra

a

Constituição Federal, e, especialmente, contra:
I -A existência da União;

11 - O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados;
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111 - O exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais:
IV- A segurança interna do país:
V - A probidade na administração;
VI - A lei orçamentária;
VI/ - A guarda e o legal emprego dos dinheiros
públicos;
VIII - O cumprimento das decisões judiciárias
(Constituição, artigo 89).
Tanto a Constituição Federal, assim como o artigo
4°. da Lei 1. 079/50, dizem ensejar o impedimento do
Presidente da República o fato de este atentar contra a
probidade na Administração e contra a lei orçamentária.
No entanto, por força de alterações ocasionadas
pela Lei 10.028100, a clareza da ocorrência do crime de
responsabilidade resta ainda maior. De fato, a lei em
apreço (que foi editada para melhor proteger os valores
tutelados pela Lei de Responsabilidade Fiscal), alterou o
artigo 10 da Lei 1.079, o qual passou a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 1O. São crimes de responsabilidade contra a lei
orçamentária:
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1- Não apresentar ao Congresso Nacional a
proposta do orçamento da República dentro dos primeiros
dois meses de cada sessão legislativa;
2 - Exceder ou transportar, sem autorização legal,

as verbas do orçamento;

3 - Realizar o estorno de verbas;
4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo,
dispositivo da lei orçamentária;
5) deixar de ordenar a redução do montante da

dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei,
quando o montante ultrapassar o valor resultante da
aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal;
(Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)
6) ordenar ou autorizar

a abertura de crédito em

desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado
Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de
crédito adicional ou com inobservância de prescrição
legal; (Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)

7) deixar de promover ou de ordenar na fonna da
lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de
reserva para anular os efeitos de operação de crédito
realizada com inobservância de limite,

condição ou

montante estabelecido em lei; (Incluído pela Lei n°
10.028, de 2000)
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8) deixar de promover ou de ordenar a liquidação
integral de operação de crédito por antecipação de receita
orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais
encargos, até o encerramento do exercício financeiro;
(Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)
9) ordenar ou autorizar, em desacordo com

a lei, a

realização de operação de crédito com qualquer um dos
demais entes da Federação, inclusive suas entidades da
administração indireta, ainda que na forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contrafda
anteriormente; (lnclufdo pela Lei n° 10.028, de 2000)

1O) captar recursos a título de antecipação de
receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda
não tenha ocorrido; (Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)
11) ordenar ou autorizar

a destinação de recursos

provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa
da prevista na lei que a autorizou; (Incluído pela Lei n°
10.028, de 2000)
12) realizar ou receber transferência voluntária em
desacordo com limite ou condição estabelecida em lei.
(Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)'.

É importante consignar que o simples fato de ter a
Presidente descumprido os comandos dos arts. 36 e 38
da Lei de Responsabilidade Fiscal já seria suficiente para
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caracterizar o crime de responsabilidade, mas, como ela
descumpriu dispositivos claramente descritos na Lei n°
1.079/50, também está sujeita às consequências do
impeachment, segundo pontifica autorizada doutrina:
'A recentíssima Lei 10.028, de 19 de outubro de
2000, tipificou os comportamentos que passam a ser
crimes. Já não haverá mera infração administrativa, no
caso de descumprimento das determinações legais.
Passa o comportamento do agente público a ter tal
relevância no setor financeiro que o descumprimento das
normas estabelecidas na lei de responsabilidade fiscal
não só enseja sanção civil, como passa, agora, a
constituir crime. Em sendo assim, há a infração política,
que pode ensejar o impeachment, mediante julgamento
pelo Legislativo, bem como há a infração civil, que enseja
indenizações e cassação e mandato através do Judiciário,
bem como passa a existir o crime de caráter financeiro'
(Regis Fernandes de Oliveira. Responsabilidade Fiscal. 2a
Ed. São Paulo: RT, 2002. p. 105 e 106).
"Quando o autor da conduta for o Presidente da
República,

cometerá

igualmente

crime

de

responsabilidade, conforme dispõe o art. 1O da Lei n°
1.079/50, alterada pela Lei n° 10.028/2000. Note que os
"crimes de responsabilidade" definidos no Diploma aludido
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não têm natureza penal (mas político-administrativa), a
despeito de sua terminologia, motivo por que a imputação

ao mandatário da Nação do crime capitulado no art. 359-A
do CP e do ato descrito na Lei n° 1079/50 não configurará
bis in idem" (André Estefam. Direito Penal -

Parte

Especial (arts. 286 a 359-H)- Volume 4, São Paulo:
Saraiva, 2011 . p. 437).
Além de ter violado o art. 10 da Lei 1.079150, a
Presidente incidiu no arl. 11 do mesmo diploma legal, que
reza:
"Art. 11. São crimes contra a guarda e legal
emprego dos dinheiros públicos:
1- ·········································· ················

2 - Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as
formalidades legais;
3 - Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou
apólices, ou efetuar operação de crédito sem autorização
legal;"
É clara, portanto, a realização de crime de

responsabilidade no presente caso diante da literalidade
dos artigos supracitados, pois houve efetiva realização de
abertura e operação de crédito, além de contratação de
empréstimo ao arrepio da lei.
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Os empréstimos foram concedidos em afronta ao

art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a
tomada de empréstimo pela União de entidade do sistema
financeiro por ela controlada.
A toda evidência, as operações de crédito, na
forma aqui narrada, não observaram as formalidades
legais, contrariando a legislação vigente. Logo, há crime
de responsabilidade da Presidente da República, nos
exatos termos dos artigos acima transcritos.
Merece

destaque,

ainda,

que

os

ilegais

empréstimos havidos no ano de 2015, em razão da
equalização de juros do Plano Safra, deixam ainda mais
patente a conduta delituosa da denunciada.
Caberia à Presidente Dílma

Rousseff,

como

superior hierárquica do Governo Federal, agir para que
essa ilegalidade fosse cessada, o que não fez. Valendo
recordar que fora alertada por várias autoridades, ainda
no curso de 2014 e também em 2015.
O aumento da divida do Tesouro Nacional com o

Banco do Brasil, referente a benefício, cujo pagamento é
de

responsabí/ídade

da

União,

consubstancia

continuidade do ilegal financiamento do Governo Federal,
não podendo a denunciada alegar que desconhecia a
irregularidade diante da notoriedade dos fatos desde o
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ano de 2014, com o início do Processo TC 021.64312014
no TCU.
A conduta da denunciada, Di/ma Rousseff, na
concretização destes crimes, é de natureza comissiva,
pois se reunia, diariamente, com o Secretário do Tesouro
Nacional, determinando-lhe, agir como agira. A este
respeito, cumpre lembrar que a Presidente é economista
e sempre se gabou de acompanhar diretamente as
finanças e contas públicas. Aliás, durante o pleito eleitoral,
assegurou que tais contas estavam hígidas.
Ainda que a Presidente não estivesse ativamente
envolvida nesta situação, restaria sua responsabilidade
omissiva, pois descumpriu seu dever de gestão da
administração pública federal, conforme art. 84, 11, da
Constituição Federal. Abaixo, em ítem específico, resta
melhor caracterizada a responsabilidade da denunciada
no que se refere a suas condutas omissivas.

2.3. Do não Registro de Valores no Rol de
Passivos da Dívida Líquida do Setor Público- Crime de

Responsabilidade capitulado no art. 9° da Lei 1.079/50;
Outra ilegalidade constatada foi a falta de registro
dos passivos decorrentes das operações de crédito

realizadas,

operações

essas

que

se

encontram
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devidamente detalhadas no item anterior, no rol das
dívidas de Passivos da Dívida Liquida do Setor Público.
Essa operação foi admitida pelo próprio Banco
Central do Brasil, conforme documento datado de 28 de
agosto de 2014 juntado no processo do Tribunal de
Contas da União já referido, cuja cópia segue anexa em
mídia digital.
Tal ato afronta a Lei Orçamentária Anual- LOA, na
medida em que impede o efetivo acompanhamento das
contas de Governo, pois parte expressiva do passivo
deixa de ser registrada, com o que o acompanhamento
das metas de superávit primário passa a ser uma ficção.
O art. 5°, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e

seu §1° exigem que os programas dos orçamentos sejam
compatíveis com as metas previstas no art. 4°, § 1°, dessa
mesma lei, ou seja, com a apuração dos resultados
primário e nominal e com o montante da dívida pública.
Ainda, é obrigatório que todas as despesas relativas à
dívida pública constem da lei orçamentária anual.
O procedimento adotado pelo Governo Federal
impediu o atendimento a tais normas, de forma voluntária,
como reconhece o ilustre Procurador do TCU Júlio
Marcelo de Oliveira:
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'O contrário, porém, não vinha sendo feito, ou seja,

os passivos da União oriundos dos referidos atrasos não
estavam sendo computados na Dívida Líquida do Setor
Público (DLSP), a qual é calculada mensalmente pelo
Banco Central e serve de base à apuração dos resultados
primário e nominal, para fins de avaliação do cumprimento
das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (art. 4°, § 1°, da LC 101/2000).

O impacto dessas operações na dívida liquida e,
consequentemente, nos resultados fiscais só era captado
pelo Bacen no momento do efetivo desembolso dos
recursos federais, isto é, no momento em que os valores
eram sacados da Conta Única do Tesouro Nacional em
favor das instituições financeiras.
No caso das despesas referentes ao bolsa família,

ao seguro-desemprego e ao abono salarial, a equipe de
auditoria verificou que, ao longo do exercício de 2013 e
dos sete primeiros meses do exercício de 2014 ljan a
ju/.12014),

a Caixa Econômica Federal utilizou recursos

próprios

para

o

pagamento

dos

benefícios

de

responsabilidade da União, uma vez que esta, em regra,
só repassava os respectivos recursos financeiros àquela
no início do mês subsequente ao do pagamento.
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Como tais despesas, em razão da metodologia
equivocada adotada pelo BACEN, só estavam produzindo
impacto sobre a divida líquida (==obrigações-haveres) no
momento do desembolso dos recursos pela União
(redução dos haveres), o resultado fiscal (variação da
dívida líquida, segundo

o método 'abaixo da linha')

calculado pelo Bacen ao final de cada mês foi superior ao
que efetivamente seria devido. '
Ao desrespeitar a lei orçamentária anual de forma
deliberada, como consta do parecer acima, mascarando o
orçamento para dele fazer constar informações incorretas,

com apresentação de um resultado fiscal, ao final de cada
mês, superior ao que efetivamente seria adequado, mais
uma

vez,

a

denunciada

incorreu

em

crime

de

responsabilidade, nos termos do art. 1O, 4 da Lei

1.079150, que dispõe:
'Art. 1O. São crimes de responsabilidade contra

a

lei orçamentária:

1 - .................................................................. ..
4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo,
dispositivo da lei orçamentária.'
Como se pode verificar dos fatos narrados acima, a
lei orçamentária foi acintosamente infringida desde

a sua

origem, pois, por ação deliberada do Governo Federal, os
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dispositivos

da

lei

orçamentária

foram,

direta

e

indiretamente, inobservados.
Diretamente, por meio da obtenção de resultados
superiores

ao

efetivo,

através

de

manobras

que

esconderam dividas da União em relação às quais não
havia dúvidas.
Indiretamente, pelo fato de a lei de diretrizes
orçamentárias

e

a

lei

orçamentária

anual

serem

elaboradas com base em resultados e metas que não
atrapalham a realidade. Embora indireta, esta infração
também é explícita.
Com

isso,

desde

a

elaboração

das

leis

orçamentárias, cujas metas e resultados foram baseados
em números que não espelhavam, e ainda não espelham,
a realidade, até a execução da lei orçamentária anual e
atendimento às metas constantes da lei de diretrizes
orçamentárias, não há fidedignidade nas informações, por
ato do próprio Governo, o que leva à conclusão inevitável
de que 'houve patente infração a dispositivo da lei
orçamentária'.
Além dessa não contabilização ferir, uma vez mais,

o orçamento, cabe lembrar que essa não contabilização
fere a probidade na administração, o que, nos termos do
artigo 9, item 7, da Lei 1.079150, constitui crime de
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responsabilidade, haja vista a afronta à dignidade, à honra
e ao decoro do cargo.
Com efeito,

como evidenciado em sede de

Representação Criminal encaminhada à Procuradoria
Geral da República, ao fazer empréstimos proibidos e não
os contabilizar, a Presidente da República poderia até, em
tese, ser inclusa nas iras do artigo 299 do Código Penal,
que tipifica a falsidade ideológica.
A situação resta ainda mais grave, quando se
constata que todo esse expediente fora intensificado
durante o ano eleitoral, com o fim deliberado de iludir o
eleitorado.

Daí

ser possível

falar

em

verdadeiro

estelionato eleitoral.
3 - Da responsabilidade da denunciada
3. 1 - Da Natureza Jurídica do Processo de
lmpeachment

Para a aferição da responsabilidade da denunciada
é necessário ter em mente a natureza jurídica do

processo de impeachment, de modo a se saber quais são
os elementos necessários a esse fim.
O Supremo Tribunal Federal já, há muito tempo,

definiu

esse

instituto

como

de

conteúdo

político-

administrativo, muito embora tenha inegável vinculação
jurídica. Nesse sentido, vejamos as palavras do Ministro
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Celso de Mello quando do julgamento de Mandado de
Segurança impetrado por Fernando Collor de Mello, por
força do processo de impeachment, que resultou em sua
destituição do cargo e inabílítação para o munus publico:
'Tal circunstância, no entanto, não desveste o
instituto do impeachment de sua natureza essencialmente
política. Cumpre ter presente, neste ponto, a advertência
daqueles que, como Themístocles Brandão Cavalcanti,
acentuam que esse instituto caracteriza processo político
tanto no direito público americano como no direito público
brasileiro, não assumindo, em consequência, a conotação
de processo penal ou de procedimento de natureza
quase-criminal.' (STF- Mandado de Segurança n° 21.6239, Rei. Min. Carlos Velloso, j . 17-12-1992, Plenário, DJ 285-1993).
Este é, também, o entendimento de Alexandre de
Moraes, conforme consta de sua doutrina, in verbis:
'Crimes de responsabilidade são infrações poiWcoadministrativa definidas na legislação federal, cometidas
no desempenho da função, que atentam contra a
existência da União, o livre exercício dos Poderes do
Estado, a segurança interna do país, a probidade da
Administração, a lei orçamentária, o exercício dos direitos
políticos, individuais e sociais e o cumprimento das leis e
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das

decisões

judiciais.'

(Constituição

Março de 2016

do

Brasil

Interpretada. São Paulo: 2013, Atlas, pg. 1263)
Outra não é a lição de Gilmar Ferreira Mendes:
'No caso do Presidente da República, os crimes de
responsabilidade caracterizam-se como infração políticoadministrativas que dão ensejo à perda do cargo e à
inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo
de oito anos (CF, art. 52, parágrafo único),' (Curso de
Direito Constitucional. São Paulo: 2014, Saraiva, p. 942)
O efeito pragmático desta

definição é bem

delineado por lves Gandra Martins em recente parecer
elaborado por solicitação do advogado José de Oliveira
Costa, do qual se extrai:

'É que o julgamento da Suprema Corte difere do
julgamento do

Congresso Nacional, aquele apenas

voltado para os aspectos jurídicos do 'impeachment' e
este para os aspectos exclusivamente políticos e de
govemabilidade. '
No mesmo sentido, ainda, a lição sempre atual do
ex-Ministro Paulo Brossard, cuja perspicácia jurídica e
notável saber fará grande falta ao direito pátrio:
'Entre nós, porém, como no direito norte-americano
e argentino, o 'impeachment' tem feição política, não se
origina senão das causas políticas, objetiva resultados
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políticos, é instaurado sob considerações de ordem
política

e julgado

segundo

critérios políticos

(. ..). '

(Comentários à Constituição de 1967. São Paulo: 6°
edição, RT, pg. 75).
Ainda no pensamento jurídico do Ministro Celso de
Mello, observamos este mesmo entendimento:
'Os

aspectos

concernentes

à

natureza

marcadamente política do insütuto do impeachment, bem
assim o caráter político de sua motivação e das próprias

sanções

que

enseja,

não

tomam

prescindível

a

observância das formas jurídicas, cujo desrespeito pode
legitimar a própria invalidação do procedimento e do ato
punitivo dele emergente'.
Não se pode esquecer que o Supremo Tribunal
Federal, em mais de uma oportunidade, reconheceu o
caráter penal do crime de responsabilidade, como, por
exemplo, na AO/ 834, Rei. Min. Sepú/veda Pertence.
Essa compreensão não se contrapõe à conclusão
acima no que se refere à natureza jurídica do processo de
impeachment.
~ que neste precedente (AO/ 834) se definiu a

natureza penal do crime de responsabílídade no tocante à
definição do tipo, que se dá por meio da lei especial a que
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se refere o art. 85, parágrafo único, da Constituição
Federal.
Assim,

compete,

exclusivamente,

ao

Poder

Legislativo Federal aprovar as leis que definam os crimes
de

responsabilidade,

quer seja

para

as

infrações

praticadas pelo Presidente da República, vice-Presidente
da República, Ministros de Estado, Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou
membros do Supremo

Tribunal Federal; quer dos

Governadores e vice-Governadores de Estado; quer dos
Prefeitos e vice-Prefeitos.
Essa definição não altera a natureza política do
julgamento a ser realizado pelo Senado Federal e a
aceitação da denúncia pela Câmara dos Deputados,
mesmo

porque

não há

como

transformar órgãos

essencialmente políticos, como são as assembleias
legislativas, em órgãos jurisdicionais.
Parlamentares são seres políticos desde a origem.
O ingresso na vida política por meio dos partidos políticos

-

que, aliás, é vedado aos membros do Poder Judiciário

- ; a sujeição de seu nome ao crivo popular; o exercício
das atividades como legislador e fiscalizador do Poder
Executivo são atividades essencialmente políticas, a
revelar que a motivação e o conceito de julgamento dos

71

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

políticos, apesar do sólido respaldo jurídico demonstrado
nesta denúncia.
Como evidenciado nos precedentes doutrinários e

jurisprudenciais acima, o caráter jurídico do processo de
impedimento está exclusivamente na forma, por meio da
qual se observarão os procedimentos definidos em lei e
nos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, com especial destaque para as normas
processuais constitucionais, notadamente o direito ao
contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Porém, mesmo que admitida a natureza penal do
processo de impeachment, fazemos nossas as palavras
do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos
Ve/loso, que assim se manifestou no MS 21 .623-9:
'Posta assim a questão, quer se entenda como de
natureza política o 'impeachment' do Presidente da
República, ou de natureza político-penal, certo é que o
julgamento, que ocorrerá perante o Senado Federal,
assim perante um Tribunal político, há de observar,
entretanto, determinados critérios e princípios, em termos
processuais, jurídicos. Esta afirmativa, quer-me parecer,
tem o endosso de Paulo Brossard. '
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o

reconhecimento
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elementos

dos

necessários ao impedimento do Presidente da República
é, sempre, um juizo político, não sujeito às garantias

inerentes às decisões de cunho jurisdicional -

exceção

feita à forma processual - , cabendo ao parlamentar que
se defronta com o processo de impeachment julgar

segundo sua própria consciência.
Tanto é cerlo que, fosse a admissão do processo, a
ser realizada pela Câmara dos Deputados, e o julgamento
do processo de impeachment, de competência do Senado
Federal,

de

natureza

jurisdicional,

cada

voto

de

Parlamentar deveria ser fundamentado, nos termos do art.
93, IX, da Constituição Federal, o que não se exige,
justamente, por ser político e não jurídico o seu voto.
A

natureza

preponderantemente

política

do

processo de impeachment permite que os Parlamentares,

inclusive, levem em consideração ilícitos que venham a
ser desvendados, após a apresentação da denúncia, sem
necessidade de aditamento.
No caso da denunciada, infelizmente, a cada dia,
as ilicitudes aumentam, seja no que tange às afrontas ao
orçamento, seja no que concerne à condescendência
para com práticas corruptas, seja relativamente à tentativa
reiterada de desqualificar seus críticos e aqueles que se
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valem dos instrumentos legais para bem defender o país.
Uma vez mais, cumpre lembrar que a Presidente entrega
seu governo a um ex-Presidente, que precisa explicar à
nação sua riqueza acumulada.
3.2. -Da Omissão Dolosa.
O mandatário é, antes de mais nada, um gestor.

Como gestor tem o dever jurídico de envidar todos os
seus esforços para bem gerir. No caso do gestor público,
esses esforços devem direcionar-se à perseguição do
interesse público.
No limite de sua discricionariedade, o gestor
público opta pelos valores e rumos do Governo, porém,
suas ações devem ser pautadas, entre outros, pelo
princípio da legalidade, sempre fazendo aquilo, e somente
aquilo, que a lei exige; e o princípio da moralidade,
qualidade inerente somente a quem age de forma proba.

O preâmbulo da Constituição Federal explícita que
os representantes do povo brasileiro se destinam a
'assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,

a igualdade e a justiça como valores supremos ( .. .)'.
Ora, se assim o é, o agente público ocupante do
cargo eletivo, ao representar o povo brasileiro, tem um
dever, uma obrigação, que é assegurar o exercício de
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direitos. A ideia de garantir os direitos revela que, antes
de um direito conquistado nas umas, a denunciada tem
para

com

o titular da soberania nacional uma

responsabilidade, a qual deveria assumir e exercer com
diligência.
Ainda, a Carta Magna de 1988, com a Emenda
Constitucional n° 19198, exige dos agentes públicos
eficiência. É o que consta do art. 37, caput, que dispõe:
'A administração pública direta e indireta, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, e, também, ao seguinte:'
Logo, sempre que um mandatário toma posse no
seu cargo, tem o dever de ser eficiente, o que lhe exige
diligência e perícia no trato com a coisa pública.
E mais, conforme dispõe o art. 78 da Constituição
Federal, ao tomar posse, o Presidente da República
assume o compromisso, dentre outros, de 'promover o
bem geral do povo brasileiro'.
Ora, somente poderá fazê-lo se agir de forma
responsável no seu cargo, assumindo, inclusive, a
responsabilidade por suas omissões.
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Como já demonstrado nesta explanação, são

diversas as condutas da Presidente Di/ma Rousseff que
evidenciam sua irresponsabilidade.
Em

relação

aos

fatos

narrados

acima,

há

elementos mais do que suficientes para se reconhecer
que a denunciada praticou crime de responsabilidade.
Com efeito, constituem crime de responsabilidade a

ação e a omissão da Presidente da República no tocante
ao que se chama de 'pedaladas fiscais '.
Diz o Procurador no TCU Júlio Marcelo de Oliveira
em seu parecer no processo TC n° 021.64312014-8:
'Cumpre salientar que as dívidas da União que
deixaram de ser devidamente captadas pelo BACEN,
identificadas durante a inspeção, alcançaram mais de R$
40 bilhões (. ..)'
Nobres

Parlamentares,

inacreditavelmente,

a

denunciada deixou de perceber que mais de R$ 40
bilhões de reais não foram lançados na dívida da União,
comprometendo os dados oficiais do Governo Federal, o
estabelecimento de metas, o cumprimento das metas
fiscais e, via de consequência, o atendimento à Lei de
Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual.
Não se pode olvidar que é da responsabilidade da
Presidente da República enviar ao Congresso Nacional

a
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LDO e a LOA, conforme art. 84, XXIII da Constituição
Federal. Ao assinar essas leis, a Presidente assume
como reais os números e estimativas ali constantes,
explicitando todo seu conhecimento sobre a matéria.
Porém, dois elementos tomam incontroverso seu
conhecimento dos fatos.
Primeiro, há mais de dois anos que a imprensa
nacional alerta o Governo de que a contabilidade pública
está sendo maquiada. Aliás, foi este o motivo que levou o
MP do

Tribunal de Contas da União

a agir para fiscalizar este fato,

como consta do parecer do Procurador Júlio Marcelo de
Oliveira:
'Trata-se de representação formulada por este
Procurador do Ministério Público de Contas (peça 1) em
razão de indfcios de irregularidades, noticiados em jornais
e revistas de grande circulação no país (peça 3),
relacionados

ao atraso no repasse

às instituições

financeiras dos valores destinados ao pagamento de
despesas de responsabilidade da União, tais como o
bolsa família, o abono salarial, o seguro-desemprego, os
subsídios de financiamento agrícola e os benefícios
previdenciários,"
O conhecimento do fato é inegável, pois as
informações foram fartas sobre o tema.
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Em segundo lugar, no final do ano de 2014 a
Presidente da República encaminhou para o Congresso
Nacional o PLN n° 36, de 2014, para alterar a LDO
visando modmcar as regras do superávit primário.
Ao

fazê-lo,

a

Presidente

Di/ma

Rousseff

demonstrou ter conhecimento dos resultados das contas
públicas e que tomou as providências necessárias para
regularizá-las. Porém, o fez apenas para atender a seu
interesse, pois, como é sabido, visou evitar que fosse
acusada de crime de responsabilidade por não cumprir as
metas fiscais estabelecidas em lei.

Não

é

preciso

grandes

elucubrações

para

sabermos que a denunciada sabia destes fatos. Quem já
foi prefeito ou governador, quem já participou diretamente
da administração pública sabe que o alcaide de um
Município, o governador de um Estado acompanha
diariamente o resultado das contas públicas. O mesmo se
dá com o Presidente da República.
Registre-se, por oportuno, que o principal autor das
pedaladas

fiscais,

o então Secretário

do

Tesouro

Nacional, Amo Augustin, sempre manteve uma relação de
estreita proximidade com a denunciada, o que, inclusive,
despertava incômodos na equipe de governo de Di/ma
Rousseff.
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Esta proximidade foi destacada pelo jornal Folha de
São Paulo em matéria de 03 de novembro de 2014, nos
seguintes termos:
EQUIPE DE DILMA TEME AUMENTO DE PODER
DE ARNO AUGUSTIN EM 2015
Atual secretário do Tesouro Nacional deve assumir
cargo de assessor especial da Presidência.
Amo Augustin deve ter novo endereço em 2015. A
possível mudança tem deixado integrantes do próprio
governo Di/ma preocupados.
O atual secretário do Tesouro Nacional deve

assumir, a partir do próximo ano, o cargo de assessor
especial da Presidência, com direito a sala ao lado do
gabinete presidencial no Planalto.
Funcionários do alto escalão dizem achar que,
caso assuma a nova função, Amo será uma espécie de
'grilo falante ', dando ideias à presidente não só na agenda
macroeconômica, mas também na micro. Ou seja: sua
influência aumentará em 2015.
Tirando a presidente, Amo Augustin tomou-se uma
unanimidade no primeiro mandato: é, ao mesmo tempo,
desaprovado pelo mercado financeiro e pelo próprio PT,
parlido ao qual é filiado.
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Nos últimos anos, Amo ganhou lugar cativo no time
dos mais fieis auxiliares de DHma.
Agora, se confirmada a remoção, pode virar
conselheiro de tudo, do prometido projeto que unifica
alguns

impostos

às

discussões

sobre

cortes

no

Orçamento.
Na avaliação interna, Amo simboliza a imagem
negativa do governo na gestão fiscal, marcada pelas
manobras adotadas a partir de 2012 para 'garantir' o
cumprimento das metas. Mas não é só.
Exageros à parte, muitos afirmam que vêm dele
atrasos

relevantes

na

agenda

do

programa

de

concessões públicas, lançado em 2012.
De fato, Amo influenciou quase tudo o que se
produziu no Executivo nos últimos anos: renovação das
concessões

de

energia;

leilões

de

aeroportos,

redistribuição de slots Oanelas para pousos e decolagens)
em Congonhas; novo modelo de ferrovias, rodovias, entre
outros.
Em muitos desses casos, extrapolou sua atribuição
de guardião do cofre público, sugerindo ele próprio gastos
adicionais que comprometeriam a capacidade do governo
de economizar para pagar os juros da dívida pública.
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Exemplos não faltam. Ele mesmo se ofereceu para
bancar parte da indenização às geradoras de energia que
se recusaram a renovar suas concessões seguindo as
regras impostas pelo Planalto.
Também saiu de seu escaninho a proposta de criar
um subsídio para estimular a aviação regional.
Na ocasião, especialistas do próprio governo
ponderaram que a medida não era a ideal para promover
mais voos ao interior. Amo, então, bateu o pé e conseguiu
convencer a presidente.
UNHA E CARNE
Observadores da relação de Amo com a chefe
costumam descrevê-los como semelhantes. O secretário
não costuma contradizer Di/ma. Executa a tarefa pedida,
com raríssimos questionamentos.
Quando o Planalto analisava a segunda rodada de
licitações de aeroportos, depois das concessões de
Guarulhos, Viracopos e Brasília, Amo convenceu

a

presidente a mudar o modelo de leilão, quando ministros
viajaram ao exterior com a missão de "vender" o projeto a
operadores internacionais.
A mala, como era imaginado, voltou vazia. Amo
jamais foi cobrado disso. O Planalto perdeu meses nessa
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discussão. A segunda rodada de licitações acabou saindo
no mesmo formato da primeira. (Grifamos)
A definição da proximidade entre Di/ma e o mentor
das pedaladas fiscais fica assim resumida: "Unha e
Carne"! Também esta proximidade impede a denunciada
de negar o conhecimento do que se passava, e ainda se
passa, com as contas governamentais.

Assim, os atos ilícitos praticados na condução das
contas públicas, comprovados à saciedade no item 2. 1
acima, são de responsabilidade da denunciada, razão
pela qual responde pelos crimes de responsabilidade
previstos no art. 10 da Lei 1.079150.
Da

mesma

forma,

a

responsabilidade

da

denunciada quanto à corrupção sistêmica de seu Governo
é inegável.
O volume da corrupção, já reconhecido por órgãos

de investigação e pelo Ministério Público como o maior
escândalo já descoberto no país, superando, inclusive, o
Mensa/ão, que levou inúmeros próceres do Partido dos
Trabalhadores - PT para a cadeia, é demasiadamente
vultoso para se admitir o simples desconhecimento por
parte da Presidente da República. Como consignado
quando da

narração dos

fatos,

causa espécie

a

insistência da Presidente em negar o inegável, em
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defender, por exemplo, o ex-presidente Lula, conferindolhe plenos poderes de gestão.
Só na Petrobrás, os desvios de recursos superam,

até agora, R$ 6 bilhões de reais, como admitido pela
própria estatal em seu balanço recentemente divulgado.
A condição de

Presidente

do

Conselho

de

Administração da Petrobrás entre os anos de 2003 e 2010
não permite que a denunciada apenas negue não saber
da corrupção existente, principalmente quando, nos
termos

do

Administração

Regimento
da

Interno

Petrobrás,

do

Conselho

clausula

3.1.3,

de
é

responsabilidade dos conselheiros realizar a fiscalização
da gestão dos diretores, lembrando que foram em duas
diretorias que os desvios ocorreram de forma contundente
e vultosa.
O volume e a sistemática da corrupção, como

revelado por Alberlo Yousseff e Paulo Roberlo da Costa
em suas delações premiadas, bem como Pedro Barusco e
outros, deixa claro que o desconhecimento destes fatos
por membros da diretoria da Petrobrás ou pela Presidente
do Conselho de Administração só pode ser atribuído à
cegueira deliberada, na melhor das hipóteses, está-se
diante de omissão dolosa. A denunciada, se verdade
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fosse

seu

SEM SUPERVI

desconhecimento,

omitiu-se

em

suas

responsabilidades, e o fez de forma dolosa.
Vale lembrar que grande parte dos desvios foi
direcionado

a seu Partido Político, beneficiando-a

diretamente, inclusive em suas eleições presidenciais.
Aliás, o encaminhamento de dinheiro da corrupção
para a campanha eleitoral da denunciada em 201 O e para

o Partido dos Trabalhadores- PT, agremiação partidária
esta

que

sustentou

e

sustenta

politicamente

a

denunciada, é fato já confirmado na Operação Lava Jato.
Quanto às eleições de 2014, seu benefício com a
doação ao PT e a partidos aliados de dinheiros oriundos
de corrupção, entre os anos de 2011 e 2013, também já
confessados, torna incontroverso que a própria reeleição
da denunciada foi contaminada.
Ora, não saber, a Presidente da República, que
vultosas quantias em dinheiro foram desviadas dos cofres
públicos do Governo Federal e que parte significativa
desses recursos fora diretamente para as contas de seu
partido é decorrente de sua omissão em cumprir com
seus deveres minimos de gestora e de candidata
responsável

por sua

arrecadação

e

despesa

de

campanha. E, ante os fatos que já se encontravam
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conhecidos no transcorrer dos últimos anos, sua omissão
é, a toda evidência, dolosa.
Data vênia, cada vez que a denunciada diz que não
sabia o que estava acontecendo em seu Governo ela
brinca com a boa-fé do cidadão brasileiro!
Aliás, em entrevista concedida no ano de 2009,
época em que ainda ocupava o cargo de Ministra-Chefe
da Casa Civil, conforme faz prova inclusa mídia com o
respectivo vídeo, a denunciada

comprova conhecer

profundamente a contabilidade da Petrobrás, quando
afi1mou:
"A Petrobrás de hoje é uma empresa com nível de
contabilidade dos mais apurados do mundo"
Ora, se seu conhecimento sobre
tão profundo,

a Petrobrás era

a ponto de poder afirmar o grau de

apuração de sua contabilidade, a toda evidência que não
tem como negar aquilo que se passava em contratos
realizados pela Petrobrás, contratos esses que, aliás,
como conselheira da Petrobrás, aprovou, concordando
assim com os valores superfaturados!
Não

é

admissível que

alguém,

que

tem

conhecimento da contabilidade de uma empresa como
da

Petrobrás, não saiba

avaliar,

na

o

a

qualidade de
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conselheira,

a existência de superfaturamento em

contratos que aprova!
Desde o ano de 2005, quando o Brasil, atônito,
assistiu à gravação de corrupção nos Correios mediante a
entrega de R$ 3.000,00 (três mil reais) a Maurício
Marinho, por um empresário interessado em participar de
uma licitação desta empresa pública, as revelações de
atos de corrupção e desvio de recursos públicos se
amontoam no Governo do Partido dos Trabalhadores.
O que começou com alguns poucos milhares foi se
avolumando passando rapidamente para dezenas de
milhões, centenas de milhões e, hoje, falamos em bilhões.
Após

10 (dez)

anos de sucessivos e incansáveis

escândalos, perdemos a capacidade de analisar o efetivo
custo da corrupção no Brasil. É preciso entender que os
valores comprovados de corrupção no país atingem cifras
inimagináveis!
São bilhões de reais que deixaram os cofres
públicos apenas na Petrobrás, para beneficiar poucos.
O montante de recursos envolvidos é estarrecedor,
o que, repita-se, impede admitir o desconhecimento de
quem esteve no centro da gestão pública da Petrobrás,
mais uma vez evidenciando-se, no mínimo, a omissão
dolosa da denunciada.
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Saliente-se

que

a

omissão

como

hipótese

caracterizadora de crime de responsabilidade e, portanto,
fundamento para o 'impeachment' não é nenhuma
novidade, pois foi justamente a grave omissão do exPresidente da República Fernando Collor de Mello um dos
fatos que ensejaram seu impedimento. Neste sentido,
vejamos o seguinte trecho do relatório do então Deputado
Federal Nelson Jobim, relator do processo de cassação
de Collor na Câmara dos Deputados, que afirmou:
"V - GRAVE OMISSÃO
Por
Presidente

último,
da

a

Denúncia

República

atribui

"diante

do

ao

Senhor

recebimento

injustificado de vultosas quantias por meio de correntistas
'fantasmas', e diante do fato notório do tráfico de
influência exercido por Paulo César Farias (Fls. 15, 1°
Parágrafo),

grave

omissão

"permitindo

tácita

ou

expressamente infração à lei federal de ordem pública"
(fls. 16, último parágrafo), consistentes nos arts. 5, incisos
I e VIII, da Lei n° 8.027/90, e incisos IX e XII do art. 117
da Lei n° 8. 112/90, como, também, e leis penais,
administrativas e tributárias (fls. 17, último parágrafo).
Estes são os elementos de fato, carreados do
Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que
fundamentam a Proposta Acusatória.
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Termina a Denúncia por requerer, como pedido,
que, admitida nessa Câmara de Deputados a acusação...
formulada, seja a mesma remetida ao Senador Federal,
onde será julgada, o reconhecimento de sua procedência,
para aplicar ao denunciado a pena de perda do cargo,
com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função
pública,

sem

prejuízo

do

procedimento

penal

competente ... (fls. 19).
Instruem

3831

a Denúncia o Relatório Final da Comissão

Mista Parlamentar de Inquérito, os pronunciamentos do
denunciado dos dia 30 de junho e 30 de agosto deste
ano, acompanhado de outros documentos, requerendo,
por fim, a tomada de depoimento de seis testemunhas e a
requisição de cópias de inteiro teor dos autos da CP/ e de
todas as peças do inquérito instaurado pela Polícia
Federal (fls. 20). "
Aqui, estamos diante, no mínimo, de quadro ainda
mais grave de omissão da Presidente da República!
Se alguns perderam a capacidade de se indignar
diante desta afronta à própria democracia brasileira, a
maior parte da sociedade não perdeu, tanto que pesquisa
da Folha de São Paulo revela que 63% (sessenta e três
por cento) dos brasileiros quer o impeachment da
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denunciada. Isso sem contar as assinaturas colhidas pela
plataforma www.proimpeachment.com.
Caso realmente estivesse inocente, caberia à

denunciada, afastar as pessoas supostamente envolvidas
nos atos de corrupção e não as manter e até defender,
negando os fatos. O comporlamento da Presidente,
infelizmente, não condiz com a honorabilidade do cargo.
3.3 - Possibilidade de responder por crime
praticado em mandato anterior.
"Embora não haja faltado quem alegasse que
eleição popular tem a virlude de apagar as faltas
pretéritas, a verdade é que infrações cometidas antes da
investidura no cargo, estranhas ao seu exercício ou
relacionadas com anterior desempenho, têm motivado o
impeachment, desde que a autoridade seja reinvestida em
função suscetível de acusação parlamentar.
Estas dimensões, atribuídas ao impeachment, pela
doutrina e experiência americanas, condizentes, aliás,
com as características do instituto, não as ignora a
literatura brasileira. Maximiliano, a propósito, doutrinou:

'só se processa perante o Senado quem ainda é
funcionário, embora as faltas tenham sido cometidas no
exercício de mandato anterior'... Enfim, se infrações
recentes ou antigas podem motivar a apuração da
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responsabilidade, a pena não vai além da destituição do
cargo, com inabilitação para o exercfcio de outro... " (Paulo
Brossard. O lmpeachment. São Paulo: Saraiva, 3 9• ed.

1992. p. 137).
Merece destaque

a possibilidade de a denunciada

responder por atos praticados em mandato anterior.
Embora já esteja evidenciado que os fatos que subsidiam
este pedido também ocorreram no início deste mandato, a
questão jurídica referente ao tema há de ser enfrentada.

O instituto da reeleição estabelece ao mandatário
reeleito a continuidade de gestão, de modo que os atos
praticados no primeiro mandato surtem efeitos diretos à
responsabilidade

do Presidente da

República

ainda

ocupando o mesmo cargo público.
O fundamento desta responsabilidade continuada

decorre, justamente, do fato de que

a reeleição é, em

verdade, uma continuidade administrativa, mantendo-se

o

vínculo entre as legislaturas. Nesse sentido;
·~ reelegibilidade,

como bem asseverado pelo

Ministro Carlos Velloso, assenta-se em um postulado de
continuidade administrativa. 'É dizer Ministro Carlos Vel/oso -

nas palavras do

a pennissão da reeleição do

Chefe do Executivo, nos seus diversos graus, assenta-se
na presunção de que

a continuidade administrativa, de
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regra, é necessária" (ADI-MC 1.805, acima referida). "
(MENDES, Gilmar Ferreira. o. c., pg. 732).
Ora, se a reeleição é uma continuidade, só há que
se falar em continuidade quando há o que se continuar.
Portanto, para o candidato reeleito, o segundo mandato é,
nada mais nada menos, que o prolongamento do primeiro
mandato, tomando-se, ao final do período, uma só
administração.
Tal assertiva já foi objeto de análise pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento de mandato de
segurança impetrado por parlamentar que, objetivando
não responder por processo no Conselho de Ética, por
quebra de decoro parlamentar, sustentou a tese de que
práticas realizadas em mandato anterior não poderiam ser
objeto de processo disciplinar no mandato seguinte.
Assim se decidiu no caso:
"A

cristalizar-se

o

entendimento

de

que

determinada legislatura não pode conhecer de fatos
ocorridos na anterior, estaremos estabelecendo período
de verdadeiro vale-tudo nos últimos meses de todas as
legislaturas.
Se restarem provados os fatos a ele imputados,
deverá esta Casa agir, lançando mão dos princípios
constitucionais colocados à sua disposição (quais sejam,
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o da razoabilidade e o da máxima efetividade das normas
constitucionais), além de valer-se dos princípios que
lastreiam o sistema jurídico nacional para emitir juízo
político, declarando a perda do cargo de Deputado
Federal, por parte do representado". (STF - Mandado de
Segurança n° 23.388 -

Rei. Min. Néri da Silveira -

j.

25. 11.1999- DJ de 20.4.2001)
É interessante notar que o trecho em destaque do

voto proferido pelo ilustre Ministro do STF Néri da Silveira
é a reprodução de texto do voto proferido pelo relator do
processo de cassação, por quebra de decoro parlamentar,
do ex-Deputado Federal Talvane Albuquerque. Com isto,
constata-se que não só o Supremo Tribunal Federal
reconhece a possibilidade de se cassar mandato eletivo
por prática ocorrida em mandato anterior, como também
já é a jurisprudência da Câmara dos Deputados.
Este mesmo entendimento foi reafirmado pelo
Supremo Tribunal Federal no seguinte precedente do exDeputado Pinheiro Landim:
"Tenho para mim, ao examinar, em sede de estrita
delibação, a pretensão mandamental deduzida pelo ora
impetrante - não obstante as razões tão excelentemente
desenvolvidas por seus eminentes Advogados - que tal
postulação parece não se revestir de plausibilidade
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jurídica, especialmente em face da existência de decisão
plenária, proferida pelo

Supremo

Tribunal

Federal,

quando do julgamento do MS 23.388/DF, Rei. Min. NÉRI
DA SILVEIRA, ocasião em que esta Suprema Corte,
tendo presente situação virtualmente idêntica à que ora se
registra neste processo ("Caso Talvane Neto"), rejeitou a
tese de que a Casa legislativa não pode decretar a
cassação de mandato de qualquer de seus membros, por
falta de decoro parlamentar, se o fato motivador dessa
deliberação houver ocorrido na legislatura anterior.
Essa decisão, emanada do Plenário do Supremo

Tribunal Federal, acha-se consubstanciada em acórdão
assim ementado:

'Mandado de segurança. 2. Ato da Mesa da
Câmara dos Deputados, confirmado pela Comissão de
Constituição e Justiça e Redação da referida Casa
legislativa, sobre a cassação do mandato do impetrante,
por

comportamento

incompatível

com

o

decoro

parlamentar.
3. Pretende-se a extinção do procedimento de
perda do mandato. Sustenta-se que a cassação do
mandato, para nova legislatura, fica restrita à hipótese de,
no curso dessa legislatura, se verificarem condutas, dela
contemporâneas,

capituláveis

como

atentatórias

do
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decoro parlamentar. 4. Não configurada a relevância dos
fundamentos

da

impetração.

Liminar indeferida.

Parecer da

Procuradoria-Geral

da

República

5.
pela

prejudicialidade do mandado de segurança, em face da
perda de objeto; no mérito, pela denegação da ordem. 6.
Tese

invocada,

acerca

da

inexistência

de

contemporaneidade entre o fato típico e a competência da
atua/legislatura, que se rejeita.

7. Não há reexaminar, em mandado de segurança,
fatos e provas (. ..). 9. Mandado de Segurança indeferido. '
Cabe destacar, neste ponto, que o princípio da
unidade de legislatura -

que faz cessar, a partir de cada

novo quadriênio, todos os assuntos iniciados no período
imediatamente anterior, dissolvendo-se, desse

modo,

todos os vínculos com a legislatura precedente (José
Afonso da Silva, "Princípios do Processo de Formação
das Leis no Direito
1964, RT) -

Constitucional'~

p. 38/39, item n. 14,

rege, essencialmente, o processo de

elaboração legislativa, tanto que, encerrado o período
quadrienal a que se refere o art. 44, parágrafo único, da
Constituição

Federal,

dar-se-á,

na

Câmara

dos

Deputados, o arquivamento das proposições legislativas,
com a só exceção de alguns projetos taxativamente
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relacionados na norma regimental (Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, art. 105).
É por essa razão que o eminente Professor José

Afonso da Silva, ao tratar do postulado da unidade de
legislatura, examina-o dentre os princípios que informam
o processo constitucional de formação das leis.
De outro lado, e ao contrário da limitação de ordem
temporal

imposta

à

atividade

investigatória

Comissões Parlamentares de Inquérito -

das

cujo âmbito de

atuação não pode ultrapassar a legislatura em que
instauradas (HC 71.193/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence
-MS 22.858/0F, Rei. Min. Celso de Mello) - , cumpre
rememorar que o Supremo Tribunal Federal, como
precedentemente assinalado, já firmou orientação no
sentido de que o principio da unidade de legislatura não
se reveste de efeito preclusivo, em tema de cassação de
mandato legislativo, por falta de decoro parlamentar,
ainda que por tatos ocorridos em legislatura anterior (MS
23.388/DF, Rei. Min. Néri da Silveira, Pleno).
Isso significa, portanto, que o princípio da unidade
de legislatura não representa obstáculo constitucional a
que as Casas Legislativas venham, ainda que por tatos
anteriores à legislatura em curso, a instaurar -

contra

quem já era titular de mandato na legislatura precedente
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procedimento

de

caráter

polftico-administrativo,

destinado a viabilizar a decretação da perda do mandato,
por fato atentatório ao decoro parlamentar, cometido por
quem então se achava investido na condição de membro
de

qualquer

das

Casas

do

Congresso

Nacional

(Constituição Federal, art. 55, I, "e", §§ 1° e 2°)." (STFMS 24.458- Rei. Min. Celso de Melo- data 18.02.2003-

DJ de 12.03.2003).
Deste venerável acórdão, merece destaque, ainda,
a seguinte passagem do brilhante voto do Ministro Celso
de Melo: 'O sistema democrático e o modelo republicano
não admitem nem podem tolerar a existência de regimes
de governo sem a correspondente noção de fiscalização e
de responsabilidade.
Nenhum
República

membro

está acima

de
da

qualquer instituição
Constituição,

da

nem pode

pretender-se excluído da crítica social ou do alcance da
fiscalização da coletividade.' (STF, MS 24.458, Rei. Min.
Celso de Melo, acima citado.)
Decorre dessas razão de decidir que a rejeição à
comunicação entre as ilegalidades praticadas em um
mandato e a responsabilidade no mandato ulterior do
reeleito vai de encontro ao princípio republicano, o que se
aplica para quaisquer dos poderes constituídos, pois
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nenhum deles está alheio à noção de fiscalização e de
responsabilidade. Como diz o Ministro Relator, 'nenhum
membro de qualquer instituição da República está acima
da Constituição".
A verdade é que a tese defendida e amplamente
divulgada pelos defensores da denunciada não possui
qualquer embasamento jurídico. Não há como admitir que
teses infundadas se tornem efetivas apenas por serem
repetidas.
Não há no ordenamento jurídico qualquer norma ou
decisão que respalde a tese de que a quebra de uma
legislatura significa um apagar de responsabilidades. Este
entendimento fere o direito, fere a Constituição da
República, que tem na responsabilidade do gestor público
um de seus principais alicerces, como já demonstrado
acima.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário n° 344.882-0, já decidiu que a
criação do

instituto da

reeleição

fez

com que a

interpretação da Constituição, nos tópicos que guardem
relação com a temática que lhe é própria, mereça um
reexame, de forma a preservar uma unicidade sistemática
da Carta Magna.
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Neste caso, por força da reeleição, reinterpretou-se

o att. 14, §§ 5° e 7° da CF para admitir a candidatura de
cônjuge e parentes de Chefe do Poder Executivo que
exerceu apenas um mandato.
Mutatis mutandis, com a vigência da reeleição, o
crime de responsabilidade também é afetado para
responsabilizar o administrador durante todo o período de
seus mandatos, de forma a preservar a unicidade das
normas constitucionais, notadamente o princípio da
moralidade pública.
Assim,

quer

em

razão

dos

crimes

de

responsabilidade ocorridos no início deste segundo
mandato, quer pelo caráter de continuidade do segundo
mandato do Chefe do Executivo reeleito, quer pela
continuidade das ilegalidades no infcio desta legislatura, a
responsabilidade da denunciada pelos fatos aqui narrados
é incontroversa.
Advogados ligados ao Parlido dos Trabalhadores
têm sustentado que a Constituição Federal vedaria
responsabilizar a Presidente por crimes praticados no
mandato anterior, por prever que o Presidente não pode
ser responsabilizado por ato alheio às suas funções.
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Ora, francamente, não há um dicionário sequer em
que a palavra função possa ser tomada como sinônimo de
mandato!
Em

parecer

apresentado

ao

Instituto

dos

Advogados de São Paulo (IASP), o Eminente Jurista
Adilson Abreu Dallari, quando questionado se 'na hipótese
de reeleição do Presidente da República para mandato
subsequente, pode haver responsabilização por ato
praticado no exercício da função em mandato anterior?',
respondeu categoricamente: 'Sim. No caso de reeleição, o
Presidente da República estará no exercício das funções,
inerentes ao cargo, pelo período de oito anos, e pode ser
responsabilizado por atos e omissões que configurem
crime de responsabilidade, ocorridos durante todo esse
período.

A

norma

constitucional

superveniente,

possibilitando o alargamento do período de exercício das
funções inerentes ao cargo, determina que a interpretação
de

normas,

anteriormente

existentes,

instituindo

a

responsabilidade com regra ampla e geral, seja feita de
maneira evolutiva, em conformidade com os princípios
fundamentais da Constituição Federal'.
Ainda que indiretamente, também o Eminente
Jurista lves Gandra Martins respondeu 'sim' a este
questionamento, na medida em que foi o primeiro a
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publicamente

sustentar

a

possibilidade

e

até

a

necessidade de cassar-se o mandato da Presidente da
República. E especificamente sobre o tema, aduziu:
'Parece-me, pois, que não se trata, no que diz respeito ao
novo mandato, em que se mantém a mesma direção
continuada da instituição do primeiro mandato, senão de
um mandato continuado, o que levaria à possibilidade de
considerar crime continuado contra a probidade da
administração, por falta das medidas necessárias de
afastamento imediato de quem dirigiu a estatal em setores
estratégicos e agora na Presidência da empresa, durante

o período de assalto à estatal (Presidente Lula e
Presidente Di/ma) '.
Em maio de 2015, no Jornal do Advogado de São
Paulo, Janaina Conceição Paschoal, subscritora da
presente, também respondeu 'sim', ao participar de
debate referente ao cabimento de impeachment, por
crime praticado no mandato anterior. Mais recentemente,

o professor associado de Direito Processual Penal na
USP, Gustavo Badaró, corroborou este entendimento.
Devendo-se mencionar que há várias publicações do
Professor Dirceo Torrecil/as Ramos, no mesmo sentido.
A esta altura, portanto, parece superada a exegese
de que a reeleição constituiria verdadeira anistia aos
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crimes perpetrados no primeiro mandato, muitos dos
quais, há que se dizer, intentados com o fim de garantir a
reeleição. Importante deixar bem claro que esta convicção
não se deve apenas a uma vontade polftica, decorrendo
das análises sistemáticas da ordem jurídica. Vejamos.

A Constituição Federal, em seu artigo 85, diz que
compete

à

lei

federal

disciplinar

os

crimes

de

responsabilidade do Presidente da República, inclusive no
que conceme ao processo de impeachment e ao seu
julgamento.
Esses crimes são previstos na Lei 1.079, de 1950,

que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988;
tanto que sofreu posteriores alterações por parte da Lei
10.028, de 2000.
Em seu artigo 15, a Lei 1.079, de 1950, estatui que
'a

denúncia

só

poderá

ser recebida

enquanto

o

denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado
definitivamente o cargo'.
Em virtude da possibilidade da reeleição, houve
manifestações no sentido de que referido dispositivo
impediria a perda do segundo mandato, em decorrência
de crime de responsabilidade praticado durante o
primeiro.
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No entanto, impossível conferir tamanha amplitude
para o artigo 15 da Lei 1.079, de 1950. Referido
dispositivo

constitui

procedibilidade,

como

apenas

uma

condição

resta

cristalino

no

de

acórdão

prolatado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no
Mandado de Segurança n° 21.689/DF, impetrado em
benefício do ex-Presidente Collor.
Com efeito, na medida em que o fim primordial do
processo de lmpeachment é a perda do cargo, a ação
somente terá legitimidade para se iniciar na hipótese de o
imputado estar no cargo a ser perdido. Daí a exigência de
que não o tenha deixado definitivamente.
Poder-se-ia pretender objetar, aduzindo que, na
verdade, o artigo 15 implicaria

uma condição de

punibilidade, uma vez que está diretamente relacionado à
possibilidade

de

responsabilidade.

punição

para

o

crime

No entanto, uma vez recebida

de
a

denúncia, se o acusado renunciar, objetivando se eximir
do processo, tem-se que, conforme ocorrera com o exPresidente Fernando Collor de Mello, o feito terá
seguimento, para a aplicação da sanção de inabilidade
para função pública.
Nota-se, portanto, que a exigência de que o
acusado esteja no cargo para a recepção da denúncia
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funciona como a representação, nos crimes de ação penal
pública

condicionada;

ou

seja,

condição

de

procedibilidade.
Cumpre lembrar que, por não estar obrigado a se
desincompatibilizar para concorrer à reeleição, a bem da
verdade, o Presidente da República, sendo reeleito,
nunca terá deixado definitivamente o cargo. Tanto é assim
que, durante a campanha, em regra, é tratado como
Presidente/candidato,
campanha

e

de

participando
compromissos

de

eventos

oficiais.

Esse

de
é

exatamente o caso da Presidente Di/ma Rousseff, ora
denunciada, que não se licenciou do cargo de Presidente
por nenhum dia sequer. Em outras palavras, desde que
eleita para seu primeiro mandato, a denunciada jamais
deixou definitivamente o cargo.
Em suma, desde a posse no primeiro mandato, não
houve um só momento em que o País tenha ficado sem
sua Presidente.
Não se pode, portanto, alegar impossibilidade de
impeachment,

por

ter

a

denunciada

deixado

definitivamente o cargo.
Resta também imperioso que se tenha nítido que,
em nenhuma medida, considerar a possibilidade de
impeachment representa golpe. Muito ao contrário, o que
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uma verdadeira República não pode admitir é que o
governante lance mão de todo tipo de desmando, até com
o fim de garantir sua reeleição, ficando blindado à devida
ação dos demais poderes.
Ao

concorrer à

reeleição,

o

Presidente

da

República detém a máquina estatal e, nem sempre, seus
crimes de responsabilidade são conhecidos antes do
pleito eleitoral. Não é raro que tais crimes venham a ser
desvendados apenas no decorrer do segundo mandato.
Inconstitucional é negar aos representantes de um povo
enganado o poder e o dever de zelar pelo bom exercício
do Poder Executivo.
Nesse sentido, resta absolutamente pertinente
recorrer às lições do Constitucionalista José Afonso da
Silva que, em artigo recentemente publicado, consignou
que a perda da legitimidade da atual Presidente da
República

é

inegável,

sendo

certo

que,

independentemente da ideologia adotada, o atual estado
de coisas não pode persistir. Em suas ponderações, o
Eminente

Jurista

até

admitiu

que

as

alternativas

disponíveis não são alvissareiras; entretanto, deixar de
tomar as medidas cabíveis e necessárias não ajudará a
acomodar a situação.
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É bem verdade que vários formadores de opinião

têm insistido no pleito de que a Presidente da República,
ora denunciada, renuncie, até com o objetivo de não
vitimar, ainda mais, a República.
Compreendem-se as razões desses intelectuais; porém, a
nação não pode esperar. O histórico antes narrado e a
sucessão de fatos escabrosos que se desvelam indicam
que a denunciada não está disposta a abandonar o poder,
para cuja manutenção disse que faria o que fosse preciso.
É imperioso, portanto, fazer cumprir a Constituição

Federal, a lei vigente e os princípios norteadores de uma
verdadeira República. A Presidente está no cargo. Desde
que o assumiu, em 2011, jamais o deixou, ainda que
provisoriamente. Não existem óbices para o recebimento
desta denúncia. Em nenhuma norma está escrito que não
cabe

impeachment,

por crime

de

responsabilidade

perpetrado no mandato anterior.
De todo modo, não resta excessivo lembrar que,
muito embora a grande maioria dos atos criminosos tenha
ocorrido no primeiro mandato, já no curso do segundo
mandato, houve

desrespeito

Responsabilidade

Fiscal,

para

mediante

com

a

a Lei de
prática

das

chamadas pedaladas fiscais; sendo certo que, por um
bom tempo, a denunciada insistiu em defender e manter a
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diretoria da PETROBRAS, apegando-se à tese, sempre
revisitada, de perseguição.
No que tange aos descalabros na PETROBRAS, a
continuidade delitiva resta muito evidenciada nas fortes
manifestações

dos

Ministros

do

Supremo

Tribunal

Federal, Celso de Mello e Carmen Lúcia, quando do
julgamento de habeas cotpus impetrado em benefício de
um dos imputados na Lava-Jato.
Na

oportunidade,

os

Ministros,

impressionados, apontaram verdadeira -

mostrando-se
abre aspas -

"delinquência institucional"!.
Não só não há óbices ao recebimento desta
denúncia, como a autorização para que a Presidente seja
processada com o fim de ter seu mandato cassado é de
rigor!
O que os denunciantes rogam a esta Casa é que

considere toda esta continuidade delitiva, para autorizar
seja a Presidente da República processada por seus
crimes de responsabilidade.
4. Do Pedido:
Os ora denunciantes, por óbvio, prefeririam que a
Presidente da República tivesse condições de levar seu
mandato a termo. No entanto, a situação se revela tão
drástica e o comportamento da Chefe da Nação se revela
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tão inadmissível, que alternativa não resta além de pedir a
esta Câmara dos Deputados que autorize seja ela
processada pelos crimes de responsabilidade previstos no
art. 85, incisos V, VI e VI/, da Constituição Federal; nos
arts. 4°, incisos V e VI; 9°, números 3 e 7; 10, números 6,
7, 8 e 9; e 11, número 3, da Lei 1.07911950.
Alguns analistas têm advertido que o processo de
impeachment seria muito custoso à nação. Não há dúvida
de que será. No entanto, a sanha de poder que orienta o
grupo da denunciada,

a qual se toma mais clara a cada

dia, certamente se revela ainda mais deletéria.
Imperioso, por outro lado, lembrar que o processo
de impeachment tem previsão constitucional e os
remédios, por mais que tenham efeitos colaterais, devem
ser ministrados, quando necessários e cabíveis. No caso
de que ora se trata, esta Egrégia Casa tem a missão de
resgatar a legalidade, como, aliás, já fizera, sem nenhuma
consequência deletéria à nação.
A corrupção, a não observância de promessas, a
ideia de que o público, no lugar de ser de todos, não é de
ninguém, infelizmente, sempre permeou a mentalidade
nacional, como ensina a Professora Denise Ramos.
No entanto, nos últimos anos, o sentimento de que, no
Brasil, toda sorte de desfaçatez é permitida popularizou-
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se. Tanto é assim que ex-detentores de cargos públicos, e
até mesmo atuais detentores de cargos públicos, não têm
nenhum pudor em dizer que recebem milhões a título de
consultoria.
A moralidade precisa ser resgatada para que o
cidadão que paga seus impostos, que luta para educar e
alimentar seus filhos, não sinta vergonha de ser brasileiro.
"De pouco valerá falar ao menino em reverência,
justiça, probidade, veracidade, se essas leis se não
praticarem diante dele: é unicamente por atos que lhas
ensinaremos a conhecer." (Rui Barbosa. Migalhas de Rui
Barbosa - org. Miguel Matos).
No teatro sem fim em que vivem engendrados a
Presidente da República e seus consorles, insiste-se que
apenas a elite está descontente, supostamente com a
elevação das classes menos favorecidas.
Trata-se de mais uma falácia . A população,
cansada, indignada, mas ainda esperançosa na devida
separação dos poderes, tem saído às ruas, para pedir o
básico: observância à lei e à Constituição Federal; como
ocorrera, aliás, em 1992, quando Barbosa Lima Sobrinho
e Marcelo Lavenere pleitearam o impeachment do então
Presidente Fernando Collor de Mello.
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Somos negros e brancos, jovens e idosos, homens

e mulheres de várias orientações sexuais, nordestinos e
sulistas, somos brasileiros querendo resgatar a honra que
ainda resta para este país. Os tiranos que dele se
apoderaram

construfram

um

discurso

de

cisão,

objetivando nos enfraquecer, para se perpetuarem. A
simples adoção de tal discurso já denotaria a inadmissível
imprudência denunciada por Aristóteles, em sua célebre
obra A Política (.. .), porém todos os atos, recentemente
trazidos à luz, levam à convicção de que houve crimes de

responsabilidade de várias ordens.

A Câmara dos Deputados Federais rogamos que
coloque um fim nesta situação, autorizando que a
Presidente da República seja processada pelos delitos
perpetrados, encaminhando-se, por conseguinte, os autos
ao Senado Federal, onde será julgada para, ao fim, ser

condenada à perda do mandato, bem como à inabilitação
para exercer cargo público pelo prazo de 8 anos, nos
termos do art. 52, parágrafo único, da Constituição
Federal. É o que ora se requer! E não só os denunciantes
que assim solicitam, representantes de 45 movimentos
sociais subscrevem esta denúncia.
A presente denúncia segue instruída com notícias
jornalísticas, pareceres, representação e acórdãos, antes
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mencionados. Os fatos são de conhecimento notório, de
forma que os denunciantes entendem serem suficientes à
deflagração do processo de impeachment.
No entanto, caso V. Exa. pense de modo diverso,
em nome da verdade real, que deve ser buscada em prol
do país, desde logo, postula-se sejam notificados o TSE,

o STF, o TRF da 48 • Região e a 13a Vara Federal Criminal
de

Curitiba-PR,

para

que

enviem

a

íntegra

dos

procedimentos referentes, respectivamente, às contas de
campanha da denunciada e à Operação Lava-Jato.
Postula-se, ainda, que seja expedido ofício ao
Tribunal de Contas da União para que apresente cópia de
processos, procedimentos, pareceres, estudos, auditorias

ou qualquer outra informação em que constem elementos
que digam respeito a investigações, constatações ou
qualquer outra prova referente à prática de irregularidades
pelo Governo Federal, no ano de 2015, que digam
respeito às ilegalidades constatadas por aquele Tribunal
auxiliar

do

Poder

Legislativo

nos

autos

021 .643/2014-8; bem como que sejam oficiados

do

TC

o Banco

do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social para que
informem os valores adiantados pela própria instituição
concernente à execução de programas do Governo
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Federal no ano de 2015 e os montantes repassados pelo
Tesouro Nacional para cobertura desses mesmos valores,
também no ano de 2015. A informação deverá conter a
evolução dos valores mês a mês, devendo informar,
quanto aos valores recebidos, se os pagamentos são
concernentes a adiantamentos havidos no ano de 2015
ou a dívidas consolidadas no ano de 2014; seja oficiada a
União para que informe o montante executado pelas
instituições

financeiras,

referentes

aos

benefícios

especificados nesta denúncia, em seu todo, no ano de
2015, e quais os valores repassados para essas mesmas
instituições pelo Tesouro Nacional, especificando os
valores, mês a mês, e por benefício.
Por certo, os documentos são suficientes a instruir
o feito; porém, na eventualidade de a Câmara e o Senado
entenderem pela necessidade de ouvir testemunhas,
desde logo, arrolam-se aquelas cuja colaboração fora
essencial para o desvendar de toda essa terrível situação,
em especial: 1) Alberto Youssef,- 2) Ricardo Pessoa; 3) o
representante do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas da União, Or. Júlio Marcelo de Oliveira; 4) o
Auditor Fiscal Antônio Carlos Costa D' Ávila Carvalho
(Mat. 5715-0); e 5) o Auditor Fiscal Charles Santana de
Castro (Mat. 9432-3).
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Por derradeiro, cumpre lembrar frase central em
nosso Hino Nacional: "verás que um filho teu não foge à
luta". Munidos da Constituição Federal, estes filhos do
Brasil vêm pedir ao Congresso Nacional que tenha a
coragem necessária para fazer a devida justiça.
Brasil, 15 de outubro de 2015."
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) -

Decisão da Presidência
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reate Júnior e
Janaina Conceição Paschoal ofereceram nova denúncia
contra a Presidente da República, Di/ma Vana Rousseff,
atribuindo-lhe a prática de crime de responsabilidade. A
petição também está subscrita pelo advogado Flávio
Henrique Costa Pereira e há a concordância de alguns
movimentos sociais, como Movimento Brasil Livre, Vem
Pra Rua e Movimentos contra a Corrupção.
Nesta

nova

acusação,

formulam

os

DENUNCIANTES, inicialmente, pedido de desistência em
relação à denúncia anterior, já homologada, justificando
esse novo pedido ao argumento de que os fatos que se

sucederam, após aquela oportunidade, exigem nova
denúncia para que se possa consolidar, com ainda mais
clareza, os crimes praticados por Dilma Rousseff, com
destaque para a rejeição das contas do Governo pelo
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Tribunal de Contas da União, bem como a constatação de
que as pedaladas invadiram

o segundo mandato,

caracterizando inafastável continuidade delitiva.
Afirmam os DENUNCIANTES, inicialmente, que o
Brasil enfrenta uma profunda crise, e que, ao contrário do
que divulga o governo comandado pela denunciada, não
é uma crise exclusivamente econômica, mas também
política e, sobretudo, moral.

Asseveram

que,

ao

contrário do que tem defendido o Governo Federal, essa
crise não é nem se tornará institucional, sendo o Brasil
atualmente um País de instituições consolidadas, que
continuarão

funcionando

apesar

da

situação

e,

fatalmente, exercerão papel extremamente relevante para
que sejam desvendados os crimes cometidos no coração
do Poder.
Nesse contexto, os DENUNCIANTES situam a
acusação rememorando a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral que, tendo apurado a existência de inúmeras
fraudes na prestação de contas da campanha da
DENUNCIADA à reeleição, pela primeira vez decidiu
receber e reabrir o julgamento sobre as contas de
campanha de Presidente da República.
Os DENUNCIANTES também fazem referência à
representação criminal dirigida à Procuradoria-Gera/ da
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República, tendo como base decisão do Tribunal de
Contas da União. Essa noticia criminis, segundo os
DENUNCIANTES, demonstra que a Presidente deixou de
contabilizar

empréstimos

tomados

de

instituições

financeiras públicas (Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil), contrariando, a um só tempo, a proibição de
fazer referidos empréstimos e o dever de transparência
quanto à situação financeira do País. Dizem que houve
uma maquiagem deliberadamente orientada a passar
para a Nação, e também aos investidores internacionais,
a sensação de que o Brasil estaria economicamente
saudável e, portanto, teria condições de manter os
programas em favor das classes mais favoráveis.
Apontam que a Presidente incorrera, em tese, nos crimes
capitulados nos artigos 299 , 359- A e 359-C do Código
Penal.
Continuando, os DENUNCIANTES abordam o caso
de corrupção na PETROBRAS, que se tomou público em
primeiro lugar pela revelação da compra da refinaria de
Pasadena, cujo negócio poderia e deveria ter sido
evitado. Lembram que as perdas estimadas nessa
operação foram superiores a 700 milhões de reais e que a
denunciada era, à época, Presidente do Conselho de
Administração da PETROBRAS .
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Mais, após o início das investigações do caso pela
Policia Federal, descobriu- se que o negócio da refinaria
em Pasadena e seu resultado negativo para a estatal não
eram sequer a metade dos problemas relacionados com a
corrupção que assola a PETROBRAS.
Citam os depoimentos de dois colaboradores da
Justiça,

Paulo

denunciantes,

Roberto
muito

Costa

próximo

segundo
pessoalmente

os
da

denunciada, tendo sido, inclusive, convidado para o
casamento da sua filha, cuja cerimónia foi bastante
reservada -

e Alberto Youssef, que expusera ao País o

real objetivo das obras e realizações da PETROBRAS nos
últimos anos: abastecer ilicitamente os cofres do Partido
dos Trabalhadores -

PT e de outros pertencentes à base

aliada.
Mais grave, a denunciada, segundo o depoimento
de Youssef, tinha conhecimento dos malfeitos praticados
por agentes públicos e políticos na PETROBRAS e com
eles era conivente, já que em nenhum momento adotou
ou

determinou

as

providências

necessárias

para

evitar/investigar os atos de corrupção.
Ressaltam

os

DENUNCIANTES

que

a

DENUNCIADA, após a deflagração da operação chamada
Lava-Jato e revelados alguns dos descalabros praticados
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na PETROBRAS, defendeu, publicamente, a conduta de
alguns envolvidos, como a ex-Presidente da Companhia,
Graça Foster. Aliás, a DENUNCIADA, segundo os
DENUNCIANTES, insistia sempre na estapafúrdia tese de
que as denúncias seriam uma espécie de golpe.
Destacam os DENUNCIANTES que a relação da
DENUNCIADA com o ex-Presidente Lula é muito próxima,

a ponto de ambos, em diversas oportunidades, terem
registrado ser uma parceria indissociável. Nesse contexto,
não haveria como a DENUNCIADA ignorar o suposto
tráfico de influência cometido por Lula em favor da
construtora ODEBRECHT, sendo tal conduta leniente,
caracterizadora de crime de responsabilidade.
Outro

escândalo

apontado pelos

atualmente

DENUNCIANTES

em

como

apuração
sendo

de

responsabilidade da DENUNCIADA é o dos empréstimos
sempre em operações sigilosas concedidos pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES a outros países para realização de obras de
empreiteiras brasileiras, as mesmas envolvidas nos
escândalos
precedidas

da
da

PETROBRAS,
intermediação

operações
do

sempre

ex-Presidente

da

República, Lula.
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Por fim, cito o envolvimento da ex-assessora de
confiança da DENUNCIADA, Erenice Guerra, no caso de
corrupção investigada na Operação Zelotes. E fazem
considerações

sobre

a atuação do tesoureiro da

campanha da Presidente, atual Ministro da Comunicação
Social, Edinho Silva.
Com

isso,

pretendem

os

DENUNCIANTES

demonstrar que a versão segundo a qual a DENUNCIADA
passa ao largo de todos esses casos de corrupção é
insustentável.
Segundo os DENUNCIANTES, fosse um único fato
até se poderia admitir tratar-se de um descuido ou
coincidência. Porém, estando-se de uma verdadeira
continuidade delitiva, impossível crer que a Presidente da
República não soubesse o que estava passando à sua
volta. E os crimes estenderam a 2015, ou seja, invadiram

o segundo mandato!
Defendem a tese de que a DENUNCIADA agiu com
dolo e não apenas com culpa. Dizem que reforça o
entendimento de que a Presidente da República agiu com
dolo o fato de ela sempre se mostrar muito consciente de
todas as questões afetas ao setor de energia, bem como
Aquelas relacionadas à área econômica e financeira.
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Tecem considerações sobre a insatisfação popular,
as manifestações e a elevada rejeição da população em
relação ao Governo atual e finalizam com o argumento de
que, ao contrário do que prega a denunciada e aqueles
que lhe são próximos, notadamente o ex-Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o único golpe que se praticou foi a
reeleição da Presidente.
2.Em suas razões jurídicas, os denunciantes
sustentam inicialmente que o processo de impeachment
busca a verdade real, razão pela qual os fatos narrados
não limitam a atuação do Poder Legislativo. Afirmam que
as

revelações já

existentes

são

suficientes

para

deflagração do processo.
Quanto ao que chamaram de desmandos na
PETROBRAS, apontam que foram cometidos os crimes
de responsabilidade previstos nos itens 3 e 7 do art. go da
Lei 1.079/50.
Segundo os DENUNCIANTES, a DENUNCIADA
não

tomou

efetiva

a

responsabilidade

de

seus

subordinados e procedeu de modo incompatível com a
dignidade, honra e decoro do cargo que exerce ao não
afastar,

mesmo

preventivamente,

diversos

agentes

públicos e políticos próximos a ela acusados de atos de
corrupção, o que permitiria a conclusão de que estava a
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participar dos conluios necessários ao sucesso dos
esquemas, ainda que seu papel fosse o de se omitir,
sendo conivente com a malversação de recursos públicos.
Outro indício apontado pelos DENUNCIANTES de
que a denunciada tinha ciência dos diversos esquemas de
corrupção é

a insistência em manter sigilosos os

empréstimos do BNDES a países como CUBA e
ANGOLA, que não são exatamente conhecidos como
bons pagadores ou exemplos de regimes democráticos e
transparentes.
Sob outra vertente, apontam os denunciantes que a
Presidente da República também cometeu crime previsto
no art. 10, itens 4 e 6, da Lei n° 1.079150, ao editar, nos
anos de 2014 e 2015, uma série de decretos sem
números

que

suplementares

resultaram
de

na

valores

abertura
muito

de

créditos

elevados,

sem

autorização do Congresso Nacional.
Dizem que esses decretos foram publicados após a
constatação, pelo Tesouro Nacional, de que as metas
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária Anual não haviam sido cumpridas, como
revelado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas Primárias do 5° bimestre de 2014 do Tesouro
Nacional.
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Registram que o resultado das metas estabelecidas
pela LDO (resultado primário) não estava sendo cumprido
pelo Governo Federal, tanto que esse resultado foi
alterado pelo PLN 36, de 2014, e transformado na Lei n°
13.053, de 2014. A partir da aprovação dessa lei, a meta
fiscal foi reduzida em até 67 bilhões de reais. Ou seja,
segundo os DENUNCIANTES, resta comprovado que a
DENUNCIADA, desde o dia 5 de novembro de 2014, pelo
menos, já tinha conhecimento de que a meta de superávit
primário prevista na LDO não estava sendo cumprida e de
que não seria cumprida, pois, apresentado o projeto de lei
para a alteração da meta do resultado primário, vale dizer,
mesmo conhecendo a impossibilidade de cumprir a meta
fiscal, a denunciada, após a tal data, expediu os decretos
com a abertura de créditos suplementares, o que ensejou

a violação do inciso 5° do art. 167 da Constituição Federal
e do art. 4° da Lei Orçamentária Anual, a Lei n° 12.952, de
2014.
Acrescentam que a DENUNCIADA agiu da mesma
forma em 2015 ao editar decretos também sem números
com base em um suposto superávit primário e excesso de
arrecadação na ordem de 2,5 bilhões de reais.
Contudo, segundo os DENUNCIANTES, esses superávit
e excesso de arrecadação são artificiais, conforme se
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pode verificar a partir do PLN n° 5/2015, encaminhado ao
Congresso Nacional em 22 de julho de 2015, o Poder
Executivo já reconhecera que as metas estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei n. 13.080/2015, não
seriam cumpridas .
Citam decisão do TCU que teria reconhecido essa
prática como ilegal e finalizam seu raciocínio dizendo que
a mensagem do Poder Executivo confirma que a
frustração nas expectativas de arrecadação e o aumento
de despesas impediram o cumprimento das metas e a
denunciada

criou

suplementares

e

enquanto

continua
as

criando

metas

despesas

vigentes

estão

comprovadamente desatendidas, o que infringe os artigos
167, V da CF, art. 4° da LOA/2015, e art. 9° da Lei
Complementar 101/2000.
4. Ainda, argumentam os DENUNCIANTES que a
contabilidade da UNIÃO não espelha a realidade das
contas públicas, em razão da prática de diversas
maquiagens contábeis que ficaram conhecidas como
pedaladas fiscais.
Segundo os DENUNCIANTES, essas operações
ilegais caracterizam crime de responsabilidade, nos
termos do artigo 11, itens 2 e 3 da Lei n. 1.079150.
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A UNIÃO teria realizado operações de crédito
ilegais a partir do não repasse de recursos a entidades do
sistema financeiro nacional controladas pela própria
UNIÃO.

Tal

prática

teria

ocorrido

a

partir

de

adiantamentos realizados pela Caixa Econômica Federal
e pelo Banco do Brasil, em diversos programas federais
de responsabilidade do Governo Federal, sendo que
entidades

essas

do

sistema

financeiro

estavam

autorizadas a funcionar apenas como operadores do
programa, não como agente financiador.
Esses

adiantamentos

configuram

mútuo

ou

operação assemelhada, sabido, no entanto, que o art. 36
da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a realização de
operação de crédito entre uma instituição financeira
estatal e o ente da Federação que a controla, na
qualidade de beneficiário do empréstimo.
Dizem que essa prática foi considerada ilegal pelo
TCU, quando da rejeição das contas do Governo, no ano
de 2014, mas que essa prática voltou a ser usada no ano
de 2015, como se vê das demonstrações contábeis do
Banco

do

Brasil no primeiro

semestre

de

2015,

especialmente quanto ao Plano Safra.
Ainda no ponto, defendem os DENUNCIANTES
que

a

DENUNCIADA

teria

cometido

crime

de
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responsabilidade contra a lei orçamentária nesse episódio
das pedaladas fiscais, diante do disposto no art. 85, V e
VI, da Constituição Federal, e arts. 4•, V e VI, e 10•, 6, 7,
8 e 9, da Lei n° 1.079150.
Asseveram os DENUNCIANTES que a conduta da
DENUNCIADA seria de natureza comissiva, pois se
reunia, diariamente, com o Secretário do

Tesouro

Nacional à época dos fatos, sem contar que, durante o
pleito eleitoral, assegurou que tais contas estavam
hígidas. Mas, ainda que a Presidente não estivesse
ativamente

envolvida

nesta

situação,

restaria

sua

responsabilidade omissiva, pois descumpriu seu dever de
gestão da administração púbica federal, conforme art. 84,
11, da Constituição Federal.
5. Defendem os DENUNCIANTES a ocorrência de

outro

crime

de

responsabilidade

por

parte

da

DENUNCIADA, decorrente da falta de registro dos
passivos decorrentes das operações de crédito realizadas
nas chamadas pedaladas fiscais no rol das dívidas de
Passivos da Divida Liquida do Setor Público. Dizem que
tal ato afronta a Lei Orçamentária Anual -

LOA, na

medida em que impede o efetivo acompanhamento das
contas do Governo, pois parte expressiva do passivo
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deixa de ser registrada, com o que acompanhamento das
metas de superávit primário passa a ser uma ficção.

Em relação a esse aspecto, ao desrespeitar a Lei
Orçamentária Anual de forma deliberada (. .. ), mascarando
o Orçamento para dele fazer constar informações
incorretas com apresentação de um resultado fiscal ao
final de cada mês superior ao que efetivamente seria
adequado, mais uma vez a denunciada incorreu em crime
de responsabilidade, nos termos do art. 1O, IV, da Lei n°
1.079 , de

1950,

segundo o qual são crimes

de

responsabilidade contra a Lei Orçamentária infringir,
patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei
orçamentária.

6.

Por

considerações

fim ,

os

sobre

DENUNCIANTES

a

tecem

responsabilidade

da

DENUNCIADA por omissão dolosa, fazendo comentários
sobre o episódio das pedaladas fiscais e da corrupção na
PETROBRAS. Defendem que a omissão é hipótese
caracterizadora de crime de responsabilidade e, portanto,
fundamento para o impeachment, como, aliás, ocorreu
com o ex-Presidente Fernando Collor de Mello.
Sustentam
DENUNCIADA

ainda
responder

a
por

possibilidade
atos

de

praticados

a
em

mandato anterior, ao fundamento central de que a
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reeleição é, em verdade, uma continuidade administrativa,
mantendo-se o vínculo entre as legislaturas. Acrescentam
que entender diversamente seria o mesmo que admitir
que a reeleição constituiria verdadeira anistia aos crimes
perpetrados no primeiro mandato.
7. Em conclusão, além de pedirem à Câmara dos
Deputados que autorize a instauração de processo por
crime de responsabilidade contra a DENUNCIADA, os
DENUNC IANTES

arrolaram

testemunhas,

juntaram

documentos e solicitaram a notificação dos órgãos
judiciais e administrativos em que estão sendo apurados
os diversos escândalos por eles apontados, para que
forneçam cópia dos respectivos processos.

Relatados, passo a decidir.
8.

Inicialmente,

registro

que

as

liminares

concedidas pelo STF, monocraticamente, pelos Ministros
TEOR/ ZAVASKI e ROSA WEBER, nos autos dos
processos MS 33.837-DF, MS 33.838-DF e RCL 22.124DF, apenas suspenderam a prática de qualquer ato que
tenha sido disciplinado na Questão de Ordem n. 105/2015
desta Presidência.
Esse ato, no entanto, já foi revogado, o que
ensejará a perda de objeto dos referidos processos.
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De qualquer forma, certo é que o recebimento de
denúncia contra o Presidente da República está previsto
nos arts. 14 e 19 da Lei n. 1.079/50 e 218, § 2° do RICO,
sendo igualmente certo, por óbvio, que naquelas decisões
liminares

não houve

a suspensão em si desses

dispositivos legais ou mesmo das prerrogativas da
Presidência da Câmara dos Deputados.
Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal tem
orientação reiterada no sentido de que a competência
para análise da denúncia contra Presidente da República,
por crime de responsabilidade, é do Presidente da
Câmara dos Deputados, de que é exemplo, entre outros,

o que restou decidido no Agravo Regimental no MS n.
30.672, Rei. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário,
OJe 18/1012011, com esta ementa:
"AGRAVO
SEGURANÇA.
MINISTRO

REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL.

DO

SUPREMO

MANDADO

DE

IMPEACHMENT.

TRIBUNAL

FEDERAL.

RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. MESA DO SENADO
FEDERAL. COMPETÊNCIA.
I - Na linha da jurisprudência firmada pelo Plenário
desta Corte, a competência do Presidente da Câmara dos
Deputados

e da

Mesa

do

Senado

Federal para

recebimento, ou não, de denúncia no processo de
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impeachment
meramente

não

se

restringe

burocrática,

a

uma

cabendo-lhes,

admissão

inclusive,

a

faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser
patentemente inepta ou despida de justa causa.
11 - Previsão que guarda consonância com as
disposições previstas tanto nos Regimentos Internos de
ambas as Casas Legislativas, quanto na Lei 1.079/1950,
que define os crimes de responsabilidade e regula o
respectivo processo de julgamento.
111 - O direito a ser amparado pela via mandamental
diz respeito à observância do regular processamento legal
da denúncia.
IV - Questões referentes à sua conveniência ou ao
seu mérito não competem ao Poder Judiciário, sob pena
de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente
política que envolvem essas controvérsias.
V - Agravo regimental desprovido.
No mesmo sentido, o MS n. 23.885 , Rei. Min.
CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ 201912002, com esta
ementa:
CONSTITUCIONAL.

IMPEACHMENT:

PRESIDENTE DA REPÚBLICA: DENÚNCIA: CAMARA
DOS

DEPUTADOS.

PRESIDENTE

DA

CAMARA:

COMPETÊNCIA.
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/. - lmpeachment do Presidente da República:
apresentação da denúncia à Câmara dos Deputados:
competência do Presidente desta para o exame liminar da
idoneidade da denúncia popular, "que não se reduz à
verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade
de denunciantes e denunciados, mas se pode estender

(.. .) à rejeição imediata da acusação patentemente inepta
ou despida de justa causa, sujeitando-se ao controle do
Plenário da Casa, mediante recurso (.. .)". MS 20.941-DF,
Sepúlveda Pertence, "DJ" de 31.08.92.
11. - M. S. indeferido.
É

induvidosa,

portanto,

a

competência

do

Presidente da Câmara dos Deputados para determinar se
as denúncias pela prática de crime de responsabilidade
cumprem os requisitos legais, aí incluída a imputação de
conduta

tipificada

pela

Lei

dos

Crimes

de

Responsabilidade e a existência de indícios mínimos de
autoria e materialidade.
9. O momento político atual é notoriamente grave.
Nunca, na histótia da República, houve tantos pedidos de
impeachment contra a Presidente da

República. A

economia não vai bem e a desconfiança em relação ao
país já atravessou as fronteiras. Sem contar o parecer do
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Tribunal de Contas da União que, a unanimidade,
recomenda a rejeição das contas do Governo.
Mesmo diante do cenário descrito, indubitável que

o exame desta denúncia deve ser imparcial e objetivo,
como

ocorreu

em

todas

as

outras

denúncias já

despachadas por esta Presidência.
Com efeito, tenho defendido que, a despeito da

crise moral, política e econômica que assola o Brasil, a
gravidade institucional que representa o início de um
processo por crime de responsabilidade demanda o
apontamento de um ou mais fatos concretos, uma ou
mais condutas específicas da Presidente da República
que, ao menos em tese, configurem um ou mais tipos
penais previstos na Lei no 1.079/50.
1O. Não há dúvida de que todas as acusações
formuladas pelos DENUNCIANTES são gravíssimas,
mas, por outro lado, é igualmente certo também que
muitas delas estão embasadas praticamente em ilações e
suposições, especialmente quando os DENUNCIANTES
falam da corrupção na PETROBRAS, dos empréstimos do
BNDES e do suposto lobby do ex-Presidente da
República LUÍS INACIO LULA DA SILVA.
Não se pode permitir a abertura de um processo
tão grave, como é o processo de impeachment, com base
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em mera suposição de que a Presidente da República
tenha sido conivente com atos de corrupção.
11. Quanto aos crimes eventualmente praticados
pela DENUNCIADA contra a fei orçamentária, sobre os
quais os DENUNCIANTES fazem remissão reiterada ao
recente julgamento das contas de 2014 do governo pelo
Tribunal de Contas da União, é de se notar que a decisão
acerca da aprovação ou não dessas contas cabe
exclusivamente ao Congresso Nacional, tendo a Corte de
Contas apenas emitido parecer prévio, a ser submetido ao
crivo do Congresso Nacional, a quem cabe acolhê-lo ou
rejeitá-lo.
Além

disso,

os

fatos

e

atos

supostamente

praticados pela DENUNCIADA em relação a essa questão
são anteriores ao atual mandato. Assim, com todo
respeito

às muitas

opiniões em

sentido

contrário,

considero inafastável a aplicação do § 4° do art. 86 da
Constituição Federal, o qual estabelece não ser possível a
responsabifização da Presidente da República por atos
anteriores ao mandato vigente.
Deixei claro em decisões anteriores que não ignoro

a existência de entendimento contrário, especialmente em
razão de o dispositivo citado ser anterior à emenda
constitucional que permitiu a reeleição para os cargos do
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Poder Executivo. Porém, não se pode simplesmente
ignorar que o constituinte reformador teve a oportunidade
de revogar ou alterar o § 4° do art. 86 e não o fez,
restando mantida, portanto, a sua vigência.
12. Sob outra perspectiva, contudo, a denúncia
merece admissão.
Como
requisitos

anteriormente
formais

consignado,

estabelecidos

na

além

dos

legislação,

devidamente preenchidos na espécie, cabe ao Presidente
da Câmara dos Deputados, nessa fase de admissibilidade
ou delibação da denúncia, verificar a presença dos
requisitos materiais para o seu recebimento.
Dentre

esses

requisitos

materiais,

estão

o

apontamento de uma ou mais condutas da DENUNCIADA
tipificada(s) como crime de responsabilidade e a indicação
da participação direta dela no(s) ato(s), em tese, praticado
em desconformidade com as normas previstas na lei
específica.
Nesse particular, entendo que a denúncia oferecida
atende aos requisitos mínimos necessários, eis que
indicou

ao

menos

seis

Decretos

assinados

pela

DENUNCIADA no exercício financeiro de 2015 em
desacordo com a LDO e, portanto, sem autorização do
Congresso Nacional.
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A edição desses Decretos não numerados, os
quais supostamente abriram créditos suplementares em
desacordo com a lei orçamentária, configura, em abstrato,
os tipos penais previstos nos itens 4 e 6 do art. 1O da Lei
n• 1.079150, cujas redações são as seguintes:
'Art. 1O. São crimes de responsabilidade contra a
lei orçamentária:
( .. .)

4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo,
dispositivo da lei orçamentária.
(.. .)

6 - ordenar ou autorizar a abertura de crédito em
desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado
Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de
crédito adicional ou com inobservância de presc1ição
legal; (lnclufdo pela Lei n• 10. 028, de 2000) (.. .)'.
Importante

destacar

que

os

seis

decretos

apontados no quadro aposto na página 18 da denúncia
foram assinados pela DENUNCIADA, o que significa dizer
que há indícios suficientes da sua participação direta
nessa conduta que, em tese, importa em crime de
responsabilidade.
O eventual crime de responsabilidade,

sustentam

os

denunciantes,

pode

como

ser configurado
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também pelo descumprimento do art. 4• da Lei 12.952, de
2014 -

Lei Orçamentária Anual-, que determinou que a

abertura de créditos suplementares ou adicionais estava
condicionada ao alcance da meta de resultado primário poupança- estabelecida.
Segundo esse dispositivo legal, 'fica autorizada a
abertura de créditos suplementares, restritos aos valores
constantes desta lei, excluídas as alterações decorrentes
de

créditos

promovidas

adicionais,
na

desde

programação

que

as

alterações

orçamentária

sejam

compatíveis com a obtenção da meta de resultado
primário estabelecida para o exercfcio de 2014'.
Também não ignoro ter o Poder Executivo enviado
ao Congresso Nacional projeto de lei alterando a meta
fiscal de 2015 (PLN n• 5/2015). Porém, além de pendente
de apreciação, mesmo se for aprovado, não altera a
realidade dos fatos: até o presente momento, o Poder
Executivo, comandado pela denunciada, administrou o
orçamento

de

2015

como

se

a

situação

fosse

superavitária, quando o déficit estimado pode chegar a
100 bilhões de reais.
Em outras palavras, o PLN n• 5, de 2015, ainda
que aprovado, não retira a tipicidade hipotética da
conduta da denunciada nesse particular, já que os
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créditos orçamentários eram irregulares à época em que
os seis decretos não numerados apontados pelos
denunciantes foram por ela assinados_
São igualmente relevantes as demais questões que

dizem

respeito

lei

à

orçamentária

deste

ano,

especialmente a alegação da reiteração da prática das
chamadas pedaladas fiscais, o que, também, em tese,
podem configurar crime de responsabilidade contra a Lei
Orçamentária (art. 85, VI, Constituição Federal).
Por tudo isso, ciente da relevância de que esse ato
significa, considero que a denúncia preenche os requisitos
mínimos para seu recebimento.
De fato, merecem análise exauriente as alegações
dos

denunciantes

quanto

à

abertura

de

crédito

suplementar mesmo diante do cenário econômico daquele
momento,

quando já

era

sabido

que

as

metas

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei n°
13.08012015, não seriam cumpridas, o que pode ensejar o
cometimento de crime de responsabilidade contra a Lei
Orçamentária.
E também merecem melhor aprofundamento as
razões que levaram o Governo a adotar essa prática das
chamadas pedaladas fiscais também neste ano de 2015.
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Há, portanto, justa causa a justificar o recebimento
desta denúncia. E também há indícios de autoria,
considerando a responsabilidade

da

Presidente da

República pela Lei Orçamentária.
A denunciada terá oportunidade de se manifestar
expressamente sobre todas as acusações, exercendo o
direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
Não há dúvida de que o recebimento da denúncia
pode acarretar graves danos institucionais.

Mas, é

igualmente certo também que as instituições brasileiras
são sólidas e estão preparadas para esse julgamento.
É importante registrar que, neste juízo prévio de

admissibilidade, não se examina a procedência ou não da
denúncia, mas sim a existência de requisitos mínimos,
formais, materiais e indícios de materialidade e autoria.
Não há qualquer condenação prévia.
Como dito, a denunciada, em observância aos

Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, terá
oportunidade para esclarecer e afastar as questões
postas pelos denunciantes.
Assim, recebo a denúncia e determino sua leitura
no expediente da sessão seguinte à publicação desta
decisão, com consequente remessa à Comissão Especial
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a que aludem os artigos 19 da Lei n° 1.079/50 e 218, § 2°
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Publique-se.
Brasília, 2 de dezembro de 2015.
Presidente Eduardo Cunha"

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Passo a palavra ao PrimeiroSecretário.
O SR. BETO MANSUR (Bioco/PRB-SP . Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a título de informação, eu tive oportunidade de ler toda a peça, mas a
peça inicial foi apresentada com documentos em anexo que constam aqui. Então, a
título de informação, ela tem esses documentos e ainda consta uma mídia em COROM.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Despacho da Presidência/Secretaria
Geral da Mesa:
"Denúncia apresentada por Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Paschoal, com
amparo

na

Lei

n°

1.079/1950,

em

desfavor

da

Excelentíssima Senhora Presidente da República, Di/ma
Vanna Rousseff, e recebida em despacho de 2 de
dezembro de 2015.
Em 02112115.
Numere-se

a

Denúncia

por

Crime

de

Responsabilidade. Publique-se."
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Antes de dar prosseguimento à
sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de

suas atribuições, resolve constituir Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a
Senhora

Presidente

da

República

por

crime

de

responsabilidade, oferecida pelos senhores Hélio Pereira
Bicudo, Miguel Reate Júnior e Janaina

Conceição

Paschoal, composta por 65 Deputados titulares e igual
número de suplentes a serem eleitos pelo Plenário, de
acordo com a seguinte proporção: PMDB 8; PP 4; PTB 3;
Democratas 2; PRB 2; Solidariedade 2; PSC 2; PHS 1;
PTN 1; PMN 1; PEN 1; PT 8; PSD 4; PR 4; PRO$ 2;
PCdoB 1; PSDB 6; PSB 4; PPS 1; PV 1; PDT 2; PSOL 1;
PTC 1; PTdoB 1; PMB 1; e Rede 1.
Brasília, 3 de dezembro de 2015.
Eduardo Cunha
Presidente
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Nos termos do art. 218, §4° do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, informo ao Plenário o teor da
mensagem que notifica a Sra. Presidente da República para manifestar-se acerca da
denúncia no prazo de 1O sessões contadas da eleição da Comissão Especial:
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Excelentíssima Senhora Presidente da República
Difma Vana Rousseff
Foi oferecida à Câmara dos Deputados, no dia 21
de outubro de 2015, denúncia contra Vossa Excelência
por crime de responsabilidade, de autoria dos cidadãos
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reate Júnior e Janaina
Conceição Paschoaf.
Na sessão de 3 de dezembro, a denúncia foi lida
no Plenário desta Casa, juntamente com o despacho que
lhe deu tramitação.
A partir desta data, a Câmara dos Deputados
examinará a matéria nos termos da sua competência
constitucional.
Em anexo, remeto a Vossa Excelência cópia da
denúncia e dos documentos pertinentes, publicados no
Diário da Câmara dos Deputados.
Pretendendo

Vossa

Excelência

manifestar-se,

poderá fazê-lo no prazo correspondente a dez sessões,
contadas após a eleição da Comissão Especial destinada
a emitir parecer sobre a denúncia, findando às dezenove
horas do dia em que se exaurir o prazo.
Câmara dos Deputados, 3 de dezembro de 2015.
Eduardo Cunha
Presidente
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, resolve constitu ir Comissão Especial destinada a
dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da
República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição
Paschoal, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e
igual número de suplentes a serem eleitos pelo Plenário, de acordo
com a seguinte proporção: PMDB 8 (oito), PP 4 (quatro), PTB 3
(três), DEM 2 (dois), PRB 2 (dois), SD 2 (dois), PSC 2 (dois), PHS 1
(um), PTN 1 (um), PMN 1 (um), PEN 1 (um); PT 8 (oito), PSD 4
(quatro), PR 4 (quatro), PROS 2 (dois), PCdoB 1 (um); PSDB 6
(seis), PSB 4 (quatro), PPS 1 (um), PV 1 (um); PDT 2 (dois); PSOL
1 (um); PTC 1 (um); PTdoB 1 (um); PMB 1 (um); e REDE 1 (um ).

Brasília, 03 de dezembro de 2015.

_ _o~
EDUARDO~~
Presidente da Câmara dos Deputados
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DEPUTADOS

AVISO N° 3 '1 /2015
Brasília , 3 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da
República
Secretaria de Governo da Presidência da República
Palácio do Planalto

Senhor Ministro,
Encaminho a V. Ex.8 Mensagem do Senhor Deputado EDUARDO
CUNHA, Presidente da Câmara dos Deputados, na qual comunica à
Excelentíssima Senhora Presidente da República, oferecimento de
denúncia por crime de responsabilidade, de autoria dos cidadãos Hélio
Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.8 protesto de
consideração e apreço.

~TO~ANSUR
Primeiro-Secretário

24.579 (JUN/13)
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Brasília , 3 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor

RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da
República
Secretaria de Governo da Presidência da República
Palácio do Planalto

Senhor Ministro,
Encaminho a V. Ex.a Mensagem do Senhor Deputado EDUARDO
CUNHA, Presidente da Câmara dos Deputados, na qual comunica à
Excelentíssima Senhora Presidente da República, oferecimento de
denúncia por crime de responsabilidade, de autoria dos cidadãos Hélio
Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.8 protesto de
consideração e apreço.

~TO ~ANSU. . ._R_,. . ._ ,
Primeiro-Secretário

p,.,.IJI.""itl dP República

--

CODOCIPROTOCOLO

o3 0El1015

íõtãC{!i.
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MENSAGEM N°

45 , DE 2015.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
DILMA VANA ROUSSEFF

Foi oferecida à Câmara dos Deputados, no dia 21 de outubro
de 2015, denúncia contra Vossa Excelência por crime de
responsabilidade , de autoria dos cidadãos Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal.
Na sessão de 3 de dezembro a denúncia foi lida no Plenário
desta Casa, juntamente com o despacho que lhe deu tramitação.
A partir desta data , a Câmara dos Deputados examinará a
matéria nos termos da sua competência constitucional.
Em anexo, remeto a Vossa Excelência cópia da denúncia e
dos documentos pertinentes, publicados no Diário da Câmara dos
Deputados .
Pretendendo Vossa Excelência manifestar-se, poderá fazê-lo
no prazo correspondente a dez sessões, contadas após a eleição
da Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre a denúncia,
findando às dezenove horas do dia em que se exaurir o prazo.
Câmara dos Deputados, 3 de dezembro de 2015.

Eowfrmo~
Presi~e~NHA
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/ P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado LEONARDO PICCIANI
Líder do PMDB
Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PMDB indicar 8 (oito) titulares e igual número de
suplentes, conforme realídade partidária de 1 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PMDB/ PP/PTB/ DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/ PSDC/
PEN/PRTB.

º

Atenciosamente,

__Q~

EDUARDO
NHA
Presidente da Câmar dos Deputados
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BrasOia, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado EDUARDO DA FONTE
Líder do PP
Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Líder,
Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidêncía, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PP indicar 4 (quatro) titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 12 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB.
Atenciosamente,

__o~

EDUARDO C NHA
Presidente da Câmar dos Deputados
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado JOVAIR ARANTES
Líder do PTB

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,
Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PTB indicar 3 (três) titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 1!I de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/80/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB.
Atenciosamente,

.,_______.(?~

!EDUARDO
NHA
Presidente da Câmar dos Deputados
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Ofício n2 2821/2015 /SGM/ P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado MENDONÇA FILHO
Líder do DEM

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Líder,

o

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélío Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao DEM indicar 2 (dois) titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 1º de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/ PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB.
Atenciosamente,

EDUARDO C
A
__o~
Presidente da Câmar dos Deputados
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Ofício n2 2821 /2015 /SGM/P

Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado CELSO RUSSOMANNO
Líder do PRB
Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor líder,

o

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PRB indicar 2 (dois) titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 12 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB.
Atenciosamente,

eDIJARi?o

#

Presidente da Câmar dos Deputados
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Ofício n11 2821 /2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA
Líder do SD

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Líder,
Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princfpio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao SD indicar 2 (dois) titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 1 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/ PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB.

º

Atenciosamente,

.

-e~

EDUARDO
NHA
Presidente da Câmar dos Deputados
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado ANDRE MOURA
Líder do PSC
Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Uder,
Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PSC indicar 2 (dois) titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 1 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB.

º

o

Atenciosamente,

~
EDUARDO UNHA
Presidente da Câm a dos Deputados
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado MARCELO ARO
Representante do PHS
Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Deputado,
Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PHS indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, conforme realidade partidária de 12 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/DEMIPRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB.
Atenciosamente,

-ét>UÁÀDO~

Presidente da Câma{a'd~~ 'oeputados
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado BACELAR
Representante do PTN

o
Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Deputado,
Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PTN indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, conforme realidade partidária de 1º de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB.
Atenciosamente,

Q~

EDUARDOC
A
Presidente da Câmara os Deputados
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/ P
Brasílía, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado JUNIOR MARRECA
Representante do PEN

o
Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Deputado,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência os membros
que deverão integrar a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição
Paschoal, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de
suplentes a serem eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PEN indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, conforme o disposto no §22 do art. 218 do Regimento Interno e no art. 19 da
Lei n2 1079, de 1950.
Atenciosamente,

~

s<'
EDUARDO
HA
Presidente da Câma a dos Deputados

Documento : 68696 - 1O
24.579 (JUN/1 3)

3895

3896

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA

DOS

Março de 2016

DEPUTADOS

Ofício n11 2821/2015/SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado ANTÔNIO JÁCOME
Representante do PMN

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Deputado,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência os membros
que deverão integrar a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição
Paschoal, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de
suplentes a serem eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PMN indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, conforme o disposto no §2º do art. 218 do Regimento Interno e no art. 19 da
Lei nº 1079, de 1950.
Atenciosamente,

A
~~

EDUARDO C

Presidente da Câmara d s Deputados
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Ofício nº 2821 /2015 / SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado SIBÁ MACHADO
Líder do PT

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PT indicar 8 (oito) titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 12 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PT/PSD/PRIPROS/PCdoB.
Atenciosamente,

EDUARDO C
Presidente da Câmar dos Deputados
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Ofício n2 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA
Líder do PR

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PR indicar 4 (quatro) titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 1 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PT/PSD/PRIPROS/PCdoB.

º

Atenciosamente,

~~

EDUARDO ~~~~~
Presidente da Câmara dos Deputados
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Ofício n2 2821 /2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado ROGÉRIO ROSSO
Líder do PSD

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PSD indicar 4 (quatro) titulares e igual número
de suplentes, conforme realidade partidária de 1 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PT/PSD/ PR/PROS/ PCdoB.

º

Atenciosamente,

EDUAifoo~

Presidente da Câmar7d~~ 'Deputados
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exma. Senhora
Deputada JANDIRA FEGHALI
Líder do PCdoB

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhora Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélío Pereira Bicudo, Miguel Reate Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PCdoB indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, conforme realidade partidária de 12 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PT/PSD/PR/PROS/PCdoB.
Atenciosamente,

___.Q_

EDUARDO
Presidente da Câm a dos Deputados
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Ofício n9 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado GIVALDO CARIMBÃO
Líder do PROS

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalídade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélío Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PROS indicar 2 (dois) titulares e igual número
de suplentes, conforme realidade partidária de l 11 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PT/PSD/PRIPROS/PCdoB.
Atenciosamente,

~

EDUARDO
Presidente da Câma a dos Deputados
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Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado CARLOS SAMPAIO
Líder do PSDB

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco} Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PSDB indicar 6 (seis} titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 12 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PSDB/PSB/PPS/PV.
Atenciosamente,

.-----e_~

EDUARDO
HA
Presidente da Câm a dos Deputados
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Ofício n2 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado FERNANDO COELHO FILHO
Líder do PSB

()

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PSB indicar 4 (quatro) titulares e igual número
de suplentes, conforme realidade partidária de 12 de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PSDB/PSB/PPS/PV.
Atenciosamente,

Presidente da Câm a dos Deputados

Documento: 68696 -18
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado RUBENS BUENO
Líder do PPS

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.

Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PPS indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, conforme realidade partidária de 1º de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PSDB/PSB/PPS/PV.
Atenciosamente,

Presidente da Câ ara dos Deputados
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Ofício n11 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado SARNEY FILHO
Líder do PV

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PV indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, conforme realidade partidária de 1º de fevereiro de 2015, considerando o
Bloco Parlamentar PSDB/PSB/PPS/PV.
Atenciosamente,

Presidente da Câm ra dos Deputados
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Ofício nº 2821 /20 15 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado AFONSO MOTTA
Líder do PDT

<D

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PDT indicar 2 (dois) titulares e igual número de
suplentes, conforme realidade partidária de 111 de fevereiro de 2015 .

. éV

Atenciosamente,

Presidente da Câm

dos Deputados
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado CHICO ALENCAR
Líder do PSOL

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, os membros que deverão integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a serem
eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PSOL indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, conforme realidade partidária de 1º de fevereiro de 2015.
Atenciosamente,

EDU
Presidente da

Afio~
CâmT..~
dos Deputados
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado ULDURICO JUNIOR
Representante do PTC

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Deputado,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência os membros
que deverão integrar a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição
Paschoal, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de
suplentes a serem eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PTC indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, considerando o disposto no §2º do art. 218 do Regimento Interno e no art. 19
da Lei n2 1079, de 1950.
Atenciosamente,

~1""15"'1-Hrti:IA
Presidente da Câ ara dos Deputados
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Ofício nº 2821 /2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado LUIS TIBÉ
Representante do PTdoB

o

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Deputado,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência os membros
que deverão integrar a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição
Paschoal, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de
suplentes a serem eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PTdoB indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, considerando o disposto no §211 do art. 218 do Regimento Interno e no art. 19
da Lei n11 1079, de 1950.
Atenciosamente,

~~

EDUARDO
Presidente da Câma

NHA
dos Deputados
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Ofício nº 2821 /2015 /SGM/P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado ALESSANDRO MOLON
Líder do REDE

O

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,
Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência os mémbros
que deverão integrar a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição
Paschoal, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de
suplentes a serem eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá à REDE indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente , considerando o disposto no §2 2 do art. 218 do Regimento Interno e no art. 19
da Lei n11 1079, de 1950.
Atenciosamente,

-'2~

EDUARDOC HA
Presidente da Câmara tlos Deputados
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Ofício nº 2821/2015 /SGM/ P
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhor
Deputado DOMINGOS NETO
Líder do PMB

Ü

Assunto: Indicação de membros para Comissão Temporária.
Senhor Líder,

Solicito a Vossa Excelência que indique a esta Presidência os membros
que deverão integrar a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição
Paschoal, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de
suplentes a serem eleitos pelo Plenário.
Comunico que caberá ao PMB indicar 01 (um) titular e igual número de
suplente, considerando o disposto no §2º do art. 218 do Regimento Interno e no art. 19
da Lei n2 1079, de 1950.
Atenciosamente ,

.____z

fl

EDUARD~~NHA
Presidente da
dos Deputados

Câmf_
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AVISO N° .4~ /2015

Brasília, 7 de dezembro de 2015.
A Sua Excelência o Senhor
RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da
República
Secretaria de Governo da Presidência da República
Palácio do Planalto

Senhor Ministro,
Encaminho a V. Ex.2 Mensagem do Senhor Deputado EDUARDO
CUNHA, Presidente da Câmara dos Deputados, na qual comunica à
Excelentíssima Senhora Presidente da República aditamento à
notificação realizada em 3 de dezembro de 2015, referente ao
recebimento da denúncia por crime de responsabilidade, de autoria dos
cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição
Paschoal.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.a protesto de
consideração e apreço.
·

~ETOMANSUR
Primeiro-Secretário

24.579 (JUN/13)
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Brasília, 7 de dezembro de 2015.
A Sua Excelência o Senhor
RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da
República
Secretaria de Governo da Presidência da República
Palácio do Planalto

Senhor Ministro,
Encaminho a V. Ex.a Mensagem do Senhor Deputado EDUARDO
CUNHA, Presidente da Câmara dos Deputados, na qual comunica à
Excelentíssima Senhora Presidente da República aditamento à
notificação realizada em 3 de dezembro de 2015, referente ao
recebimento da denúncia por crime de responsabilidade, de autoria dos
cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição
Paschoal.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.8 protesto de
·
consideração e apreço.

~ETOMANSUR
Primeiro-Secretário

24.579 (JUN/13)
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43 , DE 2015.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
DILMA VANA ROUSSEFF

Em aditamento à notificação realizada em 3 de dezembro de
2015, relativa à denúncia oferecida à Câmara dos Deputados, no
dia 21 de outubro de 2015, em desfavor de Vossa Excelência por
crime de responsabilidade, de autoria dos cidadãos Hélio Pereira
Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal,
encaminho cópia da mídia CO que se encontra anexa à fi. 79 da
denúncia {fi. 83 do Tomo I/IV do Supl. ao n. 209 do Diário da
Câmara dos Deputados, de 3 de dezembro de 2015).
Comunico, por fim, que fica mantido o prazo de dez sessões
para que Vossa Excelência, querendo, manifeste-se, contadas após
a eleição da Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre a
denúncia, findando às dezenove horas do dia do seu exaurimento.
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de 2015.

~o~
Pres~~· ~··,..
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PRESIDÊNCIAISGM
Aviso n. 42/2015, da Primeira-Secretaria. Encaminhamento da
Mensagem n. 48/2015, do Presidente da Câmara dos Deputados, à
Presidente da República. Aditamento à notificação realizada em 3 de
dezembro de 2015. Mídia digital anexa à denúncia por crime de
responsabilidade de autoria de Hélio Bicudo e outros. Recebimento
em 7 de dezembro de 2015 pelo Protocolo da Presidência da
República, às 16h35, e pelo Subchefe de Assuntos Parlamentares da
Secretaria de Governo da Presidência da República, às 17 horas.
Em 07/12/2015.
Publique-se.
EDUARDO#
Presidente

l l l l l l l l l l l l l l l l l l ~l l l l l l l l l l l l l l l l ll ~l l l l l l l l l l l
Documento : 68750 - 1 I

2062 (AG0/06)

3915

3916

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

a

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEPUTADO FEDERAL MACEDO

(PSL/ CE)

Brasília, 04 de dezembro de 2015.

OF. GAB. CP 0120/2015
Ao Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados.
Sr. Deputado Eduardo Cunha.

Assunto: Indicação para membro da Comissão destinada a dar parecer sobre a
denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale
Junior e Janaina Conceição Paschoal.
Com os meus cordiais cumprimentos, nos termos regimentais solicito

minha vaga como membro Titular desta Comissão pelo PSL.

Atenciosamente,

Deputado Macedo (PSL- CE)I Câmara dos Deputados I Anexo IV J2Aandar- Gabinete 214
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OF. GAB. CP 0120/2015, do Deputado Macedo - indicação de
membro para a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a
denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale Junioir e Janaina Conceição Paschoal.
Em 7/12/2015.

Não conheço da presente indicação, tendo em vista que o
PSL não possuía representante na Câmara dos Deputados na data
do recebimento da denúncia por crime de responsabilidade contra a
Presidente da República, Senhora Dilma Vana Rousseff, em 2 de
dezembro de 2015, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale Junioir e Janaina Conceição Paschoal. Esclareço, por
oportuno, que a distribuição de vagas na referida Comissão
Especial deverá atender a proporcionalidade partidária de todas as
bancadas em funcionamento na Câmara dos Deputados verificada
na data do recebimento da denúncia, nos termos do art. 218, § 2°,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e do art. 19 da
Lei n. 1.079/1950. Publique-se. Oficie-se.

~NH~
Presidente

24.579 (JUN/13)
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Of. n. 2835/2015/SGM/P
Brasília, 7 de dezembro de 2015.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MACEDO
Gabinete 214 - Anexo IV
NESTA
Assunto:

OF. GAB. CP 0120/2015, que ind ica membro para a Comissão Especial
destinada a dar parecer s obre a denúncia contra a Senhora Presidente
da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores
Hélio Pereira Bic udo, Mig uel Reale Junior e Janaina Conceição
Paschoal.

Senhor Deputado,
Reportando-me ao expediente referido em epígrafe, informo a Vossa
Excelência que exarei o seguinte despacho:
Não conheço da presente indicação, tendo em vista que o PSL não
possuía representante na Câmara dos Deputados na data do
recebimento da denúncia por crime de responsabilidade contra a
Presidente da República, Senhora Dilma Vana Rousseff, em 2 de
dezembro de 2015, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal. Esclareço, por
oportuno, que a distribuição de vagas na referida Comissão Especial
deverá atender a proporcionalídade de todas as bancadas em
funcionamento na Câmara dos Deputados verificada na data do
recebimento da denúncia, nos termos do art. 218, § 2°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, e do art. 19 da Lei n.
1.079/19850. Publique-se. Oficie-se.

Atenciosamente,

EDUARDO ~
Presidente

o
p

l,

~()

t\)-

Q;\~

-

)( .

__ rv:IO~

I I I I I I I IJ1 1~1 1 Jil l l l l l1l l

I1111111111111111111111111111111111I1111111111111
Documento : 68744 - 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

~~

Sexta-feira 18

LIDERANÇA DO PARTIDO VERDE

Ofício n° 241/20 15/LI DPV

Brasília, 04 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Assunto: Indicação Comissão Especial

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Sarney Filho
(PV/MA) e Evair de Melo (PV/ES) para integrarem, como Titular e Suplente,
respectivamente, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a
denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel
Reale Júnior e Janaína Conceição Paschoal.

AtLente,
eputada Leandre (P\l R)
Líder do PV em exe ício

3919

3920

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Bloco PRB, PTN, PMN, PTC e PTdoB

Ofício Ind 220/2015

Brasília, 03 dezembro de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão Especial

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os Deputados JHONATAN
DE JESUS (PRB/RR) e VINÍCIUS DE CARVALHO (PRB/RJ) para

integrarem, como membros TITULARES e os Deputados CLEBER
VERDE (PRB/MA) e RONALDO MARTINS (PRB/CE), como membros
SUPLENTES, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a

denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel
Reale Junior, Janaina Conceição Paschoal e Flávio Henrique Costa
Pereira, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titu lares e igual
número de suplentes a serem eleitos pelo Plenário.
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GÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO LÍDER DO PDT

Of. W 407 /2015/PDT
Br.asília, 07 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados AFONSO MOTIA PDT/RS e DAGOBERTO

PDT/MS, para integrarem como membros TITULARES, a Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsa bilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, M iguel Reale Junior e Janaina
Cpnceiç&o Paschoal.
Ainda no âm bito da mesma Comissão Especial, indico os Deputados J.<6!1ét'Z-1'.?
e W<-t4

ko~.s

?s:>1 / éV

Goe

p-vr~f'

para integrarem na condição de membros SUPLENTES, nas

vagas que cabem ao PDT.

Respeitosamente,

1.:;
"' \':):~
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~

l

o-,'·
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H,
À Sua Excelência o Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta -
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Gabinete do Deputado Antônio jácome - PMN/ RN

Ofício n° 167/2015/GAB/DAJ.
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

~
~i
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ASSUNTO: Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
~

Presidente da República por crime de responsabilidade. oferecida pelos Senhores Hélio
Pereira Bicudo. Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal.

'? tn
!:õ
m

tj
••

].j~
($

Senhor Presidente.
1.

Cumprimento Cordialmente Vossa Excelência, ao tempo em que solicito a

inclusão do meu nome, para participar, como Membro Titular da Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Sen.hora Presidente da República por crime
de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reate Junior e
Janaina Conceição Paschoal.
2.

Certo de poder contar com vossa especial atenção, agradeço e apresento votos

de felicidades e pleno êxito nas suas atividades.
Atenciosamente.

Camara dos Deputados 1 Anexo IV • Gabinete 230 1 CEP 70 160·900 • Brasnia/DF
Tels (61) 3215-5230/3230 ·Fax (61) 3215·2230 1 dep.antonlojacome@camara.leg.br
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Memorando n. 93/2015

Brasília, 4 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência
Senhor Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros de Comissão Especial
Senhor Presidente,

Indico, nos termos do §2° do art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados o Deputado Ivan Valente como membro TITULAR e o Deputado
Chico Alencar como membro SUPLENTE da Comissão Especial destinada a
proferir parecer ao pedido de autorização para instaurar processo em
desfavor da Presidente da República pela prática de suposto crime de
responsabilidade.

~'

Respeitosamente,

CH~~~
Líder
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Junior Marreca - PEN/MA

OF. GAB n° 0115/2015
Brasília, 07 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília/DF

Assunto: Indicação para Comissão Temporária

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, conforme solicitação
contida no ofício n° 2821/2015/SGM/P, comunico a Vossa
Excelência que a indicação dos membros do PEN para integrar a
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra
a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade,
será: Titular: Dep. Junior Marreca - Suplente: Dep. André
Fufuca.
Sem mais para o momento, despeço-me apresentandolhe votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

O putado Federal P
Líder doPE

Câmara dos Deputados 1 Anexo IV - Gabinete 537 1 CEP 70160-900 - Brasflia/DF
Tels(61) 3215-5537/3537- Fax (61) 3215-25371 dep.juniormarreca@c.-.mara.leg.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Depu tado Federal LUIS TIBÉ - PTdoB/ MG

Of. GAB-DF/no 0188/2015
Brasília, 04 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação de membro para Comissão Especial de
Analise do Pedido de lmpeachment.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, esta liderança vem indicar
para a vaga de titular o Deputado Luis Tibé (PTdoB/MG),
da Comissão Especial de Analise do Pedido de lmpeachment.

Atenciosamente,

uis ibé
Deputado Federal
Líder do PTdoB

Cãmara dos Deputados 1 Anexo IV- 6° andar· Gabínete 632 170160-900 Brasflía DF
Tel (61) 3215-5632/3632 • Fax (61) 3215-2632 I dep.luistibe@camara.gov.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Uldurico Junior - PTC/BA

Março de 2016

. .....

OFÍCIO N° 186/2015
Brasília, 03 de dezembro de 2015

Exmo Senhor,
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da CÂMARA DOS DEPUTADOS
Brasília-DF

Assunto: Indicação de Membro para Comissão Especial

Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho a indicação do
meu nome como titular e do Deputado Aluísio Mendes (PMB/MA) como
suplente, para integrar à Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a
denúncia contra à Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Bicudo, Miguel Reale Junior,
Janaina Conceição Paschoal e Flávio Henrique Costa Pereira.
Renovo meus votos de distinta consideração e particular apreço.

Atenciosamente,

ULDU
Deputado

~
1~

9
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írf
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"
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

Of. n. 06/15 LID/PMB
Brasília, 04 de dezembro de 2015.

Ao Excelentíssimo senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para Comissão Especial do lmpeachment

g[
,...
Excelentíssimo Senhor Presidente,

~

o

.....

~

f

~~
~~

Indico o Deputado Valtenir Pereira (PMB/MT), na condição de titula; : u
e o Deputado Major Olímpio (PMB/SP), na condição de suplente, para compore: , a Comissão Especial que dará parecer sobre a denúncia contra a Senhora

!! w

Presidenta.

~. ~

Atenciosamente,

~~TO
Líder do PMB

Câmara dos Deputados- Anexo IV- Gabinete 546 - 3215-5546
CEP 70.160-900 - Brasllia DF -

.....
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Uderança do Partido Trabalhista Nacional - PTN
Cãmara dos Deputados, Anexo IV, s• andar - Sala 52
Telefone: (61) 32 15-8900- E-mail: lld.ptn@camara.leg.br

')

Ofício n° 067/2015
Brasília , 03 de novembro de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Assunto: Indicação do PTN para compor a Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre denúncia contra a Senhora Presidente da República.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e, na qualidade de Líder, venho
indicar o meu nome para compor como membro Titular, a Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da
República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio
Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior, Janaina Conceição Paschoal e Flávio
Henrique Costa Pereira, e como Suplente indico o Deputado Edson MoreiraPTNIMG .
Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

\ ) d(/]

Llde~o Partido hACELAR

1

Março de 2016
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Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR

O f. n° 498/2015- Lid- PR
Brasília, 3 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos D eputados
Nesta
Assunto: Indicação de membro em Comissão Especial.

Senhor Presidente,

Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar
Deputado
Deputado

Aelton Freitas (PR/MG) , Deputado Mauricio
Márcio

Alvino (PR/SP)

os

Quintella (PR/AL) ,

e Deputado Lúcio Vale (PR/PA)

para membros titulares e os D eputados Miguel Lombardi (PR/SP)> Deputados
Altineu Côrtes (PR/RJ)

, Deputado João Carlos Bacelar (PR/BA) e Deputado

WellingtonRoberto(PR/PBpara membros suplentes na Comissão Especial destinada a
dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por
crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo,
Miguel ReaJe Junior, Janaina Conceição Paschoal e Flávio Henrique Costa
P ereira, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual númeto
de suplentes a serem eleitos pelo Plenário".

Respeitosamente,

Liderança do Partido da República- Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Sala 122- Anexo li ·-Bloco das Lidcmnças
Partidórius (13LP) - Pavimento superior- Alo das Lideranças Dcpullldo Álvaro Valle
Tcl: 61 ·32159550 rAX: 61 -32159577
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PCdoB
Ofício n. 209/2015
Brasília, 7 de dezembro de 2015.

Excelentíssímo Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasllia- DF
Assunto: Indicação de membros para Comissão Especial do lmpeachment

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência a indicação da Senhora Deputada
JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ) e do Senhor Deputado ORLANDO SILVA
(PCdoB-SP) para comporem, na condição de titular e suplente,
respectivamente, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade,
oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina
Conceição Paschoal.

Respeitosamente,

D putada JANDIRA FEGHALI
Líder

Março de 2016
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Câmao·a dos Deputados
Partido dos Trabalhadores
~ Gabinete da Liderança

OF n 9 814/GAB-LidPT
Brasília- DF, 07 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Tenho a horu-a de di.rigir - me a Vossa Excelência para indicar como membros
titulares os (as) deputados (as) SIBÁ MACHADO- PT/ AC, JOSÉ GUIMARÃESPT/CE, ARLINDO CHINAGLIA- PT/SP, HENRIQUE FONTANA - PT/RS, JOSÉ
MENTOR - PT/SP, PAULO TEJXEIRA- PT/SP, VICENTE CANDIDO- PT/SP e
WADIH DAMOUS - PT/RJ, e como membros suplentes os (as) deputados(as)
AFONSO FLORENCE - PT/BA, BENEDITA DA SILVA - PTIRJ, CARLOS
ZARA TTrNl- PT/SP, LEO DE BRJTO- PT/AC, MAR1A DO ROSÁRIO- PT/RS,
PAULO PIMENTA- PTIRS, PEPE VARGAS - PTIRS e VALMIR ASSUNÇÃO PT/BA, na Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a
Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos
Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior, Janaina Conceição Paschoal e
Flávio Henrique Costa Pereira.

Atenciosamente,

f)J/4{~~

~~i~á Ma{Zf/;- PT/AC
Líder da Bancada
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Social Cristão - PSC
Líder Deputado ANDRE MOURA
Ofício líder no 296/2015
Brasília-DF, 07 de dezembro de 2015.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para Comissão Especial - denúncia contra a Presidente

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico os Deputados Eduardo
Bolsonaro (PSC/SP) e Pastor Marco Feliciano (PSC/SP) para integrarem como
membros titulares e os Deputados Irmão Lázaro (PSCIBA) e Marcos Reategui
(PSC/AP) para integrarem como membros suplentes a Comissão Especial destinada a
dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior
e Janaina Conceição Paschoal.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada consideração.

Liderança do Partido Social Cristão- PSC
Endereço: Praça dos Três Poderes- Anexo I- sala 1606 e Anexo IV - sala 28 subsolo
Câmara dos Deputados - CEP: 70.160-900- Brasilia!DF
Telefones; (61)3215-9762/9771- Fax: (61) 3215-9770
e-mall: lld.pso@camara.gov.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Social Cr·istão - PSC
Líder Deputado ANDRE MOURA
Ofício Líder no 296/2015
Brasília-DF, 07 de dezembro de 2015.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para Comissão Especial -denúncia contra a Presidente

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico os Deputados Eduardo
Bolsonaro (PSC/SP) e Pastor Marco Feliciano (PSC/SP) para integrarem como
membros titulares e os Deputados Irmão Lázaro (PSC/BA) e Marcos Reategui
(PSC/AP) para integrarem como membros suplentes a Comissão Especial destinada a
dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior
e Janaina Conceição Paschoal.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada consideração.

Respeitosamente,

Uderança do Partido Social Cristão- PSC
Endereço: Praça dos Três Poderes -Anexo I - sala 1606 e Anexo IV- sala 28 subsolo
Cãmara dos Deputados - CEP: 70.160-900- Brasilia/DF
Telefones: (61 ) 3215-9762 I 9771 - Fax: (61) 3215-9770
e-mail: lld.psc@camara.gov.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

~
Of. n° 318/15/PROS
Em 07 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de Membros de Comissão Especial.

Senhor Presidente,

Indico para compor, na condição de titular, os Deputados
GIVALDO CARIMBÃO (PROS/AL) e HUGO LEAL (PROS/RJ), e, na condição
de

suplente,

os

Deputados

BETO

SALAME

(PROS/PA)

e

RONALDO FONSECA (PROS/DF), a Comissão Especial destinada a proferir
parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República, por crime
de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel
Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal.
Atenciosamente,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DA REDE SUSTENTABILIDADE

Ofício n° c;b /2015
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Exa. para indicar os deputados ALESSANDRO MOLON E
ALIEL MACHADO como membros titular e suplente, respectivamente, da Comissão
Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da
república por crime de responsabilidade (CEDENUN).

Atenciosamente,

Uder da REDE

3935
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Brasília,

de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P no 2821/2015, encaminho a Vossa
Excelência relação dos Deputados do PMDB, que comporão a Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de reponsabilidade,
oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal,
composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titu lares e igual número de suplentes a serem eleitos
pelo Plenário.

TITULARES

SUPLENTES

CELSO MALDANER

ALBERTO FILHO

DANIEL VILELA

EDIO LOPES

HILDO ROCHA

ELOONE BARBALHO

JOAO ARRUDA

JOÃO MARCELO SOUZA

JOSÉ PRIANTE

MARX BELTRÃO

LEONARDO PICCIANI

NEWTON CARDOSO JR

RODRIGO PACHECO

SERGIO SOUZA

WASHINGTON REIS

VITOR VALIM

[
..

fD

~

~

d:_~

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto de estima
apreço.
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Brasília, 08 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
DEPUTADO EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,
Comunico que o Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB, decidiu modificar a indicação
dos membros que vão participar da Comissão Especial de Análise do Pedido de
lmpeachment.
O deputado federal Silvio Costa será a indicação do Partido, como membro titular
da referida Comissão e o Deputado Luis Tibé será o suplente.

Deputado Federal e líder do PTdoB
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Câmara dos Deputados
Liderança do PTB

Of. n<>fZ-f-120 15
Brasília, 07 de Dezembro de 2015.
Exmo. Sr.
Deputado EDUARDO CUNHA
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Com os meus cump1imentos, indico a Vossa Excelência para a
composição da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a den úncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade,
oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina
Conceição Paschoal:
Titulares:

Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTBIMA);
Senhor Deputado ZECA CAVALCANTI (PTB/PE); e
Senhora Deputada CRISTIANE BRASIL (PTB/RJ).

Su plentes: 1° Suplente Senhor Deputado LUIZ CARLOS BUSATO
(PTB/RS);
2° Suplente Senhor Deputado PAES LANDIM (PTB/PI);
3° Suplente Senhor Deputado NELSON MARQUEZELLI
(PTB/SP).
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e
consideração.

nciosrun~'S
Deput

o JOVAIRARANTES
íder do PTB
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIAL DEI.IOCR..>.TJCO - PSO

Of.

n. 657/15/PSD
Brasília, 07 de dezembro de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de parlamentares do PSD para comporem comissão especial

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, indico os parlamentares abaixo para comporem, como
membros, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos senhores Hélio Pereira
Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janalna Conceição Paschoal:
- Deputado Paulo Magalhães (PSD/BA) - membro TITULAR:
- Deputado Júlio Cesar (PSD/PI} - membro TITULAR;
- Deputado Irajá Abreu (PSD/TO}- membro TITULAR;
- Deputado Diego Andrade (PSD/MG} -membro TITULAR;
- Deputado Fábio Mitidieri (PSD/SE}- membro SUPLENTE;
- Deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB} - membro SUPLENTE;
- Deputado Silas Câmara (PSD/AM) - membro SUPLENTE;
- Deputado José Carlos Araújo (PSD/BA) - membro SUPLENTE:
Nesse sentido, solicito que sejam tomadas as providências cabiveis para que as referidas
indicações produzam os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente,

3939

3940

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

Of. n. 09/15 LID/PMB
Brasília, 08 de dezembro de 2015.

Ao Excelentíssimo senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para Comissão Especial do lmpeachment

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em substituição ao Of.n.06/15 desta Liderança, venho indicar o
Deputado Valtenír Pereira (PMB/MT), na condição de titular, e a Deputada Dâmina ~y
r-

~"'
~

Pereira (PMB/MG) , na condição de suplente, para comporem a Comissão Especial ~ ~
que dará parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente.

o<.J e.
~

Atenciosamente,

0

~~ETO

~uta<Líder do PMB

Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 546 - 3215-5546
CEP 70.160-900- Brasília DF-
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Progressista
Ofício/LID.PP

n° 6"~S.

/2015
Brasília,

de dezembro de 2015.

Excelentíssímo Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação dos membros da Comissão Especial, destinada a proferir
parecer ao pedido de autorização para instaurar processo em desfavor da
Presidente da República pela prática de suposto crime de responsabilidade.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados abaixo relacionados para
integrarem a Comissão Especial, a ser eleita em Plenário, destinada a proferir
parecer ao pedido de autorização para instaurar processo em desfavor da Presidente
da República pela prática de suposto crime de responsabilidade:
Titulares:
- Deputado Eduardo da Fonte PP/PE;
- Deputado Fernando Monteiro PP/PE;
- Deputada Iracema Portella PP/PI e
- Deputado Roberto Britto PP/BA.
Suplentes:
-Deputado Aguinaldo Ribeiro PP/PB;
- Deputado Covatti Filho PP/RS;
- Deputado Julio Lopes PP/RJ e
- Deputado Paulo Maluf PP/SP.
Atenciosamente,

Deputado EDUAR
Líder do Partido Progress st
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA/ SGM
Ofícios n2 241/2015, da Liderança do PV; n2 220/2015, da Liderança do
PRB; n2 407/2015, da Liderança do PDT; n2 167/2015, da Liderança do
PMN; n2 93/2015, da Liderança do PSOL; n2 115/2015, da Liderança do
PEN; n2 188/2015, da Liderança do PTdoB; n2 186/2015, da Liderança do
PTC; n2 6/2015, da Liderança do PMB; n2 67/2015, da Liderança do PTN;
n2 498/2015, da Liderança do PR; n2 209/2015, da Liderança do PCdoB; n2
814/2015, da Liderança do PT; n2 296/2015, da Liderança do PSC; n2
318/2015, da Liderança do PROS; n2 6/2015, da Liderança do REDE; n2
1570/2015, da Liderança do PMDB; s/n2 da Liderança do PTdoB; n2
527/2015, da Liderança do PTB; n2 657/2015, da Liderança do PSD; n2
9/2015, da Liderança do PMB; n2 535/2015, da Liderança do PP -registro
de chapa para concorrer à eleição dos membros da "Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da
República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio
Pereira Bicudo, Migue l Rea le Junior e Janaina Conceição Paschoal".
Em 08/12/2015.
Registre-se. Publique-se.

- ED_U_A_R_D_,.
f:uN-P
Presidente da Câmara dos Deputados
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Liderança do Sol idariedade

Of. ~olidariedade/20 1 5-LID

Brasília, 3 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Dep. EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasflia- DF
Assunto: lndicaçao para a Comissao Especial (lmpeachment)

Senhor Presidente,

Com relaçao à Comissao Especial destinada a proferir parecer ao
pedido de autorizaçao para instaurar processo em desfavor da Presidente da
República pela prática de suposto crime de responsabilidade, indicamos os
seguintes nomes para eleiçao, nos termos do § 2° do Art. 218 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, considerando o número de vagas do
Solidariedade:
1. Dep. A rthur Oliveira Maia, como membro titular;
2. Dep. Paulo Pereira da Silva, como membro titular;
3. Dep. Genecias Noronha, como membro suplente;
4. Dep. Lucas Vergílio, como membro suplente;
Na certeza da compreensao e do atendimento do pleito, expresso
meus sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Pn~tJ~ ·

Dep. ARTHUR OLIVEIRA MA IA
Líder do Solidariedade
RAMR- 03/12/2015
Z:\2015\Chefia de Gablnete\Offcfos Uderança\OF-<lXX-Indicação lmpeachment.docx
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Ofício 353/2015, da Liderança do SD- indica membros para a eleição
da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao pedido de
autorização para instaurar processo em desfavor da Presidente da
República pela prática de suposto crime de responsabilidade.
Em 08/12/2015.

Não conheço da presente indicação, tendo em vista que o ofício
nº 354, de 2015, da Liderança do SD, a torna sem efeito. Publique-se.

EDUARDO-#
Presidente

l l l l l l l l l l ~l l l l l l l l l l l l l l l l~l l l l l l l l l l l l l l l ll l l
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Liderança do Solidariedade

Of. ~YSolidariedade/2015-LI O

Brasília, 7 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Dep. EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Assunto: Tornar sem efeito ofício anterior.

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, requerer que torne sem efeito o Ofício n°
353, de 2015, do Solidariedade, que indicou membros para a eleição à
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao pedido de autorização para
instaurar processo em desfavor da Presidente da República pela prática de
suposto crime de responsabilidade.
Na certeza da compreensão e do atendimento do pleito, expresso
meus sinceros agradecimentos.

AGP -07/12/2015
H:\2015\Assesso rla de Plenário\Oficios\OF·OXX· Indicação lmpeachment.dooc
L!QERANCA DQ SOL!QM !EQAQ(- c.AMA9A QOS QEP\UAQO$- ANEXO 11- piSO WPtB!OA AlA 8

$AlA 118 (61J Ul5·9987 /191}891
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DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA I SGM
Ofício 354/2015, da Liderança do SD - solicita que torne sem efeito o
Of. 353/2015, do Solidariedade.
Em 08/12/2015.
Defiro. Publique-se.

EDUARDO#
Presidente

1 1~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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OF.B I 287 I 15.

Brasília, 08 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação dos deputados

BEBETO (PSB-BA), FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE), TADEU
ALENCAR (PSB-PE) E DANILO FORTE (PSB-CE) como titulares, e
JOSÉ STÉDILE (PSB-RS), PAULO FOLETTO (PSB-ES), JHC (PSB-AL
e JOÃO FERNANDO COUTINHO como suplentes, da Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da
República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio
Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a
serem eleitos pelo Plenário.

Respeitosamente,

Deputado FERNAND COELHO FILHO
Líder do PSB

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Ofício 287/2015, da Liderança do PSB - comunica a indicação dos
Deputados para a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a
denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabi lidade.
Em 08/12/2015.

Não conheço da presente indicação, tendo em vista que o
ofício nº 288, de 2015, da Liderança do PSB, a torna sem efeito.
Publique-se.

EDUARDO~
Presidente

l l l l l l l l l l l l l l l l l l ~l l l l l l l l l l l l l l l l l l~l l l l l l l i l l
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OF.B I 288 I 15.

Brasília, 08 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que desconsidere as indicações feitas
para a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a
Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina
Conceição Paschoal, composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e
igual número de suplentes a serem eleitos pelo Plenário.

Respeitosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Ofício 288/2015, da Liderança do PSB - solicita que desconsidere as
indicações feitas para a Comissão Especial destinada a dar parecer
sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime
de responsabilidade.
Em 08/ 12/2015.

Defiro. Publique-se.

EDUARDO~
Presidente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/l l l l l l l l l l l
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o Brasil para compor a Comissão Especial destinada a dar parecer
sobre denúncia por crime de responsabilidade da Presidente da
República, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos senhores
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Jr. e Janaína Conceição
Paschoal.
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 218, combinado com o art.

8º, caput e inciso IV,

Câmara dos Deputados, vimos apresentar a Vossa Excelência os nomes dos deputados abaixo assinados, para
concorrerem em chapa alternativa à chapa indicada pelos Líderes Partidários, para a composição da Comissão
Especial destinada dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da
Repúblka, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína
Conceição Paschoal.
Titulares

Suplentes

PSDB/PSB/PPS/PV

4
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.
....

Senhor Presidente,

:f "'.?Si~~
Nos termos do art. 218, combinado com o art. 8!!, caput e inciso IV, do Regim~to Interno da
Câmara dos Deputados, vimos apresentar a Vossa Excelência os nomes dos deputados abaixo assinados, para
concorrerem em chapa alternativa à chapa indicada pelos Líderes Partidários, para a composição da Comissão
Especial destinada dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da
República, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína
Conceição Paschoal.

Titulares

Suplentes

PM DB/P P/PTB/DE M/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P MN/PRP /PSDC/P EN/PRTB
Nome

íb1.fl A

1

\
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Senhor Presidente,

Nos termos do art. 218, combinado com o art. 82, caput e inciso IV, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos apresentar a Vossa Excelência

os nomes

dos Deputados abaixo assinados, para concorrerem em chapa alternativa à chapa indicada
pelos Líderes Partidários, para a composição da Comissão Especial destinada a dar parecer
sobre denúncia por crime de responsabilidade da Presidente da República, Sra. Dilma Vana
Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Raale Júnior e Janafna Conceição
Paschoal.

Titulares

Suplentes

Março de 2016
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Senhor Presidente,

Nos termos do art. 218, combinado com o Art. 8°, capute inciso IV, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos apresentar a Vossa Excelência os
nomes dos deputados abaixo assinados, para concorrerem em chapa alternativa à chapa
indicada pelo líderes Partidários, para a composição da Comissão especial destinada a
dar parecer sobre denuncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da
República, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel
Reale Júnior e Janaína Conceição Paschoal.

INDICADOS DO PSD
TITULARES
GABINETE

NOME

GABINETE
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 218, combinado com o art. 82, caput e inciso IV, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, vimos apresentar a Vossa Excelência os nomes dos deputados abaixo assinados, para
concorrerem em chapa alternativa à chapa indicada pelos Líderes Partidários, para a composição da Comissão
Especial destinada dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da
República, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína
Conceição Paschoal.
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Titulares
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PSDB/PSB/PPS/PV

Nome
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Nome
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\
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 218, combinado com o art. 82, caput e inciso IV, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, vimos apresentar a Vossa Excelência os nomes dos deputados abaixo assinados, para
concorrerem em chapa alternativa à chapa indicada pelos Uderes Partidários, para a composição da Comissão
Especial destinada dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da
República, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína
Conceição Paschoal.
Titulares

Suplentes

PMB
Nome

9
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 218, combinado com o art. 82, caput e inciso IV,
Câmara dos Deputados, vimos apresentar a Vossa Excelência os nomes dos deputados abaixo assinados, para
concorrerem em chapa alternativa à chapa indicada pelos Líderes Partidários, para a composição da Comissão
Especial destinada dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da
República, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Jún ior e Janaína
Conceição Paschoal.
Titulares

Suplentes

PSDB/PSB/PPS/PV
.....

Assina\p~ ~

Nome

~R.:f./4MDt/

J=S~~~

ly.Av7Ló

éOELn

c

~- ~
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Assinatura
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 218, combinado com o art. 82, caput e inciso IV,
Câmara dos Deputados, vimos apresentar a Vossa Excelência os nomes dos deputados abaixo assinados, para
concorrerem em chapa alternativa à chapa indicada pelos Líderes Partidários, para a composição da Comissão
Especial destinada dar parecer sobre denúncia por crime de responsabi lidade contra a Presidente da
República, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janafna
Conceição Paschoal.
Titulares

Suplentes

PM DB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PM N/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Nome

Assinatura

Nome

Assinatura

c

~

~·

~

I

I>

~~
~ m
~
~
c
!? ~
~_,- "-"
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CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS
(55" Legislatura 2015-2019)
Página: 1 de 2

Proposição:

OF. 0000/2015

Autor da Proposição:

CHAPA UNINDO O BRASIL

Data de Apresentação:

08/12/2015

Ementa:

Apresentação da Chapa Unindo o Brasil para compor a Comissão
Especial destinada a dar parecer sobre denúncia de responsabilídade
da Presidente Dilma Rousseff.

Possui Assinaturas Suficientes:

SIM

Totais de Assinaturas:

Confirmadas
Não Conferem
Fora do Exercício
Repetidas
lleglveis

062
000
000
000
000

Retiradas
Total

062

000

Confirmadas
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ALCEU MOREIRA
ALEX MANENTE
ANDRÉ FUFUCA
BEBETO
BENITO GAMA
BRUNO COVAS
CARLOS ANDRADE
CARLOS MARUN
CARLOS SAMPAIO
DANIEL COELHO
DANILO FORTE
DARCfSIO PERONDI
DELEGADO ÉDER MAURO
EDUARDO BOLSONARO
ELMAR NASCIMENTO
EVANDRO ROMAN
EZEQUIEL TEIXEIRA
FÁBIO SOUSA
FERNANDO COELHO FILHO
FERNANDO FRANCISCHINI
FLAVIANO MELO
GENECIAS NORONHA
GERALDO RESENDE

PMDB
PPS
PEN
PSB
PTB
PSDB
PHS
PMDB
PSDB
PSDB
PSB
PMDB
PSD
PSC
DEM
PSD
PMB
PSDB
PSB
SD
PMDB
SD
PMDB

RS
SP
MA
BA
BA
SP
RR
MS
SP
PE
CE
RS
PA
SP
BA
PR
RJ
GO
PE
PR
AC
CE
MS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

Página: 2 de 2

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

IZALCI
JAIR BOLSONARO
JEFFERSON CAMPOS
JERÔNIMO GOERGEN
JOÃO RODRIGUES
KAIO MANIÇOBA
LELO COIMBRA
LUCAS VERGILIO
LUCIO VIEIRA LIMA
LUIS CARLOS HEINZE
MAJOR OLIMPIO
MANOEL JUNIOR
MAURO MARIANI
MAURO PEREIRA
MENDONÇA FILHO
MORONI TORGAN
MOSES RODRIGUES
NILSON LEITÃO
NILSON PINTO
ODELMO LEÃO
44 OSMAR SERRAGLIO
45 OSMAR TERRA

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

PAULO ABI-ACKEL
PAULO PEREIRA DA SILVA
PR. MARCO FELICIANO
RENZO BRAZ
ROBERTO BALESTRA
ROCHA
RODRIGO MAIA
ROGÉ:RIO MARINHO
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA
RONALDO NOGUEIRA
ROSSONI
SÉRGIO MORAES
SHÊRIDAN
SILAS CÂMARA
SÔSTENES CAVALCANTE
TADEU ALENCAR
VALDIR COLATTO

PSDB

pp
PSD

pp
PSD
PHS
PMDB
SD
PMDB

pp
PMB
PMDB
PMDB
PMDB
DEM
DEM
PPS
PSDB
PSDB

pp
PMDB
PMDB
PSDB
SD
PSC
PP

pp
PSDB
DEM
PSDB
PMDB
PTB
PSDB
PTB
PSDB
PSD
PSD
PSB
PMDB

DF
RJ
SP
RS

se
PE
ES
GO
BA
RS
SP
PB

se
RS
PE
CE
CE
MT
PA
MG
PR
RS
MG
SP
SP
MG
GO
AC
RJ
RN

se
RS
PR
RS
RR
AM
RJ
PE

se
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Ofício s/n- Chapa Unindo o Brasil, dos Senhores Deputados subscritoresregistro de chapa para concorrer à eleição dos membros da "Comissão
Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos
Senhores Hélio Pereira Bicudo, Migue l Reale Junior e Janaina Conceição
Paschoal".
Em 08/12/2015.
Registre-se. Publique-se.

EDUARDO CUN
Presidente da Câmara d s Deputados
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Gabinete do Deputado Federal JOÃO RODRIGUES- PSD/SC

Ofício no 526/2015
Brasília, 8 de dezembro de 2015.

Excelentíssimo Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,
Cumprimentando-vos cordialmente, requeiro a Vossa Excelência,
a retirada do meu nome da "Chapa 2" que concorre a eleição dos nomes que
vão compor a comissão especial que vai analisar se abre ou não o processo de
impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Na certeza de poder contar com a atenção de Vossa Excelência,
agradeço

antecipadamente

e

reitero

protestos

de

estima

e

distinta

consideração.

Respeitosamente,

~á)()hvGv o.S

J

OAO RODRI G UE~
Deputado Federal
PSD/SC

Brasília - DF I Câmara dos Deputados- Anexo IV- 5° Andar - Gabinete 503 - 70160-900
Tel (61)3215-5503/3503- Fax (61) 3215-2503
E-mail: dep.joaorodrigues@camara.leg.br
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Of. n. 526/2015, do Senhor Deputado João Rodrigues, de 08 de
dezembro de 2015, protocolado às 14h15. Solicita retirada de seu nome
da chapa alternativa que concorre à eleição da Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente
da República, Dilma Vana Rousseff, por crime de responsabilidade,
oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina
Conceição Paschoal.
Em 0~/IL}Z-oiS.

Indefiro a referida solicitação, visto que intempestiva. Destaco
que o prazo para essa comunicação findou às 14 horas do dia 08 de
dezembro de 2015. Publique-se.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal JOÃO RODRIGUES- PSD/ SC

Ofício no 527/2015
Brasília, 8 de dezembro de 2015.

Excelentíssimo Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,

Cumprimentando-vos cordialmente, solicito a Vossa Excelência,
que torne sem efeito o Ofício no 526/2015, protocolado por mim, onde

solicitava a retirada do meu nome da "Chapa 2" que concorre a eleição dos
nomes que vão compor a comissão especial que vai analisar se abre ou não o
processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Na certeza de poder contar com a atenção de Vossa Excelência,
agradeço

antecipadamente

e

reitero

protestos

de

estima

e

distinta

consideração.

Respeitosamente,

Brasília - DF I Câmara dos Deputados - Anexo IV - 5° Andar - Gabinete 503- 70160-900
Tel (61)3215·5503/3503 - Fax (61) 3215·2503
E· m ail: dep.joaorodrigues@ camara.leg.br
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PRESIDÊNCIA I SGM
Ofício 527/2015, Do Dep. João Rodrigues - solicita que torne sem
efeito o Of. 526/2015, que solicitava a retirada do seu nome da
"Chapa 2" que concorre à eleição para a Comissão Especial que vai
analisar se abre ou não o processo de impeachment da presidente
Dilma Rousseff.
Em 08/12/2015.

Publique-se.

EDUARDO #
Presidente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Câmara dos Deputados
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

OF 0 ° 823/GAB-LidPT
Brasília- DF, 08 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor

EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir - me a Vossa Excelência para indicar como membro
suplente o deputado LUIZ SÉRGIO - PT/ RJ em substituição ao deputado LEO DE
BRITO - PTIAC, na Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reate Junior, Janaina Conceição
Paschoal e Flávio Henrique Costa Pereira.

3967
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Of. n. 823/GAB-Lid-PT, de 08 de dezembro de 2015, protocolado às
14h19, da Liderança do Partido dos Trabalhadores. Substituição de
deputado indicado a concorrer à suplência da Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente
da República, Dilma Vana Rousseff, por crime de responsabilidade,
oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina
Conceiyão Paschoal.
Em OB/12-/LoJS.

Indefiro a referida substituição, visto que intempestiva. Destaco
que o prazo para essa comunicação findou às 14 horas do dia 08 de
dezembro de 2015. Publique-se.

~~

EDUARDO
NHA
Presid nte
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Senhor Presidente,

Nos termos do art. 218, combinado com o Art. 8°, caput e inciso IV, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos apresentar a Vossa Excelência os
nomes dos deputados abaixo assinados, para concorrerem em chapa alternativa à chapa
indicada pelo Líderes Partidários, para a composição da Comissão especial destinada a
dar parecer sobre denuncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da
República, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel
Reale Júnior e Janaína Conceição Paschoal.

INDICADOS DO

tt=

\)9 -\- - \(_O

TITULARES
GABINETE
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Expediente s/n, de 08 de dezembro de 2015, protocolado às 14h29.
Indica o Dep. Marcos Rogério (POT-RO) para concorrer, em chapa
alternativa, a vaga de membro da Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República,
Dilma Vana Rousseff, por crime de responsabilidade, oferecida pelos
Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição
Paschoal.
Em OPJ}Iz/ z/Ji&'
Indefiro a referida indicação, visto que intempestiva. Destaco que
o prazo para indicação de membro para Comissão Especial findou às 14
horas do dia 08 de dezembro de 2015. Publique-se.

-EDUA~O~
Preside( :
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DEPU TADOS

DECISÃO DO PRESIDENTE

Tendo em vista a realização, na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de hoje, da eleição dos membros que comporão a
Comissão Especial incumbida de analisar a denúncia por crime de
Responsabilidade, recebida na Câmara dos Deputados no dia 2 de
dezembro de 2015, em desfavor da Senhora Presidente da
República, de autoria dos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel
Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, comunico ao Plenário
a seguinte decisão:
a) a eleição será realizada por chapas fechadas,
considerando-se a Chapa 1 aquela cujos integrantes
foram indicados pelos senhores Líderes, e a Chapa 2
- "Unindo o Brasil" aquela composta por indicações
individuais dos parlamentares que expressamente
manifestaram

sua

vontade

de

integrá-la,

resguardando-se, assim, a participação democrática
de todos os Deputados no pleito, respeitados a
proporcionalidade

partidária

e

o

direito

de

participação das bancadas minoritárias, conforme o
art. 8°, caput, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados;
b) apenas é permitido ao parlamentar concorrer em uma
das chapas existentes, com vistas à observância ao

24.579 (JUN/13)
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princípio da isonomia, de modo a garantir igualdade
de condições entre todos os candidatos;
c) o parlamentar cujo nome consta nas duas chapas na
mesma condição (titular ou suplente) terá sua
indicação mantida naquela em que há manifestação
expressa pelo próprio candidato.
d) Por essa razão, conheço apenas das indicações para
a Chapa 2 - "Unindo o Brasil" dos Senhores
Deputados Eduardo Bolsonaro (PSC/SP) e Pr. Marco
Felicíano (PSC/SP), como titulares, e Silas Câmara
(PSD/AM), como suplente, e indefiro suas respectivas
indicações aos mesmos cargos pela Chapa 1.
Em ~ /12/2015.

~o~
Presit

24.579 (JUN/13)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE A DENÚNCIA CONTRA A SENHORA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE, OFERECIDA PELOS SENHORE§)i~t:IS'PEREIRA BICUDO,
/
• ,...!. ...,
MIGUEL REALE JUNIOR E JANAINA CONCEIÇÃO PASCHOAL

•

-... •S.

Titulares

Suplentes

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB
Antônio Jácome(PMN)
Bacelar(PTN)
Celso Maldaner(PMDB)
Cristiane Brasii(PTB)
Daniel Vilela(PMDB)

Aguinaldo Ribeiro(PP)
Alberto Filho(PMDB)
André Fufuca(PEN)
Cleber Verde(PRB)
Covatti Filho(PP)
Delegado Edson
Eduardo da Fonte(PP)
Moreira(PTN)
Fernando Monteiro(PP)
Edio Lopes(PMDB)
Hildo Rocha(PMDB)
Elcione Barbalho(PMDB)
·acema Portella(PP)
Irmão Lazaro(PSC)
João Marcelo
Jhonatan de Jesus(PRB)
Souza(PMDB)
João Arruda(PMDB)
Julio Lopes(PP)
José Priante(PMDB)
Luiz Carlos Busato(PTB)
Junior Marreca(PEN)
Marcos Reategui(PSC)
Leonardo Picciani(PMDB)
Marx Beltrão (PMDB)
Pedro Fernandes(PTB)
Nelson Marquezelli(PTB)
Roberto Britto(PP)
Newton Cardoso Jr(PMDB)
Rodrigo Pacheco(PMDB)
Paes Landim(PTB)
Vinicius Carvalho(PRB)
Paulo Maluf(PP)
Washington Reis(PMDB)
Ronaldo Martins(PRB)
Zeca Cavalcanti(PTB)
Sergio Souza (PMDB)
7 vagas
Vitor Valim(PMDB)
6 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
\ elton Freitas(PR)
Afonso Florence(PT)
Arlindo Chinaglia(PT)
Altineu Côrtes(PR)
Diego Andrade(PSD)
Benedita da Silva(PT)
Givaldo Carimbão(PROS)
Beto Salame(PROS)
Henrique Fontana(PT)
Carlos Zarattini(PT)
Hugo Leai(PROS)
Fábio Mitidieri(PSD)
Irajá Abreu(PSD)
João Carlos Bacelar(PR)
Jandira Feghali(PCdoB)
José Carlos Araújo(PSD)
José Guimarães(PT)
Leo de Brito(PT)
José Mentor(PT)
Maria do Rosário(PT)
Júlio Cesar(PSD)
Miguel Lombardi(PR)
Lúcio Vale(PR)
Orlando Silva(PCdoB)
Mareio Alvino(PR)
Paulo Pimenta(PT)
Maurício Quintella
Pepe Vargas(PT)
Lessa(PR)
Paulo Magalhães(PSD)
Rômulo Gouveia(PSD)
Paulo Teixeira(PT)
Ronaldo Fonseca(PROS)
Sibá Machado(PT)
Valmir Assunção(PT)
Vicente Candido(PT)
Wellington Roberto(PR)
Wadih Damous(PT)
1 vaga

Titulares

Sarney Filho(PV)
11 vagas

Evair de Melo(PV)
11 vagas
PDT

Afonso Motta(PDT)
Dagoberto(PDT)

Flávia Morais(PDT)
Roberto Góes(PDT)
PSOL

Ivan Valente(PSOL)

Chico Alencar(PSOL)
PTC
(Dep. do PMB ocupa a
vaga)

Uldurico Junior(PTC)
PTdoB
Silvio Costa(PTdoB)

Luis Tibé(PTdoB)
PMB
A luisio Mendes(PMB)

vaga
doPTC

Valtenir Pereira(PMB)

Dâmina Pereira(PMB)
REDE
Alessandro Molon(REDE)

Aliei Machado(REDE)
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Suplentes

PM 08/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB
André Fufuca(PEN)
Benito Gama(PTB)
Carlos Marun(PMDB)
Eduardo
Bolsonaro(PSC)
Fernando
Francischini(SD)
Flaviano Melo(PMDB)
'1ir Bolsonaro(PP)
...erônimo Goergen(PP)
Kaio Maniçoba(PHS)
Leio Coimbra(PMDB)
Lucio Vieira
Lima(PMDB)
Luis Carlos Heinze(PP)
Manoel Junior(PMDB)
Mauro Mariani(PMDB)
Mendonça Filho(DEM)
Odelmo Leão(PP)
Osmar Serraglio(PMDB)
Osmar Tetrra(PMDB)
Paulo Pereira da
Silva(SD)
Pr. Marco
Feliciano(PSC)
1drigo Maia(DEM)
"onaldo Nogueira(PTB)
Sérgio Moraes(PTB)
4 vagas

Alceu Moreira(PMDB)
Carlos Andrade(PHS)
Darcísio Perondi(PMDB)
Elmar Nascimento(DEM)

Geraldo Resende(PMDB)
Lucas Vergilio(SD)
Mauro Pereira(PMDB)
Moroni Torgan(DEM)
Renzo Braz(PP)

Rogério Peninha
Mendonça(PMDB)
Valdir Colatto(PMDB)
14vagas

Rocha(PSDB)
Rogério Marinho(PSDB)
5 vagas

PDT
2 vagas

2 vagas
PSOL
1 vaga

1 vaga

Roberto Balestra(PP)

PTC
1 vaga

1 vaga
PTdoB

1 vaga

1 vaga
PMB

Major Olimpio(PMB)

Ezequiel Teixeira(PMB)
REDE

1 vaga

Jefferson Campos(PSD)
Silas Cãmara(PSD)
17 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente(PPS)
Bebeto(PSB)
Bruno Covas(PSDB)
Carlos Sampaio(PSDB)
Danilo Forte(PSB)

Fernando Coelho
Filho(PSB)
Nilson Leitão(PSDB)
Paulo Abi-ackei(PSDB)
Rossoni(PSDB)
Shéridan(PSDB)
Tadeu Alencar(PSB)
1 vaga

Genecias Noronha(SD)

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Delegado Éder
Mauro(PSD)
Evandro Roman(PSD)
João Rodrigues(PSD)
Sóstenes
Cavalcante(PSD)
15 vagas

Titulares

Daniel Coelho(PSDB)
Fábio Sousa(PSDB)
lzalci(PSDB)
Moses Rodrigues(PPS)
Nilson Pinto(PSDB)

1 vaga
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558 Legislatura
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
Sessão:
ORDINÁRIA N° 383 - 08/12/2015
Abertura Sessão: 08f12f2015 14:00:06
Encerramento Sessão:08f12f2015 18:35:57
Votação:
Início Votação: 08(12/2015 17:18:02
Fim Votação: 08/12/2015 18:31:20
Resultado do 1° Escrutínio
Total de Votantes· 471

Gruoo de Aouracão·
CARGO
Membros Comissão

CANDIDATOS

PARTIDO

VOTOS

%

Chapa 2

272

57,75

Chapa 1

199

42,25

Brancos

o

0.00
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Hora:
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08/12/2015
18:35:14

553 Legislatura
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
Sessão:
ORDINÁRIA N° 383-08/12/2015
Abertura Sessão: 08/1212015 14:00:06
Encerramento Sessão:08/12/2015 18:35:57
Votação:
Início Votação: 08/12/2015 17:18:02
Fim Votação: 08/12/2015 18:31:20

Partido
RORAIMA
Abel Mesquita Jr.
c -~'os Andrade
E. ... Lopes
Htran Gonçalves
Jhonatan de Jesus
Maria Helena
Rernidio Monai
Sheridan
Total Roraima: 8

PDT
PHS
PMDB
PMB
PRB
PSB
PR
PSDB

AMAPÁ
André Abdon
Cabuçu Borges
Janete Capiberibe
Jozi Araújo
Marcos Reategui
Professora Marcivania
Roberto Góes
Vtntctus Gurgel
Total Amapã: 8

PRB
PMDB
PSB
PTB
PSC
PT
PDT
PR

Bloco

p · ;P,
A. ..•.:~Ido Jordy
Beto Faro
Belo Salame
Delegado Êder Mauro
Edmílson Rodrigues
Elctone Barbalho
Heho Leite
Joaquim Passarinho
José Priante
Josué Bengtson
Júha Marinho
Lúcio Vale
Nilson Pinto
Simone Morgado
Zé Geraldo
Total Parã: 15
AMAZONAS
Alfredo Nascimento
Arthur Virgllio Bisneto

PPS
PT
PROS
PSD
PSOL
PMDB
DEM
PSD
PMDB
PTB
PSC
PR
PSDB
PMDB
PT

PR
PSDB
de

10

Março de 2016

L~
Átila Lins
Concetção Sampaio
H1ssa Abrahão
Marcos Rotta
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Total Amazonas: 8

Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa
Comissão Especial

pp

A-.r<E
Angelim
Flaviano Melo
Jéssica Sales
Leo de Brito
Rocha
Stbá Machado
Total Acre: 6

PT
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PT

CEARÁ
Anlbal Gomes
Anosto Holanda

08/12/2015
18:35:14

PPS
PMDB
DEM
PSD

Solidaried
PMDB
PMOB
PR
PDT
PSDB
PMDB
PTB

~ANHÃO
A1oerto Filho
Aluisio Mendes
André Fufuca
Eliziane Gama
Htldo Rocha
João Castelo
José Reinaldo
Junior Marreca
Juscelino Filho
Pedro Fernandes
Rosãngela Curado
Rubens Pereira Júnior
Victor Mendes
Waldir Maranhão
Zé Carlos
Total Maranhão: 15

Data:
Hora:

PSD

RO NDONIA
Expedito Netto
Llndomar Garçon
LUCIO Mosquini
Luiz Cláudio
Marcos Rogério
Mariana Carvalho
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Total Rondonia: 8

TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim
César Halum
IraJá Abreu
Josi Nunes
Lázaro Botelho
Professora Dorinha Seabra Re;
Vtcentinho Júnior
Total Tocantins: 7
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PMB
PRB
PSD
PMDB

pp
DEM
PSB

PMDB
PMB
PEN
REDE
PMDB
PSDB
PSB
PEN
PMB
PTB
PDT
PCdoB
PMB

pp
PT

PMDB
PROS

2

de

10
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Arnon Bezerra
Cabo Sabino
Chico Lopes
Danilo Forte
Domingos Neto
Genecias Noronha
Gorete Pereira
José Airton Cirilo
José Guimar!!ies
Leõnidas Cristina
Luizianne Lins
Macedo
Moroni Torgan
Moses Rodrigues
Odorico Monteiro
Paulo Henrique Lustosa
Raimundo Gomes de Matos
p ?.Ido Martins
'v,_-:nte Arruda
VitorValim
Total Ceará: 22
PIAUÍ
Assis CaNalho
Átila Lira
Flavio Nogueira
Heráclito Fortes
Iracema Portella
Júlio Cesar
Mainha
Paes Landim
Silas Freire
Total Piaui: 9
RI O GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome
Belo Rosado
F ;o Faria
r-.....pe Maia
Rafael Motta
Rogério Marinho
Walter Alves
Zenaide Maia
Total Rio Grande do Norte: 8
PARAÍBA
Agulnaldo Ribeiro
Benjamin Maranhão
Damião Feliciano
Efraim Filho
Luiz Couto
Manoel Junior
Marcondes Gadelha
Rômu lo Gouveia
Veneziano VItal do Rêgo
Wellíngton Roberto
W ilson Filho
Total Paraíba: 11
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Data:
Hora:

PTB
PR
PCdoB
PSB
PMB
Solidaried
PR
PT
PT
PROS
PT
PSL
DEM
PPS
PT
pp
PSDB
PRB
PROS
PMDB

PT
PSB
PDT
PSB

pp
PSD
Solidaried
PTB
PR

PMN

pp
PSD
DEM
S.Part.
PSDB
PMDB
PR

pp
Solidaried
PDT
DEM
PT
PMDB
PSC
PSD
PMDB
PR
PTB

3

de

1J

Março de 2016

L"-7
PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti
Anderson Ferreira
Augusto Coutinho
Betinho Gomes
Carlos Eduardo Cadoca
Daniel Coelho
Eduardo da Fonte
Fernando Coelho Filho
Gonzaga Patriota
Jarbas Vasconcelos
João Fernando Coutinho
Jorge Côrte Real
Kaio Maniçob.a
Luciana Santos
Mendonça Filho
Pastor Eurico
p
Jungmann
R,v..,rdo Teobaldo
Silvio Costa
Tadeu Alencar
Wolney Queiroz
Zeca Cavalcanti
Total Pernambuco: 22
ALAGOAS
Arthur Lira
Cícero Almeida
G1valdo Carimbão
JHC
Marx Beltrão
Maurício Quintella Lessa
Paulão
Pedro Vilela
Ronaldo Lessa
Total Alagoas: 9
f ' GIPE
At...dson Barreto
Andre Moura
Fabio Mitídieri
Fabio Reis
João Daniel
Jony Marcos
Laercio Oliveira
Valadares Filho
Total Sergipe: 8
BAHIA
Aíonso Florence
Alice Portugal
Antonio Brito
Antonio lmbassahy
Bacelar
Bebeto
Benito Gama
Cacá Leão
Claudio Cajado
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Data:
Hora:

PTB
PR
Solidaried
PSDB
PCdoB
PSDB
pp
PSB
PSB
PMDB
PSB
PTB
PHS
PCdoB
DEM
PSB
PPS
PTB
PTdoB
PSB
PDT
PTB

pp
PSD
PROS
PSB
PMDB
PR
PT
PSDB
PDT

PTB
PSC
PSD
PMDB
PT
PRB
Solidaried
PSB

PT
PCdoB
PTB
PSDB
PTN
PSB
PTB
PP
DEM

4

de

10
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~-z
Damel Almeida
Davidson Magalhães
Elmar Nascimento
Erivelton Santana
Félix Mendonça Júnior
Fernando Tor:res
Irmão Lazaro
João Carlos Bacelar
João Gualberto
Jorg e Solta
José Carlos A leluia
José Carlos Araújo
José Nunes
José Rocha
Jutahy Junior
Lucio Vieira Lima
Márcio Marinho
~ · o Negromonte Jr.
fvh. . ..,ma Gramacho
PauloAzi
Paulo Magalhaes
Roberto Britto
Ronaldo Carletto
Tia Eron
Uldurico Junior
Valmir Assunção
Waldenor Pereira
Total Bahia: 36
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão
Ademir Camilo
Aelton Freitas
Bilac Pinto
Bonifácio de Andrada
Ca1o Narcio
c~rlos Melles
l
1ina Pereira
Delegado Edson Moreira
Diego Andrade
Dimas Fabiano
Domingos Sávio
Eduardo Barbosa
Fábio Ramalho
Gabriel Guimarães
Jõ Moraes
Júlio Delgado
Laudivio Carvalho
Leonardo Monteiro
Leonardo Quintão
Lincoln Porteia
LUIS Tibé
Luiz Fernando Faria
Marcelo Alvaro AntOnio
Marcelo Aro
Marcos Montes
Marcus Pestana
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PCdoB
PCdoB
DEM
PSC
PDT
PSD
PSC
PR
PSDB
PT
DEM
PSD
PSD
PR
PSDB
PMDB
PRB

pp
PT
DEM
PSD

pp
pp

PRB
PTC
PT
PT

PT
PROS
PR
PR
PSDB
PSDB
DEM
PMB
PTN
PSD

pp

PSDB
PSDB
PMB
PT
PCdoB
PSB
PMDB
PT
PMDB
PR
PTdoB
pp

PMB
PHS
PSD
PSDB

5

de

10

Março de 2016

Ls--"7
Margarida Salomão
Mário Heringer
Mauro Lopes
Odelmo leão
Padre João
Pastor Franklin
Paulo Abi-Ackel
Raquel Mumz
Reginaldo Lopes
Renzo Braz
Rodrigo de Castro
Rodrigo Pacheco
Saraiva Felipe
S1las Brasileiro
Stefano Aguiar
Subtenente Gonzaga
Tenente Lúcio
T
nho Pinheiro
V .~Json Ribefro
Weliton Prado
Total Minas Gerais: 47
ESPIRITO SANTO
Carlos Manato
Dr Jorge Silva
Evair de Melo
G1valdo Vie1ra
Helder Salomão
Leio Coimbra
Marcus Vicente
Max Filho
Paulo Foletto
Sergio Vidigal
Total Espírito Santo: 10
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon
I ·andre Serfiotis
A ..,neu Cõrtes
Aureo
Benedita da Silva
Cabo Daciolo
Chico Alencar
Chico D Angelo
Clarissa Garotinho
Cristiane Brasil
Deley
Dr João
Eduardo Cunha
Ezequiel Teixeira
Felipe Bornier
Francisco Flo:riano
Glauber Braga
Hugo Leal
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
Jean Wyllys
Julto Lopes
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PT
PDT
PMDB

pp
PT
PMB
PSDB
PSC
PT
PP
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSB
PDT
PSB

pp
PCdoB
PMB

Solidaried
PROS
PV
PT
PT
PMDB

pp
PSDB
PSB
PDT

REDE
PSD
PR
Solidaried
PT
S.Part
PSOL
PT
PR
PTB
PTB
PR
PMDB
PMB
PSD
PR
PSOL
PROS

pp
PCdoB
PSOL

pp

6

de

10
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~-;z:
Laura Carneiro
Leonardo Picciani
LuiZ Carlos Ramos
Lu1z Sérgio
Marcelo Matos
Marquinho Mendes
M1ro Teixeira
Otav1o Leite
Paulo Feljó
Roberto Sales
Rodrigo Maia
Rosangela Gomes
Soraya Santos
Sóstenes Cavalcante
Wadih Damous
Walney Rocha
Washington Reis
.?a 'ugusto Nalin
1 v;:al Rio de Janeiro: 40
SÃO PAULO
Alex Manente
Alexandre Leite
Ana Perugini
Andres Sanchez
Arlindo Chinaglia
Arnaldo F aria de Sá
Baleia Rossi
Beto Mansur
Bruna Furlan
Bruno Covas
Capitão Augusto
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Ed1nho Araújo
Eduardo Bols.onaro
l;'í'v,Jardo Cury
..:orrêa F1lho
Fausto Pinato
Flavinho
Gilberto Nascimento
Goulart
Guilherme Mussi
Herculano Passos
Ivan Valente
Jefferson Campos
João Paulo Papa
Jorge Tadeu Mudalen
José Mentor
Lobbe Neto
Lwz Lauro Filho
Luíza Erundina
Major Olímpio
Mara Gabrilli
Marcelo Aguiar
Marcelo Squassoni
Marc1o Alvlno
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PMDB
PMDB
PMB
PT
PDT
PMDB
REDE
PSDB
PR
PRB
DEM
PRB
PMDB
PSD
PT
PTB
PMDB
PMDB

PPS
DEM
PT
PT
PT

PTB
PMDB
PRB
PSDB
PSDB
PR
PSDB
PT
PMDB
PSC
PSDB
DEM
PRB
PSB
PSC
PSD
pp
PSD
PSOL
PSD
PSDB
DEM
PT
PSDB
PSB
PSB
PMB
PSDB
DEM
PRB
PR

7

de
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Miguel Haddad
Miguel Lombardi
Milton Monti
Missionário José Olimpio
Nelson Marquezelli
Nilto Tatto
Orlando Silva
Paulo Freire
Paulo Maluf
Paulo Pereira da Silva
Paulo Teixeira
Ricardo Izar
Roberto Alves
Roberto Freire
Samuel Moreira
Sérgio Reis
Silvio Torres
T~

v...,

?rascidelli
Vanderlei Macris
Vicente Candido
Vicentinho
Vinicius Carvalho
Vitor Lippi
Williamwoo
Total São Paulo: 61
MATO GROSSO
'\dilton Sachetti
;arlos Bezerra
:Zequiel Fonseca
=abio Garcia
~ilson Leitão
)rofessor Victório Galll
láguas Moraes
/altenir Pereira
!Pfal Mato Grosso: 8
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PSDB
PR
PR

pp
PTB
PT
PCdoB

PR

pp
Solidaried
PT
PSD
PRB

PPS
PSDB
PRB
PSDB
PR
PT

PSOB
PT
PT
PRB
PSDB
PV

PSB
PMDB
pp

PSB
PSDB
PSC
PT
PMB

,. ,.--~.

>•~

./TO FEDERAL
\lberto Fraga
~ugusto Carvalho
:rika Kokay
zalcl
.aerte Bessa
~ogério Rosso
~onaldo Fonseca
~oney Nemer
rotal Distrito Federal: 8

DEM
Soiidaried
PT
PSDB
PR

PSD
PROS
PMDB

]OI ÁS

:l,lexandre Baldy
::élio Silveira
)elegado Waldir
=ábio Sousa

PSDB
PSDB

PSDB

=iávia Morais

PSDB
PDT

3iuseppe Vecci
'ieuler Cruvinel
João Campos

PSOB
PSD
PSDB
8

de

10
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Jovair Arantes
L ~cas Vergilio
Magda Mofatto
Marcos Abrao
Pedro Chaves
Roberto Balestra
Rubens Otoni
Sandes Júnior
Total Goiás: ·1 6
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun
Dagoberto
Ehzeu Dionizio
Geraldo Resende
Mandetta
Tereza Cristina
V::>nder Loubet
L. .l doPt
Total Mato Grosso do Sul: 8
PARANÁ
Alex Canziani
Alfredo Kaefer
Ahel Machado
Assis do Couto
Christiane de Souza Yared
Diego Garcia
Dilceu Sperafico
Ento Verri
Evandro Roman
Fernando Francischini
Giacobo
Hermes Parcianello
João Arruda
Leandre
Leopoldo Meyer
Carlos Hauly
I
LtJtz Nishimori
Marcelo Belínati
Nelson Meurer
Osmar Serraglio
Ricardo Barros
Rossonl
Rubens Bueno
Sandro Alex
Sergio Souza
Takayama
Toninha Wandscheer
Zeca Dirceu
Total Paraná: 28
SANTA CATARINA
Angela Albino
Carmen Zanotto
Celso Maldaner
Décto Lima
Edtnho Bez
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PTB
Solidaried
PR
PPS
PMDB

pp
PT

pp

PMDB
PDT
PSDB
PMDB
DEM
PSB
PT
PT

PTB
PSDB
REDE
PMB
PTN
PHS

pp

PT
PSD
Solidaried
PR
PMDB
PMDB
PV
PSB
PSDB
PR

pp
pp

PMDB

pp

PSDB
PPS
PPS
PMDB
PSC
PMB
PT

PCdoB
PPS
PMDB
PT
PMDB

9
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Esperidião Amin
Geovania de Sá
João Rodrigues
Jorge Boeira
Jorginho Mello
Marco Tebaldi
tv.atJro Mariani
Pedro Uczai
Rogério Peninha Mendonça
Ronaldo Benedet
Valdir Colatto
Tot al Santa Catarina: 16
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm
Afonso Motta
Alceu Moreira
Bf')i')n Gass
(
.)S Gomes
Covatti Filho
Danrlei de Deus Hinterholz
Darcfsio Perondi
G1ovan1 Cherini
Heitor Schuch
Henrique Fontana
Jerônimo Goergen
João Derly
José Fogaça
Jose Stêdile
Lws Carlos Heinze
Luiz Carlos Busato
Marcon
Maria do Rosário
Mauro Pereira
Nelson Marchezan Junior
Onyx Lorenzoni
O"marTerra
I
o Pimenta
Pepe Vargas
Pompeo de Mattos
Renato Molling
Ronaldo Nogueira
Sérgio Moraes
Total Rio Grande do Sul: 29
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pp
PSDB
PSD

pp
PR
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB

pp
PDT
PMDB
PT
PRB

pp
PSD
PMDB
PDT
PSB
PT

pp

REDE
PMDB
PSB

pp

PTB
PT
PT
PMDB
PSDB
DEM
PMDB
PT
PT
PDT

pp

PTB
PTB
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
RELATÓRIO DE VOTAÇÃO

Eleição da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre denúncia contr a a Senhora
Presidente da República, Dilrna Vana Rousseff, po1· crime de responsabilidade, ofe1·ecida pelos
S rs. Hélio Per eira Bicudo, M iguel Reale J únior c Janaina Conceição Paschoal.

CHAPA I:
PMDB/PPJI>TB!DEMJPRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB: T itulares: Antônio
Jácome(PMN). Bacelar(PTN). Celso Maldaner(PMDB), Cristiane Brasil(PTB). Daniel
Vilela(PMDB), Eduardo da Fonte(PP), Fernando Monteiro(PP), Hildo Rocha(PMDB), Iracema
Portella(PP), Jhonatan de Jesus(PRB), João Arruda(PMDB), José Priante(PMDB), Junior
Marreca(PEN), Leonardo Picciani(PMDB), PedTo Fernandes(PTB), Roberto Britto(PP), Rodrigo
Pacheco(PMDB), Vinicius Carvalho(PRB). Washington Reis(PMDB), Zeca Cavalcanti(PTB),7
vagas. Suplentes: Aguinaldo Ribeiro(PP), Alberto Filho(PMDB), André Fufuca(PEN), Cleber
Verde(PRB). Covatti Filho(PP), Delegado Edson Moreira(PTN), Edio Lopes(PMDB), Elcione
Barbalbo(PMDB), Lrmão Lazaro(PSC), João Marcelo Souza(PMDB), Julio Lopes(PP), Luiz Carlos
Busato(PTB), Marcos Reategui(PSC), Marx Beltrâo (PMDB), Nelson Marquezelli(PTB), Newton
Cardoso Jr(PMDB), Paes Lanclim(nB), Paulo Maluf(PP), Ronaldo Martins(PRB), Sergio Souza
(PMDB). Vitor Valim(PMDB), 6 vagas.
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB: T itulares: Aelton Freitas(PR), Arlindo Chinaglia(PT), Diego
Andrade(PSD), Givaldo Carimbão(PROS), Hemique Fontana(PT), Hugo Leal(PROS), Irajá
Abreu(PSD). Jandira Feghal i(PCdoB), José Guimarães(PT), José Mentor(PT), Júlio Cesar(PSD),
Lúcio Vale(PR), Mareio Alvino(PR), Maurício Quintella Lessa(PR), Paulo Magalhães(PSD), Paulo
Teixeira(PT), Sibá Machado(PT), Vicente Candido(PT), Waclih Damous(PT). Suplentes: Afonso
Florence(PT), Altineu Côrtes(PR), Benedita da Silva(PT), Beto Salame(PROS), Carlos Zarattini(PT),
Fábio Miticlieri(PSD), João Carlos Bacelar(PR), José Carlos Araújo(PSD), Leo de Brito(PT), Maria
do Rosário(PT), Miguel Lombardi(PR), Orlando Silva(PCdoB), Paulo Pimenta(PT), Pepe
Vargas(PT), Rômulo Gouveia(PSD), Ronaldo Fonseca(PROS), Valmir Assunção(PT), Wellington
Roberto(PR), 1 vaga.
PSDB/PSB/PPS/PV: Titulares: Sarney Fi lho(PV). LI vagas. Suplentes: Evair de Melo(PV), LI
vagas.
PDT: Titulares: Afonso Motta(PDT), Dagoberto(PDT). Suplentes: Flávia Morais(PDT), Roberto
Góes(PDT).
PSOL: Titular: Ivan VaJente(PSOL). Suplente: Chico Alencar(PSOL).
PTC: Titular: Uldurico Jwlior(PTC). Suplente: (Dep. do PMB ocupa a vaga).
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PTdoB: Tittdar: Silvio Costa(PTdoB). Suplente: Luis Tibé(PTdoB).
PMB: T itular: Valtenir Pereira(PMB). Suplentes: Aluisio Mendes(PMB) vaga do PTC, Dâmina
Pereira(PMB).
REDE: T itular: Alessandro Molon(REDE). Suplente: Aliei Machado(REDE).

CHAPA 2 - UNINDO O BRASIL:
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB: T itulares: André
Fufuca(PEN), Benito Gama(PTB), Carlos Marun(PMDB), Eduardo Bolsonaro(PSC), Fernando
Francischini.(SD), Flaviauo Melo(PMDB), Jair Bolsonaro(PP), Jerônimo Goergen(PP), Kaio
Maniçoba(PHS). Leio Coimbra(PMDB), Lucio Vieira Lima(PMDB), Luis CaJ!os Heinze(PP),
Manoel .Junior(PMDB), Mauro Mariani(PMDB), Mendonça Filho(DEM), Odelmo Leão(PP), Osmar
Serraglio(PMDB), Osmar Terra(PMDB), Paulo Pereira da Silva(SD), Pr. Marco Feliciauo(PSC),
Rodrigo Maia(DEM). Ronaldo Nogueira(PTB), Sérgio Moraes(PTB), 4 vagas. Suplentes: Alceu
Moreira(PMDB), Carlos Andrade(PHS), Darcísio Perondj(PMDB), Elmar Nascimento(DEM),
Genecias Noronha(SD), Geraldo Resende(PMDB), Lucas Vergilio(SD), Mamo Pereira(PMDB),
Moroni Torgan(DEM), Renzo Braz(PP), Roberto Balest:ra(PP), Rogério Peninha Mendonça(PMDB),
Valdir Colatto(PMDB), 14 vagas.
PT/PSDfl>RJPROS/PCdoB: Tihtla1·es: Delegado Éder Mauro(PSD), Evandro Roman(PSD), João
Rodrigues(PSD), Sóstenes Cavalcante(PSD), 15 vagas. Suplentes: Jefferson Campos(PSD). Silas
Câmara(PSD), 17 vagas.
PSDB/PSB/PPS/ PV: AJex
Manente(PPS), Bebeto(PSB),
Bruno
Covas(PSDB),
Carlos
Sampruo(PSDB), Danilo Forte(PSB), Femando Coelho Filho(PSB), Nilson Leitão(PSDB), Paulo
Abi-Ackei(PSDB), Rossoni(PSDB), Shéridan(PSDB), Tadeu Alencar(PSB), I vaga. Suplentes:
Daniel Coelho(PSDB), Fábio Sousa(PSDB), [zalci(PSDB), Moses Rodrigues(PPS), Nilson
Pinto(PSDB). Rocha(PSDB), Rogério Marinho(PSDB), 5 vagas.
PDT: Titulares: 2 vagas. Suplentes: 2 vagas.
PSOL: Titular: 1 vaga. Suplente: 1 vaga
PTC: Titular: I vaga. Suplente: 1 vaga.
PTdoB: T itular: 1 vaga. Suplente: I vaga.
PMB: Titular: Major Olimpio(PMB). Suplente: Ezequiel Teixeira(PMB).
REDE: Titular: 1 vaga. Suplente: 1 vaga
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E leitos os Deputados que iJão compor a Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre a
denúncia contra a Presidente da República Sra. Di lma Vana Rousseff por Crime de Responsabilidade.
Ch apa 1 : 199 votos.
C hapa 2 - Unindo o Brasil: 272 votos.
Brancos: O voto.

RESUL TADO:

CHAPA ELEITA: CHAPA 2 - UNINDO O BRASIL

Em 08/ 12/2015
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FAX
A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Cãmara do Deputados

Medida Cautelar na Argoiçao de Descumprimento de Preceito Fundamental n• 378
REQTE.(S)
ADV.(AIS)
INTDO.(AIS)
PROC.(AIS)(ES)
INTDO.(AIS)
PROC.(A/S)(ES)

:PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
: ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E OUTRO(AIS)
: PRESIDENTE DA REPÜBLICA
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

(Seção de Processos do Controle Concentrado e Reclamações)

A fim de inslrulr o proc.esso em eplgrafe. solicito-lhe informações, no prazo de 5 (cínco) dias,
sobre o aleg<Jdc na pr,tição inicial cuja cópia segue via fax, nos termos da Lei n• 9.868, de
10 de novembro de. 1999. Atenciosamente. Ministro Edson Fachln, Relator/STF.

Do~•mento O$SlMdo dlgfultrnant9 conformo MP n• 2 .200.212001 de 24/08/?.001, quo IM IIM a lnrraCJ~Irvlura d~ CI\Rvo• Públlo.:~o Brnllolra ·ICP·Br asu
<locumonto OOde S<lr aces,Mo no Mdera<;<> ololt~nleo hnp:/lwww.•lf.)U$,brl pol1al/.,ut•ntlcacaot sob o nOmero 9950540.
·

o
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EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

EXPEDIÇ~O

PRESIDENTE

DO

TRIBUNAL FEDERAL

"Cuida-se de abrir um processo, de imensa
gravidade, é um processo cuja abertura. por si
sn, sign~(ica uma crise. " 1
"Em processo de tamanha magnilude
institucional, que põe a juízo o mais elevado
cargo do Estado e do Governo da Nação, é
pressuposto elementar a observância do
devido pmcesso legal, jo17nado e desenvolvido
à hase de um procedimenlo cujo validade
estf;jo fora de qualquer dúvida de ordem
jurídica ". 1

PAR.TJDO COMUNISTA DO BRASIL, partido político com
representação no Congresso Nacional, devidamente registrado no Tribunal
Superior Eleitoral, inscrito no CNP.I sob

o n• 22.441.349/0001-00, com sede na

Rua Rêgo Freitas, n. 92, República, São Paulo, CEP 01220-010, representado, na
forma do seu Estatuto Social (doc. 1), pelo seu Presidente, (ata da elei9ão anexa,

doe, 2), vem, pelos seus advogados abaixo-assinados (procuração anexa, doc. 3),
com fundamento no disposto no art. 102. § 1° da Constituição Federal e nos
dispositivo$ da Lei n• 9.882/9.9, ajuizar a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO l>E PREC.EJTO FUNDAMENTAL
com pedido de MEDIDA CAUTELAR
STF, MS 2()1)41 , Relator Min. Aldir Pa.~sarinho. Relator p/ Acórdão: Min. Sepúlveda Pertence,
Tribunal Pie""• julgado em 09/02/1990, DJ 3 1-0R- 1992.
1

l

STF, Medid<~ Cautelar em Mandado de Segurança n" 33.837 DF, Relator Min. Teori Zavascki.

Deci~lio profc.,rida em 12/1012015.

Março de 2016
PM .
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tendentes u sanar as lesões a preceitos fundamentais da Constituição Federal,
decorrentes da manutenção na llrdem jurídica de textos normativos e
interpretaç<ies que, ao regular o processo de impeachment do Presidente da
República Je modo incompatível com o texto constitucional vigente, geram
instabilidad~ jurídica, política, econômica e social.

- PARTE I-

QUESTÕES PRELOONARES: LEGITIMIDADE, OB.JETO,
CAJliMENTO DA ADPF E NECESSIDADE DA JURlSDTÇÃO
CONSTITUCIONAL

1.1. A LEGITIMfDADE A T1VA DOS AUTORES DA ADPF

I.

A Lei n. 9.882/99, ao regulamentar o instituto da Arguíção de

Descumprimento de Preceito Fundamental, definiu, como legitimados para
propô-Ja, os mesmos previstos para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade
(art. 2°, I). Os partidos políticos possuem legitimidade ativa para promover o

ajuizamento da presente ação de controle co ncentrado de constitucionalidade (art.
103, incisos VTTT. e IX, da CF). Exige-se apenas que possuam representantes no
Congresso Nacional, os quais estão relacionados na lista anexa (doc. 4).

2
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1.2. 0 OB.IHO DA ADPF
2.

A Lei n. 1.079/50, em sua segunda pa1te, estabelece nonl)as

procedimcnlais que disciplinam o processamento e o julgamento de denúncias
pela prática

de

crime

de

respnnsabilidade.

A

presente

Arguição

de

Descumprirncnto de Preceito Fundamental. tem por objetivo requerer ao Supremo
Tribunal Federal a declaração de ilegitimidade constitucional - não recepção dos seguinH:s dispositivos da Lei n. 1.079/50:

Art. 23. (. ..)
§ 1" Se da apro1·ação do parecer resultar a procedência da
denúncia. considerar-se-á decretada a acusação pela
Câmara dos Deputados.
§ 5" São e.foftus imediatos ao decreto do acusação do
Presideme da República. ou de Ministro de Estado, a
Suspensão do exercício das funções do acusado e da
metade do subsídio ou do vencimento, até sentença final.

Art. 38. No processo e ju~gamento do Pre.~idente d.a
República e dos MinisT.ro.~ de Estado, serão subsidiários
de;ta lei, naquilo em que lhes forem aplicúvef.r. assim o.ç
regimentos internos da Câmara dos Deputados e do
Se11ado Federal, como o Código de Processo Penal.
Art. 80. Nos crimes de responsabilidade do Presidente da
República e dos Ministros de Estado, a Câmara dos
Deputados é trihunal de pronuncia e o Senado Federal.
tribunal de julgamento; nos crimes de responsabilidade
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do
Procurador Geral da República, o Senado Federal é,
simultaneamente. tribunal de pronuncia e julgamento.
Art. 81 A. declaração de procedência da acusação nos
crimes de reJpon.mbilidade sú poderá ser decretada pela
maioria ah.~oluJa da Câmara que a preferir.

04
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3.

PÃG.

Busca-se ainda obter a declaração de legitimidade constitucional -

de recepção- dos seguintes preceitos da Lei n. 1079/50:

Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior se
reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu
!'residente e relatm·, emitirá parecer, dentro do prazo de
dez dias, sõbre se a denúncia deve ser ou não julgada
objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a
comi,çsão procede1· às diligências que julgar necessárias ao
e.~clarecimento da denúncia.

r

§
O parecer da comissão especial será lido no
expediente da sessão da Câmara dos Deputados e
publicado integrol.mente no Diário do Congresso Nacional
e em avulsos: juntamente com a denúncia., devendo as
publicações ser disfribuídas o Lodos os deputados.

§ 2~ Quaw11a e oito horas após a publicação oficial do
parecer da Comissão especial, será o mesmo incluído, em
primeiro lugar. na ordem do dia da Céimaro dos
Deputados. para uma discu.tção única.
Art. 2 !. Cinco 1·epresentantes de cada parTido poderão
.falar. durante uma flora. sobre o parecer, ressalvado ao
relator da comissão e.~pecial o direito de re.wo11der a cad4
um.

Art. 22. Encerrada a discussão do parecer. e submetido o
mesmo a vota~·üo nominal. será a denúncia, com os
documentos que a insrruam, arquivada. se não fôr
considerada objeto de deliberação. No caso contrário. serei
remetida por cópia autêntica ao denunciado, que terá o
prazo de vinte dias para contestá-la e indica1· os meios de
prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado.
§ 1° Findo esse prazo e com ou sem a contestação, a
comissão e.~pecial determinará as diligências requeridas,
ou que julgar conven.iente.v. e realizará as sessões
necessário.ç para a tomada do depoimemo das testemunhas
de ambo.s as partes. podendo ouvir o denunciante e o
denunciado. que poderá a.uisrír pessoalmente, ou por seu
procurador. o tôclas a.ç audiências e diligências realizadas
pela comissão, interrogando e contestando as testemunhas
e requerendo a reinquirição ou acareação das mesmas.
4
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§ 2 9 Findas essa~· diligencias, a comissão
proferirá. no prazo de dez dias. parecer
procedéncia ou improcedencia do denuncia.
§ 3" Publicado e distribuído esse parecer na forma do § J•
do art. 20, será o mesmo, incluido na ordem do dia da
sessão imediata para ser su.bmetid.o a duas discussões, com
o interregno de 48 horas entre uma e outra.

§ 4n Nas discu,~süe.r do parecer sóbre a procedência ou
improcedência da denúncia. cada representante de partido
poderei falar uma sei vez e durante uma hora, .ficando as
questões de ordem subordinadas ao disposto no § 2" do art.
20.

4.

Busca-se, ainda, obter do Supremo Tribunal Federal interpretação

confonne a Constituição das seguintes nonnas, inseridas na Lei n. 1079/50:

Art. 16. A denuncia assinada pelo denunciante e com a

jl.711a. l'econhecida,. de:ve ser acompanhada dos documentos
que a comprovem. ou da declaração de impossibilidade de
apresentá-los. com a indicação do local onde possam ser
encontrados, nos crime,~ de que haja prova testemunhal, a
denúncia deverá conter o rol das testemunhas. em número
de cinco no mínimo.
Arr. 18. As testemunhas arroladas no processo deverão
comparecer para prestar o seu depoimento. e a Mesa da
Cámara dos Depwados ou do Senado por ordem de quem
S~trão notfficadas, tomará as providências legais que se
tomarem necessárias legais que se tornarem. necessárias
para compeli-las a obediência.
Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da
sessão seguinte e despachada a uma comissão especial
eleita, da qual partic~pem, observada a respectiva
proporção, representantes de lodo.~ os partidos para
opinar sobre a mesm(l.
'
Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior se
reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu
Presideme e relator, emitirá parecer. dentro do prazo de
dez dias. .w5hre se a denúncia deve ser ou não julgado
objeto de deliberaçllo. Dentro desse período poderá a
5
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comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao
esclarecimento da denúncia.
Art. 22. Encerrada a discussão do parecer. e submetido o
mesmo a votarão 11ominal. será a denúncia. com os
documentos que a instruam, arquivada. se nilo for
considerada objeto de deliberação. No caso contrário. será
remetida por cápia autêntica ao denunciado, que terá o
prazo de vinte dias para contestá-la e indicar os meios de
prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado.
§ J• Findo esse prazo e com ou sem a contestação, a

comissão especial determinara as diligéncias requevidas,
ou que julgar convenientes, e realizará as sessões
necessárias para a tomada do depoimento das testemunhas
de ambas as partes, podendo ouvir o denunciante e o
denunciado. que poderá assistir pessoalmente. ou por seu
procurador, a tõdas as audiência.~ e diligencias realizadas
pela comissão, interrogando e contestando as testemunhas
e requevendo a reinquirição ou acareação das mesmas.
§ 2n Findas essas diligências, a comüsão especial
p1·ojerirá, no prazo de dez dias, parecer sobre a
procedencia ou improcedência da denúncia.

...

( )

Art. 24. Recebido no Senado o decreto de acusação com o
processo enviado pela Câmara dos Depurados e
apresentado o lif1elo pela comissão ac:usadora, remeterá o
Presidente cópia de tudo ao acusado, que, na mesmo
ocasião e nos termos dos parágrafos 2" e 3° do art. 23. será
notificado para comparecer em dia prefixado perante o
Senado.
Paragrafo umco. Ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal enviar-se-á o processo em original, com a
comunicação do dia designado para o julgamento.
Art. 25. O acusado comparecerá. por si ou pêlos seus
advogados, pod(•ndo, ainda. oferecer novos meios de
prova.
Art. 27. No dla aprazado para o julgamento. presentes o
acusado, seus advogados, ou o dq(cnsor nomeado a sua
revelia, e a comissão acusadora, o Presidente do Supremo
6
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Tribunal Federal, abrindo a se.~.~ão. mandará ler o
processo p1·eparatório o libelo e os artigo.~ de defesa; em
seguida inquirirá as testemunhas. que deverão depor
public:ameme e .fora da presença umas das outras.
Art. 28. Qualquer membro da Comissão acusadora ou do
Senado, e hem assim o acusado ou seus advogados,
poderão requerer que se façam às testemunhas perguntas
que julgarem necessárias.
Parágrafo im/co. A Comisséio acusadora, 01~ o acusado ou
seus advogados. poderéio contestar ou arguir a,~
testemunhas sem contudo interrompé-las e requerer a
acareação.
Art. 29. Reali.zar-sc-á a seguir o debate verbal enn·e a
comissão acusadora e o acusado ou os seus advogados
pelo prazo que o Presidente fixar e que não poderá exceder
de duas horas.

5.

Por fun, busca-se SUprir lacuna na regulamentação do disposto n.os

artigos 52. I. e 86, § 1", TI, da Constituição Federal, detenninando-se a aplicação
analógica d,)s artigos seguintes preceitos:

Art. 44. Recebida a denúncia pela Mesa do Senado, .~erd lida
no expediente da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial. eleita para opinar sobre a mesma.
Art. 45. A comissão a que alude o artigo anterior, reunir-seá dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu prestdente e
relator, emitirá parect<tr no prazo de 10 dias .~obre se a
denuncia deve ser. ou não julgado objeto de deliberação.
Dentro desse periodo poderá a comissão proceder às
dllígéncias que Julgar necessárias.
Art. 46. O parecer da comissão, com a denúncia e os
documentos que a instruírem, será lido no expediente de
sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os
senadores, e dado para ordem do dia da sessão seguinte.
Art. 47. O parecer serâ submetido a uma só discussão. e a
votc,ção nominal (. ..)

Março de 2016
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Art. 48. Se o Senado resolver que a denúncia nüo deve
constituir o~;e to de deliberação. serão os papeis arquivados.

Art. 49. Se o denúncia for considerada o~ieto de
deliberação. a Mesa 1·emeterá cópia de IUdo ao denunciado.
para responder à acusação no prazo de 1Odias.

6.

Jmpõe-se realizar verdadeira .flltragem constitucional3 da Lei n.

1.079150 d•; modo a compatibilizá-Ia com as garantias constitucionais que
compõem o núcleo es~encial do devido processo legaL bem como com os
princípios democrático, da separação de poderes e com a conformação dada pela
Constituição Federal de 1988 ao instituto do fmpeachment. É ver o que, da Lei n.

I079, passados mais de 65 anos de ~ua edição, rcmanescc compatfvel com a
ordem consritucional. 4

7.

Com efeito, se a legislação processual, em geral, e o Código de

Processo Pe11al, em particular> sofreram nos últimos anos diversas reformas para
se adequarem à matriz constitucional vigente, o mesmo não ocorreu com a Lei n.

1.079/50. Como o impeachment n~o é cogitado com frequência em si~temas
presidencialistas bem ordenados. o Congre~~o Nacional não se preocupou em

adaptar o procedimento previsto na Lei n. 1.079/50 aos novos ditames

' Como ressalta o Ministro R.obcrto Barrow, em estudo doutrinário, "Nesse ami)ienre, a
Constituiçii<l po.f.to o ser não apena.f T)m sistema em si- com a .<uo ordem, unidade e hannonio
- , mas também um modo de olhai' e intel·preror todos os demais ramos dn direito. Este
fenômeno, ide11tijicodo por algun.< auTores como .filrrogan constitucional. con.<iste <?.m que roda
o ordem jrwídic:a deve ser lido e apreendida S()b o leme da Constituição, de modo a reali:iar o.<
valores nela consagrados. Cnmo antes jú a.<si11alado, o coJtvlitucionali:oçào do dir•eito
infrnconstitucitmol ntfo tem como sua principal marco o Inclusão na l-ei Maior de 1101·mas
própn·a s de 011/ro.< drmdnio.<. mas, .<ob,.ah1do, ,, rainterprefaçõo de seu.< institutos sob wno ôrlca
con.sritucional. .. Cf. 8ARROSO, Luis Robeno. Neoconstitucinnlismo e constitucionali7.aÇiio do
direito (O triuofo tardio do direito constitucional no Brasil). In. SOUZA NETO. Cláudio Pereira
de.: S..o.RM.ENTO, .Daniel (coord.). A con.stiludona/i;açõo do Diulto -/wldamentos tctiricos e
aplicações espec/ficos. Rio de Janeiro: Lumcn Juris, 2007. Sobre o tema, cf. SHlER, Paulo
Ricardo. FiltJ•agem Constitucional. Pono Aleg•e: Sergio Fabris. 1999.
' Ferreres Com~lla a.~slnala que a existência t.lc uma nova Constituição - inspirada por outros
valores -, con,.1 itui fntor que redu7.o grau de presun91i.o de constitucionalidade da lei. Cf.
COMELLA, Víc.tor ferreres. Jtmicia con.stitucionaly democracia. Madrid: Centro de Estudios
Con$titucionnles. 1997.
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constitucionais. Deveria tê-lo feito após o desfecho do impeachmenr
Presidente Fernando Collor, considerando, inclusive, as decisões proferidas pelo
Supremo Tl"ihunal Federal sobre a matéria. Mas não fez. A Câmara de Deputados
limitou-se a promover algumas alterações em seu Regimento Interno,
desconsiderando que a Constituição Federal exige que o procedimento de

impeachmeut seja fixado em lei específica.

8.

Como ora o impeachment voltou a fazer parte do debate público- o

tema, desai\1rtunadamentc, tem ocupado a atenção do pais no ano de 2015 -,
começaram a surgir sérias dúvidas sobre como um eventual processo contra a ~
Presidente da República por crime de responsabilidade se desenvolveria nas
Casas Legi.~lativas. A primeira decisão do Presidente da Câmara fixando regras
para o processamento do ímpeaclmwnt, ao re..qponder à Questão de Ordem n.
I 05/2015, í0i levada ao Supremo Tribunal Federal. O Ministro Teori .Zavascki,
relator, deferiu medida liminar, suspendendo o processamento de cventua_is
denúncias. Na ocasião, consignou que

"em processo de tamanha magnitude institucional, que põe
a juizo o mais I! levado cargo do Estado e do Governo da
Nação, e pressuposto elementar a observância do devido
processo legal. formado e desenvolvido à hase de um
procedimento cuja validade esteja fora de qualquer dúvida
de ordem juddica ··. j

9.

Depois de três decisões do STF concedendo liminares para

suspender a aplicação do rito definido na Questão de Ordem n. 10512015, o
Presidente d:.1 Câmara resolveu revoga-Io. 6 Com isso, abriria espaço para eventual
Medida Cau•~:lar em Mandado de Segurança n• 33.837 DF, Relator Min. Tcori Zava..cki.
Decisão proferida em J 2/1 0/20 I S.

5

Conferir, por toda~, a seguinte notícia: "O presidente da Câmara, Eduardo C1mlla (PMDBRJ). ravngo•~ ne.mr qiJinto-jeira (29) deci.tiin tomada por ele próprio sn/Jre as regras de
rramitaç(ln de prncesso de impeachment, pos-lerionnente questionadas pr:Jn Súpremo Tribuna/
Federal (SrF). A rt!VlJ~açao visa impedir q•Je as liminare.< (decisl5es provi,t(wias) concedidas
pelos ministros Tcori Zavascki e JJ.CJsa Weber. do STF, travem o andarnrtntn de eventual
processo de impedimento da prasideme Dilnu1 Rou.•sef{. A decisãn dCJ prc,tidente da Câmara
<•

9

lEl

12/03/2615

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016
26:43

Gl-3323478&
I

PI>.G.

S BAIXA EXPEDIÇÃO

I

processamento de representações pendentes de apreciação. A imprensa divulgava
que, com a revogação da Questão dt: Ordem n. I 05115. o Presidente da Câmara
aplicaria a um eventual processo de impedimento, além da Constituição, também
a Lei n. 1.079/50 e o Regimento Interno da Câmara. 7 Como aplicar a
Constituiç:Jo implica, neccs!'ariamcnte, reconhecer a revogação ou reler diversos
dispúsitivo~

legais c regimentaill, csJ;a declaração de intenções do Pres. Câmara

revela o quadro ora experimentado de absoluta insegurança quanto às regras que
poderiam efetivamente ser aplicadas. O propósito da presente ADPF é,
sobretudo, pedir que a Corte realize 11 adequada harmoni:z:ação entre os sistemas
constitucional c legal, esclarecendo quais nonnas se mantêm em vigor e

quai~

foram revogadas, hem como a fo•ma como as remanescentes devem ser
interpretadas para se adequarem ao que dispõe a Constituição da República.

10.

A expressiva distância. não só temporal. mas também axiológica e

mctodológil:~

entre a Con!'tituição Federal e as normas procedimentais

integrantes ela Lei n. 1.079/50 conduzirá. sem sombra de dúvida,

àjudi~ialização

.<nbre a tramft.,çiio dn nqwtrimentn de impeachment.fai tnmoda em rc.<pasta a uma qt<e.ttilo de
urdem do opn~tçõn. qua vfst~••a d~i>,or dorn qual.< os pmt:edime!11os q~ poderiam ser adCitadns
no curso dn procc.tso Nn fittal do tarde, o rr~sidentc da Cómara p~tdlu (J Suprema Corre a
extinção da.< trê.t aç3's que SIISJII!Illieram o va/ldatk dn ritn de imfJ1$achment. Cunl:o
argum6ntou qlloJ, com a n:~•·ogo<;õn das regra.< ammciadas no m~s pa.<.w do. a oção j udiciol
perdeu o objeto" (http://~l.globo.com/politica/noticia/2015/ 10/cunh.:l·revoga-dccisoc~-sobro
lr:tmite-dc·pi"'<"c.<~O·dc-lmpcacl\ment.html, ncc~~o c:m 30 de e>utuhro de 2015).
1
N~$e ~entido, pOr todas, n Rcvi~ta Veja: "A duJ.<éio da Eduardo Cunho tem como pano de
fundo a.<Va;ior a p(I.SSibilftlade de illteif<m'ncio da STF 11a trumita<;iJo dos pedldns de
impe.dime/1/o c,.. mra /)i/ma. Cmn a rcvogaçüo dn n'tn do lmfJ1$ochmcnt, o Cómara •·ai se valer
agota da Lei 1079. de 1950, que df"jinc o.< crilfles de m<pon.<abi/ldada c o Julgamento dr.les.
a/6111 de se amparar 110 Constituição ~ do Rct;fmcmo /muno da Cdmara. 9~ prcvã o
pos.tlbilidad,. dt• r1 próprio pre.sldcnte da Cn.<u. em d~cf.<Oo indh•ldwl. dor .<cgulmenla rn1 nõn
aos procc.<,t<"l.f. O Rcgimcmo lntenm do Cmo prcvil ainda o po.uibi/ldadc d~ t•ecur.<o.
il!depandttntllm<?ntq
do
rito
que
ltowa
sldn
definido
pelo
pet:medebista. ··
(http://vcJa.abril.t;om.br/notlcialhl'll~il/cunha-rçvoga-nto-do-impenchment/, ac~so em 30 de
outubro de 2015). A es~e rO!<peito, o Gloho: "De otordo com" SccrcJaria-Gua/ da Cdmora.
ne,<te coso. tvemual prncedimentn de impeut:hment dr;verú seguir as regras previstas nt'
Constimlçõo « nn regimanto /ntt'rnO "(http:J/gl.itlobo.com/politicalnoticla/2015/ 10/cunharevo@:a-dcciJ<OCSo ~obro-tr.~mu~-dc:·proce$so·de-mlpeachmcnt.html, ace::so em 30 de oulubro de
2015).
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8

À já grav(ssima

ince11eza quanto a eventual decisão de mérito se agregarão sequcocias de dúvidas
e mal-entendidos quando ao procedimento. Indeft.oido como ora se encontra, o
procedimento dará causa à instauração de sucessivas e graves polêmicas,
suscitando, no calor dos acontecimentos, as mais variadas interpretações desprovidas de imparcialidade, como já se pode antever. Co1n isso, ter-se-á uma
quadra de enorme insegurança jurídica, com sério potencial de abafo da
estabil idade das instituições democráticas, com graves reflexos na já combalida
economia nacional.

1.3. 0

CABTMENTO DA

ADPF

1.3.1. PRECtfTOS FUNOAlVIENiAJS VIOLA.OOS

ll.

Nem a Constituição Federa( nem a Lei n. 9.882/99 definiram quais

preceitos da Constituição são fundamentais para efeito de se definirem os

parâmetro~

de controle cuja aplicação pode ser suscitada etn ADPF. Nada

obstante, h:i sólido conse.nso jurisprudencial no sentido de que, nessa categoria,
figuram o;; princlpios constitucionais fundamentais, assim corno os direitos
fundamentais, previstos nos Títulos 1 c 11 da Constituição Federal. 9 A defasagem
consti.tuciooaJ da Lei o. 1.079/50 impJjca afronta grave aos seguintes preceitos
fundamentais:

a.)

Princípio da separação de poderes, previsto nos

artigos 2• e 60. § 4°. ITI, da Constituição Federal. O

~ Prova dis~o é o deferimento de três medidas cauEelares pelo STF -MS no 33.837 DF. MS
33.838 c Rcln. 22. 124- a prop6si10 do tem"' antes mesmo do Início de qualquer processo de
impeachment. quadro em que avulta a necessidade de dcfiniQão prévia e segura das regras do
jogo.

Cur~·o

9 Cf. Gilmar f'em:ira Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco,
de Direito
Constitucional. 9" ed. Siio Paulo: Saraiva_ 2014, pp; 1267-.1269; Luís Roberto Barroso. O
Controle de Cmwltucionalidade no Direito !Jra.•ileim. Exposição sistemática da doutrina e
análise critica <lu jurisprudência. 6 cd. São Pau lo: Saraiva. 2012, pp. 562-563.
li
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impedimento do Presidente da República enceiTa
intervenção rnais drástica que o Legislativo pode realizar o
Executivo, devendo ocozTer apenas nos termos e nos limites
defmidos na Lei c na Constituição Federal. 10 ;

b)

Princfpio democrático, previsto nos artigos l 0, caput e

parágrafo único,

e 60, § 4°, II, bem como em todo o

capítulo TV do Título

n

da Constituição Federal. A

realização de fmpeaclzment em desacordo com as regras
materiais c processuais previstas na Constituição Federal e
na legislação aplicável significaria gravíssima usurpação da
decisão mais seria tomada pelo povo, a de eleger o
Presidente da República. 11 Uma das dimensões mais
importantes da democracia no Brasil é o voto direto,
conquistado após a ampla mobili7.ação popular das
"Diretas-já". O Parlamento não pode cassar mandatários
escolhidos pelo voto direto do povo fora das hipóteses
previstas constitucionalmente, sob pena de violar o próprio
núcleo essencial do princípio democrático;
c)

Princfpio do devido processo legal, previsto no artigo

5", LIV, da Constituição Federal. As decisões estatais são
In Além disso. é consolidado na jurisprudência do STI'" o ent.endimento segundo o qual o próprio
desrespeito à cláusula de reserva de lel em sentido formnl constitui grave ofensa ao prinefpio da
sep~ração de poderes. in toerhi~: "Não hasta, para que .re legitimt! a atil,idade a.<tat.al, que u
Pnder Público tenha promulgado um áto leJ51:rlativn. Jmpoo~<e. antes de mais nada, que o
legi.<la.dor, ah,<ten4n-sc de agir ult1·a vire.<, nõn hqia excadidn o.< limites que COhdi.cionam, no
plano constitru;.fonal, o exa1·cício de sua indisponíw!l prerrogativa de fa;;er Instaurar, em
caráter inougwal. a ordem } uridico-normath•u. f.<~lu sif;n(fica dizer que o legislador 11ão pode
abdicar da su" cnmpeténciv imtirucional paro permiTir qu~; outros órgãns dn Estada . como o
Pndr:.r .l;;cccurn·n - produzam a nnrma qui!, por efeito de cxprcs.<a reserva cm>sfitucimw/, .tó
pode derivar de fonre parlame11tar"' (STF, ADl 1296 MC, Relator Min. Cel~o de Moi/o,
Tribunal Pleno. julgado em 14/06/1995),

11

O STF jó reconheceu. e não poderia ser de outra forma. que os direitos polit!cos. notadamente
no que conceme à partieipaç~o política, com t<>dos os seus consectários. siío clàusulas pétrcas da
Constituição federal de 1988. (Cf. voto do Ministro Gilmar Mende$ no MS 32033, Tribunal
Pleno, julgado c:m 2010612013).
12
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legitimas qu11ndo tomadas em conformidade
procedimentais e~tabelecidas na Constituição e nas Leis. A
jurisprudência do STF atribui à cláusula do devido
processo legal os seguintes "elementos essenciais": .. (a)

direito ao processo (garantia de acesso ao Poder
Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévia
do teor da acusação,· (c) direitq a um julgamento público e
célere, sem dilações indevidos; (d) diJ·eito ao contraditório
e à plenitude de defeso (dü·eito à autodefesa e à

defe.~a

técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com
base em leis 'ex post.focto ': (f) direito à igualdade entre as
parres; (g) direito de nao ser processado com .fimdamento
em prova.~ revestidas de ilicitude; (h) direito ao heneficio
da gratuidade: (i) direito à obsen,ãncia do princípio do

Juiz narural; (i} direito ao silêncio (privilégio contra a
autoincriminoção),; (k) direito à prova; e (!) direito de
presença

e

de

'participação

ativa·

nos

de

atos

interrogatório Judicial dos demais litisconsortes penais
pàssivos, quando existentes."
d)

I!;

Princípios do contraditório c da ampla. defesa,

pccvistos no artigo 5°, LV, da Constituição Federal. Todo
cidadão tem direito a um processo no âmbito do qua l possa
efetivamente contribuir para a produção do resultado final.
O processo oferece às partes a possibilidade de, por meio
da troca de argumentos e contra-argwnentos, inte1ferirem
na decisão que será proferida pelo órgão julgador da causa.
Quando possuir natureza sancionadora, o resultado flnal - a
sanção aplicável - só é legítimo quando o acusado tem a
ll STF, HC J I 1567 AgR, Relator Mín.
05/ 0R/2014, DJe-213 30-10-2014.

Ccl~o

de Mello, Segunda Turma, j ulgado em

13

14
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oportun.idade de apresentar provas e argumentos em sua
defesa, insurgindo-se livremente contra as acusas;ões que
lhe ilnputam.
c)

O

instituto

constitucional

do

impr:achme/11,

conformado no art. 86 da Constituição Federal, que, ao

fixar norma~ para o processamento das representações pelo
impedimento

do

Presidente,

estabelece

exceções

constitucionalmente legítimas aos ptincfpios da separação
de poderes e d(1 democracia. A maioria qualificada de 2/3 e
a adequada conjugação entre os papeis desempenhados pela
Câmara e pelo Senado Federal, que se equilibram
reciprocamente, são preceitos que exercem importante
função moderadora:
t)

Principio do Juiz natural, previsto no artigo 5", UI!,

da Con~tituição Federal. Tal princípio deve informar a
composição dos órgiios de processamento e julgamento do
irnpeachment;

12.

O que se requer ao Supremo Tribunal Federal é que realize a

"constitucionalização"

11

Sexta-feira 18

do procedimento do impeachment fJ.Xado na Lei n.

I 079/50, por meio da aplicação dos preceitos fundamentais acima citados, que
servirão como parâmetro para se verificar quais normas legais permanecem em
vigor e de q\le fonna devem ser interpretadas.

IJ Sobre o fenômeno da "eonstitueionali7.ação c.lo dirciton. é especialmente precursora a obra do
Ministro Edson fachin. Cf. FACHIN, Luiz F..dson. Direito Civil: sentidos, tran.iformações e.fim.
Renovar; Rio de Janeiro, 20!5; FACHTN, Luiz edson. EstatUJo .!uridico do Património Mínimo.
2. ed. Rio de Janeiro, RT: Renovar, 2006. Para um exame da constituoionali7.ação que se opera
nos diversos ramos do direito bra.çiJeiro, cf.: SOUZA N~TO, Cláudio Pereira de; SARMENTO,
Daniel (Org.). A COIJ.Stituciona/l;;ação do direitCI: fundamentos teóricos e aplicações específicas.
1. ed. Rio de Jan!rlro: Lumcn Juris, 2007.

14
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1.3.2. A.TO 00 PODER PúBLJCO. LEI ANTI!RIOR À CONSTITUIÇÃO FeDERAL D.E

1988. lNEXISTftNCIA DE OUTRO MEfO EFICAZ PARA SANARA LESIVfDADI!!

J3.

Na presente h ipótcse, a lesão a preceitos fundamentais é perpetrada

por prccejtos (ou por suas respectivas interpretações) constantes da Lei n. 1.079,
cuja vigência se inicia, ainda em J950, antes da promulgação da Constituição
Federal dt: J988. Aplica-se ã hipótese o disposto no artigo I•, parágrafo único, I,
da Lei n. 9882: "caberá também arguiçlio de descumprimento de preceito

fimdamemal: I - quando for relevante o fundamento da controvérsia
conslituciona.l sobre lei ou ato normqfivo

federa~ estadual ou municipal,

incluídos o~ anteriores à Constituição".
14.

Março de 2016

Cumprido também o requisito da suhsidiariedade previsto no § 1.11

do artigo 4" da Lei n. 9882: "Não .será admitida Oi~(jUição de descumprimento de

preceito jut1damenra! quando houver qu,llquer outro meio eficaz de sanar a
le.sividade. •· Como determina a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
pressuposto é atendido sempre que inexistirem outros instrumentos, no âmbito do
controle abstrato de constituciona1idade 14, aptos a sin.dicar o equacionarnento da
questão constitucional suscitada. Na hipótese, não há. Afinal, discute-se, nesta
ação, a legitimidade constitucional de ato normativo anterior à Constituição, e a
jurisprudência do STF se consolidou no sentido que esse tipo de antinomia não
consubstanciava inconstitucionalidade. mas revogação, razão peJa qual não
podena ser impugnado por meio de ADf. 15

" Como ressahudo em precedente da lavra do Ministro Oilmar Mendes, "/J, Principio da
sub.<ídiariedade (art. 4~ § I·: d~ Lei n• 9.8,Y2!99): Íl1exislência de outro meio eficaz do sanar a
/.:são, compreendido no comexro da ord<:m constitucional global, como aquele apto a snlwrr a
controvérsia constiruciono! relrn>ante de furmtJ ampla. grzra/ e imediata. 14. A existéncia de
procqssos ordinário.< e recurso.< exrraordinát·io.< não d'éve excluir, a priorl, a u.ti/.b.ação da
arguição de deso:umprfmanto de preceito .fimdame11ta/. em virt!Jde da feiçíio marcadamente
desta occ7o." (STF. ADPF 33, Pleno, Rei. MiJ1. Gilmar Mendes,julg. 07. 12.2005).

n~;ccil'a

15

Cf, ADI 1663 MC, Pleno, Relator Min. Scpúlveda Pcrtence, julg. 041091!997.
IS

16

lL/63/2615

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016
26 :43

s BAIXA EXPEDIÇAO

&1-33234 786

PÃG.

COMO GllARDJÃO DO PROCI!:DJMi<;NTO DEMOCRÁTICO. INAPLJCABILIDADE DOS
PARÂMETROS DE AUTOCONTENç,\o "QUESTÕES POLÍTICAS" E "QUESTÕES
INTERNA CORPORJS".

15.

A generalização do controle de constitucionalidade nos mais

diversos quadrantes é acompanhada invariavelmente de um debate sobre a esfera
de atuaçâ1l legítima de juízes e tribunais constitucionais. 16 Como precisamente
res$altou

Cl

Ministro G.ilmar Mendes, em voto proferido perante o Supremo

Tribunall-'ederal, até mesmo os críticos da jurisdição constitucional costumam
aceitar como legítima sua intervenção para proteger o funcionamento regular do
processo democrático:

"O ponto é que uma das principais características da
jurisdiçrio constitucional- e que. por isso mesmo, toma-se
parte de sua ess~ncia -é funcionar como uma e.qpdcíe de
garante das condições mínimas da democracia. Erse tipo
de atuação das Cones consfitu.cionai.~ e das Supremas
Cortes é con.~ensual, tlceito a prestigiado até pelos mais
.fervorosos critiws do chamar/o atiw~~I?W judicial.
Por essa razão. a garantia do exercício dos direitos
fimdament.ais c democrático.~ de pal'ficipação política está
intrinsecamente ligada à própria regularidade do processo
democrático, e a aluaçrio da jurisdição constitucional
nessa seara revela-se de exb·ema imporráncia sempre que
haja lesão ou ameaça de lesão a tais direitos. " 17
16.

Mesmo

"procedimentalismo",

procediment~1is
M

sob
:1

o

prisma

autocontido
do
chamado
controvérsia a propósito da definição das regras

aplicáveis ao processo de impeachment constitui matéria

re,~er-a

Na literatura brasileira, of., dentre outros: VlLRENA, Oscar. A conuiruiç<Jo e sua
de
constitucional o de1>1ocracia

Justiça,
2001;
SOUZA NETO. Clálldio Pereira de,
deliberativo,
2005.

T~oria

17

STP, MS 3211.13. Relator Min. Gilmat Mendes, Relator p/ Acôrdiio: Min. Teori Zavascld,
Tribunal Pleno,JIIIgado em 20/ 06/2013, DJc-{):H 18..02-2014.

16

17
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adequadu para figurar como obj(;:tO da jurisdição constitucional. O
judicial da legitimidade constitucional do procedimento a ser adotado em caso de
instauração de processo de impeac:hmant do Presidente da República constitui
importante garantia da higjdez da democracia brasileira e da estabilidade
institucional do país.

17.

Não se aplica à hipóle$e o antigo parâmetro de autocontenção do

Judiciário segundo o qual não lhe cabe interferir em "questões políticas". rcv..ão
pela qual as controvérsias em tomo do processo de impeachment seriam
"insindicáveis". Salvo hipóteses absolutamente residuais, hoje se entende que a
vetusta doutrina das ·•questões politicas" se encontra superada, prevalecendo o
princípio da inafastabilidade da j urisdição. Mas sobretudo no tocante ã
observância das normas procedimentais, a atuação judiciária se legitima
plename.ntc. Ao garanti-las, o Judiciário contribuirá para a legitimação da decisão

fi.nal, ainda que, sob o prisma

materia~

esta possa se apoiar, parcialmente, em

Critérios políticos. É o que tem entendido o Supremo Tribunal Federal, a
propósito <lo processo de impeadmwnt. sob a vigência da Constituição Federal
de 1988:

"·Jmpcachment'; (. ..) 2. Preliminar defalra de jurisdição do
poder judiciário para conhecer do pedido: rejeição, por
maioria de votos, .~ob o fundamento de que, embora a
autorização previo para a sua instauração e a decisão final
sejam medidas de natureza predominantemente política c'4o mrlrito é insusceptivel de controle judicial- a esse cabe
suhmeter a regularidade do processo de 'ilupeachment'.
sempre que, no de.~en•'Olvimento dele, se alegue violação ou
ameaça ao direito das paNes. nJx

18.

É igualmente inaplicável a antiga regra de autocontenção judieiaria

segundo a q11al descabe ao Suprerno Tribunal Federal intervir nas chamadas
"questões interna corporis" ao Parlamento. O processo de impeachment não é
18

MS 20941, l{elator Min. Aldir Passarinho. Relator p/ Acórdão: Min. Sepulveda Pertence,

Tribunal Pleno, j ulgado em 09/02/1990. DJ 3 I -08·1992.

I?
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questão interna corporis. Pelo contrário. Concerne à relação entre os poderes da
União, e o respectivo procedimento tem seus fundamentos estabelecidos no
próprio texto constitucional. A decisão que seja tomada pelo Legislativo
produzirJ enonne ú:npacto no Executivo, o que não pode ocorrer fora dos limites
constitucionais. Como consigna o Ministro Ayres Britto, em altigo doutrinário, o
tema do impeachmenr "se põe como a figura do Direito mais 'externa

corporls ' ·'.

19

O ponto foi enf.rentado pelos Mirüstros Rosa Weber e Teori

Zavascki, em medidas cautelares receo,temente concedidas (2015) pata suspender
ato do

Lei n.

Pr~sidente da

Câmara dos Deputados que, à revelia da Constit'uição e da

I079, estabelecia nonnas para o processamento de pedidos de

irnpcaclmmnt. Confiram-se as razões dadas pela Ministra Rosa para conhecer do
MS impetrado:

"5. Como râterudamenre lenho e1?{atizado (v.g. MS
32.885, decisão monocrático de 23.4.2014), na esteira da
jur4prudência desta Suprema Co1'1t! e em respeito à
independência dos Poderes consagrada no texto
con.~lilucfonal, tenho pautado o minha atuoçéio nesta Casa
pela máxima deferência à autonomia dos Poderes quando
o conteúd.o das questões pollticas em debate nos Cosas
Legislativa.~ se reve.~tr: de natureza. eminentemente interna
co.rporis e. nessa medida, se mostro estranho à
competência do Supremo Tribunal Pedem! (v.g., MS
32.033/DF, MS 31.475/DP e MS 31. 444/DF, também de
minha relataria}. Abrem-se, contudo, as portas da
jurisdição constitucional sempre que em jogo o texto da Lei
Maior. cabendu ao Poder Judiciário o e:xe1·cício do
controle dajurldicidade d.a atividade parlam~nla1~ (. ..)
Não há como desconsiderar, pelo menos em juízo precá1·io
de delibação. a ''onlrovérsia como um todo. nos moldes em
que posta no mandamus.. a ferir lema de inegável
relevância e eJTVergadura constitucional, pertinenie à
definição das re,l..'l·as sobre o processo e o julgamento de
Presidente da República por crime de responsabilidade,
ol1jeto do art. 85. parágrq(o único, da Constituição, e a
19

C f. Jornal E.stadã.o, 25 de outubro de 20 I 5, http://opiniao.cstadao.eom.br/ noticias/geral.licoes-

do-impcachmem.l785478, acc:;..~o em 30. 10.2015.
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20

~:L~~

~\~~.i.ulz)

,.

~~~
·~

apontar dificultado a deliberação do Plenário sobre
incidentes a respeito. Visualizada nessa perspectiva,
desvela-.~e. pelo menos em Juízo perfunctório, o caráter
materialmenle con.~tilucional do seu conleúdo. "20

19.

No mesmo sentido, decidiu o Ministro Teori Zavascki:
"Embora, à primeira vista. a controvérsia pareça revestirse de caracterl.rticas de simples questão inte.ma corporis, o
que na realidade subjaz em seu objeto é, pelo menos
indiretamente, a tutela de ímportantes valores de natureza
constllucional. notadamente o que diz respeito à higidez
das normas <~ditadas pela autoridade impetrada sobre
procedimenros 'relacionados e à análise d.e denúncias em
desfavur da Presid.mte do República pela suposta prática
de crimes de responsohilidade '. (. ..) São questões cuja
estarura c:onsrilucionalftcam especialmente realçad(Js pelo
disposto no parágrf:?(O único do art. 85 da Constituição
Federal. que submete a cláusula de resen1o de 'lei
t!Speciat· r~ciu apenas a dr.:finiçiio dos crimr.:s de
responsabilidade do Presidente da República, como
também o estab.:lecimento das correspondentes 'normas de
processo e Jul~tamento '. Ora, em processo de tamanho
magnitude institucional, que põe a juizo o mais elevado
cargo do Estado e do Governo da Nação, é pressuposto
elementar a observáncia do devido processo legal.
formado e desenvolvido à hase de um p rocedimento cuja
validade este.fo j()ra de qualquer dúvida de ordem juridtca.
No caso, os j imdamentos deduzidos na inicial e os
documentos qut• os acompanham deixam traJI.sparecer
acentuados questionamentos sobre o inusitado modo de
formatação do refàridn procedimento, o que, por si só.
justffica um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal
a respeito. " 21

20.

O contexto presente encontra-se marcado por pJ·ofunda dúvida

quanto ao procedimento de acordo com o qual :;c processada eventual pedido de
impeachm.enr. Após as decisões cautelares referidas acima, da lavra dos

Ministros

N

Ro~a Weber e Tcod Zsvascki, o Presidente da

Câmara de Deputados

MS 33838 MC, Relator Min. Rosa Welx:r. julgado em 13/10/2015, DJe-206 1511012015.

11

MS 33837 MC. Relator Mln. Teori Zavascl<i, j ulgado em 12/10/ 2015. DJe-206 1511012015 .
19
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revogou as regras procedimentais
Questão de Ordem n. 105. de 20 15. Depois de promover a revogação, afirmou
que aplicaria o procedimento definido na Constituição, na Lei do Impeachment e
no Regimento Interno da Câmara.

Mas o fato é que hã graves incongruências entre as normas

21.

constitucillnais, legais e regimentais aplicáveis - situação que gera insegurança
jundica

t'

demanda a manifestação da Jurisdição Constitucional. Causa

perplexidude, por exemplo, que a Constituição Federal e a Lei n. I 079/50
disponham diferentemente sobre o momento em que, instaurado o processo, o
Presidente da República é "suspenso de suas funções'': de acordo com a Lei. a
suspensão decorre da decisão da Câmara (art. 23, §5°); segundo a Constituição,
da decisão do Senado (art. 86, § 1°, 11).

22.

A definição das regras procedimentais aplicáveis a eventual

processo de impeachment é elemento fundamental para que o seu resultado se
legitime em face da ordem constitucional em vigor c seja passível de ser aceito
pelas vertentes pol!licas em litígio.: 2 Naturalmente, a vida política desperta
paixões c

~stimula comportamento~

imoderados. sobretudo em momentos de

crise política. Apenas a intervenção imparcial do Supremo Tribunal Federal,
atuando sobre o litfgio entre grupos antagônicos. pode conferir segurança à
definição do procedimento a ser adotado.23
u Convem recordar a definição de Luhmann para o conceito de "lcgitimaçiio pelo
procedimento•· "dl.tpo:nçüo gencrolízado f'Ora acei rar de.cislíes de contcW:Io ainda nOo
dc.fit?idn, dentro de certos limlti!S de rnleróm:lo" (LUHMANN, N. ugwmaçõo ptlo
pmccdimento. p. 30). Aceitando-se as premissas procedimentais, ê posslvel se acatar um

re$ultado c:orn cujo CQntcúdu

n~o necc~::ariamcnlc

se concorda: "Os procedimeJJios encontram

como que um reconhccím~mo g • neralizatio. (,.) e c.sre reconhecimentn arrosta consigo o
oc1itaçr1o ~ con.<idcraçõo das decl.tfk,t obrlguu?rios" (lbid., p. 31).
~~ A detlniç4o das regras do jogo dcmCicrátioo. notadamente em mar.éria de tamanha rclevãncia
como o procc~"O de impeoclummt, CQn~tírui papel que pode ser legitimamente dcsempenl1ado
pelo Supremo Tribunal Federal. Como alertou o Ministro Luis Roberto Barroso em ~ede
doutrinúia, "~In poí.tu de tradição dl!mocr6tfca menos cJwaí:ada, cabe ao tri/Junol

constitJJcionai funcionar como garu.ntldor ela eJ:tab//(dodc institucional, arbitrando conjlito.t
tllfre Podel'f!.ç ali Mtrt estes e a snciedadc ci•·íL E.sre.t os .t eus grand~:s papéis: r~:sguardar ns
valores fundQnr.<'1tais e os pl'ocedlmentns demncrálir:os. assim cnmo assegurar a estobf/idade
20

21
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- PARTE2PREMISSAS TEÓRICAS E DOGMÁTICAS

2 .1.

0

PROCESSO

DE

IMI'/;ACHMENT

COMO

00

fNSTITIJfÇÃO

PRESIDE.NCIALJSMO. DISTINÇÃO h:NTRE O IMI'EACRM!;N1" E A MOÇÃO OE
DESCONFIANÇA.

23.

O impeachment é um instituto tipico do presidencialismo. Por meio

do processo de im.peachmcmt, apura-se a responsabilidade político-administrativa
do Presidente da República pela prática de "crimes de responsabil.idade''. O
Presidente da República, eleito diretamente por milhões de votos, pode ser
afastado d(l cargo e se tornar inelegível. Deve ter praticado conduta grave,
atentatória !'t própria Constituição Federal e definida pela legislação como ''crime
de responsabilidade". Não justifica a decn:tação do impeachment a circunstância
de o Presidente perder apoio popular ou parlarnenta~. Como, no presidencialismo,
o Presidentu é eleito diretamente pelo povo. a perda de seu mandato, por decisão
que não seja tomada pelo próprio povo, mas por representantes, apenas se
justifica em hipóteses excepcionais, previstas em lei compatfvel com a
Constituição.

24.

O instituto do in1peachmcnt é bem diferente do instituto da moção

de desconfiança, próprio do parlamentarismo. No parlamentarismo, o chefe de
governo é escolhido pelos próprios pMlamentares, não diretamente pelo povo.
Ele responde politicamente perante os parlamentares. Se o elegem, é coerente
que possam substitui-lo sempre que sua atuação não corresponda ao que
institucional" (llarroso, l..uls Roberto, Curs~' de direito constitucional conlcmporlineo: os
conceitos2015,
fundarncntais
e a eonstruçiio do novo modelo I Luis Roberto Barroso. S§o Paulo:
p. 429).
Saraiva,

21

22
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consideram conveniente ou oportuno. Para substituir o chefe de governo - o

se aprovar uma "moção de de~confiauça''. As razões

primeiro ministro -. basta

para fazê- lo são simplesmente políticas, inexistindo qualquer parâmetro material
previamente estabelecido em que se deva fundamentar a reprovação. 24

25.

o

Ministro
25

"sentipresidencialismo"

,

Robct1o

Barroso,

defensor

do

chamado
e.m conferencia proferida recentemente, distingue os

.institutos do lmpeachment e da moção de desconf.iança:

"l!cho que deveríamos ter um modelo semipresidencial/sta.
como é na França. em Porrugal. que é um sistema que tem
mecanismos Íl1,•tifucionals de des1ituição de governo p01·
perda de apoio politico mediante moção de descorrfionça ou
outros meios. Nn modelo presidencialista, não existe e.~so
forma insfituciona!izada de destituição de governos que
perderam apolo politico. só exi.rte a fórmula do
impeacbment. e o irnpeachment exige a prática de um crime
de responsabilidade. "26
26.

André Ramos Tavares, em parecer exarado sobre a matéria,
também examina o ponto com precisão:

Convém. a pre~pósfto da moção de dc5cCinfianç.1. tfpica do parlamentarismo, lembrar o que
dispunha a Emenda Ce~nsritucional n. 4 , de 196 I. que instituiu entre nós o parlamentari~mo. De
acordo com o ~eu artigo li, "Os Ministros d~pendcm da cor1fiança do Câmara dos Deputados e
sarao exonerados quando éste lhe fõr neg(1da.'· Já de acordo com o artigo I 2, "A moç8Q de
desconfiança rrmrra o Conselho de Ministro,,·. ou de cmsuro a q11alquur de uus membros, .çcf
poderá ser apresentada por cinquenta depU/cJdn.r no mínimo. e será discr,tido e vofada. salvo
circiJJ'Isráncia ~xcepcionol I"I!KIJ/ado em lei. cinco liias depoi< de proposta, dependendo sua
aprovação do voto da maioria absolut.o do C'ám(1ra do.• Deputados." Como se observa, o que
estava em quc.,1ão era a confiança política. O Presidente, por seu turno, não pe~dia ser afastado
mediante a aprovaçllo de moçilo de desconfiança. De acordo com o artigo 4•, era necessária a
instauração de processo de impcachment, e isso só se justificava quando ocorresse a prática de
"crimes funcionais".
2
'

25

V. Lufs Roberto Barroso. A reforma polftica: uma propostn de sistema de governo, eleitoral c

pa11idário para o Brasil. Rev;sta da Dirf!ilo do Estado 3:287, 2006.
16

http://www.~uüur.oom .br/20 I 5-out-21/cri se-oportunidade-sem iprc.~idenciali.•mo-barroso.
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"O itnpeachrnent não é nem pode ser uma alternativa (1
democracia eletil,a. ou às políticas económicas ac/()radas
por delet·minado Governo. Descontentamento político com
o postura de algum Pn:.'sidente da República, desilusão
com determinadas políticas econômicas (ou com politicas
públicas) e, Igualmente. o esmorecimento de laços de
COJ?fiabilidade no proieto governamental (. ..) não ensejam
impeaclunent e d~:ssas razões não se pode valer o
Congre.uo Nacional sem incursionar firmemente, ele
próprio, em desvio grave à democl'oôa e à Constituição.

Não se pode subverter nosso sistema para atender ao
desejo de fazer u.ço do (e instaurar o) voto de desconfiança,
típico de modelos parlamentaristas, mas completamen1e
descabido em nosso sis!ema. Utilizar essas razões para
permitir a ahe11ura do processo de impeachment seria
atuar completamenre à margem da Constituição, para
seguir exc/u.çivamel1te um voluntarismo que pode resvalar
facilmente para o autoritarismo ou para golpismos de
vários matizes ...

27.

Para imP,edir que o prvcesso de impea.dunent se converta ern um

procedimento ilegítimo de substituição discricionária de governantes eleitos,
dentie outro~ requisitos, é necessário que sua eventual instauração se dê
respeitandcHe as garantias inerentes do devido processo legal.

é no processo que

se apurará a prática de falta grave contra a Constituição. Do contrário, toda a
estabilidade do sistema presidencialista se corrói. Democracia no Brasil significa,
em grande parte, poder votar diretamente no Presidente da República. Pelo voto
direto, o povo foi às ruas pôr fim ao regime militar. O voto dírero, secreto
universal t· periódico é cláusula pétrea, prevista no artigo 60, § 4°, TI, da
Constituiçã(l Federal.27

28.

O impea<~hment não pode ocorrer de modo apressado. Deve se

processar adequadamente, de acordo com normas -procedimentais previstas em
27

Conforme Ntlienta Jorge Miranda, o .nifnígio ti o direito polttico máximo, porque, através
dele. os cid.addo.t escolhem os govemante.s e, assim. dlretu c indiretamente, a.t coordenadas
principais de política do E,ttadÕ (ou dat entidoda.! dqsccntralizadas em que se situem)" (Os
direitos poHtin>s dos cidadãos na Constit\Jição portugue.<a, Ravisfa de Direito Constitucif!na/ e
l111arnaciona/. Ano 15, n. GO, jlJI.·set./2007, p. 300·301).
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lei. Cuida-se de .Processo de natureza excepcional. Retirar do processo de

impeacl!ment essa natureza, convertendo-o em moção de desconfiança, reduziria
a fundalltentalidade que o voto popular possui em nosso sistema, abrindo
caminho para a

vuJgari7.aç~o

das solw;:ões de ruptura com a no1111alidade

constitucional. Após 1988, o Brasil lem empreendido enonne esforço para
promover sua estabilização política e econômica, conferindo crescente seriedade
a suas instituições. Abrir mão da normalidade conquistada significaria retrocesso
que só poderia ser compensado pelo esforço de gerações.

2.2. NECK<;STDAOE DE RELIUTURA OA I,EJ N.1079/50

À LUZ DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL OE 1988. A NOVI\ CONFOFtMACÃO CONSTITUCIONAL DO INSTITUTO
DO IMPEACHMENT. O

.ruízo DE AUTORIZAÇÃO PROFERIDO PELA CÂMARA DOS

DEPUTADOS.

29.

Na história constitucional brasileira. tradicionalmente se atribuía ã

Câmara d(>S Deputados, no processo de impeac!tment, a competência para
"decJarar r rocedente a acusação". Entendia-se que a função da Câmara era
proceder à acusação perante o Senado Federal. Nesse sentido, de acordo corn o
artigo 83 ela Emenda Constitucional n. 1, de 1969, "O Presidente, depois que a

Câmara dos Deputados declarar procedente a acusação pelo voto de dois terços

membroJ~ será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal. nos cn.'me.~ comuns.. ou p erante o Senado Federal. nos de
de seus

responsabilidade.· · N<> mesmo sentido, determinava o artigo 23, § 1•: ..Se da
aprovação dn parecer resultar a proct!dência da denúncia, cnnslderar-se-á
decretada a acusação pela Câmara dos Deputados." O Texto Constitucional
anterior havia seguido a redação tradicional no constitucionalismo brasileiro e,
com isso, t(:cepcionado a Lei n.l 079, que, no tópico, conferia à Câmara dos
Deputados t> papel de formular
"decretava a acusação".

''juí~c)

de acusação". A Câmara dos Deputados

24
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A Constituição Federal de

diferente-. O papel da Câmara não é mais formular a acusação, encampando
eventual denúncia que lhe tenha sitio dirigida. É o de autorizar o processamento
da denúncia. A função da Câmara dos Deputados aproxima-se da que, no texto

J

originário da Constituição, deveria ser exercida pelas casas legislativas em geral
quando instadas a autorizar que um de seus membros respondesse a processo
judicial. 1\ natureza da sua maniti::stação também era de autorização. A casa
legislativa autorizava o

proccssam~nto. Mas

caberia ao Judiciário processar e

julgar. A natureza de autorizoçüo da decisão hoje tomada pela Câmara é
continnada pelo teor literal do artigo 5J , I, da Constituição Federal: "Compete

prh·alfvamente à Câmara dos Deputados: I - autorizar, por dois terços de .~eus
membros, a instauração de proce5so contra o Presidente e o Vice-Presidente da
República e os Minislros de Eslado".

31.

A

instauração,

que

pressupõe

a

realização

de juizo

de

adm issibilidade (quem possui a çompetência para instaurar também possui para
não instaurar), fica agora a cargo do Sen ado Federal. Se o Senado decidir pela
instauração. de sua decisão resu ltará a grave consequência da suspensão do
Presidente da Repúbli ca de suas
da Constittlição Federal:

funçõe~. Confira-se a redação do artigo 86, § 1•,

··o Presidente ficará suspenso de suas funções:

(. ..)li-

no.~ crimes de responsahilidade, após a instauração do processo pelo Senado
Federal." Ao Senado Federal caberá não apenas julgar o Presidente da
República; caber-lhe-á também "processá-lo". É o que determina o artigo 52 da
Constituição Federal: ''Compete privorivamente ao Senado Federal: I - processar

e julgar o PresidenTe e o Vice-Presidente da República nos crimes da
responsabilidade (. ..)".

32.

Trata-se de diferença fundamental, como observou o Ministro

Paulo B rossard, Cll) livro clássico sobre o tema, na edição preparada após a
entrada em v igor da Constituição Federal de 1988:

25
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"Quando uma Consrirulr;ão reproduz dispositivo do
anterior, supõe-se ter abonado o entendimento doutrinário
e jurisprudencial firmado: quof'!do difere me a formulação
do preceito, /)resume-se não ter sido gratuita a alteração,
salvo se m~tramente redacional. No que concerne à
competência da Câmara em relação ao processo de
respon.rahilidade, a Constituição de 1988 deixou de repetir
o qt./.e era ft•adicional na linguagem das nossas leis,
'declarar a procedência ou a improcedência da acusação ~
para dizer que a ela compele 'autorizar pelo valo de dois
terços de seus membros. o instauração do processo contra
o Pl'esidente da Rep,;blica ·. Pode parecer que o novo texto
não chega o discrepar dos ameriores, pois quem declara
procedente a acusação autoriza o seu curso e quem
autoriza a instauração do processo de.claro procedente a
acusação pariJ esse fim. No entanto, o alteração não foi
apenas
essa;
enquanto
ao
Senado
competia,
tradicionabn.eme, julgar o residente nos processos de
responsabilidade. compete-lhe agora 'processá-lo e julgálo, e enquanto a suspensão do exercício dos .funções
presidenciais resultava da declaração de procedencia da
acusação pela Câmara, decorre ela agora qç inJlauraçào
do processo pelo Senado. Em verdade. a Câmara perdeu
uma atribuição que lhe era historicamente reservada; seu
poder se assemelha ao que as Assembleias possuem em
ndação ás imunidades parlamentares ". 23
33.

Logo após o início da vigência da Constituição Federal de 1988, o

terna foi examinado pelo Supremo Tri.bunal Federal nos seguintes termos:

"T. - "fmpeachment" do Presidente da República: compete
ao Senado Fedc~ral processar e julgar o Presfdente da
República nos climes de responsabilidade (CF, art. 52. I;
art. 86. par. 1., Jl), depois de aworizada, pela Câmara dos
Deputados, por dois terços de seus membros, a instauração
do processo (CF.. ar!. SI, 1), ou admitida a acusação (CF..
art. 86). É dizer: o "impeochnumr" do Presidente da
República será processado e julgado pelo Senado. O Senado
e não mais a Câmara dos Deputados formulara a acusação
(juí.zo de prommcia) e proferira o julgamento (CF, art. 51. L·
art. 52. 1: art. 86. par. 1.. D, par. 2.). ll. - No regime da
BROSSARD. Paulo. O impeachment. Aspectos da responsabilidade política do Presidente da
República. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 7-8.

lR
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Carta de 1988, a Câmara dos Deputados, dial1te
denúncia oferecido contra o Presidente da República,
examina a admissibilidade da act,f.)·ação (CF, an 86,
'capta'). podendo, portanto, rejeitar a denúncia oferecida
nafonna do art. 14 da lei 1079/50. lll - No p1·ocedímento de
admissibilidade da denúncia, a Câmara dos Deputados
profere juizo p()/ítico. Deve ser concedido ao acusado prazo
para defesa, defesa que decorre do princípio inscrito no art.
5.. LV. da Constituição, observada.~. entretanto. as
limitações do fato de a acusaç<1o somenfe materializar-se
com a Instauração do processo, no Senado. Neste, e que a
denúncia será recebida, ou não, dado que, no câmara
ocorre. apenas. a admissibilidade da acusação, a partir da
edição de um juízo politico, em que a Câmara vertficara .~e a
acusação é consistente, se tem ela base em alegações e
fundamentos plausíveis, ou se a noticio do foro reprovável
tem razoável procedência, não sendo a acusação
simplesmente fruto de quizílias ou de.~ avenças políticas. Por
isso, será na esfera institucional do .~enado, qu.e processa e
jlllga o l'residenre da República, nos crimes de
responsabilidade, q~<e este poderá promover as indagações
probatórias admissh1eis. ·•19
34.

Como se observará mais adiante. se a Câmara deixa de formular a

acusação, para passar a fazer juizo de aurorização, inúmeros aspectos do
processamento da representação de impeachment devem se alterar. Os deputados
deixam de t:xercer a função de acusadore~ para passar a verificar a pertinência de
a denúncia. depois, ser recebida e processada pelo Senado. A mudança foi tão
expressiva que se chegou a cogitar da própria revogação da Lei n. J 079150.
Porém, o STF, no julgamento de mandados de segurança impetrados
relativameme a denúncias de impeachment apresentadas contra os presidentes
Sarney e Collor, entendeu que a revogação não teve lugar. Requer-se, na presente
ADPF, que o Supremo Tribunal Federal, leve a termo a necessária "filtragem
constitucional" da Lei n. 1079, adequando-a ao que estabelece a Constituição
Federal de 1988.

Min. Carlos Vclloso, DJ 27-

27
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JURJSPRt;OÊNCIA DA CORTE INTtRAM~RICAN/\ DE D IREITOS RUMANOS

35.

O alargamento da influência da jurisprudencia das cortes

intemacit•nais de direitos humanos nos &'Tandcs debates jurídicos nacionais é um
fenômem• que se reproduz nas democracias constitucionais contemporâneas, c
que, no Brasil, já desempenha papel importante. A tendência cosmopolita que
parece permcar a jurisprudência hrasileira mais recente encontra conforto na
disciplina constitucional, que claramente sugere abertura do direito interno ao
direito internacional. São especialmente relevantes, quanto ao tópico. os
parágrafo). 2° e 3° do artigo 5" da Constituição Federal. 30

36.

A progressiva utilização dos precedentes da Corte Interamericana

pelo Suprc.:mo Tribunal Federal tem revelado a tendência de abertura do direito
constitucional

brasileiro

ao

direito

internacional,

sobretudo

Sexta-feira 18

ao direito

internacional dos direitos humanos. Não se trata de vinculação da jurisprudEncia
nacional à internacional. Mas de diálogo. 31 O Ministro Roberto Barroso, em
~~O tema é e~aminado. em voto, pelo Minisrro Gilmar Mendes: "Rcssaltc•.,IZ, 'lesse sentidn, que
llti dispMiçac:r do Con.~tiluição de /98.~ q11a rcmerem o Intérprete paro realidades nnnnotivas
reloti,•ament.: diferenciados em face da conccpçúo tradicional do dirtiro internacional público.
R~firo-me. e.~ptcificamenta. o quolrn disposíçOes que :rinalirom para uma mainr abertura
constírucional ao direito internacional e, no visiio de algun.•. ao dirailo .wpronaciunaL A
primcil·a cla11sula con.'ta do po1·ógrgfn única rio art. <4o. que estabelece qua o "República
Fcdcrathla do Brasil buscará o integração ccon6mlco. politica, .melai a cultural du:r pnvcs da
A mérlca Lotwa. vi.tottda uformação <le uma comunidade /aan()-(Jmericona d~ nações·. (. ..) A
ugunda cloJtsula é aquela cotmantc dn f 2o du on. 5o. an estabelecer que os direitos c
garantia.< oq•rcssos na Conslíluiçiio brasileira '7ÕO excluem o11tro,< decorrente.' do regime ~
dos princ(pio.<por elo adotados. ou dos lratúdo:r internacinnoi:r em qJJe a República Federativa
do Brasil .<~ia pane·. A lerc~tira e quarto cláusJJia.f forcmr acrescemodo.f pela Emenda
Con.,tftucion"l n. 4$, de .'!.12.2004. constomcs dos §§ Jo e 4o do art. So, que rcram.
respeclil'omcnte. que 'os rrarodo.< e ccm•e•1çõe.< rnternacionoi..' sohre direitos humano.f qr~e
forem aprovados. em cada Coso dn Congr&:s:ro Nacional. em dois turnos, por tré.v qttimno dos
vetes dos re.,pt:ctivns mcml)ro:r, serão cquiwzl~ntes a.v emendas constituclonai.v '. e 'o Brasil se
submete à juri.,diçiio de Tril11mol Penal ln/emaciunol o cujo crioçilo lenha nronífcsrado
adesilo."" (Voto do MinislTO Gilmar Mendes no JUlgamento do RE 4ri6.343, DJ de 5.3.2009).

·' ' Como esclarece Daniel Sanncnto, ··F..ntboro. no ordenamento brasileiro. o:r co'lflilos
insuparóvtl:r L'nlre nnrma:r constíluclonois e M /rolados tobre direito.< humanos - aforo os
incorporados 11a fol'mo dn art. .S': § J", CfT - rcsoh·om-sc em favor da prevalência da
Constituiçao. o.umpra ao intérprete. antes de cunc.'uir nn sentido da ncorréncio da antinomia,
empreender um f{enufno e.\(urco da hormonl:oçõo dntre n.• blocos normativos. Pnr issn, no
28
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estUdo doutrinário, sem aderir à tese da vinculação à jurisprudência da Corte
lntcrameJicana de Direito~ Humanos. reconhece-lhe grande importância na
fixação da interpretação, pelos tribunais nacionais, das normas convencionais.
Cuida-se do que a doutrina europeia denomina "eficácia de orientação ·· ou

':função mmnativa de condução "Y

37.

A jurisprudência da Corte lnteramcricana de Direitos Humanos

consolidou-se no sentido de que as garantias }lldiciais previstas no

3lt. s~

da

Convenção Americana de Direitos Humanos33 aplicam-se também ao processo
camp<> do /)ir<~ifo Constitucional contemporánen. até mais impot1ante do que definir a
hierarquia ,J,Js trotados inrernacfonoLt i jimtat· 11 nece.wdadt de recurso ans diálng<J:f cnrrt
f<mtes a cones 11n campo ltel"lllillilutf.:n.'' (SARMENTO. Daniel. J.nterpretação constitucional
cosmop<>lita. Jow, 14.04.2015).
Revista dn. Procuradoria-Geral do EsttJdo do R.io dfJ .la11ciro. n. 6S,
2010. p. 276·277. Esse dever de consider.tção consolidou-se na jurisprudência alemli. com(l
adverte: Virs,ilio Afonso d~ Silva: "Sagundo o Tribrmal Constitucional olemãn. as dttcisües da

l: Parecer publicado na

Cnrlt! Europeio de !Jirl!itos Hum(1)10S não vi11culal7f os tribunais akmils!s. Jssn. no tiiiOhto, não
foz com que seJa P<•ssivel imogfnar que (I qu~,rlfio .te r11sume - ao contrario do que o.fimrei
acima - o uma questbn bináno (ov ~stc nu não exis~ vincrdoçfio). O prohltmo é mais
complo:o. Segundo o 1hbtmol Con.rtiluclonal olemiio, Mrhoro nl1o haja vinculJJçõo fnrmol
t!Sirita, de:sc:c•n.riderar tJS decisões do Cnrte EUI'f)peia de Dirtu/os Humanos nãn seria
compatfvel com a.protcçilo dos diralto,r humanos e cnm o prim:fpio do Estado de Direitn. Nesse
.tentido, nilo levar em cn~ideroçiio a.t tkcl.r&s do Cnrte Eu,.opeia .reria riin ~quivocado quantn
tentar aplicá-lãs diretamente, comn $11 houl•tsse umo supremacia pura 1 simples da.r decisões
dessa corte em face do;s deciSões dos Ml11mais nocionais. O valor dos decfsücs da Corte
Europlio sctla. segundo o cribunal o/em011. sobretudo um ~-alnr argumcntaJJvo. É cloro que.
eniJuamo ckct.rü.o judicial, ela vinculo os portes tm•ob•ido,r em cada ca.ro concreto, mos apenas
no caso co~~<·,.eto. !'oro cllim dessa vint:ulaç0/1 no coso concreto, o dew:r dos II'IQui!Oi.r
nacionais é d~ levar em cnn.sidcraçõo, na m~dido do metodnlof!icamenre .<rtSitmtável, a.< normas
do Convençiin Eu,.opeio d11 Dir~itCJS Humano.r, na formo cnmo a Corle Etwopela os interpreta.
Nesse .renrrdo. pode-.re qfirmar gue os docf.~tíes da Corte Europ~iu lmp~nr sobretudo um 6nus
arp;umcmotiv<l. Em f/Utra.r palavras: o hinómio "vmculação vs. nlii'H1nculaçõo • entre
jlirisdfçéJe:r nr"io <i suficiente para compreender o pt·oblema. 1i·ata-sc de uma questão tk
vinculação Ol}!ltmt:lllativa, isto ~. trato-se dr: rccl!.bct• c reproces.rar ideias supronocfonoi.<. Em
rl!sumo: o ini<'!Q'Oçlio pod~ existir (c. de fato. exi.rte) ainda que nbn exista uma vinculação
formal estrito .i$ decisões suprO!IIJCionai.r ", Cf. Virgilio Afonso da Silva, Integrayão e Diálogo
Constitucional na América do Sul. tn: Arrnin Von Boadandy. Flavia Piovc.~an c Mariela
Morales Antoniazzi (coord.), Direitos Humono.t, Oemncracfo e Jmegraçõo Jmidico no América
do Sul. Rio de Janeiro, ed. l.úmen Júris, 2010.
" Confira-se a rcday!o do artigo a•: ''Gal"olflio:r Judiciais 1. Toda pessoa tem direito a .<er
ouvitÚJ, com cu dtn~fdos guranrlas I! denlt'O de um pr<Uo rm:m!rw!l, por um j uiz ou cribWtaJ
cnmpat~nte, fuJcpcndtmte 11 imparcial. e.ttahelecido ameriormente por lei. no apuraçãn de
qualquer acu.mçilo pi no .fo rmulada cnntra do, ou para que se dlf.cnninem .reu:r direitos ou
ohrigaçiJes de 11oture:.:u civil, trabolhfsro. fit<:al nu de qualqW~r out,.o naJurew. 2. Toda pessoa
acusada de dclilo tem dirtdto o que S<! pr•mmta Silo inocência tmquanto nilo se comprove
29
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de impeachment. No caso Tribunal Constitucional vs. Perú discutia-se
legitimidade convencional do impeachnumt de três juízes da Corte Constitucional
do Perú. A Corte reconheceu a incidência das garantias do devido processo legal
previstas no art. 8° do Pacto de São José da Costa Rica. Na ocasião, adotou os
seguintes lundamentl>s:

68. El respeto a los derechos humanos constituye un límife
a la actividad estatal, lo cual vale para todo úrgano o
funcionaria que se rmcuentre en una situación de poder, em
razón de su carácter oficial, respecto de las demás
personas. Es, ad. ilícita, l~da forma de qiercicio del poder
público que viole los derechos l'econocidos por la
Convención. Esto es aun mas importa.nte cucmdo e! Estado
qjerce supoder ,;ancionatorio, pues éste no solo presupone
la actuación de la~ autoridades con un total apego al orden
jurídico. silto implica además la concesión de las garaJztía.;
mínimas dei dt'hido pmceso a todas las persrmus que se
encuentran s1ljetas a su jurisdicción. hajo las exigencias
establecidas em la C:onvención.

69. Si bien el artÍCIJ.lo 8 de la Convención Americm;a se
tihJla "Garantias Judiciales ... su aplicación no se limita a
los recursos Judidales en sentido estricro, "sino e/
conjunto de requisitos que dehen observarse en las
instancias procesa/e.~" a e,feclo de que {as personas puerlan
defenderse adt!cuadam.ente ante cualquier tipo de acto
emanado dei Estado que pueda afectar sus derechos.
legalmente sua culpa. Durame o processo, todo pe.<soa r~n direito, em pltDia igualdade, a-<
seguinres garunfia..• mínimas: a) dirtJlto do acusado de ser assistido ~rofuitamenfa por tradutor
011 interpreta, .<e ncio compreender ou não /olor o idioma do jui::o ou tribunal; b) connmicação
previa e pomwnm·i:ad(J ao acusado do aCIJsacãn formulada: c} concessão ao acusado do tempo
e do.<meios odequado.< para a prepat·açlio de sua d~[esa: d) direiro do acusad(> de dcfender-sa
pes.<oalmente. nu de .<er assútido por um defi•nsor de ~~a escolha e de comunicar-se, lfvrcmente
a em particul<ff, com seu d~[ensor: e) dirttifo irrenunciável de .<er assistido por um defensor
proporcionado pelo Esrado. remunerad(> o11 nilo, segundo a LegislaçãQ interna. se o acusado
11lio se defender ele próprio nem nomear dq(ensor denrro do pra;;o estabale.cido pela lei; f)
direito da deji!<a de inquirir as testemunhas r>rC~Semeno trilmnal e de obter o camparccimento.
como testemunho.< ou peritos. de Otllras pe.<soos que possam lançar lu;; sobr~· osfat.os: g) direito
de não ser obrigado a depor comm si mesma. nem a declarar-se culpada; e h) direito de
recorrer da S<:ntença para .fui;; ou l1'ibunal superior, 3. A confissão do acusado s6 á valida ,wz
feita um coo4·lio de ''«~~!rumo natw·e;o. 4, O acusado absohrid{} por sentença passado em
julgfldo não p11derJ se submetido a navo proce.<so pelos mesmos fatos . .5. O processo penal deve
ser pública, salvo 110 (/Uefor necessário paro Jll'esc,,•ar os interesses dajusriça."
30
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70. Ya la Curte ha dejado establecido que a pesar de que e/ '<:~
t

;.

1\

citado artículo n.o e.~pec:ifica garanrías mínimas en
materias qu.e concíemen a la determinación de los
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, .fiscal o de
cualquie1· otro carácter, el elenco de g(Jrontúrs mínimas
e.stablecido en el lll.1.1neral 2 de! mismo precepto se aplica
rambién a esos órdene.~ y, por ende, en e.wz tipo de n1aterias
ellnclividuo tüme también el derecho, en general, a! debido
proce.m que se aplica en materia penal.
7l . De con[o11nidad con la separación de los poderes
públicos que existe en e/ Estado de Derecho, si bien la
.función jurisdiccional compele eminentemente a/ Poder
Judicial. ot1·os órgano.~ o autoridades públicas pueden
ejercer funciones de! mismo tipo. Es decir. que cu.an.do la
Convención se rcfiere ai derecho de toda persona a ser
oida por un ':;uez o tribunal competente " para la
"dererminación de .w.~ derechos ", esta expresión se refiere
a cualqw:er autoridad pública, .~ea administrativa,
legislativa o judicial. que a través de sus resoluciones
determine derech.os y ohligaciones de las personas. Por la
razón mencionada, esr.a Corte considera qr~e cualquier
órgano de/ Estado que ejerza fhncioncs de carácter
materialmeme jurisdiccional. tiene la obligación de
adaptar rcsolzwiunes apegadas a las garantías de/ debido
proceso legal en los términos de/ artículo 8 de la
Convención Americana.
[. ..]

75. Esta Corte considera necesario que se garantice la
independencia de cualquier juez en wt Estado de Dereclm
y, en especial, la de/ juez constitucional cn razón. de la
natura.leza de los asuntos som.etidos a su conocimiento.
Como lo senalara la Corte Europea, la independencia de
cualquier juez supone que se cuente con wz adecuado
proceso de nombramiento. con una duración establecida
en el cargo y coJz una garantía contra presfones externas.

[ . .]
i7. En cuanto a/ ejercicio de las atribuciones deZ Congreso
para !levar a caho un Juicio polltico. de/ que derivará La
responsabilidad de un funcionaria público, la Corte estima
necesario recordar que toda persona su,jeta a jtúcio de
cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deherá.
31
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contar con lu Karantla de que dicho ó1•gano .~ea
competente, mdependie11te e imparcial y acrúe en los
términos del procedirniento legalmente previsto para el
conocimiento y la re,ço/ución de/ caso que .se Le somete. 34

38.

No mesmo sentido, a Corte se pronunciou no caso Baena Ricardo

v.s. Panamá, ocasião em que se afirmou o entendimento de que, apesar de o art.
8° do Pac-to de São José da Costa Rica se intitular "garantias judiciais", sua
aplicação não deveria se limitar ao âmbito judicial. Sua observância deveria
ocorrer ame qualquer tipo de ato dl' Estado que pudesse afetar os dtrcitos dos
cidadãos. 3' Com maior razão esse entendimento é aplicável ao processo de
impeachmtmt, do qual pode resultar não apenas uma grave afetação dos direitos

do ocupante do cargo, mas também a desestabilização da própria instituição da
Prcsidênci3 da República, com séria fragilização do principio democrático.

39.

Os Professores Juarez Tavares e Geraldo Prado, no parecer anexo,

exammam

detalhadamente

34

a jurisprudência das

Cortes supranacionais,

ht1p://www corteidh.or.a-/docs/ca..o;os/articulos/Serlcç_SS_esp.pdf, ace$So em 30/ 101201 S.

':. http://www.corteidh.or.crldoc!Vcasoslarticulo$:Scricc_72_ C'J'.pdf, acesso em 30.10.201 S.
Ne!<~ ocasião.
c.~tablacido ""

Cort~ observa que el elenco da gat·an/fas mlnimas
el m11nera/ 2 dcl anículn 8 ele lo Convención se aplico o la.< órdMes
menclonadru en e/ numerq/ I de/ mismn articuln. o se(1. la tkterminación de derecho.< y
obligacinnes de ordlln ..<'il'll, laboral. fl.~cal a de cualquicr otro carácrer". Esta revela el
amplio olcanc·e de/ dehido pt·oceso: eJ indh·iduo tiene e/ di!rccho al debido proceso encendido
cn lo< tlirmitw.< dei articulo 8.1 y 8.2, fqnta crn maJtria pcnq/ como e11 todos e.<tn,< o/ros órdencs.
126. En cua/quler mareria. lncl~<sive en la lcrbnrol y la admúJistrativa, fq dLrcrecionalidad de la
administraciiÍn tiene lími1es infran~able.•. sicndo uno de e/los e/ re.spe(() ele los denu:hos
humanos. E.< Impor/ante qu~ la qctuqcfôn de la odminl.<tración ,<t encuemre rep}qda. y e,<ra 110
puede lnvncm· e/ orden público para reduclr discrecinnalmenu las gorqnffa.< de lo.<
adminl.<trodov. Por ejempla. no puede lo admini.rtroción dictar actos admlnisfrQiivos
sancinnororios .<in otorgar a los sancionados la garantia de/ debido proceso. 127. F.s 1111
dcrccho humano e/ obtencr todas las garantiqs qW! penniran alcanzar decisiones Just.as. nn
e.uando la administrocióll exclufdc de cumplir crm esta deber. Las ~aranrfos mínimas dcl~tn
rc.<p~tarse en ,:/ proccdimlanlo administrqti••o y cn CWJ!quitr otro procedimltnto cuyo dcci.<l6n
pucda afectal los dert!chos de las personas. { ...] /29. La justiçfq, reo/i;;adq o travi• de/ dcbldo
praceso legal. c:umn verdadera valor juridicamt!nle protegida. se debe gqrant/;;ar en todo
proceso di.<CÍf>linCJrio. y los Estados nn puedl!n susJrqerse de e.<l(l obligoción argumentando que
no se oplicon las dtbido.• ~orqntias de/ articulo 8 da la Convanci(m Americana en e/ caso de
,<ancionts disâplinarias y 110 penalt•s. Permitir/e qfas E.uados dichq interprefqción cquivaldria
o dejal' (1 su libre vabmtad la oplicaci(m n no de/ derechn de todo pt!r.<ona a un dabido
proce.<o."

a Corte afim1ou: "12.5. .La

32

33

4021

4022

Sexta-feira 18
121 e312e1s

2e:43

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.
61-33234786

Março de 2016

S BAIXA EXPEDIÇÃO

PÁG.

impeachment. Sua conclusão é pela necessária aplicação das garantias inerentes
ao principio do devido processo lt:gal. Como consignaram, "Ao decidir pe/4.

aplicação dos garantias judiciais aos processos de impeachment a Corte

Interamericana de Direitos Huma110S renovou o entendimento de que o princípio
democráticO e o modelo republicano de controle do exercício do poder são
temas de direi!o.~ humanos e estão silvados na e.~fera do inegociável".Jr.

40.

A construção jurisprudencial da Corte lnteramericana de Direitos

Humanos, ao afinnar a necessidade de se respeitarem, tambem no processo de

ünpeachment, as garantias processUéJÍS típicas do processo penal e do processo
administrativo sancionador, não ê ~.:stranha à ordem constitucional brasileira.
Entre nós, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório,
da ampla defesa e da presunção de inocência - típicos direitos fundamentais compõem uma ordem objetiva de valores e condicionam a interpretação de todos
os ramos do Direito, em especial dos processos estatais de caráter sancionador,
como inegavelmente é o processo de impc:achment. 37

36

Cf. parecer dos Profe~sorcs Juarez Tavares c Geraldo Prado em anexo.

1

Sobre o pomo, mais uma vez o parecer dos Professores Juarez Tavares e Geraldo Prndo:
"Moi.,< que Cl)mpreensive/ que o processo de impeachrncnt es1eja cercado de garamias. É
indispensável que a.<,<im CJ seja para a<segurar sua validade jurídica e feKilimidade pa/i(ica.
Como saliem(J o me$mo Bolbuena l'ére:z o "proce.<so político" e, em primeiro lugar, um
"prCJce.uo ··. l'or isso. suo ospiroçao em cn1J/igztrar um di.<pos/tivo garonti.<tn, democrâJico,
'

legal e transparemt?, a reclamar a aplicação das garantias do proce.sso administrativosancionador •! do pmo/ consistentes nCI pn;.sunçào de inocência, audiéncia, defesa,
contraditório, prova, conhecimento das ocusaçõe.<, motivaçiio da..< deci<Oes. legalidade,
irretmativldade etc. " (n. 29 do parecer anexo).
33
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VIOLAÇÕES ESPECÍFICAS AOS PRECF:ITOS FUNDAMENTAIS l>ERPETRAOAS PELA
LEI N.

3.1.

VJOLI\ÇÂO ÀS GARANTIAS CONSTITUCTONAJS DA AMPLA DEFESA E .DO
PRÉVIA EM TOOAS AS

FASES DO

PROCESSO DE TMP!!ACHME/VT

41.

A ex.igência de manifestação da defesa antes da abertura do ) /

processo sancionador não é novidadl.l na ordem jurídica brasileira!R A partir da
Constituição vigente, o legislador ordinário passou a reconhecer que o acu$ado
tem o direito a conhecer os termo!) da acusação e refutá-la antes da decisão pela
instauração da correspondente açã11 penal. A Lei n. 8.038/90, que regula,
inclusive, n processamento da as:ão penal ajuizada contra o Presidente da
República por crime comum, estabeleceu um rito processual voltado a
possibilitar que o acusado demonstre, de plano, a inconsistência da acusação,
evitando, com isso, a in!;tauração de processo desprovido de viabilidade
juddica.)9

42.

Na sequência, outras leis - tal corno a que reformou, em 2002, a

antiga lei de tóxicos -passaram a prever expressamente o direito à manifestação
pelo acusado antes da tomada de qualquer decisão acerca da viabilidade da

38

Ant~s mesmo da Constituição, o art. 514 do CPP já. previa, em favor apenas dos funcionários
públicos. o direito à aprcscntaçfio de defe~a preliminar. cujo descumprimento, ademais, o STF
reconhecia c<Hno ca.usa de nulidade ab~olut.H da a.yão pG:nal. Cf. STF, HC 95712, Relator Min.
Ayres Britto, f' rimelra Tunna,julgado em 20/04/2010, DJe-091 21-05-2010.
19

Confira-se a redação dos preceitos: An. 4°: "Apresenzoda a denlincio ou o queixa oo
Tribunal, far-.<e-d o notfji.cução do acusado para njerecer re.VJOSta no p1·azo de quinze dias. §
J• - Com a ''0/i/icaçlio, serãf/ entregues ao acusada cripia da denúncia nu da queixo. do
despacho da rc1lator e dos documentos por (;:ste brdicado.~ ". ( .. .) Art. 6•: "A seguir, o relator
pedirá dia para que o Tribunal delibere sobre o recebimento. a rejeiçãf/ da denúncia ou do
queixa, 011 a improcc:déncfa da acz1sacão, se ( J dccfsiio hão depender de outNJS provas. "
34

_:i)
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1079/50 OU POR SUA INTERPRETAÇÃO ANÓMALA

CONTRADrróR.lO: DTREtTO À DF.FES!\
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acusação: 111 A última refonna do Código de Processo Penal criou a possibilidade
de ap reselltação de resposta prévia antes do recebimento definitivo da acusação.41
Além diss<,, também nas ayõe~ de improbidade administrativa, o réu tem o direito
de apresentar resposta previamente à instauração do processo. Nos tem1os do art.

17, §§ 7° ç 8°, da lei n. 8.429/92, a defesa preliminar é o momento oportuno para
que o acusado indique elementos que afastem de plano a existencia de
improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita.

•o Nesse

~entido: ··(. ..) 11 lnobsen•áncia d11 rito pmclldimt~nlal previsto na (rcvngada) Lei n•
J0.409/20fl1 cul!figvrava tlpica lllpntese tia nulidade pr<X:cssual absoluta. sendll-lhe in.tita a
própria idJi•J d~ prcjui;o. eis que n nÜO-<:IImprimcmto do q11e determinava. então. o art. 3.~ do

diplnmo ltsgtllativn 1m r:rmsa comprometia o concreto exercício, {X:Io denunciado, da garomia
con,,titucional da plcullatda de dc.fe<a. Precedente.< - Subsi.vtência, na novi.uima Lsi de Ttlzicos
{Lt!l n• I I.J:/3/2006, art. 55). de.na mesmo fa<t: ritual de cnntroditôrio pnlvio. com iguais
cnn.teqfiéncias juridlcas. no plano dos n111ldades processuai.v, SI! descumprida f)<Jio magi.w·ado
prnce.ssante. • A ex/gincia da fiel obsen•átiCiO, pr~r parte dn estado. da.f formos prnciiSSIItJis
estabelecidas em lei, notadamente quand" institufdas em favor do acusado, representa. no
âmbito dos [lerseCt<fÕCs penais. lnastlmdvcl gm·antla de liberdade, pois o processo penal
co11figura e.<prcssil'fl instrumento cnnstitucionol da salvaguardJJ dos direilllS a garantias
asseg~trodn., ao rdrt. Prccedeme.s·· (STF. HC 9113112. Relator Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, julgacfo em 02/06!1009, DJc- 141! 07-08-2009).
" 1 Ne.~se sentido: "(. ..) / . ).)e acordo cotn a mi!ll!ot· doutrino, após o rqforma legislativa llperado
pelo Lei JJ.ii9/100R, o momantfl recebimtllfn da denúncia wt dú, nos termos do artigo 396 dn
CMigo Psn.al, após o oforecimenlo da ucttsorõo e antt.s do apresentoçãn de respo.v/a d
acusação, seguindo-se n juizo da a11SoMçc1o sumário da ocu.vado ou prncessamanto da ação
penal, tal como düpnstn no.• artfgn.t 397 e 399 da Lei Processual Penal. 2. A manifestação
sobre a a/).sCJ/viç8o .rumdrio 110 m()mento dn recebimcmn do denúncia. ame.< mt.<mo tia
aprc.<entaçiJo de t·c.tposta à acu..taçüo pela defe:sa, colllraria o devido proce.<.tO legal. sendo
evidente o ptejul:o ao pctcfeme, que nlJ() teve a.t .ruas rcr.:õe.< previamente onalisadfJS pela
magistrada tk nrigem. 3. Mesmo que apiJs o q(uecimellto do resposta preliminar a Juí;;a
singular pud<J.<.<e mudar s11o opiní8o e efe!il·amente absolver .<uman'ameme o pocleme. não há
dúvidas da que a suo manifestat;ãn precipttoda por ocasião do recebimento da denúncia já
t•evela o .<ua cum•lcçiln Sllbre a causa, dn que s~ retira () evidente darto à defeso do acusado,
q11c viu neguda o possibilidade de sua abtolviçõo sumária .sem que fossem observado.• os
princípios do cnntradilórln t da ampw defesa, fJSSugut·ados no arrigo 396-A do Código de
Processll Paulll. 4. Com o anulaçõn do racchimt/11() do dtnúncia, e com'iderandll que llS fatos
ali nan·odo.v ocorreram entre agosto dc 1998 c junho de 2001; qutt ao paciente foram
imputado.< flS tklitos previltos nflS artigos I 71 e 2RcV do Código Penal, cujos pena.• máxima$ em
abstrato nóo 11ltrapa.•.vam -1 (quatro) anns: ~· gua t·e.stou anulado o pl"imeiro marco interroptfvo
da prascriçüo fem-..<tt que esta se operou t;m jun/rQ da 2009. 5. Ordem concedida paro anular a
deci.fiio de recebimento do dcmincia, declorandn..,<e, de oficio, o •xlfnção da ptmibilidade dn
paciente, pnl~ r~tconltecida o prr!s,·riçãn da prerent/Jo punflil•a cslatol." (STJ, HC 153.751/SP,
Rei . Mini~tro Jorge Mussi, Quinltl Turma. julgado em 13/03/2012. DJe 30/03/2012).
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Percebe-se, com clareza, que o legislador ordinário,

promulga~;ão da Constituição Federal de I 988, inspirou-se na versão atualizada

da garanti:l do contraditório, para franquear ao acusado - tanto nas ações penais
quanto nas cfveis sancionadoras- o direito à apresentação de defesa preliminar.
A propósit•.l, os Professores Juarez Tavares e Geraldo Prado assinalaram:
51. Além da concl1L~ão um tanto evidente de que o
enquadramento proposto pela Corte lnteramericana de
Direitos Hum.t.u1os constitui obstoculo instransponível ao
propósito de promover o processo de impcachment com
base em regras do Regimento Interno da Câmara dos
Drtputados - uhjeção que se traduz na Súmula Vinculante
46 - e não em lei obedienut à reserva de lei adequada,
outras conclusi;es decorrem da mesma fonte e definem os
critérios de interpretação e aplica ~ a e no}.079150:
1. A eslrutura ocusatól'ia d pmcesso d impeachment
presume instància.ç distintas e
pela presunção de
inocência;
2. Por isso e porque se t1·a.ta de procedimento que pode
resultar na ''interr•upção de um mandato presidencial
legitimado pelo vomacle popular mani estada em sufrágio
universaz··. não cabe seja.Ji:!.!!. aurado com ase em notícia
crime manifestamente improce · ,
3. O exame da m.an(.(esta improcedência conjigu1'a análise
de justa causa para o ~so polifico e, portanto,
cingindo-se à cogni~·ão mi~riente que eslâ a cargo do
Presidente da Câmara dos Depu.t.ad.os, ainda assim deve
cumprir a função garanlisto de .filtro e ntio deve ser
admitida impuração por fato que, em tese. nilo constitui
inji-ação polltica;
4. O dever de assegurar ao Presidente da República o
direito à audiência p 1·évia ao despacho de processamento /
do pedido de /mpeochmem pelo Presidente da Câmara dos
Deputados. antes da eleição da comissão especial, caso a
denúncia não s~Ja rejeitada liminarmente pelo Presidente
da Casa - aplicando-se a 1•egro do art. 4~ da Lei n°
8.038/1990. Ajlltragem comtitucional da Lei n" }.079150
impõe seja elo, no C~5pec/o atinente ao exercício do direito
de defesa (e audiéncio). aplicada consoante os termos do
lei posterior que garante ao acusado a apreciação de .~uas
1

Neste sentido: A.g. Reg. em Mandado dt' Ser,uran9<1 n• 30.672 DF, Relator Min . Ricardo
Lewandowski. Tribunal Pleno. Decisão proft,rida em 15/09/J 1.

'
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A Lei 1.079/50 prevê que o recebimento da denúncia pelo

Presidcntt:: da Câmara dos Deputado!; implica a constituição da comissão especial
incumbida de produzir provas (an. 20), ouvir os representantes dos partidos (art.

21 ), discutir o relatório produzido (art. 22), rea lizar diligências adicionais (§ I0
do art. 22), ouvir o denunciado (§ 1 ~ do art. 22) e, ao final, deliberar sobre a
procedência ou imprncedência da denúncia (§ 2° do art. 22). Isso mostra que, a
partir do momento em que o Presidente da Câmara recebe a denúncia, o processo
de intpeac:hment já tem existência no plano político e matctial, a inda que sua

instauraçã~) formal só ocorra posteriormente, no Senado. Uma vez que o
Presidente da Câmara admita realizar o processamento da denúncia, passa-se a

instruir a acusação e a discut ir a sua viabíJidade.
45.

O fato de a Câmara dos Deputados receber a denúncia e iniciar o

p.roccssameoto do feito- com todas as consequências no âmbito da produção de

~ d~l participavão defensiva do Pres idente da República-já constitui fator
d• gm< pcrtu•b•ção d• "tab;!;d•d• do m•nd•to pn,.id<nol•l. p,., se preservar o )
equilfbrio institucional, deve-se reconhecer a gravidade jurídica do ato de
recebimen!<> da acusação pelo Presidente da Câmara dos Deputados, o que leva à
exigência de apresentação de defesa prévia. Nesse sentido, vale destacar a
expressiva passagem do voto do Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento do
MS 20.941 :

''Cuida-se de ahrir um processo, de imensa gravidade, é
um processo cuja abertura, por si só. significa uma cr1~çe.
Enüio nega-se oo Presidente da Cãmara saber se o fato,
em tese, é crime de responsabilidade? Se a denúncia, na
linguagem do meu saudoso conterrâneo Orozimbo Nonato,
é ou não uma criação mental da acusação? Se a
documentação, que, segundo a lei, deve comprovar a
37
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denúncia, pelo contrario, não prova a inexisténcía do
crime de resprmsabilidade? (. ..) O que entendo é que não
se pode reduzir o seu papel à verificação burocrática, que
se pretende. É à alta autoridade do Presidente da Cámara
dos Deputados que se confiou a decisão liminar num
processo que, já no segunda fase. irá a P!enario para a
eleição de uma comü,ção (. ..) " 43
46.

Ao julgar o MS em que esse voto foi proferido (MS 20.941), o

Supremo l"ribunal Federal decidiu que, ao Presidente da Câmara dos Deputados,
não cabe apenas a verificação das forma lidades ex1Tfnsecas c da legitimidade de
denunciantes c denunciados, devendo também promover a rejeição imediata da
acusação patentemente inepta. No me!;mo sentido, sobre a natureza da decisão
preliminar do Presidente da Câmara. convém citar precedente de 201 J, da lavra
do Ministn• Lewandowski:

"f - Na /inhCI da jurisprudência firmada pelo Plenário
desta Corte, a competénciq dQ Presidente da Cámara dos
Deputados e da Mesa do Senado Federal pa1·a
recebimento. ou 11ão, de denúncia no processo de
impeachment mio se restringe a uma admissão meramente
burocrática. cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de
rejeitá-la. de plano, acaso e1ttendam ser patentemente
inepta ou despida de justa causa. (. ..). ··44

47.

Se é assim, quando o Presidente da Càmara antever a possibilidade

de receber a denúncia, pela plausibilidade dos te1mos em que foi vazada, deve
reconhecer ao denunciado o direito de responder os tennos da acusas:ão que lhe é )
dirigida antes da abertura do processo perante a Câmara dos Deputados. A
plenitude de defesa exige que se conceda ao acusado a oportun(dade de se
contrapor à acusação antes mesmo da instauração do processo. Aplica-se à
hipótese o que prevalece para todo o processo penal e o processo administrativo
3

STF. MS :!0941 , Relator Min. Aldir Passarinho. Relator p/ Acórdão: Min. Sepúlveda
Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/J 990, DJ 31-08-1992.

•

" STF, MS 30!>72 AgR/DF, Rcl. Mln. Rioardo V:wandowskí, Julgamento 15/09/ 20 11, DJe-200
18-10-2011.

38

~

4027

4028

Sexta-feira 18
12/83/2815

26:43

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

S BAIXA EXPEDIÇÃO

61-33234786

PÁG.

46

~
:;-,. ... \

!~.
"r-.
{..... I

'

')(\\~

.4,.," ? . n

~\R· ~ ;o

'\.!.\
. "'
sancionador em. geral. Convém citar o que decidiu o STF na esfera do processo<_.>;,:-,-!~3~~ ·

penal, em acórdão da lavra do Mi.ni.~tro Ayres Britto:

Tal como assinalei ao votar no HC 96.864, redator para a
acórdão o Mini.~t1·o Marco Aurélio (Cl.{ia discussão se
as,çemelha ao caso dos autos), a auséncia de oportunidade
para o qferecimenro da resposta preliminar na ocasião
legalmente assinalada revela-se incompatível com a pureza
do principio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, mormente em matéria penaL É c~ mo dizer: a
falta do alegado requisito da defesa preliminar à deâção
judicial quanto ao recebimento da denúncia. em processo
penal que se marca pela garantia constitucional da ampla
defeso e do contraditório. é vicio de natw·eza insanável. A
ampla dt:fesa é tran.~formada em curto defesa, ainda que
por um instante. e já não há como desconhecer o
r:rutomátic.o preJuízo para a parte processual acusada; pois
o falo é que a garantia da prévia defesa é instiluida como
possibilidade concreta de a pessoa levar o magistrado a
não receber o denúncia ministerial pública. Vale dizer. sem
a opor/unidade de .m contrapor ao Ministério Público
quanto à nece.n ·idade de instauração do processo penal objetivo da denúncia do MinisLério Público -, a pessoa.
acusada deixa de usufruir da garantia da plenitude de
defesa para escapar à pecha de réu em proces.~o penal. O
que traduz. por modo amomático, prejuízo processual
irreparável, puis nunca se pode saber que efeito.~
produziria na subjetividade do magistrado processa11te a
contradita do acusado quanto ao próprio juizo de
recebimento da denúncia ministerial pública. ~s
48.

Os

mesmos

argumentos

são

aplicáveis

ao

processo

de

46

impeachment. O acusado deve contar com a possibilidade concreta de, por meio
da contrap.lsição prévia de argumentos, levar o Presidente da Câmara dos
4
' STF, HC 95712, Relator Mln. Ayres Britto, Primeira Tunna,julgado em 20/0412010, D.Te-091
21-05-2010.

~ Para o Min•$tro Sep(Jiveda Pertence, "a1 <'usas do Congressn Nacional exerçam jurisdição,
lJerdadeira jurisdição, quando, nos limiJes material.< qua lhe demarcam a Crm.rtituiçã.o.
proce.1sam e julgam as acusações dos clwmados crlmes de responsabilidade. " (STF, MS
21.564). Mas ninda que assim níio fosse. c o processo de impeachment possufssc natureza
pofftico administrativa, as garantias do devido processo legal deveriam ser aplicadas.
39
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Deputados a não receber a denúncia.47 Note-se que essa conclusão pode
extra! da da própria garantia constitucional da ampla defesa (art.

s•, LJV e L V),

que se aplica, sem dúvida, ao proce:;so regido pela Lei n. J .079150. É necessário )
conferir interpretação confonne à Conlitituiçào ao art. 19 da Lei n. 1.079/50 -

"Recebida a denúncia. será lido no expediente da sessão

seguinte

e despachada

a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva
proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma. " para fixai' o entendimento de que o recebimento da denúncia referido no
dispositivo legal deve ser precedido de defesa prévia do acusado, devendo o
Presidente da Câmara abrir-lhe a oportunidade para manifestação.

49.

;:19?_31,:;;

\:)>~.//f
ser .:._,~

Deve se superar essa lacuna inconstitucional da Lei n. 1079, /

aplicando-se à hipótese, por analogia. o disposto no artigo 4• da Lei n. 8038, que
detennina a abertura de prazo de quinze dias para que o acusado possa se
manifestar previamente nas ações penais originárias processadas perante o STF e
o STJ. Se o Presidente da República, quando processado pela prática de crime
comum, perante o Supremo Tribunal Federal, tem direito à defesa prévia, a ser
exercido em I S dias, não há razão para não poder exercê-lo também, no mesmo
prazo, perante o Presidente da Câmara. Se mesmo os magistrados do Supremo
Tribunal federal, cujo desenho institucional estimula a fonnulação de
julgamentos imparciais, afastados dus litígios políticos, devem observar essas
7

Es,;a analogia com o recebimento da denúncia no campo penal já estava presente no voto
proferido pel o Ministro Scpúlveda Pertence no julgamento do MS 20.941: "Entendo (jlte cahe.
ao f'residell{t• da Câmara dn.t .Deputados receher o/1 l'cjtzilar a denlincia, Com a.s vênia.t ao
eminente Pa1m11o dos impetrantes. meu caris.rfmo Mestre Faoro, este recebimento não e wn
mero recchlm•·nto burncróticn, um atn de prmocolo: e recebimento, na exJensão qua rem- e. ai
acolho a.r prmnissas do maioria, qm: entende que i.tto ci uma denúncia - . do rec-ebimento de
uma denúncia. " (Cf. STF, MS 20941, Relator Min. Aldir Passarinho, Relator p/ Acórdão: Mín,
Sepulveda Pertence, Tribunall.'leno, julgad" em 09/02/1990, DJ 31 ·08-l992.) Também nessa
linl1a o voto do Minist:ro Paulo Brossard: "à semelhança do Juiz (jUe pode rejeitar umQ
denúncia, ou uma infciul, o Presidente da Ctimara rambem p ode. O Presidente da Côn1a1·a néio
e um autómatc•. O Presidente da Câmara tem uma autoridade que e inerente à sua própria
Investidura. lt:m o dever de cumprir a ConstiNJição, as leis em geral, e o Regimento, em
particular qutt é {e/ especifica. Se bem 011mal entt!ndcu de determinar o arquivamento ... (. ..) A
questão, paru mim, está em sahe1· ,<e a au.toridade que ilrde.feriu, 011 determinou o arquivamento
da petição. linho poder para. jazê-In. Minha rcsp nsta é afirmativa. ( ..) êle exerce singular
magistratura. (...) ".
·
•
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normas procedimentais, concedendo ao Presidente da República a oportunidade
de oferec~r defesa prévia, não há razão para que a mesma defesa também não
possa ser oferecida perante o Presid~nte da Càmara ou perante a mesa do Senado
Federal.

3.2.

VIOLAÇÃO À

RESERVA

DF:

LEI ESPECIAL: lMPOSSI.BILIDADE DE

APLICAÇÃO DO REÇIMENTO 11\'TERNO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

50.

A Constituição criou "reserva de lei especial" para a definição das

no.r.mas incidentes sobre processo de impedimento: ''Esses crimes serão
definidos t•m lei e~pecial. que estabelecerá as normas de processo e j ulgamento ..
(parágrafo único do art. 85). Por essa r:v.ão, o Ministro Roberto Barroso, há
quase duas décadas, defendeu o caráter juridicamente vinculado dos aspectos
processuais do impeachment. 48 Como recentemente ressaltou o Mix.Ustro Teo.ti
Zavaski, "São questôc.'i cuja estaruro constifudonaljica especialmente realçada

pelo dispo.~to no parágrqfo único do arr. 85 da Constituição Federal. que
submete a cláusula de reserva de 'lei e,tpecial' niio apenas a definição dos
crimes de responsabilidade do Presidente da República. como rambém o
estabelecimento das correspondentes 'normas de processo e julgamento '. 49 São
dois os significados principais do panígrafo único do artigo 85:

!t)

apenas lei em .sentido estrito pode estabelecer nonnas

sobre o processo de fmpeachment; excluindo-se, portanto, a
possibilidade de

os regimentos

internos

das

casas

legislativas disciplinarem a matéria;

4

BARROSO. Luis Roberto. Aspectos do processo de únprochmenr- Renúncia e exoneração
de agente polotico - Tlpicidade constitucional dos crimes de rcsponsabilidndc, Revisra ForensiJ,
volume344. <•ut-dez 1998. p. 287. Rio de Janeiro.
19

MS 33837 MC, Relator Min. Tcori Zsvascld. julgado em 12/10/2015, DJe-206 15/l 0/2015.
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a lei deve ser especifica, de modo que as regras

procedimentais aptas a reger o processo de impeac/unent
devem constar de um único veículo legal, ou seja, (b.l) de
uma lei que não tra.te de outros temas e que (b. 2) seja
abarcante de toda a matéria.

51.

As funções normativa, administrativa e jurisdicional são exercidas,

em maior nu menor extensão, pelos três Poderes da República. A despeito dessa
constatação, o prindpio da separação de poderes, tal como concebido e
concretizado pelo STF, envolve, como conteúdo mínimo de normatividadc. o
estabelecimento de campos delimitados de competência exclusiva de cada .Poder.
Tais reservas de competência funcionam como elementos garantido1·es da
hannonia <.:.otre

O$

Poderes (art. 3Q da Constituição):10 A referida reserva de lei

especial é um importante limite para o exercício da competência legislativa para

processar c julgar o Presidente da República por crime de responsabilidade.
52.

Enquanto o regimento interno da Câmara de Deputados é elaborado

exclusivamente pela própria Câmara. no exercfcio de competência privativa, nos
termos do artigo 51 da Constituição Federal. a Lei que trate do lmpeachment
deve ser lei em sentido formal, resultando de deliberação de que participem não
apenas os deputados federais, mas também os senadores c o Presidente da
República, que pode sancionar ou vetar o projeto aprovado nas casas legislativas.

$C Ajurisprucf(incia do STF tem contribuído pnra a fixação das reservas constitucionais de poder,
como ~e colhl·, a título de exemplo, do~ seguinte~ precedentes: i) sobre a reserva de jurisdição
(MS 23642, Relator Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2000, DJ 09-032001 e RE 461366, Relator Min. Marco Aurélio. Primeira Turma, julgado em 03108/2007, DJe
04-10-2007; i i) sobre a reserva de lei em ~entido formal ou reserva de Parlamento (ADI 3306,
Relator MJn. Gilmar Mende.<o, Tribunal T?leno, julgado em .17/03120).1, DJe 06-06-2011 e RE
426491 AgR. Relator Min. Ricardo T...ewandowski, Prímeira Turma, julgado em 08/02/20U,

DJc 09-03-20 I I); íii) sobre a reserva de Administração (ADI 3343, Relator Min. Ayrcs Brino,
Relator p/ Acnrd!l.o: Min. J~uiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 01 /09/2011, DJe 21-1 1-2011;
RE 302803, Helator Min . .Eilen Gracie, Segunda Turma, julgado em 01/02/2005, DJ 25-02· e
ADt 2364 MC. RelatorMin. Celso de Mello. Tribunal Pleno, julgado em 0 1/08/2001 , DJ 14-1 2-

2001).

42

43

4031

4032

Sexta-feira 18
12/03/2815

28:43

Março de 201 6

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPL.
€>1-33234786

PÁG .

S BAIXA EXPEDIÇÃO

No processo de elaboração da lei em sentido fonnal, o próprio Presidente da
República participa.

53.

O regimento interno da Câmara deve tratar de matérias intema

corpon·s. A participaçíio do Senado e do Presidente da República no processo

legislativo não seria requerida. Mas, na hipótese, se requer, tendo em vista a
gravlssima repercussão que o procedimento pode produzir na relação entre os
poderes da União e na própria estabilidade institucional do País.s 1

A esse propó~ito, dev e-se con~íderar que Q jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
acolhe a di<tinção entre reserva de lei em stSntldo I!Sfrito c reserva de norma: Toi7U!•.<C o
enunciado dt• preceito: mnguém .<cró ob,.,.gado '' fa:.er 011 daixar dr: fa::er alguma ctJisa .<tnlio
em virtude d~ lei. Ora. llú visívtl disrlnçiio entre as seguintes situoçiks: (i) vinculoçlio à.s
dt!jinlçiks rJ,, lei; (ii) vin~uloção à~ definlp1es <kco"tnres ••• uto é. fixados em virh1de de/o de lei. No pmn~iro cç.to eslamn,v dianra da rruen•a de lal: 1?!1 segw,dn, em face da "rcurt•<J de
no1·ma ·· (norma que pt1de ser tonto legal quanto Yl!f(IJiomentar: ou regimental). No .tegunda
siwoção. ainda que os tl~finiçi}es em pau/a u nptt·cm em atos normotlvns não da espécie
legislativa -. mas dccot-rentes dll prcvi,<li<l implicita ou cxp/icita em lei - · o principio estará
.<endo d~·td.•ment• acaiado. No coso. n princlpin do legalidade expresso re~·e.rvo de lei em
termos relatn•os (• reserva de /IIJ17rta). ra=ãn pala qual não Impede o oJribulçào. explicito ou
imp/lclto, o(• Execu1ivo c ao Judiciária, paro. no exercício de fimcõJ> nom1ativo, definir
obrigação d!" fazer 1 nõo.fozer que se Imponho aos particulares- e ns vincule. Voltando ao
artigo 5". li do texto con.<tilucional. ver(ficamos que, nele. o princípio do legalidade é tomado
em t•rmos rc!loiivos, o que indu: o conclu<íitJ de qu~ o devido ocotomentn lhe estará sendo
confetiáo qll<mdo ·- manife.ua. v:plicfto ou imp/icitame111ff. atribuição pura ramo -- oro
normativo não legislativo, porém regulamentar mt regimental. definir ohrig<Jcão tk fo:er 01~ de
não fo;er olg11ma cni.sa imposto a uus dc.<tinarários. Tanto isso é \lerdodeiro - qull o
dispositivo cm7stittJclonol em po11ta ~onsagro o princípio do legalidade em lermos apenas
relaJivo.<- q11e em pelo menos tris oportunidodc.t (l.<lo ê. no artigo .s-. XXXIX. no onfgo 150, I
e no porágrq/o úntco do artigo J7n) u Constituição r& tomo o principio. então o odou;ndo em
termos obso/11fos: niJo haverá crime ou pena. n~m triburn. nem ui~éncio de outori::oç4n de
úrgão público poro o exercício de ativlduJe econômica sem lei. oqlli entendido como tipo
especifico dt ato legislativo, IJIIIJ o.< estoheltça. Nllo livc.<.<t tJ artigo s•, li consagrado o
prin~{pio do lego/idade em cermo.< somentl! relotil:OS e ro:úo não haveria o Ju.<rfjicor a suo
inserção no b41fo da Comliruiçãn, em temw.< oh.toluros, nos hlpótese.t referido.<. Di::cndo-o de
OJJ/ro forma: se há um principio de reserva ele It i - ou seja. ·" hú motérlos que não podem ser
re~ulodas seniio por/ai- t!t•idente que dos f!xcluida.~ a essa exigência podem traJar. sobre efos
dispondo. o Pftder Executi"o e n Judici6rlo. <!m regulamento.< e regimentos. Q1umto {J definiçéio
de que está itwluldo nos motérios de reservo de lei, htí de .t er colhido no tttXto cnnstituciono/;
no que co11c.•me o ll.S~as mattil"iOS não coóem l"l!fl;ulomentos e rcgimllnlos. Jnco11cebirel o
admissão dt que o tolo constitucional conri-.·r:ssc dispnslção desplcienda -- verba cum cffecru
~unt accipienda." (STF, liC 85060, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma. julgado em
23/09/2008. DJe 12-02· 2009).
Jl
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A definição das normas de processo e julgamento do impeachment

54.

do Presidente da República constit\li típica reserva de lei em sentido absoluto. 52
A reserva de lei criada pela Constituição quanto às normas de processo e
julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade constitui
óbice intransponfvcl à criação regimental de .normas procedimentais. Apesar da
recente revogação da decisão profe1ida pelo Presidente da C§mara dos
Deputados na Questão de Ordem n. 105/2015, permanecem em vigor as normas
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que dispõem sobre o
procedimento de impeachmen.t.

55.

Incide na hipótese a reserva de lei especial, segundo o qual o fito

deve estar definido em uma lei t::Specifica, não em uma multiplicidade de
diplomas legais e regimentais. Como col')signa a Ministra Cármen Lúcia. ao
examjnar ,, regra contida no art. 85 da CF, "tem-se que somente lei especial

votada pek, Congresso Nacional, logo, nacional, pode fu:ar ret:ras processuais e
de julgamento pal'a punir os autores de crimes de responsabilidade ". 53 Na
mesma oportunidade, a Ministra destacou que "a lei nacional especial a que se

refere o poráf(rq(o único do art. 85 da. Constituição da República é a Lei n.

1.07911950 ''.
56.

É certo que a própria l.ci n. 1079. em seu artigo 38, prevê que, no

julgamento do Presidente da República, poderia ocorrer a aplicação subsidiária
dos regimentos internos da Câmara r- do Senado Federal, bem como do Código
de Processo Penal. O preceito, porém. está em contradição com o que determina

\:7"·

o parágrafo único do artigo 85 da Constituição~rai, que institui, para o

proc•oso de imp<ad•=m, ' ,.,..., d• """' d• lo i

A•

ó"'"'' oorm"

Sl Podem-se identificar pelo menos outras três reservas de lei em sentido absoluto: não haverá
crime ou pena (artigo 5°, XXXlX), nem tributo (artigo I 50, l), nem exigência de autorização de
órgão público para o exercício de atividade econômica (par-ágrafo único do anigo 170) sem lei,
aqui entendidot como tipo especifico de ato lcgi$lativo. que os cstaheleça.

~J STF, ADT 4792, Relatora Min. Cánnen Lúcia. Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015.
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aptas a regular o processo de impeachme.m são as constantes da Lei n. 1079 e da
Constituic,;ão Federal.'~ Por essas razões, requer-se seja declarada a ilegitimidade
constitucional (não recepção) das l:Xpressões "regimentos internos da Câmara
dos Depul.ados e do Senado federal ". constantes do art. 38 da Lei n. 1.079/50

3.3. V I OLAÇÃO À RESERVA DE LRli':SPI!:cTAL: FORMAÇÃO E FlJNCJONAMENTO
DA COMIS~ÃO ESPECIAL EM OESCONFORMIDADI!: COM A LEr N. 1.079/50

57.

Seguindo a mesma linha de raciocínio do tópico anterior- segundo

o qual a definição das normas de processo e julgamento do impeachmenr do
.Presidente da Repúb lica constitui típica reserva de lei especial - , impõe-se
assinalar que a Câmara dos Depulados, por meio de seu regimento intemo,
extrapolou os limites da Lei n. 1.079/50 também ao dispor sobre a fonnação e
func ionamento da comissão especial instituída naquela Casa legislativa para
instruir c debater a acusação.

58.

A despeito da tentativa de adaptação da Lei n. 1.079/50 à

Constituiçãn promovida em sede de controle difuso de constitucionalidade no
ano de 1993 (MS 21.564), convém se delimitar, agora em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, o âmbito material da reserva legal inscrita no
parágrafo único do att. 85 da Constituição. A jurisprudência do Supremo
Tribunal .Federal tem afumado a inconstitucionalidade da chamada delegação

legislativa c::-,;terna, o que significa dizer que o legislador não pode abdicar de sua
competência institucional para pennitir que outros órgãos do Estado produzam a

~ Como serâ e~clatccido adiante, outras normns processuais só podem ser utill7..adas, por
analogia, com f\ parâmetro para aplicar diretamente a Constituis;ão. suprindo-se a eventual falta
de regu lamen1 ~ção.
4S
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parlamenrar. 5 ~

59.

A Constituiçã.o não deixou espaço para cada Casa Legislati,va

federal n<>rmatizar, por meio de seus regulamentos, os aspectos processuais do
impeachmcnt. Ao contrário, estabeh::ceu que somente a lei especial pode regular

essa categoria temática. Essa reserva legal não pode ser afastada pelo simples \
fato de ter sido modificada a competência da Câmara dos Deputados- que era de

)

órgão de acusação e passou a ser de autorização do processamento.

60.

Disso decorrem. pelo menos, dua$ consequências diretas.:._W--...

~~v ilegitimidade constitucional

a adoção, relativamente

a~

omissão Es~ia

ara o recebimento da acusação, o

)lrocC'dí ento fixado no art. 218

o ?en~ nterno da Câmara dos

,-

preliminar da

Deputados, por diferir do previsto nos a~! Lei n. 1.079/1 95056; (b)
padece de grave ilegitimidade constitucional o preenchimento das vagas da
comissão especial por repre~entante$ do§ blocos parlame~, por destoar do
que detcnnina o art. 19 da Lei n.

1.079/195~é~nch irnento por

rcpresental\tcs de todos os partidos. A preferência pelo uso de regras do
regimento interno da Cârnara em detrimento das disposições legais viola a
cláusula constitucional de reserva legal quanto ao tema, como bem ressaltaram
Juarez Tavare~ e Geraldo Prado:

40. A posiçfJo acolhido no súmula vinculame, referendada

pelos Min. Rosa Weber e Teor/ Zovascki, do Supremo
ss STF, ADI 1296 MC, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julg~do em 14/06/1995,
DJ IO-OR-J995. No mesmo sentido: ADI 1945 MC, Relator Mfn. Octavio Gallotti, Relator p/
Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tnbunal Pleno, julgado em 26/05/2010, DJc-047 14·03-2011.
6

Niio h:i razões suficientes para afastar o p•·occdimento previsto nos artigos 21 e 22 da Lei n.
1.079. A nov~ função constitucional imputada à Câmara dos Deputados em nada contrasta com
o rito procedhucntal. A competência para autorizar o pro~samcnto do Presidente da República
não impede que o procedimento - dotado de certa complexidade - seja capaz de conferir
proteção eficaz. ao mandato presidencial.
$
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Tnbunal Federal, e pelo Professor Luzs Roberro Barroso '"~...:.exprime a opinião poc(fica dos jr,n-istos brasileiros de que
não cabe oo Presidenle da Cdmara dos Deputadas.
tampouco está in.çerido no âmbito normativo dos
regimentos interno.v das Casas do Congresso, o poder de
definir o procedimento a ser adotado no caso de
irnpeachment dv Presidente da República. Como é possível
extrair das lições de Barroso. neste aspecto vigora u
chamada rescn1a de lei qualificada ou proporcional,
justamente porque. à semelhança das restrições ao
exercício de direitos .fundamemais. a pretensão deduzida
no processo de impeachment consiste em afetação do \
princípio democrático em uma de suas principais facetas.
}
Ingressa-se aquz~ como salientado. na esfera do
''indecidivel ".

41. A lei reitoro da matéria é a n• ].079. de JO de ahril de
1950. a ser aplicada em consonância com as regras
constitucionais espec(ficas já referidas neste parecer. A
Ouesfão de Urdem n• 105/2015, resolvida de modo
;ingular pelo Pre:ridente da Câmara dos Dep1~tados,
ensejou ao Presidente da citada Casa, sob a .forma
incabível de dúvida. estabelecer ele próprio o rito e definir
práticas para o juízo polltico, em derrimento da segurança
jurídica do sisrema democrático. Análise distanciada do
episódio ocorrido na Sessão de 24 de .~etem.bro de 2015, na
Cárnara dos Deputados, parece confirmar a tese dos
cientistas polilfcos mencionados ao longo desre estudo:
regras constitucionai.~ e legair são sistematicamente
ignoradas ou violadas em favor do propósito de fazer
avançar um julgamento que não se desenvolva conforme
parâmetros das "regras do jogo" própria.ç do
fmpeachment.
42. (. ..) Da me.wna.forma. a decisão prerende impor rirmo
acelerado ao procedimento. em particular no que concerne
ao parecer preliminar de Comissão Especial (art. 218 do
Regimento Interno) em detrimento daquele estabelecido
nos arts. 21 e 22 da lei de regência, supostamente porque
''a Casa, ao aprovar as alterações no art. 218 do
Regimento lnlerno da Câmara dos Deputados, buscou
assimilar ao texto do Regimento os dispositivos legais que
ainda encontravam aplicabilidade sob o pálio da
Constituição de 1988, razão pela qual é nesse dispositivo
que a Presidência buscará amparo para a definição do rito
de apreciação dc1. admissibilidade de eventual denúncia por
47
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crime de responsabilidade em desfavor do Presidente da
Repúhlica. ·· Releva acrescentar que a despeito de regra
especifica- m·r. 19 da Lei n~ }.079150 - que visa presewar
a representatividade partidária e a proporcionalidade da
Câmara dos Depu1ados na comissão especial a ser eleita
para a emi.uãr7 de parecer. a decisão da questão de ordem
abre espaço para r~presentante.~
·· /ocos partidários".

61.

O procedimento previsto nos arts. O, 21 e 22 da ei n. 1.079 conta

com as seguintes etapas: (a) a comissã.o

espec•a~~ta;: , em primeiro lugar,

parecer sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação; (b) o
parecer será discutido (art. 20 e 2l) c votado pelo Plenário;

m se decidindo

que a denúncia será objeto de delibcraç~io. abrir-sediligência!', a comissão proferirá parecer sobre a co venienc1a de se autorizar ou
não a posterior instauração do processo de impeachment no Senado (§ 2° do an.
22); o parecer será objeto de deliberação no Plenário (art. 23). Isso significa que
haverá dua~ votações no Plenário. A primeira versará sobre a p lausibilidade da
acusação; a segunda será a votação final na Câmara, da qual resultará a
autorizaçãn para processamento do Presidente da RepúbUca.

62.

Quanto ao exigido para as deliberações levadas a efeito pelo

Plenário da Câmara dos Deputados, deve-se aplicar o disposto no artigo 86,
caput, da Constituição federal, que detennina a observância da maioria

qualificada de 2/3. Não recepcionada, portanto, a maioria absoluta prevista no
artigo 8l da Lei I 079/50. Cuida-se de violação. digamos, "chapada" ao que
determina a Constituição Federal, não se demandando

maior esforço

argumentativo para se comprovar a sua revogação.

63.

A maioria qualificada dt: 2/3 deve ser exigida mesmo para o Juízo

de admissihilidadc previsto nos artigos 20 a 22. O quórurn qualificado é uma
decorrência do princípio dernocrátiCll e do princípio da separação de poderes.
Apenas uma maioria parlamentar (calmente expressiva pode revogar o mandato
popular e vdcular uma interferência 41o incisiva de um poder sobre outro. Como
48
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ressaltou a Ministra Cármen Lúcia a propósito do modelo constitucional de
responsabilidade do Gove!1lador de Estado- racioe!nio que se aplica com maior
ra?..ão ao regime de responsab ilidade do Presidente da República -, "a

manut.ençiio do quórum de 213 aliado à circunstáncia de se rratar de autorização
a ser dada pelo Poder Legislativo em de.~(avor do chefe do Poder Executivo não
caracterizo qualquer mácula aos princípios da proporcionalidade e da
razoabi/idQde ", pois "a condição de procedihilidade (..) fundamenta-se na
proteção do interesse público afeto à governabilidade do Estado cujo
governador pode vir a ser afastado do cargo, caso seja instaurado processo para
apuração e haja eventual condenação por crime de responsabilidade ou comum
supostameute praticado por ele ".57

64.

A exigência de 2/3 para que se deflagre o processo na Câmara é

uma garantia fundamental da estabilidade polltica e institucional.58 Ainda que o

impeachment não seja decretado., o simples processamento da denúncia vulnera
gravementt: a tranquilidade pública.• acirrando as disputas partidárias, adiando
investimentos, desviando empreendedores privados do seu objetivo de produzir e
cresc

~s

amplas maiorias parlamentares podem determinar a instauração

c~)Do

contrário, o instituto, tipicamente excepcional, tende a se

converter em instrumento da polftica ordinária, vulgarizando as disputas em
tomo da interrupção do mandato presidencial. Dessa forma, deve-se reconhecer
gue a lacuna legislativa deve ser suprida com a afinnação do quórum de 2/3 para
todas as Wlações realizadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados no âmbito
do processo de impeachment.

51

STF, ADI4792, RelalOr Min. Carmen Lucia, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015.

" No me~m<' sentido $e manife~tou. tamb(·m em pare<:er, o Professor Dalmo Dallari; "Em
primeiro lugrJ~. quamn b possibilidade de decisão por maioria simples da Câmara do.f

Deputados cuntrária ao arquivamento da denúncia a t·csposra é que, nos termos expressos do
referido ot·tigo 86. caput. o.r dacisíks admftindo a ocrL.fação devem ser adoradas pot· dois ret-ços
dn.v membros da Cómat·a, devendo. portanto, .fer exigido n mesmo qu.ónun qualificado para

eventual recw:<o contra o arquivamento '".
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Em síntese, impõe·se, em prestígio à reserva constitucional de lei

em sentido formal, inscrito no parágrafo único do art. 85 da Constituição, (a)
declarar a recepção dos artigos 21 e 22 da Lei n. 1.079/50, afa..~tando·se a
interprctaçiío segundo a qual o art. 2 18 do Regimento Interno da Câmara dos
.Deputados substituiu o procedimento previsto em lei para a fonnação e
desenvolvimento das atividades da comissão especial; (b) interpretar os arts. 20 e
22 da Lei <:onforme a Constituição para afirmar que todas as votações realizadas
pelo Plemirio da Câmara dos Deputa.dos no processo de impeachment do
Presidente da República submetem-se ao quón1m de 213 dos seus integrantes; e
(c) declarar a recepção do artigo 19 da Lei

11.

1.079/50, afastando a interpret-ação

segundo a qual a fonnação da comissão especial deve ser balizada pela escolha
de representantes dos blocos parlamentares no lugar de representantes dos
partidos polfticos.

3.4. VIOLAÇÃO AO DEVIDO P~OCESSO LEGAl.-: NECESSIDADE D~ GARANTIR AO
ACUSADO O DIREITO DE FALAR POR, ÚLTI MO EM TODAS AS FASES DO
PROCF.:SSO DE IMPEACifHENT

66.
processo

Como se aplicam ao processo de impeachment as garantias do
_penal

e

do

processo

administrativo-sancionador,

conforme

reiteradamente tem decidido a Co1te Interamcricana de Direitos Humanos,
convém submeter a l..ei n. 1.079/50 a um processo de filtragem constitucional
para garaDLir a máxima efetividade, também no processo de impeachment, do
postulado do devido processo legal. Não é novidade na jurisprudência do
Supremo

Tribunal

Federal

o

reconhecimento

de

que,

das

garantias

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, decorre o direito do acusado
de falar por último no processo s;.mcionador. O Ministro Cezar Pcluso, a
propósito, atirmou o seguinte:

As partes têm direito à observância do procedimenlo
tip[ftcado na lei, como concretização do princípio do
drzvido processo legal. a cujo âmbito pertencem as

so

)
!
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garamlas específicas do contraditório e da ampla d~fesa
(art. 5~. LIV, LV. da Constituição da .República).
O exercício do contraditório deve, assim, permear todo o
processo. garantindo sempre. como ônus, a possibilidade
de manifestações oportunas e eficazes da defesa, desde a.
de arrazoar e contra-a1•razoar recursos, até a de se fazer
ouvir no próprio julgammto destes.
(. ..)
Estm~ em que fere, igualmente, as garantias da defesa lodo
expedience que impeça o acusado de, por meio do de,fensor.
usar do palavra por último. em sustentação oral(. .. )
Permitir, pois. que o representantes do Ministério Público
promova sustentação oral depoi.~ da dt!fesa, ainda mais no
caso de ser ele o rcc01rente, comprometeria o pleno
exerclcio do contraditório, que pressupõe o direito de a
d~(esafalar por último. afim de poder, querendo, reagir à
opinião do Parquet. "59
67.

O principio do contraditório exige que se garanta aos acusados em

geral o direito de falar por último, a fim de se preservar a possibilidade de

confrontan;m os argumentos da acusnç.'ío e, assim, influenciar no convencimento
dos juízes. Mais uma vez, a precisa lição do Ministro Cezar Peluso:

O direito de a defesa falar por último decm-re. aliás, do
próprio sistema normativo como se vê. sem esforço, o
diversos preceitos do Código de Processo Penal. As
testemunhas da acusação são ouvidas antes das arroladas
pela de,(esa (a/'/. 396, caput) . .É conferida vista dos auto.ç ao
Ministério Público e. só depois. iJ defesa, para requerer
diligências complementare,~ (Art. 499), hem como para
apresentação de alegações finais (Art. 500, ines. l e III) .r.n
68.

A inversão processual consistente em permitir que a acusação fale

por último implica ofensa às garantias da ampla defesa e do contraditório, na
esteira da pacífica jurisprudência do ~TF: "a inversão processuill, falando antes

~ STF, HC 87926, Relator Min. Cezar "Pelusu, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2008, DJc-074
25..04-2008.
AO STF, HC 87926, Relator Min. Cezar Pclu~n. Tribunal Pleno, julgado em 20/0V2008. DJc-074
25-04-2008.
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a defesa e depois a acusação nas alegações finais, implica em nulidade

tant~

quanto no caso da sustentação oral (RECrim nn 91.661-MG, in RTJ 921448), por
ofensa ao principio do ampla de.fe,~a e do conrraditório ". 61

69.

Essa compreensão de que os princípios da ampla defesa e do

contraditório impõem o reconhecimento do direito do acusado de falar por último
conduziu o Supremo Tnounal Federal a afirmar, em sede de processo de
cassação d~ parlamentar, a nulidade da prova produzida pela acusação depois da
produção de provas pela defesa. 62 O voto condutor do acórdão, proferido pelo
Ministro Cezar Pcluso, mostra que também no processo de cassação de
parlamentar - processo estatal com caráter sancionador - incidem as garantias
que complíll o núcleo material do devido processo legal, inclusive o direito da
defesa de ~cmpre falar por último - c consequentemente produzir provas após a
acusação - . in verbis:

··ora, q1~anto à perda de mandato parlamentar, não fosse a
disposição expressa do art. 55, § 2°, que remete
explicitamente o uma de duas cláusulas do devido processo
legal, que não .1·e exaure nelas. ou seja. à ampla defesa, jó
hastaria o princípio mesmo do devido processo legal para
ver logo que ofensa de nonna regimenral do Congresso
Nacional não e mmé.rio interna corporis, insuscetível de
conhecimento pela Corte. se dela resulta o.fensa a. direito
subjetivo ou perda de bem juddico sem obserw'1ncia do
devido proce,çso legal.
( ..)
61

STF. RHC 104261 , Relnt()r Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j ulgado em 15/03/2012, DJe154 07-08-20 12.

6l Confira-se a ementa do a.córdiio: "Perda de mandato. Proces.tn de ca,ssoção. Quebra de
decoro parlamentar. Inversão da ordem da.l" pro~·os. Reinquilição de testemunha de acusação
ouvida após o.ç da defesa. Indeferimento pelo Conselho de Ética. /t~admissibilirlade. Pr~jufzo
pres11mido. flmlidode conscqueme. Inobservância do contraditúrio e da ampla defesa.
Vu/neração do justo processo da lei (duc processo f law). Ofensa aos arts. 5~ ines. L/V e LV, e
SJ, § 2~ da CF. Liminar concedida em porte, pelo voto intermediário, poro .<uprimi1; do
Relatórin da Çomissõo, o ímeiro teor do depoimento e das rqfer~ncios que lhe jaça. Voto.<
vencidos. Em proce.t<fl parlame11ta1· de penkt de mandaro, não se admite aproveilomcnto de
prova ocusatâ1·ia produ;;;lda opó.< as provas de defeso. sem oportunidade de contradição real. ''
(MS 25647 MC, Relator Min. CArlos Brino. Rcla1or p/ Acórdão: MJn. Cezar Peluso, Tribunal
Pleno, julgado em 30/11/2005, DJ 15·l2-200ii).
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O fundamento relevante é o da inversão da ordem legal da ·--..._~"'
inquirição das 1estemunhas.
O princípio do contraditório, isso é elementar, sign(fica,
por definição. a possibilidade de contradirrâo dentro do
processo. O prr>cesso é uma realidade jurídica que não se
compõe apenas de ações linguística~. isto é, que cada
afirmação, segundo o princípio do contraditório, deve
corresponder. sempre, possibilidade de o adversário
promover umu reação linguística correspnndente ou
homóloga àquela a que responde. Mas também se compõe
de ações reais. de outro tipo, de ações de outra natureza,
como, por exemplo, colheita de prova. Não há aí ação
linguística, mas o que a douh-ina processual denomina
ação real, porque consiste em fatos ou oulros atos. O
princ(pio do contraditurio implica possibilidade de a uma
ação real, o produção da prova, por exemplo.
cOITesponder ré·oçõo real, isto é, produção de outra provo
tendente a in.firmar o prova anterior. Isso é elementar, é o
cerne d1J princípio do contraditório. A cada prova
produzida deve, pois, corresponder ao réu, em geral, na
área penai, o poder de promover uma ação real tendente a
lmiquilw. el?fim. a atenuar a força retórica dessa prova.
É princípio não menos elementar de um processo que
b,'11atda com o processo criminal afinidade.~ indiscutíveis,
que a defesa deva ter a oportunidade de jazer a última
prova. Por quê? Pela simples razão de que, de outrn modo,
se ofenderia a Constiluição. não apenas 110 principio geral
do devido processo legal, ou na cláusula específica do
artigo sn_, inciso LV, ma~. também, na do art 55. § 2". que
diz respeito ao processo de cassação e jaz referência
expressa à ampla defesa. "
70.

O direito de o próprio acusado se manifestar por último no processo

- após da produção probatória - também foi reconhecido como corolárío dos
princípios da ampla defesa e do contraditório~3 pelo Supremo Tribunal Federal:

(..) 3. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a
61

A nilo rcalhação de interrogatório ao fina l da instrução Sllbtrai do acusado a possibilidade de
se manife.~ll:u·, pessoalmente, sobre a prova acusatória coligida em seu desfavor e de, no
exercício do direito de umliência, influir na formação do convencimento do julgador
(GRINOVER. Ada Pel legrlni: GOMES FILHO, Antônio Magalhaes; SCARANCE
FERNANDES, Antônio . .{$ nu/idad~s do proce.f.fO penfll. 12. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 75).
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redação dada pela Lei n• 11. 719/2008, fixou o
interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução
penal, sendo C(!rto que tal prática, benéfica à defesa, deve
prevalecer nas açõe.t penais em trdmite perante a ./usdça
Mllitar, em detrimento do previsto no art. 302 do DecretoLei n" 1.002169. como corolário da máxima efetividade das
garantias constitucionais d<J contraditório e da ampla
defesa (CRFB. art. 5~ L V), dimensões elementares do
devido processo legal (CRFB, art. 5• LJV) e cânones
essenciais do Estado Democrático de Direito (CRFB, art.
1". capul}. Precedente do Supremo Tribunal Federal (Ação
Penal n• 528 AgR, rei. Mln. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno. j. em 24/0312011. DJe-109 divulg. 07-0620JJ). 4. In ca.1·u. o Conselho Permanente de .Justiça para
o Exército (5" C"JM) rejeitou, 27102/2012, o requerimento
da defesa quanto à reali~a_ção do inter-rogatório do
paciente ao final da sessão de julgamento, negando
aplicação do w·t. 400 do Código de Processo Penal, o que
contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
5. Ordem de habeas corpus concedida para anular os atos
processuais praticados após o indeferimento do pleito
defensivo e permitir o interrogatório do paciente antes da
sessão de Julp,amento. com aplicação ,çubsldiária das
regras previstas na Lei n• JJ.719108 ao rito ordinário
castrense. "r~

"Interrogatório. Realização ao final da insh·ução (art. 400,
CPP). Ohrigaforiedade. Aplicação às ações penais em
tramite na .!usti~:a Militar dessa alteração introduzida pela
Lei n• 11. 719/08. em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei
11° 1.002169. Precedentes. Nulidade absoluta. Prejuízo
evid.ente. Subtração ao réu do direito de. ao .final do
instrução, man{festar-se pessoalmente sobre a prova
acusatória de.~favorâve/ e de, no exercício do direito de
audiência. influir na formação do convencimento do
julgador. Condenação. Anulação em sede de habeas
corpus. (. ..) 6. A não realização d.o interrogatório a.o final
da instrução subtraiu ao réu a pos.tibilidade de se
manifestar pessoalmente sobre a prova acusatória coligida
em seu desfavor e de. no exercício do direito de audiência,
ir?fluir na .formaçcio do convencimento do julgador.
Prejuizo evidente. Nulidade absoluta configurada. (...) 8.
6
' STF. HC 115530, Relator Min. Luiz Fux, Primeim Tum1a, julgado em 25/06/2013. DJe-158
14-08·2013.
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Anulada. em habeas co1pus, condenação alcançada por
indulto para que o paciente seja submetido a novo
julgamento, devem-se protrair os çfeitos jw·ídicos dessa
causa de extinção de punibilidade, de modo a alcançar
eventual nova çondenação, como expressão do favor rei OI(
do favor libertatis. .9. Ordem de habeas corpus concedida
para anular a condenação do paciente e def'erminm· sua
submissão a novo imerrogatório. "fi5
71.

'\,_;,!>'

Todo o procedimento previsto na .Lei n. 1.079/50 deve ser

adequado ao sentido atribuido pelo Supremo Tribunal Federal à cláusula
constitucional do devido processo legal. Também no

7

sso e ·

deve-se garanti( que toda a atividade probatória (artiroC>

cach 'ent,

1o do art-y{ 27,

28 e 29) seja desenvolvida em primeiro lugar pela acusação e dc~ela defesa,
e que, em cada fase, a oitiva do acu.~ado seja o último ato de instrução(§ 1° do

art. 22, 28 c 29).

3.5. NATUREZA DA DECJSÃO DO SENADO FEDERAL SOBRE A lNSTAURAÇÃO DO
PROCESSO I> E IMPEACIIMENT

72.

A Constituição Federal expressamente atribui à Câmara dos )

Deputados a função de autorizar e, ao Senado, a de instaurar o processo de

impeachmelll - com a gravíssima consequência jurídica de afastar o acusado do
exercício das funções. A decisão senatorial não é mero ato de execução da
decisão pw:erída pela Câmara

~~s Dep~tados -

que autmiza o processamento. )

Ao contráno, trata-se de dectsao autonoma do Senado Federal, que pode

instaurar, ou não, o processo por crime de responsabilidade. A decisão da
Câmara é cc•ndição de procedibilidadc, a qua l deve ser considerada, entre outras,
pelo Senado Federal.

115

HC 121907. Relator Mín. Dias Toffolí, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, DJe-211 2810-2014.
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73.

Como antes ressaltado. o próprio STF não tardou em reconhecer a

ampla alteração na distribuição dl! competências entre as casas legislativas

\v;.';--".I
~1~74
f/

promovida pela Constituição Federal de 1988. A Câmara dos Deputados, outrora )
responsável pela formulação de juízo acusatório, passou a realizar apenas um
juízo de autorização do processamento do Presidente da República, tanto por
crime comum quanto po.r crime de responsabilidade. Na sequência, o processo é
encamiohallo aos órgãos julgadore$: o STF, para os crimes comuns; e o Senado
Federal, para os crimes de responsabilidade. Quem auto riza o processamento não

instaura efetivamente o processo, mas apenas abre caminho para uma possível
instauração. Do contrário, autorização significaria, sob o prisma jurídico, a
instauração mesma do processo. 66

A Constituição, no ponto. definiu. simetricamente, caber aos

74.

respectivos órgãos julgadores a decisão pela instauração dos processos de
apuração de crime pelo Presidente da Repúblicll. É diz;er; autorizado
processamento do Chefe de Estado pela Câmara dos Deputados, surge a
possibilidade - uma vez satisfeita a condição de procedibilidade- de instauração
de ação penal pelo Supremo Tribunal Federal (com o recebimento da denúncia)
ou de processo de impeachment pelo Senado Federal (com a instauração do
processo). ?or essa razão, são textualmente incompatíveis com a Constituição os
artigos 80

o.:

81 da Lei n. 1.079: (a) a Câr:oa.ra dos Deputados não é " tribunal de ~

pronuncia" - art. 80 -, mas instância autorizadora de eventual e posterior
processo por crime de responsabilidade; (b) não há "declaração de procedência
da acusação" por parte da Câmara dos Deputados, mas mero juízo de

autorização, perfazendo condição de procedibilidade.

75.

O tratamento uniforme dado à instauração dos processos de

apuração pela prática de crime pelo Presidente da República - cabendo, em
qualquer caso, ao respectivo órgão julgador (STF ou Senado), a decisão pela
66

Homenageia-se, des$e modo, o clássico princlpio hel111en!utico de que não e>;istcrn palavras
inúteis na Cou;'tituição (ADI3.506-AgRIDF, Rei. Min. Ellen Gncie).
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instauraçãú ou não do processo - tem como justificativa a gravidade da
consequência jurídica dela decorrente: a suspensão do exercício das funções
prcsldenci:~ i s. Dal porque a norma constitucional ter determinado expressamente

que " O Presidente jicaPá suspen.~o de J·uas funções: f - nas in.fi·ações penais

comuns. st~ recehida a denúncia ou qul!ixa-crime pelo Supremo Tribunal
Federal; 11 - no.~ crimes de respon,~abilidade. após a instauração do processo
pelo Senadr> Federal'.? . e po c c . itar que uma decisão dessa gravidade seja
tomada de modo

niera~:lElnte protocola , con~ubstanciando simples cumprimento
· a pela Câmara dos Deputados.

76.

Do mesmo modo que o STF não está vinculado a receber a

denúncia p1•r crime comum pelo fato de a Câmara dos Deputados ter autorizado a
abertura de processo crimioal, o Senado - que ocupa, por simetria, a mesma
posição do STF- não está vinculado a instaurar o processo de imp eachment,
devendo fxercer juizo prévio de recebimento da acusação por crime de
responsabilidade. Tanto o STI quanto o Seoado Federal desempenham, cada
qual em relação a um tipo especl1ico de infração. a grave competência de
instaurar o processo contra o Presidente da República -momento em que deve
ser afastado de suas funções- e, posteriom1ente, julgar a acusação, condenandoo ou absolvendo-o.

77.

A instauração do processo contra o Presidente da República, seja

por crime comum, s~ja por crime de responsabilidade, envolve, por parte do
órgão julgador, a tomada de posição quanto à probabilidade de êxito da acusação
formulada a partir dos elementoll e.mpíricos e jurídicos que compõem a denúncia.
O juízo positivo que detcm1ina a instauração do processo - com o recebimento
da denúncia pelo STF ou com a instauração do processo de impeachment pelo
Senado - implica o imediato afastamento do Presidente da República de suas
funções, medida esta que traduz típica tutela cautelar obrigatória deferida pelo
órgão julgador.

57
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Ob~erve-sc que a instauração do processo se processa "peln "

Senado Federal, e não apenas "'no" Senado, o que revela a dimensão ativa da sua
competência, e não passiva, de mera recepção protocolar de uma decisão
exauriente já tomada na Câmara. Verifique-se também que, de acordo com o
texto constitucional atual (artigo 52. I), o Senado Federal "proc~!SSa e julga" o
Presidente da ,República, e não 3penas "julga" . como previsto na ordem
constitucional anterior. De acordo com o artigo 42 da EC n. 1169, seguindo o que
era tradicional na história con~titucicmal brasileira, competia "privativame.nr.e ao
Senado F~·deral: I - julgar n Presidente da República 11os crimes de
responsabilidade" . .Já o inciso II determinava competir-lhe "processar e .fulgor
os Ministro.v dn Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República,
nos crime~· de responsabilidade··. Em rv..ão dessa distinção, a Lei n. I 079 só

previa umt~ fase de juízo de admissibilidade no Senado para os processos
relativos MS Ministros do STF e ao Procurador-Geral da República, c, nisso,
estava em çonformidade com a Constituiy.ão Federal. Hoje~ porém, o Senado não
só julga, mas t3mbém "processa" o Presidente da República, demandando-se a
harmonização da Lei n. l 079/50 com a nova ordem constitucional.

79.

Não se pode presumir que a Constituição uti lize expressões

desnecessárias ou promova modificações institucionais desprovidas de qualquer
eficácia. Claramente, a Constituição de 1988 incumbiu os órgãos julgadores do
Presidente da República- STF e Senado - da função de emitir juizo sobre a justa
causa da denúncia e decidir, desse modo, sobre a abertura ou não do respectivo
processo (crime comum ou crime de
ao Eminente Ministro Carlos V

sponsab1 "dade). Essa lógica não escaparia

oso, que :;e

d~curnbiu da redação do acórdão

que resultou do julgament~ ementa se transcreve a seguir:

"No procedimento de admüsibllidade da denúncia, a
Câmara dos Deputados profere juizo político. Deve ser
concedido ao acus1~do prazo para defesa, defe.ça que
decorre do principio inscrito no art. 5°. L V. da
Conslltui>ii"::of-~ervadas. entretanto. as limitações do fato
ck a opúsaçao somen1e materializar-se com a instauração

~/
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.
. .
do processo, 110 Senado. Ne.~te, é que a denúncia será
recebida, ou nãf1, dado que, na Câmara ocorre, apenas. a
admissibilidade da acusação, a partir da edição de um
juizo político. em qt«! a Gomara ver{ficará se a acusação e
consistente. se tem ela base em alegações e fundamentos
plausíveis, ou se a notícia do fato reprovável tem r~oável
procedência, não sendo a acusação simplesmente ji·uto de
quizílias ou de.1·avcnças políticas"_
80.

Note-se a conclu~ão do julgamento: o Senado receberá, ou não, a

denúncia. Vale dizer, instaurará, ou 11ã0, o processo de impeachment. Até mesmo
porque des~a decisão decon·e o afastamento, ou não, do Presidente da República
de suas funções. A gravidade das suas consequências evidencia a necessidade de
deliberação especifica sobre o recebimento da denúncia e sobre a respectiva
instauraçã.(l do processo de impeachment, tudo em simetria coro o que ocorre na
apuração dl! crimes comuns, em relação aos quais o STF realiza, primeiro, um
juízo de recebimento da denúncia; segundo, um jufzo definitivo sobre a culpa do

acusado.

81.

O artigo 24 da Lei n. 1.079- red igido sob a égide de Constituição

que previa outras funções para a Câmara e para o Senado - afirma que

"Recebido no Senado o decreto de acusação com o proce.çso enviado pela
Câmara dos Deputados e apresentado o libelo pela comissão acusadora.
remeterá ao Presidente cópia de tudo ao acusado, que, na mesma ocasião e nos
termos dos f'Orágrafos

r e 3" do art. 23..~erá notificado para comparecer em dia

prefixado perante o Senado". O recebimento da denúncia referido no dispositivo
legal deve ser filtrado à luz da nova Constituição. Agora, o recebimento da \
denúncia- momento que tradu;;; a instauração do processo -depende de decisão
do Senado Federal, não mais pudendo significar mero exercício de função
protocolar de recebimento flsico do processo vindo da Câmara com o posterior
chamamentc> do acusado para responder à acusação.

82.

Daí decorre a necessida-de de se interpretar o art. 24 da Lei n. I .079

em conformidade com a Constituição. Para se suprir omissão quando ao juízo de
59
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revi$tOs originariamente para disciplinar o

e do Procurador Geral da República. Confirase o teor dos preceitos:

Art. 44. Recebida a denúncia pela Mesa do Senado, seró lido
no expediente da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial, eleif.a para opinar ,çobre a mesma.
Art. 45. A comissão a que alude o artigo ante1•ior, reunir-seá dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e
relator, emitirá parecer no prazo de 7O dias sobre se a
denúncia deve ser, ou não julgada objeto de deliberação.
Dentro desse período poderá a comissão proceder às
diligéncias que julgar necessát•fas.
Art. 46. O ptm:cer da comissão, com a denúncia e os
dCicumentos que a Instruírem, será lido no expediente de
sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos. que deverão ser distribuídos entre os
senadores, e dado pal'a ordem do dia da sessão seguinte.
Art. 47. O parecer será submetido a uma só discussão, e a
votação nominal (. .. )
A11. 48. Se o Senado resolver que a denúncia não deve
constituir o~/eto de deliberação, serão os papeis arquivados.
Art: 49. Se a denúncia for considerada objeto de
deliberação, a Mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado,
para responder à acusação no prazo de 1Odias.

83.

De acordo com o anigo 44, no Senado, o exame prev1o da

admissibilidade deve ser feito pela mesa do Senado Federal. Como antes
~' o~ argumentos que priori7,.om o raciocfnin jurldico analógico. em geral, também silo válidos
aqui. Se o legislador já concretizou preceito constitucional semelhante, por razões de
legitimnçíio democrática, deve o Judiciário provi5orlamentc aplicar o legislação análoga,
fazendo as correções devidas. É justamente o que decidill o Supremo Tribunal Federal nos Ml•
670 e 7 12, ~rn que detenninou que se aplicasse ao direito de greve do servidor público a
rcgulamen~<io que o legis lador ordinário elaborou para o direito de greve dos empregados da
iniciativa privada, fazendo, contudo. as correçõe~ devidas, com ênfase na necessidade de se
ob~ervar o princípio dn continuidade dos serviço~ públicos.
60
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verificado. o Senado pode instaurar ou não o processo, realizando juízo de ··,~~
admissibilidade. A autorização eventualmente dada pela Câmara será uma
condição de procedibilidade, sem a qual o juizo de admissibilidade será
necessariamente nega1ivo. Considerando o que dispõem os anigos 45 a 49, o que
se disse quanto à confirmação do juízo de admissibilidade pelo Plenário da
Câmara, também se aplica à decisão da mesa do Senado: a matéria é devolvida
ao Plenário do Senado. Também no que toca ao Senado deve-se exigir, para que
prevaleces~c a decisão de admitir o processo, a fonnaçào de uma maioria de 2/3

dos merobl"OS. Não aplica, portanto, a maioria simples prevista no artigo 47 para
a decisão que admite a instauração do processo de impeaclzment de ministros do
STF e do Pfocurador-geral da República.

Verifique-se que a exigência de duas votações por maioria de 2/3

84.

em cada casa legislativa para que se promova o impeachnumt não é estranha à
fonna como a Constituição concebe algtms dos institutos que operam na esfera
da polftlca constitucional. É o caso do procedimento previsto para a manifestação
do poder ~;onstituinte reformador. Exige-se maioria de 3/5 dos votos dos
membros de cada casa legislativa, os quais devem dellberar em dois turnos.
Como a decisão de alterar a Constituição é gravíssima, a confirmação da decisão
uma segunda vez, em cada casa, é salutar, embora, no Brasi l, não costume
impedir a promulgação frequente de emendas constitucionais. Pelo contrário. O
mesmo

se

pode

dizer

do

processo

de

impeachment.

Sua

absoluta

excepcionalidade, toma saudável a complexidade que decorre da forma como a
Constituição Federal de 1988 concebe o instituto. O Presidente da República é
eleito diretamente pelo povo: a decisão de parlamentares só pode retirá-lo do
poder quando se forma uma maioria ampla, sólida e decidida.

~I
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3.6. NÃO RECEPÇÃO DO~ 1• DO ART. 23 DA LEI N. 1.079: AFASTAMENTO DO
PRESrDENTE DA REPÚBLICA DE SllAS FUNÇOES A T'ARTrR DA INSTAUIUÇÃO DO
PROCESSO PELO SENADO FEDERAL ( INCISO Il DO§ I• DO ART. 86 DA CF)

85.

A incompatibilidade entre o disposto no § 1o do art. 23 da Lei n.

1.079 e o estabelecido no Jncíso II do § 1~ do art. 86 da CF é evidente. De um
lado, o dispositivo integrante do capitulo H da segunda parte do diploma legal que dispõe sobre as funções da Câmara dos Deputados -, determina: "São efeitos
imediatos do decreto da acusação do Presidente da Repúblic.o, ou de Ministro de
Estado. a suspensão do exercício das funções do acusado e da metade do
subsídio

OI/.

do vencimento. até sentença .final ". De outro, a Constituição

determina que "O Presideme ficará suspenso de suas funçõe.ç: f - nas infraçõe,~
penai.~ comu.ns, se recebida a denúnâa ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal

Federal; 11 - nos crimes de responsnbílirlade. após a instauração do processo
pelo Se11adn Federal".

86.

É evidente que a Constituição exige, para o afastamento do

Presidente dn República de suas funções, mais do que a autorização da Câmara
dos Deput~dos para o processamento de crime comum ou de responsabilidade:
demanda ql1e o Supremo Tribunal Federal receba a denúncia ou queixa-crime·no caso de crime comum - ou que o Senado Federal instaure o processo - no
caso de crime de responsabilidade. A contrariedade do dispositivo legal ao
parâmetro constitucional é tex1:ual, e seu exame não carece, mercê do precedente
firmado pelo Plenário do STF a propósito do tema, de maior esforço
argumentativo: a declaração de não recepção do §

t• do art. 23 da Lei n. 1.079

0

pelos inciso:> J c li do§ l do art. 86 da CF é medida impositiva.
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VJOLACÃO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE: Ntç~SÁRTA

ENTRE OS PAPEIS DE ACUSADOR E DF.: .lUlZ COMO COROLÁRJO DO PRINCÍPIO
DO DEVJDO PROCESSO LEGAL

87.

A imparcialidade, inequívoca derivação normativa do princípio do

devido processo lega.l (art. 5°, LIV). é atualmente tida como ''direito processual
fundamenta.\".68 A necessidade de garantir a imparcialidade do julgamento exige
a rcleitura da Lei n. 1.079/50 sob a ótica dos princípios do devido processo legal
e do juiz natural, de modo a garantir a separação entre as funções de acusação e
de juiz no :'\mbito do processo de impeachment.f>9 Jsso conduz à conclusão de que )
os Senadllres, verdadeiros juízes da causa, devem se apartar da função

acusatória. o que resulta na vedação à assunção da incumbência de apurar c
produzir provas. Tudo isso porque, segundo a jurisprudência do STF, a separação
entre as funções acusatória e decisória constitui dcconência do princfpio do
devido processo legal:

9. O traço mais marcante do sistema acusatório consiste
no estabelecimento de uma separação rígida entre os
momentos da acusação e do julgamento. Disso decorrem
algumas cons~quências, sendo duas delas de espedal
.çignificado constitucional. Em primeiro lugar, ao contrário
do que se l'er!(ka 110 sistema inquisitorial, o ju.iz deixa de
exercer um pupel ativo na fase de irrvestigação e de
acusação. l~so preserva a neutralidade do Estado julgador
para o evenwal julgamento das imputações, evitando ou
atenuando o rüco de que se formem preá·- compreensões
ó8 DUARTE. Ronnie Preuss. Prtí~julgament<> c suspeiçiio do julgador. Revista de Processo, ano
3l,n. l38, pp. 56-77,ago. 2006, p.59.
6
'

Nesse sentido. a jurisprudência do STF: "A imparcialidade da jurisdição é exigência primária
do principio do devido processo legal. entendido como justo processo da lei, na medida em que
não pode haver processo que, conquanto legal ou oriundo da lei, como deve ser, seja também
justo- como postula a Const ituição da República-, sem o caráter Imparcial da jurisdição. Não
há, devera~. o.:o mo concebcr-~c proce.~so ju.risclicional -que, como categoria jurídica. tem por
pressuposto de vali dez absoluta a concreta realização da promessa constitucional de ser justo ou
devido por ju~ti~o (due process) -, som o prediC3dO da imparcialidade da jurisdição" (Voto do
Mini~tro Ccz:ar Peluso, STP, HC 94641 , Relator Min. F.llen Gracie. Relator p/ Acórd5o: Min.
Joaquim BarbClsa. Segunda Tunna, julgado em 11/ 11/2008.)
li3
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em qualquer ,wmtido. Uma das projeções mais intuitl:vas
dessa exi~rênci(l e o princípio da inércia jurisdicional, pelo
qual se condiciono a aJuação dos magütrados à
provocação por um agente externo devidamente legitimado
para atuar.
10. Em segundo lugar, o sistema acusatório busca
promover a paridade de annas entre acusação e defe.~a.
uma vez que ambos os lados se encontram dissociado.~ e,
ao menos idc?CJlmente. equidMtames do Estado-juiz. Nesse
contexto, cabe as panes o ônus de desenvolverem seus
argumentos à luz ·do material probatório disponível, de
modo a convencer o julgador da consistência de suas
alegações. Afasta-se. assim, a dinâmica inquisitorial em
que a figura do juiz se confunde com a de u.m acusador.
apto a se valer do poder estatal para direcionar o
julgamento - qua,çe sempre no sentido de um juizo
condenatório.
(. ..)
12. Em suma. o sistema acusatório estabelece
determinadas balizas para os procedimentos de
investigação criminal, que devem ser desenvolvidos
ordin.ariamenre pela autoridade policia/ sob a supervisão
do Ministério l'úblic:o. Ainda que o legislador disponha de
alguma liberdade de conformação na matéria, inclusive
para trazar de contextos específicos como o da Justiça
Eleitoral, não é valido que esvazie a opção do constituinte
e crte para o.fuiz u.m poder genérico de direção dessa fase
pré-processual.

88.

Nesse aspecto, o processo regido pela Lei n. 1.079/50 deve se

aproximar, uma vez mais, do nível de garantia reconhecido atualmente no âmbito

do processo pcnaJ.7° Em prestígio à estrutura acusatória do processo e também
para garantir a imparcialidade objetiva do julgamento71 , somente deve-se permitir
70

A Lei n. 11.690, de 9 de junho de 2008, alterot• a redação do art. 212 do Código de Processo

.Penal, pa$sruuJo-sc a adotar o procedimento do Direito Norte-Americano, chamado crossexarninmion, no qual as testemunhas ltão questionadas diret:lrnente pela parte que as arrolou,
facultada â parte contrária, n seguir. sua inquirição (exame direto e oruzado), o ao jui:>; os
esclarecimentos remanescentes e o poder de fiscalização.
11

A esse resJ)I!ito, é precisa ajurisprudincia do STF: "Abstraídos os demais fundalnento.s do
pedido. eszou ~-m que se patenteia, no caso. quebm da chamada imparcialidade obj,-tiva, de que
deve, como cltiusulo rdemenfar do principio çonslit~Jciono/ dojzmo processo da lei (due proccss
of law), reve,1·1ir-se. na situação de cada causa. o magistrada compe1ente para decidi-la, ( ...)
Caracteriza-s.:. portamo. hipótese exemplar da rut,•lura da situação du fmparclalidade objetiva.
cuja falta ilzcopacita, de todo, o magistrado poro conhecer e decidir cau,ça que /Ire tenha sido
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Senadore~ a reali7.ação de diligencia~ ou a produção de provas de modo

residual c complementar às partes, sem assumir. para si, a função acusatória. 72
Isso porque "o conlato diretc> com n sujeiin pos.~ivo e com os jàto.t e dados pode

provocar 110 ânimo do juiz-instrutor uma série de pré-juizo.~ e impressües o.favor
ou em contra do imputado. in.fl71enciando no momento de ,fentcmciar". 13
submetido, mr relação à qual a brcrmtomável predispo.<fçiio psfcol6glca nascida da profitndo
ant.:rior com a• r«loçõcs ~ af<m;(1 rt!tôt·ico do provo do.•fatus o torno concruamcnte
lncompativt·l com a exigência dn ~xerclt:in isentn do função jurisdicional. Tal quulidade,
carente no çaso, diz-se objetiva. porque núo provém de auséncio de vinculas jurfdiconumte
Importantes entre o }ui= t qualquer d1rs interessados na cau.<a. sejam partts ou não
(imparcialido rda dita subjetiva), mas porque corresprmde à condição de oriJJinalidade da
cognicãn qw irá n pli; de:sellWJlver na causa. no .tentido de que não haja ainda, de madn
consciente ''" itrcnnsciente. formado ntllht•ma co11vicçào ou juí;;o prévio. no mtsmo 011 em
outro proccssn. sobre os focos pur apurar em solmt o :sorte jurfdico da lide por decidir. Como é
tlbvio. :sua (>ll'da slgnljk11 falto dLJ lscnçlJn inenmrc oo ererclcio legíTimo do funçüo
jurisdtcional" (Voto do Ministro Ce?.ar Pc1u.•o. STF. HC 94641, Relator Min. Ellcn Gracie,
Relator p/ Acórd:to: Min. Joaquim BnrboSll. Segunda Turma.jutaado em 11/ 1112008).
cot~tato

'll Ne~se sentido: "), A tWrtl/tJra acusatória do proccs.•n penal párrlo lmp4de que s e /
.mbreponham em um me.•mo :su}eitn proct:.<:rual as fimçik,• de defender. acu.<ar e Julgar, mas
11ão eltmlna. dodo a nawreza publicisto do prncesso, a pow'bilidade da o Juu darermlnar,
mediante fundamenração e sub conrraditúrio. a rtali:acão de diligincia:s ou o prOÓ!JfáO de
mtios de prm1o para a melhor recnnstntçõn hl-.uin'ca do.~ fotos. de.<de que a.tsim procedo de
modo rasfdwd e complementar à.t parte.< e com cr cuidado Ó4 preurvor sua imparcialidade. 2.
Nüofora at,pm, restaria uo}rri=. a quem .Yc outorga o p()der sobtrOJI() de d1:er o direito, lavar
as mãos c rtconhecu s11a incapocídada de outorgar. com juste;o e j11~·tir;a, a wtclo
jurisdicional postulada, S<:ÍO para condenar. sc:jo para absolver o acusrrdo. Uma po.ttura dl! taJ
jac 1/idiria, compromi,tsajudicíal com a1•erda.de e com o justiça, sujeitando-o. sem quol911t:r ~
reserva, ao resultado da atividade imtmtôria das parre.t, nem .tempre .ruficiente poro
escla.recer. :wti.ifatnriamencc, os fato:r .tnhre os quais se assotta o prt!tenséiu puniTivo. 3. O uso.
pelo magistrado, d~ seus poderes instrurtlrios. pre.<entes em imímcro.t dispositivo.• do Código de
Processo Penal, não autori;a. porém, pouu.rtU de vanguarda ou de prota.gonismo judicial.
Assim, deve •llT anulado u clcci.tão da outorit:kldc judiciária qut. ao mamer o recebimento da
denúncia, de11·nninou. imutlvodamantc, a nitiva de delegado e de inspcrores de policia. poi.f ao
determinar, antes do início da mstmção cf'iminal, prova nllo urgente e não requerida pelas
partes, o Jui: ugiu em ,tubsrlrulcdo aos lfttgonte:s. 4 . Emretanto, deve ser presrfgiodo a orividade
probatón'a d1·/lagrada clcpoi.t do ttimtino da Olldi.!ncio de ínstn1çào, qt•ando, na própria ata, o /
Juiz derermi1111u, d11 oficio. a oitiva de pessoas a que as r.estcmunba:s .te rt!'feriram, de fomco
rc.<idual e em consonância com o art. 209, § / 0 , do CPP. para a correta vcriftcoçõn de/atos
t•eferldus durnnte a produção da prova nrol. 5. Ruur:so ordinário parcialmente provido para
declarar somunle a nuli.doda da decisãn que. ao ratificar n r·ecabimento da denúncia, ordonol4,
de qficlo. o t•itiva de delegada c de ltupetorl!s dt! policia, devendn tais depoimentos ser
desentranhod11s dn
pr e.<.ro, sem prtjui;;;o d11 que tais testemunhos .tejam requeridos
pelas pa11r:.s.
)asrr " rt. 40 do ~PP,. Qu, Ju.•ciftcadome.nte, deu:r?'~nados pcl~ Juiz, ~n.~
termos dos l'l.f. /}(j ou 09 do CP!'· (S1J . RHC 58.186/RJ, Rei. Mamstro Rogér1o Sch1ett1
Cruz, 6'Tilrmn,jul&
em O 08/2015, DJe IS/09t2015).

LOPES JR., Aury. Direito proces.rual pc11ol c sua conformidade cm7sll'lllclonol. 3' ed. RJ:
Lumcn Juin, :.!008. pp. 125-127.
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Exatameme para evitar essa contaminação do juiz pelo contato com a produção
da prova-· o que afeta negativamente a confiança que o julgamento deve inspirar
nos cidadãos-, é o que o STF concluiu que "a regra processual penal não pode
valer apenas para a hipótese da chamada progressão vertical do processo. a
qual exclui muação de jui.z que haja afu.ado em outro grau de jw·isdição da
mesma causa, pois as razões que sustentariam tal exclusão. de todo se aplicam
ao fenômeno do desenvolvimento proce.uuol horizomal, proibindo, dianfe de
igual pres1mção de pré:iuízo. exerçajurisd~1~rocesso principal, o juiz que
tenha recolhido provas em procedime}J~ sobre osjaros" .14
89.

Atualmente, grande parte da discussão, no entanto, reside na

apartação teórica proposta desde 1982 pelo Tribunal Europeu de Direitos
Humanos ICaso Piersack)1~ entre os conceitos de imparcialidade sub,ietiva e
objetiva. Na locução daquela Cm1e 7c':

De acuerdo co11 la furisprudencia constante de/ Tribunal,

la existeltcia de imparciali.dad en lo que se refiere ai
articulo 6.1 debe ser determinada de ac:uerdo a una
valoración su~ietiva donde se deben tener en cucn.ta la
convicci.tin personal y e! comporramiento de un juez en
particular, esto es, si e! juez tiene algún prejtdcio personal
o favoritismo en algún ca.m dado; y también de acuerdo
con una valoració11 objetiva, es decir a.'>egurando si e/
tribunal en sl minno y, entre otros aspectos, :ru
composiciún, ofrece suficientes garalltías para excluir
cuaiquier duda legitima con respecto a su imparcialída.d.

90.

Além da i111pedosa necessidade de garantir que os jufzes do

processo de impeachment- Senadore$ da Repúb lica - não desempenhem funções
14

Voto do Ministro Cezar Peluso, ST.F, HC 94641, Relator Min. EUen Gracie, Relator p/
Acórdão: Mln. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 11/1112008.

1$.TÚNIOR, Aury Lopes. Direito Proces$ual Penal. J I. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014 p.
172,
'
74

Ca..~o Mical!t:(coniJ-a Malta, de 15 de outubro de 2009.
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acusatórias, deve-se assegurar que também os agentes públicos competentes para 'autorizar o processamento da
responsabilidade

tenham

a

Presidente da República por crime de /

necessária

imparcialidade.

No

tocante

ao

procedimcato já recebido pelo Presidente da Câmara dos Deputados, verifica-se
que a ausência de imparcialidade é objetivamente aferfvel. O Presidente da
Câmara de Deputados é alvo de representação pelo cometimento de falta ética no
âmbito da Comissão de ética da Câmara dos Deputados, o que pode conduzir à
perda do seu mandato. E o recebimento da reprcsentas;ão, com a instauração do
processo, resultaria de decisão colegiada da qual participariam deputados
integrantes do partido da PresidenLe da República. Institui-se, por isso, um
contexto de suspeição objetivamente aferívcl, que inabilita o Presidente da
Câmara para tomar a decisão de receber o processo de lmpcachment. Asseverese, ainda, que a suspeição do Presidente da Câmara, na hipótese, não resulta de
divergências ideológicas ou partidárias. mas de um conflito de interesses
instaurado c amplamente reconhecido pela esfera pública nacional.

-PART.E4-

PEDIDO CAllTELAR

91.

O .requisito do fumus hrmi iuris decorre de tudo o que se disse

acima quat1to à necessidade de adequação do procedimento previsto na Lei n.
f 079 ao texto constitucional de 1988. o que não ocorre. As decisões proferidas

por oca.sião do julgamento do impt?achmenl do Presidente Fernando Collor
promoveram, apenas em parte, a Ultragem constitucional da referida lei. Muitos
pontos remanescem imunes à jurisdiyão constitucional_, e se mantêm alheios ao
que a Conslitu.ição Federal promoveu de inovação.

92.

A presença de tal requisito foi reconhecida nas decisões liminares

recentemen.H: proferidas a propósito do procedimento a ser adotado para o
67
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processamento de denúncias de impeachment pelos Ministros Rosa Weher -~ /:~/
Teori Zavascki, já citados ao longo desta inicial. Como consignou o Ministro
Teori Zavascki, ao julgar o MS 33837 MCIDF, "em processo de tama,ha

magnitudf!. instibJcionol. que põe a jufzo o mais elevado cargo do E:stado e do
Governo da Nação, é pressuposto elementar a observância do devido processo
legal, formado c desenvolvido à base de um procedimento cuJo validade esteja
fora de qualquer dúvida de ordem fw·ídica".

93.

O .fwnus honi iuri.~ decorre ainda das decisões da Corte

Interamer:i<:ana de Direitos Humanos, que, como a Corte Europeia, tem
determinaJo a incidência, também nos processos de impedimento de chefes de
estado, d<• princípio do devido processo legal, especialmente das garantias
inerentes a<• processo penal e ao processo administrativo sancio.oador.

94.

O requisito do pen:culum in mora decorre da circunstância de o

Presidente da Câmara dos Deputados ter recebido, em 02.12.2015, o pedido de

impeachmt'l7t contra a Presidente da República (decisão anexa). Como havia
consignad<• a Minist1·a Rosa Weher na decisão proferida no âmbito da
Reclamação n. 22124 MC/DF, a liminar era concedida "diame da iminência de

exame pelo Presidente da Câmara dos Deputados de 'inúmel'as denúncias de
crime de responsabilidade imputado à Presidente da República". O Presidente
Eduardo Cunha revogou a resposta que havia formulado à questão de ordem
relativa ao referido procedimento, tendo em vista decisões liminares do Supremo
Tribunal Federal. Há, com isso, grave insegurança quanto ao procedimento que
regerá o processamento dos pedidos de impeachmellt, a esta pane ioiciado pelo
Presidente da Câmara dos Deputados.

95.

Como antes consignado, como se cuida de procedimento que pode

Jcvar à inti!JTupção de mandato presidencial, a incerteza jurídica produz
insegurança polrtica e econômica, contribuindo para desestabilizar ainda mais os
sistemas polltico e econômico nacionais. J~ urgente a manifestação do Supremo
68
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Tribunal Federal p(1ra que a denúncia lJOr crime de responsabilidade seja
processada de acordo com procedimento válido e previamente estabelecido. Do
contrário. o que se antevê é uma sequência de mandados de segurança e o
desenvolvimento errático de um procedimento obtuso, já suplantado pelo curso
do tempo e pela afirmação histórica do estado democrático de direito.

96.

Em face do exposto, reque.r o autor, cautclannente, o deferimento

)

de decisão monocrática para suspender, de imediato, o processo de impeachment
iniciado contra a Presidente da República. até que seja julgada a medida cautelar
ora pleiteada.

97.

Requer o autor, ainda, o deferimento de medida cautelar para que:

a)

seja reali7..ada interpretação conforme à Constituição do art.

19 da Lei n. 1.079/50, para se flxar, com efeito ex tunc abrangendo os proces~nrand~ento - , a interpretação segundo
a qual o recebil/roda denúnci/ eferido no dispositivo legal deve
ser prect~dido;e.,__audiência prévia do acusado, no prazo de quinze
dias;
b)

seja declarada a ilegitimidade constitucional (não recepção) \

das eXpressões "regimentos intemos da Câmara dos Deputados e do

I

Senado federal", constantes do art. 38 da Lei n. 1.079/50;
c)

seja declarada a recepção dos

íll:tr~

c:aput, da Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação~~egundo a
qual o art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
substitui o procedimento previsto nos refetidos prece.itos legais;
d)

seja realizada interpretação conforme a Constituição do art.

19 da .Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a qual a
formação da comissão especial deve se dar com representantes dos
69
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blocos parlamentares no lugar de representantes dos prutidos
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políticos;
e)

seja reali7.ada interpretação conforme dos artigos 18, § I 0 ,

22, 27, 28 e 29 da Lei n.. 1.079/50, para se fixar a interpretação
segundo a qual toda a atividade probatória deve ser desenvolvida
em primeiro lugar pela acusação e por último pela defesa;

t)

seja realizada interpretação conforme do § 1° do art. 22 e dos

artigos 28 e 29, todos da Lei n. 1.079/50, para se fixar a
interpretação segundo a qual, em cada fase processua l - perante a
Câmara Federal e perante o Senado Federal -, a manifestação do
acusado, pessoalmente ou por seus representantes Jegais, seja o
último ato de instrução;
g)

seja realizada interpretação conforme a Constiluição do

artigo 24 da Lei n. 1.079 para se fixar a interpretação segundo a
qual o processo de impeachmenl. autori7-ado pela Câmara, pode ou
não ser instaurad o no Senado, cabendo a decisão de instaura-lo ou
não à respectiva Mesa, aplicando-se analogicamcnte o disposto no
artigo 44 da própria Lei I 079/50, não sendo tal decisão passfvel de
recurso;
h)

s~ia reali7-ada interpretação conforme a Constituição do

artigo 24 da Lei n. I 079/50 para se fixar a interpretação segundo a
qual a decisão da mesa do Senado pela instauração do processo
deve ser submetida ao Plenário da Casa, aplicando-se, por analogia,
os artigos 45, 46, 48 e 49 da própria Lei n. I 079, exigindo-se, para
se confirmar a instauração do processo, a decisão de 2/3 dos
scnado.res;
i)

seja declarada a ilegitimidade constitucional - não recepção

-dos§§ I o e 5° do art. 23, e dos artigos 80 e 81 da Lei n. 1.079;
70
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seja realizada interpretação conforme dos artigos 25, 26, 27,

28, 29 e 30 da Lei o, 1.079/50, para se fixar a interpretação segundo
a qual os Senadores só devem realizar diligências ou a produção de
provas de modo residual e complementar às partes, sem assumir,
para si, a função acusatória;
k)

seja realizada interpretação confom1e do art. 19 da Lei o.

1.079/50, com efeitos ex trmc - alcançando processos em
andamento -, para fixar a interpretaçã.o segundo a qual o Presidente
da Câmara dos Deputados apenas p~

ato de

recebimento da acusação contra a P~ idente da República se

o

incidir em qualquer das hipótese$"d$ impedimento ou suspeiçã ,
esta última objetivamente aferível

Pcl~~to

concreto de interesses.

-PARTESPEDIDOS DE MÉRITO

98.

Em face do exposto, requerem os autores que:

a)

seja recebida e julgada procedente a presente ADPF;

b)

sejam notificados a Presidência da República, e a Câmara

dos Deputados e o Senado Federal, por intermédio de seus
presidenh::s, para que, como responsáveis pela elaboração das
normas impugnadas, se ·rnanifestcm;
c)

seja notificado o Exmo. SL Advogado-Geral da União para

se manifestar sobre o mérito da presente Ayão;
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seja notificado do Exmo. Sr. Procurador Geral da República

para que emita o seu Parecer;
e)

seja julgada procedente a presente ADPF para que o STF

profira decisão nos tem1os aduzidos nos itens que se seguem;
f)

seja realizada interpretação conforme à Constituição do art.

19 da Lei .o. 1.079/50, para se fixar a interpretação segundo a qual o
recebimento da denúncia referido no dispositivo legal deve ser
precedido de audiência prévia do acusado, no prazo de quinze dia5;
g)

seja declarada a ilegitimidade constitucional (não recepção)

das expressões "regimentos intemos da Câmara dos Deputados e do
Senado federal '', constantes do art. 38 da Lei n. 1.079/50;
}))

seja declaroda a recepção dos a1tigos 19, 20, 21 , 22 e 23,

capul, da

Lei n. l.079/SO, afa~naudo-se a interpretação segundo a

qual o art. 218 do ReJ:,rimento Interno da Câmara dos Deputados
substitui o procedimento previsto nos referidos prece.itos legais;
i)

seja realizada inte1pretação conforme a Constituição do art.

19 da Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a qual a
formação da comissã.o especial deve se dar com representantes dos
blocos parlamentares no lugar de representantes dos partidos
políticos:
j)

s~ja realizada interpretação conforme dos artigos 18, § 1°,

22, 27, 28 e 29 da Lei n. 1..079/50, para se fixar a interpretação
segundo a qual toda a atividade probatória deve ser desenvolvida
em p1imeiro lugar pela acusação e por último pela defesa;
k)

seja realizada interpretação conforme do § 1• do art. 22 e dos

artigos 28 e 29, todos da Lei n. 1.079/50, para se fixar a
interpretação segundo a qual. em cada fase processual - perante a
72
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PÁG.

c;.,.,. Fodo.al o P'""" o Soo""o Fodoral - , • m'"l'""''' do
acusado, pessoalmente ou por seus representantes legais, seja o
último ato de instrução;
I)

seja realizada interpretação conforme a Constituição do

artigo 24 da Lei n. 1.079 para se fixar a interpretação segundo a
qual o processo de imfieachment, autorizado pela Câmara, pode ou
não ser instaurado no Senado, cabendo a decisão de instaura-lo ou
não à respectiva Mesa, aplicando-se aoalogicamcnte o disposto no
artigo 44 da própria Lei 1079/50, não sendo tal decisão passível de
recurso;
m)

seja realizada interpretação conforme a Constituição do

artigo 24 da Lei n. I 079/50 para se fixar a interpretação segundo a
qual a decisão da mesa do Senado pela instauração do processo
deve ser submetida ao Plenário da Casa, aplicando-se, por analogia,
os artigos 45, 46, 48 e 49 da própria Lei n. I 079, exigindo-se, para
se confirmar a instauração do processo, a decisão de 2/3 dos
senadores;

n)

seja declarada a ilegitimidade co.nstitucional - nijo recepção

- dos§§ 1° e s~ do art. 23, e dos artigos 80 e 81 da Lei n. 1.079;
o)

seja realizada intt:rpretação conforme dos artigos 25, 26, 27,

28, 29 e 30 da Lei n. 1.079/50, para se fixar a intetpretação segundo
n qual os Senadores só devem realizar diligências ou a produção de
provas de modo residual c complementar às partes, sem assumir,
para si, a função acusatória;
p)

s~ja realizada intetpretaçíio conforme do art. 19 da Lei n.

1.079/50, com efeitos ex t:unc -

alcançando processos em

andamento -, para fixar a interpretação segundo a qual o Presidente
da Câmara dos Deputados apenas pode praticar o ato de
73
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PÁG.

75
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recebimento da acusação contra a Presidente da

\.;•\

.......... _
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República se não\>:--~·1· '-·/

incidir em qualquer das hipóteses de impedimento ou suspeição,
esta última objetivamente afeóvel pela presença de conflito
concreto de interesses.

Pedem Deferimento

Brasília, 3 de dw.embro de 2015.
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tt tláudio Pereira cffso~za Neto
OAB-RJ 96.073

74

4063

4064

Sexta-feira 18
12/63/2615

26:43

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.
61-33234 78&

S

~AlXA ~X~~Ul~AU

Março de 2016
t-'Aü .

R ELATOR
R cQTE. (S)
Aov.(A!s)
l NTDO. (A!S)
PROC.(A/S){ES)

: MIN. EDSON F ACH IN
: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
: ADEMAR BORGES DE SOUSA PILHO E 0UTRO(A/S)
:PRESIDENTE DA REPÚBLICA
:ADVdGADO· GERAL DA UNIÃO

l NTDO .(A/S)
PROC.(A/S){ES)

:CONGRESSO NACIONAL
:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

D ESPACHO: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido
Comunista do Brasil em face da Lei 1.079/1950.
Solicitem-se informaçô~::s à Presidência da República, ao Senado
Federal_ à Câmara dos Dcputado5, bem como à Advocacia Geral da União
e à Procu.rad o.r ia Geral d a República, no prazo comum de OS (c.inco) dias
(art. 5~, §2Q da Lei 9.882/1999) .

Comunique-se, com a máxima urgênda, in clusive vi.a fax ou outro
m ei o mais expedito, o teor do presente despacho.
Decorrido o prazo, com (ou sem) as informações, venham os autos
cone:! usos.

l'ublique-se.
Brasilia, 03 de dezem.bro de 2015.

Ministro EDSON FACHIN
Relator.
Docra11ento ,,ssinado digit:almentc

OoCOJmonlo asai""Co dlgltalmeme !;cnrorme MP n' 2.200·212001 de 24/06/2001 que ln•Utul a lnfrAe
·
cfocume mo I'0<1e ser acessado no endereço eleiiOnlco http:llvMW,~lf.jus.brlport;;ll~l'lontlçsc.>ol ~ob ~~~~~~;~;;o-;:;. PubiiC3• a,,..;,loira ·ICP-e,..,;~ O

/b
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CAMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO PRESIDENTE
Protocolo:
2015/149169
Data e Hora: 11/12/201 5-17:03
Interessado: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Iniciativa:
sunto: Ofício MEDIDA CAUTELA...,- ,..,.,.,""'"'"'
DESCUMPRIMENTO D P
FUNDAMENTAL N° 37 0

Oficio n° 29231/2015
Brasilia, 3 de dezembro de 2015.

Medida Cautelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 378
REQTE.(S)
ADV.(NS)
INTDO.(NS)
PROC.(NS)(ES)
INTDO.(NS)
PROC.(NS)(ES)

: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
: ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E OUTRO(NS)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

(Seção de Processos do Controle Concentrado e Reclamações)

Senhor Presidente,
A fim de instruir o processo em epígrafe, solicito-lhe informações, no prazo de
5 (cinco) dias, sobre o alegado na petição inicial de cópia anexa. nos termos da Lei n° 9.868,
de 10 de novembro de 1999.
Apresento o testemunho de apreço e consideração.

Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara do Deputados

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-212001 de 24108/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. ICP·Brasll. O
documento pode ser acessado no endereço eletrOnlco http:lfwww.stf.Jus.br/por.aVaulenlicacao/ sob o número 9950398.
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EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

PRESIDENTE

DO

TRIBUNAL FEDERAL

"Cuida-se de abrir um processo, de imensa
gravidade, é um processo cuja abertura, por si
só. significa uma crise. " 1
"Em processo de tamanha magnitude
institucional, que põe a juízo o mais elevado
cargo do Estado e do Governo da Nação. é
pressuposto elementar a observância do
devido processo legal, formado e desenvolvido
à base de um procedimento cuja validade
esteja fora de qualquer dúvida de ordem
jurídica". 2

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, partido político com
representação no Congresso Nacional, devidame nte registrado no Tribunal
Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ sob o n° 22.441.349/0001-00, com sede na
Rua Rêgo Freitas, n. 92, República, São Paulo, CEP 01220-010, representado, na
forma do seu Estatuto Social (doc. 1), pelo seu Presidente, (ata da eleição anexa,
doc. 2), vem, pelos seus advogados abaixo-assinados (procuração anexa. doc. 3),
com fundamento no disposto no art. I 02. § I0 da Constituição Federal e nos
dispositivos da Lei n°9.882/99, ajuizar a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
com pedido de MEDIDA CAUTELAR

1 STF, MS 20941, Relator Min. Aldir Passarinho. Relator p/ Acórdão: Min. Sepúlveda Penence,
Tribuna l Pleno, julgado em 09/02/1990, DJ 31-08-1992.
2

STF, Medida Cautelar em Mandado de Segurança n° 33.837 DF, Relator Min. Teori Zavascki.
Decisão proferida em 12110/2015.
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objetivando seja reconhecida a ilegitimidade constitucional de
dispositivos e interpretações da Lei n. J .079, de 1950, e também a legitimidade
constitucional de outros dispositivos integrantes do mesmo diploma legal, e, em
razão disso. seja determinada a adoção das providências listadas ao final.
tendentes a sanar as lesões a preceitos fundamentais da Constituição Federal.
decorrentes da manutenção na ordem jurídica de textos normativos e
interpretações que, ao regular o processo de impeachment do Presidente da
República de modo incompatível com o texto constitucional vigente, geram
instabilidade jurídica, política. econômica e social.

-PARTE IQUESTÕES PRELIMINARES: LEGITIMIDADE, OBJETO,
CABIMENTO DA ADPF E NECESSIDADE DA JURISDIÇÃO

CONSTITUCIONAL

l.l. A

1.

LEGITIMIDADE ATI VA DOS AUTORES DA ADPF

A Lei n. 9.882/99, ao regulamentar o instituto da Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental, definiu, como legüimados para
propô-la, os mesmos previstos para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade
(att. 2°, I). Os partidos políticos possuem legitimidade ativa para promover o
ajuizamento da presente ação de controle concentrado de constitucionalidade (a1t.
I 03, incisos VIII e IX, da CF). Exige-se apenas que possuam representantes no
Congresso Nacional, os quais estão relacionados na lista anexa (doc. 4).

2
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objetivando seja reconhecida a ilegitimidade constitucional
dispositivos e interpretações da Lei n. 1.079, de 1950, e também a legitimidade
constitucional de outros dispositivos integrantes do mesmo diploma legal, e, em
razão disso, seja determinada a adoção das providências listadas ao final,
tendentes a sanar as lesões a preceitos fundamentais da Constituição Federal.
decorrentes da manutenção na ordem jurídica de textos normativos e
interpretações que. ao regular o processo de impeachmem do Presidente da
República de modo incompatível com o texto constitucional vigente, geram
instabilidade jurídica, política, econômica e social.

-PARTE IQUESTÕES PRELIMINARES: LEGITIMIDADE, OBJETO,
CABIMENTO DA ADPF E NECESSIDADE DA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL

1.1. A LEGITlMJDADE ATIVA DOS AUTORES DA ADPF

I.

A Lei n. 9.882/99, ao regulamentar o instituto da Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental, definiu, como legitimados para
propô-la, os mesmos previstos para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade
(att. 2°, I). Os partidos políticos possuem legitimidade ativa para promover o
ajuizamento da presente ação de controle concentrado de constitucionalidade (art.
103, incisos Vill e IX. da CF). Exige-se apenas que possuam representantes no
Congresso Nacional, os quais estão relacionados na lista anexa (doc. 4).

2
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1.2. 0 OBJETO DA ADPF

2.

A Lei n. l.079/50, em sua segunda parte, estabelece normas

procedimentais que disciplinam o processamento e o julgamento de denúncias
pela prática de crime de

responsabi lidade.

A presente Argu ição de

Descumprimento de Preceito Fundamental tem por objetivo requerer ao Supremo
Tribunal Federal a declaração de ilegitimidade constitucional - não recepção dos seguintes dispositivos da Lei n. 1.079/50:

Art. 23. (. .. )
§ 1• Se da aprovação do parecer resultar a procedência da
denúncia, considerar-se-á decretada a acusação pela
Câmara dos Deputados.

§ 5" São efeitos imediatos ao decreto da acusação do
Presidente da República, ou de Ministro de Estado. a

suspensão do exercício das funções do acusado e da
metade do subsídio ou do vencimento, até sentença fina/.
Art. 38. No processo e julgamento do Presidente da
República e dos Ministros de Estado. serão subsidiários
desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis. assim os
regimentos internos da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, como o Código de Processo Penal.
Art. 80. Nos crimes de responsabilidade do Presidente da
República e dos Minisf7·os de Estado, a Câmara dos
Deputados é tribunal de pronuncia e o Senado Federal,
tribunal de julgamento: nos crimes de responsabilidade
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do
Procurador Geral da República, o Senado Federal é,
simultaneamente, tribunal de pronuncia e julgamento.
Art. 81 A declaração de procedência da acusação nos
crimes de responsabilidade só poderá ser decretada pela
maioria absoluta da Câmara que a preferir.

3
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3.

de recepção- dos seguintes preceitos da Lei n. I 079/50:

Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior se
reunirá dentro de 48 horas e. depois de eleger seu
Presidente e relator, emitirá parecer, dentro do prazo de
dez dias. sôbre se a denúncia deve ser ou não julgada
objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a
comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao
esclarecimento da denúncia.
§ 1" O parecer da comissão especial será lido no
expediente da sessão da Câmara dos Deputados e
publicado integralmente no Diário do Congresso Nacional
e em avulsos, juntamen/e com a denúncia, devendo as
publicações ser distribuídas a todos os deputados.
§ 2" Quarenta e oito horas após a publicação oficial do
parecer da Comissão especial, será o mesmo incluído, em
primeiro lugar. na ordem do dia da Cámara dos
Deputados. para uma discussão única.

Art. 21. Cinco representantes de cada partido poderão
falar. durante uma hora. sobre o parecer, ressalvado ao
relator da comissão especial o direito de responder a cada
11111.

Art. 22. Encerrada a discussão do parecer, e submetido o
mesmo a votação nominal. será a denúncia, com os
documentos que a insh·uam, arquivada, se não fôr
considerada objeto de deliberação. No caso contrário, será
remetida por cópia autêmica ao denunciado, que terá o
prazo de vinte dias para contestá-la e indicar os meios de
prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado.
§ 1" Findo esse prazo e com ou sem a contestação, a
comissão especial determinará as diligências requeridas,
ou que julgar conveniemes. e realizará as sessões
necessárias para a tomada do depoimento das testemunhas
de amhas as partes, podendo ouvir o denunciallfe e o
denunciado, que poderá assistir pessoalmente, ou por seu
procurador. a tôdas as audiências e diligências realizadas
pela comissão, interrogando e contestando as testemunhas
e requerendo a reinquirição ou acareação das mesmas.
4

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

§ r Findas essas diligências, a comissão especial
proferirá, no prazo de dez dias, parecer sobre a
procedência ou improcedência da denúncia.
§ 3° Publicado e distribuído esse parecer na forma do§ 1°
do art. 20, será o mesmo, incluído na ordem do dia da
sessão imediata para ser submetido a duas discussões, com
o imerregno de 48 horas entre uma e outra.
§ 4° Nas discussões do parecer sóbre a procedência ou
improcedência da denúncia, cada representante de partido
poderá falar uma só vez e durante uma hora, ficando as
questões de ordem subordinadas ao disposto 110 §r do art.
20.
4.

Busca-se, ainda, obter do Supremo Tribunal Federal interpretação

confonne a Constituição das seguintes normas. inseridas na Lei n. I 079/50:

Art. 16. A denúncia assinada pelo denunciante e com a
firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos
que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de
apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser
encontrados. nos crimes de que haja prova testemunhal, a
denúncia deverá conter o rol das testemunhas. em número
de cinco no mínimo.
Art. 18. As testemunhas arroladas no processo deverão
comparecer para prestar o seu depoimento. e a Mesa da
Câmara dos Deputados ou do Senado por ordem de quem
serão notificadas. tomará as providências legais que se
tornarem necessárias legais que se tornarem necessárias
para compeli-/as a obediência.
Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da
sessão seguinte e despachada a uma comissão especial
eleita, da qual participem, observada a respech'va
proporção, representantes de todos os partidos para
opinar sobre a mesma.
An 20. A comissão a que alude o artigo anterior se
reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu
Presidente e relator. emitirá parecer, dentro do prazo de
dez dias, sôbre se a denúncia deve ser ou não julgada
objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a
5
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comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao '<:~
esclarecimento da demíncia.
Art. 22. Encerrada a discussão do parecer, e submetido o
mesmo a votação nominal. será a denúncia, com os
documentos que a insttuam, arquivada, se não fôr
considerada objeto de deliberação. No caso conlrário. será
remetida por cópia aulénlica ao denunciado, que terá o
prazo de vinte dias para contestá-la e indicar os meios de
prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado.
§ 1 o Findo esse prazo e com ou sem a contestação, a
comissão especial determinará as diligências requeridas,
ou que julgar convenienres, e realizará as sessões
necessárias para a tomada do depoimento das testemunhas
de ambas as partes, podendo ouvir o denunciante e o
denunciado. que poderá assistir pessoalmente, ou por seu
procurador. a 1ôdas as audiências e diligências realizadas
pela comissão, interrogando e contestando as testemunhas
e requerendo a reinquirição ou acareação das mesmas.

§

r

Findas essas diligências. a comissão especial

proferirá. no prazo de dez dias. ptll'ecer sobre a
procedência ou improcedência da denúncia.
(. ..)

Art. 2-1. Recebido no Senado o decreto de acusação com o
processo enviado pela Câmara dos Deputados e
apresentado o libelo pela comissão acusadora. remeterá o
Presidente cópia de tudo ao acusado. que, na mesma
ocasião e nos termos dos parágrafos r e 3" do art. 23, será
notificado para comparecer em dia prefixado perante o
Senado.
Parágrafo umco. Ao Presidenre do Supremo Tribunal
Federal enviar-se-á o processo em original, com a
comunicação do dia designado para o julgamenro.
Art. 25. O acusado comparecerá, por si ou pêlos seus
advogados, podendo, ainda, oferecer novos meios de
prova.
Art. 27. No dia aprazado para o julgamento, presentes o
acusado, seus advogados, ou o defensor nomeado a sua
revelia, e a comissão acusadora, o Presidente do Supremo
6
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Tribtmal Federal. abrindo a sessão. mandará ler o
processo preparatório o libelo e os arligos de defesa; em
seguida inquirirá as tes/emzmhas. que deverão depor
publicamente e fora da presença umas das outras.
Art. 28. Qualquer membro da Comissão acusadora ou do
Senado. e bem assim o acusado ou seus advogados.
poderão requerer que se façam às reslemunhas perguntas
que julgarem necessárias.
Parágrafo único. A Comissão acusadora, ou o acusado ou
seus advogados, poderão contestar ou arguir as
testemunhas sem contudo interrompê-las e requerer a
acareação.
Art. 29. Realizar-se-á a seguir o debate verbal entre a
comissão acusadora e o acusado ou os seus advogados
pelo prazo que o Presidenlefixar e que não poderá exceder
de duas horas.

5.
artigos 52.

Por fim, busca-se suprir lacuna na regulamentação do disposto nos

r, e

86. §1°. TI, da Constituição Federal, determinando-se a aplicação

analógica dos artigos seguintes preceitos:

ArI. 44. Recebida a denúncia pela Mesa do Senado. será lida
no expedienle da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial, eleita para opinar sobre a mesma.
Art. 45. A comissão a que alude o artigo anterior. reunir-seá dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e
relator, emilirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a
denúncia deve ser, ou não julgada objelO de deliberação.
Dentro desse período poderá a comissão proceder às
diligências que julgar necessárias.
Art. 46. O parecer da comissão, com a denúncia e os
documentos que a instruírem, será lido no e.r:pediente de
sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos enlre os
senadores, e dado para ordem do dia da sessão seguinte.
Art. 47. O parecer será submetido a uma só discussão, e a
vo1ação nominal {. ..)
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Art. 48. Se o Senado resolver que a denúncia não deve
consrit11ir objero de deliberação, serão os papeis arquivados.
Art. 49. Se a denúncia for considerada objeto de
deliberação, a Mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado,
para responder à acusação no prazo de I O dias.

6.

Impõe-se realizar verdadeira filtragem constituciona/3 da Lei n.

1.079/50 de modo a compatibilizá-la com as garantias constitucionais que
compõem o núcleo essencial do devido processo legal. bem como com os
princípios democrático, da separação de poderes e com a confonnação dada pela
Constituição Pederal de 1988 ao instituto do lmpeachment. É ver o que, da Lei n.
I 079. passados mais de 65 anos de sua edição, remanesce compatível com a

ordem constitucional. 4

7.

Com efeito. se a legislação processual, em geral. e o Código de

Processo Penal, em particular, sofreram nos últimos anos diversas reformas para
se adequarem à matriz constituc ional vigente, o mesmo não ocorreu com a Lei n.
1.079/50. Como o impeachment não é cogitado com frequência em sistemas
presidencialistas bem ordenados, o Congresso Nacional não se preocupou em
adaptar o procedimento previsto na Lei n. 1.079/50 aos novos ditames

3

Como ressalta o Ministro Roberto Barroso, em esn1do doutrinãrio, .. Nesse ambieme, a
Constituição passa a ser não apenas um sistema em si- com c1 sua ordem, unidade e harmonia
-. mas também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do direito. Este
fenômeno, identificado por alguns autores como .filtragem constitucional, consiste em que toda
a ordem jurídica deve ser lida e apreendida sob a leme da Constituição, de modo a realí=ar os
valores nela consagrados. Como ames já assinalado, a constimcionali:ação do direito
infraconstihiCional não 1em como sua principal marca a inclusão na Lei Maior de normas
próprias de outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretaçào de seus institutos sob uma ótica
constifucional. " Cf. BARROSO, Lu is Roberto. Neoconstitucinalismo e constitucionalização do
direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). In. SOUZA '1\'ETO, Cláudio Pereira
de; SARMENTO, Daniel (coord.). A consti/ucionali:ação do Direito - fundamentos teóricos e
aplicações especificas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. Sobre o tema, cf. SHIER, Paulo
Ricardo. Filtragem Constitucional. Pono Alegre: Sergio Fabris, 1999.
~ Ferreres Comella assinala que a existência de uma nova Constituição - inspirada por outros

valores -, constitui fator que reduzo grau de presunção de constitucionalidade da lei. Cf.
COMELLA, Victor Ferreres. Justicia constitucional y democracia. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1997.
g
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constitucionais. Deveria tê-lo feito após o desfecho do impeachmenr do
Presidente Fernando Collor. considerando, inclusive. as decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Mas não fez. A Câmara de Deputados
limitou-se a promover algumas alterações em seu Regimento

Interno,

desconsiderando que a Constituição Federal exige que o procedimento de

impeachment seja fixado em lei especifica.

8.

Como ora o impeachment voltou a fazer parte do debate público - o

tema, desafortunadamente. tem ocupado a atenção do país no ano de 20 15 -,
começaram a surgir sérias dúvidas sobre como um eventual processo contra a
Presidente da República por crime de responsabi lidade se desenvolveria nas
Casas Legislativas. A p ri meira decisão do Presidente da Câmara fixando regras
para o processamento do impeachment. ao responder ã Questão de Ordem n.
105/2015, foi levada ao Supremo Tribunal Federal. O Ministro Teori Zavascki,
relator, deferiu medida liminar, suspendendo o processamento de eventuais
denúncias.

a ocasião, consignou que

..em processo de tamanha magnitude institucional. que põe
a juízo o mais elevado cargo do Estado e do Governo da
Nação, é pressuposto elementar a observdncia do devido
processo legal, formado e desenvolvido à base de um
procedimento cuja validade esteja fora de qualquer dúvida
de ordem jurídica··.5
9.

Depois de três decisões do STF concedendo liminares para

suspender a aplicação do rito definido na Questão de Ordem n. 105/2015. o
Presidente da Câmara resolveu revoga-lo. 6 Com isso, abriria espaço para eventual

s Medida Cautelar em Mandado de Segurança n• 33.837 DF, Relator Min. Teori Zavaseki.
Decisão proferida em 12/ 10/2015.
• Conferir. por todas, a seguinte notícia: ..0 presideme da Câmara, Eduardo Cunha (PMDBRJ). revogou nesta quinta-feira (29) decisão tomada por ele próprio sobre as regras de
tramitação de processo de impeachmem, posteriormente questionadas pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). A revogação visa impedir que as liminares (decisões provisórias) concedidas
pelos ministros Toori Zamsclci e Rosa Weber. do STF, travem o andamento de evenhwl
processo de impedimento da presidente Di/ma Roussejf. A decisão do presidente da Câmara
9
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processamento de representações pendentes de ap reciação. A imprensa divulgava
..~~··
que. com a revogação da Questão de Ordem n. I 05/15, o Presidente da Câmara
aplicaria a um eventual processo de impedimento. além da Constituição. também
a Lei n. 1.079/50 e o Regimento Interno da Câmara. 7 Como aplicar a
Constituição implica, necessariamente, recon hecer a revogação ou reler diversos
dispositivos legais e regimentais. essa declaração de intenções do Pres. Câmara
revela o quadro ora experimentado de absoluta insegurança quanto às regras que
poderiam efetivamente ser apl icadas. O propósito da presente ADPF é.
sobretudo. pedir que a Corte real ize a adequada harmonização entre os sistemas
constitucional e legal, esclarecendo quais normas se mantêm em vigor e quais
foram revogadas, bem como a fonna como as remanescentes devem ser
interpretadas para se adequarem ao que dispõe a Constituição da República.

lO.

A expressiva distância, não só temporal. mas também axiológica e

metodológica. entre a Constituição Federal e as nonnas procedimentais
integrantes da Lei n. 1.079/50 conduzirá. sem sombra de dúvida, à judicialização

sobre a tramitação do requerimento de impeachmen/ foi tomada em resposta a uma quesrão de
ordem da oposição. que l'isava deixar claro quais os procedimentos que poderiam ser adotados
no curso do processo. No final da tarde, o presidente da Câmara pediu à Suprema Cone a
extinção das Ires ações que suspender·am a validade do rito de ímpeachmenr. Cunha
argumentou que. com a revogação das regras anunciadas no mês passado, a ação judicial
perdeu o objeto·· (http://gl.globo.com/politica/noticia/2015/ 10/cunha-revoga-decisoes-sobretramite-de-processo-de-impeachment.html, acesso em 30 de outubro de 20 I 5).
1
Nesse sentido, por todas, a Revista Veja: "A decisão de Eduardo Cunha cem como pano de
fundo esvaziar a possibilidade de interferência do STF na tramitação dos pedidos de
impedimento comra Di/ma. Com a revogação do rito do impeachment, a Cámara vai se valer
agora da Lei 1079. de 1950. que define os crimes de responsabilidade e o julgamemo deles.
além de se amparar na Constilllição e do Regimemo Interno da Câmara. que prevê a
possibilidade de o próprio presidente da Casa, em decisão individual, dar seguimento ou não
aos processos. O Regimento Interno da Casa prevê ainda a possibilidade de recurso,
independentemente do rito que ha1·io sido definido pelo peemedebista. "
(http://veja.abril.eom.br/noticia!brasil/cunha-revoga-rito-do-impeachmentl, acesso em 30 de
outubro de 2015). A esse respeito, o Globo: "De acordo com a Secretaria-Geral da Câmara,
neste caso. evemual procedimemo de impeachmenl deverá seguir as regras previstas no
Constituição e no regimento interno "(http://gl.globo.com/politica/noticia/201 5/ 10/cunharevoga-decisoes-sobre-tramite-de-proce.~so-de-impeacbmenl.html. acesso em 30 de outubro de
2015).
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cada fase de um eventual processo de impeachment.

8

À já gravíssima

incerteza quanto a eventual decisão de mérito se agregarão sequencias de dúvidas
e mal-entendidos quando ao procedimento. Indefinido como ora se encontra, o
procedimento dará causa à instauração de sucessivas e graves polêmicas,
suscitando, no calor dos acontecimentos, as mais variadas interpretações desprovidas de imparcialidade, como já se pode antever. Com isso, ter-se-á uma
quadra de enorme insegurança jurídica, com sério potencial de abalo da
estabilidade das instituições democráticas, com graves reflexos na já combalida
economia nacional.

1.3. 0 CA BlME 'TO DA ADPF

1.3.1. PRECEITOS FUNDAi\ 1ENTAIS VIOLADOS

11.

Nem a Constituição Federal nem a Lei n. 9.882/99 defmiram quais

preceitos da Constituição são fundamentais para efeito de se definirem os
parâmetros de controle cuja aplicação pode ser suscitada em ADPF. Nada
obstante, há sólido consenso jurisp1udencial no sentido de que, nessa categoria.
figuram os princípios constitucíonais fundamentais. assim como os direitos
fundamentais, previstos nos Títulos I e li da Constituição Federal. 9 A defasagem
constintcional da Lei o. 1.079/50 implica afronta grave aos seguintes preceitos
fundamentais:

a)

Princípio da separação de poderes, previsto nos

artigos 2° e 60, § 4°, Ill, da Constituição Federal. O
8

Prova disso é o deferimento de três medidas cautelares pelo STF -MS n• 33.837 DF, MS
33.838 e Rei n. 22. 124 - a propósito do tema antes mesmo do inicio de qualquer processo de
impeachment, quadro em que avulta a necessidade de definição prévia e segura das regras do
jogo.
9

Cf. Gilmar Ferreira Ferreira Mendes c Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito
Constitucional. 9' ed. São Paulo: Saraiva. 2014, pp; 1267-1269; Luís Roberto Barroso. O
Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Exposição sistemática da doutrina e
análise crítica da jurisprudência. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 562-563.
li
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impedimento do Presidente da República encerra
intervenção mais drástica que o Legislativo pode realizar o
Executivo, devendo ocorrer apenas nos termos e nos limites
defl.llidos na Lei e na Constituição Federal. lO:
b)

Princípio democrático. previsto nos artigos I •. captil e

parágrafo único. e 60, § 4°, 11, bem como em todo o
capítulo IV do Título li da Constituição Federal. A
realização de impeachment em desacordo com as regras
materiais e processuais previstas na Constituição Federal e
na legislação aplicável s ignificaria gravíssima usurpação da
decisão mais seria tomada pelo povo. a de eleger o
Presidente da RepúbJica. 11 Urna das dimensões mais
importantes da democracia no Brasil é o voto direto.
conquistado após a ampla mobilização popular das

"Diretas-já''. O Parlamento não pode cassar mandatários
escolhidos pelo voto direto do povo fora das hipóteses
previstas constitucionalmeme, sob pena de violar o próprio
núcleo essencial do princípio democrático:
c)

Princípio do devido processo legal, previsto no artigo

5°. LIV. da Constituição Federal. As decisões estatais são
10
Além disso, é consolidado na jurisprudência do STF o entendimento segundo o qual o próprio
desrespeito à cláusula de reserva de lei em sentido fonnal constitui grave ofensa ao princípio da
separação de poderes, in verbis: "Não basta. para que se legitime a atividade estatal, que o

Poder Público tenha promulgado um ato legislativo. Impõe-se. antes de mais nada, que o
legislador, abstendo-se de agir ultra vires, não haja excedido os limites que condicionam. no
plano constilllciona/, o exercido de sua indisponivel prerrogativa de fazer instaurar, em
caráter inaugural. a ordem jurídico-normativa. Isso significa dizer que o legislador não pode
abdicar de sua competéncia institucional para permitir que outros órgãos do Estado - como o
Poder Executivo - produzam a norma que, por efeito de expressa reserva constitucional. só
pode derivar de fonte parlamentar" (STF, ADI 1296 MC, Relator Mio. Celso de Mello,
Tribunal Pleno, julgado em 14/06/1995).
11
O STF ja reconheceu, e não poderia ser de outra fonna, que os direitos poHticos, notadamente
no que conceme à participação política, com todos os seus consectários, são cláusulas pétreas da
Constituição Federal de 1988. (Cf. voto do Ministro Gilmar Mendes no MS 32033, Tribunal
Pleno. j ui gado em 20/06/20 13).

12
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legitimas quando tomadas em conformidade com regras
procedimentais estabelecidas na Constituição e nas Leis. A
jurisprudência do STF atribui à cláusula do devido
processo legal os seguintes ·'elementos essenciais'': "(a)

direito ao processo (garantia de acesso ao Poder
Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio
do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e
célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório
e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa
técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com
base em leis 'ex postfacro '; (f) direito à igualdade entre as
partes: (g) direito de não ser processado com fundamento
em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício
da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do
juiz natural;

ú)

direito ao silêncio (privilégio contra a

autoincriminação): (k) direito à prova: e (I) direito de
presença

e

de

'participação

ativa · nos

aros

de

interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais
passivos. quando existentes. ··
d)

11

;

Princípios do contraditório e da ampla defesa,

previstos no artigo 5°, LV, da Constituição Federal. Todo
cidadão tem direito a um processo no âm bito do qual possa
efetivamente contribuir para a produção do resultado final.
O processo oferece às partes a possibi lidade de, por meio
da troca de argumentos e contra-argumentos, interfe1irem
na decisão que será proferida pelo órgão julgador da causa.
Quando possui1· natureza sancionadora, o resultado fmal - a
sanção aplicável - só é legítimo quando o acusado tem a

12
STF, HC 111567 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Tunna, julgado em
05/08/2014, DJe-213 30-10-2014.

13
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oportunidade de apresentar provas e argumentos
defesa, insurgindo-se livremente contra as acusações que
lhe imputam.
e)

O

instituto

constitucional

do

impeachment,

confonuado no art. 86 da Constituição Federal. que. ao
fixar normas para o processamento das representações pelo
impedimento

do

Presidente.

estabelece

exceções

constitucionalmente legítimas aos princípios da separação
de poderes e da democracia. A maioria qualificada de 2/3 e
a adequada conj ugação entre os papeis desempenhados pela
Câmara e pelo Senado Federal. q ue se equilibram
reciprocamente. são preceitos que exercem importante
função moderadora;
f)

Princípio do Juiz natural, previsto no artigo 5°, Lni,

da Constituição Federal. Tal princípio deve informar a
composição dos órgãos de processamento e julgamento do
impeachment;

12.

O que se requer ao Supremo Tribunal Federa l é que realize a

·'constitucionalização'' 13 do procedimento do impeachment fixado na Lei n.
I 079/50. por meio da aplicação dos preceitos fundamentais acima citados, que
servirão como parâmetro para se verificar quais normas legais permanecem em
vigor e de que forma devem ser interpretadas.

u Sobre o fenômeno da "constitucionalização do direito". é especialmente precursora a obra do
Ministro Edson Fachin. Cf. FACHIN, Luiz Edson. DireiTo Civil: sentidos. Transformações e fim.
Renovar: Rio de Janeiro, 2015; FACHIN, Luiz Edson. EsTaTttTo Jurídico do Patrimônio Mínimo.
2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2006. Para um exame da constituciona lização que se opera
nos diversos ramos do direito brasi leiro, cf.: SOUZA NETO. Cláudio Pereira de; SARMENTO,
Daniel (Org.). A constitucionali=ação do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas.
I. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
14
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1.3.2. ATO DO PODER P ú BLICO. LEI ANTERIOR À CONSTITUJÇÃO FEDERAL DE

1988. }NEXISTítNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ PARA SANAR A LESIVIDAD E

13.

Na presente hipótese, a lesão a preceitos fundamentais é perpetrada

por preceitos (ou por suas respectivas interpretações) constantes da Lei n. 1.079.
cuja v igência se inicia, ainda em 1950, antes da promulgação da Constituição
Federal de 1988. Aplica-se à hipótese o disposto no artigo 1°, parágrafo único. L
da Lei n. 9882: "caberá também arguição de descumprimento de preceito

fUndamental: 1 - quando for relevante o fundamento da controvérsia
constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal,
incluídos os anteriores à Constituição ".

14.

Cumprido também o requisito da subsidiariedade previsto no § Jll

do artigo 4° da Lei n. 9882: "Não será admitida arguição de descumprimento de

preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a
lesividade. " Como determina a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
pressuposto é atendido sempre que inexistirem outros instrumentos. no âmbito do

controle abstrato de constitucionalidade14, aptos a sindicar o equacionamento da
questão constitucional suscitada. Na hipótese, não há. Afinal, discute-se, nesta
ação. a legitimidade constitucional de ato normativo anterior à Constituição, e a
jurisprudência do STF se consolidou no sentido que esse tipo de antinomia não
consubstanciava iJlconstitucionalidade, mas revogação, razão pela qua l não
poderia ser impugnado por meio de ADI. 15

14 Como ressaltado em precedente da lavra do Ministro Gilmar Mendes, "13. Principio da
subsidiariedade {art. 4~ §I ~ da Lei n• 9.882199): inexistência de outro meio eficaz de sanar a
lesão, compreendido no contexla da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a
controvérsia constitucional relevame de forma ampla, geral e !media/a. 14. A existência de
processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da
arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente
objetiva desta ação." (STF. ADPF 33, Pleno, Rei. Min. Gilmar Mendes, julg. 07.12.2005).
15 Cf.

ADI 1663 MC, Pleno, Relator Min. Sepúlveda Pertence, julg. 04/09/1997.
15
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1.4. LEGIT IMIDADE E NECESSIDADE DA J URISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. O STF \.
COMO GUA RDIÃO DO PROCEDIMENTO DEMOCRÁTICO. INAPLICABILIDAD E DOS
PARÂMETROS DE AUTOCONTENÇÃO "QUESTÕ ES POLÍTI CAS" E " QUESTÕES

INTERNA CORPORJS".

15.

A generalização do controle de constitucionalidade nos mais

diversos quadrantes é acompanhada invariavelmente de um debate sobre a esfera
de atuação legítima de juízes e tribunais constitucionais. !6 Como precisamente
ressaltou o Ministro Gilmar Mendes, em voto proferido perante o Supremo
Tribunal Federal. até mesmo os críticos da jurisdição constitucional costumam
aceitar como legitima sua intervenção para proteger o funcionamento regular do
processo democrático:

"O pomo é que uma das principais caracrensflcas da
jurisdição constitucional- e que. por isso mesmo. toma-se
parte de sua essência - é funcionar como uma espécie de
garante das condições mínimas da democracia. Esse tipo
de atuação das Cortes constitucionais e das Supremas
Cortes é consensual. aceito e prestigiado até pelos mais
je11'orosos críticos do chamado ativismo judicial.
Por essa razão. a garantia do exercício dos direitos
fundamentais e democráticos de participação política está
intrinsecamente ligada à própria regularidade do processo
democrático, e a atuação da jurisdição constihtcional
nessa seara revela-se de extrema importância sempre que
haja lesão ou ameaça de lesão a tais direitos. "17

16.

Mesmo

sob

o

prisma

autocontido

do

chamado

"procedimentalismo". a controvérsia a propósito da definição das regras
procedimentais aplicáveis ao processo de impeachmenr constitui matéria
16
Na literatura brasi leira. cf., dentre outros: VILHENA, Oscar. A constituição e sua reserva de
justiça, 2001; SOUZA NETO, Clâudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia
deliberalim. 2005.
17
STF, MS 32033, Relator Min. Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki,
Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013. OJe-033 18-02-2014.
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adequada para figurar como objeto da j urisdição constitucional. O controle
judicial da legitimidade constitucional do procedimento a ser adotado em caso de
instauração de processo de impeachment do Presidente da República constitui
importante garantia da higidez da democracia brasileira e da estabilidade
institucional do país.

17.

Não se aplica à hipótese o antigo parâmetro de autocontençào do

Judiciário segundo o qual não lhe cabe interferir em "questões políticas", razão
pela qual as controvérsias em torno do processo de impeachment seriam
·'insindicáveis··. Salvo hipóteses absolutamente residuais, hoje se entende que a
vetusta doutrina das ·'questões políticas·• se encontra superada, prevalecendo o
princípio da inafastabilidade da j urisdição. Mas sobretudo no tocante à
observância das normas procedimentais, a atuação judiciária se legitima
plenamente. Ao garanti-las. o Judiciário contribuirá para a legitimação da decisão
fina l, ainda que, sob o prisma material, esta possa se apoiar, parcialmente, em
critérios políticos. É o que tem entendido o Supremo Tribunal Federal, a
propósito do processo de impeachment. sob a vigência da Constituição Federal
de 1988:
"·Impeachment': (..) 2. Preliminar de falta de jw·isdição do
poder judiciário para conhecer do pedido: rejeição, por
maioria de votos, sob o fundamento de que, embora a
autorização previa para a sua instauração e a decisão final
sejam medidas de natureza predominantemente política cujo mérito é insusceptivel de controle judicial- a esse cabe
submeter a regularidade do processo de 'impeachment',
sempre que, no desenvolvimento dele, se alegue violação ou
ameaça ao direito das partes. " 18
18.

É igualmente inaplicável a antiga regra de autocontenção judiciaria

segundo a qual descabe ao Supremo Tribunal Federal intervir nas chamadas
"questões intema corporis'' ao Parlamento. O processo de impeachment não é
18
MS 20941, Relator Min. Aldir Passarinho, Relator p/ Acórdão: Min. Sepu lveda Pertence,
Tribunal Pleno, julgado em 09/0211990, DJ 31-08-1992.

17
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questão interna co1p01is. Pelo contrário. Concerne à relação entre os poderes da
União. e o respectivo procedimento tem seus fundamentos estabelecidos no
próprio texto constitucionaL A decisão que seja tomada pelo Legislativo
produzirá enorme impacto no Executivo. o que não pode ocorrer fora dos limites
constitucionais. Como consigna o Ministro Ayres Britto, em artigo doutrinário. o
tema do impeachment "se põe como a figura do Direito mais ·externa

corporis '".1 9 O ponto foi enfrentado pelos Ministros Rosa Weber e Teori
Zavascki, em medidas cautelares recentemente concedidas (20 15) para suspender
ato do Presidente da Câmara dos Deputados que, à revel ia da Constituição e da
Lei n.

1079. estabelecia nom1as para o processamento de pedidos de

impeachment. Confiram-se as razões dadas pela Ministra Rosa para conhecer do
MS impetrado:

"5. Como reiteradamente tenho enfatizado (v.g. MS
32.885, decisão monocrática de 23.-1.201-1). na esteira da
jurisprudência desta Suprema Corte e em respeito à
independência dos Poderes consagrada no texto
constitucional, tenho pautado a minha atuação nesta Casa
pela máxima deferência à autonomia dos Poderes quando
o conteúdo das questões políticas em debate nas Casas
Legislativas se reveste de natureza eminentemente interna
corporis e, nessa medida, se mostra estranho à
competência do Supremo Tribunal Federal (v.g. MS
32.033/DF, MS 31.475/ DF e MS 31.444/ DF, também de
minha relataria). Abrem-se, contudo. as portas da
jurisdição constilucional sempre que em jogo o texto da Lei
Maior. cabendo ao Poder Judiciário o exercício do
controle da juridicidade da atividade parlamentar. ( ..)
Não há como desconsiderar. pelo menos em juízo precário
de delibação, a conh·ovérsia como um todo, nos moldes em
que posta no mandarnus, a ferir tema de inegável
relevância e envergadura constitucional, pertinente à
definição das regras sobre o processo e o julgamento de
Presidente da República por crime de responsabilidade,
objeto do art. 85, parágrafo único, da Constituição, e a
19
Cf. Jornal Estadão. 25 de outubro de 2015. http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,licoesdo-impeachment,1785478. acesso em 30.10.2015.

18

''·-~

'~ ~
.
•

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

apontar dificultada a deliberação do Plenário sobre
incidentes a respeito. Visualizada nessa perspectiva,
desvela-se, pelo menos em juízo perfunctório, o caráter
materialmente constitucional do seu conteúdo. ''20
19.

No mesmo sentido, decidiu o Ministro Teori Zavascki:

''Embora. à primeira vista. a controvérsia pareça revestirse de características de simples quesrão interna corporis. o
que na realidade subjaz em seu objeto é, pelo menos
indiretamente, a tutela de importantes valores de nahweza
constitucional, notadamente o que diz respeito à higidez
das normas editadas pela autoridade impetrada sobre
procedimentos 'relacionados e à análise de denúncias em
desfavor da Presidente da República pela suposta prática
de crimes de responsabilidade'. ( ..) São queslões cuja
estatura constitucional ficam especialmen/e realçadas pelo
disposto no parágrafo único do arr. 85 da Constituição
Federal. que submele a cláusula de resen1a de 'lei
especial· não apenas a definição dos crimes de
responsabilidade do Presidente da República. como

também o estabelecimento das correspondentes 'normas de
processo e julgamenlo ·. Ora, em processo de /amanha
magnilude institucional, que põe a juízo o mais elevado
cargo do Estado e do Governo da Nação, é pressuposto
elementar a observância do devido processo legal,
formado e desenvolvido à base de um procedimenlo cuja
validade esteja fora de qualquer dúvida de ordem jurídica.
No caso, os fundamentos deduzidos na inicial e os
documentos que os acompanham deixam transparecer
acentuados questionamemos sobre o inusitado modo de
formatação do referido procedimento, o que, por si só.
justifica um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal
a respeito. ''21

20.

O contexto presente encontra-se marcado por profunda dúvida

quanto ao procedimento de acordo com o qual se processaria eventual pedido de

impeachmem. Após as decisões cautelares referidas acima, da lavra dos
Ministros Rosa Webcr e Teori Zavasck.i, o Presidente da Câmara de Deputados
20

MS 33838 MC, Relator Min. Rosa Weber,julgado em 13/ 10t2015. DJe-206 15/ 10/2015.

21

MS 33837 MC, Relator Min. Teori Zavasckijulgado em 12110/2015, DJe-206 15110/2015.
19
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..,...
revogou as regras procedimentais que havia criado, ao decidir a rumorosa
Questão de Ordem n. 105. de 2015. Depois de promover a revogação, afi rmou
que apl icaria o procedi mento definido na Constituição. na Lei do lmpeachmenr. e
no Regimento Interno da Câmara.

21.

Mas o fato é que há graves incongruências entre as normas

constitucionais, legais e regimentais aplicáveis -situação que gera insegurança
jurídica e demanda a manifestação da Jurisdição Constitucional. Causa
perplexidade, por exemplo. que a Constituição Federal e a Lei n. l 079/50
disponham diferentemente sobre o momento em que, instaw·ado o processo. o
Presidente da República é ·'suspenso de suas funções'': de acordo com a Lei. a
suspensão decorre da decisão da Câmara (art. 23. §5°): segundo a Constituição,
da decisão do Senado (a1t . 86, § I 0 • 11).

22.

A definição das regras procedimentais aplicáveis a eventual

processo de impeachmenl é elemento fundamental para que o seu resul tado se
legitime em face da ordem constitucional em vigor e seja passível de ser aceito
pelas vertentes políticas em litígio. 22 Naturalmente. a vida política desperta
paixões e estimula comportamentos imoderados. sobretudo em momentos de
crise política. Apenas a intervenção imparcial do Supremo Tribunal Federal,
atuando sobre o litígio entre grupos antagônicos. pode conferir segurança à
defin ição do procedimento a ser adotado.23
n Convém recordar a defmição de Luhrnann para o conceito de ·'legitimação pelo
procedimento": "disposição generalizada para aceitar decisões de conreúdo ainda não
definido. dentro de certos limites de tolerância'' (LUHMANN, N. Legitimação pelo
procedimento, p. 30). Aceitando-se as premissas procedimentais, é possível se acatar um
resultado com cujo conteúdo não necessariamente se concorda: ··os procedimemos encontram
como que um reconhecimento generalizado, (. ..) e este reconhecimemo arrasta consigo a
aceitação e consideração das dedsões obrigatórias" (Ibid., p. 31).
23 A definição das regras do jogo democrático, notadamente em matéria de tamanha relevância
c.omo o processo de impeachmem, constitui papel que pode ser legitimamente desempenhado
pelo Supremo Tribunal Federal. Como alertou o Ministro Luís Roberto Barroso em sede
doutrinâria, "em paises de tradição democrática menos enraf=ada, cabe ao tribunal
constitucional funcionar como garamidor da estabilidade institucional, arbitmndo conflitos
entre Poderes ou entre estes e a sociedade civil. Estes os seus grandes papéis: resguardar os
valores fundamentais e os procedimentos democráticos, assim como assegurar a estabilidade

20
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-PARTE 2-

PREMISSAS TEÓRICAS E DOGMÁTICAS

2.1.

0

PROCESSO

DE

IMPEAC11MENT

COMO

INSTIT UIÇÃO

DO

PRESIDENCIALISMO. DISTJNÇÃO E TRE O TMPEACHMENT E A MOÇÃO DE
DESCONFIANÇA.

23.

O impeachmenf é um instituto típico do presidencialismo. Por meio

do processo de impeachment, apura-se a responsabi lidade político-administrativa
do Presidente da República pela prática de "crimes de responsabilidade'·. O
Presidente da República, eleito diretamente por miJhõcs de votos. pode ser
afastado do cargo e se tornar inelegível. Deve ter praticado conduta grave,
atentatória à própria Constituição Federal e definida pela legislação como "crime
de responsabilidade'·. Não justifica a decretação do impeachment a circunstância
de o Presidente perder apoio popular ou parlamentar. Como, no presidencialismo,
o Presidente é eleito diretamente pelo povo, a perda de seu mandato, por decisão
que não seja tomada pelo próprio povo, mas por representantes, apenas se
justifica em hipóteses excepcionais, previstas em lei compatível com a
Constituição.

24.

O instituto do impeachment é bem diferente do instituto da moção

de desconfiança. próprio do parlamentarismo. No parlamentarismo, o chefe de
governo é escolhido pelos próprios parlamentares, não diretamente pelo povo.
Ele responde politicamente perante os parlamentares. Se o elegem, é coerente
que possam substitui-lo sempre que sua atuação não corresponda ao que

inslilllcional"' (Barroso, Luis Roberto, Curso de direito constitucional contemporâneo: os
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo I Luís Roberto Barroso. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 429).
21
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consideram conveniente ou oportuno. Para substituir o chefe de governo - o \., ~b
primeiro ministro -. basta se aprovar uma "moção de desconfiança'·. As razões
para fazê- lo são simplesmente políticas. inexistindo qualquer parâmetro material
previamente estabelecido em que se deva fundamentar a reprovação. 2~

25.

o

Ministro

Roberto

BatToso,

defensor

do

chamado

·'semipresidencialismo·•!S, em cotúerencia proferida recentemente, distingue os
institutos do impeachment e da moção de desconfiança:

"Acho que deveríamos ter um modelo semt}Jresidencialista.
como é na França. em Porrugal. que é um sistema que rem
mecanismos institucionais de destituição de governo por
perda de apoio político mediante moção de desconfiança ou
outros meios. No modelo presidencialisw. não existe essa
forma inslitucion11/izada de destituição de governos que
perderam ctpoio político, só existe a fórmula do
impeaclunent. e o impeachment exige a prática de um crime
de responsabilidade. ''26
26.

André Ramos Tavares. em parecer exarado sobre a matéria,

também examina o pomo com precisão:

24
Convém. a propósito da moção de desconfiança , típica do parlamentarismo, lembrar o que
dispunha a Emenda Constitucional n. 4, de 1961, que instituiu entre nós o parlamentarismo. De
acordo com o seu artigo li , "Os Ministros dependem da confiança da Câmara dos Deputados e
serão exonerados quando éste lhe fõr negada.'' Jâ de acordo com o artigo 12. "A moção de
desconfiança contra o Conselho de Ministros, ou de censura a qualquer de seus membros, só
poderá ser apresentada por cinqüenta deputados no mínimo. e será discutida e 1•otada, salvo
circunstância excepcional regulada em lei. cinco dias depois de proposta. dependendo sua
aprovação do voto da maioria absoluta da Câmara dos Deputados." Como se observa, o que
estava em questão era a confiança politica. O Presidente, por seu turno, não podia ser afastado
mediante a aprovação de moção de desconfiança. De acordo com o artigo 4°, era necessária a
instauração de processo de impeachment, e isso só se justificava quando ocorresse a prática de
·'crimes funcionais".

~ 5 V. Luís Roberto Barroso. A reforma política: uma proposta de sistema de governo, eleitoral e

partidário para o Brasil. Revism de Direito do Estado 3:287, 2006.
26

http:ffwww.conjur.com.brf20 15-out-21/crise-oportunidade-semipresidencialismo-barroso.
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"O impeachment não é nem pode ser uma alternativa à
democracia eletiva, ou às políticas econômicas adotadas
por determinado Governo. Descontenramenro político com
a postura de algum Presidente da República, desilusão
com determinadas políticas econômicas (ou com políticas
públicas) e, igualmente. o esmorecimento de laços de
confiabílidade no projeto governamental (. ..) não ensejam
impeachment e dessas razões não se pode valer o
Congresso Nacional sem incursionar .firmememe, ele
próprio, em desvio grave à democracia e à Constituição.
Não se pode subverter nosso sistema para atender ao
desejo de fazer uso do (e instaurar o) voto de desconfiança,
típico de modelos parlamentaristas, mas completamente
descabido em nosso sistema. Utilizar essas razões para
pennitir a abertura do processo de impeacbment seria
atuar completamente à margem da Constituição. para
seguir exclusivame11te um voluntarismo que pode resvalar
facilmente para o autoritarismo ou para golpismos de
vários matizes''.

27.

Para impedir que o processo de impeachment se converta em um

procedimento ilegítimo de substituição discricionária de governantes eleitos.
dentre outros requisitos, é necessário q ue sua eventual instauração se dê
respeitando-se as garantias inerentes do devido processo legal. É no processo que
se apurará a prática de falta grave conu·a a Constituição. Do contrário, toda a
estabilidade do sistema presidencialista se corrói. Democracia no Brasil significa.
em grande parte, poder votar diretamente no Presidente da República. Pelo voto
direto, o povo foi às ruas pôr fim ao regime militar. O voto direto, secreto
universal e periódico é cláusula pétrea. prevista no artigo 60. § 4°, 11 , da
Constituição Federal.17

28.

O impeachment não pode oco1Ter de modo apressado. Deve se

processar adequadamente, de acordo com normas procedimentais previstas em
~1 Conforme salienta Jorge Miranda, o sufrágio é o direito polltico máximo, porque, através
dele, os cidadãos escolhem os governantes e. assim, direta e indiretamente, as coordenadas
principais de política do Estado (ou das emidades descentrali=adas em que se situem)" (Os
direitos políticos dos cidadãos na Constituição ponuguesa. Revista de Direito Constitucional c
Imemacional. Ano 15. n. 60, jul.-set./2007, p. 300-301 ).
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lei. Cuida-se de processo de natureza excepcional. Retirar do processo de

impeachmenr essa natureza, convertendo-o em moção de desconfiança, reduziria
a fundamentalidade que o voto popular possui em nosso sistema, abrindo
caminho para a vulgarização das soluções de ruptLLra com a normalidade
constitucional. Após 1988, o Brasil tem empreendido enorme esforço para
promover sua estabilização política e econômica. conferindo crescente seriedade
a suas instituições. Abrir mão da normalidade conquistada significaria retrocesso
que só poderia ser compensado pelo esforço de gerações.

2.2. NECESSIDADE DE RELErTURA DA LEI N. 1079/50 À LUZ DA CONSTITUIÇ..\0
FEDERAL DE 1988. A NOVA CONFORMAÇÃO CONSTIT UCIONAL DO fNSTITUTO
DO IMPEACHMENT. O JUÍZO DE AUTOR IZAÇÃO PROFERIDO PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS.

29.

Na história constitucional brasileira, tradicionalmente se atribuía à

Câmara dos Deputados, no processo de impeachmenl, a competência para
·'declarar procedente a acusação"'. Entendia-se que a função da Câmara era
proceder à acusação perante o Senado Federal. Nesse sentido, de acordo com o
rutigo 83 da Emenda Constitucional n. 1, de 1969. "O Presidente, depois que a

Câmara dos Deputados declarar procedente a acusação pelo voto de dois terços
de seus membros, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal, nos crimes comuns, ott perante o Senado Federal, nos de
responsabilidade:· No mesmo sentido, determinava o artigo 23. § 1°: "Se da
aprovação do parecer resultar a procedéncia da denúncia, considerar-se-á
decretada a acusação pela Câmara dos Deputados:· O Texto Constitucional
anterior havia seguido a redação tradicional no constitucionalismo brasileiro e,
com isso, recepcionado a Lei n.l 079, que, no tópico, conferia à Câmara dos
Deputados o papel de formular

·~ uizo

de acusação'·. A Càmara dos Deputados

..decretava a acusação'".
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30.

A Constituição Federal de 1988 adota sistemática absolutamente

diferente. O papel da Câmara não é mais formular a acusação. encampando
eventual denúncia que lhe tenha sido dirigida. É o de autorizar o processamento
da denúncia. A função da Câmara dos Deputados aproxima-se da que, no texto
originário da Constituição. deveria ser exercida pelas casas legislativas em geral
quando instadas a autorizar que um de seus membros respondesse a processo
judicial. A natureza da sua manifestação também era de autorização. A casa
legislativa autorizava o processamento. Mas caberia ao Judiciário processar e
julgar. A narureza de autorização da decisão hoje tomada pela Câmara é
confumada pelo teor literal do artigo 5 I, I, da Constituição Federal: ··compele

privativamente à Câmara dos Deputados: I - autorizar, por dois terços de seus
membros. a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da
Repúhlica e os Ministros de Estado'·.

31.

A

instauração.

que

pressupõe

a

realização

de juízo

de

admissibilidade (quem possui a competência para instaurar também possui para
não instaurar), fica agora a cargo do Senado Federal. Se o Senado decidir pela
instauração. de sua decisão resultará a grave consequência da suspensão do
Presidente da República de suas funções. Confira-se a redação do a1tigo 86, § I 0 ,
da Constituição Federal: "O Presidente ficará suspenso de suas funções: (.. .) !f-

nos crimes de responsabilidade. após a instauração do processo pelo Senado
Federal." Ao Senado Federal caberá não apenas julgar o Presidente da
República; caber-lhe-á também "processá-lo". É o que determina o artigo 52 da
Constituição Federal: " Compete privativamente ao Senado Federal: I- processar

e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade (. ..)".

32.

Trata-se de diferença fundamental. como observou o Ministro

Paulo Brossard, em livro clássico sobre o tema, na edição preparada após a
entrada em vigor da Constituição Federal de 1988:

25
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''Quando uma Constituição reproduz disposilivo da <~: ~
anterior, supõe-se ter abonado o entendimento doutrinário
e jurisprudencial firmado: quando diferente a formulação
do preceito. presume-se não ter sidn gr{l{uita a alteração,
salvo se meramente redacional. No que concerne à
competência da Câmara em relação ao processo de
responsabilidade, a Constituição de 1988 deixou de repetir
o que era tradicional na linguagem das nossas leis,
'declarar a procedência ou a improcedência da acusação·.
para dizer que a ela compete ·autorizar pelo ,·oto de dois
terços de seus membros. a inswuração do processo confl·a
o Presidente da República'. Pode parecer que o novo texto
não chega a discrepar dos anteriores, pois quem declara
procedente a acusação aworiza o seu curso e quem
autoriza a instauração do processo declara procedente a
acusação para esse fim. No entanto. a alteração não foi
apenas essa:
e11quanto ao Senado
competia,
tradicionalmente. julgar o residente nos processos de
responsabilidade, compete-lhe agora 'processá-lo e julgálo, e enquanlo a suspensão do exercício das funções
presidenciais resultava da declaração de procedência da
acusação pela Câmara, decorre ela agora da instauração
do processo pelo Senado. Em verdade. a Câmara perdeu
uma atribuição que lhe era historicamente reservada; seu
poder se assemelha ao que as Assembleias possuem em
relação ás imunidades parlamentares ".111
33.

Logo após o início da vigência da Constituição Federal de 1988. o

tema foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:

"1 - "impeachment" do Presidente da República: compete
ao Senado Federal processar e julgar o Presidente da
República nos crimes de responsabilidade (CF.. art. 52, 1;
art. 86, par. 1., li), depois de autorizada. pela Câmara dos
Depulados, por dois terços de seus membros. a instauração
do processo (CF.. art. 51, I). ou admilida a acusação (CF.,
art. 86). É dizer: o "impeachment" do Presidente da
República será processado e julgado pelo Senado. O Senado
e não mais a Câmara dos Depurados formulara a acusação
Ouízo de pronuncia) e proferira o julgamento (CF, ar/. 51, I;
art. 52, 1; art. 86. par. 1., li, par. 2.). 11. - No regime da
~ BROSSARD. Paulo. O impeachment. Aspectos da responsabilidade política do Presidente da

República. São Paulo: Saraiva. 1992. p. 7-8.
26
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Carta de 1988, a Câmara dos Deputados, diante da
denúncia oferecida contra o Presidente da República,
examina a admissibilidade da acusação (CF, art. 86.
'caput'). podendo, portanto. rejeitar a denúncia oferecida
na forma do art. 14 da lei 1079/50. ni-No procedimellfO de
admissibilidade da denúncia, a Câmara dos Deputados
profêre juizo polilico. Deve ser concedido ao acusado prazo
para defesa. defesa que decorre do principio inscrito no art.
5., LV. da Constituição, observadas, entretanto, as
limilações do fato de a acusação somente materializar-se
com a instauração do processo, no Senado. Neste, e que a
denúncia será recebida, ou não, dado que, na câmara
ocorre. apenas, a admissibilidade da acusação. a partir da
edição de um juízo político, em que a Câmara verificara se a
acusação é consistente, se tem ela base em alegações e
fundamentos plausíveis, ou se a notícia do fato reprovável
tem razoável procedência. não sendo a acusação
simplesmente fruto de quizílias ou desavenças políticas. Por
isso, será na esfera institucional do senado, que processa e
julga o Presidente da República, nos crimes de
responsabilidade, que este poderá promover as indagações
probatórias admissíveis. "19
34.

Como se observará mais adiante, se a Câmara deixa de formular a

acusação, para passar a fazer juizo de autorização, inúmeros aspectos do
processamento da representação de impeachment devem se alterar. Os deputados
deixam de exercer a função de acusadores para passar a verificar a pertinência de
a denúncia, depois, ser recebida e processada pelo Senado. A mudança foi tão
expressiva que se chegou a cogitar da própria revogação da Lei n. I 079/50.
Porém. o STF, no julgamento de mandados de segurança impetrados
relativamente a denúncias de impeachmenl apresentadas contra os presidentes
Sarney e Collor, entendeu que a revogação não teve lugar. Requer-se, na presente
ADPf, que o Supremo Tribunal Federal, leve a termo a necessária ·'filtragem
constitucional" da Lei n. 1079, adequando-a ao que estabelece a Constituição
Federal de 1988.

29 MS 21564, RelatorMin. Octavio Gallotti, Relator p/ Acórdão Min. Carlos Velloso, DJ 2708-1993.
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LUZ

J URJSPRUDÊNCIA DA CORTE I NTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

35.

O

alargamento da influência da jurisprudência das cortes

intemacionais de direitos humanos nos grandes debates jurídicos nacionais é um
fenômeno que se reproduz nas democracias constitucionais contemporâneas. e
que, no Brasil. já desempenha papel importante. A tendência cosmopolita que
parece permear a jurisprudência brasileira mais recente encontra conforto na
disciplina constitucional, que claramente sugere abertura do direito intemo ao
direito internacional. São especialmente relevantes. quanto ao tópico. os
parágrafos 2° e 3° do artigo 5° da Constituição Federal. 30

36.

A progressiva utilização dos precedentes da Corte lnteramericana

pelo Supremo Tribunal FederaJ tem revelado a tendência de abertura do direito
constitucional

brasileiro

ao

direito

intemacional,

sobretudo

ao

direito

internacional dos direitos humanos. Não se trata de vinculação da jurisprudência
nacional à internacional. Mas de diálogo. 31 O Ministro Roberto BruTOso, em
30

O tema é examinado, em voto, pelo Ministro Gil mar Mendes: "Ressalle-se, nesse sem ido. que
há disposições da Constiwição de 1988 que remetem o inté1pre1e para realidades normativas
relativamente diferenciadas em face da concepção 1radiciona/ do direito internacional público.
Refiro-me. especificamenre, o quatro disposições que sinalizam para uma maior abertura
constitucional ao direito intemaciona/ e, na visão de alguns, ao direito supranacional. A
primeira clausula consta do parágrafo tinico do art. 4o, que estabelece que a 'Reptíblica
Federmiva do Brasil buscará a integração econômica, politica, social e culhtral dos povos da
América Latina. visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações '. (. ..)A
segunda clausula é aquela constante do § 2o do ar1. 5o. ao estabelecer que os direitos e
garantias expressos no Constituição brasileira 'não excluem outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federati1•a
do Brasil seja parte'. A terceira e quarra cláusulas foram acrescentadas pela Emenda
Constitucional n. 45, de 8.1 2.2004, constantes dos §§ Jo e 4o do an 5o. que re=am.
respecril'amente. que ·os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois rumos, por três quintos dos
\'Oios dos respectivos membros, serão equivalemes as emendas constitucionais', e 'o Brasil se
submete à jurisdição de Tribunal Penal lmemaciona/ a cuja criação tenha manifestado
adesão., .. (Voto do Ministro Gil mar Mendes no julgamento do RE 466.343, DJ de 5.3.2009).
31
Como esclarece Daniel Sannento. "Embora. no ordenamento brasileiro. os conflitos
insuperáveis entre normas constitucionais e os tratados sobre direitos humanos - afora os
inco1porados na forma do art. 5': § 3~ CF - resolvam-se em favor da prevalência da
Constituição, cumpre ao intéJprete, antes de concluir no sentido da ocorrência da antinomia,
empreender um genuíno esforço de harmonização emre os blocos norma1ivos. Por isso. no
28
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estudo doutrinário. sem aderir à tese da vinculação ã jurisprudência da Corte
lnteramericana de Direitos Humanos, reconhece-lhe grande importância na
fixação da interpretação, pelos tribunais nacionais, das normas convencionrus.
Cuida-se do que a doutrina europeia denomina "eficácia de orientação" ou

"função normativa de condução". 31

37.

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos

consolidou-se no semido de que as garantias judiciais previstas no art. 8° da
Convenção Americana de Direitos Humanos 33 aplicam-se também ao processo
campo do Direiro Consrirucional comemporâneo, até mais importante do que definir a
hierarquia dos tratados internacionais é firmar a necessidade de recurso aos diálogos entre
fontes e cortes na campo hennenéwico." (SARMENTO. Daniel. Jmerpretação constitucional
cosmopolita. Jota, 14.04.2015).
;: Parecer publicado na Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. n. 65,
2010, p. 276-277. Esse dever de consideração consolidou-se na jurisprudência alemã, como
adverte Virgílio Afonso da Silva: ''Segundo o Tribunal Consrirucional alemão. as decisões da

Corte Europeia de Direiros Humanos não vinculam os Lribunais alemães. Isso.

110

entamo, não

fa= com que seja possivel imaginar que a questão se resume - ao contrario da que afirmei
acima - a uma questão binária (ou existe ou não existe vinculação). O problema é mais
complexo. Segundo o Tribunal ConstiTucional alemão, embora não haja vinculação formal
estrira. desconsiderar as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos não seria
compatível com a proteção dos direitos humanos e com o princípio do Estado de Direito. Nesse
senrido, não levar em consideração as decisões do Corte Europeia seria tão equivocado quamo
tentar aplicá-lãs direrameme. como se houvesse uma supremacia pura e simples das decisões
dessa corte em face das decisões dos rribunais nacionais. O valor das decisões da Corre
Europeia seria, segundo o tribunal alemão, sobretudo wn valor argumentativo. É claro que,
enquanto decisão judicial, ela vincula as partes envolvidas em cada caso concreto, mas apenas
no caso concreto. Para além dessa vinculação no caso concreto, o dever dos tribunais
nacionais é de levar em consideração, na medida do metodologicameme Sltstentá•·el, as normas
da Convenção Europeia de Direitos Humanos. na forma como a Corte Europeia as inte1prera.
Nesse sentido, pode-se afirmar que as decisões da Corte Europeia impõem sobretudo um ônus
argumenlativo, Em outras palavras: o bin6mio "vinculação vs. não-vinculação" entre
jurisdições não é suficieme para compreender o problema. Trata-se de uma questão de
vinculação argumentativa, isto é, trata-se de receber e reprocessar ideias supranacionais. Em
resumo: a integração pode existir {e, de fato, existe) ainda que não exisra uma vinculação
formal estrita às decisões supranacionais". Cf. Virgí lio Afonso da Si lva, Integração e Diá logo
Constitucional na América do Sul, In: Armin Von Bogdandy, Flavia Piovesan e Maricla
Morales Antoniazzi (coord.), Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurfdica na América
do Sul, Rio de Janeiro, ed. Lúmen Júris, 201 O.
Confira-se a redação do artigo s•: "Garamias Judiciais 1. Toda pessoa /em direito a ser
ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoál'el, por um juiz ou tribunal
competente, independenre e imparcial, estabelecida anteriormente por lei, na apuração de
qualquer acusação pena formulada comra ela, ou para que se determinem seus direitos ou
obrigações de natureza civil. trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda pessoa
acusado de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove
33

29
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de ímpeachment. No caso Tribunal Constitucional vs. Perú discutia-se a
legitimidade convencional do impeachment de três juízes da Corte Constitucional
do Perú. A Corte reconheceu a incidência das garantias do devido processo legal
previstas no art. 8° do Pacto de São José da Costa Rica. Na ocasião, adotou os
seguintes fundamentos:

68. E/ respeto a los derechos humanos constituye 1111 limite
a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o
funcionaria que se encuenlre en una situación de poder, en
razón de su carácter oficial, respecto de las demás
personas. Es, as!. ilícila, tOda forma de ejercicio de/ poder
público que viole los derechos reconocidos por la
Conrención. Esto es aw1 más importante cuando e/ Estado
ejerce su poder sancionatorio, pues és te no só/o presupone
la actuación de las autoridades con un total apego a! orden
jurídico, sino implica además la concesión de las garantias
mínimas de/ debido proceso a todas las personas que se
encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias
establecidas en la Convención.
69. Si bien e/ articulo 8 de la Convención Americana se
titula "Garantias Judiciales ". su ap/icación no se limita a
los recursos judiciales en sentido es1ricto, "sino e/
conjunto de requisitos que deben observarse en las
inslancias procesales" a efecto de que las personas puedan
defenderse adecuadamente ante cualquier ripo de acfo
emanado de/ Estado que pueda afectar sus derechos.

legalmeme sua culpa. Durante o processo, roda pessoa rem direito, em plena igualdade, as
seguintes garantias mínimas: a) direiTo do acusado de ser assistido graruitamenre por Tradutor
ou inwprete, se nào compreender ou não falar o idioma do jui=o ou tribunal; b) comunicação
previa e pormenori:oda ao acusado da acusação formulada; c) concessão ao acusado do tempo
e dos meios adequados para a prepararão de sua defesa; d) direito do acusado de defender-se
pessoalmente 011 de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se. livrememe
e em panicu/ar, com se11 defensor; e) direito irrenunciável de ser assislido por um defensor
proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação intema. se o acusado
não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo esrabelecido pela lei; f)
direito da defesa de inquirir as testemunhas prese/1/e no tribunal e de obter o comparecimento,
como testemunhas 011 peritos. de outras pessoas q11e possam lançar luz sobre os fatos; g) direito
de não ser obrigado a depor contra si mesma. nem a declarar-se culpada; e h) direito de
recorrer da sentença para jui:: ou tribunal superior. 3. A confissão do acusado só é valida se
feita sem coação de nenhuma tltJ/ureza. ./. O acusado absolvido por sentença passada em
julgado não poder& se submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 5. O processo penal deve
ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça."
30
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70. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que e/
citado artículo no especifica garantias mínimas en
materías que conciemen a la determinación de los
dereclws y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cua/quier otro carácter, e/ elenco de garantias mínimas
es1ablecido en e[ numeral 2 de! mismo precepto se aplica
también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias
e/ individuo tiene también e/ derecho, en general, ai debido
proceso que se aplica en materia penal.
71. De conformidad con la separación de los poderes
públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la
función jurisdiccional compete eminentemente a/ Poder
Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden
ejercer funciones del mismo tipo. Es decir. que cua11do la
Convención se rejiere a/ derecho de toda persona a ser
oída por un ''juez o tribunal competente " para la
"determinación de sus derechos'', esta expresiói.!.._e refiere
a cualquier autoridad pública, sea adm7'1frstrativa,
legislativa o judicial, que a través de sus res&iuciones
determine derechos y obligaciones de las personas. Por la
razón mencionada, esta Corte considera que cualquier
órgano de/ Estado que ejerza funciones de carácter
materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de
adoprar resoluciones apegadas a las garantias de/ debido
proceso legal en los términos de/ artículo 8 de la
Convención Americana.
[ ..]

75. Esta Corte considera necesario que se garantice la
independerzcia de cualquierjuez en 1111 Estado de Derecho
y, en especial, la de! juez constitucional en razón de la
naturaleza de los asuntos sometidos a su co11ocimie11lo.
Como lo seí'ia/ara la Corte Europea, la independencia de
cualquier juez supone que se cuente con un adecuado
proceso de nombramiento, con una duración establecida
en el cargo y con una garantía contra presiones externas.
[.J
77. En cuanto al ejercicio de las atribuciones de/ Congreso
para !levar a cabo 1111 juicio político, dei que derivará la
responsabilidad de un funcionaria público, la Corte estima
necesario recordar que toda persona sujeta a juicio de
cualquier na/Uraleza ante un órgano de/ Estado deberÓ
31

4097

4098

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

contar con la garantía de que dicho órgano sea
competente, independiente e imparcial y actúe en los
términos de/ procedimiento lega/meme previsto para e/
conocimiento y la resolución de! caso que se !e somete. H
No mesmo sentido, a Co11e se pronunciou no caso Baena Ricardo

38.

vs. Panamá, ocasião em que se afirmou o entendimento de que, apesar de o art.

8° do Pacto de São José da Costa Rica se intintlar "garantias judiciais", sua
aplicação não deveria se limitar ao âmbito judicial. Sua observância deveria
ocorrer ante qualquer tipo de ato do Estado que pudesse afetar os direitos dos
cidadãos. 35 Com maior razão esse entendimento é aplicável ao processo de

hnpeaclunent. do qual pode resultar não apenas uma grave afetação dos direitos
do ocupante do cargo, mas também a desestabi lização da própria instituição da
Presidêrda da República. com séria fragilização do princípio democrático.

•.
39.

Os Professores Juarez Tavares e Geraldo Prado, no parecer anexo,

examinam detalhadamente a jurisprudência das Cottes supranacionais.
34

http://www.corteidh.or.cr/docslcasos/articulos/Seriec_55_esp.pdf, acesso em 30/ 10/2015.

35

hnp://www.corteidh.or.cr/docslcasoslarticulos/Seriec_72_esp.pdf, acesso em 30.10.2015.
Nessa ocasião. a Corte afmnou: ·'J25. La Corte obsert·a que e/ elenco de garantias mínimas

eslablecido en e{ numeral 2 de/ artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes
mencionados en e/ numeral I de/ mismo artículo. o sea. la determinación de derechos y
obligaciones de orden "civil, laboral, fiscal o de cualquier olro carácter". Esta revela e/
amplio nlcance de/ debido proceso: e/ individuo tiene e/ derecho al debido proceso emendido
en los términos de/ artículo 8.1 y 8.2, tamo en materia pennl como en todos estos oll·os órdenes.
126. En cualquíer materia. inc/usi•·e en la laboral y la admínislrativa, la discrecionalidad de la
administracíón tiene limites infranqueab/es. siendo uno de ellos e/ respeto de los derechos
humanos. Es importante que la actuación de la admínistración se encuentre regulada, y esta no
puede invocar e/ orden príhlíco para reducír discrecionalmente las garantias de los
administrados. Par ejemplo. no puede la admínistración dictar actos administrath>os
sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantia de/ debido proceso. J27. Es 1111
derecho humano e/ ob/ener todas las garantias que permitan alcan=ar decisiones justas. no
estando la administracíón excluida de cump/ir con este deber. Las garantias mínimas deben
respetarse en e/ procedimiento administrativo y en cua/quier otro procedimiento cuya decisión
pueda ajectarlos derechos de las personas. [ ..} 129. Lajusticia, reali=ada a través de/ debido
proceso legal, como verdadero valor jurídícameme protegido, se debe garami=ar en todo
proceso discip/inario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que
no se aplican las debídas garantias de/ articulo 8 de la Convencíón Americana en e/ caso de
sanciones disciplinarias y no penales. Permitir/e a los Estados dicha ínterpretacíón equívaldria
a dejar a su libre voluntad la aplicación o no de/ derecho de toda persona a 1111 debido
proceso.
32
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especialmente da Corte lnteramericana de Direitos Humanos, sobre o processo de

impeachment. Sua conclusão é pela necessária aplicação das garantias inerentes
ao princípio do devido processo legal. Como consignaram, ·'Ao decidir pela

aplicação das garantias judiciais aos processos de impeachment a Corte
Interamericana de Direitos Humanos renovou o entendimento de que o princípio
democrático e o modelo republicano de controle do exercício do poder são
temas de direitos humanos e estão situados na esfera do inegociável".J6

40.

A construção jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos

Humanos, ao afirmar a necessidade de se respeitare m, também no processo de

impeachment, as ga ran tias processuais típicas do processo penal e do processo
administrativo sancionador. não é estranha à ordem constitucional brasi leira.
Entre nós. as garantias constitucionais do devido processo legal. do contraditório.
da ampla defesa e da presunção de inocência - típicos di reitos fundamentaiscompõem uma ordem objetiva de valores e condicionam a Interpretação de todos
os ramos do Direito, em especial dos processos estatais de caráter sancionador.
como inegavelmente é o processo de impeachmem. 31

3ó Cf.

parecer dos Professores Juarez Tavares e Geraldo Prado em anexo.

37

Sobre o ponto, mais uma vez o parecer dos Professores Juarez Tavares e Geraldo Prado:
"Mais que compreensível que o processo de impeachment esteja cercado de garantias. É
indispensável que assim o seja para assegurar sua validade jurídica e legitimidade política.
Como salienta o mesmo Balbuena Pérez o "processo político'' é, em primeiro lugar. um
"processo". Por isso. suo aspiração em configurar um disposi1i1•o garantista, democrá1ico,
legal e transparente. a reclamar a aplicação das garantias do processo administrativosancionador e do penal ~nsistentes na presunção de inocencia, audiência, defesa,
contraditório. prova, conhecimento das acusações, motivação das decisões, legalidade.
irretroatividade erc. ··(fi. 29 do parecer anexo).
33
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-PARTE3 VJOLAÇÕES ESPECÍ FICAS AOS PRECE ITOS FUNDAMENTAIS PERPETRADAS PELA
LEI N. 1079/50 OU POR SUA I TERPRETAÇÃO ANÔMA LA

3.1.

V IOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTJTUC IO AIS DA AMPLA DEFESA E DO

CONTRA DITÓRIO: DIREITO À DEFESA PRÉVl A EM TODAS AS FASES DO
PROCESSO DEJMPEACHMENT

41.

A exigência de manifestação da defesa antes da abertura do

processo sancionador não é novidade na ordem jurídica brasileira. 38 A partir da
Constituição vigente, o legislador ordinário passou a reconhecer que o acusado
tem o qireito a conhecer os termos da acusação e refutá-la ames da decisão pela
instauração da correspondente ação penal. A Lei n. 8.038/90, que regula,
inclusive. o processamento da ação penal ajuizada contra o Presidente da
República por crime comum, estabeleceu um rito processual voltado a
possibilitar que o acusado demonstre, de plano, a inconsistência da acusação.
evitando, com isso, a instauração de processo desprovido de viabilidade
jurídica.39

42.

Na sequência, outras leis - tal como a que reformou, em 2002, a

antiga lei de tóx icos - passaram a prever expressamente o direito à manifestação
pelo acusado antes da tomada de qua lquer dec isão acerca da viabilidade da

38

Antes mesmo da Constituição. o art. 514 do CPP já previa. em favor apenas dos funcionários
públicos, o direito à apresentação de defesa preliminar, cujo descumprimento. ademais, o STF
reconhecia como causa de nulidade absoluta da ação penal. Cf. STF, HC 95712, Relator Mio.
Ayres Britto, Primeira Tum1a, julgado em 20/04/20 IO. DJe-091 2 1-05-2010.

39

Confira-se a redação dos preceitos: Art. 4°: "Apresentada a denúncia ou a queixa ao
Tribrmal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta 110 prazo de quinze dias. §
1• - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do
despacho do relalor e dos documentos por este indicados". ( ...).•Art. 6°: "A seguir, o relator
pedirá dia para que o Ti"ibunal delibere sobre o recebimerlro. a rejeição da denúncia 011 da
queixa. 011 a improcedência da ac11sação, se a decisão não depender de owras provas. ··
34
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acusação.40 A última reforma do Código de Processo Penal criou a possibilidade
de apresentação de resposta prévia antes do recebimento definitivo da acusação. 41
Além disso. também nas ações de improbidade administrativa, o réu tem o direito
de apresentar resposta previamente à instauração do processo. Nos termos do art.
17, §§ 7" e 8°. da Lei n. 8.429/92. a defesa preliminar é o momento oportuno para
que o acusado indique elementos que afastem de plano a existência de
improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita.

Nesse sentido: "(...) A inobse1~>áncia do rito procedimental previsto na (revogada) Lei n•
10.40912002 configurava tfpica hipótese de nulidade processual absoluta. sendo-lhe ínsita a
própria idéia de prejui=o. eis que o não-cumprimemo do que de1erminava, então, o art. 38 do
diploma legislOJivo em causa comprometia o concreto exercício, pelo denunciado. da garantia
constitucional da plenitude de defesa. Precedentes. • Subsistência. na novíssima Lei de Tóxicos
(Lei n" I/.3.J3/2006. art. 55). dessa mesma fase ritual de contraditório prévio, com iguais
conseqüências jurídicas, no plano das nulidades processuais, se descumprida pelo magistrado
processan/e. - A r:xig~ncia de fiel obw~•áncia, por parte do Estçdo. das formçs processttais
estabelecidas em lei, notadamente quando instituídas em favor do acusado, representa, no
âmbito das persecuções penais, inestimável garamia de liberdade, pois o processo penal
configura expressivo instrumento constitucional de salvaguarda dos direitos e garantias
assegurados ao reu. Precedemes" (STF, HC 98382, Relator Min. Celso de Mello, Segunda
Tunua. julgado em 02106/2009, DJe-148 07-08-2009).
"0

' 1 Nesse sentido: "( ..) I. De acordo com a melhor dowrina, após a reforma legislativa operada
pela Lei 11.7/912008. o momento recebimento da den!Íncia se dá. nos termos do artigo 396 do
Código Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à
acusação, seguindo-se o juí=o de absolvição sumária do acusado ou processamento da ação
penal, tal como disposto nos artigos 397 e 399 da Lei Processual Penal. 2. A manifestação
sobre a absolvição .mmária no momento do recebimento da denúncia, ames mesmo da
apresentação de resposta à acusação pela defesa, contraria a devido processo legal, sendo
evidente o prejuizo ao paciente. que não teve as suas ra=ões previamente analisadas pela
magis1rada de origem. 3. Mesmo que após o oferecimento da resposw preliminar a Juí=a
singular pudesse mudar sua opinião e efetivamente absolver sumariamenTe o paciente, não há
dtí1•idas de que a sua man(festação precipitada por ocasião do recebimento da denúncia já
revela o sua convicção sobre a causa, do que se retira o evidente dano à defesa do acusado,
que viu negada a possibilidade de l1l0 absolvição sumária sem que fossem observados os
principias do comradi1ório e da ampla defesa, assegurados no artigo 396-A do Código de
Processo Penal. 4. Com a anulação do recebimento da denúncia, e considerando que os faros
ali narrados ocorreram entre agosto de /998 e junho de 2001; que ao paciente foram
impmados os deliras previstos nos artigos 172 e 288 do Código Penal, cujas penas máximas em
abstraio não ultrapassam -1 (quatro) anos; e que restou anulado o primeiro marco interruptivo
da prescrição, tem-se que esta se operou em junho de 2009. 5. Ordem concedida para anular a
decisão de recebimento da denúncia, declarando-se, de oficio, a extinção da punibilidade do
paclente. pois reconhecida a prescrição da pretensão punitivo estatal." (STJ, HC 153.751/SP.
Rei. Ministro Jorge Mussi, Quinta Tunna,julgado em 13/03/2012, DJe 30/03/2012).
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Percebe-se, com clareza, que o legislador ordinário, após

promulgação da Constituição Federal de 1988. inspirou-se na versão atualizada
da garantia do contraditório. para franquear ao acusado- tanto nas ações penais
quanto nas cíveis sancionadoras- o direito â apresentação de defesa preliminar.
A propósito, os Professores Juarez Tavares e Geraldo Prado assinalaram:

51. Além da conclusão um tanro evidente de que o
enquadramellfo proposto pela Corte f111eramericana de
Direitos Humanos constitui obstáculo in.~lransponível ao
propósito de promover o processo de impeachment com
base em regras do Regimemo lntemo da Câmara dos
Deputados - o~ieção que se ltadu: na Súmula Vinculante
46 - e não em lei obediente à resen;a de lei adequada.
outras conclusões decorrem da mesma fonte e definem os
critérios de inte1pretaç/io e aplicação da Lei n° 1.079150:
1. A estrutura acusatória do processo de impeachment
presume instáncias distintas e se orienta pela presunção de
inocência;
2. Por isso e porque se trata de procedimemo que pode
resultar na ''interrupção de um mandato presidencial
legitimado pela vontade popular manifestada em sufrágio
universal", não cabe seja i11swurado com base em notícia
crime man((estamenre improcedente; 42
3. O exame da manifesta improcedência configura análise
de justa causa para o processo político e. portanto,
cingindo-se à cognição não exauriente que está a cargo do
Preside11te da Câmara dos Deputados, ainda assim de1•e
cumprir a função garantista de filtro e não deve ser
admitida imputação por faro que, em tese, não constitui
infração política:
4. O dever de assegurar ao Presidente da República o
direito à audiência prévia ao despacho de processamento
do pedido de impeachment pelo Presidente da Câmara dos
Depurados, ames da eleiçcio da comissão especial, caso a
denúncia não seja rejeitada liminarmente pelo Presidente
da Casa - aplicando-se a regra do arJ. 4° da Lei n°
8.038/1990. A filtragem constitucional da Lei n" ).079150
impõe seja ela, no aspecto atinente ao exercício do direito
de defesa (e audiência). aplicada consoanre os termos da
lei posterior que garante ao acusado a aprecit1ção de suas
"2

Neste sentido: Ag. Reg. em Mandado de Segurança n• 30.672 DF. Relator Min. Ricardo
Lewandowski. Tribw1al Pleno. Decisão proferida em 15/09/11.
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razões antes da emissão de juízo de admissibilidade, ainda
que provisório. do acusação. A Lei Federal n" 8.038/90
cumpre este papel de integração porque lwela de modo
~(étivo o direito de d~(esa do Presidente, que igualmente
cof!figura garantia do regime republicano-representativo;
44.

A Lei 1.079/50 prevê que o recebimento da denúncia pelo

Presidente da Câmara dos Deputados impl ica a constituição da comissão especial
incw11bida de produzir provas (art. 20), ouvir os representantes dos partidos (art.
2 1), discutir o relatório p roduzido (art. 22), realizar dil igências adicionais (§ I 0
do a1t. 22), ouvir o denunciado (§ 1° do art. 22) e, ao final, deliberar sobre a
procedência ou improcedência da denúncia (§ 2° do art. 22). lsso mostra que. a
partir do momento em que o Presidente da Câmara recebe a denúncia, o processo
de impeachment já rem existência no plano político e material, a inda que sua
instauração forma l só ocorra posteriormente, no Senado. Uma vez que o
Presidente da Câmara admita realizar o processamento da denú ncia, passa-se a

instruir a acusação e a discutir a sua viabilidade.
45.

O fato de a Câmara dos Deputados receber a denúnc ia e iniciar o

processamento do feito- com todas as consequências no âmbito da produção de
provas e da participação defensiva do Presidente da República- já constitui fator
de grave petturbação da estabil idade do mandato presidencial. Para se preservar o
eq uilíbrio institucional. deve-se reconhecer a gravidade jurídica do ato de
receb imento da acusação pelo Presidente da Câmara dos Deputados, o que leva à
exigência de apresentação de defesa prévia. Nesse sentido, vale destacar a
expressiva passagem do voto do Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento do

MS 20.941:
..Cuida-se de abrir um processo, de imensa gravidade, é
um processo cuja abertura, por si só. significa uma crise.
Então nega-se ao Presidente da Câmara saber se o fato,
em rese, é crime de responsabilidade? Se a denúncia, na
linguagem do meu saudoso conterrâneo Orozimbo Nonato,
é ou não uma criação mental da acusação? Se a
documentação, que, segundo a lei, deve comprovar a
37
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denúncia, pelo contrário, não prova a inexistência do
crime de responsabilidade? ( .. ) O que entendo é que não
se pode reduzir o seu papel à verificação burocrática, que
se pretende. É à alta autoridade do Presidente da Câmara
dos Deputados que se confiou a decisão liminar num
processo que, já na segunda fase. irá a Plenário para a
eleição de uma comissão {. ..) "43
46.

Ao julgar o MS em que esse voto foi proferido (MS 20.941), o

Supremo Tribunal Federal decidiu que. ao Presidente da Câmara dos Deputados.
não cabe apenas a verificação das formalidades extrfnsecas e da legitimidade de
denunciantes e denunciados, devendo também promover a rejeição imediata da
acusação patentemente inepta. No mesmo sentido. sobre a natureza da decisão
preliminar do Presidente da Câmara, convém citar precedente de 201 1, da lavra
do Ministro Lewandowski:

"I - Na linha da jurisprudência firmada pelo Plenário
desta Corte. a competência do P;·esidente da Câmara dos
Deputados e da Mesa do Senado Federal para
recebimento, ou não. de denúncia no processo de
impeachmeut não se restringe a uma admissão meramente
burocrática, cabendo-lhes. inclusive. a faculdade de
rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemellfe
inepta ou despida de justa causa. (. ..) . " 44
47.

Se é assim, quando o Presidente da Câmara antever a possibilidade

de receber a denúncia. pela plausibilidade dos termos em que foi vazada. deve
reconhecer ao denunciado o direito de responder os termos da acusação que lhe é
dirigida antes da abertura do processo perante a Câmara dos Deputados. A
plenitude de defesa exige que se conceda ao acusado a oportunidade de se
contrapor à acusação antes mesmo da instauração do processo. Aplica-se à
hipótese o que prevalece para todo o processo penal e o processo administrativo

,3

STF, MS 2094 1, Relator Min. Aldir Passarinho. Relator p/ Acórdão: Min. Sepúlveda
Pertence. Tribunal Pleno, julgado em 09/02/ 1990. DJ 31-08-1992.

"" STF, MS 30672 AgRIDF, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento 15/09/2011, DJe-200
18-10-2011.
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sancionador em geral. Convém citar o que decid iu o STF na esfera do processo
penal. em acórdão da lavra do Ministro Ayres Britto:

Tal como assinalei ao votar no HC 96.864, reda1or para o
acórdão o Ministro Marco Aurélio (cuja discussão se
assemelha ao caso dos awos), a ausência de oportunidade
para o oferecimento da resposta preliminar na ocasião
legalmente assinalada revela-se incompatível com a pureza
do princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório. mormente em matéria penal. É como dizer: a
falta do alegado requisito da defesa preliminar à decisão
judicial quanto ao recebimemo da denúncia, em processo
penal que se marca pela garantia constitucional da ampla
defesa e do conh·adiFórío, é vício de natureza insanável. A
ampla defesa é transformada em curta defesa, ainda que
por um instante, e já não há como desconhecer o
automático prejuízo para a parte processual acusada; pois
o fato é que a garantia da prévia defesa é instituída como
possibilidade concreta de a pessoa levar o magistrado a
não receber a denúncia ministerial pública. Vale dizer, sem

a oportunidade de se contrapor ao Ministério Público
quanto à necessidade de instauração do processo penalobjetivo da denúncia do Ministério Público -, a pessoa
acusada deixa de usufruir da garantia da plenitude de
defesa para escapar à pecha de réu em processo penal. O
que traduz, por modo automático, prejuízo processual
irreparável. pois nunca se pode sttber que efeitos
produziria na subjetividade do magistrado processante a
contradita do acusado quanto ao próprio juízo de
recebimento da denúncia ministerial pública.45

48.

Os

impeachment.

46

mesmos

argumentos

são

aplicáveis

ao

processo

de

O acusado deve contar com a possibilidade concreta de, por meio

da contraposição prévia de argumentos, levar o Presidente da Câmara dos

•s STF, HC 95712, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Tum1a.ju lgado em 20/04/2010, DJe-091
21-05-2010.
.o6 Para o Ministro Sepúlveda Pertence, "as Casas do Congresso Nacional exerçam jurisdição.
verdadeira jurisdição, quando, nos limites materiais que lhe demarcam a Constituição,
processam e j ulgam as acusações dos chamados crimes de responsabilidade." (STF, MS

21.564). Mas ainda que assim não fosse, e o processo de impeachment possuísse natureza
político administrativa, as garantias do devido processo legal deveriam ser aplicadas.
39
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\
Deputados a não receber a denú ncia. 47 Note-se que essa conclusão pode ser
extraída da própria garantia constitucional da ampla defesa (art. 5°, LTV e LV).
que se aplica, sem dúvida, ao processo regido pela Lei n. 1.079/50. É necessário
conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 19 da Lei n. 1.079/50 -

··Recebida a denúncia. será lida no expediente da sessão seguime e despachada
a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva
proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma. " para fixar o entendimento de que o recebimento da denúncia referido no
dispositivo legal deve ser precedido de defesa prévia do acusado. devendo o
Presidente da Câmara abrir-lhe a oportunidade para manifestação.

49.

Deve se superar essa lacuna inconstitucional da Lei n. 1079,

aplicando-se à hipótese. por analogia. o disposto no a1tigo 4° da Lei n. 8038, que
determina a abe1tura de prazo de quinze dias para que o acusado possa se
manifestar previamente nas ações penais originárias processadas perante o STF e
o STJ. Se o Pres idente da Repúbl ica, quando processado pela prática de crime
comum, perante o Supremo Tribunal Federal. tem direito à defesa prévia, a ser
exercido em 15 dias, não há razão para não poder exercê-lo também, no mesmo
prazo. perante o Presidente da Câmara. Se mesmo os magistrados do Supremo
Tribunal Federal, cujo desenho institucional estimula a formulação de
julgamentos imparciais, afastados dos litígios políticos. devem observar essas
7
Essa analogia com o recebimento da denúncia no campo pena l já estava presente no voto
proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento do MS 20.94 1: ·•Entendo que cabe
ao Presidente da Câmara dos Deputados receber ou rejeitar a denúncia. Com as 1·énias ao
eminente Patrono dos impetrames. meu caríssimo Mestre Faoro, este recebimento não é um
mera recebimento burocrático, um alo de protocolo: é recebimemo. na extensão que tem- e, aí
acolho as premissas da maioria, que entende que isto é uma denúncia -. do recebimento de
uma denúncia. ·· (Cf. STF. MS 2094 1. Relator Min. Aldir Passarinho, Relator p/ Acórdão: Min.
Sepulveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 09/0211990, DJ 31-08-1992.) Também nessa
linha o voto do Ministro Paulo Brossard: ··à semelhança do Juiz que pode r~ieitar uma
denúncia, ou wna inicial, o Presidente da Câmara também pode. O Presidente da Câmara não
é um autômato. O Presideme da Cámara tem uma amoridade que é inerente à sua própria
Investidura, tem o dever de cumprir a Constituição, as leis em geral, e o Regimento. em
particular que é lei específica. Se bem ou mal enlendeu de determinar o arquivamento ... (.. .)A
questão, para mim, está em saber se a autoridade que indeferiu, ou determinou o arquivamento
da petição, tinha poder para fa:ê-lo. Minha resposta é afirmativa. (..) Ele exerce singular
magistratura. (. ..) ".
•
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normas procedimentais. concedendo ao Presidente da República a oportunidade
de oferecer defesa prévia, não há razão para que a mesma defesa também não
possa ser oferecida perante o Presidente da Câmara ou perante a mesa do Senado
Federal.

3.2.

VIOLAÇÃO À

RESERVA

DE

LEI

ESPEC IAL:

IMPOSSIB ILIDADE

DE

APL ICAÇÃO DO REG IMENTO fNT ERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

50.

A Constituição criou ··reserva de lei especial" para a defiJJição das

normas incidentes sobre processo de impedimento: "Esses crimes serão

definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento "
(parágrafo único do a11. 85). Por essa razão, o Ministro Roberto Barroso, há
quase duas décadas, defendeu o caráter juridicamente vinculado dos aspectos
processuais do impeaclunent. 4s Como recentemente ressaltou o Ministro Teori
Zavaski, ··São questões cuja estatura constitucional fica especialmente realçada

pelo disposto no parágrafo único do art. 85 da Constituição Federal, que
submete a cláusula de reserva de 'lei especial' não apenas a definição dos
crimes de responsabilidade do Presidente da República, como também o
estabelecimento das correspondentes 'normas de processo e julgamento '. 49 São
dois os significados principais do pru·ágrafo único do attigo 85:

a)

apenas lei em sentido estrito pode estabelecer normas

sobre o processo de impeaclunent, excluindo-se, pottamo, a
possibilidade de os

regimentos

internos

das casas

legislativas disciplinarem a matéria;

' 8 BARROSO, Luís Roberto. Aspectos do processo de impeachmem - Renúncia e exoneração
de agente poli ti co - Tipicidade cotmitucional dos crimes de responsabilidade, Revista ForeiiSe,
volume 344, out-dez 1998, p. 287. Rio de Janeiro.
49

MS 33837 MC. Relator Min. Teori Zavascki, julgado em 12/ 10/2015, DJe-206 15/ 10/2015.
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b)

a lei deve ser específica, de modo que as

\{

devem constar de um único veículo legal, ou seja, (b. 1) de
urna lei que não trate de outros temas e que (b. 2) seja
abarcante de toda a matéria.

As funções normativa. administrativa e jurisdicional são exercidas.

em maior ou menor extensão. pelos rrês Poderes da República. A despeito dessa
constatação. o princípio da separação de poderes. tal como concebido e
concretizado pelo STF, envolve, como conteúdo mínimo de normatividade, o
estabelecimento de campos deümitados de competência exclusiva de cada Poder.
Tais reservas de competência funcionam como elementos garantidores da
harmonia entre os Poderes (art. 3° da Constituição).so A referida reserva de lei
especial é um importante limite para o exercício da competência legislativa para
processar e julgar o Presidente da República por crime de responsabilidade.

52.

,
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regras '-,:' · - ~

procedimentais aptas a reger o processo de impeachment

51.

, .•.•

''J

Enquanto o regimento interno da Câmara de Deputados é elaborado

exclusivamente pela própria Câmara. no exercício de competência privativa. nos
tennos do artigo 51 da Constituição Federal. a Lei que trate do impeachment
deve ser lei em sentido formal. resu ltando de de liberação de que participem não
apenas os deputados federa is, mas também os senadores e o Presidente da
República, que pode sancionar ou vetar o projeto aprovado nas casas legislativas.

50
A jurisprudência do STF tem contribuído para a fixação das reservas constitucionais de poder.
como se colhe, a título de exemplo, dos seguintes precedemes: i) sobre a reserva de jurisdição
(MS 23642, Relator Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado em 29/11 / 2000. DJ 09-03 2001 e RE 461366, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 03/08/ 2007. DJe
04-1 0-2007; i i) sobre a reserva de lei em sentido formal ou reserva de Parlamento (ADl 3306.
Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/ 201 1, DJe 06-06-2011 e RE
426491 AgR. Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 0810212011,
OJe 09-03-20 11); iii) sobre a reserva de Administração (ADL 3343, Relator Min. Ayres Britto,
Relator p/ Acórdão: Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. julgado em Ol/09/2011 , DJe 21 -11-2011 ;
RE 302803, Relator 'lvlin. Ellen Gracie, Segunda Tum1a, julgado em 01/0212005. DJ 25-02- e
ADI 2364 MC, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 01 /08/2001, DJ 14·122001).

42
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No processo de elaboração da lei em sentido formal, o próprio Presidente da
República participa.

53.

O regimento interno da Câmara deve tratar de matérias interna

c01poris. A participação do Senado e do Presidente da Repúbl ica no processo

legislativo não seria requerida. Mas, na hipótese, se requer, tendo em vista a
gravíssima repercussão que o procedimento pode produzir na relação entre os
poderes da União e na própria estabilidade institucional do País. 51

31
A esse propósito, deve-se considerar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
acolhe a distinção entre resen·a de lei em sentido estrito e reserva de norma: Tome-se o
enunciado do preceito: ninguém será obrigado a fa=er ou deixar de fa=er alguma coisa senão
em virtude de lei. Ora, há visível distinção entre as seguintes situações: (i) vinculação às
definições da lei; (ii) >·inculaçào às definições decorrentes - isto é, ]v:adas em virrude dela-

de lei. No primeiro caso eswmos diante da reserva de lei: 110 segundo, em face da "resen·a de
norma .. (norma que pode ser tanto legal quanto regulamentar; ou regimental) Na segunda
situação. ainda que as definições em pauta se operem em atos normath·os não da espécie
legislativa - mas decorrentes de previsão implícita ou explícita em lei -- o princípio estará
sendo devidamente acatado. No caso, o principio da legalidade expressa reserva de lei em
termos relati11os (= reserva de norma), ra=ão pela qual não impede a atribuição, explícita 011
implícita, ao Executivo e ao Judiciário. para, no exe1·cício de jimção normativa. definir
obrigação defa=er e não.fa=er que se imponha aos particulares- e as vincule. Voltando ao
artigo 5", li do tru.1o constitucional, l'erificamos que, nele, o princípio da legalidade é tomado
em termos relativos. o que indu;; o conclusão de que o devido acatamento lhe eswrá sendo
conferido quando -- manifesta. explicito ou implicitamente, atribuição para tanto - ato
normativo não legislativo, porém regulamentar ou regimental, definir obrigação defa=er ou de
não fazer alguma coisa imposta a seus destinatários. Tanto isso é verdadeiro - que o
dispositivo constitucional em pauta consagra o princípio da legalidade em lermos apenas
relativos- que em pelo menos três oportunidades (isto é, no artigo s•, XXXIX, no artigo 150, 1
e no parágrafo único do artigo 170) a Constituição retoma o princípio, então o adotando em
termos absolutos: não ha1·erá crime 011 pena, nem tributo, nem exigência de autori=ação de
órgão público para o exercício de atividade econômica sem let; aqui entendida como tipo
especifico de ato legislativo. que os estabeleça. Não tivesse o mtigo 5°, li consagrado o
princípio da legalidade em lermos somente relativos e razão não haveria a justificar a sua
inserção no bojo da Constituição. em termos absolutos, nas hipóteses referidas. Di:endo-o de
outra forma: se há 11111 princípio de reserva de lei - - ou seja, se há matérias que não podem ser
reguladas senão por lei-- evidente que das excluídas a essa exigência podem tratar, sobre elas
dispondo, o Poder Executivo e o Judiciário, em regulamentos e regimentos. Quanto à definição
do que está incluído nas matérias de reserva de lei, há de ser colhida no texto constitucional;
no que conceme a essas matérias não cabem regulamentos e regimentos. Inconcebível a
admissão de que o texto constiwcional contivesse disposição despicienda - verba cum effectu
sunt accipienda " (STF, HC 85060, Relator Min. Eros Grau, Primeira Tum1a, julgado em
23/09/2008, DJe 12-02-2009).
43
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54.

A definição das normas de processo e julgamento do impeachment "···... ~~

do Presidente da República constitui típica reserva de lei em sentido absoluto. 52
A reserva de lei criada pela Constituição quanto às normas de processo e
julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade constitui
óbice intransponível à criação regimental de normas procedimentais. Apesar da
recente revogação da decisão proferida pelo Presidente da Câmara dos
Deputados na Questão de Ordem n. I 05/2015. permanecem em vigor as normas
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que dispõem sobre o
procedimento de impeachment.

55.

Incide na hipótese a reserva de lei especial, segundo o qual o rito

deve estar definido em uma lei específica. não em uma multiplicidade de
diplomas legais e regimentais. Como consigna a Ministra Cárn1en Lúcia. ao
examinar a regra contida no art. 85 da CF, ''tem-se que somente lei especial

votada pelo Congresso Nacional, logo. nacional, pode fixar regras processuais e
de julgamento para punir os autores de crimes de responsabilidade". 53 Na
mesma oportunidade. a Ministra destacou que ·•a lei nacional especial a que se

refere o parágrafo único do art. 85 da Constituição da República é a Lei

11.

1.07911950 ".
56.

É certo que a própria Lei n. 1079, em seu artigo 38, prevê que, no

julgamento do Presidente da República, poderia ocorrer a aplicação subsidiária
dos regimentos internos da Câmara e do Senado Federal. bem como do Código
de Processo Penal. O preceito, porém, está em contradição com o que determina
o parágrafo único do artigo 85 da Constituição Federal. que institui. para o
processo de impeachment. a regra da reserva de lei específica. As únicas normas

Podem-se identificar pelo menos outras três reservas de lei em sentido absoluto: não haverá
crime ou pena (artigo 5°, XXXIX), nem tributo (artigo 150, 1), nem exigência de autorização de
órgão público para o exercício de atividade econômica (parágrafo único do artigo 170) sem lei,
aqui entendida como tipo específico de ato legislativo, que os estabeleça.

Sl

53

STF, ADI 4792. Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12/02120 15.
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aptas a regular o processo de impeachment são as constantes da Lei n. 1079 e da
Constituição Federal. 54 Por essas razões, requer-se seja declarada a ilegitimidade
constitucional (não recepção) das expressões "regimentos internos da Câmara
dos Deputados e do Senado federal", constantes do art. 38 da Lei n. 1.079/50

3.3. V IOLAÇÃO À RESERVA DE LEI ESPEC IAL: FORMAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DA COMISSÃO ESPECIAL EM DESCONFO RMIDAOE COM A LEI N. 1.079/50

57.

Seguindo a mesma linba de raciocínio do tópico anterior - segundo

o qual a definição das normas de processo e julgamento do impeadlment do
Pres.idente da República constitui típica reserva de lei especial - . impõe-se
assinalar que a Câmara dos Deputados, por meio de seu regimento interno,
extrapolou os limites da Lei n. 1.079/50 também ao dispor sobre a formação e
funcionamento da comissão especial instituída naquela Casa Legislativa para
instruir e debater a acusação.

58.

A despeito da tentativa de adaptação da Lei n. 1.079/50 à

Constitu ição promovida em sede de controle difuso de constitucionalidade no
ano de 1993 (MS 21.564), convém se delimitar, agora em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, o âmbito material da reserva legal inscrita no
parágrafo único do art. 85 da Constituição. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal tem afitmado a inconstitucionalidade da chamada delegação
/egis/a/iva externa, o que significa dizer que o legislador não pode abdicar de sua

competência institucional para permitir que outros órgãos do Estado produzam a

54 Como será esclarecido adiante, outras normas processuais só podem ser utilizadas, por
analogia, como parâmetro para aplicar diretamente a Constituição, suprindo-se a eventual falta
de regulamentação.
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norma que. por efeito de expressa reserva constitucional, só pode derivar de fonte
parlamentar.55

59.

A Constituição não deixou espaço para cada Casa Legislativa

federal normatizar, por meio de seus regulamentos, os aspectos processuais do

impeachment. Ao contrário, estabeleceu que somente a lei especial pode regular
essa categoria temática. Essa reserva legal não pode ser afastada pelo simples
fato de ter sido modificada a competência da Câmara dos Deputados - que era de
órgão de acusação e passou a ser de autorização do processamento.

60.

Disso decorrem. pelo menos. duas consequências diretas: (a)

padece de grave ilegitimidade constitucional a adoção, relativamente ao parecer
preliminar da Comissão Especial para o recebimento da acusação, o
procedimento fixado no art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, por diferir do previsto nos arts. 2 1 e 22 da Lei n. 1.079/ 195056; (b)
padece de grave ilegitimidade constitucional o preenchimento das vagas da
comissão especial por representantes dos blocos parlamentares, por destoar do
que determina o art. J 9 da Lei n. 1.079/ 1950, que prevê o seu preenchimento por
representantes de todos os partidos. A preferência pelo uso de regras do
regimento interno da Câmara em detrimento das disposições legais viola a
cláusula constitucional de reserva legal quanto ao tema. como bem ressaltaram
Juarez Tavares e Geraldo Prado:

40. A posição acolhida na súmula vinculante. referendada
pelos Min. Rosa Weber e Teori Zavascki, do Supremo
ss STF, AD11296 MC, Relator Min. Celso de Mello. Tribunal Pleno, julgado em 14/06/ 1995,
DI 10-08-1995. No mesmo sentido: ADI 1945 MC, Relator Min. Octavio Gallotti. Relator p/
Acórdão: Min. Gi lmar Mendes, Tribuna l Pleno, julgado em 26/05/2010, DJe-047 14-03-2011.
56

Não há razões suficientes para afastar o procedimento previsto nos artigos 21 e 22 da Lei n.
1.079. A nova função constitucional imputada à Câmara dos Deputados em nada contrasta com
o rito procedimental. A competência para autorizar o processamento do Presidente da República
não impede que o procedimento - dotado de certa complexidade - seja capaz de conferir
proteção eficaz ao mandato presidencial.
46
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Tribunal Federal, e pelo Professor Luís Roberro Barroso
exprime a opinião pacífica dos juristas brasileiros de que
não cabe ao Presidente da Câmara dos Deputados,
tampouco está inserido no âmbito normativo dos
regimentos internos das Casas do Congresso, o poder de
definir o procedimento a ser adotado no caso de
impeachment do Presidente da República. Como é possível
extrair das lições de Barroso, neste aspecro vigora a
chamada reserva de lei qualificada ou proporcional,
justamente porque, à semelhança das restrições ao
exercício de direitos fundamentais , a pretensão deduzida
no processo de impeachment consiste em afetação do
princípio democrático em uma de suas principais facetas.
Ingressa-se aqui, como salientado, na esfera do
"indecidível".
41. A lei reitora da matéria é a n° 1.079. de lO de abril de
1950, a ser aplicada em consonância com as regras
constitucionais específicas já referidas neste parecer. A
Questão de Ordem n° 105/2015, resolvida de modo
singular pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
ensejou ao Presidente da citada Casa. sob a forma
incabível de dúvida, estabelecer ele próprio o rito e definir
práticas para o juízo político, em detrimento da segurança
jurídica do sistema democrárico. Análise distanciada do
episódio ocorrido na Sessão de 24 de setembro de 20 I 5, na
Câmara dos Deputados, parece confirmar a tese dos
cientistas políticos mencionados ao longo deste estudo:
regras constitucionais e legais são sistematicamente
ignoradas ou violadas em favor do propósito de fazer
avançm· um julgamento que não se desenvolva conforme
parâmetros das "regras do jogo" próprias do
impeachment.
42. (...) Da mesma forma. a decisão pretende impor ritmo
acelerado ao procedimento, em particular no que conceme
ao parecer preliminar de Comissão Especial (a/'1. 218 do
Regimento Intemo) em detrimento daquele estabelecido
nos arrs. 21 e 22 da lei de regência, supostamente porque
'·a Casa, ao aprovm· as alterações no art. 218 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, buscou
assimilar ao texto do Regimento os dispositivos legais que
ainda encontravam aplicabilidade sob o pálio da
Constituição de 1988, razão pela qual é nesse dispositivo
que a Presidência buscará amparo para a definição do rito
de apreciação da admissibilidade de eventual denúncia por
47
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crime de responsabilidade em desfavor do Presidente da
República. " Releva acrescentar que a despe iro de regra
especifica- arr. 19 da Lei n° 1. 079150 - qr<e visa presen•ar
a representatividade partidária e a proporcionalidade da
Cámara dos Deputados na comissão especial a ser eleita
para a emissão de parecer, a deciscio da questão de ordem
abre espaço para representantes de "blocos partidários··.
61.

O procedimento previsto nos arts. 20, 21 e 22 da Lei n. 1.079 conta

com as seguintes etapas: (a) a comissão especial apresentará. em primeiro lugar,
parecer sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação: (b) o
parecer será discutido (art. 20 e 21) e votado pelo Plenário; (c) em se decidindo
que a denúncia será objeto de deliberação, abrir-se-á a instrução; (d) findas as
diligências, a comissão proferirá parecer sobre a conveniência de se autorizar ou
não a posterior instauração do processo de impeachment no Senado (§ 2° do art.
22); o parecer será objeto de deliberação no Plenário (art. 23). Isso significa que
haverá duas votações no Plenário. A primeira versará sobre a plausibilidade da
acusação; a segunda será a votação fina l na Câmara, da qual resultará a
autorização para processamento do Presidente da República.

62.

Quanto ao exjgido para as deliberações levadas a efeito pelo

Plenário da Câmara dos Deputados, deve-se aplicar o disposto no artigo 86.

caput, da Constituição Federal, que detemuna a observância da maioria
qualificada de 2/3. Não recepcionada, portanto, a maioria absoluta prevista no
artigo 81 da Lei I 079/50. Cuida-se de violação. digamos, ·'chapada'· ao que
determina a Constituição Federal, não se demandando

maior esforço

argumentativo para se comprovar a sua revogação.

63.

A maioria qualificada de 2/3 deve ser exigida mesmo para o Jufzo

de admissibilidade previsto nos artigos 20 a 22. O quórum qualificado é uma
decorrência do princípio democrático e do princfpio da separação de poderes.
Apenas uma maioria parlamentar realmente expressiva pode revogar o mandato
popular e veicu lar uma interferência tão incisiva de um poder sobre outro. Como
48

~· ;fQ
·:J ,çfi...;\ ~I
·J "flJDU i :
. 2..::il.Q

--·}

'<t' ·:-~_' ···"

•,.,

'·~~: :.

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

403~
.

~ressaltou

a Ministra Cármen Lúcia a propósito do modelo constitucional de

responsabilidade do Governador de Estado - raciocínio que se aplica com maior
razão ao regime de responsabi(jdade do Presidente da República -, "a
manutenção do quórum de 2/3 aliada à circunstância de se tratar de autorização
a ser dada pelo Poder Legislativo em desfavor do chefe do Poder Executivo não
caracteriza qualquer mácula aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade", pois "a condição de procedibilidade (..) fundamenta-se na
proteção do interesse público afeto à governabilidade do Estado cujo
governador pode vir a ser afastado do cargo, caso seja instaurado processo para
apuração e haja eventual condenação por crime de responsabilidade ou comum
supostamente praticado por ele ''. 57

64.

A exigência de 2/3 para que se deflagre o processo na Câmara é

uma garantia fundamental da estabilidade política e institucional.58 Ainda que o
impeachmenr não seja decretado, o simples processamento da denúncia vulnera
gravemente a tranqui lidade pública, acirrando as disputas partidárias, adia11do
investimentos, desviando empreendedores privados do seu objetivo de produzir e
crescer. Apenas amplas maiorias parlamentares podem determinar a instauração
do processo. Do contrário, o instituto, tipicamente excepcional, tende a se
converter em instrumento da política ordinária, vulgarizando as disputas em
torno da inteJTupção do mandato presidencial. Dessa forma. deve-se reconhecer
que a lacuna legislativa deve ser suprida com a afirmação do quórum de 2/3 para
todas as votações realizadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados no âmbito
do processo de impeachment.

57

STF, ADI 4792, Relator Min. Cannen Lucia, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015.

58 No mesmo sentido se manifestou, também em parecer, o Professor Dalmo Dallari: "Em
primeiro lugar. quanto à possibilidade de decisão por maioria simples da Câmara dos
Deputados contrária ao arquivamento da denúncia a resposta é que, nos rermos expressos do
referido artigo 86, caplll. as decisões admitindo a acusação devem ser· adotadas por dois terços
dos membros da Câmara, devendo, porramo, ser exigido o mesmo quórum qualificado para
evenrucrl recurso co11tra o arquivamenro ".
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Em síntese, impõe-se. em prestígio à reserva constitucional de lei

em sentido formal, inscrito no parágrafo único do art. 85 da Constituição, (a)
declarar a recepção dos artigos 21 e 22 da Lei n. 1.079/50, afastando-se a
interpretação segundo a qual o art. 2 18 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados substituiu o procedimento previsto em lei para a forn1ação e
desenvolvimento das atividades da comissão especial: (b) interpretar os a1ts. 20 e
22 da Lei conforme a Constituição para afirmar que todas as votações realizadas
pelo Plenário da Câmara dos Deputados no processo de impeachmem do
Presidente da República submetem-se ao quórum de 2/3 dos seus integrantes; e
(c) declarar a recepção do artigo 19 da Lei n. 1.079/50, afastando a interpretação
segundo a qual a formação da comissão especial deve ser balizada pela escolha
de representantes dos blocos parlamentares no lugar de representantes dos
pa1tidos políticos.

3.4. V IOLAÇÃO AO DEV IDO PROCESSO LEGAL: NECESS IDADE DE GARANTlR AO
ACUSADO O DIREITO DE FALAR POR ÚLTTMO El\1 TODAS AS FASES DO
PROCESSO DE IMPEACHMENT

66.
processo

Como se aplicam ao processo de impeachment as garantias do
penal

e

do

processo

administrativo-sancionador,

confo•me

reiteradamente tem decidido a Cmte Interamericana de Direitos Humanos,
convém submeter a Lei n. 1.079/50 a um processo de jiltrt1gem constitucional
para garantir a máxima efetividade, também no processo de impeachment, do
postulado do devido processo legal. Não é novidade na jurisprudência do
Supremo

Tribunal

Federal

o

reconhecimento

de

que,

das

garantias

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, decorre o direito do acusado
de falar por último no processo sancionador. O Ministro Cezar Peluso, a
propósito, afirmou o seguinte:

As partes têm direito à observância do procedimento
tipificado na lei, como concretização do princípio do
devido processo legal, a cujo âmbito pertencem as
50
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garantias específicas do contraditório e da ampla defesa
(art. 5°, L!V. L V. da Constiruição da República).
O exercício do conrradirório deve. assim, permear todo o
processo. garantindo sempre, como ônus, a possibilidade
de manifestações oportunas e eficazes dct defesa. desde a
de arrazoar e contra-arrazoar recursos. até a de se jazer
ouvir no próprio julgamento destes.
( ..)
Estou em que fere, igualmente, as garantias da defesa rodo
expediente que impeça o acusado de, por meio do defensor.
usar da palavra por último, em sustentação oral( ..)
Permitir, pois, que o representantes do Ministério Público
promova sustentação oral depois da defesa, ainda mais no
caso de ser ele o recorrente, comprometeria o pleno
exercício do contraditório, que pressupõe o direito de a
defesa falar por úliimo, a fim de poder. querendo, reagir à
opinião do Parque!. "59
67.

O princípio do contradit6rio exige que se garanta aos acusados em

geral o direito de falar por último. a fim de se preservar a possibilidade de

confrontar·em os argumentos da acusação e. assim. influenciar no convencimento
dos juízes. Mais uma vez, a precisa lição do Ministro Cezar Peluso:

O direito de a defesa falar por último decorre, aliás, do
próprio sistema normativo como se vê, sem esforço. a
diversos preceitos do Código de Processo Penal. As
testemunhas da acusação são ouvidas anres das arroladas
pela defesa (art. 396, capul). É conferida vista dos autos ao
Ministério Público e, só depois, à d~fesa, para requerer
diligências complementares (Art. 499). bem como para
apresentação de alegações finais (Art. 500, ines. I e 111). 60
68.

A inversão processual consistente em permitir que a acusação fale

por último implica ofensa às garantias da ampla defesa e do contraditório, na
esteira da pacífica jurisprudência do STF: '·a inversão processual, falando antes

59

STF, HC 87926. Relator Min. Cezar Peluso. Tribuna l Pleno, julgado em 20/02/2008, DJe-074
25-04-2008.

HC 87926. Relator Min. Cezar Pelu.~o, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2008. DJc-074
25-04-2008.

60 STF,
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a defesa e depois a acusação nas alegações finais,
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quanto no caso da sustentação oral (RECrim n° 91.661- MG, in RTJ 921448). por
ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório.,

69.

61

Essa compreensão de que os princípios da ampla defesa e do

contraditório impõem o reconhecimento do direito do acusado de fa lar por último
conduziu o Supremo Tribunal Federal a afi1mar, em sede de processo de
cassação de parlamentar. a nulidade da prova produzida pela acusação depois da
produção de provas pela defesa. 61 O voto condutor do acórdão. proferido pelo
Ministro Cezar Peluso. mostra que também no processo de cassação de
parlamentar- processo estatal com caráter sancionador - incidem as garantias
que compõe o núcleo material do devido processo legal, inclusive o direito da
defesa de sempre falar por último- e consequentemente produzir provas após a
acusação-, in verbis:

"Ora, quanto à perda de mandaro parlamentar, não fosse a
disposição expressa do art. j5, § 2°. que remete
explicitamente a uma de duas cláusulas do devido processo
legal. que não se exaure nelas, ou seja. à ampla defesa, já
bastaria o princípio mesmo do devido processo legal para
ver logo que ofensa de norma regimental do Congresso
Nacional não é matéria interna corporis. insuscetível de
conhecimento pela Corte. se dela resulta ofensa a direito
subjetivo ou perda de bem jurídico sem observância do
devido processo legal.
(. ..)
61

STF. RHC 104261, Relator Min. Dias Toffoli. Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012. DJe154 07-08-2012.

61

ConflJ'a-se a ementa do acórdão: '·Perda de mandato. Processo de cassação. Quebra de
decoro parlamentar. Inversão da ordem das provas. Reinquirição de testemunha de acusação
ouvida após as da defesa. Indeferimento pelo Conselho de Ética. Inadmissibilidade. Prejuí=o
presumido. Nulidade consequente. Inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Vulneração do justo processo da lei (due process o f law). Ofensa aos arts. 5': ines. L/V e L, V, e
55, § 2~ da CF. Liminar concedida em pane, pelo voto intermediário, para suprimir, do
Relatório da Comissão, o inteiro teor do depoimento e das referências que lhe faça. Votos
vencidos. Em processo par/amemar de perda de manda/o, não se admite aproveitamento de
prova acusatória produ;;ida após as provas de defesa. sem oportunidade de contradição real. "
(MS 25647 MC. Relator Min. Carlos Britto, Relator p/ Acórdão: Mio. Cezar Peluso, Tribunal
Pleno, julgado em 30/ 11/2005, DJ 15-12-2006).
52
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O fundamento relevante é o da inversão da ordem legal da
inquirição das testemunhas.
O princípio do contraditório, isso é elementar, significa,
por definição, a possibilidade de contradição dentro do
processo. O processo é uma realidade jurídica que não se
compõe apenas de ações linguísticas, isto é, que cada
afirmação, segundo o princípio do contraditório, deve
corresponder, sempre, possibilidade de o adversário
promover uma reação linguística correspondenre ou
homóloga àquela a que re~ponde. Mas também se compõe
de ações reais, de outro tipo_. de ações de outra natureza,
como, por exemplo. colheita de prova. Não há aí ação
linguísrica, mas o que a doutrina processual denomina
ação real, porque consiste em fatos ou outros atos. O
princípio do contraditório implica possibilidade de a uma
ação real. a produção da prova. por exemplo,
corresponder reação real, isto é, produção de outra prova
tendente a infirmar a prova anterior. Isso é elememar, é o
cerne do princípio do conrraditório. A cada prova
produzida deve, pois. corresponder ao réu, em geral, na
área penal, o poder de promover uma ação real tendente a
aniquilar, enfim, a atenuar a força retórica dessa prova.
É princípio não menos elementar de um processo que
guarda com o processo criminal afinidades indiscutíveis,
que a defesa deva ter a oportunidade de fazer a última
prova. Por quê? Pela simples razão de que, de outro modo,
se ofenderia a Constituição, não apenas no princípio geral
do devido processo legal, ou na cláusula espec{fica do
artigo 5°. inciso LV. mas, também, na do art. 55. § 2•. que
diz respeito ao processo de cassação e faz referência
expressa à ampla defesa. "

70.

O direito de o próprio acusado se manifestar por último no processo

- após da produção probatória - também foi reconhecido como corolário dos
princípios da ampla defesa e do contraditório 63 pelo Supremo Tribunal Federal:

(.) 3. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a
63 A não realização de interrogatório ao final da instrução subtra i do acusado a possibilidade de
se manifestar, pessoa lmente. sobre a prova acusatória coligida em seu desfavor e de, no
exercício do direito de audiê11cia, influir na formação do convencimento do julgador
(GR.INOVER, Ada Pellegri.ni; GOMES FU..HO, Antônio Magalhaes; SCARANCE
FERNANDES. Antônio. As nulidades do processo penal. I2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 20 I I. p. 75).
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redação dada pela Lei n• 11. 71912008, fixou o
interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução
penal, sendo certo que tal prática, benéfica à defesa, deve
prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça
Militar, em detrimento do previsto no art. 302 do DecretoLei n• 1.002169, como corolário da máxima efetividade das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa (CRFB. art. 5~ LV). dimensões elementares do
devido processo legal (CRFB. art. 5• LIV) e cánones
essenciais do Estado Democrático de Direito (CRFB, art.
1~ caput). Precedente do Supremo Tribunal Federal (Ação
Penal n• 528 AgR. rei. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. em 24/0312011. DJe-109 divulg. 07-062011). 4. in casu. o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército (5" CJM) rejeitou, 27/ 02/2012, o requerimento
da defesa quanto à realização do interrogatório do
paciente ao final da sessão de julgamento, negando
aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal, o que
comraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
5. Ordem de habeas corpus concedida para anular os atos
processuais praticados após o indeferimento do pleito
defensivo e permitir o interrogatório do paciente antes da
sessão de julgamento, com aplicação subsidiária das
regras previstas na Lei n• 11. 719/08 ao rito ordinário
castrense. "64
"Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. -100,
CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em
trâmite na Justiça Milita1· dessa alreração introduzida pela
Lei n• 11.719/08. em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei
n• 1.002169. Precedentes. Nulidade absoluta. Prejuízo
evidente. Subtração ao réu do direito de, ao final da
instrução. manifestar-se pessoalmente sobre a prova
acusatória desfavorável e de, no exercício do direito de
audiência, influir na formação do convencimento do
julgador. Condenação. Anulação em sede de habeas
corpus. (. ..) 6. A não realização do interrogatório ao final
da instrução subtraiu ao réu a possibilidade de se
manifestar pessoalmente sobre a prova acusatória coligida
em seu de~favor e de, no exercício do direito de audiência,
influir na formação do convencimento do julgador.
Prejuízo evidente. Nulidade absoluta configurada. ( ..) 8.
64

STF, HC 115530, Relator Min. Luiz fux, Primeira Tunna, julgado em 25/0612013, DJe-158
14-08-2013.
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Anulada, em habeas corpus, condenação alcançada por
indulto para que o paciente seja submetido a novo
julgamento, devem-se protrair os efeitos jurídicos dessa
causa de extinção de punibilidade, de modo a alcançar
eventual nova condenação, como expressão do favor rei ou
do favor libettatis. 9. Ordem de habeas corpus concedida
para anular a condenação do paciente e determinar sua
submissão a novo interrogatório. "65
71.

Todo o procedimento previsto na Lei n. 1.079/50 deve ser

adequado ao sentido atribuído pelo Supremo Tribunal Federal à cláusula
constitucional do devido processo legal. Também no processo de impeachment,
deve-se garantir que toda a atividade probatória (a1tigos 18. § 1° do art. 22, 27,
28 e 29) seja desenvolvida em primeiro lugar pela acusação e depois pela defesa.
c que, em cada

fa~e,

a oitiva do acusado seja o último ato de instrução (§ I o do

a1t. 22, 28 e 29).

3.5. NATUI~ZA DA DECISÃO DO SE ADO FEDERAL SOBRE A I 'STAURAÇÃO DO
PROCESSO DE IMPEACf/MENT

72.

A Constituição Federal expressamente atribui à Câmara dos

Deputados a função de autorizar e, ao Senado, a de instaurar o processo de

impeachment -com a gravíssima consequência jurídica de afastar o acusado do
exercício das funções. A decisão senatorial não é mero ato de execução da
decisão proferida pela Câmara dos Deputados - que autoriza o processamento.
Ao contrário, trata-se de decisão autônoma do Senado Federal, que pode
instaurar, ou não. o processo por crime de responsabilidade. A decisão da
Câmara é condição de procedibilidade, a qual deve ser considerada, entre outras,
pelo Senado Federal.

65 HC

121907, Relator Min. Dias ToffoJi, Primei ra Tum1a, julgado em 30/09/2014, DJe-211 28J0-2014.
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Como ames ressaltado. o próprio STF não tardou em reconhecer a

ampla alteração na distribuição de competências entre as casas legislativas
promovida pela Constituição Federal de 1988. A Câmara dos Deputados, outrora
responsável pela formulação de juízo acusatório. passou a realizar apenas um
juízo de autorização do processamento do Presidente da República. tanto por
crime comum quanto por crime de responsabilidade. Na sequência. o processo é
encaminhado aos órgãos julgadores: o STF. para os crimes comuns; e o Senado
Federal, para os crimes de responsabilidade. Quem autoriza o processamento não
instaura efetivamente o processo, mas apenas abre caminho para urna possível
instauração. Do contrário. autorização significaria. sob o prisma jurídico, a
instauração mesma do processo. 66

74.

A Constituição, no ponto, definiu, simetricamente. caber aos

respectivos órgãos julgadores a decisão pela instauração dos processos de
apuração de crime pelo Presidente da República. É dizer: autorizado
processamento do Chefe de Estado pela Câmara dos Deputados, sUTge a
possibilidade- uma vez satisfeita a condição de procedibi Iidade - de instauração
de ação penal pelo Supremo Tribunal Federal (com o recebimento da denúncia)
ou de processo de impeachmenr pelo Senado Federal (com a instauração do
processo). Por essa razão, são textualmente incompatíveis com a Constituição os
artigos 80 e 81 da Lei n. 1.079: (a) a Câmara dos Deputados não é ·'tribunal de
pronuncia" - art. 80 -, mas instância autorizadora de eventual e posterior
processo por crime de responsabilidade; (b) não há "declaração de procedência
da acusação'' por parte da Câmara dos Deputados, mas mero juízo de
autorização, perfazendo condição de procedibilidade.

75.

O tratamento unifom1e dado à instauração dos processos de

apuração pela prática de crime pelo Presidente da República - cabendo, em
qualquer caso, ao respectivo órgão julgador (STF ou Senado). a decisão pela
66

Homenageia-se, desse modo, o clássico princípio hermenéutico de que não existem palavras
inúteis na Constituição (ADJ 3.506-AgR/DF, Rei. Min. Ellen Gracie).
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instauração ou não do processo - tem como justificativa a gravidade da
consequência jurídica dela decorrente: a suspensão do exercício das funções
presidenciais. Daí porque a norma constitucional ter dctcnninado expressamente
que ''O Presidente ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações penais

comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal
Federal;

n - nos crimes de responsabilidade, após a instauração

do processo

pelo Senado Federal". Não se pode cogitar que uma decisão dessa gravidade seja
tomada de modo meramente protocolar, consubstanciando simples cumprimento
de uma decisão anterior proferida pela Câmara dos Deputados.

76.

Do mesmo modo que o STF não está vinculado a receber a

denúncia por crime comum pelo fato de a Câmara dos Deputados ter autorizado a
abertura de processo criminal, o Senado - que ocupa, por simetria, a mesma
posição do STF - não está vinculado a instaurar o processo de impeachment,
devendo exercer juízo prévio de recebimento da acusação por crime de
responsabilidade. Tanto o STF quanto o Senado Federal desempellham, cada
qual em relação a um tipo específico de infração, a grave competência de
instaurar o processo contra o Presidente da República - momento em que deve
ser afastado de suas funções -e, posteriormente, julgar a acusação, condenandoo ou absolvendo-o.

77.
por c1ime

A instauração do processo contra o Presidente da República, seja
comu~

seja por crime de responsabilidade, envolve, por parte do

órgão julgador. a tomada de posição quanto à probabilidade de êxito da acusação
formulada a partir dos elementos empíricos e jurídicos que compõem a denúncia.
O juízo positivo que determina a instauração do processo - com o recebimento
da denúncia pelo STF ou com a instauração do processo de impeachment pelo
Senado - implica o imediato afastamento do Presidente da República de suas
funções, medida esta que traduz típica tutela cautelar obrigatória deferida pelo
órgão julgador.
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78.

Observe-se que a instauração do processo se processa "pelo "

Senado Federal, e não apenas "no" Senado, o que revela a dimensão ativa da sua
competência. e não passiva, de mera recepção protocolar de uma decisão
exauriente já tomada na Câmara. Verifique-se também que. de acordo com o
texto constitucional atual (artigo 52. I), o Senado Federal "processa e julga" o
Presidente da República. e não apenas ''julga··. como previsto na ordem
constitucional anterior. De acordo com o rutigo 42 da EC n. 1/69, seguindo o que
era tradicional na história constitucional brasileira, competia ''privativamente ao

Senado Federal: f - julgar o Presidente da República nos crimes de
responsabilidade··. Já o inciso Il determinava competir-lhe ''processar e julgar
os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Gera/ da República,
nos crimes de responsabilidade". Em razão dessa distinção. a Lei n. I 079 só
previa uma fase de jufzo de admissibi lidade no Senado para os processos
relativos aos Minjstros do STF e ao Procurador-Geral da República, e, nisso,
estava em conformidade com a Constituição Federal. Hoje. porém, o Senado não
só julga, mas também "processa·• o Presidente da República. demandando-se a
harmonização da Lei n. I 079/50 com a nova ordem constitucional.

79.

Não se pode presumir que a Constitu ição uti lize expressões

desnecessárias ou promova modificações institucionais desprovidas de qualquer
eficácia. Claramente, a Constituição de 1988 incumbiu os órgãos julgadores do
Presidente da República - STF e Senado- da função de emitir juízo sobre a justa
causa da denúncia e decidir. desse modo. sobre a abertura ou não do respectivo
processo (crime comum ou crime de responsabilidade). Essa lógica não escaparia
ao Eminente Ministro Cru·Jos Velloso, que se desincumbiu da redação do acórdão
que resultou do julgamento do MS 21 .564, cuja ementa se transcreve a seguir:

"No procedimento de admissibilidade da denúncia, a
Câmara dos Deputados profere juízo político. Deve ser
concedido ao acusado pra=o para defesa, defesa que
decorre do princípio inscrito no art. 5°, LV. da
Constituição, observadas, entretanto, as limitações do fato
de a acusação somente materializar-se com a instauração
58
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do processo, no Senado. Neste, é que a denúncia será
recebida, ou não, dado que. na Câmara ocorre, apenas, a
admissibilidade da acusação, a partir da edição de um
juízo político. em que a Câmara verificará se a acusação é
consistente, se tem ela base em alegações e fundamentos
plausíveis, ou se a notícia do fato reprovável tem razoável
procedência, não sendo a acusação simplesmente fruto de
quizl7ias ou desavenças políticas''.
80.

Note-se a conclusão do julgamento: o Senado receberá. ou não. a

denúncia. Vale dizer, instaurará, ou não, o processo de impeachment. Até mesmo
porque dessa decisão decorre o afastamento, ou não, do Presidente da Repúb lica
de suas funções. A gravidade das suas consequências evidencia a necessidade de
deliberação específica sobre o recebimento da denúncia e sobre a respectiva
instauração do processo de impeachmenr, tudo em simetria com o que oco1Te na
apuração de crimes comuns. em relação aos quais o STF realiza. primeiro,

llll1

juízo de recebimento da denúncia; segundo, um juízo definitivo sobre a culpa do
acusado.

81.

O artigo 24 da Lei n. 1.079 - redigido sob a égide de Constituição

que previa outras funções para a Câmara e para o Senado - afi1ma que

··Recebido no Senado o de creio de acusação com o processo enviado pela
Câmara dos Deputados e apresentado o libelo pela comissão acusadora.
remeterá ao Presidente cópia de tudo ao acusado, que, na mesma ocasião e nos
lermos dos parágrafos 2" e 3" do art. 23. será notificado para comparecer em dia
prefixado peranle o Senado ". O recebimento da denúncia referido no dispositivo
legal deve ser filtrado à luz da nova Constituição. Agora, o recebimento da
denúncia- momento que traduz a instauração do processo- depende de decisão
do Senado federal, não mais podendo significar mero exercício de função
protocolar de recebimento fisico do processo vindo da Câmara com o posterior
chamamento do acusado para responder à acusação.

82.

Daí decorre a necessidade de se interpretar o a1t. 24 da Lei n. J .079

em conformidade com a Constituição. Para se suprir omissão quando ao juízo de
59
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admissibiJidade que se deve proferir no Senado, pode-se aplicar, por analogia 67, o
disposto nos artigos 44 a 49, previstos originariamente para disciplinar o

impeachment de Ministros do STF e do Procurador Geral da República. Confirase o teor dos preceitos:

Art. 44. Recebida a denúncia pela Mesa do Senado, será lida
no expedieme da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial. eleita para opinar sobre a mesma.
Art. -15. A comissão a que alude o artigo anterior, reunir-seá dentro de 48 horas e. depois de eleger o seu presidente e
relaror, emitirá parecer no prazo de 1O dias sobre se a
denúncia deve ser. ou não julgada o~;eto de deliberação.
Dentro desse período poderá a comissão proceder às
diligências que julgar necessárias.
Arr. -16. O parecer da comissão, com a denúncia e os
documenros que a instruírem. será lido no expediente de
sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os

senadores. e dado para ordem do dia da sessão seguinte.
Arr. 47. O parecer será submetido a uma só discussão. e a
votação nominal( ..)
An 48. Se o Senado resolver que a denúncia não deve
constituir objeto de deliberação, serão os papeis arquivados.

Art. 49. Se a denúncia for considerada objeto de
deliberação, a Mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado,
para responder à acusação no prazo de I Odias.

83.

De acordo com o artigo 44, no Senado. o exame prévio da

admissibiJidade deve ser feito pela mesa do Senado Federal. Como antes
67

Os argumentos que priorizam o raciocínio jurídico ana lógico, em geral, também são vã lidos
aqui. Se o legislador já concretizou preceito constitucional semelhante, por razões de
legitimação democrática, deve o Judiciário provisoriamente aplicar a legislação análoga,
fazendo as correções devidas. É justamente o que decidiu o Supremo Tribunal Federal nos Mls
670 e 712, em que determinou que se aplicasse ao direito de greve do servidor público a
regulamentação que o legislador ordinário elaborou para o direito de greve dos empregados da
iniciativa privada, fazendo, contudo, as correções devidas, com ênfase na necessidade de se
observar o principio da continuidade dos serviços públicos.
60
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verificado, o Senado pode instaurar ou não o processo, realizando juizo de
admissibilidade. A autorização eventualmente dada pela Câmara será uma
condição de procedibilidade. sem a qual o juizo de admissibilidade será
necessariamente negativo. Considerando o que dispõem os artigos 45 a 49. o que
se disse quanto à confumação do juízo de admissibilidade pelo Plenário da
Câmara, também se aplica à decisão da mesa do Senado: a matéria é devolvida
ao Plenário do Senado. Também no que toca ao Senado deve-se exigir, para que
prevalecesse a decisão de admitir o processo, a formação de uma maioria de 2/3
dos membros. Não aplica, portanto. a maioria simples prevista no mtigo 47 para
a decisão que admite a instauração do processo de impeachment de ministros do
STF e do Procw·ador-geral da República.

84.

Verifique-se que a exigência de duas votações por maioria de 2/3

em cada casa legislativa para que se promova o impeachment não é estranha à
forma como a Constituição concebe alguns dos institutos que operam na esfera
da polltica constitucional. É o caso do procedimento previsto para a manifestação
do poder constituinte reformador. Exige-se maioria de 3/5 dos votos dos
membros de cada casa legislativa, os quais devem deliberar em dois turnos.
Como a decisão de alterar a Constituição é gravíssima, a confirmação da decisão
uma segunda vez, em cada casa, é salutar, embora. no Brasil. não costume
impedir a promulgação frequente de emendas constitucionais. Pelo contrário. O
mesmo

se

pode dizer do

processo

de

impeachmem.

Sua

absoluta

excepcionalidade. torna saudável a complexidade que decorre da forma como a
Constituição Federal de 1988 concebe o instituto. O Presidente da República é
eleito diretamente pelo povo: a decisão de parlamentares só pode retirá-lo do
poder quando se forma uma maioria ampla, sólida e decidida.
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3.6. N ÃO RECEPÇÃ O DO§ t • DO A RT. 23 DA LEI N . 1.079: AFASTAMENTO DO
PRESI DENT E DA REPÚBL ICA DE SU AS FUNÇÕES A PART IR DA I NSTAURAÇÃ O DO
PROCESSO PELO SENADO FEDERAL ( lNC fSO ll DO § 1• DO ART. 86 DA CF)

85.

A incompatibilidade entre o disposto no § lo do art. 23 da Lei n.

1.079 e o estabelecido no inciso 11 do § 1o do arl. 86 da CF é evidente. De um
lado, o dispositivo integrante do capítulo LI da segunda parte do di ploma legal que dispõe sobre as funções da Câmara dos Deputados-, determina: "São efoitos

imediatos do decreto da acusação do Presidente da República, ou de Ministro de
Estado, a suspensão do exercício das funções do acusado e da metade do
subsídio ou do 1'encimenro, até semença final ". De outro. a Constitu ição
determina que "O Presidente ficará suspenso de suas.funções; I - nas infrações

penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal
Federal; li - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo
pelo Senado Federal ".

86.

É evidente que a Constituição exige, para o afastamento do

Presidente da República de suas funções, mais do que a autorização da Câmara
dos Deputados para o processamento de crime comum ou de responsabilidade:
demanda que o Supremo Tribunal Federal receba a denúncia ou queixa-crime no caso de crime comum- ou que o Senado Federal instaure o processo -no
caso de crime de responsabilidade. A contrariedade do dispositivo legal ao
parâmetro constitucional é textual, e seu exame não carece, mercê do precedente
firmado pelo Plenário do STF a propósito do rema, de maior esforço
argumentativo: a decla ração de não recepção do § 1° do arl. 23 da Lei n. 1.079
pelos incisos 1 e ll do§ 1° do art. 86 da CF é medida impositiva.
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3.7.

VIOLAÇÃO PRrNCÍPIO DA lMPARCIALfDADE: NECESSÁRIA DISTINÇÃO

·1,1

ENTRE OS PAPEIS DE ACUSADOR E DE JUIZ COMO CORO LÁRIO DO PRrNCfPIO
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

87.

A imparcialidade. inequívoca derivação normativa do princípio do

devido processo legal (art. 5°, LIV), é atualmente tida como "direito processual
fundamental''. 68 A necessidade de garantir a imparcialidade do julgamento exige
a releitura da Lei n. 1.079/50 sob a ótica dos princípios do devido processo legal
e do juiz natural, de modo a garantir a separação entre as funções de acusação e
de juiz no âmbito do processo de impeachment.69 [sso conduz à conclusão de que
os Senadores. verdadeiros juizes da causa, devem se apartar da função

acusatória, o que resulta na vedação à ass unção da incumbência de apurar e
produzir provas. Tudo isso porque, segundo a jurisprudência do STF, a separação
entre as funções acusató ria e decisória constitui decorrência do princípio do
devido processo legal:

9. O traço mais marcanle do sis/ema acusatório consiste
no estabelecimento de wna separação rígida entre os
momentos da acusação e do julgamenlo. Disso decorrem
algumas consequências. sendo duas delas de especial
significado constitucional. Em primeiro lugar, ao conrrário
do que se verifica no sistema inquisitorial, o juiz deixa de
exercer um papel ativo na fase de investigação e de
acusação. Isso preserva a neutralidade do Estado julgador
para o eventual julgamento das imputações, evitando 011
atenuando o risco de que se formem prei- compreensões
68 DUARTE, Ronnie Preuss. Pré-julgamento e suspeição do julgador. Revista de Processo, ano
31 , n. 138, pp. 56· 77, ago. 2006, p. 59.
69

Nesse sentido. a jw·isprudência do STF: "A imparcialidade da jurisdição é exigência primária
do princípio do devido processo legal, entendido como j usto processo da lei, na medida em que
não pode haver processo que. conquamo legal ou oriundo da lei, como deve ser, seja também
justo - como postula a Constitui ção da República-. sem o caráter imparcial da jurisdição. Não
llá, deveras, como conceber·se processo jurisdicional - que, como categoria jurídica, tem por
pressuposto de validez absoluta a concreta realização da promessa constitucional de ser justo ou
devido por justiço (due process) -. sem o predicado da imparcialidade da jurisdição" (Voto do
Ministro Cezar Peluso, STF, 1-IC 9464 1, Relator Min. Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Min.
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 11/ 11/2008.)
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em qualquer sentido. Uma das projeções mais intuitivas
dessa exigência é o princípio da inércia jurisdicional, pelo
qual se condiciona a atuação dos magistrados à
provocação por um agente extemo devidamente legitimado
para atuar.
I O. Em segundo lugar, o sistema acusalório busca
promover a paridade de armas entre acusação e defesa,
uma vez que ambos os lados se encontram dissociados e.
ao menos idealmeme, equidistantes do Estado-juiz. Nesse
contexlo, cabe as partes o ônus de desenvolverem seus
mgumentos à luz do material probatório disponível, de
modo a convencer o julgador da consistência de suas
alegações. Afasta-se, assim, a dinâmica inquisitorial em
que a figura do juiz se confunde com a de um acusador.
apto a se valer do poder estatal para direcionar o
julgamento - quase sempre no sentido de um juízo
condenatório.
(..)

12. Em suma, o sistema acusatório estabelece
determinadas bali=as para os procedimento.~ de
investigação criminal, que devem ser desenvolvidos
ordinariamente pela autoridade policial sob a supervisão
do Ministério Público. Ainda que o legislador disponha de
alguma liberdade de conformação na matéria, inclusive
para tratar de contextos específicos como o da Justiça
Eleitoral. não é valido que esvazie a opção do constituinte
e crie para o juiz um poder genérico de direção dessa fase
pré-processual.

88.

Nesse aspecto, o processo regido pela Lei n. 1.079/50 deve se

aproximar, uma vez mais. do nível de garantia reconhecido atualmente no âmbito
do processo penal. 70 Em prestígio à estrutura acusatória do processo e também
para garantir a imparcialidade objetiva do julgamento71 , somente deve-se pem1itir
70
A Lei n. 11.690, de 9 de junho de 2008, alterou a redação do art. 212 do Código de Processo
Penal, passando-se a adotar o procedimemo do Direito Norte-Americano. chamado crossexamination, no qual as testemunhas são questionadas diretamente pela parte que as arrolou,
facultada à parte contrária, a seguir, sua inquirição (exame direto e cruzado), e ao juiz os
esclarecimentos remanescemes e o poder de fiscalização.

71
A esse respeito, é precisa a jurisprudência do STF: ..Abstraídos os demais fundamellfos do
pedido, estou em que se patenteia, no caso, quebra da chamada imparcialidade objeiiva, de que
deve, como cláusula elementar do principio constitucional do justo processo da lei (due process
o f law), revestir-se, na situação de cada causa, o magistrado competente para decidi-la. (. ..)
Caracteriza-se. portanto, hipótese exemplar de ruptura da situação de imparcialidade objetiva,
cuja falta incapacita. de todo, o magistrado para conhecer e decidir causa que lhe tenha sido
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aos Senadores a realizaçã.o de dil igencias ou a produção de provas de modo
residual e complementar às partes, sem assumir, para si. a função acusatória. 72

Isso porque "o contato direJo com o sujeito passivo e com os fatos e dados pode
provocar no ânimo do juiz-instrutor uma série de pré-juízos e impressões a favor
ou em contra do imputado. influenciando no momento de sentenciar".13
submetida. em relação a qual a incontornén·el predisposição psicolôgica nascida de profundo
contara anterior com as relações e a força retôrica da prova dos fatos o toma concretamente
incompaJível com a exigéncia do exercício isenro da função jurisdicional. Tal qualidade,
carente no caso. diz-se objetiva, porque não provém de ausência de vínculos juridicamenre
importames enfl·e o jui= e qualquer dos interessados na causa, sejam partes ou não
(imparcialidade dita subjetiva), mas porque corresponde à condição de originalidade da
cognição que irá o juiz desenvolver na causa, no senrido de que não haja ainda, de modo
consciente ou inconsciente, formado nenhuma convicção ou juí=o prévio, no mesmo ou em
olllro processo. sobre os fatos por apurar ou sobre a sorte jurídica da lide por decidir. Como é
óbvio. sua perda significa falta da isenção inerente ao exercício legitimo da função
jurisdicional." (Voto do Ministro Cezar Peluso, STF, HC 94641, Relator Min. Ellen Gracie,
Relator p/ Acórdão: Min. Joaquim Barbosa, Segunda Tunna,ju lgado em 11111/2008).
n Nesse sentido: ''1. A estrutura acusatória do processo penal pán·io impede que se
sobreponham em um mesmo sujeito processual as funções de dejénder, acusar e julgar, mas
nàó elimina. dada a nálure::a publitista da processa. a possibilidade de o jui: determinar.
mediante fimdamentação e sob contradirório, a realização de diligências ou a produção de
meios de prova para a melhor reconstrução ltistórica dos fatos, desde que assim proceda de
modo residual e complememar às porres e com o cuidado de preset;•ar sua imparcialidade. 2.
Não fora assim, restaria ao jui=, a quem se otrforga o poder soberano de dizer o direito, lavar
as mãos e reconhecer sua incapacidade de oworgar, com juste;a e justiça, a tutela
jurisdicional postulada, seja para condenar, seja para absolver o acusado. Uma poswra de tal
jae= ilidiria o compromisso judicial com a verdade e com a justiça, sujeitando-o, sem qualquer
resel'l>O, ao resulrado da atividade instrurória das partes. nem sempre suficiente para
esclarecer, satisfatoriamente, os fatos sobre os quais se assenta a pretensão punitiva. 3. O uso.
pelo magistrado, de seus poderes instrwórios, presentes em inúmeros dispositivos do Código de
Processo Penal. não autori::a, porém. posturas de vanguarda ou de protagonismo judiciaL
Assim. deve ser anulada a decisão da autoridade judiciária que, ao manter o recebimemo da
denúncia, determinou, imotivadamente, a oitiva de delegado e de inspetores de polícia, pois ao
determinar, antes do início da instrução criminal, prova não urgente e não requerida pelas
partes, o Juiz agiu em substituição aos litigames. 4. Entretanto, deve ser prestigiada a arividade
probatória deflagrado depois do término da audiência de instmção, quando, na própria ata, o
Jui:: dererminou, de oficio, a oitiva de pessoas a que as testemunhas se referiram. de fomw
residual e em consonância com o an. 209, § 1°. do CPP, para a correta verificação de fatos
referidos durante a produção da prova oral. .5. Recurso ordinário parcialmenTe provido para
declarar somente a nulidade da decisão que, ao ratificar o recebimento da denúncia. ordenou,
de oficio. a oitiva de delegado e de inspetores de polícia, devendo rais depoimentos ser
desenrranhados dos autos do processo. sem prejuízo de que tais testemunhos sejam requeridos
pelas partes, na fase do art. 402 do CPP, ou, justificadamente. determinados pelo Juiz. nos
termos dos arts. 1.56 011 209 do CPP" (STJ, RHC 58.186/RJ, Rei. Min.istro Rogério Schietri
Cruz, 6• Turma. julgado em 06/08/2015, DJe 15/09/20 15).
LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constihlciona/. 3' ed. RJ:
Lumen Juirs, 2008, pp. 125·127.
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Exatamente para evitar essa contaminação do juiz pelo coma to com a produção
da prova- o que afeta negativamente a confiança que o ju lgamento deve inspirar
nos cidadãos-. é o que o STF concluiu que "a regra processual pena/não pode

valer apenas para a hipótese da chamada progressão vertical do processo, a
qual exclui atuação de juiz que haja atuado em outro grau de jurisdição da
mesma causa. pois as razões que sustentariam tal exclusão. de todo se aplicam
ao .fenômeno do desenvolvimento processual horizontal, proibindo, diante de
igual preSimçâo de pré-juízo, exerça jurisdição, no processo principal. o juiz que
tenha recolhido provas em procedimento preliminar sobre os fatos" .74
89.

Atualmente. grande patte da discussão. no entanto, reside na

apaJtação teórica proposta desde 1982 pelo Tribunal Europeu de Direitos
Humanos (Caso Piersack)75 entre os conceitos de imparcialidade subjetiva e
objetiva. Na locução daquela Corte 16:

De acuerdo con la jurisprudencia constante de/ Tribunal,
la existencia de imparcialidad en lo que se refiere al
artículo 6.1 debe ser determinada de acuerdo a una
valoración su~;etiva donde se deben tener en cuenta la
convicción persona/ y e/ comportamieuto de un j uez en
particu!aJ·, esto es, si e/ juez tiene a/gtín prejuicio personal
o f avoritismo en algútt caso dado: y lambién de acuerdo
con una valoracióu objetiva, es decir asegurando si e/
tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su
composición, ofrece sujicieutes garantias para excluir
cualquier dutla legitima co11 respecto a su imparcialidad.

90.

Além da imperiosa necessidade de garantir que os juizes do

processo de impeachment- Senadores da República- não desempenhem funções

,. Voto do Ministro Cezar Peluso, STF, HC 94641, Relator Mio. Ellen Gracie, Relator p/
Acórdão: Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em I 1/ 11/2008.

1s JUNIOR. Aury Lopes. Direito Processual Penal. 11. ed. São Pau lo: Editora Saraiva, 2014, p.
172.
76

Caso Micallef contra Malta, de 15 de outubro de 2009.
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acusatórias, deve-se assegurar que também os agentes públicos competentes para
autorizar o processamento da
responsabilidade

tenham

a

Presidente da República por crime de

necessária

imparcialidade.

No

tocante

ao

procedimento já recebido pelo Presidente da Câmara dos Deputados. verifica-se
que a ausência de imparcialidade é objetivamente aferível. O Presidente da
Câmara de Deputados é alvo de representação pelo cometimento de falta ética no
âmbito da Comissão de ética da Câmara dos Deputados, o que pode conduzir à
perda do seu mandato. E o recebimento da representação. com a instauração do
processo, resultaria de decisão colegiada da qual pa11icipariam deputados
integrantes do partido da Presidente da República. Institui-se, por isso, um
contexto de suspeição objetivamente aferível, que inabilita o Presidente da
Câmara para tomar a decisão de receber o processo de lmpeaclunent. Asseverese, ainda. que a suspeição do Presidente da Câmara, na hipótese, não rcsulla de
divergências ideológicas ou partidárias, mas de um conflito de interesses
instaurado e amplamente reconhecido pela esfera pública nacional.

-PARTE4 PEDIDO CAUTELAR

91.

O requisito do fumus boni iuris decorre de tudo o que se disse

acima quanto à necessidade de adequação do procedimento previsto na Lei n.

1079 ao texto constitucional de 1988, o que não ocorre. As decisões proferidas
por ocasião do julgamento do impeachment do Presidente Fernando Collor
promoveram, apenas em parte, a filtragem constitucional da referida lei. Muitos
pontos remanescem imunes à jurisdição constitucional, e se mantêm alheios ao
que a Constituição Federal promoveu de inovação.

92.

A presença de tal requisito foi reconhecida nas decisões liminares

recentemente proferidas a propósito do procedimento a ser adotado para o
67
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processamento de denúncias de impeachment pelos Ministros Rosa
Teori Zavascki, já citados ao longo desta inicial. Como consignou o Ministro
Teori Zavascki, ao julgar o MS 33837 MC/DF, "em processo de tamanha

magnitude institucional. que põe a juízo o mais elevado cargo do Estado e do
Governo da Nação. é pressuposto elementar a observância do devido processo
legal, formado e desenvolvido à base de um procedimento cuja validade esteja
fora de qualquer dúvida de ordem jurídica·•.

93.

O fumus boni iuris decorre ainda das decisões da Corte

Interamericana de Direitos Humanos, que. como a Cmte Europeia, tem
determinado a incidência, também nos processos de impedimento de chefes de
estado. do princípio do devido processo legal, especialmente das garantias
inerentes ao processo penal e ao processo administrativo sancionador.

94.

O requisito do periculum in mora decorre da circunstância de o

Presidente da Câmara dos Deputados ter recebido, em 02.12.2015. o pedido de

impeachment contra a Presidente da República (decisão anexa). Como havia
consignado a Ministra Rosa Weber na decisão proferida no âmbito da
Reclamação n. 22 124 MC/DF, a liminar era concedida ''diante da iminência de

exame pelo Presidente da Câmara dos Depwados de 'inúmeras denúncias de
crime de responsabilidade imputado à Presidente da República". O Presidente
Eduardo Cunha revogou a resposta que havia formu lado à questão de ordem
relativa ao referido procedimento. rendo em vista decisões liminares do Supremo
Tribunal Federal. Há, com isso. grave insegurança quanto ao procedimento que
regerá o processamento dos pedidos de impeachment, a esta parte iniciado pelo
Presidente da Câmara dos Deputados.

95.

Como antes consignado, como se cuida de procedimento que pode

levar â interrupção de mandato presidencial, a incerteza jurídica produz
insegurança política e econômica, contribuindo para desestabilizar ainda mais os
sistemas político e econômico nacionais. É urgente a manifestação do Supremo
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Tribunal Federal para que a denúncia por crime de responsabilidade seja
processada de acordo com procedimento válido e previamente estabelecido. Do
contrário. o que se antevê é uma sequência de mandados de segurança e o
desenvolvimento errático de um procedimento obtuso, já suplantado pelo curso
do tempo e pela afirmação histórica do estado democrático de direito.

96.

Em face do exposto, requer o autor, cautelannente, o deferimento

de decisão monocrática para suspender, de imediato, o processo de impeachment
iniciado contra a Presidente da República, até que seja julgada a medida cautelar
ora pleiteada.

97.

Requer o autor, ainda, o deferimento de medida cautelar para que:

a)

seja realizada interpretação conforme à Constituição do art.

19 da Lei n. 1.079/50, para se fixar, com efeito ex ttmc abrangendo os processos em andamento -, a interpretação segundo
a qual o recebimento da denúncia referido no dispositivo legal deve
ser precedido de audiência prévia do acusado, no prazo de quinze
dias;
b)

seja declarada a ilegitimidade constitucional (não recepção)

das expressões "regimentos internos da Càmara dos Deputados e do
Senado federal", constantes do art. 38 da Lei n. 1.079/50;
c)

seja declarada a recepção dos artigos 19, 20, 2 1. 22 e 23,

caput, da Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a
qual o art. 2 18 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
substitlú o procedimento previsto nos referidos preceitos legais;
d)

seja realizada interpretação conforme a Constituição do art.

19 da Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a qual a
formação da comissão especial deve se dar com representantes dos
69
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blocos parlamentares no lugar de representantes dos
políticos;
e)

seja realizada interpretação conforme dos artigos 18, § I 0 •

22, 27, 28 e 29 da Lei n. 1.079/50, para se fixar a interpretação
segundo a qual toda a atividade probatória deve ser desenvolvida
em primeiro lugar pela acusação e por último pela defesa:
f)

seja realizada interpretação conforme do§ I • do arr. 22 e dos

artigos 28 e 29, todos da Lei n. 1.079/50, para se fixar a
interpretação segundo a qual, em cada fase processual -perante a
Câmara Federal e perante o Senado Federal - , a manifestação do
acusado, pessoalmente ou por seus representantes legais, seja o
último ato de instrução:
g)

seja realizada interpretação conforme a Constituição do

a1tigo 24 da Lei n. 1.079 para se fixar a interpretação segundo a
qual o processo de impeachmenr, autorizado pela Câmara. pode ou
não ser iJ1staurado no Senado. cabendo a decisão de instaura-lo ou
não à respectiva Mesa, aplicando-se anaJogican1ente o disposto no
artigo 44 da própria Lei I 079/50, não sendo tal decisão passlvel de
recurso;
h)

seja realizada interpretação conforme a Constituição do

artigo 24 da Lei n. I 079/50 para se fixar a interpretação segundo a
qual a decisão da mesa do Senado pela instauração do processo
deve ser submetida ao Plenário da Casa, aplicando-se, por analogia,
os artigos 45, 46, 48 e 49 da própria Lei n. 1079. exigindo-se, para
se confirmar a instauração do processo, a decisão de 2/3 dos
senadores;
i)

seja declarada a ilegitimidade constitucional - não recepção

-dos§§ 1o e 5° do art. 23, e dos artigos 80 e 81 da Lei n. 1.079;
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seja realizada interpretação conforme dos artigos 25, 26, 27,

28, 29 e 30 da Lei n. 1.079/50, para se flxar a interpretação segundo
a qual os Senadores só devem realizar diligências ou a produção de
provas de modo residual e complementar às partes, sem assumir.
para si. a função acusatória;
k)

seja realizada interpretação conforme do rut. 19 da Lei n.

1.079/50, com efeitos ex tunc - alcançando processos em
andamento-, para fiXar a interpretação segundo a qual o Presidente
da Câmara dos Deputados apenas pode praticar o ato de
recebimento da acusação contra a Presidente da República se não
incidir em qualquer das hipóteses de impedimento ou suspeição,
esta última objetivamente aferível pela presença de conflito
concreto de interesses.

-PARTES-

PEDIDOS DE MÉRITO

98.

Em face do exposto, requerem os autores que:

a)

seja recebida e julgada procedente a presente ADPF;

b)

sejam notificados a Presidência da República, e a Câmara

dos Deputados e o Senado Federal, por intermédio de seus
presidentes, para que, como responsáveis pela elaboração das
normas impugnadas, se manifestem;
c)

seja notillcado o Exmo. Sr. Advogado-Geral da União para

se manifestar sobre o mérito da presente Ação:

71
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seja notificado do Exmo. Sr. Procurador Geral da República

para que emita o seu Parecer;
e)

seja julgada procedente a presente ADPF para que o STF

profira decisão nos termos aduzidos nos itens que se seguem;
f)

seja realizada interpretação confom1e à Constituição do art.

19 da Lei n. 1.079/50, para se fixar a interpretação segundo a qual o
recebimento da denúncia referido no dispositivo legal deve ser
precedido de audiência prévia do acusado, no prazo de quinze dias;
g)

seja declarada a ilegitimidade constitucional (não recepção)

das expressões ·'regimentos internos da Câmara dos Deputados e do
Senado federal", constantes do art. 38 da Lei n. 1.079/50;
h)

seja declarada a recepção dos artigos 19, 20, 21, 22 e 23,

caput, da Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a
qual o art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
substitui o procedimento previsto nos referidos preceitos legais;
i)

seja realizada interpretação conforme a Constituição do art.

19 da Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a qual a
formação da comissão especial deve se dar com representantes dos
blocos parlamentares no lugar de representantes dos partidos
políticos;
j)

seja realizada interpretação conforme dos artigos 18, § I0 ,

22, 27, 28 e 29 da Lei n. 1.079/50, para se fixar a interpretação
segundo a qual toda a atividade probatória deve ser desenvolvida
em primeiro lugar pela acusação e por último pela defesa:
k)

seja realizada iuterpretação conforme do§ I o do art. 22 e dos

a1tigos 28 e 29, todos da Lei n. 1.079/50. para se fixar a
interpretação segundo a qual, em cada fase processual- perante a
72
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Câmara Federal e perante o Senado Federal -. a manifestação do
acusado. pessoalmente ou por seus representantes legais, seja o
último ato de instrução;
I)

seja realizada interpretação conforme a Constituição do

artigo 24 da Lei n. 1.079 para se fixar a interpretação segundo a
qual o processo de impeachment, autorizado pela Câmara, pode ou
não ser instaurado no Senado. cabendo a decisão de instaura-lo ou
não à respectiva Mesa, aplicando-se analogicamente o disposto no
artigo 44 da própria Lei 1079/50, não sendo tal decisão passível de
recurso;
rn)

seja realjzada interpretação conforme a Constituição do

artigo 24 da Lei n. 1079/50 para se fixar a interpretação segundo a
qual a decisão da mesa do Senado pela instauração do processo
deve ser submetida ao Plenário da Casa, aplicando-se, por analogia,
os artigos 45, 46, 48 e 49 da própria Lei n. 1079. exigindo-se, para
se confirmar a instauração do processo, a decisão de 2/3 dos
senadores;
n)

seja declarada a ilegitimidade constitucional - não recepção

-dos §§ 1° e 5° do art. 23, e dos artigos 80 e 8 L da Lei n. 1.079;
o)

seja realizada interpretação conforme dos artigos 25, 26. 27,

28, 29 e 30 da Lei n. 1.079/50, para se fixar a interpretação segundo
a qual os Senadores só devem realizar diligências ou a produção de
provas de modo residual e complementar às partes, sem assumir,
para si, a função acusatória;
p)

seja realizada interpretação conforme do art. 19 da Lei n.

1.079/50. com efeitos ex tunc - alcançando processos em
andamento -, para fixar a interpretação segundo a qual o Presidente
da Câmara dos Deputados apenas pode praticar o ato de
73
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(~.( itEt .;)
recebimento da acusação contra a Presidente da República se não • .-: incidir em qualquer das hipóteses de impedimento ou suspeição.
esta última objetivamente aferível pela presença de conflito
concreto de interesses.

Pedem Deferimento

Brasília, 3 de dezembro de 20 L5.

\
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MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRTMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/5)
lNTDO.(A/5)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(AIS)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN
:PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
: ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E 0UTRO(A/S)
:PRESIDENTE DA REPÚBLICA
:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
:CONGRESSO NACIONAL
:ADVOGADO-GERAL DA UNiÃO

DESPACHO: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido
Comunista do Brasil em face da Lei 1.079/1950.
Solicitem-se informações à Presidência da República, ao Senado
Federal, à Câmara dos Deputados, bem como à Advocacia Geral da União
e à Procuradoria Geral da República, no prazo comum de OS (cinco) dias
(art. 5 2, §22 da Lei 9.882/1999).
Comunique-se, com a máxima urgência, inclusive via fax ou outro
m eio mais expedito, o teor do presente despacho.
Decorrido o prazo, com (ou sem) as informações, venham os autos
conclusos.

Publique-se.
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digl1almente conforme MP n• 2 .200·212001 de 24108/2001 , que Institui a lnfraesti\Jtura de Chaves Públicas Brasileira • ICP·Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrOnico http://www.slf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o numero 9950337.
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Supremo Tribunal Federal

10/12/2015 11:19 0064661
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CÂMARA

Of. n.

DOS

DEPUTADOS

1) 35) /SGM/P/2015
Brasília,

q de

t>!:.~.lf\3J.t.o de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
rvtinistro EDSON FACHIN
Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes
7017"5-900- Brasí1ia/DF
Referente:

Medida Cautelar na Arguição de Elescumprimênto de Preceito
Fundamental n. 378. Informações da Câmara dos Deputados
(art. 5°,§ 2°, da Lei n. 9.882/1999).

Senhor Ministro,
Trata-se

de

Arguição

de

Descumprimento

de

Preceito

Fundamental proposta pelo Partido Comunista do Brasil - PC do 8 "objetivando
seja reconhecida a ilegitimidade constitucional de dispositivos e interpretações da
Lei n. 1.079, de 1950, e também a legitimidade constitucional de outros
dispositivos integrantes do mesmo diploma legar'. Pugna-se pela declaração de

ilegitimidade constitucional dos artigos 23, parágrafos 1° e 5°, 38, 80 e 81 , da Lei
n. 1.079/50; pela declaração de legitimidade constitucional dos artigos 20,
parágrafos 1° e 2°, 21 , 22, parágrafos 1°, 2°, 3° e 4° da Lei n. 1.079/50; pela
interpretação conforme dos artigos 16, 18, 19, 20, 22, parágrafos 1° e 2°, 24,
parágrafo único, 25, 27, 28, parágrafo único e 29 da Lei n. 1.079/50. No mais,
busca-se suprir uma suposta lacuna do disposto nos artigos 52, I e 86, parágrafo (/_
1°, 11 , da Constituição Federal.

24.579 (JUN/131
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DEPUTADOS

De uma forma geral, portanto, pretende o AUTOR, sob o
argumento de realizar "filtragem constitucional" na Lei n. 1.079/50 "de modo a
compatibilizá-la com as garantias constitucionais que compõem o núcleo
essencial do devido processo legal, bem como com os principias democrático, da
separação dos poderes e com a conformação dada pela Constituição Federal de
1988 ao instituto do lmpeachmenf', pretende rever toda a jurisprudência desta

Corte já firmada sobre a questão. Defende a tese de que o momento atual é de
absoluta insegurança quanto "ás regras que poderiam efetivamente ser aplicadas
(... ) com sério potencial de abalo da estabilidade das instituições democráticas,
com graves reflexos na já combalida economia nacional".

No méritó, alega o AUTOR, inicialmente, que seria de rigor a
observância ao contraditório antes mesmo do recebimento da denúncia pelo
Presidente da Câmara dos Deputados. Diz que "o fato de a Câmara dos
Deputados receber a denúncia e iniciar o processamento do feito - com todas as
consequências no âmbito da produção de provas e da participação defensiva do
Presidente da República -já constitui fator de grave perturbação da estabilidade
do mandato presidencial". Assim, "para se preservar o equilíbrio institucional,
deve-se reconhecer a gravidade jurídica do ato de recebimento da acusação pelo
Presidente da Câmara dos Deputados,

o que leva à exigência de apresentação

de defesa prévia". Ou seja, "quando o Presidente da Câmara antever a
possibilidade de receber a denúncia, pela plausibilidade dos termos em que foi
vazada, deve reconhecer ao denunciado

o direito de responder os termos da

acusação que lhe é dirigida antes da abertura do processo perante a Câmara dos
Deputados". Finaliza esse ponto dizendo que "deve se superar essa lacuna
inconstitucional da Lei n. 1.079, aplicando-se à hipótese, por analogia,

o disposto

no artigo 4° da Lei n. 8.038, que determina a abertura de prazo de quinze dias
para que

o acusado possa se manifestar previamente nas ações penais

originárias processadas perante o STF e o STJ".
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Sustenta o AUTOR a inaplicabilidade do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados quanto ao processo de impeachment. Diz que apenas lei
especial pode dispor sobre a definição dos crimes de responsabilidade do

Presidente da República, como também o estabelecimento das n.ormas de
processo e julgamento, a teor do parágrafo único do art. 85 da Constituição

Federal, aduzindo que "a lei deve ser específica, de modo que as regras
procedimentais aptas a reger o processo de impeachment devem constar de um
único veículo legal, ou seja, de uma lei que não trate de outros temas e que seja
abarcante de toda a matéria". Assim, requer-se seja declarada a ilegitimidade

constitucional (não recepção) das expressões "regimentos internos da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal", constantes do art. 38 da Lei n. 1.079/50.
Questiona o AUTOR, também, a formação e o funcionamento da
comissão especial a ser instituída pela Câmara dos Deputados para instruir e
debater a acusação, ao fundamento de que a "Constituição não deixou espaço
para cada Casa Legisfativa federal normatizar, por meio de seus regulamentos, os

aspectos processuais do impeachment", razão pela qual seria constitucionalmente
ilegítimo o art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por diferir do
previsto nos arts. 21 e 22 da Lei n. 1.079/50. Defende a aplicação do art. 19 da
Lei n. 1.079/1950, dizendo que o preenchimento da Comissão seria por
representantes de todos os partidos e não por representantes dos blocos
parlamentares.
Em relação ao quórum de votação, assevera o AUTOR que não
teria sido recepcionada pela Constituição Federal o disposto no artigo 81 da Lei n.
1.079/50, ao fundamento de que "a maioria qualificada de 213 deve ser exigida
mesmo para o Juízo de admissibilidade previsto nos artigos 20 a 20", já que "o
quórum qualificado é uma decorrência do principio democrático e do princfpio da
separação de poderes", sendo que "apenas uma maioria parlamentar realmente
expressiva pode revogar

o mandato popular e veicular uma interferência tão
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incisiva de um poder sobre outro". Assim, requer-se seja suprida a lacuna
legislativa a fim de que fique expresso que será exigido para todas as votações
realizadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados no âmbito do processo do
impeachment o quórum de 2/3.
Sob outra vertente, sustenta o AUTOR que todo o procedimento
previsto na Lei n. 1.079/50 deve ser adequado ao sentido atribuído pelo Supremo
Tribunal Federal à cláusula constitucional do devido processo legal, pelo que se
deve garantir, no processo de impeachment, que toda a atividade probatória seja
desenvolvida em primeiro lugar pela acusação e depois pela defesa, e que, em
cada fase, a oitiva do acusado seja o último ato de instrução.
Diz o AUTOR, também, que são incompatíveis com a Constituição
os artigos 80 e 81 da Lei n. 1.079/50 , aos argumentos de que "a Câmara dos
Deputados não é 'tribunal de pronúncia' - art. 80, mas instância autorizadora de
eventual e posterior processo por crime de responsabilidade", assim como "não
há 'declaração de procedência da acusação' por parte da Câmara dos Deputados,
mas mero jufzo de autorização, perfazendo condição de procedibilidade".
Argumenta que a decisão de recebimento da denúncia pelo Senado Federal não
pode "significar mero exercício de função protocolar do recebimento físico do
processo vindo da Câmara com o posterior chamamento do acusado para
responder à acusação", devendo haver, na verdade, juízo prévio de recebimento
da acusação por crime de responsabilidade. Aduz que "do mesmo modo que o
STF não está vinculado a receber a denúncia por crime comum pelo tato de a
Câmara dos Deputados ter autorizado a abertura de processo criminal, o Senado
- que ocupa, por simetria, a mesma posição do STF - não está vinculado a
instaurar o processo de impeachment, devendo exercer juízo prévio de
recebimento da acusação por crime de responsabilidade". Assim, segundo o
AUTOR, decorre "a necessidade de se interpretar o art. 24 da Lei n. 1.079 em
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conformidade com a Constituição", com a aplicação analógica dos artigos 44 a 49

da mesma lei, devendo o quórum de recebimento, no entanto, ser o qualificado.
Argumenta também com a incompatibilidade entre o disposto no
parágrafo 1° do art. 23 da Lei 1.079/50 e o estabelecido no inciso 11 do parágrafo
1° do art. 86 da Constituição Federal, dizendo que a suspensão das funções do
Presidente da República não pode decorrer apenas do recebimento da acusação
pela Câmara dos Deputados, mas sim do recebimento formal e material da
denúncia pelo Senado Federal.
Por fim , defende a violação do princípio da imparcialidade, ao
argumento de que "o Presidente da Câmara de Deputados é alvo de
representação pelo cometimento de falta ética no âmbito da Comissão de Ética da
Câmara dos Deputados, o que pode conduzir à perda do seu mandato. E o
recebimento da representação, com a instauração do processo, resultaria de
decisão colegiada da qual participariam deputados integrantes do partido da
Presidente da República. Institui-se, por isso, um contexto de suspeição
objetivamente aferível, que inabilita o Presidente da Câmara para tomar a decisão
de receber o processo de impeachmenf' . Ainda quanto ao princípio da

imparcialidade, sustenta o AUTOR que os Senadores só devem realizar
diligências ou a produção de provas de modo residual e complementar às partes,
sem assumir, para si, a função acusatória.
De saída, põe-se em evidência o não cabimento desta acão.

Sob o pretexto de defesa de preceitos fundamentais e de
necessidade de interpretação da Lei n. 1.079/1950 conforme à Constituição , o
AUTOR da ação - partido integrante da base parlamentar governista pretende, na verdade, passados mais de vinte e sete anos desde a promulgação
da atual Constituição da República, tão somente evitar o trâmite do legítimo e
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constitucional processo de impeachment, ao mesmo tempo em que procura,
como dito, revisitar toda a jurisprudência firmada por esta Corte a respeito do
tema

impeachment,

especialmente

o julgamento

em

que

se

declarou

expressamente a recepção da Lei n. 1.079/50 pela Constituição Federal (MS
21.654).
Tendo em vista esse desiderato e a circunstância de as normas
objeto da presente ação serem de aplicação episódica - uma única vez desde

1988, no impedimento do ex-Presidente Fernando Collor de Mello, é inafastável a
conclusão de inutilidade, na espécie, do uso de instrumento de cont role
concentrado de constitucionalidade e, por conseguinte, de não cumprimento
do requisito da su bsidiariedade previsto no § 1° do art. 4° da Lei n. 9.882/1999
("não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando
houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade" -grifei).

Confira-se, a propósito, a respeito do tema, a lição doutrinária do
Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal:
"A questão central aqui parece estar na eficácia
do 'outro meio ' referido na lei, isto é, no tipo de
solução que ele é capaz de produzir. Considerando
que a decisão na ADPF é dotada de caráter vinculante
e contra todos, quando esses efeitos forem
decisivos para o resultado que se deseja alcançar,
dificilmente uma ação individual ou coletiva de
natureza subjetiva poderá atingi-los ( .. .).

Desse modo, não sendo cabfvel a ação direta
de
inconstitucionalidade
ou
declaratória
de
constitucionalidade, por se tratar, por exemplo, de
controle relativo a direito pré-constitucional, norma
municipal em face da Constituição Federal, disposição
regulamentar ou lei pós-constitucional já revogada, é
admissível a ADPF. Inversamente, se couber uma
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daquelas ações, não será possfvel o ajuizamento da
arguição. Por outro lado, a simples possibilidade de
propositura de ações de natureza subjetiva ou o
cabimento de recursos processuais não é, de per si,
impedimento à arguição, se aquelas medidas não
forem idôneas a produzir solução imediata e
abrangente, nas hipóteses em que o interesse público
relevante ou a segurança jurídica assim o exijam.
Contudo, a tese demanda observações(.. .).
O descabimento de outros mecanismos
concentrados de controle de constitucionalidade, como
assinalado, é um elemento necessano para
caracterizar a presença da subsidiariedade que
justifica a ADPF. Não se trata, porém, de elemento
suficiente. Além da presença dos demais requisitos
referidos acima, é preciso que os mecanismos
subjetivos
existentes
sejam
insatisfatórios,
justificando uma intervenção concentrada por parte do
Supremo Tribunal Federal. Se tais mecanismos
forem adequados para afastar eventual lesão, não
se justifica o uso da ADPF.
O sistema brasileiro de controle abstrato de
constitucionalidade não objetiva absorver toda e
qualquer discussão subjetiva envolvendo questões
constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não
detêm a expectativa legítima de verem todas as suas
disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação
abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução,
existe um complexo sistema orgânico e processual
que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao
Supremo Tribunal Federal - pelas vias recursais
próprias de natureza subjetiva.

Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma
ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria
a
ação
direta
de
cabível
sempre
que
inconstitucionalidade ou a ação declaratória de
constitucionalidade não o fossem. Como exp/ícitado
acima, a subsidiariedade significa apenas que não
caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar
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a /esividade estiver disponível, não podendo ser
extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de
que seria possível o ajuizamento de ADPF sempre que
não coubesse AD/n ou ADC' (Revista de Direito

Processual. Geral, Rio de Janeiro, 61 , 2006 , fls. 253254- grifei).
Ora, no caso, o mandado de segurança traduz meio processual
eficaz para levar, diretamente, à apreciação do Supremo Tribunal todas as
questões relativas à situação concreta objeto desta ação (abertura de
procedimento de autorização para instauração de processo de impeachment em
desfavor da Presidente DILMA ROUSSEFF e todas as outras que se
seguirem).
Além disso, evidencia-se também a pretensão do PC do B de ver
declarada, por via

transversa,

a

inconstitucionalidade

de

norma

pós-

constitucional - o art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
(RICO), norma primária, fundada diretamente no art. 51, 111 e IV, da Constituição
da

República,

impugnável

apenas

por

meio

de

ação

direta

de

inconstitucionalidade - , o que traduz erro grosseiro e impede a aplicação do
principio da fungibilidade. Nesse sentido:
"ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL - IMPROPRIEDADE "ERRO
GROSSEIRO" - ADMISSÃO COMO AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE.
Inadmitida a
argwçao
de
descumprimento de preceito fundamental ante "erro
grosseiro" na escolha do instrumento, considerado o
artigo 4°, § 1°, da Lei n° 9.882/99, descabe recebê-la
como ação direta de inconstitucionalidade" (ADPF 314-

AgR, Min.
19.2.2015).

Marco Aurélio, Tribunal
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Acresce-se que, ao contrário do que alega o PC do B, inexistem
"sérias dúvidas sobre como um eventual processo contra a Presidente da
República por crime

de responsabilidade

se

desenvolveria

nas

Casas

Legislativas" (fi. 9), tampouco há "absoluta insegurança quanto às regras que.
poderiam efetivamente ser aplicadas" (fi. 10).

Com efeito, o Supremo Tribunal tem reiteradamente afirmado a
recepção da Lei n. 1.079/1950 pela atual Constituição da República (AD I 2.220,
Rei. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, OJe 7.12.2011; ADI 1.628, Rei. Min.
EROS GRAU , Tribunal Pleno, DJ 24.11.2006; MS 24.297, Rei. Min. MAURÍCIO
CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 14.2.2003; MS 21.564, Rei. Min. OCTAVIO
GALLOTII, Redator para o acórdão o Ministro CARLOS VELLOSO, Tribunal
Pleno, DJ 27.8.1993; e MS 21.623, Rei. Min . CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno,
DJ 28.5.1993).

De forma mais expressiva, ao julgar os referidos Mandados de
Segurança n. 21.564 e 21.623, o Supremo Tribunal Federal esquadrinhou - visà-vis a Constituição de 1988 - as questões pertinentes à interpretação e à
aplicação das normas da Lei n. 1.079/1950 relativas ao impeachment do
Presidente da República, esposando entendimento que- frise-se- foi positivado
no art. 218 do RICO, ora atacado.

É flaorante. por conseguinte. a inadequação desta ação.
Ultrapassados - ad argumentandum tantum - esses óbices, devem ser
afastadas, de qualquer forma, todas as alegações do PC do B.

Inicialmente, é descabida a pretensão à aplicação analógica
do art. 4° da Lei n. 8.038/1990, de modo a se assegurar à Presidente da
República o direito de manifestar-se previamente à decisão inicial do Presidente
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da Câmara dos Deputados relativa à admissibilidade da denúncia (art. 19 da Lei
n. 1.079/1950 e art. 218, § 2°, do RICO).
Em primeiro lugar, não há lacuna normativa na espécie, na
medida em que o art. 218, § 4°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
garante à Presidente da República a apresentação de defesa antes da emissão
do parecer da Comissão Especial referida no § 2° do mesmo artigo e do
recebimento da denúncia pelo órgão competente - o Plenário da Câmara dos
Deputados, devendo-se realçar, ademais, que o juízo monocrático do Presidente
da Câmara dos Deputados é de mera delibação: a denúncia é recebida ou
rejeitada, insista-se à exaustão, pelo Plenário. Assim, a finalidade ínsita ao art. 4°
da Lei n. 8.038/1990 - garantir a manifestação do denunciado antes do
recebimento da denúncia e da instauração do processo - é plenamente atendida
pelo art. 218, § 4°, do RICO.
Em segundo lugar, o acolhimento dessa pretensão do autor duas oportunidades de defesa antes da decisão sobre a denúncia pelo
órgão competente - importaria em atuar o Supremo Tribunal como legislador
positivo, em desrespeito à margem de conformação do Congresso Nacional como
legislador ordinário e, por via de consequência, em flagrante violação ao princípio
da separação dos poderes.
Também não prospera a alegação de que o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados não poderia disciplinar o procedimento
de impeachment no âmbito dessa Casa. Isso porque o parágrafo único do art.

85 da Constituição da República dispõe que lei especial definirá os crimes de
responsabilidade e "estabelecerá as normas de processo e julgamento" (grifei).
Ora, do ponto de vista técnico-jurídico, o processo de impeachment se inicia no
Senado Federal, após a análise de procedibilidade da denúncia pela Câmara dos
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Destarte, não há falar em reserva de lei especial para o

estabelecimento das normas que regem o procedimento desenvolvido na Câmara
dos Deputados.
Não obstante , não seria o caso de negar aplicação ao Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. A uma, porque a própria Lei n. 1.079/1950
(art. 38) admite, expressamente, a aplicação subsidiária do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. A duas, porque a exigência de lei especial nem de longe
importa em proibição de remessa à disciplina normativa subsidiária da matéria
pelo

Regiment~

Interno, considerada a vocação constitucional desse último para

dispor sobre o funcionamento da Casa Legislativa e de seus órgãos, abrangente
das questões relativas à composição e ao funcionamento da Comissão Especial e

à discussão e à votação do parecer respectivo.
A propósito, a Lei n. 8.038/1990 - cuja aplicação analógica o
AUTOR da ação pretende - é , sem sombra de dúvida, lei especial. Nada
obstante, o art. 2° dessa Lei dispõe: "o relator, escolhido na forma regimental.
será o juiz da instrução, que se realizará segundo o disposto neste capítulo, no
Código de Processo Penal, no que for aplicável, e no Regimento Interno do
Tríbunaf' (grifei). De modo semelhante, dispõe o art. 48 da Lei n. 11.343/2006
(Lei Penal Especial): "o procedimento relativo aos processos por crimes definidos
neste

Título

rege-se

pelo

disposto

neste

Capítulo,

aplicando-se,

subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de
Execução Penar (grifei). É, pois, de todo improcedente a alegação de invalidade
jurídica da aplicação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados na
espécie.

É igualmente improcedente a alegação de "ilegitimidade
constitucional [do] preenchimento das vagas da Comissão Especial por
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representantes dos blocos parlamentares" (fi. 46). É certo que o art. 19 da Lei
n. 1.079/1950 refere-se, tão somente, a partidos, não a blocos ("recebida a
denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial eleita, da qual participem, obsetVada a respectiva proporção,
representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma"). É igualmente
certo, entretanto, a circunstância de que a Constituição de 1946, sob cuja égide
foi editada a Lei n. 1.079/1950, não aludia aos blocos parlamentares como critério
de constituição das comissões da Câmara dos Deputados, ao contrário do art. 58,

§ 1°, da atual Constituição da República, que dispõe, verbis: "na constituição das
Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível,

a

representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que
participam da respectiva Casa" (grifei) . Destarte, impõe-se a aplicação do art. 19
da Lei n. 1.079/1950 em consonância com o princípio da proporcionalidade, nos
termos do art. 58, § 1°, da Constituição.
lmprocede, uma vez mais, a alegação de "grave ilegitimidade
constitucional [da]

adoção,

relativamente

ao

parecer preliminar

da

Comissão Especial para o recebimento da acusação, [do] procedimento
fixado no art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por
diferir do previsto nos arts. 21 e 22 da Lei n. 1.07911950" (fi. 46). De fato, a
partir da atual Constituição, a Câmara deixou de ser tribunal de pronúncia,
limitando-se a -

analisando a procedibilidade da denúncia -

autorizar a

instauração do processo pelo Senado Federal. Não há mais instrução
processual na Câmara dos Deputados. Por isso, o art. 22 da Lei n. 1.079/1950,
que versa sobre essa matéria, e o art. 21 , que lhe é adjeto, foram revogados pela
Constituição de 1988.
Nesse sentido, a propósito, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
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"CONSTITUCIONAL. "IMPEACHMENT". PROCESSO
E JULGAMENTO: SENADO FEDERAL. ACUSAÇÃO:
ADMISSIBILIDADE: CÂMARA DOS DEPUTADOS.
DEFESA. PROVAS: INSTÂNCIA ONDE DEVEM SER
REQUERIDAS (.. .) ( .. .). O SENADO E NÃO MAIS A
CÂMARA DOS DEPUTADOS FORMULARÁ A
ACUSAÇÃO
(JUÍZO
DE
PRONÚNCIA)
E
PROFERIRÁ O JULGAMENTO (C.F. , ART. 51, I; ART.
52, I; ART. 86, PAR. 1., 11, PAR. 2.) (.. .). 111. - NO
PROCEDIMENTO
DE
ADMISSIBILIDADE
DA
DENÚNCIA, A
CÂMARA
DOS DEPUTADOS
PROFERE
JUIZO
POLfTICO.
DEVE
SER
CONCEDIDO AO ACUSADO PRAZO PARA DEFESA,
DEFESA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO INSCRITO
NO ART. 5., LV, DA CONSTITUIÇÃO, OBSERVADAS,
ENTRETANTO, AS LIMITAÇÕES DO FA TO DE A
ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENADO ( .. .).
SERÁ NA ESFERA INSTITUCIONAL DO SENADO,
QUE PROCESSA E JULGA O PRESIDENTE DA
REPUBLICA,
NOS
CRIMES
DE
RESPONSABILIDADE,
QUE
ESTE
PODERÁ
PROMOVER AS INDAGAÇÕES PROBATORIAS
ADMISSÍVEIS" (MS 21.564, Redator para o acórdão o
Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 27.8.1993grifei).
"O Senado e não mais a Câmara dos Deputados
formulará a acusação (juizo de pronúncia) e
proferirá o julgamento. C.F./88, artigo 51, I; art. 52;
artigo 86, PAR. 1., 11, PAR.2., (MS no 21.564-DF)" (MS
21 .623, Rei. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ
28.5.1993- grifei).

De outra parte, a temática relativa à discussão em Plenário dos
pareceres das Comissões da Câmara dos Deputados - inclusive da Com issão
Especial - é tipicamente regimental, o que reforça o que se vem de sustentar
quanto à revogação do art. 21 da Lei n. 1.079/1950, não apenas pelos arts. 51, I,
52, I, e 86, caput, da Constituição da República, mas pelo art. 51, 111 e IV, da Carta
Maior.
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lmpende, ainda, ressaltar a improcedência da alegação de

que "o STF não está vinculado a receber a denúncia por crime comum pelo
fato de a Câmara dos Deputados ter autorizado a abertura de processo
criminaf' (fi. 57). Funda-se a alegação em acritica comparação do papel
desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal -que delibera sobre a denúncia
por crime comum, mesmo após a autorização da Câmara dos Deputados- com a
função do Senado Federal, que, por ser competente para processar o Presidente
da República, também o seria para decidir sobre a instauração do processo,
independentemente do juízo emitido pela Câmara dos Deputados.

Tal analogia, contudo, carece de fundamento jurídico.

A denúncia por crime comum em desfavor da Presidente da
República demanda a análise técnica por juízes togados, nos termos do art. 1 02,
I, b, da Constituição da República, que não seria satisfeita, validamente, por
parlamentares, guiados por juizo eminentemente politico. O mesmo, entretanto,
não pode ser dito em relação aos crimes de responsabilidade, cuja natureza
político-penal enseja ao Plenário da Câmara dos Deputados a emissão de juízo
quanto ao mérito da denúncia, recebendo-a ou rejeitando-a. Nesse sentido:

"NO REGIME DA CARTA DE 1988, A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, DIANTE DA DENÚNCIA OFERECIDA
CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, EXAMINA
A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86,
"CAPUT"), PODENDO, PORTANTO, REJEITAR A
DENÚNCIA OFERECIDA NA FORMA DO ART. 14 DA
LEI 1079/50. 111. - NO PROCEDIMENTO DE
ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, A CÂMARA DOS
DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLíTICO" (MS
21.564, Redator para o acórdão o Ministro Carlos
Velloso, Tribunal Pleno, DJ 27.8.1993- grifei).
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Assim, sob pena de se entender que o Senado pode sobrepor-se

à Câmara dos Deputados - mitigando-lhe a competência e suprimindo-lhe o
relevantíssimo papel de representação popular, em evidente prejuízo ao sensível
balanceamento delineado pela Constituição da República no tocante às funções
desempenhadas pelas duas Casas em matéria de impeachment, impõe-se
assentar a impossibilidade de revisão, pelo Senado Federal, da decisão do
Plenário da Câmara dos Deputados no sentido do recebimento da denúncia
(análise das condições de procedibilidade) por crime de responsabilidade.

Sem qualquer fundamento, outrossim, a alegação de que
caberia à Mesa do Senado a competência para instaurar, ou não, o processo
de impeachment, "não sendo tal decisão passível de recurso" (fi. 70),

e de que

somente a decisão "pela instauração do processo deve ser submetida ao Plenário
da Casa" (fl. 70). Ora, como já dito, não é de forma alguma razoável se entender

que a decisão apenas da Mesa do Senado -- sem possibilidade, inclusive, de
recurso - pode se sobrepor à decisão do Plenário da Câmara dos Deputados. A
denúncia será analisada pela Câmara dos Deputados, o que dispensa nova
análise ou uma absurda revisão pela Mesa do Senado Federal.

No ponto, é importante registrar que o AUTOR da ação requer a
incidência analógica de dispositivos que não guardam qualquer relação com o
processo de impeachment do Presidente da República, no qual há previsão
expressa da participação da Câmara dos Deputados. Os artigos citados na
petição inicial dizem respeito ao impeachment de autoridades (Ministro do
Supremo Tribunal Federal e do Procurador Geral da República) cujo
processo não tramita pela Câmara dos Deputados, mas apenas no Senado
Federal. Como o trâmite desses casos é apenas naquela Casa Legislativa, é
absolutamente razoável outorgar à Mesa do Senado a competência para receber
a denúncia e determinar o seu processamento. O que não se pode admitir de
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forma alguma - insista-se - é que a Mesa do Senado tenha competência para,
sozinha, simplesmente desconsiderar a decisão do Plenário da Câmara dos
Deputados e contra essa decisão não caber recurso algum.

Por fim, cabe realçar a total impertinêncía do pedido para que
"seja realizada interpretação conforme do art. 19 da Lei n. 1.07911950, com
efeitos ex tunc -

alcançando processos em andamento - , para fixar

a

interpretação segundo a qual o Presidente da Câmara dos Deputados apenas
pode praticar o ato de recebimento da acusação contra a Presidente da República
se não incidir em qualquer das hipóteses de impedimento ou suspeição, esta
última objetivamente aferível pela presença de conflito concreto de interesses" (fi.

71 - grifei): É que a análise de alegação de tal jaez não prescindiria do exame de
fatos e provas, inviável em arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Por oportuno, confira-se, mais uma vez, o ensinamento do Ministro ROBERTO
BARROSO:
"Situação diversa, porém, é aquela em que as
partes ou interessados controvertem acerca de
determinado fato e pretendem trazer a disputa ao S TF,
no bojo de uma ADPF. Nessa hipótese, não cabe ao
Supremo Tribunal Federal levar a cabo uma instrução
específica para decidir qual das versões relatadas
corresponde à verdade. Mesmo porque, se ainda há
dúvida acerca dos elementos fáticos, não parecer
possível determinar se há - ou mesmo se haverá qualquer violação a preceito fundamentar (Revista de
Direito Processual. Geral, Rio de Janeiro, 61 , 2006, fls.
253-254- grifei).

Não fosse isso razão bastante para se refutar a alegação, tem-se
que as hipóteses de impedimento de Deputados e Senadores previstas no art. 36
da Lei n. 1.079/1950 não são passíveis de interpretação extensiva, tampouco se
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revela cabível a aplicação subsidiária de motivos de impedimento e suspeição do
Código de Processo Penal, como decidiu esse Supremo Tribunal:

"CONSTITUCIONAL. "IMPEACHMENT" (. ..). Regras
de impedimento: artigo 36 da Lei n. 1.079, de 1.950.
Impossibilidade de aplicação subsidiária, no ponto,
dos motivos de impedimento e suspeição do
Código de Processo Penal, art. 252. Interpretação do
artigo 36 em consonância com o artigo 63, ambos da
Lei 1.079/50. Impossibilidade de emprestar-se
interpretação extensiva ou compreensiva ao art. 36,
para fazer compreendido, nas suas alíneas "a" e "b", o
alegado impedimento dos Senadores. VIl. - Mandado
de Segurança indeferido'' (MS 21 .623, Rei. Min. Carlos
Velloso, Tribunal Pleno, DJ 28.5.1993- grifei) .
Acrescente-se que em recente decisão, também envolvendo o
processo de impeachment da atual Presidente da República (MS 33.921-DF), o
em. Ministro GILMAR MENDES indeferiu a liminar requerida em mandado de
segurança impetrado por parlamentares da base aliada, no qual também se
sustentava desvio de poder ou de finalidade, sob o argumento de que o
Presidente da Câmara dos Deputados se utilizou "da gravíssima competência de
admitir a instauração de processo de impeachment como instrumento para
impedir a apuração de seus desvios éticos, chantagear adversários ou promover
vingança política". Acrescentaram os impetrantes daquele writ que o Presidente
da Câmara dos Deputados agiu em defesa de seu interesse pessoal, qual seja,
evitar sua própria cassação. Da decisão referida , que afastou expressamente tais
alegações, colhe-se o seguinte trecho, a dispensar maiores acréscimos,
merecendo atenção os trechos destacados:
"Em breve juizo cautelar, verifica-se a ausência
da plausibifidade jurídica (fumus boni juris) , uma vez
que a atuação do Presidente da Câmara dos
Deputados confere apenas contornos de condição de
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procedibilídade formal, envolvendo o recebimento da
denúncia, sem conferir qualquer juízo de mérito sobre
a questão.
Citem-se os arts. 14
saber: ( ...)

a 19 da Lei n° 1.079/50, a

Ou seja, trata-se de análíse acerca do
cumprimento dos requisitos formais de prosseguimento
da denúncia, inexistindo juízo de certeza quanto aos
fatos e as consequências que culminaram com o
pedido contido na peça inicial (impedimento da
Presidente da República).
Ressalte-se
que
eventuais
interesses
político-partidários divergentes da autoridade
apontada como coatora em face da Presidente da
República, que poderiam revelar, inclusive, a
existência de inimizade, não significariam a
violação das garantias decorrentes da organização
e procedimento do processo vindouro, iniciado
com o ato ora atacado.

Esta Corte, quando da apreciação do mandado
de segurança impetrado pelo então Presidente da
República, Collor de Melo, assentou que o processo de
impeachment investe o Congresso Nacional de uma
função 'judicialiforme': nos seguintes termos:
"CONSTITUCIONAL.
'IMPEACHMENT': NA
ORDEM JURÍDICA AMERICANA E NA ORDEM
JURIDICA BRASILEIRA. O "IMPEACHMENT" E
O "DUE PROCESS OF LAW". IMPEDIMENTO
E SUSPEIÇÃO DE SENADORES. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Constituição
Federal, art. 51, f; art. 52, I, paragrafo único;
artigo 85, parag. único; art. 86, PAR. 1., f/, PAR.
2.; Lei n. 1.079, de 1.950, artigo 36; artigo 58;
artigo 63.

f. - O "impeachmen t", no sistema constitucional
norte-americano, tem feição política, com a
finalidade de destituir o Presidente, o Vice-
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Presidente e funcionários civis, inclusive jufzes,
dos seus cargos, certo que o fato embasador da
acusação capaz de desencadeá-lo não
necessita estar tipificado na lei. A acusação
poderá compreender traição, suborno ou outros
crimes e delitos ('treason, bribery, or other high
crimes and misdemesnors. } . Constituição
americana, Seção IV do artigo 11. Se o fato que
deu causa ao "impeachment" constitui, também,
crime definido na lei penal, o acusado
respondera criminalmente perante a jurisdição
ordinária. Constituição americana, artigo f,
Seção f/1, item 7.

11. - O "impeachment" no Brasil republicano: a
adoção do modelo americano na Constituição
Federal de 1891, estabelecendo-se, entretanto,
que os crimes de responsabilidade, motivadores
do "impeachment': seriam definidos em lei, o
que também deveria ocorrer relativamente a
acusação, o processo e o julgamento. Sua
limitação ao Presidente da Republica, aos
Ministros de Estado e Ministros do Supremo
Tribunal Federal. CF/1891, artigos 53, parág.
único, 54, 33 e PARAGRAFOS, 29, 52 e
PARAGRAFOS, 57, PAR. 2 .. 111.

- O "impeachment" na Constituição de 1988, no
que conceme ao Presidente da Republica:
autorizada pela Câmara dos Deputados, por
dois terços de seus membros, a instauração do
processo (C.F., art. 51, I), ou admitida a
acusação (C.F., art. 86), o Senado Federal
processara e julgara o Presidente da Republica
nos crimes de responsabilidade. E dizer: o
"impeachment" do Presidente da Republica será
processado e julgado pelo Senado Federal. O
Senado e não mais a Câmara dos Deputados
formulara a acusação (juízo de pronuncia) e
proferira o j ulgamento. C.F./88, artigo 51, I; art.
52; artigo 86, PAR. 1., 11, PAR.2., (MS no
21.564-DF). A lei estabelecera as normas DE
processo e julgamento. C.F., art. 85, par. único.
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Essas normas ESTAO na Lei n. 1.079, de
1.950, que foi recepcionada, em grande PARTE,
pela CF/88 (MS n. 21.564-0F}.
IV. - O 'impeachment' e o 'due process of law':
a aplicabilidade deste no processo de
'impeachment', observadas as disposições
especificas inscritas na Constituição e na lei e a
natureza do processo, ou o cunho político do
Juízo. C.F., art. 85, parag. único. Lei n. 1.079,
de 1950, recepcionada, em grande parte, pela
CF/88 (MS n. 21.564-0F}.
V. - Alegação de cerceamento de defesa em
razão de não ter sido inquirida testemunha
arrolada. Inocorrência, dado que a testemunha
acabou sendo ouvida e o seu depoimento pode
ser utilizado por ocasião da contrariedade ao
libelo. Lei N. 1079/50, art. 58. Alegação no
sentido de que foram postas nos autos milhares
de contas telefônicas, as vésperas do prazo
final da defesa, o que exigiria grande esforço
para a sua analise. Os fatos, no particular, não
se apresentam incontroversos, na medida em
que não seria possível a verificação do grau de
dificuldade para exame de documentos por
parte da defesa no tempo que dispôs.
VI. - Impedimento e suspeição de Senadores:
inocorrência. O Senado, posto investido da
função de julgar o Presidente da Republica,
não se transforma, as inteiras, num tribunal
judiciário submetido as rígidas regras a que
estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário,
ja que o Senado e um órgão político. Quando
a Câmara Legislativa - o Senado Federal- se
investe de "função judicialiforme", a fim de
processar e julgar a acusação, ela se
submete, e certo, a regras jurídicas, regras,
entretanto, proprias, que o legislador
previamente fixou e que compoem o
processo
político-penal.
Regras
de
impedimento: artigo 36 da Lei n. 1.079, de

I
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1.950.
Impossibilidade
de
aplicação
subsidiaria, no ponto, dos motivos de
impedimento e suspeição do Cod. de
Processo Penal, art. 252. Interpretação do
artigo 36 em consonância com o artigo 63,
ambos da Lei 1.079/50. Impossibilidade de
emprestar-se interpretação extensiva ou
compreensiva ao art. 36, para fazer
compreendido, nas suas alíneas "a" e "b", o
alegado impedimento dos Senadores.
VI/. - Mandado de Segurança indeferido. (MS
21623, Pleno, Rei. Min. Carlos Ve/loso, j .
17. 12. 1992 e p. 28.5.1993)- Grifo nosso.
Observando detidamente o ato apontado
como coator, configura-se claro que houve apenas
análise formal pelo Chefe da Câmara dos
Deputados,
devidamente
fundamentada,
exercício do seu mister constitucional.

no

A garantia do devido processo legal, no
processo de impeachment, está na observância das
garantias institucionais político-jurídicas que emergem
a partir daí, quais sejam: prazo para defesa, análise
pela comissão especial, quórum qualificado para
autorização de instauração do processo (213 dos
membros da Câmara dos Deputados), processo e
julgamento pelo Senado Federal, sob a presidência do
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Considero oportuno relembrar as lições do
saudoso Min. Paulo Brossard, que, em obra clássica
sobre o tema, assevera:
"169. Na sua instauração, na sua condução e na
sua conclusão; o impeachment terá inspiração política,
motivação política, estímulos políticos. Políticos serão
os resultados perseguidos. É natural que seja assim;
dificilmente assim não será. Contudo, isto não quer
dizer que o impeachment seja inteiramente
discricionário e que o seu desenvolvimento se
processe ao inteiro sabor de uma e outra casa do
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Congresso, tanto é certo que, uma vez instaurado,
deve desdobrar-se segundo a lei, que minuciosamente
o disciplina. Em glosa ao Regimento do Senado norteamericano, Thomas Jefferson, que o presidiu,
escreveu que, em matéria de impeachment, a decisão
senatória 'must be secundum, non ultra legem'. E não
só a sentença, mas o processo todo, no que diz
respeito a suas fases e formalidades.
170. A autoridade do Congresso em matéria de
impeachment é terminante, não porque o processo
seja 'questão exclusivamente política', no sentido
jurídico, mas porque a Constituição reservou ao
Congresso a competência originária e final para
conhecer e julgar, de modo incontrastável e derradeiro,
tudo quanto diga à responsabilidade política do
Presidente da República". (BROSSARD, Paulo de
Souza Pinto. O lmpeachment. 3a ed. São Paulo:
Saraiva, 1992, p. 182-183).Grifonosso.
Ante o exposto, indefiro a homologação da
desistência e o pedido liminar, nos termos do art. 7°
da Lei n° 12.016/09".

Por todas as razões expostas, a Câmara dos Deputados pugna:
a) pelo não conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito

fundamental; b) caso conhecida, pelo indeferimento da medida cautelar
requestada e pela improcedência dos pedidos formulados na ação.

~//
EDUARDO~
Presidente
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FAX
A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUt-.RDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Medida Coutelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental n• 378
REQTE.(S)
ADV.(NS)
INTDO.(A/S)
PROC,(NS)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.{A/S)(ES)

: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
: ADEMAR BORGES DE.SOUSA FILHO E OUTRO(NS)
: PRESIDENTE DA REPUBLICA
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

(Seção de Processos do Controle Concentrado e Reclamações)

Comunico que deferi llminar nos autos em epígrafe, nos tennos da decisão cuja cópia segue
via fax. Atenciosamente, Ministro Edson Fachin, Relator/STF_

Institui~ fntrs
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•
0
0

Documenlo ll.<$inodo digflalmonco cunrorms MP n' 2.200-212001 de 2"108/2001, que
documento podo oer ocenado no "lldoreço e lelrOniCO

61

4165

4166

Sexta-feira 18
lL/~Y/ 2~15

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

89: 25

61-33234786

S BAIXA EXPEDIÇÃO

Março de 2016
PÁG.

82

,.

MEOXOA CAUTELAR NA AHGÜJÇÃ.O DE DESCUMPRIMENTO OE PRECEITO
FUNDA.i'\fENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

RF.l-A.TOR

:MIN. EDSON l:ACHIN

REQTE.(S)

Aov.(Ais)
lNTDO.(A/S)
P ROC.(A/S)(ES)
lNTDO. (A/S)
PROC.(A/S)(ES)

:PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
:ADEMAR BORGES DE SOUSA fJ"TJiO E ÜUTRO(A/S)
:PRESIDENTE DA REJ>ÚBLICA
:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
: CONG"RESSO NAOONAL

:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DECISÃO MONOCRAnCA: Em 08/12/2015, o J?artido r.equerente
apresentou pedido de medida cautelar incidental para que se anule a
det.i.são de recebimento da denúncia pelo Presidente da Câmara dos
Deputados contr:a a Presidente da, República e que, ass~~~~
seja proferida por cle com a devida observânda do~
prévta da Presidente da República.
Ainda em 08/l2/2015, foi apr.esenta.do peJo requerente segundo
pedido de medida cautelar incidental para que, no momento de form.ação
da Comissão Espedal da Câmara dos Deputados a eleição de seus
membros observe a regra de l~âlcação pelos par~ por mei.o das
lideranças partidárias, através d~ votoab~ que a composição da
Comissão Especial se de se n o a representação proporcional dos
partidos, e não d
locas partidários.

/

Tendo em vista qu.e, dos 03 (tr.ês) pedidos cautelares incidentais, 02
(dois) deles dizem respeito <los mesmos pedidos cautelares feitos
antetiormente quando da proposição da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamentar 378, aguardem-se as informações e
manifestações requ_eridas no prazo comum de OS (cinco) dias no
Despad1o proferido em 03/12/2015.
Dada a urgência do feito e a relevância respectiva para que esta
Cortt· chancele a segu.ranç<'l jundica constitucional ao procedim.ento,
cons.igno que, em. respeito ao princípio da colegialidade, pedi ao

~cossado
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Pn:sidente do Supremo Tribtmal Federal, em 08/12/2015, dia para
julg;amento na primeira sessão ordinária do 'T.hbunaJ Pleno desta Corte
após o decurso do prazo das informações e manifestações das medidas
cautelares requeridas.~stabelecido no Despacho proferido em
03/12/2015 expirará erÍI11./1~~ndo que a primei.r.a sessão ordinária
subsequente do Trib~ Pl~o desta Corte será em 16/12/2015.
/

Em relação ao pedido cautelar irlddental que requereu a suspensão
da follllação da Comissão Especial. em decorrência da decisão da
Presidência
Câmara dos Deputados de constituí-la por meio de
votação secreta veri.fica-se>, na ausência de prev.isão constitucional ou
egal, bem como à luz do disposto no art. 188, inciso m, do Regimento
IntE•cno da Câmara dos Deputados, a plausibilidade juridica do pedido,
bem como, ante a iminência da instauração da Comissão Especial, o
perigo de dano pela demot~ da concessão liminar requerida.

É coerente e compativel com. a Constituiçã.o da República de 1988
procedimento regular que almeja, em face de imputação de crime de
responsabilidade, o respecti"o impedimento de Presidente da República.

Emergindo dúvidas relevantes no curso d.o procedimento, aptas a
suscitar pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, impende
submeter o processo ao crivo do exame constitucional diante do Tribunal
Pleno.
Com o objetivo de (i) evitar a prática de atos que eventualmente
(li) obstar
aumt:'nto de instabilidade jurídica com profusão de medidas judiciais
post~.>.riores e pontuais, c (iii) apresentar respostas céleres aos
questionamentos suscitados, impende promover, de imediato, debate! \
delib(:ração pelo Tribunal Pleno, detemúnand~n~ curto i.n.te~ \
suspensão da formação e a não instal~ão da Comissão Especial, Jl::iem como â~ suspensão dos eventuais r azos, jndu.sive aqueles, em tese, em

pod<~rão .ser invalidados pelo Supremo Tribunal Federal,

l._

2
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curse) preservando-se ao menos até a dedsão do Supremo Tribunal
Feder prevista para 16/12/2015( todos os atos
este momento
praticados.

\:_té

Em caráter excepcional, com fulcro na Lei 9.882/1999, art. Sll, §IS!, se
sustenta essa decisão monocrática, ad referendum d
· unal Pleno, por
ser portadora de transitória efic.-lda temporal de 08 (oito) dias a contar de
hoj~, diante da magnitude o procedimento em curso, a plausibilidade
para o fim de reclamar legitima atuação da Corte Constitucional e da
difícil restitt.tição ao estado anterior caso prossigam afazeres que,
arrostados pelos questioname.t~tos, venham a ser adequados
constitucionalmente em moldes diversos.
Solidtem-se informaçôes à Presidência da Câmara dos Deputados,
no prazo de 24 horas, contados da comunicação desta decisão, sobre a
fonna d.e composição e eleição da referida Comissão Especial

Comunique-se, com a máxima urgência, inclusive via fax ou outro
mejo mais expedito, o teor do presente despacho.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 08 de dezembro de 2015, 22h28min.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento as!õÍnado digítal111.ente

3
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oc:umo" o pode"'" ace$5ado no endere.ço eJe116nlco hllp;//www.•tf.jll3.br/ponaVaurenUc:oe<>o/sob 0 numero 997 5 7.
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Oficio n° 29512/2015

Brasília, 8 de dezembro de 2015.

Medida Cautelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 378
REQTE.(S}
ADV.(AIS)
INTDO.(AIS)
PROC.(AIS)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.(AIS)(ES)

: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
: ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E OUTRO(AIS)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

(Seção de Processos do Controle Concentrado e Reclamações)

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que deferi liminar nos autos em epígrafe,
nos termos da decisão de cópia anexa.
Ademais, solicito informações, no prazo de 24 horas, contados desta
comunicação, sobre a forma de composição e eleição da Comissão Especial, objeto da
decisão acima referida.
Apresento testemunho de consideração e apreço.

Ministro Edson Fachin
Relato
Documento assinado digitalmente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Oocumento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 2410812001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eleltOnlco http://www.stf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o número 9973555.
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Ofício n• 29512/2015

Brasília, 8 de dezembro de 2015.

Medida Cautelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental n• 378
REQTE.(S)
ADV.(AIS)
INTDO.(AIS)
PROC.(AIS)(ES)
INTDO.(A!S)
PROC.(A!S)(ES)

: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
: ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E OUTRO(A!S)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

(Seção de Processos do Controle Concentrado e Reclamações)

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que deferi liminar nos autos em epígrafe,
nos termos da decisão de cópia anexa.
Ademais, solicito informações, no prazo de 24 horas, contados desta
comunicação, sobre a forma de composiçào e eleiçào da Comissão Especial, objeto da
decisão acima referida.
Apresento testemunho de consideração e apreço.

Ministro Edson Fachin
Relato
Documento assinado digitalmente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Documento a~inado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 2410812001. que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -!CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9973555.
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MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADv.(A/s)
l NTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/s)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHTN
:PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
:ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E ÜUTRO(A/S)
:PRESIDENTE DA REPÚBLICA
:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
:CONGRESSO NACIONAL
:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DECISÃ O MONOCRÁTICA: Em 08/12/2015, o Partido requerente
apresentou peclido de medida cautelar incidental para que se anule a
decisão de recebimento da denúncia pelo Presidente da Câmara dos
Deputados contra a Presidente da República e que, assim, outra decisão
seja proferida por ele com a devida observância do direito de defesa
prévia da Pres1dente da República.
Ainda em 08/12/2015, foi apresentado pelo requerente segundo
pedido de medida cautelar incidental para que, no momento de formação
da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a eleição de seus
membros observe a regra de indicação pelos partidos, por meio das
lideranças partidárias, através de voto aberto e que a composição da
Comissão Especial se dê segundo a representação proporcional dos
partidos, e não dos blocos partidários.
Tendo em vista que, dos 03 (três) pedidos cautelaTes incidentais, 02
(dois) deles dizem respeito aos mesmos pedidos cautelares feitos
anteriormente quando da proposição da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental 378, aguardem-se as informações e
manifestações requeridas no prazo comum de 05 (cinco) dias no
Despacho proferido em 03/12/2015.
Dada a urgência do feito e a relevância respectiva para que esta
Corte chancele a segurança jurídica constitucional ao procedimento,
consigno que, em respeito ao princípio da colegialidade, pedi ao

Documento assinado digilatmente conforme MP n' 2.200-212001 de 24/08/2001 , que institui a Infraestrutura de Chaves Púb!ieas Brasileira -!CP-Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico hUp://www.stf.jus.br/portallautenticacao/ sob o número 9973547
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Presidente do Supremo Tribunal Federal, em 08/12/2015, dia para
julgamento na primeira sessão ordinária do Tribunal Pleno desta Corte
após o decurso do prazo das informações e manifestações das medidas
cautelares requeridas. O prazo estabelecido no Despacho proferido em
03/12/2015 expirará em 11/12/2015, sendo que a primeira sessão ordinária
subsequente do Tribunal Pleno desta Corte será em 16/12/2015.
Em relação ao pedido cautelar incidental que requereu a suspensão
da formação da Comissão Especial em decorrência da decisão da
Presidência da Câmara dos Deputados de constituí-la por meio de
votação seo·eta, verifica-se, na ausência de previsão constitucional ou
legal, bem como à luz do disposto no art. 188, inciso III, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a plausibilidade jurídica do pedido,
bem como, ante a inúnência da instauração da Comissão Especial, o
perigo de dano pela demora da concessão liminar requerida.
É coerente e compatível com a Constituição da República de 1988
procedimento Tegular que almeja, em face de imputação de crime de
responsabilidade, o respectivo impedimento de P residente da República.

Emergindo dúvidas relevantes no curso do procedimento, aptas a
suscitai" pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, impende
submeter o processo ao crivo do exame constitucional d iante do Tribunal
Pleno.
Com o objetivo de (i) evitar a prática de atos que eventualmente
poderão ser invalidados pelo Supremo Tribunal Federal, (ü) obstar
aumento de instabilidade jurídica com profusão de medidas judiciais
posteriores e pontuais, e (iü) apresentar respostas céleres aos
questionamentos suscitados, impende promover, de imediato, debate e
deliberação pelo Tribunal Pleno, determinando, nesse curto interregno, a
suspensão da formação e a não instalação da Comissão Especial, bem
como a suspensão dos eventuais prazos, inclusive aqueles, em tese, em

2
Documento assinado digitalmente conforme MP o• 2.200·212001 ele 24/08/2001. que institui a lnfraestrulura ele Chaves Publicas Brasíleira • ICP·Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço elelrõoico hUp:/lwww.stf.jus.br/portaVauteolicacaol sob o nümero 9973547
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curso, preservando-se, ao menos até a decisão do Supremo Tribunal
Federal prevista para 16/12/2015, todos os atos até este momento
praticados.
Em caráter excepcional, com fulcro na Lei 9.882/1999, art. 5°, §1 °, se
sustenta essa decisão monocrática, ad referendum do Tribtmal Pleno, por
ser portadora de transitória eficácia temporal de 08 (oito) dias, a contar de
hoje, diante da magnitude do procedimento em cmso, da plausibilidade
para o fim de reclamar legítima atuação da Corte Constitucional e da
difícil restituição ao estado anterior caso prossigam afazeres que,
arrostados pelos questionamentos, venham a ser adequados
constitucionalmente em moldes diversos.

Solicitem-se informações à Presidência da Câmara dos Deputados,
no prazo de 24 horas, contados da comunicação desta decisão, sobre a
forma de composição e eleição da referida Comissão Especial
Comunique-se, com a máxima urgência, inclusive via fax ou outro
meio mais expedito, o teor do presente despacho.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 08 de dezembro de 2015, 22h28min.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Docwncuto assinado digitnlme11tc

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 2410812001 , que Institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira- !CP-Brasil. o
documento po<le ser acessado no endereço etetrOmco http;/lwww.stf.jus.br/pO<taUautenticacao/ sob o nümero 9973547,
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Of. n. 2858/2015/SGM/P
Brasllia, 9 de dezembro de 2015.

Recebido no Gabinete do
A Sua Excelência o Senhor
Ministro EDSON FACHIN
Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes
70175-900- Bras!lia/DF

Ministro Edson Fachin

,1 ODEZ Z015
.,-.,..-..-1-: '3 'O HS

Referente:

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Diante do deferimento de liminar suspendendo a eleição da
1

Comissão Especial a que aludem o artigo 19 da Lei n° 1.079/50 e o§ 2° do artigo
218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados- RICD

2
•

com vistas a analisar

os termos da denúncia por crime de responsabilidade apresentada contra a
Presidente da República, realizada no dia 08/12/2015, no Plenário da Câmara dos
Deputados, apresento as seguintes informações complementares.

Esclarece-se desde já que os fatos apresentados na peça incidental
apresentada pelo AUTOR não possuem qualquer suporte regimental, legal e
constitucional, vez que distorcidos e dissociados da realidade, o que denota a clara
' Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita. da
qual participem, observada a respectiva proporção. representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma.
Recebida a denúncia pelo Presidente, verificada a existência dos requisitos de que trata o parágrafo anterior. será lida no
2 §
expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão Especial eleita, da qual participem, obseJVada a respectiva

z•

proporção. representantes de todos os Partidos.

lll\11 li 11111\lll
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intenção de induzir a erro V. Ex8 . e os demais membros da Corte Suprema,
especialmente quanto forma de composição e a votação para eleição de seus
membros.

Além disso, deve-se realçar a circunstância de que as modalidades
de votação (secreta ou ostensiva) na eleicão da Comissão Especial em
referência
n~o

e as espécies de candidaturas (por indicação dos Líderes ou avulsa)

foram objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Em outras palavras,

n~

fundamentação e nos pedidos formulados nesta ação

não constou qualquer é)lusão às modalidades de votação (secreta ou
ostensiva) na eieicão dos membros da Comissão Especial, tampouco às
espécies de candidatura (por indicac;ão dos Líderes ou avulsas).

Pois bem. Insta observar que a comissão especial a ser formada
para a análise cie denúncia por crime de responsabilidade contra Presidente da
República não é formada pelos Deputados Federais indicados pelos lideres
partidários ou de bloco, como ocorre com as comissões permanentes. Ao contrário,
por expressa determinação legal, deve a comissão ser eleita, ou seja, não basta que
os líderes encaminhem uma lista com os nomes de seus liderados que a integrarão,
esses nomes devem ser eleitos pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

Como a Constituição não estabeleceu a forma de eleição dessa
comissão e remeteu à lei3 a obrigação de fazê-lo, e tendo esta também sido omissa
a esse respeito (a Lei n° 1.079/50 apenas preceitua que a comissão é eleita, deve
contar com membros de todos os partidos com assento na Casa e observar a
proporcionalidade), coube ao RICO a regulamentação dessa eleição.
Por sua vez, o Capítulo VIl do Livro VI do RICO - que trata do
processo nos crimes de responsabilidade do Presidente e do Vice-Presidente da

ç.,
1

•...~""· ··~ E.". - .. u ... , •••,.~- ... ~,..••• ·~ ...~m·~miiliilif~l•i~lmr~llillllllll~
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República - também não estabelece a forma de composição e eleição da comissão
especial. É preciso, então, recorrer à interpretação sistemática do RICO para
estabelecer a forma de composição e eleição da comissão, ao menos naquilo que já
não foi estabelecido pela Lei (proporcionalidade e assento para todos os partidos).
O AUTOR, com sua interpretação autoritária, para não dizer exótica,
do RICO, tenta de maneira desleal induzir a Suprema Corte a erro ao arguir que se
aplica ao caso o Capitulo IV do Título 11, que trata das comissões. Ocorre que os
membros das comissões regulamentadas por esse Capítulo do RICO não são
eleitos, mas simplesmente indicados pelos líderes, podendo haver substituição a
qualquer tempo mediante simples ofício direcionado à Presidência da Câmara dos
Deputados, o que não se equipara com a situação em questão, na qual há

efetivamen~e eleição. É importante observar que

nessas Comissões há sim eleição

para a Presidência e Vice-Presidências, por votação secreta, e, uma vez eleitos,
não podem, Presidente e Vice-Presidente, ser substituídos pelos líderes de seus
partidos enquanto não terminarem seus mandatos.
Já a Comissão Especial a ser formada para apreciar a denúncia
contra a Presidente da República por crime de responsabilidade deve ser

~.

o

que significa dizer que são imprestáveis as disposições regimentais que tratam do
preenchimento das vagas em comissões nas quais bastam as indicações dos
líderes.
Assim, as disposições regimentais adequadas a disciplinar a
composição da referida comissão especial, já que omisso nesse aspecto o Capítulo
Vil do Livro VI do RICO - que trata do processo nos crimes de responsabilidade do
Presidente e do Vice-Presidente da República -são as que tratam da eleição para

\ ~\ ~\1\ ~1
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a PJiesa Diretora, previstas no Capítulo 111 do Titulo I do RICO, já que é a única

outra comissão4 para os quais são eleitos os membros.
Nesse contexto, após aplicar a regra de proporcionalidade prevista
no artigo ·19 da Lei n° 1.079/50 e no artigo 23 do RICO, tendo como parâmetro o
número máximo de 66 titulares e 66 suplentes (máximo permitido para comissões) e
a regra de que todos os partidos com assento na Casa devem indicar ao menos um
membro, concluiu-se que a comissão especial teria 65 membros titulares e 65
membros suplentes.
A Presidência da Câmara, então, comunicou aos líderes partidários
que receberia as indicações oficiais dos partidos, na expectativa de que todos
conseguissem pacificar suas bancadas e, havendo consenso, seria feita a eleição
em chapa única. Entretanto, alguns líderes partidários e vários deputados de
partidos que já haviam feito suas indicações oficiais manifestaram vontade de lançar
candidaturas avulsas, e, assim, concorrerem à eleição para a comissão especial, o
que não estava previsto anteriormente.
Entendendo que não é possível tolher o direito de cada parlamentar
ou partido concorrer às vagas da comissão especial, a Presidência da Câmara adiou
a votação e estabeleceu, respeitando o número de vagas destinadas a cada partido,
as regras para que as candidaturas avulsas fossem registradas, tendo como
parâmetro os artigos 7°, inciso I e 8° do RICD

5
.

' Art. 14. À Mesa. na qualidade de Comissão Diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços
administrativos da Câmara.
' Art. 7• A eleição dos membros da Mesa lar-se-á em votação por escrulinlo secreto e pelo sistema eletrônico, exigido maioria
absoluta de votos, em primeiro escrutinio, maioria simples , em segundo escruHnio, presente a maioria absoluta dos Deputados,
observadas as seguintes exigências e formalidades:
I - registro, perante a Mesa. Individualmente ou por chapa, de candídatos previamente escolhidos pelas bancadas dos Partidos
ou Blocos Par1amentares aos cargos que, de acordo com o principio da representação proporcional, tenham sido distribuídos a

(_

esses Partidos ou Blocos Parlamentares;
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Assim, aqueles que desejassem concorrer deveriam registrar chapas
com pelo menos 33 Deputados (metade mais um da composição da comissão
especial que respeitassem a proporcionalidade das bancadas e o número de vagas
destinadas a cada partido). Caso fossem registradas chapas incompletas, ou seja,
sem os 65 membros titulares e 65 membros suplentes, far-se-ia uma eleição
suplementar para o preenchimento das vagas restantes, não mais podendo
concorrer deputados de partidos cujas vagas já estivessem ocupadas.
Outrossim, nos termos das supracitadas normas regimentais, além
da chapa constituída com os candidatos indicados pelos Líderes de partidos e de
blocos parlamentares, formou-se
respeitando-se,

quanto

às

duas

chapa

integrada

chapas,

por candidatos avulsos,

rigorosamente,

o

princ1p1o

da

proporcionalidade e a regra da parte final do art. 19 da Lei n. 1.079/1950, segundo a
qual todos os partidos devem participar da Comissão.

E, na votação realizada em 8 de dezembro de 2015, o Plenário da
Câmara dos Deputados elegeu a chapa avulsa, integrada por 39 candidatos,
pendente, por isso, de complementação por nova eleição, o que também ocorreria
se fosse eleita a chapa oficial, que não tinha também o número total de integrantes,
conforme documentos anexos. Ou seja, qualquer que fosse o resultado da votação ,
seria necessário realizar eleição suplementar para completar a composição da
comissão especial. Importa, ainda, esclarecer que:

(...}

s•

Art.
Na composição da Mesa será assegurada. tanto quanto possivet, a representação proporcional dos Partidos ou Blocos
Parlamentares que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o
mes~1o p~ncipio, lhes caiba prover, sem prejuizo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas. observadas as · (
segumtes regras:( ..•}

;7

1 \l\ ~\ 1~1\

I\lt\1 II1\il\1\l\ \\\\\\\11\1\11111\\\1111 II
.,_..

C'7()1111N/1~\

1\\\\

11111 lll\\ ll\1 II\11

l l~

Documento : 68789 • 1

l\\1

Março de 2016

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

4179

6

CÂMARA

DOS

D E PUTADOS

í. Se apenas os partidos fossem considerados para o cálculo,
desprezando-se os blocos parlamentares, haveria uma única
alteração: o Partido Republicano da Ordem Social - PROS
perderia uma vaga e o Democratas - DEM ou o Partido
Republicano Brasileiro - PRB (empatados no número de
Deputados eleitos) seria beneficiado.
2. Em 1992, na distribuição das vagas para a "Comissão
Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra o
Senhor

Presidente

da

República

por

crimes

de

responsabilidade, oferecida pelos Senhores Barbosa Lima
Sobrinho e Marcelo Levenére", considerou-se o Bloco

Parlamentar constituído pelo Partido da Frente Liberal (PFL),
pelo Partido da Reconstrução 1\lacional (PRN) e pelo Partido
Social Cristão (PSC).
3. 1\!a constituição de todas as Comissões na atual Legislatura,
permanentes (Ato da Mesa n° 07, de 2015) e temporárias (a
título exemplificativo: Ato da Presidência de 4 de novembro de

2015, que constituiu a Comissão Parlamentar de Inquérito da
Funai e do lncra; Ato da Presidência de 24 de novembro de

2015, que constituiu Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei n. 3.636/2015), consideraram-se os
blocos parlamentares.
4. A impossibilidade de consideração dos blocos parlamentares
não afetaria a eleição da chapa avulsa, realizada em 8 de

<..._1

dezembro de 2015, pendente de eleição complementar, / /~
porque o PROS, partido eventualmente prejudicado, não a
I1\ll\II11\11\\111\\11 l\111 11\\l1\lt\1111 II111\
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integrou (estando habilitado, por conseguinte, a participar da
eleição complementar).
Quanto

à

votar,ão,

cumpre

esclarecer

que

a

Emenda

Constitucional n° 76/2013 não extinguiu a possibilidade de haver votação
secreta nas eleições havidas internamente na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal. Referida emenda encerrou essa modalidade de votação
apenas e tão somente para os casos de cassação de mandatos e apreciação
de vetos presidenciais.
Não há qualquer vedação no texto constitucional para que
determinadas votações sejam secretas, especialmente quando envolvem escolha de
autoridades, como Embaixadores e Ministros de Tribunais Superiores.
Quando se está diante de uma eleição, ow seja, da escolha de
representantes (no caso concreto, de uma comissão que, em nome da Câmara
analisará preliminarmente denúncia por crime de responsabilidade contra a
Presidente da República), é fundamental que o eleitor, seja ele quem for, não seja
obrigado a explicitar sua escolha, de modo a não ser futuramente constrangido
pelo(s) eleito(s) caso nele(s) não tenha votado, ou mesmo por qualquer outra
pessoa que tenha interesse na eleição. Até por isso o Constituinte originário optou,
por exemplo, pelo voto secreto nas eleições gerais e municipais.
Nesse sentido,

não raro os regimentos internos de Casas

Legislativas e Tribunais preveem votação por escrutínio secreto nas eleições
internas de qualquer natureza. Cito, oportunamente, por atenderem à mesma lógica,
os arts. 12, § 1°, e 355, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e
o art. 16, I,

a, do Código Eleitoral, que estabelecem, respetivamente, para os

f(_

processos de escolha do Presidente, do Vice-Presidente e do Diretor-Geral do

l tl l l lil l\1 1 ~1 1 1

24.579 (JUN/13)
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Supremo Tribunal Federal e dos ministros do Supremo Tribunal Federal que
integrarão o Tribunal Superior Eleitoral, o voto pelo escrutínio secreto.
No caso concreto, o RICO é bastante claro quanto a isso ao dispor,
no artigo 188, inciso 111, que:
Art. 188. A votacão por escrutínio secreto far-se-á pelo
sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente,
apw·ando-se apenas os nomes clos votantes e o
resultado fiílai, nos sequintes casos:

[... )
111 - para eleição do Presidente e demais membros da
Mesa Diretora, do Presidente e Vice-Presidentes de
Comissões Permanentes e Temporárias, dos membros da
Câmara que irão compor a Comissão Representativa do
Congresso Nacional e dos 2 (dois) cidadãos que irão
integrar o Conselho da República e n~s demais. eleições;
(Inciso acrescido pela Resolução n° 45, de 2006)
[ .. .} (negri~ou-s~)
Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da constitucionalidade ou
legalidade da votação ocorrida na Sessão ocorrida ontem, dia oito de dezembro, já
que nessas questões prevalece a norma de organização interna da Câmara, a
exemplo do que ocorre em outras Casas Legislativas e nos Tribunais.
Diga-se, em remate, que essa Suprema Corte tem primado pelo
respeito ao principio constitucional da separação dos poderes, tanto assim que
registrou em sua jurisprudência que "a intetferência judicial no âmago do processo

político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem
que gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federar ./
<7-7
(ADI 4357/DF, 4425/DF), não sendo essa, seguramente, a hipótese desta ação.

1 ~\
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1\lessa esteira, esse e. Tribunal indeferiu variadas pretensões
voltadas contra o andamento dos trabalhos legislativos, a teor dos precedentes que
se transcreve:
EMENTA: Agravo regimental. Mandado de segurança.
Questão interna corporis. Atos do Poder Legislativo.
Controle judicial. Precedente da Suprema Corte. 1. A
sistemática interna dos procedimentos da Presidência
da Câmara dos Depui:ados para processar os recursos
dirigidos ao Plenário daquela Casa não é passível de
questionamen~o peran~e o Poder Judiciário, inexistente
qualquer violação da disciplina constitucional. 2. AgrÇ~vo
regimental desprovido.
(MS 25588 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO,
Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-084 OIVULG
07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-02
PP-00350 RTJ VOL-00210-01 PP-00241 RT v. 98, n. 886,
2009, p. 135-139) (negritou-se)

EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de
Segurança. 2. Oferecimento de denúncia por qualquer
cidadão imputando crime de responsabilidade ao
Presidente da República (artigo 218 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados}. 3. Impossibilidade de
interposição de recurso contra decisão que negou
seguimento à denúncia. Ausência de previsão legal (Lei
1.079/50}. 4. A interpretação e a aplicação do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados
constituem matéria interna co1·poris, insuscetível de
apreciação pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental
improvido.

~ ij 1\~\l l l\l\ l l \
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(MS 26062 AgR, Reiator(a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, DJe-060 DIVULG
03-04-2008 PUBUC 04-04-2008 EMENT VOL-02313-03
PP-00469 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 216-225)
(negritou-se)
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO.
DA
CÂMARA
DOS
REGIMENTO
iNTERNO
DEPUTADOS. RESTRIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE
lhlSTITUI-LA EI\IQUANTO ESTIVER FUNCIONANDO
PELO MENOS CINCO DELAS. 1. A restrição
estabelecida no § 4° do artigo 35 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que limita em cinco o número de
CPis em funcionamento simultâneo, está em consonância
com os incisos 1!1 e IV do ariigo 51 da Constituição
Federal, que conferem a essa Casa Legislativa a
prerrogativa de elaborar o seu regimento interno e
dispor sobre sua organização. Tais competências são
um poder-dever que permite regular o exercício de
suas atividades constitucionais. 2. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI 1635, Relator(a):
Min. MAURICIO CORRÊA,
Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2000, DJ 05-03-2004
PP-00013 EMENT VOL-02142-02 PP-00168) (negritouse)

Com base nas razões expostas, tenho por prestadas as informações
complementares que se destinam a instruir o julgamento da medida cautelar em
referência, requerendo, por conseguinte, a imediata revogação da liminar, a fim de
que a Câmara dos Deputados consiga exercer, sem maiores delongas, sua
relevante função constitucional.

1\llll\1\l\lllll
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COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE A DENÚNCIA CONTRA A SENHORA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR CRIME DE (3ESPONSABILIDADE, OFERECIDA PELOS SENHORES. Io!ÊLIQ PEREIRA BICUDO,
'
~"') '
MIGUEL REALE JUNIOR E JANAINA CONCEIÇAO PASCHOAL

CHAPA
Suplentes

PMDBfPP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB
Aguinaldo Ribeiro(PP)
Alberto Filho(PMDB)
André Fufuca(PEN)
Cleber Verde(PRB)
Covatti Fílho(PP)
Delegado Edson
Eduardo da Fonte(PP}
Moreira(PTN)
Edio Lopes(PMDB)
Fernando Monteiro(PP)
Hildo Rocha(PMOB}
Elcione Barbalho(PMDB)
Iracema Portella(PP)
Irmão Lazaro(PSC)
João Marcelo
Jhonatan de Jesus(PRB)
Souza(PMDB)
João Arruda(PMDB)
Julio Lopes(PP)
José Priante(PMDB)
Luiz Carlos Busato(PTB}
Junior Marreca(PEN}
Marcos Reategui(PSC)
Leonardo Picciani(PMDB)
Marx Beltrão (PMDB)
Pedro Fernandes(PTB)
Nelson Marquezelli(PTB)
Roberto Britto(PP)
Newton Cardoso Jr(PMDB}
Rodrigo Pacheco(PMDB)
Paes Landim(PTB)
Vinicius Carvalho(PRB)
Paulo Maluf(PP)
Washington Reis(PMDB)
Ronaldo Martins(PRB)
Zeca Cavalcanti(PTB)
Sergio Souza (PMDB)
7 vagas
Vitor Valim(PMDB)
6 vagas

Antônio Jácome(PMN}
Bacelar(PTN}
Celso Maldaner(PMDB)
Cristiane Brasii(PTB)
Daniel Vilela(PMOB)

PT/PSD/PRIPROS/PCdoB
Aelton Freitas(PR)
Afonso Florence(PT)
Arlindo Chinaglia(PT)
Altineu Côrtes(PR)
Oiego Andrade(PSO)
Benedita da Silva(PT)
Givaldo Carimbão(PROS)
Beto Salame(PROS)
Henrique Fontana(PT)
Carlos Zarattini(PT)
Hugo Leai(PROS)
Fábio Mitidieri(PSD}
Irajá Abreu(PSD)
João Carlos Bacelar(PR)
Jandira Feghali(PCdoB)
José Carlos Araújo(PSD)
José Guimarães(PT)
Leo de Brito(PT)
Maria do Rosário(PT)
José Mentor(PT)
Júlio Cesar(PSD}
Miguel Lombardi(PR)
Lúcio Vale(PR)
Orlando Silva(PCdoB)
Mareio Alvino(PR)
Paulo Pimenta(PT)
Maurício Quintella
Pepe Vargas{PT)
Lessa(PR)
Paulo Magalhães(PSO)
Rômulo Gouveia(PSD)
Paulo Teixeira{PT)
Ronaldo Fonseca(PROS)
Sibá Machado(PT)
Valmir Assunção(PT)
Vicente Candido(PT)
Welllngton Roberto(PR)
Wadih Damous(PT)
1 vaga

'

1

Titulares

Sarney Filho(PV)
11 vagas

Evair de Melo(PV)
11 vagas
PDT

Afonso Motta(PDT)
Oagoberto(PDT)

Flávia Morais(POT)
Roberto Góes(PDT)
PSOL

Ivan Valente(PSOL)

Chico Alencar(PSOL}
PTC
(Dep. do PMB ocupa a
vaga)

Uldurico Junior(PTC)
PTdoB
Silvio Costa(PTdoB)

Luis Tibé(PTdoB)
PMB
Aluisio Mendes(PMB} vaga

Valtenir Pereira(PMB}

doPTC

Dâmina Pereira(PMB)
REDE
Alessandro Molon(REDE)

Aliei Machado(REDE)
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Suplentes

Titulares

\ 4.\'

c ____

\1/~

PMDB!PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB
André Fufuca(PEN)
Benito Gama(PTB)
Carlos Marun(PMDB)
Eduardo
Bolsonaro(PSC)
Fernando
Francischini(SD)
Flaviano Melo(PMDB)
Jair Bolsonaro(PP)
Jerônimo Goergen(PP)
Kaio Maniçoba(PHS)
Leio Coimbra(PMDB)
Lucio Vieira
Lima(PMDB)
Luis Carlos Heinze(PP)
Manoel Junior(PMDB)
Mauro Mariani(PMDB)
Mendonça Filho(DEM)
Odelmo Leão(PP)
Osmar Serraglio(PMDB)
Osmar Terra(PMDB)
Paulo Pereira da
Silva(SD)
Pr. Marco
Feliciano(PSC)
Rodrigo Maia(DEM)
Ronaldo Nogueira(PTB)
Sérgio Moraes(PTB)
4 vagas

Alceu Moreira(PMDB)
Carlos Andrade(PHS)
Darcísio Perondi(PMDB)
Elmar Nascimento(DEM)

Geraldo Resende(PMDB)
Lucas Vergilio(SD)
Mauro Pereira(PMDB)
Moroni Torgan(DEM)
Renzo Braz(PP)

'•/

·· _,. Rocha(PSDB)

Rogério Marinho(PSDB)
5 vagas

2 vagas
PSOL

1 vaga

1 vaga
PTC

1 vaga

1 vaga
PTdoB

1 vaga

1 vaga
PMB

Major Olimpio(PMB)

Ezequiel Teixeira(PMB)
REDE

1 vaga

Jefferson Campos(PSD)
Silas Câmara(PSD)
17 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente(PPS)
Bebeto(PSB)
Bruno Covas(PSDB)
Carlos Sampaio(PSDB)
Danilo Forte(PSB)

""' -

2 vagas

Roberto Balestra(PP)
Rogério Peninha
Mendonça(PMDB)
Valdir Colatto(PMDB)
14 vagas

'~~·};·.- ;;·

Suplentes

PDT

Genecias Noronha(SD)

PT/PSD/PRIPROS/PCdoB
Delegado Éder
Mauro(PSD)
Evandro Roman(PSD)
João Rodrigues(PSD)
Sóstenes
Cavalcante(PSD)
15 vagas

Fernando Coelho
Filho(PSB)
Nilson Leitão(PSDB)
Paulo Abi-ackei(PSDB)
Rossoni(PSDB)
Shéridan(PSDB)
Tadeu Alencar(PSB)
1 vaga

I ,,

#.)•.,,

Daniel Coelho(PSDB)
Fábio Sousa(PSDB)
lzalci(PSDB)
Moses Rodrigues(PPS)
Nilson Pinto(PSDB)

1 vaga
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PRESIDÊNCIAISGM
Ofícios n. 29231/2015 e 29512/2015 (Comunicação via fac-símile de
recebida em 9 de dezembro de 2015), do Senhor Ministro EDSON
FACHIN, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 378, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Pedido
de informações e comunicação de decisão liminar deferida no feito.
Em 15/12/2015.

(

Juntem-se os expedientes em referência, bem como cópia das
informações prestadas pela Presidência da Câmara dos Deputados por
meio dos Ofícios Of. n. 2857/SGM/P/2015 e n. 2858/2015/SGM/P, a fim
de instruir a ADPF n. 378, ao processado da Denúncia por Crime de
Responsabilidade em desfavor da Excelentíssima Senhora Presidente
da República , DILMA VANA ROUSSEFF, formulada pelos Senhores
Hélio Bicudo, Janaína Paschoal e Miguel Reali Júnior (autuada nesta
Casa como OCR n. 1/2015). Publique-se.

EDU;DO#
Presidente

l l l l l ~l l l l l ll l l l ll l l l l l l l l l ~l l l l il l l l l l l l l l l l l l ll
Documento : 68851 • 1 I

2062 IAG0/06)

4187

4188

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015

Volume 12

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, em Brasília,
Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos
Deputados, certifico, para os devidos fins, que este volume de número 12 (doze),
com folhas numeradas de 3719 a 4162, pertencente à Denúncia por Crime de
Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale

i encerrado nesta data. E, para
/

'

constar, eu, ........ . . . . . . .. .... ... ... , .........................., Sílvio Avelino da Silva,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015

Volume 13

AUTUAÇÃO

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, em Brasília,
Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos
Deputados, autuo os documentos que se seguem, referentes à Denúncia por
Crime de Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira Bicudo,
Miguel

reale

Júnior
Sen

e

Janaína

Conceição

Paschoal,

em

desfavor

da

epública, Dilma Vana Roussef, em
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Excelentíssimo Senhor Ministro LUÍS ROBERTO BARROS0 1
Supremo Tribunal Federal

"Há mais coragem em ser
justo, parecendo ser injusto,
do que ser Injusto para
salvaguardar as aparénc.las da
justiça" - Piero Calamandrel

ADPF n. 378-DF
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, nos autos da
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL em referência,
proposta pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, neste ato representada
por advogado especialmente designado2 (doc. 1) e também por Advogado da
União designado ad hoc pela Portaria n. 358/2015 do Advogado-Geral da União e
ato da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados (doc. 2), com os poderes
atribuídos pela Lei Complementar n. 73/1993, vem, com fundamento nos arts.
535, I e 11 , CPC e 337, RI/STF, opor EMBARGOS DE DECLARACÃO ao v.
acórdão (ainda pendente de lavratura e publicação) que julgou desde logo a
pretensão posta, no mérito, acolhendo-a parcialmente, com fundamento no que
se segue.
TEMPESTIVIDADE e CABIMENTO

Certo é que qualquer recurso deve ser apresentado somente
após a intimação da decisão, a teor do art. 242, CPC. É igualmente certo, por
outro lado, que a atual jurisprudência dessa Suprema Corte passou a considerar
tempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão, desde que a
I Art. 337, § 2°, RIISTf.
' Por decisão da Presidência, ad referendum da Mesa Diretora, o servidor e advogado Renato Oliveira Ramos, OAB-DF
20.562, foi designado para .a prática de todo e qualquer ato necessário à plena defesa das prerrogativas da Câmara dos
Deputados no j ulgamento da Arguiçao de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 378, conforme documento entregue
à Ilustre Secretária do Pleno no dia do j ulgamento, juntado novamente nesta oportunidade.
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parte tenha conhecimento dos seus fundamentos e desde que o recurso
apresentado tenha pertinência temática com o que restou decidido. Isso se
deu em março/2015, quando do julgamento pelo Plenário desta Corte do AI n.
703.269-MG, relator o Ministro LUIZ FUX, cujo acórdão recebeu a seguinte
ementa, no que interessa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGtNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DIVERG~NCIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EXTEMPORANEIDADE. INSTRUMENTALISMO
PROCESSUAL. PRECLUSÃO IMPRÓPRIA PARA PREJUDICAR
A PARTE QUE CONTRIBUI PARA A CELERIDADE
PROCeSSUAL. BOA-rÉ !EXIGIDA DO ESTADO-JUIZ. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.

1. A extemporaneidade não se verifica com a
interposição de recurso antes do t ermo a quo e
consequentemente
não
gera
a
ausência
de
preenchimento de requisito de admissibilidade da
tempestividade.

2. O principio da instrumentalidade do Direito Processual
reclama a necessidade de interpretar os seus institutos
sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 50,
XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais
(OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo
valorativo no confronto com o formalismo excessivo. In:
Revista de Processo, São Paulo: RT. n. o 137, p. 7-31 , 2006;
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do
processo. 149 ed. São Paulo: Ma/heiros, 2009; BEDAQUE,
José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e
Técnica Processual. 3 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2010).
3. As preclusões se destinam a permitir o regular e
célere desenvolvimento do feito, não sendo possível
penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o
progresso da marcha processual com o não
conhecimento
do recurso
por ela
interposto
antecipadamente, em decorrência de purismo formal
injustificado.

4.5.6. ( ...)".
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Na oportunidade desse julgamento, o ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, em. Presidente, manifestou preocupação quanto aos casos em

que os embargos são apresentados antes da publicação do acórdão e não
guardam relação com a decisão questionada. Salientou S.Exa. que se a parte não
conhece o acórdão, não pode embargar de modo genérico, sem atacar os pontos
específicos. Da sua manifestação, a propósito, colhe-se a seguinte passagem :

"Pois é, aí, a parte não conhece o acórdão, mas entra com
embargos de declaração genérico, abstrato, simplesmente
para ganhar tempo ou para impugnar sem atacar os pontos
específicos do acórdão embargado.
E, aí, nós temos entendido sistematicamente, pelo menos,

até o momento, que, se os embargos protocolados antes da
publicação do acórdão embargado ou embargável, nós o
consideramos intempestivo. Essa tem sido a posição".

O Ministro ROBERTO BARROSO, nessa mesma linha, também
ao aderir a esse novo posicionamento, foi expresso ao distinguir as hipóteses em
que a parte apresenta embargos de declaração antes da publicação do acórdão
com nítido espírito emulatório ou procrastinatório daquele que apresenta o
recurso com fundamentos coerentes com o que restou decidido. A Ministra ROSA
WEBER ilustrou a questão, inclusive, apontando os casos em que o advogado

assiste ao julgamento, aos debates, e já tem condições de apresentar o recurso
antes mesmo da própria lavratura formal do acórdão.

É disso que cuida a presente hipótese. Tratou-se de
julgamento relevantíssimo, público, gravado e transmitido pela TV Justiça,
objeto de várias matérias jornalísticas e entrevistas, já tendo sido, inclusive,
disponibilizado os votos vencedor (Ministro ROBERTO BARROSO) e vencido
(Ministro EDSON FACHIN). Além disso, a ora EMBARGANTE procedeu à
degravação das duas sessões de julgamento (doc. 3), o que lhe possibilitou
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analisar com ainda mais precisão os fundamentos da decisão e os respectivos
debates.

A própria ata de julgamento é exaustiva quanto ao que restou
decidido, como bem registrou o em. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI em
audiência pública3 com o Presidente da Câmara dos Deputados, ocasião em que
S. Exa. entregou ao Deputado, em mãos, a ata de julgamento e os votos já
disponibilizados.

Não se trata, portanto, de embargos genéricos, meramente
procrastinatórios

e

emulatórios.

Trata-se,

isso

sim ,

de

embargos

relevantíssimos. q ue guardam rêlação direta com o que restou decidido por
essa Corte, sendo certo, ademais, que os fundamentos adotados para as
questões abordadas nestes embargos de declaração são perfeitamente aferíveis
pela leitura dos votos disponibilizados e dos debates ocorridos.

Ainda sobre a questão da tempestividade, acrescenta-se que
o Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial máximo para as questões
infraconstitucionais, também j á alterou seu posicionamento4 quanto ao tema , por
seu órgão especial, para admitir a interposição de recurso antes da publicação do
acórdão. Esse avanço, ademais, foi adotado pelo novo Código de Processo Civil
(lei n. 13.105/2015), que passa a vigorar em março deste ano, em seu art. 218, §
4°, segundo o qua l será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo
inicial do prazo.

3

Em 2311212015, houve um encontro aberto aos jornalistas entre o Ministro LEWANDOWSKI e o Presidente da Camara
dos Deputados, Deputado E-DUARDO CUNHA, amplamente divulgado pela imprensa.
~ AgRg/EREsp n. 492.461-MG, Corte Especial, relator para acórdão a Mlnistra ELIANA CALMON , DJ 2311012006, assim
ementado: PROCESSO CIVIL - RECURSO -TEMPESTIVIDADE - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO NA JURISPRUD~NCIA
DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte nrmou-se no sentido de considerar intempestivo o recurso interposto antes da
publicação da decisão no veículo oficial . 2. Entendimento gue é revisto nesta oportunidade, diante da atual
sistemática de publicidade das decisões, monocráticas ou colegiadas, divulgadas por meio eletrônico 3. Alteração
jurisprudencial que se amolda á modernização da sistemãtica da publicação via INTERNET 4. Agravo regimental prov•do

4
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É importante registrar que a interposição desde logo dos
emba rgos de declaração se justifica porque a matéria decidida é inédita,
relevantíssima do ponto de vista institucional, e acarretou uma guinada na
jurisprudência dessa Corte quanto à intervenção em matéria interna
corporis de outro Poder da República. A decisão proferida tem gerado

inúmeras interpretações divergentes, contraditórias e obscuras, a ponto até
mesmo de impedir o regular funcionamento da Câmara dos Deputados nos
próximos meses.

Nunca na história do Supremo Tribunal Federal se
decidiu por uma intervenção tão profunda no funcionamento interno da
Câmara dos Deputados, restringindo, inclusive, o direito dos parlamentares.

A

decisão

proferida,

na

verdade,

não

tem

gerado

controvérsias apenas em relação ao processo de impeachment que se encontra
em andamento na Câmara dos Deputados e foi a causa para o ajuizamento desta
ação de descumprimento de preceito fundamental, mas também - o que é pior -em relação a todo o funcionamento da Casa, especialmente quanto à composição
das suas comissões permanentes e temporárias (que deverá ocorrer em fevereiro
próximo), eleição da Mesa Diretora da Câmara e das próprias comissões,
possibilidade de chapa avulsa em outras eleições, utilização do voto secreto em
outras "eleições", ao próprio conceito de "eleição", entre outras questões.

Por tudo isso, a Câmara dos Deputados suplica a essa
Suprema Corte que receba e decida estes embargos de declaração o quanto
antes, a fim de que todos esses pontos contraditórios, omissos e obscuros sejam
resolvidos imediatamente, independentemente da publicação do acórdão -- já,
insista-se, conhecido por todos.

5
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Estes embargos, é bom que se diga, não interessam
pessoalmente ao atual Presidente da Câmara dos Deputados5 ou a esta ou
aquela força politica , como insiste a imprensa em dizer. Cuida-se, sem dúvida
alguma, de questão institucional das mais graves, envolvendo o prestígio e as
prerrogativas de um dos Poderes da República, incluindo a defesa da liberdade
da Câmara dos Deputados em praticar seus atos internos, sem interferência do
Poder Judiciário. Ora, não se pode desconsiderar que as pessoas passam,
mas as instituições ficam!

Superada a questão da tempestividade, destaca-se também
que não há qualquer intenção de rediscutir, por si só, a matéria decidida por essa
Corte. Na verdade , na perspectiva da Câmara dos Deputados a decisão proferida
incorre em graves vícios (omissão, contradição e obscuridade), além de ter
partido de premissas absolutamente equivocadas, sabido que os embargos
declaratórios também constituem o meio apto para a correção de premissa
inexata na qual se tenha baseado a decisão recorrida , como entende a Suprema
Corte, de que são exemplos os seguintes julgados:
"Embargos declaratórios: admissibilidade e efeitos. Os
embargos declaratórios são admissíveis para a
correção de premissa equivocada de que haja parüdo a
decisão
embargada,
atribuindo-se-lhes
efeito
modificativo quando tal premissa seja influente no
resultado do julgamento." (RE 197.169/SP, Relator Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de
31/10/1997).
"Recurso extraordinário. Embargos de Declaração. 2. Efeito
infringente ou modificativo do julgado. 3. Premissa
equivocada capaz de alterar o julgado (EDRE n°
197.169/SP, 18 Turma, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, D.J.
de 9.9 .1997). 4. Distinção entre "obiter dictum e ratio
5
Não é demais lembrar que o Presidente da Câmara dos Deputados tem como competência regimental a de zelar pelo
prestigio e decoro da Cãmara, bem como pela dignidade e respeito às prerrogativas constitucionais de seus
membros, em todo o território nacional, além de cumprir e fazer cumprir o Regimento (artigo 17, VI, g e p do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados).

6
24.579 (JUN/13)

4195

4196

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA

DOS

Março de 2016

DEPUTADOS

decidendi" 5. Prevalência da lei federal superveniente, que
altera o padrão monetário e fixa nova polftica salarial, em
face de cláusula de acordo coletivo fixada sobre a matéria.
6. Embargos de declaração interpostos por SINPER
acolhidos. 7. Embargos de declaração interpostos por
SINO/QUÍMICA rejeitados. (RE 194662 ED/BA, Relator Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 21/03/2003).

A propósito, é bastante lúcido o voto lavrado pelo em. Min.
GILMAR MENDES nesse último caso, de cujo acórdão extrai-se o seguinte trecho,
a dispensar maiores acréscimos:

"O objetivo desse recurso é o aperfeiçoamento do
pronunciamento judicial, seja para esclarecê-lo ou para
completá-lo, com a eliminação de contradição, obscuridade
ou omissão. No entanto, por vezes, visa reformar ou
invalidar a decisão, pela ocorrência de manifesto
equívoco. Nessa hipótese é que se tem admitido o efeito
infringente ou modificativo do julgado, por não haver, no
sistema legal, previsão de outro recurso para a correção
de eventual erro cometido. A única ressalva que fazem a
doutrina e a jurisprudência, em tais casos, é quanto à
observância do contraditório."

O Ministro MARCO AURÉLIO, com a sua habitual precisão,
sempre defendeu que os embargos de declaração não consubstanciam crítica
pura e simples ao ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento, devendo
o órgão apreciá-los com espírito de compreensão, por consubstanciarem
verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal, havendo,
inclusive, a possibilidade de extrapolação do âmbito normal da eficácia dos
embargos quando, utilizados para sanar omissões, contradições, obscuridades ou
equívocos manifestos, implicando em modificação do que restou decidido no
julgamento embargado6 .

1

Precedentes: AI (Ag·Edcl) 163.047, relator MINISTRO MARCO AURÊLIO; RE (Edcl) 207.928, relator Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE. Doutrina: 'Nada impede, pois, que a petição de embargos inclua pedido de feição 'infringente'mas o pedido primário do embargante há de ser, obrigatoriamente, o de remoção de algum dos defeitos tratados no c•tado
artigo; só como imperatíva decorrência lógica dessa correção poderá sobrevir o provimento do pedido secundário de
modificação" (FABRICIO, Adroaldo Furtado. Embargos de declaraçlio: ímportâncla e necessídade de sua reab/Jíleçlio ín

7
24.579 (JUN/13)

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

A par da relevância da questão decidida, impende relembrar
que se trata de acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
contra o qual não cabe mais nenhum outro recurso além dos declaratórios, que,
em regra, não possuem natureza infringente. Também por esta razão, portanto, a
sua análise merece maior atenção.
Nessa linha de raciocínio, como decidido por este Plenário
quando do julgamento dos embargos de declaração opostos na AP 516-DF,
relator o Ministro AYRES BRITO, "os efeitos infringentes ou modificativos dos
embargos não encontram disposição expressa legal, mercê de os tribunais
procederam à infringência com fundamento em excertos doutrinários e
jurisprudenciais. Assim, contudo, não ocorre no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, dado que o Regimento Interno desta Corte, editado em face da
autorização constitucional então vigente (Constituição

Federal de

1967),

expressamente dispõe no artigo 338 que, 'se os embargos forem recebidos, a
nova decisão se limitará a corrigir a inexatidão, ou a sanar a obscuridade, dúvida,
omissão ou contradição, salvo se algum outro aspecto da causa tiver de ser
apreciado como conseguência necessária '. Admite-se, por conseguinte, a
interposição de declaratórios contra julgados desta Corte em face da disposição
contida na legislação especial que rege os processos e os procedimentos no
âmbito do Supremo, mormente no que respeita ao caráter integrativo, e, a
fortiori, também embargos com efeitos modificativos, o que significa não ser
possível tomar como definitiva a decisão proferida pelo Plenário do Supremo, se o
acórdão não transitou em julgado''.

Por tudo

isso,

requer a

Câmara

dos

Deputados

o

conhecimento de seus embargos de declaração, impondo-se o seu julgamento
imediatamente, mesmo antes da publicação do acórdão, com a análise
Meios de impugnação ao julgado civel: estudos em homenagem a Josê Carlos Barbosa Moreira. FABRICIO, Adroaldo
Furtado (Coord.). Rio de Jarneiro: Forense, 2007. p. 60).

8
24.579 (JUN/13)

4197

4198

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA

DOS

Março de 2016

DEPUTADOS

cuidadosa dos temas aqui expostos, afastando os vícios apontados, além de
corrigir as premissas equivocadas que fundamentaram a decisão, especialmente
(a) quanto à impossibilidade de haver chapa avulsa na composição da comissão
do impeachment, por ser -- segundo a decisão embargada -- da responsabilidade
dos respectivos lideres partidários a indicação de seus membros; (b) quanto à
obrigatoriedade de a "eleição" (na verdade, nos termos do que restou decidido por
esta Suprema Corte, uma mera "confirmação" pelo Plenário da Câmara dos
Deputados dos parlamentares indicados pelas respectivas lideranças partidárias)
ser por voto aberto, e, finalmente, (c) quanto ao real papel do Senado Federal
quando do recebimento da "decisão" tomada pela Câmara dos Deputados
autorizando a abertura do processo de impeachment.

Caso, no entanto, não se entenda possível o julgamento
desde logo deste recurso ou mesmo que sua interposição tenha sido prematura, a
Câmara dos Deputados ressalva seu direito de reiterar/ratificar os seus termos,
após a respectiva publicação do acórdão, evitando-se, assim, eventuais
alegações de intempestividade e de preclusão.

CHAPA AVULSA

CONTRADIÇÃO e PREMISSA EQUIVOCADA

No ponto, o voto vencedor do em. Ministro ROBERTO
BARROSO considerou que a expressão "eleita" prevista no art. 19 da Lei n.

1.079/50 significaria "escolhida", de maneira que a formação da comissão de
impeachment seguiria, por completo, o regramento padrão do RI/CO. Por essa
razão, entendeu aplicáveis à Comissão de impeachment os dispositivos gerais do
RI!CD que tratam da composição de outras comissões da Casa, os quais
delegam ao respectivo llder partidário a indicação de seus membros (arts. 10, VI,

9
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26, 28 e 33, §1°). Sob outra vertente, argumentou S.Exa. que como

a

representação proporcional é do partido ou do bloco parlamentar, os nomes do
partido não podem ser escolhidos heteronomamente, de fora para dentro, em
violação à autonomia partidária, salvo quanto à escolha da Mesa das Casas
Legislativas, cuja exceção foi expressamente consignada pela Constituição (art.
57, §4°). Mais adliante , por adotar como linha mestra em todo o seu voto o
princípio da segurança jurídica, tendo como paradigma o rito aplicado no caso
Collor, entendeu que os nomes indicados pelos líderes deveriam ser ratificados
pelo Plenário como ocorrera naquela ocasião. Em suma, ao dar interpretação
sistemática ao art. 19 da Lei n. 1.079/50 com o RI/CO, afastou a possibilidade
de c andidaturas avulsas para a formação da Comissão Especial, limitando a

atuação do Plenário da Câmara, tal como no caso Collor, a confirmar ou não
as indicações feitas pelos líderes dos partidos ou blocos.

Com todo o respeito, os fundamentos adotados para decidir
essa questão da chapa avulsa são contraditórios 7 e ainda partem de uma
premissa absolutamente equivocada8 , acarretando dificuldades intransponíveis
para o regular curso do processo de impeachment, sem contar que representou -como dito -- uma preocupante e inédita guinada na jurisprudência dessa Corte
quanto à (im)possibilidade de haver intervenção do Poder Judiciário em assuntos
internos de outro Poder da República9 .

1

"A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conc/usilo,
ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórd!Jo, discordllncia
cuja existilncia se pode prov ar com os votos vencedores, ou a ata. ou outros dados." (Pontes de Miranda, in Comentários
ao Código de Processo Civil, Tomo VIl , 3• edição, Forense. 1999, pàg. 322). Ou seja, a contrad ição verifica-se quando, no
contexto do decisum, estão contídas proposições lnconciliâveis entre si. dificultando-lhe a Interpretação e a compreensão.
Vale dizer. a contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela Interna ao julgado, como
no caso.
• Como registrado no capitulo anterior, •os embargos declaretórios s!'!o admissfveis pare e correcllo de premissa
equivoçada de que haja partido a decisão embargada, atribuindo-se-lhes efeito modificativo quando tal premissa seja
influente no resultado do julgamento" (RE 197.169/SP, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de
31/10/1997),
• Vale lembrar a clássica frase de Rui Barbosa: A pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela, n llo há a quem
~·
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A primeira contradição está no fato de que o voto vencedor
considerou constitucional o art. 38 10 da Lei n. 1.079/50 e, portanto, aplicável o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (e do Senado Federal) ao processo
de impeachment para as questões interna corporis do Poder Legislativo, mas,
mesmo assim , deixou de aplicar os dispositivos regimentais que tratam
justamente de "comissão eleita", optando, equivocadamente, por aplicar
ana/ogicamente dispositivos gerais e genéricos, que dizem respeito a comissões
específicas, distintas completamente da Comissão Especial do impeachment,
cujos membros não s ão eleitos e sim indicados, e, por isso, não possuem
" mandato" e podem ser substituídos a qualquer tempo.

Como sabido, a analogia consiste em um método de
interpretação jurídica que é utilizado quando, diante da ausência de previsão
especifica em lei, se aplica uma disposição legal que regula casos idênticos,
semelhantes, ao da controvérsia. No caso, a analogia foi aplicada em
hipóteses

absomutamente

distintas,

mesmo

havendo

situação

mais

assemelhada no RIICD em relação à composição da Comissão Especial do
impeachment.

Explica-se.

O artigo 22 do RI/CO dispõe que as comissões da Câmara
são

permanentes

11

e

temporárias12 .

As

comissões

permanentes

estão

10
Art. 38. No processo e julgamento do Presidente da República e dos Ministros de Estado, serão subsidiários desta lei,
naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como
o Código de Processo Pena I.
11
Art. 22. As Comissões Cãmara são: 1 - Permanentes, as de caráter técnico·legislativo ou especializado Integrantes da
estrutura institucional da Casa, copartícipes e agentes do processo legiferante, que têm por finalidade apreciar os assuntos
ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e
programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União. no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas
de atuação.
12
Art. 22. As Comissões da Câmara são: 11 - Temporárias. as criadas para apreciar determinado assunto, que se
extinguem ao término da legislatura, ou antes dele, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado o prazo de
duração.
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relacionadas no art. 3213 do RI/CD. As comissões temporárias, por sua vez,
segundo o art. 33 do RI/CD , são as especiais, de inquérito e externas, assim
definidas pelos artigos 34, 35 e 38 do RIICD, respectivamente:

"Arl. 34. As Comissões Especiais serão
constituídas vara dar parecer sobre: I - proposta de
emenda à Constituição e projeto de código. casos em
que sua organização e funcionamento obedecerão às
normas fixadas nos Capítulos I e 111, respectivamente, do
Título VI; 11 - proposições que versarem matéria de
competência de mais de três Comissões que devam
pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do
Presidente da Câmara, ou a requerimento de L/der ou de
Presidente de Comissão interessada".
"Arl. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento
de um terço de seus membros, instituirá Comissão
Parlamentar de Inquérito para apuração de fato
determinado e por prazo certo. a qual terá poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de
outros previstos em lei e neste Regimento".
"Arl. 38. As Comissões Externas ooderão ser
instituídas pelo Presidente da Câmara de ofício ou a
requerimento de qualquer Deputado, para cumprir
missão temporária autorizada, sujeitas à deliberação do
Plenário quando importarem ônus para a Casa".

Em nenh uma delas, permanentes ou temporários, enquadrase a Comissão do impeachment, que, como se verá mais adiante, possui
regramento próprio.

13

Comissão de Agricultura. Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Comissão de Integração Nacional,
Desenvolvimento Regional e da AmazOnia. Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, Comissão de Defesa do Consumidor. Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio. Comissão de Desenvolvimento Urbano, Comissão de Direitos Humanos e Mlnoriais. Comisssão de
Educação, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Comissão de Legislação
Participatlva, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Comissão de Minas e Energia, Comissão de
Relação Exteriores e de Defesa Nacional, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Comissão de
Seguridade Social e Família , Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Comissão de Turismo, Comissão
de VIação e Transportes, Comissão de Cultura. Comissão do Esporte, Comissão de Defesa dos Dire~os das Pessoas com
Deficiência.

12
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É oportuno o registro de que o só fato de a Comissão
Especial do impeachment ser " temporária" do ponto de vista do prazo de
seu funcionamento, não implica dizer, por óbvio, que se trata de uma
comissão temporária na perspectiva do RI/CO e que, por isso, deveriam ser
aplicadas as regras referentes a essas comissões.

As comissões assim chamadas de temporárias pelo RI/CO,
como visto, são apenas aquelas expressamente previstas no art. 33 do RI/CO em
rol taxativo, especiais (para dar parecer sobre proposta de emenda à
Constituição e projeto de código, assim como sobre proposições que versarem
matéria de competência de mais de três Comissões), de inquérito (investigação
parlamentar) e as externas (cumprir missão temporária), cujos objetivos e
finalidades, sem dúvida, não guardam qualquer relação, sequer minimamente,
com a Comissão Especial do impeachment.

A equiparação dessas comissões, insista-se, apenas porque
são "temporárias" do ponto de vista do tempo de seu funcionamento não têm o
menor sentido, muito menos amparo jurídico, uma vez indiscutível que as
comissões temporárias previstas no RI/CO (art. 33) não são apenas
exemplificativas, mas taxativas.

A Comissão do impeachment encontra-se disciplinada no
Regimento da Câmara dos Deputados no capítulo destinado a " matérias
s ujeitas a disposições especiais" e tem regra expressa, prevista no art. 218,

§ 2°14 , RI/CO, dispondo de que se trata de " comissão ELEITA". Portanto,
desde logo, pode-se dizer que à Comissão do impeachment não devem ser

" Recebida a denúncta pelo Presidente, verificada a existência dos requisitos de que trata o parágrafo anterior, será lida no
expediente da sessão seguinte e despachada â Comissão Especial eleita, da qual participem. observada a respectiva
proporçao. representantes de todos os Partidos.

13
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aplicar essas regras gerais das comissões, aí incluída a regra de composição por
indicação do líder partidário.

Devem ser aplicados, portanto, aí sim por uma correta
analogia, os dispositivos regimentais gue disciplinam as "eleições" nesses
casos de "comissão eleita" -- que são os artigos 7°, I e 8° do RI/CD,
referentes à eleição da Mesa Diretora, que nada mais é do que uma comissão da
Casa, também eleita, como previsto no art. 14 do RI/CO, a saber:
Art. 14. A Mesa, na qualidade de Comissão
Diretora. incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos
serviços administrativos da Câmara.

Tais dispositivos que disciplinam as eleições na casa
autorizam expressamente a disputa e a existência de chapa avulsa, da mesma
forma como deve ocorrer com a composição da Comissão Especial do
impeachment, cujos membros, assim como da Comissão Diretora da Casa, são

eleitos. A propósito, dispõem tais dispositivos regimentais:

•Art. 7° A eleição dos membros da Mesa far-se-á em
votação por escrutfnio secreto e pelo sistema eletrônico,
exigido maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio,
presente a maioria absoluta dos Deputados, observadas as
seguintes exigências e formalidades:
I - registro, perante a Mesa, individualmente ou
por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas
bancadas dos Partidos ou Blocos Parlamentares".
"Art. SO. Na composição da Mesa será assegurada,
tanto quanto possível, a representação proporcional dos
Partidos ou Blocos Parlamentares que participem da
Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos
cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba
prover, sem prejuízo das candidaturas avulsas oriundas
das mesmas bancadas, observadas as seguintes regras
(. ..)".

14
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Como são "eleitos", seus membros possuem "mandato" e
não podem , assim , ser substituídos, diferentemente do que ocorrem com os
membros das com issões gerais (permanentes e temporárias) da Câmara, que são
nomeados por ato do Presidente, não eleitos, após designação dos respectivos
líderes partidários, e podem ser substituídos a qualquer tempo mediante
simples ofício direcionado à Presidência da Câmara dos Deputados - à
exceção do Pres idente e Vice-Presidentes (Mesa Diretora) de todas essas
comissões, que também são "eleitos", por voto secreto, admitida a candidatura
avulsa, e não podem ser substituidos15.

Veja-se o problema criado: como a maioria dessa Corte
entendeu que a composição dessa Comissão Especial se dará por indicação dos
respectivos líderes, diante da aplicação das regras referentes às comissões
gerais, serão também aplicáveis, por decorrência lógica, os mesmos
dispositivos regimentais que autorizam a substituição. a qualquer tempo,
dos parlamentares indicados por simples vontade da liderança partidária -o que é manifestamente contrário à importância da Comissão Especial de
impeachment, que não pode conviver com substituições e manipulações

partidárias.

Ou, em mais uma interpretação equivocada e sem qualquer
respaldo jurídico, os membros da Comissão Especial, mesmo não eleitos, terão
mandato e assim não poderão ser substituídos.

Essas questões certamente irão à discussão durante o
desenrolar do processo de impeachment e decorrem diretamente do que restou
decidido por essa Corte, que, portanto, deve ser resolvida desde logo,
"Art. 188. A votação por escrutlnio secreto far-se-á pelo sistema eletrOnlco, nos termos do artigo precedente. apurando-se
apenas os nomes dos votantes e o resultado nnal, no seguintes casos: ( ...) 111 - para eleição do Presidente e demais
membros da Mesa Diretora, do Presidente e Vice·Presidentes de Comissões Permanentes e Temporárias (••.)
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especialmente diante do quadro atual de instabilidade política, com mudanças
repentinas nas respectivas lideranças partidárias.

Sob outra vertente, é importante frisar em todos os outros
casos previstos no RI/CO ou em Decretos-Legislativos que fazem referência ao
termo "eleição", sempre há a possibilidade de "disputa" (candidatura avulsa), de
que são exemplos, apenas, as escolhas do representante da Câmara dos
Deputados para integrar o CNMP/CNJ, de Ministro do TCU (Decreto-Legislativo n.
6/93), da Comissão Representativa (art. 224, RI/CD), dos cidadãos que integram
o Conselho da República (art. 225, RI/CO), para a escolha de Presidente e VicePresidentes das comissões gerais (art. 39, RI/CO), para a escolha de Presidente
e Relator da Comissão Especial do impeachmenf (art. 20 da Lei n. 1.079/50). Em
todas essas hipóteses, justamente por se tratar de "eleição", há a possibilidade
de alternativa na escolha (ou seja. chapa ou candidatura avulsa), e não
simplesmente uma mera indicação dos respectivos líderes.

As últimas eleições ocorridas na Câmara dos Deputados
estão resumidas no documento anexo (doc. 4) e retratam com exatidão que em
todas as eleições da Casa há a possibilidade de candidatura avulsa. Quando não
houve outro candidato, a votação é apenas sim/não. Mas em todos esses casos
houve e sempre há a possibilidade de candidaturas avulsas.

Se, no entanto, a partir de agora entender-se que "eleição"
não se cuida de "eleição" propriamente dita, mas sim de "indicação", todas as
referências à "eleição" no RI/CO e nos Decretos-Legislativos poderão ser
interpretadas como simples "indicação", o que pode inviabilizar totalmente os
16

casos previstos de "eleição". O próprio termo " eleger" previsto no art. 20

da

•• Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior se reunirá dentro de 48 horas e. depois de eleger seu Presidente e
relator, emitirá parecer, dentro do prazo de dez dias, sObre se a denúncia deve ser ou não julgada obj eto de deliberação.
Dentro desse perfodo poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia.
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Lei n. 1.079/50, que diz respeito à eleição do Presidente e Relator da
Comissão Especial do impeachment, poderá ser considerado como mera
indicação e, diante da aplicação do reqramento geral das comissões, como
entendeu o voto do Ministro BARROSO, será do Presidente da Câmara essa
prerrogativa. Mais um motivo para considerar relevantes estes embargos.

O RI/CD como um todo é tão cuidadoso com a expressão
"eleita" que quando se refere aos lideres partidários usa a expressão "escolha" 17,
e não "eleição", justamente porque para a "escolha" do Lider não há
obrigatoriedade de "eleição", cabendo a cada partido decidir internamente a
melhor forma de indicação, devendo, apenas, apresentar à Mesa da Câmara um
documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes de bancada. O Partido
pode optar por fazer um sorteio, eleição interna, rodízio, ou qualquer outra forma
que determine a indicação do seu Uder. Para a Mesa da Câmara, prevalece o
documento apresentado pelo partido, independentemente da forma pela qual
houve essa "escolha".

Houve induvidosamente uma verdadeira confusão entre
membros eleitos e indicados. Nas comissões gerais, os seus membros são
indicados, enquanto o Presidente e os Vice-Presidentes são eleitos, com a
possibilidade de candidatura avulsa, e, portanto, não podem ser substituídos, já
que possuem "mandato". Já na Comissão Especial do impeachment, seja quanto
aos seus integrantes seja quanto a sua mesa diretora e relatoria (art. 20 da Lei n.
1.079/50), a forma de escolha é necessariamente por eleição, admitida a disputa
e vedada a substituição dos seus membros por simples vontade da liderança
partidária.

" Art 9° Os Deputados são agrupados por representações partidárias ou de Blocos Parlamentares, cabendo-lhes
escolher o Lider quando a representação for igual ou superior a um centésimo da composição da Câmara.

17
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Como já dito, não se pode equiparar a Comissão Especial do
impeachment com qualquer outra comissão da Câmara dos Deputados. Trata-se

de comissão específica, rara, relevantíssima do ponto de vista institucional,
que, assim como a Mesa Diretora, tem como papel primário ou centra/18 a
representação da própria instituição parlamentar, e não de um ou outro líder
partidário.

Com efeito, a Comissão Especial do impeachment deve
retratar o sentimento geral de toda a Câmara dos Deputados, inclusive das
minorias, e não de um ou outro líder partidário. É por isso que não se pode
permitir que a composição dessa comissão de tamanha importância seja

exclusiva dos líderes partidários.
Como registrou o Ministro DIAS TOFFOLI quando dos debates
sobre a questão, é muita grave a vedação da questão da candidatura avulsa, já
que 26 lideres vão definir o que é essa Comissão, e não os 513, porque os 513
vão votar em algo que já está apresentado

19

•

É pertinente, portanto, que haja a

interferência das minorias na escolha da composição da chapa como um todo,
inclusive aprovando ou não os parlamentares dos outros partidos políticos
(heteronomamente, como consignou o Min. BARROSO).

O importante é que haja respeito à representativa partidária
na composição da Comissão Especial, como determinado de uma forma geral
pelo art. 58, § 1°20 da Constituição Federal, e também, mais especificamente, nos
artigos 19 da Lei n. 1.079/50 e 218, §2°, RICO. E a chapa avulsa assegura a
11
Expressões utilizadas pelo Ministro ROBERTO BARROSO para fazer distinção entre a Mesa Diretora e as comissões da
Casa e, assim. considerar que para a Mesa Diretora pode haver eleição e para a Comissão Especial do impeachmenl mera
indicação dos lideres (nota 20 de seu volo).
•• Conforme degravação j untada a esse recurso.
20 Art. 58. O Congresso Nac ional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias. constituldas na forma e com
as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resul!ar sua criação. §1° Na constttulção das Mesas e de
cada Comissão. é assegu rada, tanto quanto posslvel, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa.
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proporcionalidade partidária, por ser obrigatoriamente composta com membros de
todos os partidos no exato número previamente definido, observadas as regras de
proporcionalidade.

A solução dada pelo voto vencedor é inusitada. O próprio
Ministro BARROSO em seu voto (nota 15) já antevê o problema de existir apenas
uma chapa, tendo em vista que essa chapa pode ser recusada pelo Plenário.
Nesse caso, como registrado pelo próprio Ministro, há o risco de sucessivas
deliberações do Plenário denegatórias das indicações feitas pelos líderes,
inviabilizando a formação da Comissão.

Com a chapa avulsa. por sua vez, esse problema não
existirá, já que será eleita ou uma ou outra. A chapa com maior número de
votos, ainda que seja apenas um, será considerada eleita.

O Ministro GILMAR MENDES, quando da sua manifestação
oral, assentou essa preocupação quanto à eventual rejeição dos nomes indicados
pelos líderes partidários, nos seguintes termos, conforme degravação oficiosa dos
debates realizados:

"Af nós estamos dizendo que é uma eleição. Mas
que eleição secreta - as palavras têm algum significado e
alguma força - , se a chapa já está definida e pode
ocorrer o impasse que se colocou aqui? "Ah, se eles
não conseguem o número de sufrágio, então, estarão
não eleitos, e não se forma a Comissão ».
Que contribuição nós estamos dando, inclusive, para
a força normativa do texto constitucional? "Ah, mas está no
Regimento. • Se é assim, certamente a Câmara vai mudar o
Regimento, porque obviamente não estamos fazendo uma
intervenção em algo que é o cor do sistema de autonomia
do Parlamento e que vitaliza a democracia, porque permite
que eventualmente se escape do modelo oligárquico que se
forma nos partidos políticos, em todos os partidos polfticos.
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Em instigante artigo 21 sobre a questão, o Ministro NELSON
JOBIM, com larga experiência legislativa, expõe suas preocupações quanto aos
efeitos práticos do entendimento tomado pela maioria desta Corte em relação ao
tema em debate, nos seguintes termos, que bem exemplificam as incongruências
da decisão:

"(...) 1) Quanto à Comissão, o STF decidiu que não
cabia candidaturas avulsas, pois os membros seriam
aqueles indicados pelo Líderes partidários, obedecida a
proporcionalidade das bancadas, pois a expressão eleita
significaria escolhida pelo Líderes.
Pergunta-se:
a) a exigência da CF de respeito a proporcionalidade
partidária na composição da Comissão impõe que a

nominada de seus membros seja sempre aquela indicada
pelos líderes dos partidos?
b) eleição não é uma das formas de escolha,
como o é a indicação de um nome constante de uma
lista tríplice?
c) pode-se impedir, com recurso à sinonímia do
voto do Min. Barroso, que a escolha não seja procedida
pela forma prevista nas regras, ou seja, a eleição?
d) se não pode haver outra nominata, respeitada
a proporcionalidade (única exigência da CF), qual a
finalídade de uma votação sem alternativas de
escolhas?
e) se o plenário não aprovar a nominata indicada
pelos Líderes, como deve ser solucionado o impasse?
( ...)".

Outro problema: se tem aplicação à Comissão Especial do

impeachment as regras gerais das comissões da Casa, caso os líderes partidários
não indiquem os membros dos respectivos blocos parlamentares ou se o Plenário
não aprove (recuse, não ratifique) tal indicação, poder-se-á entender aplicáveis o

~· ' 20 16. Como será?•. J omal Zero Hora, edição de 07/01/2016.
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§ 1°22 do art. 33, o art. 17, 111, a) 23, o art. 28, §1°24 e o art. 45, § 3o2s todos do

RIICD que autorizam o Presidente da Casa fazer tal designação26 .

Há mais: quando o bloco parlamentar ou o partido for
composto por apenas um parlamentar, e esse nome não for aprovado pelo
Plenário, não se sabe qual a solução a ser tomada; não se sabe também como se
dará a indicação daqueles partidos cuja composição não alcance o número
mínimo necessário para constituírem lideranças27; há dúvida também se a
ratificação pelo Plenário se dará de uma só vez, por votação única, incluindo
todos os blocos, ou individualmente, bloco a bloco; os nomes indicados pelas
lideranças poderão ser aceitos pelo Plenário individualmente, parcialmente

(votações em blocos) ou apenas totalmente (votação única, de todos os
membros).

Tudo isso, insista-se, decorre da indevida interferência
dessa Corte em assuntos internos do parlamento e da contraditória analogia
aplicada pelo voto do em. Ministro ROBERTO BARROSO.

De mais a mais, se os próprios líderes partidários não
conseguirem resolver os problemas internos dos respectivos partidos com a
indicação dos integrantes da comissão do impeachment, não se mostra
u As Comissões Temporárias compor-se-ão do número de membros que for previsto no ato ou requerimento de sua
constituiçllo, designados pelo Presidente por indicação dos Lfderes, ou independentemente desta se, no praz.o de quarenta
e oito horas após criar-se a Comissão, não se fizer a escolha.
» Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento ou decorram da natureza de
suas funções e prerrogativas: 111 • quanto ás Comissões: a) designar seus membros mulares e suplentes mediante
comunicação dos Lideres, ou independentemente desta, se expirado o prazo fixado. consoante o art. 28, caput e §1°.
" O Presidente fará, de oficio, a designaçllo se. no prazo fixado, a Liderança não comunicar os nomes de sua
representação para compor as Comissões, nos termos do § 3° do art. 45.
~' A vaga em Comissão será preenchida por designação do Presidente da Câmara, no interregno de três sessões, de
acordo com a Indicação feita pelo Uder do Partido ou de Bloco Parlamentar a que pertencer o lugar, ou
independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo.
26
Vale lembrar que na votação que ocorreu para eleição dos membros da Comissão Especial do impeachment a chapa
considerada · oficial" (Chapa A) sequer preencheu o número total de vagas. Eram exigidos 65 membros titulares e 65
suplentes e a chapa foi formada com 36 vagas em branco.
27
Art. 9°, § 4° RI/CD: O Partido com bancada inferior a um centésimo dos membros da Casa não terá Liderança, mas
poderá Indicar um de seus integrantes para eXPressar a posição do Partido quando da votação de proposições, ou para
fazer uso da palavra, uma vez por semana, por cinco minutos, durante o período destinado às Comunicações de
Lideranças. Ex. : PHS, PTN, PT do B, PEN, PSL. PMN, PTC possuem menos do que cinco deputados cada um
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prudente tolher o direito de cada parlamentar de concorrer às vagas da
comissão, sob pena de violação ao que prevê o § 3° do art. 26 do RI/CO,
segundo o qual "ao Deputado, salvo se membro da Mesa, será sempre
assegurado o direito de integrar, como titular, pelo menos uma Comissão,
ainda que sem legenda partidária ou guando esta não possa concorrer às
vagas existentes pelo cálculo da proporcionalidade".

Por tudo isso, parece não haver dúvidas quanto à contradição
do acórdão embargado que, de um lado, considerou aplicável o RI/CO para a
composição da Comissão Especial do impeachment, mas, de outro, aplicou
dispositivos regimentais absolutamente inaplicáveis, fazendo uso de uma indevida
analogia, acabando por acarretar uma solução pra lá de salomônica, criando uma

verdadeira celeuma aos próximos passos do processo do impeachment. e no
próprio funcionamento da Câmara, sem contar que impediu o livre exercício do
parlamento e de seus membros, incorrendo em indevida intervenção em assuntos
internos do Poder Legislativo.

O mais correto seria fazer uma intepretação sistemática de
todo o RI/CO para aplicar analogicamente, ai sim, os dispositivos que tratam
efetivamente de "eleição", e não de "indicação", observando que o termo
"eleição", como já dito e repetido, é usado em todas as ocasiões pelo RI/CO ou
em qualquer outro regramento legislativo para casos de disputa. E que o termo
"eleição" implica em "mandato" e, por consequência, impede a substituição do
"eleito" a qualquer tempo, por livre vontade da liderança partidária.

O Ministro ROBERTO BARROSO faz referência ao Dicionário
Aurélio para justificar sua interpretação de que "eleição" também significa

"escolha". Descons iderou S.Exa., todavia, que "escolher" nada mais é do que
" eleger". o que não se confunde com " indicação", e que o Dicionário
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mais apropriado para essas discussões jurídicas, apresenta

como significado para "eleição" a expressão "sufrágio", que significa o
direito de votar e de ser votado. O direito de sufrágio caracteriza-se pela

capacidade eleitoral ativa e passiva, exatamente o contrário de mera "indicação".

Não há dúvida possível: se a lei fala em Comissão eleita, é
de "eleição" de que se cuida, e não de "indicação". Segundo lição clássica de
CARLOS MAXIMILIANO, prefira-se a inteligência dos textos que torne viável o seu

objetivo , ao invés da que os reduza à inutilidade. Verba cum effectu sunt

accipienda. As disposições legais devem ser interpretadas de modo que não
pareça haver palavras inúteis.

Um dos expedientes de que se pode valer o mau intérprete
para alterar, na interpretação, o sentido da norma, é o de "fechar os olhos" para
uma palavra ou um trecho do texto. Nas questões onde a redação da norma é
deficiente, em especial, acode a tentação de "esquecer" a palavra ou expressão
que cria uma dificuldade interpretativa (ou conduz a um resultado indesejado pelo
intérprete). Todas as palavras contidas na lei são lei, e todas têm força
obrigatória. Nenhum conteúdo da norma legal pode ser esquecido, ignorado
ou tido como sem efeito, sem importância ou supérfluo. A lei não contém

palavras inúteis. Só é adequada a interpretação que encontrar um significado
útil e efetivo para cada expressão contida na norma.

Pois bem. Além de contraditório, o voto vencedor parte
também de uma premissa absolutamente equivocada para concluir, o que
também justifica a oposição destes embargos de declaração.

24
' Eleição: Derivado do latim eleclio, de eligere (escolher, eleger), em sentido amplo é o ato pelo qual se escolhe ou se
prefere alguma coisa ou alguma pessoa. Dlz..se. também, sufrágio. No sentído do Direito Administrativo, em oposição à
nomeação, significa, precisamente. a escolha de uma pessoa, por meio de votos colhidos entre outras pessoas, para
ocupar um cargo ou desempenhar uma funcao pública (Vocabulário Jurfdico de Plácido e Silva, 29" edição. Forense).
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Veja-se. Foi dito que no caso Collor a escolha dos integrantes
da Comissão Especial teria sido pelos respectivos líderes partidários e que o
Plenário teria apenas "ratificado" essa escolha, por votação simbólica. Por esse
motivo, em observância ao princípio da segurança jurídica, entendeu-se que o
mesmo deveria ocorrer no processo atual de impeachment.

De fato, no caso Collor houve chapa única. Todavia, esse
fato não implica concluir de forma alguma que foi vedada a existência de
chapa avulsa. Naquela época, como sabido, havia um consenso diferente do que
existe hoje, mas isso não significa dizer, muito menos concluir, que naquela
época foi afastada a possibilidade de disputa. Não há como se extrair conclusão
jurídica alguma de um único fato isolado.

Não houve -- isso sim - interessados em comporem chapa
avulsa, diferentemente do que ocorre hoje, cujo momento político é extremamente
delicado, com várias correntes divergentes.

Assim , corrigida essa premissa, deve ser afastado do voto o
fundamento de que no caso Collor não houve chapa avulsa e que, por essa
razão, também não deveria haver nesse caso, por segurança jurídica. Uma coisa
não tem nada a ver com a outra. Não houve chapa avulsa naquela época não
por vedação. mas sim por falta de interessados, o que é bem diferente.

Não é demais lembrar que, no Senado, no caso Collor.
quando da eleição do Presidente e Relator da Comissão Especial do
impeachment, houve disputa, com a apresentação de candidaturas avulsas29 .

Já na Câmara, por sua vez, conforme consta da ata da reunião de instalação da

Comissão Especial naquela Casa, a eleição ocorreu por chapa decorrente de
,. Ata Circunstanciada da Reunião da Comissão Conslfiuida nos termos do art. 380, b. do Regimento lntemo. realiz.ada em
30 de setembro de 1992. publicada no Diário do Congresso Nacional. Seção 11, em 08/10/1992.
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acordo partidário - mas não, insista-se, porque seria vedada a disputa e sim
porque novamente houve consenso.

É induvidoso que a existência de eventual consenso sobre
determinada questão não implica em dizer que não pode nem poderia haver
disputa entre candidatos diversos. O consenso apenas evitou a disputa.
Mas, caso não houvesse consenso, a disputa seria absolutamente vá lida e
legítima,

não

só

em

observância

aos

ditames

regimentais,

mas

principalmente por se tratar de tradição do Poder Legislativo nesses casos
de " eleição".

Com efeito, a chapa avulsa é da tradição do Poder Legislativo
e se constitui induvidosamente como matéria interna corporis. É muito grave
essa intervenção determinada por essa Suprema Corte em assuntos
internos do Poder Legislativo. Esse ineditismo na decisão proferida pode
acarretar consequências maiores do que o casuísmo desse julgamento. As
preocupações levantadas pelo Ministro DIAS TOFFOLI em sua manifestação oral
devem ser lembradas para uma nova reflexão, a saber:

"Nós estamos interferindo em matéria interna
corporis sem fundamento na Constituição. Nós temos o
direito constitucional de, como guardião da Constituição,
analisarmos se a Comissão foi composta proporcionalmente
ou não entre os parlidos, porque, se elegeram todos de um
único parlido ou se elegeram de vários parlidos, mas de
maneira desproporcional, aquele que se sentir atingido ou
ofendido virá aqui a esta Casa, e nós recolocaremos as
questões no sentido da defesa do que está no art. 58, § 1°,
que é a proporcionalidade. Mas dizer se pode ou não pode
haver candidatura avulsa, se as indicações têm que ser do
Líder parlidário ou do Presidente de partido, isso não são
matérias que tenham base constitucional. E nós estamos
aqui em uma arguição de descumprimento de preceito
constitucional, de preceito fundamental. Que preceito
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fundamental é este que nos dá ensejo a glosar candidaturas
avulsas internas no Congresso Nacional?
Eu gostaria de ver que Deputado teria coragem de
vir à tribuna defender que não cabe candidatura avulsa, ou
que ela não seja da tradição da Casa, ou que ela não seja
da cultura da Casa. Ela é da cultura da Casa.
Nós estamos interferindo em uma pos1çao
absolutamente interna corporis da Câmara dos Deputados.
Eu não dou esse passo. Eu respeito as atividades e as
competências interna corporis de todos os Poderes. Procuro
respeitar e respeito. Nós deliberarmos aqui que não pode
haver um Deputado ... Nós estamos tolhendo! Nós estamos
tolhendo a representação popular, nós estamos tolhendo a
soberania popular, Ministro Gilmar, a mais não poder,
porque qualquer um dos 513 Deputados pode ser
candidato. O que a Constituição determina é que tem que
ser respeitada, nas composíções dê Comissões, a
proporcionalidade. Nós estamos tirando de um Deputado o
poder legítimo de se colocar aos seus pares como
candidato em uma eleição interna. E a Lei n° 1. 079 fala que
é eleição. Então vai haver Deputado de primeira classe e
Deputado de segunda classe. Não há essa possibilidade.
Aliás, foi para não haver Deputado de primeira
classe e de segunda classe que este Supremo Tribunal
Federal acabou com a cláusula de barreira.
Isso é muito grave, Sr. Presidente. V.Exa. é um
Presidente de Poder. É muito grave. Nós estamos
interferindo na liberdade de qualquer um dos
Deputados de se apresentar como candidato a essa
Comissão. (.. .)
Eu reitero : isso é de uma gravidade imensa, é de
uma gravidade imensa. É uma interferência no outro
Poder, a mais não poder. E a minha ótica, com a devida
vênia».

Por tudo isso, suplica a Câmara dos Deputados para, uma
vez afastada a apontada contradição e corrigida a premissa em que se baseou a
decisão, acolha os embargos de declaração, com efeitos modificativos (art. 463-
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CPC e 33831 do RI/STF), a fim de que seja revista essa questão quanto à

impossibilidade de haver "eleição" (disputa, com possibilidade de chapa avulsa)
propriamente dita para a composição da Comissão Especial do impeachment,
dando-se correta interpretação aos arts. 19 e 38 da Lei n. 1.079/50 e 218, §2° do
RI/CD, com a aplicação sistemática e analógica (aí sim, correta) dos arts. 7°, I, e

8° do RI/CD.

VOTO ABERTO
PREMISSA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO e OMISSÃO

Nessa questão, o voto vencedor assentou, inicialmente. que
não teria a Constituição Federal definido de forma taxativa as hipóteses de

deliberação das Casas Legislativas que possam ser realizadas por voto sigiloso,
registrando ser possível extrair da Constituição algumas balizas e diretrizes para a

instituição do voto secreto, como a sua excepcionalidade e a restrição do voto sob
sigilo aos casos de exercício de função eleitora, com vistas a garantir a

independência do congressista, permitindo-lhe manifestar de forma autônoma
suas preferências, sem influências indevidas. No mais, apontou quatro
fundamentos para concluir que no processo de impeachment não há lugar para
voto secreto: (a) em razão do conjunto normativo aplicável ao processo por crime
de responsabilidade; (b) o sigilo do escrutínio é incompatível com a natureza e a
gravidade do processo por crime de responsabilidade; (c) o processo de

impeachment se sujeita à incidência direta e com especial vigor dos princípios
democrático, representativo e republicano; (d) por adotar como paradigma o caso

Collor, ocasião em que a chapa única formada por indicação dos líderes foi eleita
em votação aberta (simbólica) do Plenário da Câmara dos Deputados.
30
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 11 - por meio de embargos de declaracão.
" Se os embargos forem recebidos, a nova decisão se limitará a corrigir a Inexatidão, ou a sanar a obscuridade, dúvida,
omissão ou contradição. salvo se algum outro aspecto da causa tiver de ser apreciado como conseguência
necessária.
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Abra-se um parêntese inicial apenas para registrar que, ao
contrário do que assentou de forma enfática o em. Ministro BARROSO, sabe-se lá
por que, sem conhecimento do que efetivamente ocorreu naquela sessão
plenária, não foi o Presidente da Câmara quem decidiu sozinho, por mera
discricionariedade, no meio de uma votação , diante de um resultado desfavorável,
alterar a regra do jogo para obrigar a votação por escrutínio secreto.

Foi -- isso sim - uma decisão tomada pelo Colegiado de
Líderes, tendo como base a interpretação dada naquele momento aos arts.
188, 111 e 218, § 2° do RIICD. A decisão foi colegiada e de comum acordo.

Não obstante, ainda que eventualmente se diga que essa
decisão tenha sido apenas do Presidente da Câmara, não foi de forma alguma
arbitrária, no meio da votação32 . Ora, além de o Presidente da Câmara dos
Deputados possuir competência para dirigir os trabalhos da Casa (art. 16 do
RI/CO) , bem como para cumprir e fazer cumprir o Regimento (art. 17, VI , p do
RI/CD), a controvérsia é tão sensível do ponto de vista interpretativo que a
existência de 5 votos em sentido contrário à tese defendida pela maioria dessa
Corte já tem o condão de demonstrar que a decisão tomada não foi de forma
alguma por vontade unipessoal pura e simples, sem autorização constitucional,
sem autorização legal, sem autorização regimental, como bradou o voto

vencedor.

Na verdade, o que de fato ocorreu foi que, diante de um
resultado supostamente inesperado, aqueles que se sentiram perdedores
resolveram impugnar a votação a que eles mesmos anuíram em um primeiro
momento.

32

Não seria possível do ponto de vista prático que a decisão fosse tomada no meio da votação, considerando que foram
utilizadas urnas especifiCas, em um sistema de votação distinto da forma normafmente utilizada para as deliberações.
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Voltando ao que interessa ao julgamento dos embargos de
declaração, pode-se dizer que a decisão quanto ao tema, data vênia , foi omissa33 ,
contraditória e, ao mesmo tempo, partiu de uma premissa equivocada quanto ao
disposto no art. 188, 11134 , do RI/CD, acarretando consequências gravíssimas para
outras questões que envolvem não só a Comissão Especial do impeachment,
mas os próprios trabalhos da Câmara dos Deputados.

Explica-se.

Apenas uma nota de rodapé constante no voto vencedor
(nota 23) tratou expressamente do tema, embora de forma absolutamente
equivocada - cuja nota, aliás, sequer foi lida35 quando do julgamento, o que fez
com que o Ministro TEORI ZAVASCKI, inclusive, ficasse em dúvida sobre a
questão em um primeiro momento, além de ter causado indignação a um dos
advogados dos amicus curiae que ocupou a tribuna justamente para chamar a
atenção da Corte sobre esse lapso.

Foi dito nessa nota de rodapé que a expressão nas demais
eleições constante no inciso 111 do art. 188 do RI/CD seria genérica demais a

ponto de se permitir o voto sigiloso em toda e qualquer eleição. Essa
generalidade ensejaria a sua inconstitucionalidade (cujo dispositivo, aliás,
curiosamente, sequer foi declarado inconstitucional pela decisão embargada,
ainda que somente nessa parte).

33 A om1ssão prevista em lei como requisito para o cabimento dos embargos de declaração é aquela referente à eusãncie
de análise de algvm dos argumentos dedvzidos pele perte interessade (HC 91599 ED-SP, Minostro JOAQUIM BARBOSA)
""Art. 188. A votação por escrutínio secreto far-se-â pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente. apurando-se
apenas os nomes dos votantes e o resultado final, nos seguintes casos: 111 - para eleição do Presidente e demais membros
da Mesa Diretora. do Presidente e Vice-Presidentes de Comissões Permanentes e Temporárias. dos membros da Cãmara
que lrl!o compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional e dos dois cidadãos que Irão Integrar o Conselho da
Republlca e nas demais eleições.
»Como dizia RUI BARBOSA: Não falsifica a História somente quem inverte e verclada, senão também quem a omita.
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daí o primeiro vício (premissa equivocada e

omissão) do julgado quanto a esse ponto, que não há absolutamente nada de
genérico nessa expressão. Além das hipóteses taxativas previstas no
dispositivo legal, as demais eleições compreendem hipóteses restritas , de que
são exemplos, apenas, a escolha dos representantes da Câmara dos Deputados
que integrarão o CNMP e o CNJ, a escolha de Ministro do TCU e a própria
escolha dos membros da Comissão Especial do impeachment. Nenhuma outra!

Em outras palavras, são apenas três os casos de "eleições"
na Câmara dos Deputados além das hipóteses previstas expressamente, o que
significa dizer que a expressão " demais eleições" não é de tamanha
generalidade a ensejar o seu afastamento, como erroneamente entendeu o
voto vencedor, talvez por desconhecer os trabalhos da Câmara dos Deputados e
o seu Regimento Interno.

A par dessa omissão e da premissa equivocada em que se
baseou a decisão, o voto vencedor é contraditório em si mesmo. De um lado,
restringe o voto sob sigilo aos casos de exercício de função eleitora, com vistas

a garantir a independência do congressista, permitindo-lhe manifestar de forma
autônoma suas preferências, sem influências indevidas e entende que não teria a
Constituição Federal definido de forma taxativa as hipóteses de deliberação das
Casas Legislativas que possam ser realizadas por voto sigiloso; de outro lado,
desconsidera que os membros da Comissão Especial do impeachment são
justamente "eleitos", como previsto nos arts. 20 da Lei n. 1.079/50 e 218, §2°,
RI/CD.

Com efeito, em todas as "eleições" que ensejam a escolha de
pessoas para ocupar cargos relevantes na organização estatal, temporários ou
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não, o voto secreto é a regra geral36 . O voto aberto ou nominal nesses casos é
exceção porque deve prevalecer a liberdade de escolha do eleitor em tais
circunstâncias, sujeito muitas vezes a pesadas influências externas, políticas ou
não, incluindo a malsinada troca de favores -- como, aliás, se tem noticiado em
diversos canais de comunicação que vem ocorrendo no momento atual.

É importante registrar, mais uma vez, que a Comissão

Especial do impeachment não se constituí como uma comissão qualquer,
corriqueira. Trata-se da comissão mais importante que a Câmara dos Deputados
pode instaurar. Na democracia, é a segunda vez que uma comissão dessa
natureza será instaurada. Dai a razão para que sua composição seja formada

decorrente de uma "eleição", por escrutínio fechado, preservando a escolha dos
"votantes". Os parlamentares eleitos terão uma função relevantíssírna, porque
representarão a própria instituição parlamentar.

Há outro vício, data vênia. Em várias passagens do seu voto,
o em. Ministro BARROSO assenta que a atuação da Câmara dos Deputados
deveria ser entendida corno parte de um momento pré-processual. Ou seja, o
processo propriamente dito só teria inicio com sua instauração no Senado
Federal. Não obstante, ao examinar essa questão da votação secreta, o
argumento utilizado pelo voto vencedor foi justamente a de que o sigilo do
escrutínio seria incornpativel com a natureza e a gravidade do processo por
crime de responsabilidade.

Dai mais uma contradição. Na Câmara dos Deputados
ainda não há processo, e a votação levada a efeito não deliberou nada.
"' O próprio art. 14, CF, pode ser levado em consideração, ao garantir o voto direto e secreto nas eleições como regra a
ser seguida. Em outros casos, são exemplos os arts. 52, 111. IV e XI , CF, e as eleições para integrantes de lista tríplice dos
tribunais e para a eleição de dirigentes dos tribunais, como ocorre, inclusive, no Supremo Tribunal Federal (arts. 12, §1° e
355, caput do RlfSTF). A Emenda Const~ ucional 7612013 não extinguiu a possibilidade de haver votação secreta nas
eleições havidas internamente na Câmara e Senado, mas apenas nos casos de decrelaç!io de perda de mandato e
apreciação de vetos presidenciais.
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Tratou-se apenas da escolha dos integrantes da Comissão Especial do
impeachment. O voto secreto, por expressa disposição regimental (art. 188-111,
parte final), só deverá ser adotado para a composição da Comissão Especial, e
não para as deliberações - que, inclusive, possui expressa disposição regimental
determinando a votação aberta nesses casos. Por ser relevante, confira-se o que
dispõe o art. 188, §2°, IV, RI/CO:

"Não serão objeto de deliberação por meio de
escrutínio secreto: (.. .) IV- autorização para instauração
de processo, nas infrações penais comuns e nos crimes
de responsabilidade, contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros de Estado".

Se ainda não há processo propriamente dito, todo o raciocínio
do voto condutor do julgado perde sustentação. A afirmação do voto vencedor de
que a exigência de votação ostensiva torna-se ainda mais evidente, tendo em
conta que a mera aceitação da denúncia contra o ocupante do mais elevado
cargo da Nação já instaura no país um clima de instabilidade polftica, econômica
e social não tem qualquer razão de ser, muito menos o entendimento de que o
voto secreto, no caso, viola os princípios democrático, representativo e
republicano.

Insista-se: se ainda não há processo e se nada está sendo
decidido, não se pode dizer que se está violando qualquer princípio constitucional.
Assim como o voto de qualquer eleitor deve ser preservado, o mesmo deve
ocorrer em relação aos parlamentares na escolha daqueles que irão representar o
parlamento como um todo na tal Comissão Especial do impeachment.

O entendimento do voto condutor é explicitamente
casuístico e direcionado para que se entenda que a escolha dos integrantes
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da Comissão Especial já seria ato integrante do processo de impeachment e
grave, a ponto de gerar instabilidade social. Nada disso, data vênia .

Caso prevaleça esse raciocínio de que toda e qualquer
votação no trâmite do impeachment, seja na fase pré-processual seja na fase
processual propriamente dita, certamente outras controvérsias surgirão, como,

por exemplo, guanto à "eleição" do Presidente e Relator da Comissão do
impeachment, que, a rigor, nos termos dos arts. 20 da Lei n. 1.079/50 e,
especialmente,

do art.

188-111,

do

RI/CO, deve ser secreta

e com

possibilidade de candidatura avulsa. Pelo voto vencedor, no entanto, todas as
votações relacionadas ao impeachment deverão ser abertas, sem candidatura
avulsa, o que contradiz expressamente tal dispositivo regimental, que não foi
afastado, muito menos declarado inconstitucional por essa Corte.

E se também permanecer o raciocínio de que a parte final do
inciso 111 do art. 188 do RI/CD é inconstitucional por ser genérico demais, as
votações para escolha dos representantes da Câmara dos Deputados para o
CNJ/CNMP e para Ministro do TCU deixarão de ser secretas, por ausência de
previsão legal expressa , já que essas hipóteses estariam incluídas na expressão
"demais eleições" contida no referido dispositivo regimental, tida como genérica
demais.

Por fim, mais uma vez, o voto vencedor faz referência ao
caso Collor de forma equivocada, extraindo dos fatos ocorridos naquela ocasião
conclusões absolutamente distorcidas e precipitadas. A votação naquela
ocasião foi meramente simbólica, aberta, por aclamação, porque não houve
divergência alguma e essa questão não foi objeto de impugnação por
eventuais parlamentares descontentes. Mas isso não significa dizer que a
votação aberta foi e é a forma correta e que, por ter sido assim naquela ocasião,
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deveria ser assim também agora, mesmo que contrária ao entendimento mais
acertado.
Desconsiderou-se, O QUE É MAIS GRAVE, que, NO
SENADO, naquela ocasião, a votação para eleição dos membros da
Comissão Especial FOI SECRETA37 • Se foi secreta, e considerando o raciocinio
de que tudo que ocorreu naquela ocasião deve ocorrer também no processo
atual, a votação para eleição da Comissão Especial do impeachment, seja na
Câmara seja no Senado, deve ser induvidosamente secreta. Ou, então, será
aberta na Câmara como decidiu a decisão embargada e fechada no Senado
por ter ocorrido dessa forma no caso Collor, o que é absolutamente
contraditório e, por isso, deve ser resolvido por essa Corte.

A vista do exposto, sanados os vícios apontados, impõe-se o
acolhimento dos

embargos de declaração para que seja dada correta

interpretação ao art. 188-111, RI/CD, a fim de se admitir a votação por escrutínio
fechado para escolha dos integrantes da Comissão Especial do impeachment,
exatamente como se deu no caso Collor e na linha do próprio raciocínio adotado
pelo Ministro ROBERTO BARROSO.

O PAPEL DO SENADO FEDERAL

PREMISSA EQUIVOCADA, OMISSÃO e OBSCURIDADE
No que se refere a essa questão, todos os votos concluíram
que a deliberação da Câmara não implica o afastamento automático do
Presidente da República, que apenas ocorre se o Senado instaurar o processo. A
1
' Sessão realizada em 30/0 9/1992, cuja ata está publicada no Diário do Congresso Nacional, Seção 11. em 1/1011 992. A
votação se deu por cédulas, de forma secreta, sendo que os nomes integrantes da Comissão só se tornaram públicos
depois da votação.
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divergência está no que seria essa instauração do processo pelo Senado: se
automática, sem possibilidade de revisão, ou se formal, passível de rejeição. A
maioria formada entendeu que a decisão da Câmara dos Deputados não é
vinculativa, cabendo ao Senado deliberar formalmente sobre a instauração ou não
do processo, em votação nominal no Plenário, por maioria simples, em um só
turno, podendo, assim, haver discordância da decisão tomada pela Câmara e
sequer instaurar o processo. No mais, da mesma forma que em relação aos
outros itens abordados nestes embargos de declaração, disse o voto vencedor
que a conclusão no sentido de caber ao Senado Federal instaurar ou não o

processo de impeâchment se justifica por segurança jurídica, ao argumento de
que o STF manifestou esse entendimento (ainda que em obiter dictum) à época

do impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello, em atuação tanto
jurisdicional como âdministrativa.
De inicio, pode-se dizer que há um vício grave. Na verdade,
gravíssimo! Consta no voto vencedor que o Supremo Tribunal Federal, em
atuação jurisdicional, quando do caso Collor, teria manifestado o entendimento,

ainda que em obter dictum, de que caberia ao Senado Federal instaurar ou não o
processo de impeâchment. Essa afirmacão é manifestamente contrária ao que
efetivamente se deu quando do julgamento do citado MS n. 21 .564-DF,
relator p/ acórdão o Ministro CARLOS VELLOSO. A premissa adotada pelo voto
vencedor é absolutamente errônea.

Com efeito, naquele julgamento, o que constou no respectivo
acórdão foi exatamente o contrário o que disse o Ministro BARROSO e nem se
pode dizer que teria sido apenas em obter dictum. Do voto proferido pelo em.
Ministro CELSO DE MELLO, por exemplo, no qual consta referência a vários
doutrinadores, colhe-se a seguinte passagem, que bem ilustra a posição adotada
por essa Corte àquela época:
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"(. ..) A Câmara dos Deputados, na tradição do nosso
constitucionalismo, sempre atuou como tribunal de
pronúncia, cabendo-lhe, no processo de impeachment,
desde a vigência da própria Carta Política do Império do
Brasil de 1824, a formulação do judicium accusationis, do
qual decorria, dentre outras consequências, a suspensão
prévia e provisória, do agente público objeto de acusação
popular.
A nova ordem constitucional introduziu, nesse
procedimento, modificações expressivas, que se traduziram,
em essência, na perda substancial, pela Câmara dos
Deputados, dos poderes e das competências que até então
lhe haviam sido atribuídos.
Com efeito, não mais compete à Câmara Federal
decretar a procedência da acusação popular deduzida
contra o Chefe de Estado por suposta prática de infrações
político-administratívas. Mais do que isso, falecem-lhe
poderes, sob a vigente Lei Fundamental, para, por
deliberação própria, suspender o Presidente da República
do exercício de suas funções, quer nas hipóteses de i/feitos
penais comuns, quer nos casos de crimes de
responsabilidade.
A análise dos preceitos inscritos nos arts. 51, /, 52, I,
e 86, caput, todos da Carta Polltica, permite concluir que à
Câmara dos Deputados apenas foi deferido o poder de,
mediante formulação de um JUIZO eminentemente
discricionário, autorizar, ou não, a instauração, perante o
Senado Federal, do processo de impeachment do
Presidente da República, nos crimes de responsabilidade.
Do juízo positivo de admissibilidade da acusação
popular resultará, tão-somente, a autorização parlamentar,
pela Câmara dos Deputados, para o processo e julgamento
do Chefe de Estado nas infrações de caráter políticoadministrativo.
A Constituição defere à Câmara dos Deputados,
assim, com exclusão de qualquer outro órgão do Estado,
não importando a natureza do i/leito imputado ao Presidente
da República, apenas a competência para proferir um
julgamento sobre a processabilidade da acusação que lhe
foi dirigida.
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Permite-se, desse modo, que a instituição
parlamentar, por uma de suas Casas, efetue controle de
admissibilidade sobre as acusações oferecidas contra o
Presidente da República, especialmente nos ilícitos de
caráter polftico-administrativo.
Essa autorização, fundada no voto da maioria
qualificada de 213 de todos os membros da Câmara
Federal, configura típico requisito de procedibilidade, sem
cuja ocorrência não se viabiliza a instauração, perante o
Senado da República, do processo de impeachment contra
o Chefe de Governo.
Esse ato autorizativo da Câmara Federal constitui
juízo congressual eminentemente político e configura, na
indisponibilidade de sua manifestação, pressuposto
processual necessário à válida formação e ulterior
desenvolvimento regular do próprio processo de
impeachment, a ser promovido na instância jurídicoconstitucional do Senado da República.
Não obstante significativa redução da esfera de
atribuições constitucionais da Câmara dos Deputados,
compete-lhe, ainda, no que concerne ao tema da
responsabilidade político-administrativa do Presidente
da República, a formulação de juizo a que se revela
subjacente uma forte carga de discricionariedade,
motivada por razões de indo/e diversa.
Ao
Senado
Federal,
constitucionalmente
designado como instância concentradora do processo e
julgamento do Presidente da Repúb/íca. nos crimes de
responsabilidade, impõe-se. ante a autorização derivada
da Câmara dos Deputados, a necessária instauração do
processo
de
impeachment,
com
todas
as
conseguências jurídico-constitucionais daí emergentes,
notadamente a suspensão cautelar e provisória do
Chefe de Estado, quanto ao exercfcio de suas funções,
pelo prazo máximo de 180 dias.
Esse caráter vinculado da atuação processual do
Senado da República, que deriva da manifestação
autorizativa validamente enunciada pela Câmara dos
Deputados, foi ressaltado por JOSÉ AFOSNO DA SILVA
("Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 473, 58 ed.,
1989, RT) que, ao analisar o novo contexto normativo
pertinente ao processo de impeachment, observou, verbis:
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'Recebida a autorização da Câmara para
instaurar o processo, o Senado Federal se
transformará em tribunal de juizo político, sob a
Presidência do Presidente do Supremo Tribunal
Federal. Não cabe ao Senado decidir se instaura
ou não o processo. Quando o texto do art. 86 diz
que, admitida a acusação por dois terços da
Câmara, será o Presidente submetido a julgamento
perante o Senado Federal nos crimes de
responsabilidade, não deixa a este possibilidade
de emitir juízo de conveniência de instaurar ou
não o processo, pois que esse juízo de
admissibilidade refoge à sua competência e já
fora feito por quem cabia. Instaurado o processo, a
primeira consequência será a suspensão do
Presidente de suas funções (art. 86, §1°, 1). O
processo seguirá os trâmites legais, com
oportunidade de ampla defesa ao imputado,
concluindo pelo julgamento, que poderá ser
absolutório, com o arquivamento do processo, ou
condenatório por dois terços dos votos do Senado,
limitando-se a decisão à perda do cargo com
inabilitação, por oito anos, para o exercício de
função pública, sem prejufzo das demais sanções
judiciais cabíveis (art. 52, parágrafo único)'.
Outro não era, já sob a égide da Constituição de
1946, o entendimento de ALCINO PINTO FALCÃO
("Constituição Anotada», p. 156, 1956, Konfino) que, com
apoio na opinião de publicistas norte-americanos, como
WILLIAM BENNETT MUNRO ('The Govemment of the United
States', p. 299, 1949), sustentava que 'o Senado não pode
recusar ou voltar atrás. depois da deliberação da
Câmara; cabe-lhe prosseguir em julgamento ·.

0
em.
Ministro
PAULO
BROSSARD
('O
lmpeachment', p. 7 e 10, itens n°s 8 8 e 8(, 2 8 ed., 1992,
Saraiva), prestigiando igualmente essa orientação
doutrinária, fez consignar que:
'Segundo a Constituição de 1988, o
impeachment do Presidente da República, por
crimes de responsabilidade, se desenrola no
Senado, desde sua instauração até o julgamento
final; mas o Senado não pode instaurá-lo, senão
depois de autorizado, pelo voto de dois terços da
Câmara dos Deputados; sem a autorização não
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pode encetá-lo, e uma vez autorizado não pode
deixar de instaurá-lo (. ..)

(. ..) a autorização da Câmara é requisito
necessário à instauração do processo e, uma vez
concedida, sua instauração é irrecusável (.. .)'.
(.. .)".
O

mesmo

posicionamento

foi

adotado

pelo

Ministro

SEPÚLVEDA PERTENCE, ainda com mais ênfase, nos seguintes termos:

"(...) E vou mais longe. É certo que o papel da
Câmara dos Deputados, na Constituição de 88, não é mais
o de tribunal de pronúncia. Mas, a meu ver, no que toca
ao impeachment. no que toca aos crimes de
responsabilidade, a função da Câmara dos Deputados
também não se pode reduzir à mera licença de
processar. No processo de impeachment, a autorização da
Câmara dos Deputados ocupa, pelo menos, a área
correspondente, no processo penal judicial, ao recebimento
da denúncia.

É previsível a répfica. Seria possível cindir a
natureza da autorização da Câmara dos Deputados,
conforme se trate de crime comum ou de crime de
responsabifidade? Aparentemente, não! A Constituição
trata, promiscuamente, de ambas, quer ao outorgar
competência á Câmara no artigo 51, quer no caput do artigo
86: segundo o artigo 21, compete à Câmara autorizar a
instauração do processo por crime comum ou por crime de
responsabifidade; a teor do caput do artigo 86, admitida a
acusação pela Câmara dos Deputados, o Presidente será
submetido a julgamento perante o Supremo Tribuna(
Federaf, nos crimes comuns ou perante o Senado Federal,
nos crimes de responsabifidade.
Mas, a unidade de natureza das duas autorizações
referidas, que daf se pretendesse extrair, a meu ver, é só
aparente. É que o preceito seguinte, o do artigo 86, §1°,
pela radical diversidade das consequências que dá a
autorização, num e outro caso, ao que entendo, destrói a
identidade aparente de ambas e impõe uma diferença
ontológica, de natureza, entre uma e outra modalidade.
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( ...)

Veja-se, Senhor Presidente, a primeira hipótese, a
dos crimes comuns. Aí, de fato, a autorização da Câmara,
seja qual for o conteúdo que se lhe queira dar - juízo
político discricionário, JUIZO de admissibilidade ou
razoabilidade da acusação - na verdade, tem eficácia
processual de mera condição de procedibilidade. Ela
apenas afasta, suspende, levanta aquela imunidade relativa
do Presidente da República a persecução dos crimes
comuns. Concedida a autorização, a instauração do
processo, no Supremo Tribunal Federal, se subordinará às
mesmas regras de qualquer outra ação penal da sua
competência originária: notificação do acusado, resposta
escrita, julgamento plenário do Tribunal, para, aí sim, se
recebida a denúncia, instaurar-se o processo. Só desse
JUIZO
liminar, precedido de defesa e tipicamente
jurisdicional, é que decorrerá, na hipótese de crime comum,
a gravíssima consequência político-institucional e pessoal
da suspensão do Presidente da República do exercício das
suas funções.
No processo de impeachmenl, tudo é diferente. Já
ouvi, repelida, aqui, a afirmação, que independe de texto
expresso, que esta autorização vincula e não apenas libera
o Senado, impõe-lhe a instauração do processo.
Esse relevo excepcional da autorização para
abertura do processo de impeachment não permite reduzila, e ao procedimento que antecede, a fatos préprocessuais interna corporis, da órbita da autonomia do
Poder Legislativo, sob comando privativo da disciplina do
seu Regimento Interno: essa redução importaria esvaziar
inteiramente, diminuir a pouco mais eu nada o sentido de
garantia da tradicional, da centenária reserva à lei formal da
regulação do processo de impeachmenl.
Por isso, Senhor Presidente, não tenho dúvida: o
âmbito material a reserva legal do artigo 85, parágrafo
único, não começa com a instauração do processo:
cobre toda a fase desenvolvida na Câmara, que culmina
com uma autorização que já tem, pelo menos, repito, o
significado de um recebimento de denúncia.
(...)
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E nesse esquema constitucional novo, nesse
bosquejo de um processo simplificado, o símile adequado
para esse juízo liminar de admissibilidade da Câmara já não
é mais a pronúncia, porque a pronúncia é, sim, um juízo de
admissibilidade, mas um juízo de admissibilidade
qualificado, porque precedido do que, na velha linguagem
do Júri, se vai chamar de 'formação' ou de 'sumário de
culpa', que é uma instrução completa, contraditória, que se
teria de repetir no jufzo da causa, ociosamente.
( ... )

Estou convencido de que a inovação da Constituição
vigente, ao deslocar, terminologicamente, o processo para o
Senado, seria inócua, se não reduzisse o juízo da Câmara
dos Deputados, da antiga pronúncia - esta, sim, uma
declaração provisória de procedência da acusação,
necessariamente subsequente a uma instrução contraditória
- a uma admissão da acusação, que muito mais se
aproxima do que é o recebimento da denúncia, no processo
judicial.
Creio que foi exatamente por isso - e nessa linha
também os votos já pronunciados - que posto ante o
problema do prazo de defesa, o Supremo Tribunal Federal
afastou, no julgamento liminar, a regência do artigo 22 da
Lei 1.079. Por quê? Porque se o prazo ali concedido
constituía um momento imbricado, inteiramente, no 'sumário
de culpa', um prazo a que se seguia um direito à produção
de provas. Mas, tudo isso perdeu sentido com a diminuição
do papel da Câmara, no novo esquema constitucional.
Donde, o apelo, no juízo liminar, que me pareceu adequado,
e que, agora, em juizo definitivo, me parece correto, ao
artigo 217, I, do Regimento da Câmara como padrão
adequado de analogia para a solução daquele problema
específico.

Mas, agora, o que cumpre indagar não é da
recepção do artigo 22 da Lei 1.079, mas do artigo 23, e à
recepção desse último - em toda a brilhante discussão à
qual, nos autos e fora dele, o tema tem dado margem, nada
se opôs de incompatibilidade substancial com a
Constituição de 1988.
Não procederia, evidentemente, o ensaio de
reduzir à expressão mais simples o papel da Câmara
para fazer aplicar, ao invés do artigo 23, a parte inicial
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do artigo 22 da Lei 1.079. que aí, sim, se cuida de mero
exame formal prévio ao encaminhamento da denúncia
até o juízo de admissibilidade.
Por que, Senhor Presidente, não caberia reduzir
tudo àquela primeira deliberação de mera admissão da
denúncia à deliberação da Câmara? É que, embora
simplificado em seu
procedimento.
em
seus
pressupostos, a autorização da Câmara mantém na
Constituição vigente o mesmo drástico efeito da antiga
declaracão de procedência da acusação, da velha
pronúncia do antíqo processo do impeachment: o
afastamento do Presidente da República. A diferença é
formal: antes, o afastamento decorria ipso iure, da
pronúncia da Câmara dos Deputados. Hoje, ela ocorrerá
tão logo o Senado tenha instaurado o processo, por
decisão, no entanto, vinculada à autorização da
Câmara.
Revela-o, aliás, a Constituição, ao reclamar para
essa autorização o imenso quórum de dois terços dos
Membros da Casa que, como notam e/oguentemente as
informações do Presidente da Câmara, é um guórum
superior ao da reforma constitucional.

Malgrado já não se reclame o juízo subjacente à
pronúncia - a declaração provisória da procedência da
acusação - mas, apenas, a admissibilidade da acusação, a
Constituição, mediante o quórum altamente qualificado que
impôs a essa deliberação, quis cerca-la das preocupações
da pronúncia, salvo as inconciliáveis com o novo sistema
( ... )".

Esses votos são claros! Basta a sua leitura. O em. Ministro
BARROSO , na verdade, desconsiderou esses votos, novamente sabe-se lá por

que, e citou a ementa do referido julgado e duas pequenas passagens,
respectivamente, dos votos dos Ministros CARLOS VELLOSO e MOREIRA ALVES,
que faziam referência genérica ao recebimento da denúncia pelo Senado Federal
diante da nova ordem constitucional, como se dessas partes pudesse extrair a
conclusão inequívoca de que naquele julgamento foi firmado o entendimento (em
obter dictum) de que a decisão da Câmara dos Deputados quanto à autorização
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da instauração do processo do impeachment poderia ser revista pelo Senado
Federal.

Não foi nada disso! O que se decidiu foi justamente o
contrário. Da leitura dos votos citados não há como se extrair outra conclusão: Q
SENADO NÃO PODE DISCORDAR DA DECISÃO DA CÃMARA. Deve
instaurar o processo, porque tal decisão (da Câmara) é vinculativa. Não
encontra qualquer respaldo fático ou jurídico, repita-se, a afirmação do voto
vencedor de que o STF, em 1992, validou a interpretação ora postulada nesta

ADPF, no sentido de caber ao Senado instaurar ou não o processo de
impeachment contra o Presidente da República, previamente autorizado pela
Câmara.

Nessa linha, o raciocínio do em. Ministro BARROSO de que

a

reafirmação desse entendimento constitui valor em si mesmo: promove a
segurança jurídica, conferindo estabilidade e isonomia à prestação jurisdicional e
de que não pode que o Tribunal, simplesmente, adote, na presente ação,

orientação diversa da que manifestou em 1992, sem sequer prestar deferência às
decisões que havia tomado, deve ser aplicado justamente para que se
entenda vinculativa a decisão tomada pela Câmara dos Deputados.

As preocupações invocadas pelo Ministro BARROSO de que
pouco importa que tal decisão tenha sido proferida há mais de vinte anos e por
composição substancialmente distinta, e que está em jogo, afinal, é uma das

matérias mais sensíveis à democracia e à separação dos poderes no país, são
realmente importantes. Mas não, de forma alguma, para se defender
justamente o contrário do que foi dito pelo STF naquela ocasião, inclusive
pelo próprio Ministro CELSO DE MELLO, único Ministro que participou dos dois
julgamentos.
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Certo é, é bem verdade, que em sessão administrativa o
rito fixado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso Collor previu essa
competência ao Senado Federal. Mas esse rito não foi submetido ao crivo do
contraditório, e não pode prevalecer de forma alguma sobre o que restou
decidido judicialmente, ainda que eventualmente se diga que tenha sido em
obter dictum (o que não foi o caso) .

Não é porque não houve impugnação naquela época contra
esse rito fixado administrativamente, sem contraditório, que não se pode ser
adotado agora um rito distinto, mais condizente com a Constituição Federal, com
o próprio entend1imento do Supremo Tribunal Federal38 e com a doutrina
constitucional em sua totalidade.

Com efeito, além de PAULO BROSSARD, ALCINO PINTO
FALCÃO e JOSÉ AFONSO DA SILVA, todos citados pelo Ministro CELSO DE MELLO

no voto acima transcrito, ALEXANDRE DE MOARES39 defende o mesmo
posicionamento, ao dizer:

"O processo dos crimes de responsabilidade e dos
comuns cometidos pelo Presidente da República divide-se
em duas panes: juízo de admissibilidade do processo e
processo e julgamento.

O processo de responsabilidade inicia-se na Câmara
dos Deputados para declarar a procedência ou
improcedência da acusação. Se declarada procedente, farse-á julgamento pelo Senado Federal.
A Constituição Federal preceitua que admitida a
acusação contra o Presidente da República, por dois terços
da Câmara dos Deputados, será ele submetido a
julgamento perante o Senado Federal nos crimes de
responsabilidade. Ora, a admissibilidade da acusação
feita pela Câmara dos Deputados, autorizando a
"Como já virou ditado popular: não se muda de opinião apenas porque outros silo os personagens envolvidos.
,. Direito Constitucional. Ed. Atlas, 11• edição, p. 432.
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abertura do processo, vincula o Senado Federal no
sentido de instaurar-se o devido processo legal para
apuracão do crime de responsabilidade, impedindo-lhe,
neste momento inicial. qualquer discricionariedade
política".

A força imperativa da expressão será ele submetido a
julgamento (art. 86 , CF) retira do Senado a possibilidade de rejeitar a autorização
expedida pela Câmara dos Deputados. A expressão verbal será é peremptória.

Não há interpretação que resista a isso, seja histórica, seja literal, seja
sistemática, seja lógica, como entendeu o voto vencedor. Não há como concluir
que o papel da Câmara dos Deputados seja um nada. Depois de todo o
trabalho realizado, com a exigência de quórum tão qualificado, maior até mesmo
do que o necessário para emenda constitucional, não há como entender que o
Senado possa rever a decisão tomada pela Câmara dos Deputados por maioria
simples. Trata-se de um absurdo jurídico/constitucional, data vênia .

O Poder Legislativo é um só, dividido em duas Casas
Legislativas, cada uma delas com competências próprias. No caso do
impeachment, o raciocínio do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE acima transcrito é

inequívoco: cabe à Câmara autorizar a instauração do processo (o que inclui,
ainda que implicitamente, por decorrência lógica, a própria admissibilidade da
denúncia) e cabe ao Senado instaurar, processar e julgar a denúncia. Simples
assim! Repita-se: cada casa legislativa com sua competência própria em relação
ao processo de impeachment.

O Senado pode até rever a decisão da Câmara dos
Deputados, mas não nesse momento inicial. Nesse momento inicial, cabe-lhe
instaurar o processo. Depois, ai sim, processada a denúncia, o Senado poderá
eventualmente discordar dos pontos abordados pela Câmara dos Deputados,
especialmente aqueles relacionados com a própria admissibilidade da denúncia.
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Vale lembrar que a denúncia por crime comum em desfavor
da Presidente da República demanda a análise técnica por juízes togados, nos
termos do art. 102, I, b, da Constituição da República, que não seria satisfeita,
validamente, por parlamentares, guiados por juízo eminentemente político. Q
mesmo, entretanto, não pode ser dito em relação aos crimes de
responsabilidade, cuja natureza político-penal enseja ao Plenário da Câmara
dos Deputados a emissão de juízo quanto ao mérito da denúncia,
recebendo-a ou rejeitando-a.

Assim, impõe-se assentar, novamente, sob pena de se
entender que o Senado pode sobrepor-se à Câmara dos Deputados- mitigandolhe

a

competência

e

suprimindo-lhe

o

relevantíssimo

papel

de

representação popular, em evidente prejuízo ao sensível balanceamento
delineado

pela

desempenhadas

Constituição

da

República

pelas duas Casas em

no

tocante

às

funções

matéria de impeachment, a

impossibilidade de revisão, pelo Senado Federal, da decisão do Plenário da
Câmara dos Deputados no sentido do recebimento da denúncia (análise das
condições de procedibilidade) por crime de responsabilidade.

Mais

uma

vez,

traga-se

à

colação

as

respeitáveis

preocupações do em . Ministro NELSON JOBIM quanto ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, desta vez quanto a essa questão do papel do Senado
Federal:

"( .. .) 2) Quanto ao Senado Federal, o STF decidiu
que compete, por maioria simples, decidir sobre a
instauração do processo.
Pergunta-se:
a) o SF passaria a ser órgão revisor da CD, pois
estaria negando execução/prosseguimento à decisão
desta?
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b) a maioria simples do SF pode derrubar
decisão da CD, tomada por maioria de 2/3?
c) para que o procedimento qualif icado da CD,
instituído pela CF?
d) em linguagem de processo, a aceitação da
denúncia poderia ser rejeitada pelo SF?
e) o entendimento não é contrário à CF pois esta
dispõe que, admitida a acusação pela Câmara dos
Deputados, será o PR submetido a julgamento perante o
Senado Federal?;
f) ao atribuir-se ao SF a poss ibilidade de revisão
da decisão da CD não importaria em concentrar em uma
só casa duas competências qu e a CF dis tri bui entre a
CD (admissibilidade) e o SF (processamento e
julgamento)?
g) o rito no caso "Collor: fixado sem contraditório
pelo STF, não importou em confundir o rito dos processos
contra ministros do STF e PGR da lei de 1950, onde
somente figura o SF: admite a denúncia, processa e julga,
sem participação alguma da CO?( .. .)".

Por outra perspectiva, ainda que a decisão tomada por esta
Corte prevaleça nesse aspecto, há uma omissão/obscuridade40 que precisa ser
suprimida/eliminada desde logo, mais precisamente quanto ao que efetivamente
pode ser analisado pelo Senado Federal quando for revisar (ratificar ou não) a
decisão da Câmara dos Deputados.

Explica-se.

No procedimento de admissibilidade da denúncia, a Câmara
dos Deputados profere juízo político. Isso é indiscutível, tanto é que o artigo 51, I,
CF registra que compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por
dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o
Vice-Presidente da República. A competência para esse juizo político, portanto,

•• Verifica-se a obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. Em outras palavras. significa pouco inteliglvel, pouco perceptfvel, que mal se
compreende, enigmático, confuso. vago, mal definido.
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nesse momento inicial, é exclusiva da Câmara dos Deputados. O voto vencedor
não entende diferente.

Ademais, como registrado pelo próprio voto vencedor ao
fazer referência ao citado MS n. 21.564, esse juízo político incluiu

a

admissibilidade da acusação, (.. .) em que a Câmara verificará se a acusação é
consistente, se tem ela base e alegações e fundamentos plausíveis, ou se a
notícia do fato reprovável tem razoável procedência, não sendo a acusação
simplesmente fruto de quizílias ou desavenças políticas41 •

Na Câmara, portanto, além do juízo político próprio ao
processo de impeachment, são analisadas questões técnicas e formais
relacionadas com a própria admissibilidade da denúncia.

Se assim o é, mostra-se

relevante que essa

Corte

determine/esclareça os parâmetros da revisão que será feita pelo Senado Federal
quando do recebimento da autorização dada pela Câmara dos Deputados: se
será limitada à análíse dos requisitos formais de admissibilidade da
denúncia e, também, se for o caso, da validade formal dos atos
procedimentais praticados até então (observância ao contraditório, ao
guórum, etc) ou se poderá sim rever o próprio JUÍZO POLÍTICO realizado na
Câmara dos Deputados.

Essa distinção é relevantissima! E se mostra mais compatível
com o papel, a relevância e a importância da Casa do Povo , além de preservar o
sistema bicameral brasileiro, a integridade e a união do Poder Legislativo e a
própria Constituição.

"Trecho do voto do Ministro CARLOS VELLOSO colacionado pelo voto vencedor do em Ministro BARROSO.
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Diga-se: é até possível admitir-se que o Supremo Tribunal
Federal entenda que o Senado Federal possa decidir ou não pela instauração do
processo, ao dar uma interpretação nova42 sobre a questão, mas é salutar que
essa nova competência do Senado Federal seja limitada a aspectos meramente
formais da denúncia e, também, até mesmo, a verificação da validade dos atos
procedimentais praticados na Câmara (contraditório, quórum, etc.), mas jamais,
de forma alguma, pode-se permitir que o Senado tenha competência para,
por maioria simples, revisar o juízo político realizado pela Câmara dos
Deputados -- que é de sua competência exclusiva, sob pena de afronta direta ao
art. 51, I, da Constituição Federal.

Todos aqueles elementos de interpretação adotados pelo em.
Ministro BARROSO (histórico, literal, sistemática e lógica) são perfeitamente
aplicáveis para esse entendimento. A Câmara dos Deputados fará um juízo
político da denúncia, examinando, por decorrência lógica, a sua admissibilidade,
os seus requisitos formais. O Senado Federal poderá reexaminar apenas essa
parte formal e técnica sobre a admissibilidade da denúncia e dos atos
procedimentais praticados até então -- sem adentrar, insista-se, no juizo político
realizado pela Câmara dos Deputados, instaurará o processo caso considere
preenchidos esses requisitos formais, e processará e julgará a denúncia.

Aparentemente, aliás, é isso que decorre da seguinte
afirmação constante no voto do em. Ministro BARROSO, a saber:
"Apresentada denúncia contra o Presidente da
República por crime de responsabilidade, compete à
Câmara dos Deputados autorizar a instauração do processo
(art. 51, I, da CF/1988). A Câmara exerce, assim, um juízo
eminentemente político sobre os fatos narrados, que
constitui condição para o prosseguimento da denúncia. Ao
2
' Diga-se nova. mais uma vez, porque quando do julgamento do MS n. 21 .564, o entendimento firmado judicialmente pelo
Supremo Tribunal Federal foi distinto do agora adotado pelo voto vencedor e acolhido pela maioria da Corte.
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Senado compete, privativamente, 'p rocessar e julgar' o
Presidente (art. 52, /), locução que abrange a realização
de um juízo inicial de instauração ou não do processo,
isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada
pela Câmara".

Ou seja, como se vê dessa própria argumentação, embora
não de forma clara, parece que ficou definido o papel de cada casa legislativa: à
Câmara, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados, incluindo
nesse juízo polftico os requisitos formais e técnicos da denúncia; ao Senado, por
sua vez, recebimento ou não da denúncia, mas apenas em seus aspectos
formais, sem revisar o juízo político realizado pela Câmara dos Deputados ,
e, uma vez instaurado o processo, o processamento e julgamento da denúncia.

De

qualquer

forma,

essa

omissão/obscuridade

induvidosamente precisa ser suprida/evidenciada com mais precisão, a fim de
evitar interpretações divergentes, sem contar que é essencial para que o papel da
Câmara dos Deputados, relevantíssimo no processo de impeachment, seja
realizado com a lisura e independência que se espera.
Como registrou o Ministro NELSON JOBIM em outra ocasião43,
ao tecer novas considerações sobre as contradições da decisão tomada por essa
Corte, se a votação para a autorização da Câmara para abertura do processo de
impeachment é aberta, mas pela decisão do Supremo ela não é definitiva,
dependerá ainda da análise de admissibilidade pelo Senado Federal, quais então
seriam as alternativas dos deputados: votar sim e ficarem expostos à retaliação
do governo ou votar não ou em branco para se proteger? Ou se omitir e não
comparecer à votação?

'

1

http:/fww.N.valor.com.br/polltica/43988081ioblm·aoonta-conlradicoes-do·slf

50
24.579 (JUN/13)

4239

4240

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA

DOS

Março de 2016

DEPUTADOS

Enfim, em razão do que foi dito neste capítulo, pugna a
Câmara dos Deputados pela correção da premissa equivocada em que se baseou
o voto vencedor quanto ao entendimento firmado pelo STF no MS n. 21 .564-DF,
rejulgando o ponto tendo como base essa nova premissa. além de que seja
suprida/esclarecida

a

omissão/obscuridade

apontada

em

relação

a

real

competência do Senado Federal quando do recebimento da decisão da Câmara
dos Deputados e da respectiva instauração do processo de impeachment.

CONCLUSÕES e PEDIDOS

Por tudo o que foi exposto, requer a Câmara dos Deputados
o conhecimento e acolhimento destes embargos de declaração a fim de que
sejam supridos os vícios apontados, com as consequências modificativas que
eventualmente advenham desse julgamento44 .

Não é demais lembrar que se trata de matéria relevantíssima,
sensível, com graves consequências institucionais. Todas as questões postas
nestes embargos, data vênia , não representam simples discordância com o que
restou decidido por essa Corte. A Câmara dos Deputados respeita esse Tribunal
e as suas decisões, mas não pode deixar que seu prestígio e as suas
prerrogativas sejam totalmente desconsideradas e que haja tamanha intervenção
em seus assuntos internos.

Os fatos e a história não podem ser manipulados e
propositadamente direcionados para conclusões errôneas, precipitadas e graves.
Talvez não se tenha notado ainda a relevância dessa decisão não só quanto ao

"Art. 463, II-CPC e PET 1.079-5/DF, Rei. Mln. SEPÚLVEDA PERTENCE, OJ de 26.04.96; RE 75.142/GB, Rei. Min.
XAVIER DE ALBUQUERQUE, RTJ 641836; e RE 85.039/0F, Rei. Min. THOMPSON FLORES, RTJ 89/548.
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processo de impeachment em si, mas ao futuro institucional da Câmara dos
Deputados, e do próprio Poder Legislativo.

Sob

outra

vertente, como

essa

Corte

se

propôs

a

praticamente fixar um rito a ser seguido no processo do ímpeachment, quase que
determinando um roteiro a ser seguido, é importante que essas questões
paralelas sejam devidamente esclarecidas, ainda que algumas delas tenham sido
trazidas neste recurso apenas em tese e que outras decorram das conclusões
tomadas no julgamento, como, por exemplo, sem exclusão de outras:

(1) no caso de rejeição pelo Plenário da Casa dos nomes indicados pelos
respectivos lfderes partidários, tendo em vista a possibilidade de haver sucessivas
rejeições, poderá o Presidente da Câmara fazer essa indicação, observada a
proporcionalidade partidária , como determina o RIICD para as demais comissões
da Casa, ou deverá haver novas e reiteradas votações, independentemente do
número, até que se obtenha os respectivos integrantes da Comissão Especial;

(2) se os líderes partidários não indicarem os nomes (ou mesmo apenas parte
deles) que integrarão a Comissão Especial por falta de consenso no respectivo
bloco parlamentar poderá o Presidente da Câmara fazer essa indicação, como
determina o RI/CO para as demais comissões da Casa;

(3) no caso de partido ou de bloco parlamentar que possua apenas um deputado
e seu nome não for ratificado pelo Plenário, esse partido ou bloco poderá ficar
sem representação na Comissão;

(4) no caso de Partido cuja composição não alcance o número mínimo necessário
para constituir liderança, como se dará a indicação para participação na
Comissão Especial do impeachment;
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(5) instalada a Comissão Especial do impeachment, a escolha do seu Presidente
e de seu Relator se dará por votação secreta com possibilidade de chapa avulsa
(como prevê o RI/CO) ou aberta (como entendeu o voto vencedor ao firmar
posição de que toda e qualquer votação no processo do impeachment precisa
necessariamente ser aberta) sem possibilidade de disputa. E não sendo caso de
eleição e não havendo possibilidade de disputa, ao Presidente da Câmara caberá
essa indicação;

(6) seguindo esse mesmo raciocínio, não se sabe se a partir de agora a "eleição"
de Presidente e Vice-Presidentes de qualquer outra comissão da Casa se dará ou
por "eleição" propriamente dita, com voto aberto, sem possibilidade de "chapa
avulsa", ou por mera "indicação" do Presidente da Câmara dos Deputados ou por
voto secreto, com possibilidade de "chapa avulsa", como expressamente
determina o RI/CD;

(7) a votação dos nomes indicados pelas respectivas lideranças será feita de uma
só vez, com todos os nomes, ou parcialmente, bloco a bloco, ou até mesmo
individualmente, nome a nome. O Plenário só poderá aceitar a chapa toda ou
poderá aceitá-la parcialmente;

(8) se as "demais eleições" da Câmara dos Deputados, além daquelas previstas
taxativamente em seu RI/CO, já citadas neste recurso (CNMP, CNJ e TCU),
deverão ser a partir de agora por voto aberto e sem candidatura avulsa, por
inexistir previsão legal expressa;

(9) se são aplicados à Comissão Especial do impeachment os dispositivos que
tratam das comissões gerais da Câmara dos Deputados, os parlamentares que
integrarão essa comissão, por indicação dos líderes, não terão "mandato" e, por
isso, poderão ser substituídos a qualquer tempo, mediante simples ofício
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direcionado à Presidência da Câmara dos Deputados, ou mesmo indicados, e não
propriamente dito eleitos, terão "mandato" e não poderão ser substituídos;

(1 O) se é para seguir a risca o rito adotado no caso Collor, a eleição da Comissão
45

na Câmara se dará por voto aberto

,

mas no Senado será secreta, porque assim

ocorreu naquela época;

( 11) se o Senado Federal poderá rejeitar a autorização dada pela Câmara dos
Deputados divergindo do seu juízo político ou se estará limitado a analisar os
requisitos formais da denúncia e a validade dos atos procedimentais até então
praticados.

É o que se requer.

Brasília, 1° de fevereiro de 2016.

DOS DEPUTADOS

MARCELO RIBEIRO DO VAL

Advogado da União

"Volla-se a frisar que na Câmara. no caso Collor, a votação fo1 por aclamação. em razão do consenso que existia à época
sobre a composição da Comissão Especial.
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Legislação
Legislação Informatizada- PORTARIA N° 20, DE 21/12/2015Publicação Original
Veja também:

Dados da Norma

PORTARIA N°

20,

DE 21/12/2015

Dispõe sobre a representação judicial e e:-.trajudicial
da Câmara dos Deputados e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
lffiSOLVE:
Art. 1° A Presidência da Câmara nos Deputados, por ato próprio, poderá designar qualquer servidor de
seus quadros, com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil, para representar judicial ou
atrajudicialmente a Casa, quando;
I -a matéria em debate versar sobre a independência ou as prerrogativas da Câmara dos Deputados:
Il -a controvérsia tiver relação com o processo legislativo;
III- a lide contiver qualquer liame com a atuação institucional da Câmara dos Deputados.
Art. 2° O assessoramento jw·ldico na elaboração e acompanhamento de ações e incidentes processuais
para os quais a Mesa da Câmara dos Deputados possua capacidade postulatória, na forma da Constituição e
da lei, serão responsabilidade das assessorias técnico-juridicas da Secretaria-Geral da Mesa e da DiretoriaGeral, no âmbito de suas respectivas competências.
Art. 3° Fica revogada a Portaria n° 14, de 18 de setembro de 2015.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Em 21/12/2015
DUARDO CUNHA,
Presidente.
Este te;...to não substitui o original publicado no Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados de
21/12/2015

Publicação:
• Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados- 21/12/2015, Página 4191 (Publicação Original)

htlp;/Jwww2.camara.leg.br/leglnllnt/porlarl20151portarla·20-21-dezembro-2015-782165-oubllc.acannr•niMI.MCirm.~.-~.n,.,.; """'
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Designa, ad referendum da Mesa
Diretora, o servidor Renato Oliveira
Ramos, advogado inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil sob o número
20.562/DF, para representar a Câmara dos
Deputados no julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental
n. 378, em. trâmite no Supremo Tribunal
Federal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, · no uso de suas
atribuições regimentais, notadamente aquela a que se refere o artigo 15, VIII e parágrafo
único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista que a matéria
tratada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 378 versa sobre a
independência, as prerrogativas e a atuação institucional da Câmara dos Deputados,
RESOLVE, ad referendum da Mesa Diretora:
Designar o Senhor Servidor RENATO OLIVEIRA RAMOS, matricula 122.374,
advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 20.562/DF, para a
prática de todo e qualquer ato ne:cessário à plena defesa das prerrogativas
constitucionais da Casa no julgamento do processo em referência.
Sala de Reuniões, 17 de dezembro de 2015.

___
S2
Deputado EDUARDO
Presidente
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O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe coci"erem
os incisos I e XVill do art. 4!! da Lei complementar nll 73, de 1 Ode fevereiro de 1993,

.

.

.

Considerando que, nos termos do art. 131 da Constituição Federal, compete à
Advocacia-Geral da União (AGU) a r~presentaçãp -judicial da União, relativamente aos Três
Poderes da República e demais órgãos;
Considerando o teor déi cláusçla quarta, caput e parágrafo primeiro, do Termo de
Cooperação Técnica n2 020/2015, de 17 de j~o de ·2015, celebrado entre a Câmara dos
Deputados e a Advocacia-Geral da União, qu~ dispõe sobre a possibilidade de atuação dos
Advogados em exercício no Escritório Avançado da AGU, a designaçãó de Advogado Público
integrante da AGU ad hoc e a atuaÇão de Advogado integrante da Procuradoria Parlamentar ou
cfu Assessoria Técnica da Diretoria-Ger~ da eãmara dos Deputados, nos casos de' conflito de
interesses no exercício da representação júclicial da União entre as:-parles signatárias, res?lve:

Art. 12 Designar os Advogados da União, Marcelo Ribeiro do V al e Ricardo
Oliveira Lira, para atuarem ad hoc, juntamente com os Adv!)gados integrantes da Procuradoria
Parlamentar ou da Assessoria Técnica da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados; a serem
designados por ato próprio da· Câmara dos Deputados, na representação judicial da Casa
Legislativa, relativamente ~ ações originárias em curso nos .Tnõunais Superior~s, quando a
Câmara dos Deputados não possua capacidade postulatória própria, em consonância. com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Os Advogados da União mencionados no caput atuarão, em
suas respectivas áreas de atribuição; com exclusividade, autonomia e independência.
Art. 2ll Aos Advogados membros da AGU serão asseguradas as prerrogativas da
Lei complementar n2 73, de 10 de fevereiro de 1993, em_geral e em especial o contido no·seu art.
38.

Art. 32 Nos casos em que não houver conflito de inter~sses entre as partes.aplicarse-á a cláusula terceira, itemlll, letra "a", do Termo de Cooperação Técnica~ 02012015, de 17
de julho de 2015, atribuindo-se aos Advogados titulares e substitutos do Escritório Avançado da
AGU na Câmara dos Deputados autonomia para a representação judicial ordinária da Casa
Legislativa ou a intervenção da União no interesse daquela, medi_aqte ci~ncia prévia à SecretariaGeral do Contencioso.
·
Art. 42 Esta porta,rta entra
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Acordo de cooperação técnica que, entre
si, celebram a Câmara dos Deputados e a
Advoc.acia-Geral da União- AGU, com a
fanalidade de estabelecer mecanismos de
integração e intercâmbio de informações,
de modo a aprimorar a representação
judicial da Câmara dos Deputados.

A CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na ' Praça dos Três Poderes, nesta
Capitd, il"..scrita no CNPJ sob o n• 00.530.352/0001 -59, daqui por diante denominada CÂMARA
e neste ato representada pelo seu Presidente, o Deputado Federal EDUARDO CUNHA, e a
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU, com sede no Setor de Autarquias Sul - SAS,
Quadra 3, Lote 5/6, Edificio Multi Brasil Corporate, Brasília- DF, inscrita no CNPJ sob o n.
26.994.558/0003-95, doravante designada AGU, neste ato representada pelo Advogado-Geral da
União, Ministro LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS, perante as teStemunhas que este
subscrevem, RESOLVEM finnar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, com
fundamento na Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, no que cabivel, a ser regido pelas cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

O presente acordo tem por finalidade:

a) aperfeiçoar a representação judicial da União, por parte da Advocacia-Geral da
União, nas causas afetas a interesses da Câmara dos Deputados e de seus agentes públicos, em
cumprimento à missão institucional atribuída pelo disposto no art. 131 da Constituição Federal,
no art. }0 da Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art. 22 da Lei n. 9.028. de
12 de abril de 1995;

b) estabelecer formas de integração e colaboração entre os participes, aprimorando o
intercâmbio de informações;

/)
c) prevenir e solucionar eventuais conflitos na tutela dos interesses da União. / _ //

/ '
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I - O Advogado-Geral da União designará advogados públicos integrantes da
Advocacia-Geral da União para atuarem nas ações judiciais da União nos feitos de interesse da
CÂMARA, de forma imediata e autônoma, mediante provocação expressa dos órgãos da Casa
Legislativa;

ll - A CÂMARA poderá disponibilizar o e-spaço fisico e o suporte administrativo
necessários para a instalação e o funcionamento do escritório avançado de representação da
AGU em suas dependências.

III - O Escritório Avançado de Representação será vinculado à Secretaria-Geral de
Contencioso da AGU, que fiscalizará a atuação finalistica, e estruturado em cargos e funções
investidos pela Advocacia-Geral da União, ouvida a Câmara dos Deputados.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS ATRIBUIÇÕES

1- No exercício de suas funções institucionais, a Advocacia-Geral da União deverá:

a) realizar a representação judicial da União nas causas em que houver interesse da
CÂMARA;
b) estabelecer o intercâmbio de ÍJ:!.formações com os responsáveis pela consultoria e
pelo assessoramento jurídico da CAMAR.A.;
c) designar integrantes da instituição para manter permanente contato entre os
participes e o correspondente órgão de direção no âmbito da AGU, de acordo com a
respectiva competência regimental.

li - A CÂMARA se co~promete a:

a) promover a aproximação técnico-juridica com os advogados públicos integrantes
da AGU designados para a implementação do presente acordo;
b) fornecer os elementos de tàto e de direito necessários à atuação dos advog;!)
públicos inte~tes da AGU para a adequada representação da União nas caus de

"'""'"'da CAMARA;

/

.

.

(/

'
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c) zelar pela agilidade no encaminhamento das demandas
direcionando-as aos órgãos competentes.

Ill- Os Advogados Públicos integrantes do Escritório Avançado de Representação
serão investidos de:

a) autonomia para representação judicial da Câmara dos Deputados, cuja atuação
dar-se-á mediante provocação expressa do seu Presidente ou por autoridade interna
da Casa Legislativa com poderes de gestão;
b) prerrogativas suficientes para o exercício do oficio, de modo a ter atendidas
tempestivarneme as solicitaçÕes formuladas aos órgãos internos da AGU em prol da
representação judicial e extrajudicial da Câmara dos Deputados;

c) cargos condizentés com as prerrogativas necessárias ao cumprimento das
finalidades do convênio.

Parágrafo primeiro - Os substitutos.dos integrantes do Escritório de Representação
e os Advogados nomeados ad hoc serão investidos das mesmas prerrogativas dos titulares
enquanto durar a substituição ou a designação.

Parágrafo segundo - A solicitação para atuações que decorram deste instrumento de
cooperação deverá ser dirigida ao Escritório Avançado de Representação, que dará os
encaminhamentos devidos aos órgãos internos da AGU, conforme competência institucional
prevista na LC n• 73/93.

CLÁUSULA QUARTA-DA RESOLUÇÃO EXCEPCIONAL DE CONFLITOS
Na hipótese de eventual conflito de interesses no exercício da Tepresentação judicial
da União em relação aos participes deste acordo, notadamente quando (i) envolver as
prerrogativas e competências próprias de cada órgão. (ii) na hipótese de figurar a União em
determinado polo de ação e um dos partícipes em polo adverso ou (iii) quando o ato
administrativo, normativo ou executivo, questionado

.

judici~ente, de aut~ria dos participei }

J

estiver em confronto com parecer normativo ou entendimento consohdado na AGU/

y
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1- a atuação dos Advogados em exercício no Escritório Avançado de Representação:

li - a designação de Advogados Públicos integrantes da AGU ad hoc para autar na
defesa do órgão interessado, com a colaboração deste; e/ou·

Ill- a delegação ~ competência a advogado integrante da Procuradoria Parlamentar
ou da Assessoria Técnica da Diretoria-Geral da CÂ.i\1ARA para atuação, conforme o caso.

Parágrafo primeiro - Caberá à CÂMARA, ao formular o requerimento de
delegação, assinalar a opção entre as hipóteses de que tratam os incisos I e II desta Cláusula.

Parágrafo segundo- Não cabe a atuação diretá da AGU, nos termos. do art. 22 da

Lei n° 9.02&/95, nas seguinte~ hipóteses:
I - não ter sido o ato praticado no estrito exercício daS atribuições ou competências
constitucionais, legais ou regulamentares do órgão;

11 - ter sido o ato praticado com abuso o:u desvio de poder, ilegalidade, improbidade
ou

imoralidade

administrativa,

devidamente

comprovados

e

reconhecidos

administrativamente;

ill - ter sido o ato praticado em contradição a orientação emanada de órgão superior
na estrutura hierárquica.

Parágrafo terceiro .- O caput e o parágrafo primeiro desta cláusula, ao regular
hipóteses de representação judicial da Uruão em assuntos de interesse da CÂMARA pela AGU.
não retira do representado sua capacidade de estar em juízo (personalidade judiciária), com
faculdade postulatória independente e autônoma, quando cabível, em consonância com as razões
fugragadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 1.557/DF.

CLÁUSULA QUJNT A- DOS RECURSOS FINANCEIROS

Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os participes para a
execução deste acordo.
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAW DE VIGÊNCIA

O presente acordo vigorará pelo prazo de sessenta meses, podendo ser alterado ou
prorrogado por iniciativa dos partícipes a qualquer tempo, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO

A CÂMARA providenciará a publiçação deste acordo, por extrato, no Diário Oficial
da União, à qual está condicionada sua eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n°
8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ,

E, por estarem os partícipes concordes quanto aos seus termos, firmam entre si o presente
acordo, elaborado em três vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito.

B""IIWDF,

Ii

do

~do 2015.

_ _.e_.
~
DEPUTADO EDUARDO CUNHA
Presidente
i

I

(}
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EVENTO: Sessão
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J

SESSAO PLENARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
REUNIAO N°: 2774/15
DATA: 16/12/2015

I INICIO: 14h00min

I

I

TERMINO: 18h06min

I

PAGINAS: 90

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇAO
SUMÁRIO
Julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 378, ajuizada
pelo PCdoB para questionamento da Lei n° 1.079, de 1950, que disciplina o processamento
dos crimes de res onsabilidade incluindo o im eachment do Presidente da Re ública.
OBSERVAÇOES
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O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Boa tarde a todos.
Vamos sentar, por favor.
Declaro aberta esta Sessão Jurisdicional e peço à Sra. Secretária que leia a
ata da sessão anterior.
A SRA. FABIANE PEREIRA DE OLIVEIRA DUARTE"Ata da 42 8 sessão extraordinária, realizada em 10 de dezembro de 2015.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à Sessão os
Senhores Ministros Marco Aurélio, Gnmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz
Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberlo Barroso e Edson Fachin. Ausente
justificadamente

o Ministro Celso de Mello.

Vice-Procuradora-Gera/ da República, Ora. Ela Wiecko Volkmer de Castilho.
Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a Ata da sessão
anterior. Foi julgado um recurso extraordinário."

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Consulto os
eminentes pares para saber se há alguma divergência com relação à ata. Em não
havendo, considero-a aprovada.
Eu tenho a satisfação de informar aos eminentes Ministros que estão
presentes neste plenário os graduandos do Curso de Direito da seguinte instituição
de ensino: Centro de . Ensino Superior de São Gotardo -

São Gotardo, Minas

Gerais. Sejam todos muito bem-vindos.
Pois não. Eu chamo a julgamento a Medida Cautelar em Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 378. Ela procede do Distrito Federal, é
Relator o eminente Ministro Edson Fachin, o requerente é o Partido Comunista do
Brasil.
Há vários amici curiae inscritos e admitidos. E nós, então, desde logo,
anunciamos que falará pelo requerente, o Partido Comunista do Brasil, representado
pelo Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto, por até 15 minutos. Falará pela Câmara dos
Deputados o Sr. Deputado Miro T·eixeira, que é advogado também, por até 15
minutos, nesta sequência.
Nós tínhamos, inicialmente, noticia de que o Senado faria a sustentação oral,
mas não fará. Então, apenas a Câmara. Pela Advocacia-Geral da União falará o
Ministro Luís Inácio Lucena Adams, que também terá até 15 minutos.

1
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Depois, nós teremos vários amici curiae que terão o seguinte tempo. Nós
dobraremos o tempo de 15 minutos e dividiremos esse tempo entre os amici curiae.
É assim que determina o nosso regimento.
Então, nós vamos iniciar com o relatório do eminente Ministro Fachin. Pois
não.
O SR. THIAGO FERNANDES BOVERIO - Excelência, tenho uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim.
O SR. THIAGO FERNANDES BOVERIO - Há um pedido de admissão do
PSD -

Partido Social Democrático -

feito na data de ontem, que não desconhece

a jurisprudência, a orientação desta Corte, mas trata-se de uma questão
excepcional, cuja marcação do julgamento foi feita no momento do despacho da
decisão liminar. Por isso, pede, excepcionalmente, admissão do PSD, feito na data
de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - PSD?
O SR. THIAGO FERNANDES BOVERIO - PSD.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Consulto o
eminente Relator.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Sr. Presidente, todos os pedidos que
chegaram ao nosso gabinete, nós examinamos e adotamos como diretriz que a
participação das agremiações partidárias que têm representação no Congresso
Nacional é um elemento que pode contribuir ao desate desta matéria. Por isso, nada
obstante a essa excepcionalidade, não me oponho ao deferimento do pedido.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Os colegas
estão de acordo? Então, os partidos políticos estão colocados ...
O SR. THIAGO FERNANDES BOVERIO - Muito obrigado, Excelência.
Aproveito para dizer que encaminhei substabelecimento ao Dr. Cláudio Lembo, que
fará a sustentação pelo PSD. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Agradeço a
V.Exa. Então, os partidos políticos estão em igualdade de condições.
Agora, com o ingresso do PSD, nós temos a lista completa dos partidos- já
esperávamos esse pleito- e, portanto, a ordem será a seguinte: embora tenha se

2
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Outros Eventos - Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal
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16/12/201

a falar. Nós dobraremos o

entre os nove amici curiae. São sete; perdão. Eram nove originalmente e agora são
sete. Isso dará aproximadamente 4 minutos e meio para cada orador.
Então, eu concedo a palavra ao eminente Relator, para que faça o relatório.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Sr. Presidente, eminentes pares,
senhores advogados, trata-se de arguição de descumprimento de preceito
constitucional proposta pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, com pedido de
medida liminar. lmpende, ao inicio deduzir um sumário dos pedidos formulados.
Em resumo, a pretensão objetiva é que esta Corte reconheça a não recepção
de diversos dispositivos da Lei n° 1.079, de 1950, que define os crimes de
responsabilidade e regula o seu processo de julgamento, bem como reconheça a
recepção de outras regras da referida lei e ainda proceda à interpretação conforme a
Constituição de preceitos também ali contidos, além de suprir lacunas na

regulamentação respectiva.
Para tanto, o Requerente elaborou 11 subtópicos. Preliminarmente, aduz o
Requerente sua legitimidade e o cabimento da medida.
No mérito, pugna por uma filtragem constitucional da Lei n° 1.079, de 1950.
Sustenta, em síntese: a necessidade de defesa prévia em todas as fases do
processo; o afastamento da aplicação dos Regimentos Internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal no rito delimitado pela lei; o reconhecimento de que
a defesa deva participar por último de todas as fases instrutórias; a incompatibilidade
com a atual Constituição da previsão que permite à Câmara funcionar como tribunal
de acusação; o reconhecimento de que o afastamento do Presidente só ocorre após
a instauração do processo pelo Senado Federal; e que, durante o julgamento, os
Senadores não poderiam exercer, simultaneamente, a função acusatória e a
julgadora.
Declina, por fim, as razões para o deferimento de liminar.
Foram solicitadas informações à Presidência da República, ao Senado
Federal, à Câmara dos Deputados, bem como à Advocacia-Geral da União e à
Procuradoria-Geral da República.

3

4259

4260

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Março de 2016

especialmente sobre a votação aberta na formação e composição da Comissão
Especial.
Concedi, com eficácia, até esta sessão plenária de 16 de dezembro, a liminar
requerida e solicitei novas informações.

A Câmara dos Deputados prestou informações; assim também o Senado
Federal.
Foram admitidos diversos amici curiae.

A Advocacia-Geral da União manifestou-se; a Presidência da República
prestou informações e a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer.
Sr. Presidente, o relatório que apresento no voto por escrito que distribui a
V.Exas. e agora fiz também chegar às mãos do eminente Ministro Marco Aurélio tem
aproximadamente 30 páginas. Estou fazendo, portanto, uma sintese do que disse
até agora e me permito resumir, então, os pedidos, que são 11 , para focar a
apreciação que faremos em sede de cautelar.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - O que a parte autora pede é o seguinte:
a) seja realizada interpretação conforme à Constituição do art. 19 da Lei n° 1.079, de

1950, para se fixar, com efeito ex tunc- abrangendo os processos em andamento
- , a interpretação segundo a qual o recebimento da denúncia referido no dispositivo
legal deve ser precedido de audiência prévia do acusado, no prazo de 15 dias; b)
seja declarada a ilegitimidade constitucional (não recepção) das expressões
"regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal", constantes
do art. 38 da Lei n° 1.079, de 1950; c) seja declarada a recepção dos arts. 19, 20,
21 , 22 e 23, caput, da Lei n° 1.079, de 1950, afastando-se a interpretação segundo a
qual o art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados substitui o
procedimento previsto nos referidos preceitos legais; afastando-se a interpretação
segundo a qual o art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados substitui
o procedimento previsto nos referidos preceitos legais; d)

seja realizada

interpretação conforme a Constituição do art. 19 da Lei n° 1.079, de 1950,
afastando-se a interpretação segundo a qual a formação da Comissão Especial deve
se dar com representantes dos blocos parlamentares no lugar de representantes dos
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partidos pollticos; e) seja realizada interpretação conforme dos arts.
27,28 e 29 da Lei n° 1.079, de 1950, para se fixar a interpretação segundo a qual
toda a atividade probatória deve ser desenvolvida em primeiro lugar pela acusação e
por último pela defesa; f) seja realizada interpretação conforme do § 1° do art. 22 e
dos arts. 28 e 29, todos da referida lei, para se fixar a interpretação segundo a qual,
em cada fase processual -

perante a Câmara Federal e perante o Senado -

a

manifestação do acusado, pessoalmente ou por seus representantes legais, seja o
último ato de instrução.
E ainda: seja realizada interpretação conforme a Constituição do art. 24 da Lei
n° 1.079 para se fixar a interpretação segundo a qual o processo de impeachment,
autorizado pela Câmara pode, ou não, ser instaurado no Senado, cabendo a decisão
de instaurá-lo ou não à respectiva Mesa, aplicando-se analogicamente o disposto no
art. 44 da própria Lei n° 1.079, não sendo tal decisão passível de recurso;
E ainda: seja realizada interpretação conforme a Constituição do art. 24 da Lei
n° 1.079, de 1950, para se fixar a interpretação segundo a qual a decisão da Mesa
do Senado pela instauração do processo deve ser submetida ao Plenário da Casa,
aplicando-se, por analogia, os arts. 45, 46, 48 e 49 da própria lei, exigindo-se, para
se confirmar a instauração do processo, a decisão de dois terços dos Senadores;
Como também seja declarada a ilegitimidade constitucional - a não recepção
-dos §§ 1° e 5° do art. 23 e dos art. 80 e 81 da Lei n° 1.079, de 1950;
Como também seja realizada interpretação conforme dos art. 25, 26, 27, 28,
29 e 30 da Lei n °1.079, para se fixar a interpretação segundo a qual os Senadores
só devem realizar diligências ou a produção de provas de modo residual e
complementar às partes, sem assumir, para si, a função acusatória;
E, por último -

esse é o décimo primeiro pedido -, seja realizada

interpretação conforme do art. 19 da Lei n° 1.079, com efeitos ex tunc- alcançando
processos em andamento -, para fixar a interpretação segundo a qual o Presidente
da Câmara dos Deputados apenas pode praticar o ato de recebimento da acusação
contra Presidente da República se não incidir em qualquer das hipóteses de
impedimento ou suspeição, esta objetivamente aferível pela presença de conflito
concreto de interesses.
Esses são os onze pedidos, Sr. Presidente.
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aos quais me referi.
Em 8 de dezembro, o partido requerente apresentou pedido de medida
cautelar incidental para que se anule a decisão de recebimento da denúncia pelo
Presidente da Câmara dos Deputados contra a Presidente da República e que,
assim, outra decisão seja proferida por ele com a devida observância do direito de
defesa prévia da Presidente da República.
E, na mesma data, foi apresentado pelo requerente segundo pedido de
medida cautelar incidental para que, no momento da formação da Comissão
Especial da Câmara dos Deputados, a eleição de seus membros observe a regra de
indicação pelos partidos, por meio das lideranças partidárias, através de voto aberto,
e que a composição da Comissão Especial se dê segundo a representação
proporcional dos partidos, e não dos blocos partidários.
Tendo em vista a urgência do feito e a relevância respectiva para que esta
Corte chancele a segurança juridica constitucional ao procedimento, pedi dia para
julgamento na sessão ordinária do Tribunal Pleno desta Corte na data de hoje das
medidas cautelares requeridas.
E, em relação ao pedido cautelar que requereu a suspensão da formação da
Comissão Especial, em decorrência da decisão da Presidência da Câmara dos
Deputados de constituí-la por meio de votação secreta, ante a plausibilidade jurídica
do pedido, bem como o perigo de dano pela demora, concedi, em 8 de dezembro de
2015, com eficácia apenas até 16 de dezembro corrente, o pedido liminar requerido
e solicitei novas informações à Presidência da Câmara dos Deputados no prazo de
24 horas, o que foi atendido.
Sr. Presidente, esse é o resumo do relatório. O voto escrito contém um
conjunto de detalhamentos. Mas acredito que esse núcleo que apresento parece-me
suficiente, tanto porque V.Exas. têm o voto escrito, que apresento como minuta e
proposta de discussão, quanto quiçá o que apresento seja possível já para as
respectivas sustentações orais. Se assim for reputado conveniente e oportuno, esse
é o relatório, em sintese, que tenho a apresentar.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Agradeço a
V.Exa. a objetividade com que se houve.
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Iniciaremos, então, as sustentações orais.
Começaremos pelo requerente, o Partido Comunista do Brasil, que está
sendo representado neste ato pelo Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto, que fará uso
da palavra por até 15 minutos.
O SR. CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - Exmo. Sr. Presidente,
Ministro Ricardo Lewandowski; Exmo. Sr. Relator, Ministro Edson Fachin; Exmos.
Magistrados que integram o Supremo Tribunal Federal; Exmo. Sr. Procurador-Geral
da República, Dr. Rodrigo Janot, gostaria, Excelências, de inicio, de propor dois
vetores básicos que, na nossa opinião, devem orientar a interpretação de todo o
instituto do impeachment e, em especial, o procedimento a ser adotado.
O primeiro vetor interpretativo que pode ser extraido do texto constitucional é
o vetor do principio democrático. Na origem da presente ordem constitucional, está a
luta de nosso povo pela redemocratização do Brasil, está a campanha Diretas Já, e
tudo isso acabou resultando, por exemplo, na cláusula pétrea que institui o veto
direto, secreto, universal e periódico.
·

Não por outra razão, o principio democrático, o principio da soberania

popular, está inscrito no próprio art. 1° da Constituição Federal. A Constituição
Federal é aberta com uma proclamação do princípio da soberania popular, o que já
demonstra a centralidade do princípio democrático para todo o ordenamento jurídico
brasileiro. Deste vetor interpretativo, é possível extrair duas consequências
fundamentais.
Uma primeira consequência é se conceber o impeachment como uma medida
absolutamente excepcional, é se conceber o afastamento do Presidente eleito pelo
voto do povo -

no caso, eleita por 54 milhões de votos -

apenas em hipóteses

excepcionalissimas e definidas de modo estrito no texto constitucional e na lei que
complementa, no tocante a esse tópico, o texto constitucional.
Portanto, uma primeira consequência que se extrai do texto democrático é a
impossibilidade da banalização do processo de impeachment.
Uma segunda consequência importante do princípio democrático é a
necessidade da própria democratização do processo de impeachment, em especial
no tocante à aplicação do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa. As
decisões que sejam proferidas no âmbito do processo de impeachment têm que
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resultar da troca de argumentos e contra-argumentos entre as partes, devem

resultar, necessariamente, de manifestações que envolvam a possibilidade de a
Presidência da República apresentar também a sua defesa.
Quanto mais grave a consequência da decisão, mais rigoroso, mais
cuidadoso, mais garanüsta deve ser o procedimento. Daí a necessidade de se
operar uma ampla releitura da Lei n° 1.079, porque, tal como sustentado na inicial,
ainda não fornece as necessárias garantias para a proteção desse bem jurídico de
total fundamentalidade, que é o princípio democrático.
Um segundo vetor interpretativo que também se propõe ao exame do
Supremo Tribunal Federal é se entender o impeachment como um instrumento da
política constitucional e não como um instrumento da poHtica ordinária. O processo
de impeachment não pode se converter num mecanismo de luta entre partidos
pollticos, entre grupos partidários, entre facções -

facções naquele sentido antigo

do federalista -, mas o processo de impeachment, ele deve ser um instrumento

excepcionalíssimo da política constitucional.
Não se confunde, portanto, o processo de impeachment com a moção de
desconfiança, própria do parlamentarismo. A banalização do processo de
impeachment tende a gerar instabilidade política, instabilidade econômica, em

detrimento dos interesses mais caros ao nosso povo.
O processo de impeachment, a rigor, ele só deve ter lugar excepcionalmente
quando se formam consensos efetivos, como aquele que infelizmente teve lugar
durante o impeachment do Presidente Collor. Todos sabemos que grande parte dos
partidos politicos que atuavam na vida política brasileira apoiaram o processo de
impedimento. Trabalhadores, empregadores e empresas, o quase consenso da
sociedade brasileira defendia, naquela ocasião, o impeachment do Presidente
Fernando Collor.
Pois bem, a partir desses dois vetores interpretativos, gostaria de enfatizar
dois pontos específicos da inicial, que nós reputamos pontos absolutamente
fundamentais para uma boa compreensão do processo de impeachment.
O primeiro ponto diz respeito ao caráter bifásico da deliberação que tem lugar
no Senado Federal. A Constituição Federal de 1988 promoveu uma importantíssima
alteração no processo de impeachment. Antes cabia à Câmara dos Deputados
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afastamento da Presidente da República, e o papel do Senado se circunscrevia a
proferir o julgamento final. Isso foi profundamente modificado pela Constituição
Federal de 1988. Na Constituição de 1988, o papel da Câmara se restringe a proferir
um juizo de autorização, se restringe a autorizar a posterior instauração, o posterior
processamento e o posterior julgamento no Senado. O afastamento da Presidente
da República, à luz da nova Constituição, somente resultará da decisão do Senado
Federal que instaure o procedimento de impeachment.
Excelências, gostaríamos de enfatizar a natureza tipicamente decisória,
eminentemente decisória, da primeira manifestação do Senado Federal. O Senado
Federal, quando recebe processo de impeachment, ele verifica se as condições de
procedibilidade estão atendidas; se, de fato, por exemplo, se proferiu um juízo de
autorização na Câmara dos Deputados. Mas, além disso, o Senado Federal já pode,
desde logo, ingressar no exame do mérito da causa, proferindo julgamento
antecipado da lide, desde que esse julgamento possa ser proferido sem que haja
necessidade de produção de provas, desde que esse julgamento possa ser proferido
com base num juízo abstrato a respeito da própria tipicidade da conduta.
Se o Senado não considera a conduta, sequer em tese, passível de ser
classificada como um crime de responsabilidade, se o exame em tese, por exemplo,
da

expedição

de

decretos

complementares

para

abertura

de

créditos

complementares, se, por meio desse exame, se verifica que esta conduta, sequer
em tese, pode ser classificada como uma conduta típica, é pertinente que o Senado
Federal promova, como ocorre no processo penal, como ocorre no processo de
improbidade, julgamento antecipado da

lide e, desde logo, determine o

arquivamento do processo. Tratar-se-ia, portanto, de absolvição sumária, com base
no juizo acerca da tipicidade da conduta descrita na denúncia.
Excelências, um processo que se instaurasse para a produção de provas,
depois de o Senado Federal ter compreendido que a conduta é atípica, seria um
processo absolutamente desnecessário, seria um processo desprovido da aptidão
de produzir uma decisão condenatória, porque, mesmo que o Senado Federal, na
fase instrutória, apurasse que a Presidente da República era efetivamente
responsável pela prática daqueles atos, se o Senado entendesse preliminarmente
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que aqueles atos são atlpicos da responsabilização da Presidente da República, não
poderia

resultar

uma

decisão

condenatória.

Portanto,

o

processo

seria

absolutamente desnecessário.
Há nisso também um importante componente polltico. É absolutamente
irracional se estender uma crise politica que se instaura com o processo de
impeachment.

O Ministro Sepúlveda Pertence, em um dos seus votos, proferido em
mandado de segurança a respeito do processo de impeachment instaurado em
1992, manifestou essa preocupação de que a simples instauração do processo de
impeachment já é em si uma crise. E seria absolutamente irracional prolongar essa

crise no tempo se o Senado já tem um juízo acerca da tipicidade da conduta, se o
Senado já sabe, de antemão, que, concluída a fase probatória, não estará apto para
proferir uma decisão condenatória.
Por isso, Excelências, em linhas gerais, nós sustentamos a manutenção do
procedimento criado em 1992, em âmbito de sessão administrativa do Supremo
Tribunal Federal, com base em proposta elaborada pelo Exmo. Ministro Celso de
Mello.
Em linhas gerais, a autora sustenta a manutenção desse procedimento com
uma diferença, ou melhor, com duas diferenças muito importantes. Naquela ocasião,
havia três etapas, três manifestações do Plenário do Senado Federal. Era, portanto,
um procedimento marcadamente garantista. Na proposta formulada na inicial da
ADPF, são propostas apenas duas fases: uma fase de conhecimento, em que pode
ter lugar a absolvição sumária; e uma fase de julgamento final.
Por outto lado, propõe-se que, nas duas fases, nas duas manifestações do
Plenário do Senado Federal, haja a decisão, a formação da maioria qualificada de
dois terços dos Senadores.
A consequência da primeira decisão, que é a decisão que recebe o processo
no Senado, é o afastamento da Presidente da República. Trata-se de decisão
provida de grande gravidade, razão pela qual não pode ser tomada pela maioria
simples dos Senadores.
A rigor, a atual Constituição exige, para o afastamento cautelar da Presidente
da República, a manifestação de ambas as Casas do Congresso Nacional -

a

10

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

manifestação anterior no juizo de autorização da Câmara dos Deputados, e a
manifestação preliminar do juizo de recebimento do processo a ser proferida pelo
Senado Federal, também por meio de uma maioria de dois terços.
Trata-se da intervenção mais incisiva do Poder Legislativo no Poder
Executivo. Trata-se da exceção mais grave que a Constituição prevê ao princípio
democrático, razão pela qual é uma medida de cautela, de garantia da estabilidade e
da integridade das instituições: que haja a existência da manifestação pela maioria
qualificada de dois terços dos membros do Senado para que tenha lugar o
afastamento da Presidente da República. A Presidente da República não pode ter
menos garantias que um acusado pela prática de contravenção penal.
Excelências, gostaríamos ainda, rapidamente, de sustentar um segundo
tópico, que é a necessidade de se conceder à Presidente da República o direito de
defesa prévia.
Gostaria, Excelências, de mencionar a circunstância de que a manifestação
do Presidente da Câmara dos Deputados possuiu um fortíssimo teor decisório. Em
primeiro lugar, é uma decisão que examina a presença de justa causa para que se
dê o processamento, a denúncia.
Além disso, o Presidente da Câmara seleciona os fatos pelos quais está
recebendo a denúncia. O Presidente da Câmara, por exemplo, neste caso ora
submetido à apreciação de V.Exas., excluiu as condutas praticadas em 2014 e disse
que recebia a denúncia relativamente apenas às condutas que se praticaram no
curso do atual mandato. Esta decisão importantíssima, que produzirá efeitos ao
longo de todo o processo -

porque todo o processo versará sobre esses fatos

previamente selecionados pela Presidente da Câmara dos Deputados - , foi
proferida sem que a Presidenta da República tivesse oportunidade de se manifestar
sequer uma única vez, sem que a Presidenta da República pudesse dar uma única
palavra a respeito da improcedência da denúncia.
A decisão do Presidente Eduardo Cunha foi proferida com exclusividade, com
base nos argumentos apresentados pela acusação, e isto viola o núcleo essencial, o
núcleo mais básico do principio do contraditório, do princípio da ampla defesa. Se há
um conteúdo mín imo passivo de ser extraído diretamente do texto constitucional, do
princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa, é este direito de as partes se
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manifestarem previamente ao momento em que as autoridades públicas proferem as
suas decisões.
Excelência, concluo apenas dizendo que a decisão do Supremo Tribunal
Federal nesta matéria significará uma importante reafirmação da base da nossa
democracia, dos fundamentos da nossa Constituição, do Estado Democrático de
Direito; proverá segurança jurídica e legitimidade procedimental a quaisquer
desdobramentos que se verifiquem daqui para diante. E, por fim, por todas essas
razões, quero dizer que o PCdoB requer a total procedência da ADPF n° 378.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a V.Exa.,
Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto.
Convido agora a falar pela Câmara dos Deputados o Sr. Deputado e
advogado Miro Teixeira, que terá também até 15 minutos para se pronunciar.
O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA- Exmo. Sr. Presidente, Exmas. Sras.
Ministras, Exmos. Srs. Ministros, Exmo. Sr. Procurador-Geral da República,
senhoras e senhores, cumprimento os colegas que, pelo Partido Comunista do
Brasil, ajuizaram essa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que
foi parar com o Ministro Fachin, recém-chegado ao Tribunal e pouco acostumado
ainda às lutas que aqui se travam , que já se travaram em outras épocas mais
duramente e agora de maneira mais amena. Mas o que aparenta é que a serenidade
de V.Exa. e a segurança dá a todos nós a convicção de que o Direito será atendido,
o que significa que a posição da Câmara dos Deputados representa o Direito.
Aqui temos os amici curiae, as tendências ideológicas, os posicionamentos
políticos. Muitas vezes vemos cenas na televisão que não gostaríamos de
compartilhar. Penso que V.Exas. jamais me viram naquelas cenas, porque a velhice
nos permite olhar de longe aquilo que em outras épocas, quem sabe, já teríamos
participado também.
Mas eu lhes comunico: o Presidente da Câmara dos Deputados está
denunciado neste Tribunal; o Presidente da Câmara dos Deputados é suspeito de
vários inquéritos; o suspeito da Câmara dos Deputados teve suas casas, no Rio de
Janeiro e em Brasília, devassadas ontem , legalmente, pela Polícia Federal. Mas
aqui está a Câmara dos Deputados.
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Já passamos por momentos difíceis. A Casa já foi fechada, inclusive, em

1977, quando houve a imposição da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Não nos

é confortável saber de tudo isso, que seguramente V.Exas. já sabiam. Mas nós
entendemos que é daquela instituição que saíram as leis que permitem ao nosso
Brasil democrático tornar todos os cidadãos iguais perante a lei. Mas isso não
significa que aquele que está sentado, eventualmente, naquela cadeira de
Presidente da Câmara dos Deputados, por toda essa trajetória aqui chamada
contravencional. .. Achei delicado, achei muito delicado. Na Câmara dos Deputados,
essa linguagem seria quase do Instituto Rio Branco, mas aqui chamada de
contravencional. É mais do que isso. As suspeitas são de crime, e crimes graves, de
cc-!ltB~

no exterior.
E começam a misturar este ano de 2015 com o romance do Zuenir Ventura,

1968- O Ano que Não Terminou. Parece que 2014 é que não terminou, porque a

eleição continua; a eleição continua; a eleição continua. Então, de um lado, os que
disputaram eleições -

ressalvo a minha candidata Marina Silva, que não entra

nessa discussão. De um lado, os que disputaram eleições, arrumando explicações,
dizendo que as eleições foram roubadas. Pediram auditoria das urnas do Tribunal
Superior Eleitoral e se verificou que houve ali, na área tecnológica, pelo menos, um
ambiente de absoluta normalidade - absoluta normalidade!
As traficâncias da politica, que estão sendo investigadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral, de maneira isenta ... Não está aqui o Ministro Toffoli, injustamente
acusado, algumas vezes, por ter sido advogado do PT e que se revela uma pessoa
absolutamente judiciosa. O Ministro Gilmar, com frases duras; a Ministra Cármen
Lúcia , que espanta com a voz suave e o conteúdo cortante das expressões, como
aqui na validação da prisão do Senador Delcldio do Amaral; o Ministro Marco
Aurélio, todos, todos, todos vocês... Ministra Rosa Weber, é a primeira vez que eu
participo desta tribuna de uma sessão com V.Exa.
Mas parece que esse ano não terminou. As petições apresentadas à Câmara
dos Deputados, eu lhes digo, eu não subscreveria. Eu não subscreveria, eu não
votaria no impeachment pelo conteúdo daquelas petições, mas parece que não
andam lendo direito a Constituição. Poderia surgir em algum momento, não
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naqueles autos. Porém, a discussão é se há impeachment ou se não
impeachment.

Essa é a discussão no País do zika vírus, essa é a discussão no País da
redução da massa salarial, do desemprego, da falta de possibilidade de tecnologias
de longo prazo. Mas será isso que dá resposta ao povo? Eu penso que não. Se não
fosse esse tipo de debate, seria fácil a Câmara dos Deputados chegar aqui e dizer:

"Sras. e Srs. Ministros, Sr. Procurador, só precisamos do mesmo rito que foi aplicado
a Fernando Collor de Mello".

Não há nenhum motivo para refinamento da Lei n° 10.079. Ninguém imagina
ultrapassar os limites da Constituição Federal. Nada mais claro do que a
Constituição Federal. A Câmara dos Deputados pratica o juízo de admissibilidade; o
Senado julga. Agora, isso não vincula? Será? Será que a Câmara dos Deputados
tem este trabalho: aprova por dois terços para mandar para o Senado e o Senado
ignorar?
O que diz a Constituição? Diz que a Câmara dos Deputados autoriza e depois
remete ao Senado. Agora, remete para quê: para não examinar? Não, é um
procedimento difícill Dois terços dos votos, raros são os dispositivos constitucionais
que trazem dois terços de quórum qualificado. No estado de sítio, a cassação, ou
melhor, no estado de sítio, a suspensão das imunidades parlamentares, durante o
período de estado de sítio, precisa de dois terços.
E a outra hipótese que de cor eu me lembro, única, é essa do que antes era
chamado de decreto de acusação e agora é o comunicado que se faz ao Senado. O
que pretendem? Aplicar analogicamente, na Lei de Responsabilidade, o que é
aplicável aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da
República. Errado! Porque , para o Supremo Tribunal Federal e para a ProcuradoriaGeral da República, não há o juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados, a
admissibilidade é do próprio Senado!
Como chegamos a isso? E, graças a Deus, chegamos a isso! Porque, desde
a Proclamação da República, situações desse tipo eram resolvidas com golpes de
Estado, renúncia de Presidente forçada -

Coluna Prestes; 18 do Forte; Getúlio

Vargas marchando; de 1930 a 1945, a falta de eleições!
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O que falam de judicialização é uma bênção! Hoje temos a Justiça
procurar, e, aqui, aprender, por exemplo, que a ADPF pode ser considerada um
instrumento preventivo! Aprendemos sempre! Aprendemos sempre!
Se sair esta sentença, vannos aprender e -

preventivamente -

podemos

imaginar situações! E da!, passa rápido! E dai, é trazermos uma ADPF! Mas como é
que isso tudo começou? Isso começou com cidadãos que acreditam na Constituição
e nas leis do Brasil! Algumas denúncias chegaram à Câmara dos Deputados, três
delas - são 49 se eu não me engano! - , três delas atualmente tramitam.
Esses cidadãos, Janaina, Reale, Bicudo, eles, de tantas lutas, os velhos,
Reale e Bicudo, de tantas lutas lá atrás -

lutas com Lula, luta pela liberdade no

Brasil, luta pela democracia! -, será que eles são conspiradores, golpistas? Não,
não são!
Eu não assinaria a petição deles, repito, mas eles têm o direito, assegurado
pela lei, de denunciar perante o Congresso Nacional o Presidente da República. E,
no dia em que os cidadãos desconfiarem que esses refinamentos podem ser feitos
para lhe retirar os direitos, a panela de pressão vai ter essa rolha bem apertada e,
talvez, dessa judicialização bendita, retorne-se à justiça feita pelas próprias mãos,
porque estamos chegando a um limite!
Não se anda mais por qualquer lugar sem cobranças do poder público! Nós
não estamos, pura e simplesmente, soltando palavras ao ar. Hoje de manhã, eu tive
a chance de falar sobre palavras num ambiente mais sereno em relação a mim.
V.Exas. são sempre serenos, porque, trabalhando neste ambiente asséptico, onde
não entra este conjunto de inverdades da política ...
O que se passou naquela votação, se passou no processo de Fernando
Collor de Melo? Voto secreto! Apenas havia um ambiente tal que, de repente,
gritaram: aclamação! Mas o voto secreto estava claro ali, as nossas eleições se dão
por voto secreto! As nossas deliberações, não!
Se nós falarmos de emenda constitucional, se ali chegar uma discussão de
pena de morte, aí o cidadão tem que ver mesmo. Agora, o voto secreto nos protege
como eleitores, como protege V. Exas. nas eleições do Supremo Tribunal Federal.
Eu vou simplificar, porque o Ministro Fachin já se debruçou e V.Exas.
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ficar a ouvi-los, e aprendendo, aprendendo com V.Exas.
Nós não vamos entrar em todos esses pontos, são 74 ou 76 páginas! Eu
trabalho um pouco com tecnologia, existe a impressão em 3D, é uma impressão
negativa, coloca-se ali o monstro, a massa, que seria o monstro para o escultor, não
tem o cinzel, tem o raio laser. E parece que recorrem ao Supremo Tribunal Federal
para se tornar legislador positivo. Querem uma nova lei. Querem um processo, sim ,
de impeachment.
Se fizerem isso, Excelências, eu lhes digo que farei mea-culpa perante
Fernando Collor de Mello, porque essas regras foram aplicadas a ele. Eu fiz
oposição a ele. Eu fui da Comissão Parlamentar de Inquérito. As situações são
absolutamente diferentes, mas, no ambiente interno do processo legislativo, o que
aconteceu foi exatamente isso. O Senado não pode recusar a abertura do processo.
Pode fechar em 24 horas, pois não existe o minimo, existe o máximo: 6 meses.
Decorridos 6 meses, ai a Presidente da República volta.
Também não concordo com a posição já manifestada, se não me engano,
pelo próprio Presidente da Câmara, de que, com a votação de dois terços, dar-se-ia
o afastamento da Presidente. Não concordo, não. O afastamento se dá com o início
do processo no Senado, concluindo o juízo de admissibilidade.
Concluo a delegação que a Câmara dos Deputados me dá, Sr. Presidente.
Posso recorrer ao Ministro Celso de Mello, aqui, sobre essa vinculação do Senado.
Seria desnecessário. Aquele tempo é muito implacável. Sobre a defesa prévia, isso
é matéria julgada. Essa defesa preventiva é matéria julgada no Supremo Tribunal
Federal, no mesmo Mandado de Segurança n° 21.564. Desconfio que é o do caso
Collor de Mello. Estava aqui o Ministro Pertence na época. O Ministro Celso de Mello
enfatiza essa questão da resposta do Presidente da República. Essa manifestação
do Presidente da República se dá depois de admitida a denúncia do cidadão. O
cidadão precisa ser avisado. Se V.Exas. refizerem essa lei, o cidadão precisa ser
avisado de que se instituiu no Brasil o presidencialismo absolutista. Tudo pode
acontecer contra o cidadão, e nada poderá acontecer nesse mundo de chapa
branca.
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O Ministro Sepúlveda Pertence fala dessa vinculação do Senado.
muito longo, e o relógio é implacável. O Ministro Lewandowski tem um olhar um
pouco mais implacável do que o relógio. Mas o Ministro Pertence é claríssimo nessa
vinculação do Senado, como V.Exa., Ministro Celso de Mello, é claríssimo também
nessa necessidade de termos o contraditório, sim, a ampla defesa, sim, no momento
oportuno, como está descrito na Constituição, na lei -

na mesma Constituição, na

mesma lei que valeu para Collor de Mello.
Por favor, a Câmara dos Deputados quer pouco. A Câmara dos Deputados
quer que respeitem esse Regimento, que, no art. 188, inciso 111, diz:
"Art. 188 ................................................ .............. .
111 - para eleição do Presidente e demais membros
da Mesa Diretora, do Presidente e Vice-Presidentes de
Comissões Permanentes e Temporárias, dos membros da

Câmara que irão compor a Comissão Representativa do
Congresso Nacional e dos 2 (dois) cidadãos que irão
integrar o Conselho da República e nas demais eleições."

O voto será secreto. Consta: "E nas demais eleições." Nós não estávamos ali
discutindo outra coisa que não eleição. Dizer que Lider é que tem que indicar quem
vai compor uma Comissão e que o Deputado não pode ser votado me espantou
tanto que fui até conversar com um Parlamentar que é muito ligado ao mundo das
artes, porque há muito tempo eu ouvi falar de um boneco de ventríloquo. É uma arte
muito especial da qual eu ouvi falar. Esse Deputado me falou: "Vão criar a figura do
Deputado Sinforoso". Parece-me que o Sinforoso era um boneco de ventríloquo tão

espetacular que o ventríloquo podia ficar numa outra sala, e dava a impressão de
que o boneco era que estava falando. A indicação de Parlamentares sem direito à
eleição, quando ele fala em eleição, é uma ofensa a cada cidadão que acredita que
vive num país livre, em que os direitos de todos são iguais.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a V.Exa.,
Deputado Miro Teixeira.
Convido agora a fazer uso da palavra o Advogado-Geral da União, Ministro
Luis Inácio Lucena Adams.
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O SR. DEPUT AOO MIRO TEIXEIRA - Deveria ser o contrário.
O SR. MINISTRO LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS - Qualidade primeiro.
Sr. Presidente, Sr. Ministro-Relator, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Sr.
Procurador-Geral da República, e também faço uma saudação a todos os
advogados que participam desta tão im·portante sustentação, e a faço na pessoa do
Deputado Miro Teixeira, um amigo, apesar de estarmos em polos opostos- não sei
nem se em polos opostos, porque a ADPF não é uma causa contra, mas é uma
causa a favor.
Eu acredito que o tema tem uma importância significativa que exige a
presença das melhores e mais importantes cabeças a refletir sobre o tema.
Eu queria começar, Sras. e Srs. Ministros e Sr. Ministro-Relator, dizendo que
nós não estamos aqui, e a Corte não está sendo chamada, para resolver as eleições
de 2014, para resolver os embates poHticos que o Pais vive; ela está sendo
chamada a estabelecer um rito, uma sistemática, em face de uma legislação que foi
adotada, em 1950, na vigência de um sistema constitucional diferenciado,
completamente diferenciado do adotado em 1988. De fato, há incongruências, há
incompatibilidades, há buracos que precisam ser preenchidos. O Congresso não
adotou nenhuma legislação especial, como diz a Constituição, para regular isso de
modo compativel com a Constituição. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal
está sendo chamado, porque não há esta lei. O que existe é uma lei que está sendo
recepcionada e que deve ser preenchida.
Aliás, este é um tema, Sras. e Srs. Ministros, que não é interna corporis de
nenhuma das Casas, é um tema que envolve todos os Poderes da República,
envolve o Executivo, envolve o Judiciário, no julgamento das infrações, na
presidência do julgamento no Senado Federal , e envolve as duas Casas. É uma
responsabilidade compartilhada. Não está aqui se negando o direito de qualquer
cidadão de fazer uma acusação. Aliás, várias acusações foram feitas .
O que se está solicitando ... E nem se está pretendendo fechar o Congresso
Nacional. Pelo amor de Deus! O que se está pretendendo aqui é dar a este
procedimento, que é um julgamento, não é um procedimento de deliberação polltica,

é um julgamento relativo a atos que, nos termos da Constituição, atentem à
Constituição e a vários tipos específicos.
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Portanto, por ser um julgamento, este impedimento, este impeachment exige ·.·r

o respeito ao devido processo; aliás, isto está no DNA do impeachment, porque
originalmente era previsto, relacionado a infrações penais, e ele evoluiu para
responsabilidade política por atos típicos.
Então, está no conceito, está na entranha que haja respeito ao contraditório,
que haja ampla defesa. E o que está sendo chamado o Supremo é para resolver
isso.
No impeachment, as consequências relativas ao Presidente da República são
gravíssimas nas decisões intermediárias, não definitivas, porque a admissão do
processo afasta o Presidente por 6 meses. Se admitida aqui a denúncia indicada
pelo Deputado e grande advogado Miro Teixeira contra o Presidente da Câmara, ele
não será afastado. A Constituição não exige isso, mas o Presidente da República é
afastado.
E o que acontece em relação a esse caso? O nosso sistema constitucional,
desde 1824, previa à Câmara a função de declarar, decretar a procedência da
acusação. As palavras não são gratuitas, elas não são jogadas ao vento, elas têm
sentido; decretar procedência é juízo de admissibilidade, é dizer que tem justa
causa, tem fato tipico, tem conduta que tern que ser julgada. E essa admissibilidade,
na Constituição de 1824, na Constituição de 1891 , todas elas até 1969, era e
sempre foi da Câmara dos Deputados.
O nosso Constituinte de 1988 inovou radicalmente e estabeleceu que a
Câmara não decreta mais procedência, ela autoriza. É muito diferente. E ao
autorizar, remete ao Senado, que vai estabelecer a instauração. Essa instauração é
vinculada? Por que seria vinculada? Porque a Câmara assim o quer? Não é
coerente com o texto constitucional, porque o art. 86, § 1°, estabelece, em parte
parametrizada: o mesmo procedimento no Supremo, o mesmo procedimento no
Senado. No Supremo, as infrações penais, com o recebimento da denúncia; no
Senado, os crimes de responsabilidade. E por que o Senado é obrigado e o
Supremo não é? Por que o esforço da Câmara de votar com dois terços, mandar
para o Supremo, e o Supremo, por maioria simples, dizer: "Não há fato típico. Vamos
arquivar. Não é admissívef.n? E ao declarar não ser admissivel , ele não gera o efeito
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do afastamento. Aqui no Senado, não. O Senado tem que instalar. Isso
coerente.
Mais do que isso, a regra de admissibilidade é uma regra que exige votação
qualificada, não há regra de votação de maioria simples. Aliás, até 1946 era maioria
absoluta; em 1967/1969 estabeleceram o voto de dois terços, que foi mantido pelo
Constituinte. Aliás, o modelo anterior tinha sido proposto, sim, na Comissão Affonso
Arinos, ele foi retirado por uma proposta de emenda de um Deputado, não de um
Senador- Sérgio Werneck, do PMDB de Minas Gerais-, Emenda 737, em que
ele propõe o modelo atual. Ele afasta, o Congresso afasta objetivamente a proposta
original da Comissão de repetição da decretação do recebimento de denúncia pela
Câmara dos Deputados e restabelece o sistema compartilhado de admissibilidade A
Câmara é condição de processabilidade. Não há processo nem no Supremo nem no
Senado se a Câmara não autorizar, mas, ela autorizando, não afasta nem do
Senado nem do Supremo o direito, o dever, a responsabilidade de examinar os
autos1 examinar o processo e avaliar essa admissibilidade! para garantir o devido
processo legal e garantir também que a decisão gravfssima de afastamento do
Presidente por 6 meses não seja tomada de forma precipitada, de forma a
desconsiderar todos os elementos do processo. Esse é um juízo compartilhado, é
uma decisão complexa de duas Casas.
O modelo que nós adotamos é um modelo que exige a participação plural dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nesse sistema. E ele tem que funcionar,
sim -

apesar da natureza conflituosa, evidentemente,

num processo de

impeachment -, harmonicamente no seu procedimento: o respeito ao devido

processo legal, o direito às garantias constitucionais mfnimas de qualquer cidadão.
Ninguém retira da acusação o direito de acusar, apenas exige que a acusação não
se faça de forma inquisitorial, de forma atropelada. Isso está claramente
estabelecido no art. 51, que prevê a autorização; está claramente estabelecido na
competência do Senado de instaurar e dar a processabilidade com julgamento. E é
uma decisão de instauração, é uma decisão de verificação de requisitos materiais e
formais para processar, e é um processo que tem, desde a ação persecutória, um
processo de consequência gigantesca. Então, não é o Senado a Casa, o cartório
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para receber as demandas e simplesmente acatá-las; ele é uma Casa ... Aliás, õt>:Ç
modelo de revisão dos atos do Executivo é um modelo compartilhado.
Vejam o veto: as duas Casas têm que concordar para derrubar o veto. Não
basta a Câmara rejeitar o veto, é preciso o Senado concordar com a Câmara. Se o
Senado não concorda, o veto está mantido. As contas, as Casas têm que concordar
sobre a questão das contas. Não pode uma Casa julgar em relação à outra.
Nenhuma delas tem ascendência sobre a outra. Esse modelo compartilhado
complexo está na essência do processo e está na responsabilização.
E por que tem que ser dois terços, no meu entendimento? Pelo simples fato
de que esse é o modelo de qualificação de admissão. Desde a origem, em 1924,
sempre é uma qualificaçãc essa decisão. O Supremo é uma Casa jurídica. Ela
delibera por maioria. A Constituição admite isso. Mas o Congresso é uma Casa
polftica, e a única forma, no tema de julgamento, que garante o espaço da razão, o
espaço do convencimento, o espaço do argumento é a qualificação impor um maior
grau de convencimento.
Não são marés eventuais que afastam um Presidente -

e essa é a ruptura

ou não da cláusula democrática - , são maiorias consolidadas de convencimento. E
aqui eu passo num ponto que eu acho, só concluindo, Sr. Presidente, essencial, que

é a questão do voto aberto secreto.
A lei fala em eletividade, mas existe uma natureza diferenciada da eletividade
no caso. No caso, a eletividade é de uma instância de persecução, é de uma
instância de investigação, é de uma instância de julgamento, de preparação do
julgamento -

ele é um processo de julgamento; ele não é um processo de

deliberação política. E o voto aberto dá primazia à convicção, não à conveniência,
não ao acordo, não à composição, o que é permitido no voto secreto, porque os
acordos são feitos nessa realidade. A convicção, no julgamento, é da essência. E
nenhum julgamento se dá com decisão secreta, não se dá no Judiciário e não se dá
no Legislativo, porque julgamento é.
E a exigência da abertura da deliberação é mesmo em decisão interlocutória
-

porque isso aqui é uma decisão interlocutória, é uma decisão de constituição de

comissão. Mesmo a decisão interlocutória tem a exigência da publicidade, porque
julgamento não se faz no segredo, julgamento não se faz a quatro paredes,
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escondido, julgamento se faz abertamente, para a sociedade, porque esse

processo.~3

ao envolver três Poderes, envolve toda a sociedade. Nas maiorias eventuais, todo
argumento vale, não importa se verdadeiro ou mentiroso, e essas maiorias eventuais
não têm primazia no processo de cassação e não têm primazia no processo de
julgamento.
Por isso, Sr. Presidente, eu encerro com uma frase que eu acho significativa e
que mostra o elemento de compartilhamento. Cícero diz, em Da República, que,
quando um domina, não tem República. A República exige a participação e o
envolvimento de todos, da sociedade, do Congresso, das duas Casas, do Supremo
Tribunal Federal e também do Executivo, no debate, no contraditório, mas num
julgamento transparente, num julgamento que respeite as garantias e num
julgamento que não banalize o que foi concedido num processo eleitoral, sim,
desgastante, mas num processo eleitoral digno de merecimento, em todos os países
do mundo, como um dos melhores e de uma das melhores democracias do mundo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço ao Dr. Luís
Inácio Lucena Adams.
Passaremos agora a ouvir os amici curiae. Cada amicus curiae terá 4 minutos
e meio para falar.
Então,

inicialmente,

chamamos

o

representante

do

Partido

Social

Democrático, que está inscrito, Dr. Claudio Lembo.
Vejo que S.Exa. se aproxima.
Pois não, Doutor. V.Exa. está com a palavra por 4 minutos e meio.
O SR. CLAUDIO LEMBO - Exmo. Sr. Presidente Ricardo Lewandowski, Sras.
Ministras, Srs. Ministros, Sr. Procurador-Geral, venho, com muita simplicidade, a
esta Corte com um registro que sai efetivamente da consciência.
Os senhores, neste momento, têm uma função fundamental para a
democracia brasileira, a do velho poder moderador do Império. Os senhores é que
darão equilibrio ao jogo político brasileiro. As garantias fundamentais da nossa
Constituição, tão duramente conquistadas, têm que ser preservadas por esta Casa.
O direito à defesa, o contraditório, a ampla defesa têm que ser preservados nesse
processo. Nulidades processuais não podem ser admitendas no nosso regime
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momento difícil da história brasileira, que me faz recordar da Velha República , das
eleições de bico de pena, da urna roubada, da ata falsificada, e agora criamos uma
nova forma de violentar a vontade popular: o impedimento. Isso está ocorrendo em
toda a América Latina, o que é extremamente grave.
Nós temos à nossa frente, neste momento, a possibilidade de dar um grande
exemplo a todos os países da América Latina ou então de criarmos uma
insegurança jurídica notável por todo este continente, a partir do Brasil. E aqui, no
interior da Federação, certamente, se não cuidarmos que o processo ou o voto seja
aberto ou que a dignidade do cidadão seja preservada, nós teremos uma cascata de
impedimentos em âmbito estadual e municipal. Será algo extremamente grave se
nós não tivermos um processo definido e claro para o impedimento.
Eu sei que não preciso ampliar-me, porque a consciência de cada um dos
senhores, Ministros e Ministras, é profundamente patriótica, a cidadania está no
interior das suas consciências. Mas peço, por favor, cuidado com o que vão decidir,
porque certamente estamos trabalhando a democracia na sua essência, e, se esta
for violada, será muito grave, porque na história do nosso País tantas vezes foi
violada por atos de exceção, e não é justo que na democracia, dentro do Estado de
Direito, haja uma violação.
Eu agradeço a V.Exas. e tenho certeza de que sairei desta Casa, mais uma
vez, sabendo que esta é a Casa do equilíbrio e do bom senso, a Casa que
certamente sinaliza o melhor da Justiça: o Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço ao Prof.
Cláudio Lembo a sustentação oral.
Convido agora, para falar em nome do Partido da Social Democracia
Brasileira -

PSDB, o Dr. Flávio Henrique Costa Pereira, também como amicus

curiae, que terá igualmente 4 minutos e meio.

O SR. FLÁVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - Exmo. Sr. Ministro Ricardo
Lewandowski, Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, Sr. Relator, Exmos. Sras. Ministras
e Srs. Ministros, o PSDB vem, nesta tarde, dizer a V.Exas., na qualidade de amicus
curiae, que o que pretende o PCdoB com esta ação não é nada novo. Esta Corte, no
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momento próprio, ainda na década de 90, já leu a Constituição de 1988 e já

falou~3

como se deve dar um procedimento. Na verdade, o que temos hoje é que esta
Corte, além de reanalisar a questão, tem um papel fundamental além do jurídico, um
papel civico, um papel social, que é tirar o discurso de que aplicar a Constituição
Federal no Brasil é um golpe. Então, estamos diante de um golpe. Nossas
instituições funcionam, funcionam de forma legitima, aplicando a nossa Lei Maior.
Quando diz aqui o PCdoB que há uma cisão entre aquilo que a Câmara
decide e aquilo que o Senado vai fazer, esquece que o nosso sistema, embora
bicameral, é uno. O nosso Legislativo é uno. E a Constituição Federal construiu o
processo de impedimento na unicidade do Poder Legislativo. Quando diz o PCdoB
que a decisão é meramente autorizativa, com base no art. 51, inciso I. da
Constituição Federal, não lê a Constituição de forma sistemática, como deve ser
feito, porque a leitura do art. 51 deve ser feita em consonância com o art. 86, que diz
que o processo é de admissão. Aliás, esta Corte, no Mandado de Segurança n°
21 .564, já entendeu, como disse naquela oportunidade o Ministro Carlos Velloso,
que ''o art. 51 há de ser interpretado em consonância com o citado art. 86".
Quando se faz essa leitura conjunta, Excelências, não é possível conclusão
outra senão a de que a decisão da Câmara dos Deputados em processo de
impeachment é de pronunciamento. Aliás, foi o que afirmou o Ministro limar Galvão
naquela oportunidade, ao dizer: "Trata-se, assim, de pronunciamento que, além da
natureza discricionária de que se reveste, no que refere critérios políticos de
oportunidade e conveniência, tem írrecusável conteúdo jurídico-processual ( ... )".
Diante dessa natureza, as consequências desta decisão da Câmara dos
Deputados foram muito bem delineadas no voto do Ministro Celso de Mello, que,
naquela oportunidade, disse: "(.. .) ante a autorização derivada da Câmara dos
Deputados, a necessária instauração do processo de impeachment com todas as
consequências jurídico-constitucionais daí emergentes, notadamente a suspensão
cautelar e provisória do Chefe de Estado (.. .)". Foi nesses termos, com base nesses
fundamentos, que o Ministro Celso de Mello disse o que já foi afirmado desta
tribuna: que a decisão é vinculativa ao Senado Federal.
E, Excelências, não poderia ser diferente. E por que não? Basta uma leitura
do §1° do art. 86 da Constituição Federal, onde diz, no inciso 1:
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I - nas infrações penais comuns, se recebida a
denúncia

ou

queixa-crime

pelo

Supremo

Tribunal

Federal;".

É uma condicional. O afastamento, no crime comum, é se for recebida. Já por
crime de responsabilidade, no inciso 11:
"Art. 86 ................................................................. .

11 - nos crimes de responsabilidade, após a
instauração do processo pelo Senado Federaf'.
Não há a condicionante. Não há o "se".
Para finalizar, Excelências, em razão da exiguidade do tempo, é tão certo que
o papel é vinculativo e que a Câmara dos Deputados dá inicio ao processo de que o
Presidente do Senado se afasta e assume a presidência do processo o Presidente
do Supremo Tribunal Federal, dando, assim, a ação como um processo já
instaurado.
Por essas razões é que, em relação especificamente à natureza do processo,
se quer reconhecer que a decisão da Câmara dos Deputados, sim, é uma decisão
que vincula o Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a V.Exa. e
convido agora a falar, pelo partido Democratas, o DEM, o Dr. Fabrício Juliano
Mendes Medeiros, que terá também até 4 minutos e meio.
O SR. FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS - Sr. Presidente, Sr.
Relator, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Douto Procurador-Geral da República, dentro
da distribuição dos temas entre os amici curiae, coube a mim tratar de um tema que
foi trazido ao conhecimento deste Tribunal por intermédio de uma petição incidental
apresentada pelo Arguente, que é a possível, a suposta inconstitucionalidade na
eleição da Comissão Especial no âmbito da Câmara dos Deputados. Eu vou dividir o
enfrentamento desta questão em dois pontos para ser mais o mais breve possível,
para tentar colaborar com a agilidade do julgamento deste tema por este Tribunal.
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O primeiro ponto, a primeira pergunta que se impõe é: haveria algum ~3
incompatibilidade entre o texto da Constituição e a eleição da Comissão Especial?
A resposta, pelo menos ao ver do amicus curiae Democratas, é: não. Em
nenhum momento na Constituição se verifica a necessidade imperiosa de que os
integrantes da Comissão Especial sejam escolhidos por indicação dos Lideres. Há, é
bem verdade, o §1° do art. 58 da Constituição, que, em nenhum momento, vincula a
escolha dos órgãos internos do Parlamento brasileiro à indicação de Líderes. O §1°
exige tão somente que a composição se dê observando, tanto quanto possível, a
proporcionalidade do Parlamento. E essa proporcionalidade foi observada quando
da composição da Comissão Especial atacada.
Deste modo, se a ambiência parlamentar for de consenso, se for um ambiente
consensualizado, nada impede que a composição dessa Comissão se dê por
indicação dos Lideres partidários. Mas se o ambiente não for consensualizado
também nada impede, a Constituição não veda, que essa composição seja feita
mediante eleição.
Ademais, a própria Lei n° 1.079, de 1950, estabelece, no art. 19, que a
comissão será eleita; eleita por aclamação, se o ambiente for consensualizado, ou
por disputa, se o ambiente não for, repito, consensualizado. A única exigência
constitucional é a proporcionalidade, que, repito, no caso concreto, foi atendida.
Então, a primeira conclusão parcial da pergunta que eu mesmo me lancei é
de que: não, não viola a Constituição a eleição da Comissão no âmbito da Câmara
dos Deputados.
E o segundo ponto é: essa eleição poderia ser feita mediante voto secreto? A
resposta aqui também é não. O amicus curiae Democratas não desconhece, de
maneira nenhuma, que, no silêncio da Constituição, deve-se interpretar que as
votações devem ser abertas. Mas isso para aquelas situações em que há
deliberação.
Foi dito há poucos instantes, pela Advocacia-Geral da União, que os
julgamentos do Tribunal são públicos, que os julgamentos do Judiciário são públicos.
E são, mas são assim públicos porque são frutos de um processo deliberativo.
O que se pretende estabelecer aqui é uma distinção, que o amicus curiae
entende importante. entre deliberação versus eleição.
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Nas eleições dentro ou fora do Parlamento -

e aqui é despiciendo tratar do

~3 c

valor essencial do voto secreto - , é preciso que se proteja o eleitorado, seja ele
qual for. A proteção do eleitorado, repito, dentro ou fora do Parlamento, é um vetor
importantíssimo para que se evite a sedução, às vezes pouco republicana, da
vontade do eleitor, da vontade daquele que está ali para sufragar a sua opinião, para
sufragar o seu voto, para manifestar o seu entendimento a respeito de uma
determinada disputa entre chapas, como se deu no âmbito da Câmara dos
Deputados.
Desse modo, fazendo essa distinção, que me parece necessária, entre
deliberação, de um lado, e... No silêncio da Constituição, nesse aspecto, as
votações devem ser abertas, para que a sociedade como um todo possa fiscalizar a
atuação dos mandatários. Essa é uma situação, e é preciso fazer uma diferenciação
entre essa situação e a outra, que é a eleição, como aconteceu no âmbito da
Câmara dos Deputados. A eleição há de ser secreta, para que se proteja o eleitor.
Não desconhece, portanto, o Democratas, o amicus curiae, que, como disse o
ex-Juiz da Suprema Corte Louis Brandeis, "a luz do sol é o melhor desinfetante". De
fato, mas essa premissa se aplica às deliberações, jamais às eleições.
Com essas breves razões, Sr. Presidente, à egrégia Corte, e pedindo
desculpas pela velocidade no tratar dessas questões, pede o Democratas que,
nesse ponto, seja também indeferida a liminar e, se for o caso de julgamento de
mérito, seja julgado improcedente o pedido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Minístro Ricardo Lewandowski)- Agradeço a V.Exa.
Convido agora, para falar em nome do Partido dos Trabalhadores, o Dr.
Flávio Crocce Caetano, que terá também até 4 minutos e meio para se pronunciar.
O SR. FLÁVIO CROCCE CAETANO - Eminente Presidente, Ricardo
Lewandowskí, eminente Relator, Ministro Edson Fachin, Sras. Ministras, Srs.
Ministros,

douto

Procurador-Geral

da

República,

eminente

Ministro

da

Advocacia-Geral da União, demais colegas de bancada, o que se busca com a
presente ADPF é que o Supremo Tribunal Federal defina o ritmo do lmpeachment,
em conformidade com a Constituição, em conformidade com a lei vigente, para que
ela seja fiel e, indiscutivelmente, respeitada.
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de um homem só, é um vale-tudo antidemocrático, de fazer corar o rei francês Luiz
XIV, de I'Etat c'est moi -

o Estado sou eu. Um Presidente que reage contra as

investigações dos ilícitos que praticou e, de outro lado, impõe à Presidente da
República uma investigação sumária, com chantagem explícita, sem permitir que o
acusado se defenda ou profira qualquer palavra. Um Presidente que dá voz ativa a
denunciantes e que impõe o silêncio à Presidente da República, eleita e reeleita reeleita! -

com 54 milhões e 500

mi ~

votos.

São exatamente três pedidos de ADPF que buscarei enfatizar neste rápido
tempo. O primeiro é em relação à defesa prévia à decisão do Presidente da Câmara.
São três argumentos breves. Não se discute mais consolidou esse entendimento -

e o Supremo Tribunal Federal

que o ato do Presidente da Câmara, o ato inicial

do processo de impeachment, é um ato de conteúdo decisório. Não é um ato
meramente protocolar ou um ato meramente material. Ele é decisório porque
circunscreve, já foi dito hoje aqui desta tribuna, a acusação tanto à Câmara como
posteriormente ao Senado.
Portanto, nós temos três instâncias decisórias: a primeira instância decisória é
a decisão do Presidente da Câmara; a segunda instância decisória é a Câmara, por
sua Comissão Especial e pelo seu Plenário; e a terceira instância decisória é o
Senado, pelo Plenário, ou também no julgamento, quando presidido pelo Presidente
do Supremo Tribunal Federal.
Pelo contraditório e pela ampla defesa, sempre -

e sempre -

qualquer

decisão deve ser precedida por argumentos e contra-argumentos. É por essa razão,
porque nós temos três instâncias decisórias, que é necessário que haja defesa
prévia da Presidenta, aqui acusada nesta primeira fase do procedimento , anterior à
decisão do Presidente Eduardo Cunha de receber o processo de impeachment e de
deflagrar o processo de impeachment.
Há diferença, sim, do rito do Presidente Collor para agora. Por quê? De lá
para cá, primeiro, nossa Constituição ficou muito mais madura. Temos 27 anos de
Constituição. Segundo, o Brasil passou a integrar o Sistema Internacional de
Proteção dos Direitos Humanos e as Convenções Internacionais, os quais não
integrava naquele momento. Terceiro, há mudanças substanciais nas matérias de
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processo penal de 2008, numa reforma
possibilidade de defesa prévia antes da aceitação da denúncia , e também
modificações importantes e recentes na Lei de Improbidade Administrativa, que
também prevê a defesa prévia antes da aceitação da petição inicial pelo magistrado.
Essas situações devem ser trazidas como similares à presente para que também se
dê a possibilidade de defesa prévia da Presidenta.
Por último, quero trazer um argumento fático que me parece estritamente
necessário: o presente pedido de impeachment tramita na Câmara há 3 meses.
Denúncia ofertada e apresentada pelos populares Bicudo e Janaina, em 1° de
setembro. Despacho do Presidente Eduardo Cunha, em 14 de setembro,
determinando o aditamento. Dia 16 de setembro é feito o aditamento, incluindo
Miguel Reale, como um dos autores populares. Dia 13 de outubro, três liminares do
Supremo Tribunal Federal: duas da Ministra Rosa Weber, um do Ministro Teori
Zavascki, suspendendo aquele procedimento. Dia 15 de outubro é feita uma nova
denúncia, uma nova denúncia em que o próprio denunciante, Miguel Reale, diz no
jornal: "Fiz um recorta e cola". Ao nosso juízo, isso foi um aditamento impróprio. Dia
2 de dezembro, 3 meses após o primeiro pedido, recebimento pelo Presidente
Eduardo Cunha.
Nesses 3 meses , a Presidenta da República não teve possibilidade de se
manifestar sobre absolutamente nada. Digo mais uma vez: voz aos denunciantes e
diálogo processual com os denunciantes e silêncio à Presidenta da República.
Por essa razão -

e o meu tempo já se esvaiu - , o Partido dos

Trabalhadores concorda com todos os pedidos formulados pelo PCdoB na sua
inicial.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço ao Dr.
Flávio Caetano, que fala em nome do Partido dos Trabalhadores.
Chamo agora para se pronunciar, em nome do Partido Socialismo e
Liberdade- PSOL, o Dr. André Maimoni, que também terá até 4,5 minutos.
O SR. ANDRÉ MAIMONI - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs.
Ministros, Sr. Procurador-Geral da República, advogados que me antecederam, o
PSOL é favorável à ADPF e adere aos pedidos que o PCdoB fez.
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O PSOL, como é público e notório, tem feito uma oposição programática
esquerda à Presidenta Dilma Rousseff, todavia não pode concordar com os abusos
e as ilegalidades que têm sido praticados nesse processo. Os Deputados do PSOL
têm denunciado reiteradas vezes uma série de ilegalidades e abusos cometidos pelo
Sr. Eduardo Cunha no processo.
O partido reputa que possivelmente esses abusos e ilegalidades são
decorrentes da total ausência ou da confusão generalizada de normas que se
sucedem no Regimento Interno da Câmara e do Senado, uma lei de 1950.
A Constituição de 1988 estabelece um procedimento absolutamente diferente,
diferenciado com relação, inclusive, á posição da Câmara e do Senado, que têm
hoje outra posição. Isso é nítido. Uma leitura qualquer do art. 86 acumulado com os
arts. 51 e 52 é nítido: hoje a Câmara e o Senado têm outra posição frente ao
processo de impeachment.
Em face disso, o PSOL entende que dá para aproveitar alguma coisa do
procedimento estabelecido pela Lei n° 1.079, não todo ele, porque há circunstâncias
que são absolutamente impossíveis e inconciliáveis. Por exemplo, a de que a
suspensão da Presidente vai se dar na Câmara dos Deputados; ou mesmo a
postura desse recebimento inicial do pedido de impeachment pelo Presidente
Eduardo Cunha.
Então, isso, na opinião do partido, não é possível que seja dessa forma. É
preciso

democratizar

esses

procedimentos

todos,

inclusive

com

quóruns

absolutamente qualificados, como o de dois terços. É preciso, portanto, essa leitura
democrática; e das mudanças, como foi dito aqui, pelas quais o País passou. Não dá
para simplesmente adotar o procedimento do processo que o ex-Presidente
Fernando Collor sofreu agora com ... As mudanças foram substanciais, na opinião do
partido.
Então, o PSOL entende que essa lacuna, essa incerteza jurídica, essa
insegurança jurídica trazida -

e que o Supremo Tribunal Federal pode corrigir isso,

sim, sem necessidade de legislar-, tem feito grassar interesses escusos, tem feito
grassar na Câmara dos Deputados ilegalidades e abusos flagrantes.
Então, o partido tem denunciado; é de autoria do PSOL a representação no
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados em face do Presidente da Câmara dos
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Deputados, Eduardo Cunha. O PSOL tem feito uma série de pedidos, inclusive

p:/1"~

a Procuradoria-Geral da República e também para este Supremo Tribunal Federal,
no sentido do afastamento do Presidente, para que o processo possa ter um
andamento um pouco mais isento, impessoal, imparcial, para que não haja, portanto,
essas flagrantes ilegalidades que têm sido cometidas reiteradas vezes desde o início
do processo.
O advogado do PT estava dizendo aqui, inclusive, desde o inicio... antes dele
até, percebemos a força da não isenção, da parcialidade na condução do processo.
Entende o partido, portanto, que a Lei de Responsabilidade não foi, na
maioria das disposições dela ou em quase toda, ou praticamente toda, recepcionada
pela Constituição de 1988.
Atualmente, desde 1988, essa lei é antijurídica, incompatível com as
expressas determinações dos arts. 85 e 86 da Constituição Federal e do art. 5, que
fala da ampla defesa e do contraditório.
Essa legislação que está sendo questionada não albergou principias
caríssimos do devido processo legal, da ampla defesa, nos moldes evoluídos da
nossa legislação.
Então, a permanência dessa legislação e o rito que ela estabelece não se
sustentam mais. Ela é antiga. Obviamente, não é porque ela é antiga, mas é porque
houve mudanças substanciais no nosso ordenamento.
Então, o PSOL pede a total procedência dos pedidos cautelares, Sr. Relator,
Sr. Presidente, e pede, no mérito , a total procedência da ADPF.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) -Agradeço a V.Exa. ,
Dr. André Maimoni.
Concedo agora a palavra ao amicus curiae Rede Sustentabilidade,
representada pelo Dr. Eduardo Mendonça. Ele terá até 4 minutos e meio para se
pronunciar.
O SR. EDUARDO MENDONÇA - Exmo. Sr. Presidente, Exmo. Sr. Relator,
Ministro Fachin, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República, em geral, os advogados vêm à tribuna por um lado, e eu tenho muito
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jogo é o Estado de Direito.
Portanto, não é o resultado que define se o Estado de Direito vai ser cumprido
ou não vai ser cumprido; o que define é se o procedimento for transparente, se o
procedimento for previsível. E, aí, tendo isso, o resultado será o desfecho natural do
enfrentamento das forças políticas sob o controle da sociedade. Essa é a premissa
dos poucos pontos que eu pretendo sustentar, dado o pequeno espaço de tempo.
De antemão, eu manifesto também, em nome da Rede, que a nossa posição
geral é de adesão institucional à manifestação da Procuradoria-Geral da República,
muito bem lançada e muito equilibrada. Mas, tendo em vista as duas premissas que
destaquei, previsibilidade e transparência, eu separei dois pontos que nos parecem
especialmente relevantes.
O primeiro diz respeito a sigilo de votações. E aqui a posição da Rede é muito
clara: todas as votações desse processo devem ser abertas. Devem ser abertas,
primeiro, porque essa deve ser a regra geral na República, e mais ainda em se
tratando de representantes eleitos, que devem contas ao povo, que representam o
povo e não o seu interesse ou a sua vontade pessoal.
Então, essa é a regra. E não é só isso, há mais do que isso. Quando a
Constituição especificamente tratou desse processamento do impeachment, não
previu o voto secreto. Mais do que isso, quando a lei tratou especificamente das
etapas, inclusive a da composição da Comissão Especial, previu uma eleição, e não
previu uma eleição por voto secreto.
Portanto, interpretar que o silêncio da lei significa a permissão do sigilo é
interpretar que o silêncio da lei vai na contramão da premissa constitucional
republicana, que é a abertura. Quer dizer, uma disposição regimental genérica
certamente não deveria prevalecer contra a textualidade da lei, informada pelos
princípios que regem essa matéria.
Ainda vou um pouco além, não é só uma questão de textualidade. Não há
nenhuma razão pela qual os representantes do povo devam ter algum tipo de sigilo
em relação aos seus representados. Aqui não é, como no voto direto para eleição
dos

representantes,

uma

questão de

consciência

Intima, é

questão

de

representação. E o argumento de que poderia haver pressões, na verdade, milita a
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dizer, os Parlamentares não devem satisfação apenas uns aos outros, devem
satisfação, em primeiro lugar, à sociedade.
Portanto, se houver pressões, se houver acordos, se houver qualquer tipo de
barganha, isso deve vir tanto quanto possível a público. Os Parlamentares devem ter
o dever de sustentar todas as suas posições para que não seja fácil que o motivo
real não seja o motivo declarado. Portanto, em se tratando de Parlamentares que
representam o povo com todas as garantias e imunidades que a Constituição lhes
dá, dizer que precisam de proteção porque não podem dizer ao povo quais são as
suas motivações, quem os pressiona e o que lhes interessa, certamente, não é a
leitura republicana.
Portanto, esse é o primeiro ponto que gostariamos de sustentar: a
necessidade imperiosa e inexorável que o destinatário real desse processo -

a

sociedade, que não deve ser tratada como inepta, que é capaz de fazer seus
próprios juizos -, tenha as condições de formá-los. Para isso é preciso que todos
fundamentem de público aquilo que lhes parece devido.
O segundo ponto que eu gostaria de sustentar, também na linha do parecer
do Ministério Públíco Federal, diz respeito à questão do papel do Senado aqui. E, de
plano, com toda a honestidade intelectual, fiel à premissa que disse que não temos
lado, eu digo a V.Exas. que a posição que nos parece mais consentânea com a
Constituição é a de que Câmara faz juizo de admissibilidade e que não caberia ao
Senado desfazer o juízo de admissibilidade.
A Constituição fala textualmente que a denúncia sai admitida da Câmara e vai
para o Senado para ser julgada, e sai admitida por dois terços em votação aberta.
Portanto, é garantia procedimental suficiente. A questão está posta com seriedade e
nao com frivolidade, sobretudo se houver garantia procedimental de transparência.
Por outro lado, tal como destaca o parecer do Procurador-Geral da República,
a interpretação constitucional não se dá no vazio nem se dá de forma atemporal,
a-histórica. E é fato que nós já passamos por isso sob esta mesma Constituição, sob
as mesmas normas legais que embasam todo esse procedimento e, lá em 1992,
com a chancela oficial, ou, pelo menos, sem questionamento por parte do Supremo
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realizada. Portanto, esse é o procedimento posto.

É lógico que V.Exas. e o Tribunal não estão vinculados ao procedimento
posto. Não há um precedente vinculante, e, mesmo que houvesse, não seria
vinculante para a evolução eventual do Tribunal, mas a superação do único caso em
que essas normas foram aplicadas sob esta Constituição e sob esta lei certamente
demanda um ônus argumentativo relevante. E aqui a questão é: se este
procedimento esteve posto, foi aplicado e funcionou, e o Pais teve 23 anos para
mudá-lo e não o mudou, a hora de mudá-lo é agora, quando um novo episódio se
coloca?
A Rede entende que aquele procedimento que serviu ao País- bom ou ruim,
mas que serviu ao Pais; que foi considerado constitucional naquele momento deve ser mantido, pela seriedade, pela previsibilidade das regras do jogo. Mas faz a
ressalva -

e com isso eu concluo, Sr. Presidente -

de que as duas posições são

plausíveis à luz da Constituição, na nossa visão, evidentemente, de quem não tem a
pretensão do monopólio da verdade. O que não nos parece plausível é misturar
regimes: pegar 1992 com acréscimos que se faça aqui ou ali. Ou bem se faz uma
interpretação à luz da Constituição, partindo do zero, ou bem se aplica o rito que já
foi aplicado uma primeira vez.
Com essas considerações, eu agradeço muito a atenção de V.Exas., e a
Rede manifesta que tem total confiança no julgamento que V.Exas. produzirão em
nome do Estado de Direito, que, felizmente, não está em risco.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Obrigado, Dr. Eduardo
Mendonça.
Convido agora o Dr. Pedro Dallari para falar em nome da União Nacional dos
Estudantes -

UNE.

o SR. PEDRO DALLARI - Exmo. Sr. Ministro Presidente,

Exmo. Sr. Ministro

Relator, Exmos. Srs. Ministros, Exmas. Sras. Ministras, Exmo. Sr. Procurador-Geral,
colegas advogados, para a União Nacional dos Estudantes, a ADPF que ora se
examina envolve questões técnicas relevantes, mas que, no entanto, devem ser
examinadas à luz de um contexto histórico e politico.
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A União Nacional dos Estudantes, representando milhões de
brasileiros do ensino superior, teve um papel de liderança determinante no processo
de impeachment do Presidente Fernando Collor, em 1992. Milhões de caras
pintadas foram às ruas e lideraram a sociedade brasileira, num processo que
culminou no afastamento de um Presidente comprovadamente corrupto e que fez
uso da Presidência da República em benefício pessoal.
Por isso, a UNE sente-se muito autorizada a, da mesma maneira que atuou
com determinação naquele momento, ponderar por cautela, entendendo que ali
havia uma situação excepcional e que na história politica e constitucional brasileira a
regra é a da garantia dos mandatos, a da preservação do mandato presidencial.
Desde a Proclamação da República, em 1889, e a Constituição de 1891 , o
presidencialismo tem sido o sistema de governo adotado no Brasil, e, no
presidencialismo, o mandato do Presidente e a garantia da plenitude do mandato
presidencial são elementos basilares.
No já citado aqui O Federalista, na interpretação das ideias que dirigiram a
gênese do constitucionalismo americano, Hamilton, em um dos artigos, ponderava
que o mandato é a garantia da continuidade e da estabilidade da administração, e,
portanto, o mandato do Presidente, como regra, deve ser preservado. Um presidente
eleito só deve ser substituído, como regra geral, por um outro presidente igualmente
eleito pela população.
Observe-se que, no Brasil, esta diretiva do presidencialismo, com todas as
características que lhe são peculiares, principalmente o mandato fixo do Presidente
da República, foi referendada pela população por duas vezes em plebiscito. Em

1963 e em 11993, o povo, nas urnas, consagrou, rejeitando a hipótese
parlamentarista, o presidencialismo, com todas as suas características, inclusive o
mandato.
Esta posição da sociedade brasileira e do Estado brasileiro tem se refletido
inclusive na aç:ão internacional do Estado brasileiro. Recentemente, em 2012,
quando houve o impeachment do Presidente Fernando Lugo, do Paraguai, o Brasil e
os outros países do MERCOSUL deliberaram por afastar o Paraguai dos órgãos
daquela organização internacional, entendendo justamente que o processo de
impeachment havia sido conduzido à revelia da democracia. E esta decisão só foi
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Por isso, deve-se afastar inclusive aquela tese que de vez em quando ocorre
no sentido de que o impeachment poderia ser adotado como uma espécie de
instrumento análogo ao voto de desconfiança do parlamentarismo. Isso não cabe,
Srs. Ministros, porque, no parlamentarismo, ao voto de desconfiança pode se
suceder a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições. Por isso
não se pode aplicar um instrumento que é típico do parlamentarismo aqui no regime
presidencialista.
Estas considerações históricas e políticas, Sr. Presidente, nos levam, então ,
para finalizar, a defender, em nome dos estudantes brasileiros, que haja muita
cautela no sentido da preservação de regras que assegurem como princípio geral a
diretriz da preservação do mandato presidencial, de tal maneira que o processo de
impeachment só possa decorrer da observância de regras que, em primeiro lugar,

garantam a plenitude do direito de defesa e do contraditório. Toda deliberação em
sede de processo de impeachment, seja monocrática, seja de órgão de comissão,
seja de plenário de uma das Casas do Parlamento, deve ser precedida do direito de
manifestação do Presidente da República.
E o segundo critério que nos parece importante, para finalizar, Sr. Presidente,

é o critério de que o quórum de dois terços prevaleça em todas as manifestações
plenárias na Câmara e no Senado, nas deliberações do Plenário. O quórum
qualificado não é uma mera tecnicalidade. Na democracia representativa, ele
expressa o grau de adesão social que se dá a determinada decisão. Se o quórum de
dois terços foi aquele estabelecido para o processo de impeachment, que ele seja
observado em todas as etapas do rito desse processo, como garantia da
estabilidade das nossas instituições.
É essa a contribuição que, respeitosamente, a União Nacional dos Estudantes
traz aos senhores neste momento de deliberação tão importante da vida brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço ao Dr.
Pedro Dallari e passo a palavra agora ao eminente Procurador-Geral da República,
Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, que terá até 15 minutos.
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)t.-~:10 SR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS - Exmo. Sr. Presidente,
'
Exmo. Sr. Relator, eminentes Ministros, ouvi com atenção tudo quanto foi dito da
tribuna.
O Ministério Público tem um alentado parecer escrito oferecido, que já é de
conhecimento público. Então, vou me limitar aqui a citar, telegraficamente, os
·tópicos das conclusões contidas no parecer.
O primeiro deles é que cabe sim ao Judiciário definir quais as regras da Lei n°

1.079, que datam de 1950 e foram recepcionadas pela Constituição de 1988.
A segunda conclusão é que não há inconstitucionalidade em o art. 38 da Lei
n° 1.079 prever que cabe aos Regimentos lntemos do Legislativo reger o
funcionamento interna corporis destes órgãos, entretanto desde que não conflitem
com a Constituição de 1988 nem com o texto da própria Lei n° 1.079, naquilo que
houver sido recepcionado, sob pena de violação dos arts. 22, inciso I , e 85,
parágrafo único, da Constituição da República.
Não se exige resposta preliminar do Presidente da República antes da
admissibilidade da denúncia por parte do Presidente da Câmara dos Deputados. A
ampla defesa é garantida efetivamente nas fases posteriores.
Por força do art. 58, § 1°, da Constituição da República, a indicação de
candidatos à Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve ser feita pelos
representantes dos blocos parlamentares, assegurada a participação de todos os
partidos, sem admitir-se candidatura avulsa.
Por força dos princípios republicanos da publicidade e da democracia
participativa, não cabem votações secretas no processamento do Presidente da
República por eventual crime de responsabilidade.
Para a garantia do princípio da ampla defesa, a manifestação do Presidente
da República nesse processo deve ocorrer em último lugar em todas as suas fases.
Compete ao Senado da República instaurar processo por crime de
responsabilidade imputado ao Presidente da República (Constituição Federal, art.
52, inciso 1), por maioria simples dos membros do Senado (Constituição da
República, art. 47). Nesse momento é que ocorre o afastamento do Presidente das
suas funções. (art. 86, § 1°, inciso 11 , da Constituição da República)
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Não cabe, em controle concentrado de constitucionalidade, aferir ocorrênc1 >~;et..,

de suspeição ou impedimento do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou de outro Parlamentar para funcionar em processo de impedimento.
São essas as conclusões constantes do parecer, como já disse, ofertado por
escrito e de conhecimento público. Então, em nome do principio da brevidade deste
importante julgamento na Corte Suprema, esta é a manifestação reiterada do
Ministério Público Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a V.Exa.,
sobretudo, a objetividade com que se houve.
Eu agora devolvo a palavra ao eminente Relator, para que profira o seu voto.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Sr. Presidente, eminentes p:ares,
permito-me inicialmente saudar os ilustres advogados que ocuparam a tribuna,
trazendo relevantes contribuições ao desato jurídico desta matéria.
Também me permito dizer preambularmente, Sr. Presidente, que trago uma
proposta de enfrentamento da questão a este colegiado e, em nome do princípio da
colegialidade, uma proposta para debate e deliberação, para que se encontre, com a
segurança jurídica necessária, o melhor caminho no enfrentamento de temas de tão
elevada seriedade e também gravidade.
A primeira parte do voto, Sr. Presidente, diz respeito ao conjunto das
preliminares. Como se pôde haurir do nosso relatório e das sustentações orais, há
posta em questão a adequação, bem como o cabimento de arguição de
descumprimento de preceito fundamental para o debate desta matéria. E, portanto,
por razões não apenas técnicas, mas também de cronologia lógica, enfrentarei,
antes de tudo, esse conjunto de preliminares.
De algum modo, vai ser um pouco longo. Prometo ser menos longo. Difícil é
prometer ser breve numa matéria com tamanha relevância. Mas aqui e onde me for
possível farei a síntese, vez que o voto escrito já está sob os olhos de V.Exas.
Nesse sentido, quanto ao cabimento e adequação da presente arguição de
descumprimento de preceito fundamental, procuro sintetizar a minha posição
começando precisamente pelo fim, vale dizer, pela conclusão que tenho sobre este
tema. Nesta matéria, desde Jogo assento que voto pelo conhecimento da presente
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental -

ADPF. As alegações
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contrárias ao conhecimento da medida não são procedentes pelas seguintes

razões>~:f.

a seguir sumariadas: (i) a jurisprudência desta Corte é pacifica sobre competir ao
próprio Supremo Tribunal Federal o juízo sobre o que se deve compreender por
preceito

fundamental,

mediante

esforço

hermenêutica

que

identifique

"as

disposições essenciais para a preservação dos principias basilares dos preceitos
fundamentais de um determinado sistema" - estou citando aqui o julgamento de 27

de outubro de 2006, na Medida Cautelar em ADPF n° 33, julgada por este Pleno
(Relator: Ministro Gilmar Mendes); (ii) na presente hipótese é possível inferir violação
potencial, notadamente sobre o sistema de governo, a separação de poderes, a
soberania popular, o direito ao devido processo legislativo e as garantias
procedimentais no curso da apuração de crime de responsabilidade; (iii) ainda está
presente o requisito da subsidiariedade, pois, como dito na ADPF que citei, a 33, "a
existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, 'a
priori', a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em
virtude da feição marcadamente objeüva dessa ação"; (iv) ao contrário do que se

alega nas informações da Câmara dos Deputados, o objeto da presente arguição,
como esclarecido no relatório, é a Lei n° 1.079, de 1950, que dispõe sobre os crimes
de responsabilidade e foi promulgada sob a égide da Constituição da República de
1946. Trata-se, portanto, de um juizo de recepção sobre diploma legislativo anterior

à ordem constitucional atual e não da suposta tentativa de julgamento de
inconstitucionalidade dos Regimentos Internos das Casas do Congresso Nacional;
(v) ainda considero que as medidas cautelares incidentais que tratam da eleição da
Comissão Especial guardam pertinência com a potencial recepção do art. 19 da Lei
n° 1.079, de 1950, pela Constituição da República de 1988, sobretudo no tocante à
expressão -

entre aspas -

"comissão especial eleita"; (vi) ainda que assim não

fosse, as noções de instrumentalidade das formas e de economia processual
recomendam considerar as Petições n°s 64.212 e 64.216, ambas de 2015, como
aditamento à peça inicial, tendo em vista a viabilidade do ajuizamento de uma nova
arguição incidental ante a relevância da controvérsia constitucional em discussão portanto, aqui também estou rechaçando a preliminar na não arguição, à luz da
primeira formulação da inicial, do tema que veio na medida cautelar incidental; (vii)
por fim, o tema referente ao impeachment presidencial é da mais alta magnitude
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jurídico-política, de maneira a revelar a imperatividade de um diálogo in
entre o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião das regras da
democracia constitucional, e os demais Poderes da República, aqui, por intermédio
da prestação da jurisdição constitucional em processo objetivo.
Isso significa que estou rechaçando todas as preliminares suscitadas,
admitindo, portanto, o cabimento da ADPF na matéria. Estou a citar, em abono a
esta perspectiva que adoto, a questáo de ordem na ADPF n° 1, de relataria do
Ministro Néri da Silveira, julgada em 7 de novembro de 2003, como também cito aqui
no voto, em algumas páginas, doutrina e jurisprudência.
Há também o julgamento na ADPF 127, da relataria do eminente Ministro
Teori Zavascki, onde se assentou a arguição de descumprimento de preceito
fundamental. Foi concebida pela Lei n° 9.882, de 1999, para servir como instrumento
de

integração

entre

os

modelos

difuso

e

concentrado

de

controle

da

constitucionalidade, viabilizando que atos estatais antes insuscetíveis de apreciação
direta pelo Supremo Tribunal Federal, tais como normas pré-constitucionais ou
mesmo decisões atentatórias a cláusulas fundamentais da ordem constitucional,
viessem a figurar como objeto de controle em processo objetivo. É o que S.Exa.
assentou nessa ADPF.
E, além disso, cito também a obra especificamente sobre esse tema no livro
de Direitos Fundamentais e Jwisdição Constitucional, escrito por Leonardo Augusto
de Andrade Barbosa, sobre a adequação da ADPF para fins de controle do devido
processo legislativo. Deixo de fazer a leitura da citação, mas ela também
fundamenta as demais sustentações que faço desse cabimento, somando-se às
lições doutrinárias de André Ramos Tavares, na sua obra sobre Tratado da Arguição
de Preceito Fundamental.

Por isso, Sr. Presidente, nesta matéria, parece-me cabível rechaçar a
alegação da Câmara dos Deputados, no bojo de informações prestadas em
atendimento à decisão concessiva da medida liminar por mim deferida em 8 de
dezembro de 2015, no sentido de que -

abre aspas -

"as modalidade de votação

secreta ou ostensiva na eleição da Comissão Especial em referência e as espécies
de candidaturas por indicação dos Líderes ou avulsa não foram objeto de arguição
do descumprimento de preceito fundamental" -

fecha aspas. E faço esse rechaço
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por dois motivos: a medida cautelar incidental se fundamentou na potencia >h-<t
recepção do art. 19 da Lei n° 1.950 pela Constituição Federal de 1988, sobretudo no
tocante à expressão "Comissão Especial eleita", de modo que não ocorreu atuação
extra petita na espécie. Por outro lado, o art. 1°, parágrafo único, inciso I, da Lei n°
9.882, de 1999, prevê arguição incidental diante do pressuposto específico da
relevância, da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, o que é patente
na situação fático-normativa que propiciou a decisão interlocutória supracitada.
Transcrevo aqui a lição do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, nosso
eminente colega nesta Corte, que está na obra O Controle de Constitucionalidade do
Direito Brasileiro. Tomo a liberdade de citar, de S.Exa. :
"Embora a motivação imediata de quaisquer dos
legitimados possa
especifica,

ser a eventual tutela de uma situação

deverá ele demonstrar ser relevante

a

controvérsia constitucional em discussão. Será relevante

a controvérsia quando o seu deslinde tiver uma
repercussão geral que transcenda o interesse das parles
em litlgio, seja pela existência de um número expressivo
de

processos

análogos,

seja

pela

gravidade

ou

fundamentalidade da tese em discussão, por seu alcance
político, econômico, social e ético. "

É o caso, em meu modo de ver.
Portanto, parece-me equivocada a conclusão de inutilidade na espécie do uso
do instrumento de controle concentrado de constitucionalidade para realizar um
cotejo analitico entre a lei impugnada e a normatividade constitucional moderna.
Diante do exposto, Sr. Presidente, na preliminar, em juízo de admissibilidade,
conheço integralmente da presente arguição de descumprimento de preceito
fundamental e agora passo, então, ao exame do mérito da respectiva ADPF.
No mérito, principio pelo Regime de Responsabilidade do Presidente da
República. Nessa matéria, permito-me, apenas por brevidade, apresentar ao início
uma síntese dessa parte do voto. Nessa síntese, acentuo o seguinte:
"Como

premissa

da

análise

dos

pedidos

formulados na presente ADPF, indico premissas

a
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da República, o que implica a análise da natureza jurídica
do instituto do impeachment, assentando que: (i) decorre
do regime republicano e democrático a possibilidade de
responsabilização do mandatário máximo da Nação; (ii) é
no preceito fundamental da relação entre os poderes que
se deve buscar a natureza jurídica do impeachment,
definido como um modo de se exercer o controle
republicano do Poder Executivo; (iii) a exigência de lei
específica de um lado e as garantias processuais de outro
permitem configurá-lo como modalidade limitada de
controle, na medida em que, sendo a República um fim
comum, ambos os poderes devem a ele dirigir-se; (iv) o
limite, por sua vez, decorre do fato de que não se pode,

sob o pretexto de controle, desnaturar a separação de
poderes; (v) não se pode identificar o insütuto do
impeachment, próprio dos regimes presidencialistas, com

a

moção

de

desconfiança,

propna

dos

regimes

parlamentaristas; (vi) o regime presidencialista, mais
rígido do que o regime parlamentarista sobre as causas
de responsabilização do Chefe do Poder Executivo, adota
tipificação

jurídico-política

dos

crimes

de

responsabilidade; (víi) ainda assim, é de natureza jurídicopolítica o julgamento constitucionalmente atribuído ao
Parlamento; (viii) a opção constitucional por um sistema
de govemo presidencialista impõe que se interprete o
instituto do impeachment tanto sob o prisma dos direitos e
garantias individuais do ocupante de cargo público,
quanto pela reserva de estrita legalidade, corolário para a
harmoniosa relação entre os poderes; (ix) ao Supremo
Tribunal Federal compete o controle da estrita legalidade
procedimental

do

processo

de

impeachment,
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assegurando que o jufzo jurídico-político de
Parlamento, passível de controle judicial apenas e tão
somente

para

amparar as

garantias judiciais

do

contraditório e ampla defesa, se desenvolva dentro dos
estritos limites do devido processo legal."
A partir desse resumo, Sr. Presidente e eminentes colegas, trato de um
conjunto de reflexões sobre a tipificação dos crimes de responsabilidade, sobre o
principio republicano e sobre o sistema de governo, a relação entre os Poderes,
estabelecendo, portanto, um conjunto de premissas que assentam as conclusões
que, mais adiante, levarei em conta.
Nessa perspectivõ ela responsabilização, estou tomando, de11tre outros, como
paradigma o voto do eminente Ministro Celso de Mello, na Reclamação n° 2.138,
julgada em 18 de abril de 2008, e também um conjunto de lições doutrinárias que
aqui estou a citar -

e nessa parte me permito não reproduzir, vez que o voto já é

longo. São lições que sustentam as conclusões que adiante irei expor, as obras de
Celso Antônio Bandeira de Mello sobre Curso de Direito Administrativo, que se
refere aos freios e contrapesos entre os Poderes nas formas de accountability tanto
horizontal quanto vertical, e aqui exponho esses conceitos.
Apanho também a clássica definição de Alfred Stepan e Cindy Skach sobre o
regime presidencialista na obra Constitutional Frameworks and Democratic
Consolidation e traduzo aqui, portanto, essa lição ao lado da contribuição que
também colhi de Juan Linz sobre Presidential or Parliamentary Democracy e trago,
portanto, à colação essas lições para concluir.
Nesse ponto, se é verdade que o impeachment, nos estritos limites da
controvérsia posta nos autos e desde que observadas as regras constitucionais, tem
o condão de ser um dos mecanismos capazes de corrigir distorções não
republicanas, é preciso que o Supremo Tribunal Federal zele para que as regras de
delimitação do exercício de controle do Poder Executivo não acabem por impedi-lo
de realizar sua missão constitucional.
No que tange à aplicação desse preceito por esta Corte, nas raras
oportunidades em que o tema relativo aos crimes de responsabilidade do Presidente
da República foi objeto de deliberação, intensos debates foram feitos em torno da
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Conquanto, como visto, um argumento decorra do outro, é possível afirmar que, na
síntese do voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence, no MS 20.941 publicado o julgamento em 31 de agosto de 1992 - , o Tribunal reconheceu que a
natureza política do impeachment não retira do Poder Judiciário o controle sobre a
regularidade processual do instituto.
A propósito, nesta linha, estou citando o saudoso Ministro Paulo Brossard,
que, na sua obra clássica O lmpeachment -

Aspectos da responsabilidade política

do Presidente da República, assentou o seguinte:

"O impeachment tem feição polftica, não se origina
senão de causas políticas, objetiva resultados polfticos, é
instaurado sob considerações de ordem política e julgado
segundo critérios políticos -

julgamento que não exclui,

antes supõe, é óbvio, a adoção de critérios jurídicos. "
Nesses debates, da pesquisa que fiz, prevaleceu, ao longo dos precedentes
que se sucederam, a tese sustentada pelo eminente Ministro Aldir Passarinho", na
seguinte dicção- cito:
"Embora

seja, por certo, o impeachment medida

predominantemente politica, não podem ser exclufdos da
apreciação do Poder Judiciário os atos que tendam à
apuração dos crimes de responsabilidade que lhe dão
causa, que devem encontrar-se vinculados estritamente

às

normas

constitucionais

ou

legais

de

natureza

procedimental, não lhe cabendo, porém, interferir nos
critérios do poder discricionário quanto à oportunidade ou
conveniência de tal apuração, nem adentrar no mérito de
julgamentos que a Constituição Federal limita à exclusiva
competência

do

Senado

Federal,

como

resulta

exatamente daquela fixada no inciso I do art. 52 da
Constituição

Federal

no

tocante

aos

crimes

de

responsabilidade atribuídos ao Presidente ou ao VicePresidente e

aos Ministros de Estado, havendo conexão,

44

-

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ

após a autorização da Câmara dos Deputados,
privativamente (art. 51, I, CF)."

Continuo dizendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
conquanto de difícil síntese neste ponto, parece apontar para a fórmula conciliatória
invocada pelo Ministro Brossard". Disse ele:
"(...) é diffcil indicar o rumo, a nota dominante da
doutrina, da jurispmdência e da legislação ( ...). A fórmula
que o tentasse teria de conciliar as posições mais
antagônicas e contraditórias, para dizer mais ou menos
assim: o processo pofltico não é puramente criminal, mas
marcadamente judicial, portanto, misto."

É a afirmação do saudoso Ministro Paulo Brossard.
A doutrina costuma, ainda, indicar que decorrem do principio republicano as
regras de responsabilização do Presidente da República (... ). E, assim, por meio
dessa inflexão, sustenta-se a diferenciação entre os crimes de responsabilidade e os
crimes comuns. Esse debate também teve lugar no âmbito deste Supremo Tribunal
Federal, na PET 1.365, em questão de ordem, Relator Ministro Néri da Silveira,
publicado o julgamento em 23 de março de 2001.
Digo então: em síntese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até
aqui delineada sob uma perspectiva sistemático-conceitual, assentou- e aqui, Sr.
Presidente, concluo o item sobre a natureza jurídica do impeachment -

que a

natureza do processo de impeachment é jurídico-política, passível de controle
judicial apenas e tão somente para amparar as garantias judiciais do contraditório e
do devido processo legal. Além disso, assentou também que o instituto é compatível
com a Constituição e concretiza o princípio republicano, exigindo dos agentes
politicos responsabilidade civil e politica pelos atos que praticam no exercício de
poder.
Passo agora, Sr. Presidente, a examinar um outro ponto suscitado, que diz
respeito á exigência de lei específica.

Como se sabe, trata-se aqui de debater a Lei

n° 1.079, de 1950. E começo também expondo uma conclusão nesse tópico.
Parece-me não haver dúvida quanto á recepção dos aspectos materiais da lei
de 1950 pela Constituição de 1988. Quanto aos seus aspectos processuais, no
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entanto, tendo em vista as modificações em relação ao papel da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal no processo de impeachment, da Constituição de

1988, em relação às ordens jurfdicas anteriores, é preciso realizar sua leitura à luz
dos mandamentos constitucionais.
Assim, o sistema processual de impeachment está hoje previsto na
imbricação entre a Constituição e a Lei n° 1.079, de 1950, que dão as linhas mestras
e estruturantes a serem seguidas.
Esta é a sintese inicial.
Aqui eu trato, Sr. Presidente, do art. 85 da Constituição de 1988, em que
estão tipificados os crimes de responsabilidades, e refiro-me a que as Constituições
brasileiras anteriores à de 1988 também previam a exigência de lei especial quando
se referiam a crimes de responsabilidade. Isso está na Constituição de 1967 e na de

1946.
Ou seja, os crimes de responsabilidade não apenas devem ser previstos em

lei, mas em lei especial, vale dizer, que trate exclusiva e especificamente desse
tema, qual seja, previsão dos crimes de responsabilidade e suas normas de
processamento e julgamento, dada a importância e gravidade da matéria.
Para rememorar, promulgada a Constituição de 1946, pouco tempo depois, foi
editada a Lei n° 1.079, em 1950. Advindas a Constituição de 1967 e a Emenda à
Constituição em 1969 e, 27 anos atrás, levada a efeito a promulgação da
Constituição da República, em 1988, o Congresso Nacional até hoje ainda não
editou

nova

lei

especial

que

trate

pormenorizadamente dos

crimes

de

responsabilidade e suas normas de processamento e julgamento.
Mesmo após o pedido de impeachment do então Presidente José Sarney, em

1989, e após o impeachment do ex-Presidente Fernando Collor, em 1992, não foi
até agora editada lei especial que trate do referido instituto.
Assim, retomando o tema, a partir das normas constitucionais vigentes, a
redação do art. 85, que mencionei, enceta muito nitidamente um mandado de
criminalização, ainda que peculiar, dada a natureza das sanções cominadas pelo
texto constitucional, daquilo que denomina "crimes de responsabilidade" do
Presidente da República.
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É por isso que se gravou no texto constitucional que esses crimes "ser/ v.!i30
definidos em lei especial, que estabelecerá as regras de processo e julgamento".
Está-se aqui, portanto, diante de nítida reserva de lei em sentido estrito, tanto
no que se refere aos aspectos materiais -

vale dizer, definição da condutas que

serão consideradas crime de responsabilidade -, quanto aos aspectos processuais,
isto é, processo e julgamento.
Destaque-se que, em relação aos aspectos processuais, a expressão
"processo e julgamento", presente no parágrafo único do art. 85 da Constituição
vigente, deve ser interpretada de tal forma a incluir necessariamente a etapa
preliminar constitutiva do processo em si, qual seja, o juizo autorizativo a ser levado
a efeito pela Câmara dos Deputados, nos termos do caput do art. 86 da Constituição
da República vigente. O processamento em si como condição necessária ao
julgamento será então realizado pelo Senado Federal, nos termos do caput do art.

52 da Constituição. Vale dizer, quando a Constituição se refere à exigência de lei
específica, está a ordenar previsão de lei que defina os crimes de responsabilidade,
seu processamento, incluindo ai a fase autorizativa, e julgamento.
Essa interpretação, incluindo a fase autorizativa na reserva de lei, também é
corroborada pelo comando constitucional que reconhece como necessária a
instauração do processo pelo Senado após a autorização da Câmara dos
Deputados.
Cito aqui o voto do Ministro Carlos Velloso no MS 21.623 e o do Ministro
Sepúlveda Pertence no MS 21.639 nesta direção. E, neste tópico, seguindo para o
arremate deste aspecto especifico da lei, concluo este ponto dizendo: não é
posslvel, assim, a normatização dos crimes de responsabilidade e das regras
processuais para sua apuração e julgamento mediante espécies normativas diversas
da lei em sentido estrito, tais como as Resoluções ou até o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Sepúlveda Pertence em seu voto no
MS 21 .564. Disse S.Exa.:
"Vejo no art. 85, parágrafo único, uma reserva legal
plena do significado político de garantia do 'due process'
no mecanismo do impeachment: ela traduz uma recusa
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dos sucessivos constituintes brasileiros à concentração,
concentração

satânica,

nas

Casas

do

Congresso

Nacional, do poder de julgar no mérito, que é seu e
exclusivamente seu, com o de editar e alterar a seu
talante a única garantia do acusado, que são as regras do
jogo, as quais, se relegadas à alçada regimental, em
princípio, são de interpretação e aplicação conclusivas
pela mesma Casa que julga e pela mesma Casa que, não

fosse a reseNa da matéria à lei -

solitariamente, sem

dependência, sequer da sanção, nem o risco do veto - ,
poderia elaborar e alterar, ao sabor da conjuntura. as
regras do processo de impeachment."

De outro lado, como já decidido por esta Suprema Corte (MS 21.564), não há
dúvida quanto à recepção dos aspectos materiais da Lei n° 1.079, de 1950, pela

Constituição de 1988. Quanto aos seus aspectos processuais, no entanto, tendo em
vista as modificações em relação ao papel da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal no processo de impeachment em relação às ordens jurídicas anteriores, é
preciso realizar sua leitura à luz dos mandamentos constitucionais, o que legitima
mais não poder ao papel deste Supremo Tribunal Federal, que está, precisamente
no dia de hoje, exercendo o cerne de suas funções.
Com isso, concluo este ponto afirmando, no tocante à questão da legislação,
que o sistema processual do impeachment está hoje previsto na imbricação entre a
Constituição e a Lei n° 1.079. A partir daí, seguem-se suas linhas mestras e
estruturantes.
O ponto a seguir é uma consequência do que acabo de dizer, ou seja, se há
recepção material da Lei n° 1.079, cumpre fazer agora a filtragem da lei à luz da
Constituição da República Federativa do Brasil e da Convenção Americana dos
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
Nesse passo, cumpre avançar no sentido de fixar, em resumo, o seguinte
posicionamento que aqui proponho a este Colegiado: não cabe ao Supremo Tribunal
Federal editar normatização sobre a matéria; sob o pálio da autocontenção, é
apenas de filtragem constitucional que aqui se cogita, isto é, incidência plena da
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É certo que não se pode sucumbir a argumentos puramente formalistas que
impeçam a tutela do direito constitucional material em jogo sob a alegação de
supostos vazios normativos. Bem por isso, cabe a este Supremo Tribunal Federal
julgar a recepção do arcabouço normativo processual infraconstitucional da Lei n°
1.079, de 1950, e fazer a sua leitura à luz da Constituição de modo a permitir que,
mediante processo hígido e constitucionalmente adequado, possa-se buscar a tutela
do direito material.
Ressalto mais uma vez, todavia, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal
editar normatização sobre a matéria. E aqui nem de longe se propõe edição
normativa. Ao contrário- como disse e repito -, é de filtragem constitucional o que
se cogita. Sobre o conceito de filtragem constitucional, Sr. Presidente, estou citando
a obra paradigmática, o trabalho acadêmico multicitado no Brasil, do Prof. Paulo
Ricardo Schier- Filtragem Constitucional: construindo uma nova dogmática jurídica
- , para dizer dessa técnica e do seu cabimento.
Também se coloca nessa perspectiva não apenas o exame perante a
Constituição Federal, mas também a compatibilidade da Lei n° 1.079, de 1950, com
a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
promulgada pelo Decreto n° 678, de 1992, e, portanto, incorporada ao nosso
ordenamento jurídico.
Aqui estou a destacar a art. 8° da referida Convenção, que trata das garantias
judiciais. São cinco itens deste art. 8° da Convenção. Leio o primeiro:

"1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com
as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por

um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de
qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na
determinação de seus direitos e obrigações de caráter
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza."
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Por último, nesse art. 8°, que tem vários itens, o item 5 diz: "5. O processo

penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da
justiça."
Nesta seara deste direito transnacional incidente entre nós, calha aqui citar o
entendimento firmado pela Corte lnteramerícana de Direitos Humanos, no caso
Tribunal Constitucional versus Peru (sentença de 31 de janeiro de 2001), pelo qual
essas garantias do art.
judiciais, mas a todo

ao

da Convenção se aplicam não apenas aos processos

e qualquer procedimento sancionatório promovido pelo Estado

por meio de órgãos que exerçam funções de caráter materialmente jurisdicional.
No referido caso, discutiu-se justamente

a incidência das garantias do art.

ao

no processo e julgamento de impeachment de juizes da Corte Constitucional do
Peru. A Corte lnteramericana de Direitos Humanos chegou à conclusão de que,
apesar do procedimento de impeachment não ser judicial, também a ele deveriam se
aplicar as garantias do art. 8° para que também ele fosse o resultado de um justo

e

devido processo legal.
Esse entendimento foi aplicado ao caso Baena Ricardo e outros versus
Panamá (sentença de 2 fevereiro de 2001 ), que tratou sobre a demissão arbitrária
de servidores públicos e dirigentes sindicais e o direito deles de terem respeitadas
em seus processos administrativos as garantias previstas nesse mesmo art. 8° da
Convenção Americana de Direitos Humanos.
Em conclusão quanto a este tema, o nosso voto, portanto, sustenta a
filtragem constitucional, seguindo o disposto no art. 8° da Convenção Americana de
Direitos Humanos. Por isso, o procedimento de impeachment de Presidente da
República deve respeitar as garantias judiciais previstas na Constituição Federal e
na Convenção Americana de Direitos Humanos.
Dito isso, passo a examinar, no caso, o devido processo legal e o processo de
responsabilízação jurídico-política.
Transcorridos os passos até aqui desenvolvidos em relação à incidência, na
espécie, do devido processo legal e da responsabílização juridíco-politíca, cumpre
assentar o seguinte: atribuí-se hoje ao processo mais do que a singela tarefa de
servir como instrumento de provimento final. Deve ser compreendido como meio de
concretização dos ideais democráticos, cuja materíalizaçao passa. necessariamente,
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constitucionais dos litigantes; e no caso, na sistemática questionada, há uma cisão
quanto à responsabilização jurídico-política do Presidente da República. Vale dizer,
a Câmara dos Deputados julga a admissibilidade da denúncia para fins de
processamento, e o Senado é encarregado do processo e julgamento do Presidente.
Assim, é possível dizer que se parta do que assegura a Constituição da
República no inciso LIV do art. 5°:

''Art. 5°................... ............................................ .
L/V - Ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal."

Notadamente no âmbito sancionador, o processo não se presta a ser simples
instrumento da produção de um édito condenatório. O seu principal escopo reside na
limitação e no condicionamento da coerção estatal. Ou seja, a exigência de
processo (nu/la poena sine judicio), no contexto constitucional atual, ao invés de
ferramenta direcionada à condenação, exerce função atinente à salvaguarda dos
direitos ligados ao respeito às regras associadas à construção da solução de dada
controvérsia.
Assim sendo, a lógica tradicional, em que se atribui ao processo a singela
tarefa de servir como instrumento do provimento final, deve ser compreendida,
portanto, como materialização das garantias constitucionais dos litigantes. Essas
garantias foram reconhecidas em voto da lavra do Ministro Celso de Mello, no
Habeas Corpus 73.338, julgado em 13 de agosto de 1996, perante a Primeira
Turma, onde S.Exa. assentou, permitam-me ler um trecho:
"O processo

penal condenatório

não é

um

instrumento do arbftrio do Estado. Ele representa, antes,
um poderoso meio de contenção e de delimitação dos
poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da
persecução penal. (.. .) A própria exigência de processo
judicial representa poderoso fator de inibição de arbítrio
estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. "

Cito a proposta na obra Direito e Razão, a lição de Luigi Ferrajoli. O que
distingue, segundo ele, o processo da barbárie "é o fato de que o processo
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persegue, em coerência com a dúplice função preventiva do direito penal, duas
diferentes finalidades: a punição dos culpados juntamente com a tutela dos
inocentes". É a citação que faço do mestre italiano.
Cito aqui doutrina brasileira, tratando, portanto, do processo como garantia
dos direitos e limitação ao exercício de poder, como também o pensamento de
Robert Alexy, que estabelece nessa seara a conexão entre direitos fundamentais,
organização e procedimento. E digo que, no cenário jurídico-político, a Constituição
brasileira consagrou a necessidade de processamento ao conferir essa atribuição ao
Senado Federal quanto aos crimes de responsabilidade imputados ao Presidente da
República.
Portanto, nesta medida há uma exigência que deve ser lida à luz da vedação
do abuso de poder e à luz das garantias processuais constitucionais, assinalando-se
que o processo funciona como instrumento a subtrair a possibilidade de que o Chefe
do Poder Executivo seja submetido a julgamento arbitrário, que é uma garantia

constitucional corolário da cláusula do due process of law, a ser assegurada aos
acusados em geral.
A Constituição, ao prever a necessidade de processo, certamente pretendeu
assegurar o devido processo legal aos agentes submetidos ao regime de
responsabilização política. Sendo assim, embora o Presidente da República esteja
sujeito a convencimentos políticos marcados por larga discricionariedade, essa
característica substancial do processo não retira do acusado suas prerrogativas
formais do devido processo legal.
Como assentou o Prof. Nereu José Giacomolli, o processo devido insere-se
na observância de todas as regras legais, constitucionais e convencionais
adequadas ao Estado de Direito, independentemente do direito material violado e do
modelo de processo de determinado país.
Digo eu, portanto, que cumpre ressaltar, à luz dessa ideia do processo
devido, que o grau de ampla defesa varia de acordo com a consequência jurídica
dos fatos imputados. Vale dizer, debates associados a direitos disponíveis, por
exemplo, contentam-se, em regra, com a simples oportunidade de defesa. Ações
que almejam atingir o direito de locomoção, contudo, por exemplo, submetem-se, a
uma outra intensidade de garantia. Inclusive, dentro do sistema penal, verifica-se
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distinção procedimental traçada a partir da pena cominada, como estatui o art.
do Código de Processo Penal, dizendo:
"Art. 394. O procedimento será comum ou especial.

§ 1° O procedimento comum será ordinário,
sumári'o ou sumaríssimo:"

Os seus incisos explicitam os tipos de procedimentos, à luz: ord inário, sanção
máxima cominada igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade;
sumário, inferior a 4 anos; sumaríssimo, infrações de menor potencial ofensivo.
Nota-se, portanto, que a extensão da amplitude da defesa guarda íntima
pertinência com a intensidade de interferência na esfera jurídica do sujeito
processual. Nessa mesma lógica, no caso de infração polític3 praticada pelo
Presidente da República, tem-se que as garantias processuais devem ser
asseguradas de acordo com a magnitude dos efeitos decorrentes do processo de
impeachment.

Com efeito, a imposição de perda do cargo de agente político eleito
democraticamente, segundo agendas políticas fruto de escolha de uma maioria,
constitui ato de gravidade inquestionável. É nesse contexto que se definem os meios
inerentes ao exercicio da defesa em sua amplitude.
Além das consequências de interesse público, anote-se que a condenação
poderá resultar na pena acessória de inabilitação para o exercício de qualquer
função pública.
Diante desse cenário, é natural que se reconheça que o processo que poderá
culminar na perda do cargo do Presidente da República seja permeado por garantias
processuais idôneas a fazer frente ao possível resultado extremo. Disso resulta que
a cláusula do devido processo legal, na hipótese, é compreendida em grau
extremamente intenso.
Cumpre esclarecer que, grosso modo, processo é uma atividade direcionada
a um fim. Na sistemática questionada, nota-se, então, que este fim supõe uma
atividade cindida, vale dizer e repetir: a Câmara dos Deputados julga a
admissibilidade da denúncia e o Senado processa e julga. Isso está nos arts. 51 e
52 da Constituição:
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"Art. 51. Compete privativamente à Câmara
Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra

o Presidente e o Vice-

Presidente da República e os Ministros de Estado;
Art.

Compete privativamente

52.

ao

Senado

Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o VicePresidente

da

República

nos

crimes

de

responsabilidade ... "
Prossegue o inciso referindo-se a Ministros de Estado e aos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Sendo assim , a Câmara pratica atos direcionados à autorização ou não, e o
Senado atos dirigidos ao julgamento. Ao atribuir à Câmara dos Deputados a
competência para autorização do processamento do Presidente da República, e
diante da colegialidade que caracteriza os processos decisórios naquela Casa, temse que a Constituição outorgou à Câmara, ao menos implicitamente, os chamados
implied powers, aptidão para instauração de processo voltado à autorização, ou não,
do processamento do Presidente da República. Não se imagina que a Câmara tome
uma decisão dessa natureza sem levar a efeito um procedimento que, pelo
gravame, deva ser acobertado pelo manto do contraditório. A propósito, a própria Lei
n° 1.079, de 1950, prevê contraditório na etapa desenvolvida no âmbito da Câmara
dos Deputados -

contestação, direito à produção de provas, etc. -, providência

que, obviamente, não ofende a Constituição.
Considerando, então, que não compete à Câmara julgar o Presidente da
República, forçosa é a conclusão de que existem, em verdade, dois processos: um
deles, cuja finalidade é a aferição da admissão da denúncia para fins de
processamento;

outro,

em

que

se

deflagra

o

processo

que

busca

a

responsabilização e se ultima o julgamento. Os interessados, objetos e objetivos são
distintos; daí que, embora inter-relacionados, formam-se processos diversos.
No processo desenvolvido na Câmara, há previsão de um juizo de
admissibilidade interno, compreendido de acordo com as atribuições da referida
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Casa Legislativa. Averigua-se, nesse âmbito, a viabilidade da acusação para fins 'Mâ•.i';;:;:;;l;~~"/
deliberação conclusiva pelo Plenário, cujo resultado positivo, como visto, é o
processamento do Presidente da República pelo Senado Federal.
Essas premissas são necessárias para que se compreenda a exata dimensão
das deliberações e decisões, suas possíveis consequências e garantias processuais
aplicáveis. O devido processo legal, em ambas as relações instauradas (tanto na
Câmara quanto no Senado), com inclusão de ampla defesa e contraditório em
intensidade compatível com a natureza dos processos e suas consequências
potenciais, calcado nas regras traçadas na Constituição e em normas que observem
o bicameralismo, consubstancia o lastro processual essencial do impeachment.
Como decorrência dessas premissas, é coerente propiciar, como postulado
na petição inicial, a participação do acusado após a atividade acusatória em toda
atividade probatória.
Examino agora, Sr. Presidente, a aplicação subsidiária dos Regimentos
Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que é outro tema posto
aqui em questão. Passa-se, então, ao exame da função normativa dos Regimentos
Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no processo e julgamento
de crime de responsabilidade imputado ao Chefe do Poder Executivo da União, à luz
do pedido "b", em sede cautelar, do Requerente, que diz em sua literalidade: "Seja
declarada a ilegitimidade constitucional (não recepção) das expressões 'regimentos
internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal', constantes do art. 38 da
Lei n° 1.079, de 1950".

Peço licença para resumir o entendimento sobre essa matéria que proponho
aos eminentes pares: os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, em meu modo de ver, possuem aplicação no rito do impeachment
naquilo que dizem respeito à auto-organização interna dos referidos órgãos
legislativos, mas não para a autorização, processamento e julgamento do
impeachment. Nessa ambivalência, não há, assim, violação à reserva de lei exigida

pelo art. 85 da Constituição de 1988.
Essa distinção, Sr. Presidente, entre a auto-organização e processamento e
julgamento do impeachment eu procuro no voto construir, através de um breve
escorço histórico, de natureza constitucional, principiando na Constituição do
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Constituição de 1934, à Constituição de 1937, ao fim do Estado Novo, à Constituição
de 1946.
Enfim, faço uma síntese até chegar à Constituição de 1988 e, em suma,
depreender, desse histórico que é possível fazer e da hermenêutica constitucional.
que é possível a ele dirigir, que a autonomia administrativa dos órgãos legislativos
se traduz na competência privativa de elaboração dos Regimentos Internos. E essa
autonomia é

positivamente valorada pelo poder constituinte

no curso do

constitucionalismo brasileiro, na qualidade de conditio sine qua non para a
concretização empírica do princípio da separação dos poderes.
Justamente nesse ponto, merece ser feito um discrímen no tocante à
aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Ou seja, assento como proposta ao colegiado que não é razoável,
em meu modo de ver, a declaração de não recepção integral das expressões

"regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal", inseridas no
âmbito do art. 38 da Lei impugnada.
Veja-se que o rito do impedimento presidencial, tal

como qualquer

procedimento levado a efeito nas Casas do Congresso Nacional, demanda para sua
viabilização prática uma série de atos administrativos logicamente concatenados na
forma da auto-organização respectiva, em homenagem à autonomia administrativa
inerente a um Poder republicano. Não há, assim, violação da legalidade nesse ponto
-como já disse - , exigível pelo parágrafo único do art. 85 da Constituição.
Conclui-se quanto a isso, Sr. Presidente, que aqui se deve adotar, na espécie
- é o que proponho-, a técnica da "interpretação conforme" o art. 38 da Lei 1.079,
de 1950, de maneira a consignar que a interpretação das expressões questionadas,
passível de guarida pela ordem constitucional contemporânea, resume-se na
seguinte assertiva: os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal somente possuem aplicação no rito do impeachment naquilo que dizem
respeito à auto-organização interna dos referidos órgãos legislativos, mas não para
a autorização, processamento e julgamento do impeachment, resguardando, assim,
o princípio da reserva de lei exigido pelo art. 85 da Constituição de 1988.
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Nessa etapa, Sr. Presidente, examino agora a questão do recebimento

Í!3t~

denúncia pela Câmara dos Deputados. Vencidas as etapas anteriores, calha
adentrar o tema do recebimento da denúncia pela Câmara dos Deputados. Antes de
expor os respectivos argumentos e a fundamentação que apresento, resumo aqui a
diretriz que proponho: o recebimento operado pelo Presidente da Câmara configura
juízo sumário da admissibilidade da denúncia para fins de deliberação colegiada, e
não há obrigatoriedade de defesa prévia a essa decisão. Como meio inerente ao
contraditório, deve ser assegurada ao acusado a oportunidade de manifestação
prévia à aprovação do parecer da Comissão Especial. No processo instaurado pela
Câmara, se o juizo positivo não importar autorização de processamento do
Presidente da República, trata-se de juízo de admissibilidade interno Havendo
autorização, a decisão resolve o mérito do processo instaurado na Câmara, com
admissão do processamento no âmbito do Senado Federal.
Adianto, portanto, desde logo, que a ausência de defesa prévia , nessa fase
preambular, a meu ver, não viola o devido processo legal, razão pela quai proponho
indeferir o pedido cautelar da letra "a".
A seguir, desenvolvo os argumentos da fundamentação, principiando pelos
requisitos da denúncia e pela natureza do recebimento realizado pelo Presidente da
Câmara dos Deputados.
Dispõe o art. 19 da Lei específica, materialmente acolhida, como já disse,
pela Constituição de 1988, art. 19 da Lei n° 1.079, de 1950:
"Arl.

19. Recebida a denúncia, será lida no

expediente da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial eleita, da qual parlicipem, observada a
respectiva proporção, representantes de todos os partidos
para opinar sobre a mesma."

A lei especifica, digo eu, silencia quanto à competência do recebimento da
denúncia, mas esclarece que se trata de providência a ser tomada antes da
formação da Comissão Especial. Nessa matéria, afeta de forma preponderante à
auto-organização da Câmara dos Deputados, embora com efeitos processuais
reflexos, é licito que se socorra ao Regimento Interno, que atribui essa tarefa ao
Presidente da Câmara dos Deputados.
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Recebida a denúncia e superados outros atos que serão analisados ai

0

!I

adiante, o Plenário concluirá se a denúncia será arquivada ou é apta à deliberação.
Portanto, a teor do juízo implementado pelo colegiado, a teor desse juízo, questionase a extensão e a natureza do recebimento empreendido pelo Presidente da
Câmara dos Deputados. A pergunta a ser respondida parece-me ser: é ato de mero
expediente ou há análise da admissibilidade das condições e pressupostos da
denúncia?
O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão, oportunidade em que
se concluiu que a tarefa atribuída ao Presidente da Câmara importa em juizo
preambular de admissibilidade a autorizar até mesmo sua rejeição por razões de
inépcia ou ausência de justa causa.
Aqui, estou citando, Sr. Presidente, julgado em voto de sua lavra no Mandado
de Segurança n° 30.672, de 15 de setembro de 2011 , em que V.Exa. assentou, na
linha da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte:

"A competência do Presidente da Câmara dos
Deputados e da

Mesa

do

Senado

Federal para

recebimento ou não de denúncia no processo de
'impeachment' não
meramente

se

restringe

burocrática,

a

uma

cabendo-lhes

admissão

inclusive

a

faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser
patentemente inepta ou despida de justa causa."
Há também, do Ministro Carlos Velloso, julgamento de 20 de agosto de 2002,
no Mandado de Segurança n° 23.885, em que S.Exa. assentou:
"Faz-se necessário reconhecer ao Presidente da
Câmara dos Deputados o poder de rejeitar a denúncia

quando desde Jogo se evidencie, por exemplo, ser a
acusação

abusiva,

leviana,

inepta,

formal

ou

substancialmente."
Também da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence sobre essa matéria, em
voto apresentado no julgamento de 9 de fevereiro de 1990, S.Exa. admitiu a rejeição
imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa.
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De minha parte, à luz dessas perspectivas jurisprudenciais, parece importa ) :;
enfatizar que o ato do Presidente da Câmara, embora acarrete o recebimento da
denúncia no contexto do processo instaurado no âmbito daquela Casa Legislativa,
não encerra, de forma definitiva, o juízo de admissibilidade da denúncia. Se a
denúncia for recebida pelo Presidente da Câmara dos Deputados, incumbirá ao
Plenário o juizo conclusivo quanto à viabilidade da denúncia.
Essa sistemática também guarda similitude com a lógica do processo penal
ordinário, em que o juiz recebe a denúncia e, à vista de defesa escrita, na fase
prevista no art. 397 do Código de Processo Penal, revisita a adequação da
acusação a justificar a produção de provas voltadas a formar o juízo de mérito. É por
isso que, embora não se reconheça a existência de dois recebimentos, parte da
doutrina trata de dupla admissibilidade da denúncia.
Cito aqui a lição de Rogerio Schietti Machado Cruz, que diz:
"Em suma, teria o juiz duas oportunidades de
verificar a admissibilidade da demanda: a primeira, de
modo

bem

superficial,

apoiado

tão

somente

nos

elementos constantes do inquérito policial ou das peças
de informação; a segunda, já em grau de cognição mais
vertical, mas ainda sumário, com suporte não apenas no
material colhido inquisitorialmente, mas também nas
alegações

e

nos

documentos

eventualmente

apresentados pela defesa técnica do denunciado, no
prazo que lhe foi disponibilizado por força do comando do
art. 396 do Código de Processo Penal.
O propósito parece ter sido

o de conferir maior grau

de proteção ao acusado contra acusações infundadas e
até temerárias, que, se não constituírem a regra, podem
ocorrer como fruto de açodamento, errônea interpretação
dos fatos apurados na investigação preliminar, ou quiçá
de distorcida concepção dos fins do processo penal. "

É o que o autor que estou a citar assenta.
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Continuo dizendo que,
Presidência deve ocorrer à luz da denúncia e das provas que a acompanham. Em
razão da natureza e da gravidade do processo, é também razoável, por evidente,
que esse juízo seja renovado pelo Plenário.
O traço distintivo entre o juizo de admissibilidade e o de mérito é simples. No
caso do processo instaurado pela Câmara, se o juizo positivo não importar em
autorização de processamento do Presidente da República, trata-se de juízo de
admissibilidade interno. Havendo autorização, a decisão resolve o mérito do
processo instaurado na Câmara, com admissão da denúncia para fins de
processamento no âmbito do Senado Federal.
Portanto, as disposições concernentes ao esmiuçamento do devido processo
legal podem, assim , ser validamente estabelecidas pela legislação específica .
Todavia, até mesmo em razão das garantias asseguradas em processamentos
ordinários aos acusados em geral, aplicáveis por analogia, seria desproporcional
subtrair do acusado a possibilidade de manifestação prévia à admissão final da
denúncia no processo instaurado pela Câmara. Diante da gravidade desse ato, é
imperioso que o acusado tenha oportunidade de se insurgir contra tal proceder e que
possa influenciar a tomada dessa decisão, forte no princípio do contraditório,
corolário do devido processo legal que, repito, tem larga aplicação na ambiência do
impeachment.

Nesse contexto -

e aqui concluo esse ponto - , como meio inerente ao

contraditório, deve ser assegurada ao acusado a oportunidade de manifestação
prévia à aprovação do parecer da Comissão Especial, oportunidade em que se
julgará, para fins do processo instaurado na Câmara, a admissão definitiva da
denúncia.
Passo agora à questão da defesa prévia ao recebimento operado pela
Câmara, a fim de assentar, Sr. Presidente, que, do meu ponto de vista, há no
recebimento operado pela Presidência da Câmara desnecessidade de defesa
prévia. E digo o seguinte: nessa linha, considerando que o recebimento operado
pelo Presidente da Câmara configura juízo sumário da admissibilidade da denúncia
para fins de deliberação colegiada, não há obrigatoriedade de defesa prévia a essa
decisão.
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Obviamente, a Lei n° 1.079 poderia tê-lo feito, reconhecendo que esse
~.-f'..~;:'ó"himento ,

embora sujeito à admissão colegiada, traduziria gravame suficiente a

justificar a oitiva prévia do acusado. Mas não o fez. A questão é: essa omissão viola
os parâmetros de controle afetos à Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental?
De fato, a instauração do processo de impeachment carrega prejuízo consigo.
E assim o é nas ações sancionatórias em geral. Não se reconhece, contudo , que a
exigência de defesa prévia ao recebimento da denúncia constitua derivação
necessária da cláusula do devido processo legal, na medida em que, reconhecido o
direito de manifestação anterior à aprovação do primeiro parecer proferido pela
Comissão Especial, há contraditório prévio à admissibilidade conclusiva. O devido
processo legal, nessa ótica, é respeitado.
No âmbito processual penal, por exemplo, isso é verificado em diversos
procedimentos que não asseguram a oitiva do acusado antes da instauração
processual. Nos procedimentos especiais em que há tratamento diverso, verit1ca-se
uma característica comum: não há nova oitiva antes da admissão final da acusação.
Por exemplo, no procedimento especial da Lei 11 .343, de 2006, que define
crimes voltados à repressão à produção não autorizada e ao trafico ilícito de
entorpecentes, embora exista defesa prévia, o recebimento resulta, desde logo, na
designação de audiência, a teor dos arts. 55 e 56 da aludida norma. O mesmo
procedimento, respeitadas as peculiaridades de órgão colegiado, é adotado na
sistemática da Lei n° 8.038, de 1990, que institui normas de processamento de
ações penais originárias no âmbito dos Tribunais Superiores.
Nesses universos, há admissão da denúncia em momento único, por razões
particulares, fruto de escolhas legislativas, na ambiência da Lei n° 11 .343, de 2006,
pela relevância da oitiva do acusado para fins de eventual desclassificação do
instituto da traficância. Essa é a finalidade. Já na Lei n° 8.038, de 1990, a admissão
única é conveniente em virtude do modelo colegiado em que tais deliberações são
desencadeadas.
Evidencia-se , portanto, que, regra geral, não se exige manifestação prévia ao
recebimento da denúncia. Em situações específicas, tal providência é assegurada,
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pois, se assim não fosse, o acusado não teria oportunidade de insurgência antes
admissibilidade final da denúncia. Essa me parece ser a lógica.
Nessa perspectiva, no meu modo de ver, não se nota violação do devido
processo legal no recebimento da denúncia operada pelo Presidente da Câmara,
visto que a admissão da acusação será debatida, em cognição um pouco mais
vertical, em âmbito colegiado da Comissão Especial. Vale dizer, o acusado terá
meios para interferir na admissão conclusiva da denúncia a ser exarada, em termos
finais, pelo Plenário, após a Comissão Especial.
Dito isso, Sr. Presidente, examino agora a questão da imparcialidade que foi
suscitada ou da parcialidade em relação ao Presidente da Câmara.
Sobre isso, digo o seguinte: em processos norteados pelo convencimento
jurídico, a imparcialidade do juiz constitui desdobramento lógico da cláusula do
devido processo legal. Nas palavras de Pedro Aragoneses Alonso, chega a ser
considerado um "princípio supremo do processo", como citado pelo Prof. Aury Lopes
Jr.

Com efeito, não se imagina que seja possível alcançar uma ordem jurídica
justa percorrendo-se uma travessia demarcada por um ambiente em que o
destinatário das provas produzidas já possui juízo de mérito preconcebido. A
parcialidade, nessa ótica, também se materializa pela subversão das fases
processuais, antecipando-se a valoração à produção da prova. Não se ignora,
destarte, a relevância do instituto de aplicação vocacionada ao sistema judiciário,
visto que essas considerações não podem ser simplesmente transportadas ao plano
de processos polltico-juridicos, primeiro, pelo fato de que, por opção constitucional,
determinadas infrações sujeitam-se a processamento e a julgamento em território
político, em que os atores ocupam seus postos com supedâneo em prévias agendas
e escolhas dessa natureza.
Sendo assim, soa natural que a maioria dos agentes políticos ou figuram
como adversários do Presidente da República ou comungam de suas compreensões
ideológico-políticas. Esses entraves de ordem política são da essência de um
julgamento de jaez jurídico-político, escolha que, repita-se, decorre da própria
Constituição.
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A propósito, essa compreensão, se levada a extremo,
inexistência de agentes políticos aptos a proferir julgamento. Por exemplo, as
inclinações de agentes governistas e oposicionistas, mormente na hipótese de
manifestações públicas, dando conta da predisposição decisória, induziriam ao
reconhecimento da parcialidade? Como exigir, num julgamento de conteúdo também
politico, impessoalidade, por exemplo, das lideranças do Governo e da Oposição?
Com efeito, o nível de imparcialidade aduzido no petitório inicial não nos
parece coadunar com a extensão pública das discussões valorativas e deliberações
dos Parlamentares. É preciso que se reconheça que, embora guardem algumas
semelhanças, processos jurídicos e político-jurídicos resolvem-se em palcos
distintos e seguem lógicas próprias.
Não bastasse, cumpre assinalar que a imparcialidade pressupõe que o
julgamento seja implementado por agente que não seja parte ou que não detenha
interesse típico de parte. Em outras palavras, a imparcialidade está ancorada em
processos

cujas

controvérsias

submetem-se

a

um

modelo

de

pura

heterocomposição.
Assim , como escreveu o já citado Prof. Aury Lopes Jr., "a imparcialidade
corresponde exatamente a essa posição de terceiro que o Estado ocupa no
processo, por meio do juiz, atuando como órgão supraordenado às partes ativa e
passiva". Nota=se, portanto, que, no âmbito sancionador, a imparcialidade encontra-

se intimamente ligada ao sistema acusatório, em que as funções de acusar e julgar
se concentram.
Nesse cenário, o juiz imparcial deve estar sujeito apenas à lei. Essa lógica,
entretanto, não se transmite ao processo jurídico-político, na medida em que os
julgadores, além de sujeitos à lei, também atendem a interesses externos, inclusive
de seus representados. Vale dizer, a carga política da decisão decorre, em última
análise, da função representativa dos Parlamentares, inaplicável aos juízes.
Aqui, cito, em abono ao que estou a dizer, mais uma vez, Luigi Ferrajolí, que
diz: "Contrariamente aos Poderes Executivo e Legislativo, que são Poderes da
maioria, o juiz julga em nome do povo, mas não da maioria, em tutela das liberdades
também das minorias". Acrescento, portanto, que os juizes gozam de prerrogativas

funcionais direcionadas à garantia da independência, como a inamovibilidade, a
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outras razões, produzir as condições materiais indispensáveis ao julgamento
imparcial.
Já os Parlamentares são regidos por lógica diversa, pois exercem mandato
com termo final estabelecido e cuja renovação desafia a aprovação nas urnas.
Outrossim, a independência do Parlamentar deve ser exercida com observância da
Constituição e de forma correspondente aos anseios dos representados. Sendo
assim, ao contrário do que ocorre no âmbito judicial, a imparcialidade não constitui
característica marcante do Parlamento.
Diante disso, exigir aplicação fria das regras de julgamento significaria, em
verdade, converter o julgamento jurídico-político em exclusivamente jurídico, o que
não se coaduna com a intenção constitucional. A Constituição pretendeu que o
julgador estivesse sujeito à lei e a interesses pol!ticos, de modo que a subtração
dessa perspectiva implicaria violação ao principio democrático.
Ademais, a Lei n° 1.079, de 1950, prevê, no âmbito do Senado, a composição
de Comissão Acusadora. Isso conduz ao resultado de que ao menos uma parcela do
Senado Federal agirá, concomitantemente, como acusador e julgador. Se esse
aparente paradoxo não contamina o julgamento, ato de maior conteúdo decisório,
que é o julgamento de todo o percorrer do impeachment, eventual parcialidade, com
maior razão, não afetará o mero juízo preambular da admissibilidade da denúncia,
deflagrado, esse juízo, com fins de proporcionar que o tema seja discutido em nivel
colegiado para que se defina se é o caso de deliberação em Plenário acerca da
autorização de processamento.
Portanto, Sr. Presidente, entendo que as causas de impedimentos e
suspeição não se compatibilizam com o processo jurídico-político, bem como não há
subsidiariedade na produção de provas propostas por Parlamentares, razão pela
qual, desde logo, estou indeferindo também os pedidos cautelares das letras "j" e
"k".

Agora , examino, à luz a arguição e da petição inicial, o procedimento de
impeachment na Câmara dos Deputados, naquilo em que fui desafiado pela petição

inicial.
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Câmara dos Deputados, convém analisar de forma detida os pedidos cautelares das
letras "c" e "d", formulados pela parte requerente, respectivamente, nos seguintes
termos:
"Letra 'c'. Seja declarada a recepção dos artigos
19, 20, 21, 22 e 23, 'caput', da Lei n° 1.079150, afastando-

se a interpretação segundo a qual o art. 218 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados substitui o
procedimento previsto nos referidos preceitos legais. "

Essa é a letra "c".
A letra "d" do pedido diz:
"Letra 'd'. Seja realizada interpretação, conforme a
Constituição, do art. 19 da Lei n° 1.079150, afastando-se a
interpretação segundo a qual a formação da comissão
especial deve se dar com representantes dos blocos
parlamentares no lugar de representantes dos partidos
polfticos. "

Essa é a letra "d".
De saída, identifica-se relevante controvérsia acerca da Comissão Especial
formada no âmbito da Câmara dos Deputados a fim de opinar sobre a denúncia.
Contudo, não se haure, nesse ponto -

está já é a opinião a que chego do exame e

é a proposta que trago de entendimento a este Pleno - , não se haure do art. 19 da
Lei n° 1.079, de 1950, qualquer incompatibilidade material em relação à Constituição
da República de 1988. Logo se tem o dispositivo como válido e eficaz à formação da
Comissão.
Por isso, extraem-se do diploma legal dois critérios formativos no que se
refere à Comissão Especial: (i) a eleição de seus membros integrantes; e (ii) a
participação em sua composição de representantes de todos os partidos políticos,
observada a proporção partidária.
Além desses requisitos, a Constituição da República de 1988 estabelece uma
reserva de norma dirigida aos Regimentos Internos do Congresso Nacional e de
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suas Casas no tocante às matérias de constituição e atribuições das res•oect11 -,~;;:.;~-"'
Comissões.
Aqui, Sr. Presidente, chamo a atenção para isso, porque esse é o artigo que,
no meu modo de ver, desata uma das questões posta na petição inicial
Nos termos do caput do art. 58 da Constituição Federal, tem-se a seguinte
redação:
"Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constituldas na
forma e com as atribuições previstas no respectivo
regimento ou no ato de que resultar sua criação."
É o texto da Constituição.

Portanto, diante dessa diretriz constitucional, eventuais dúvidas acerca das
Comissões militam em favor da auto-organização do Legislativo. Com efeito, nessas
circunstâncias, há um dever de deferência do Estado-Juiz para com o Parlamento,
desde que respeitados o devido processo legal e os direitos das minorias
parlamentares.
Nesse âmbito agora, examino a formação e a composição da Comissão
Especial e principio dizendo que não há como acolher o pedido incidental da parte
autora no sentido de "garantir que os partidos políticos indiquem, por meio de seus
Líderes, os integrantes da Comissão Especial". Isso, porque a escolha de membros
dessa Comissão deve respeitar os preceitos constitucionais e legais, especialmente
o sufrágio e a participação de todos os partidos. No caso, seja a indicação feita por
Líderes a ser submetida à votação perante o Plenário da Câmara dos Deputados,
seja a concorrência entre chapas oficial e avulsa, ambas as formas satisfazem os
critérios formativos da Comissão.
Demais disso, não há prejuízo significativo à defesa do imputado de crime de
responsabilidade, visto que a vitória de uma ou de outra chapa não possui potencial
de afronta direta à representatividade partidária de toda a base governista ou
oposicionista. Aliás, o trabalho da Comissão Especial é essencialmente instrutório e
opinativo, tendo em conta que as decisões politicas de deliberar sobre a denúncia e
de autorizar a instauração do processo estão reservadas ao Plenário da Câmara dos
Deputados, por força da Lei n° 1.079, de 1950.
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Assim sendo, não cabe ao Poder Judiciário, mesmo em sede de jurisdiçã >~r~-~3,.."'-n..'i<!<'.f
constitucional, tolher uma opção legitimamente feita pela Câmara dos Deputados no
pleno exercício de uma liberdade politica que lhe é conferida pela ordem
constitucional, na medida em que o art. 58, §1°, da Constituição da República de
1988, que citei e volto a mencionar, prevê:
"Art. 58 ............................................................ ..... .

§ 1° Na constituição das Mesas e de cada
Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa."

É o texto da Constituição.
E com relação, Sr. Presidente, ao argumento de que o voto secreto para a
eleição da Comissão implica ofensa à Constituição, embora correta a premissa da
qual se parte na inicial, o mesmo não se pode dizer, a meu entendimento, da
conclusão.
Correta é a premissa de que as votações do Congresso, assim como todos os
atos de exercício do poder, têm como regra a publicidade. No âmbito do Poder
Judiciário, o art. 5°, inciso LX, e o art. 93, inciso IX, da Constituição declaram a regra
da publicidade dos atos jurisdicionais, bem como o art. 93, X, expressa a publicidade
das sessões administrativas dos Tribunais.
No âmbito da Administração Pública em geral, o art. 37 da Constituição
estatui o princípio da publicidade.
A regra geral, portanto, é a publicidade. Afinal, "Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta
Constituição." (parágrafo único do art. 1° da Constituição). Numa democracia

constitucional de índole deliberativa, o povo, que é titular da soberania, deve ser
capaz de influir diretamente na formação da vontade política do Estado. O cidadão
(representado) há de ter o direito de fiscalizar os atos que são exercidos em seu
nome por seus representantes. Isso

também

decorre

do

regime

de

responsabilidade dos Congressistas e do princípio democrático.
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hoje se exaure com a presente manifestação deste Plenário sobre a medida cautelar
desta ADPF.
Eu estou me referindo aqui, Sr. Presidente, à medida liminar que deferi no dia
8 para ter eficácia até hoje. Não obstante, se o julgamento, por conta do horário,
eventualmente prosseguir até o dia de amanhã, desde logo me parece razoável que
a eficácia seja estendida até o final do julgamento do dia de amanhã. Mas, de
qualquer sorte, o deferimento inicial foi para viger até esta data, e levei em conta,

portanto, essa ordem de ideias.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Ministro Fachin ...
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Peço licença para
interromper V.Exa. Não sei se voltaremos ao tema.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN- Eu tocarei nisso ao final, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - V.Exa. voltará ao
tema?
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Voltarei.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Porque senão eu
colheria os votos desde logo.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Eu tocarei nisso ao final e farei a
proposta.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Agradeço.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Igualmente, ao analisar a medida liminar
no MS 33.908, firmei convicção segundo a qual a deliberação prevista no art. 53, §
2°, da CRFB, com a redação que lhe deu a EC 35/01 , qual seja, a deliberação da
Casa do Congresso a respeito da manutenção da prisão em flagrante de seus
membros deve ser aberta. Nesse específico caso, por meio de emenda
constitucional, retirou-se a possibilidade de voto secreto.
Nada obstante a publicidade das votações no Congresso seja a regra, e
apenas em excepcionalissimas hipóteses se admita votação secreta, entendo que
no presente caso não há ofensa à Constituição no fato de o Regimento Interno da
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Câmara dos Deputados propiciar a interpretação segundo a qual teria estabelecido 1>-6'
votação secreta para a constituição da referida Comissão.
Inicialmente, perceba-se que as Comissões, por expressa disposição
constitucional, são "constituídas na forma e com as atribuições previstas no
respectivo regimento (. .. )". É o que autoriza a Constituição da República. Isso
significa que a forma de constituição das Comissões em geral é matéria a ser
disciplinada nos Regimentos Internos de cada uma das Casas. Essa atribuição é
coerente com o caráter de auto-organização que é assegurado a cada uma das
Casas do Congresso por meio de seus respectivos Regimentos Internos.
Ainda assim, restaria perquirir se, no silêncio da Constituição, é possível ao
Regimento estabelecer uma votação secreta. Em outras palavras, como a votação
aberta é a regra, o silêncio da Constituição não deveria ser interpretado como
eloquente, a indicar que, onde não há expressa autorização para votações secretas,
devam elas ser abertas? A resposta a essa indagação, sob minha compreensão,
não admite afirmação peremptória n um ou noutro sentido.
E aqui, Sr. Presidente, trago a inclinação que tenho nessa matéria,
obviamente, ao debate e à deliberação deste Plenário. Em meu modo de ver,
percebe-se que, apesar de a publicidade ser a regra geral, a própria Constituição,
em situações excepcionais, admite que o poder possa ser exercido de forma
secreta. No âmbito judicial, por exemplo, o art. 5°, LX, autoriza o segredo dos atos
judiciais quando o "interesse social" ou a "defesa da intimidade" o exigirem. Ainda no
âmbito do Poder Judiciário, os arts. 119 e 120 da Constituição preveem a eleição
secreta para juízes do Tribunal Superior Eleitoral dentre os Ministros do STF e STJ e
juízes do TRE dentre os desembargadores e juízes de direito.
No que diz respeito às votações no âmbito do Congresso, mais
especificamente no âmbito do Senado, há expressa previsão para o sigilo das
votações nas seguintes hipóteses: (i) aprovação prévia do Senado, após arguição
pública, para cargos de Magistrados, Ministros do TCU indicados pelo Presidente da
República, Presidente e Diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República
e outros cargos segundo a lei dispuser (art. 52, 111, CRFB); como também para (ii)
aprovação após arguição em sessão secreta dos chefes de missão diplomática de
caráter permanente (art. 52, IV, CRFB); (iii) além , em terceiro lugar, da aprovação da
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eventual exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República, antes do térm (;&3
de seu mandato. (art. 52, XI , CRFB)
Sendo assim, a Constituição reconhece expressamente que em certas
situações, mesmo diante da regra geral da publicidade, é necessário o exercício
sigiloso do poder. A ratio que informa essas expressas exceções para os casos em
que os Parlamentares decidem secretamente conduz a um principio informador das
regras de exceção, qual seja, a preponderância da proteção à liberdade de
consciência do parlamentar, em detrimento da publicidade. Em outras palavras,
embora a Constituição eleja a publicidade como regra, reconhece que em
determinadas situações, em que o exercício livre do direito de escolha do
parlamentar possa estar em risco diante de uma situação de futura vulnerabilidade
perante outro ente mais empoderado, a publicidade cede à proteção do exercício
livre e independente do poder.
Dito isso, percebe-se que temos a regra geral da publicidade e exceções
expressas. A pergunta que resta responder é se há exceções implícitas ou se há
hipóteses em que normas infraconstitucionais podem , no silêncio da Constituição,
atrelando-se aos valores constitucionais resguardados no principio implfcito que
informa as exceções expressas à publicidade, também estabelecer votação sigilosa.
Embora

não

reconheça

que

as

Casas

do

Congresso

possam

discricionariamente estabelecer como secretas votações em seus regimentos
internos, entendo que, nas situações como a presente, em que ao Regimento foi
outorgada a disciplina da forma pela qual será constituída a comissão, é
constitucional a eleição de uma hipótese que densifica o principio implícito
informador das exceções expressas, ou seja, a necessidade de resguardar o
exercicio independente do voto parlamentar.
Ao meu sentir, resta razoável concluir que esse princípio prepondera nessa
hipótese, dada a gravidade do ato de julgar um Presidente da República. Não se
confunde essa hipótese com a votação final no Plenário da Câmara dos Deputados.
Nesse caso, a votação é aberta por expressa disposição do art. 23 da Lei 1.079/50,
não podendo jamais o Regimento Interno da Câmara dispor contrariamente.
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No que diz respeito à formação da comissão especial, a
determina o regramento pelo Regimento Interno. Este, segundo se interpretou na
respectiva Casa, autorizou a votação secreta.
Parece-me que, de qualquer modo, aqui se está diante do que o jurista
escocês Neil MacCormick chamou de "desacordo razoável", assim por ele definido
em sua obra Retórica e o Estado de Direito. Disse MacCormick:

"Desacordos relativos a questões importantes e
profundas de opinião existem. Eles são, no entanto,
desacordos entre pessoas que compartilham uma visão
dos pontos que estão em jogo no argumento, ao tempo

em que atribuem peso diferente a componentes diversos,
de modo isolado e em alguma combinação. (. ..) Na
prática, o único modo genérico de lidar com tais
desacordos é alguma hierarquia de julgamentos de
autoridade, combinada com algum sistema de voto de
maioria em tribunais colegiados, sejam tais decisões
colegiadas tomadas em público ou apenas de modo
fechado.

Um procedimento decisório" -

conclui -

"razoável é a única solução apropriada para desacordos
interpessoais".
Digo eu:
O oposto, ou seja, interpretar o silêncio constitucional como silêncio
eloquente, vale dizer, que todos os atos de exercicio de poder a que a Constituição
não autoriza expressamente o sigilo devem ser necessariamente públicos, implica
considerar como nominais e abertas as eleições para as Mesas de cada uma das
Casas do Congresso, dado que o §4° do art. 57 da Constituição da República não
autoriza expressamente o sigilo. Ou, ainda, que a eleição para os cargos de
presidentes dos Tribunais deva ser nominal e aberta, diante do silêncio
constitucional.
Diante da razoabilidade de se considerar que há uma autorização implícita
para que votações no âmbito do Congresso, especialmente quando digam respeito
ao sufrágio, sejam declaradas sigilosas pelas regras infraconstitucionais, desde que
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do texto constitucional, a intervenção aqui, portanto, do Poder Judiciário no Poder
Legislativo deve, em homenagem à tripartição dos poderes, submeter-se à
autocontenção.
Portanto, concluo esse ponto asseverando que não compete ao Poder
Judiciário sindicar atos administrativos do Parlamento,
múltiplas e -

ambas -

quando as soluções são

constitucionalmente adequadas. Volta-se aqui à noção de

autocontenção do Estado-Juiz perante o Parlamento, em homenagem à tripartição
dos poderes, não cabendo ao Poder Judiciário atuar como intérprete do regimento
interno de casa legiferante.
Por isso, Sr. Presidente, neste ponto, voto pela improcedência do pedido
cautelar incidental do autor que visava garantir que a votação no Plenário da
Câmara dos Deputados para formação da Comissão Especial fosse aberta.
Trato agora do funcionamento da Comissão Especial, que é outro tema que
está na inicial.
Vistas as controvérsias envolvendo o art. 19 da Lei n° 1.079/50, passa-se aos
dispositivos posteriores.
Em relação ao art. 20 da l ei impugnada, entendo pela sua compatibilidade
material com a normatividade constitucional hodierna, pois em nada desborda da
cláusula do "devido processo", bem como os prazos positivados são condizentes
com outros ritos céleres levados a efeito no Poder Legislativo, como, por exemplo, a
comissão mista constituída para emitir parecer prévio em medida provisória.
De novo, cabe frisar que a Comissão Especial possui funções instrutórias e
opinativas. Nesse sentido, deve remeter o primeiro parecer ao Plenário da Câmara
dos Deputados na forma dos §§1° e 2° do art. 20 da Lei n° 1.079/50.
Neste ponto, cabe uma atualização da lei à luz da Constituição da República
de 1988, porquanto o devido processo legal se aplica a todos os processos
impulsionados pelo Estado brasileiro, especialmente o impeachment, que é um
processo de responsabilidade com caráter sancionatório, cuja pena é de indole
política.
A propósito, veja-se o seguinte excerto da seminal obra do Ministro Paulo
Brossard, que já citei. Disse o saudoso Ministro:
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"A

harmonia

dos

Poderes

exige

interdependência. Poder-se-ia assim dizer que não deixa
de haver, limitadamente, em certa medida e para certos
fins, relação de subordinação ou vínculo de hierarquia
política entre o Poder Legislativo, que acusa e julga, e o
agente do Poder Executivo, que é julgado como e
enquanto tal.

Assim se legitimaria, sob o ponto de vista político, o
preceito constitucional que, munindo o Congresso do
poder disciplinar constitucional, faz dele juiz do Presidente
da República; tal poder, usado no 'impeachment', objetiva
antes de tudo a integridade da ordem constitucional. "

Digo eu:
Por conseguinte, em toda a legislação pátria relativa ao Direito Sancionador
emanada após o advento da ordem constitucional vigente, observa-se a
possibilidade de interferência defensiva do investigado logo antes da admissibilidade
final.
Seguindo essa lógica, a admissibilidade final da denúncia se dá na forma do
art. 22 da lei impugnada. Logo, deve-se propiciar o direito à informação, notificando

o Presidente da República sobre a leitura do parecer no expediente da sessão da
Câmara, que por sua vez se dará nos moldes do § 1° do art. 20 da Lei 1.079/50.
Igualmente, deve-se facultar ao Presidente da República manifestação sobre o
parecer da Comissão Especial no prazo de 48 horas, a fim de que aquela seja lida
antes do inicio da discussão única sobre o parecer no Plenário da Câmara dos
Deputados, como fator de influência no juízo decisório dos Deputados Federais.
Assim interpreto, portanto, o art. 20.
O art. 21 também não é reprovável em juízo de recepção, tendo em vista que
aquele prevê a forma de discussão única do primeiro parecer. Após, deve-se realizar
a votação nominal -

quando for ao Pleno -

e, por consequência, aberta, nos

termos do MS 21.564 , relator Ministro Octavio Gallotti e redatoria para acórdão
Ministro Carlos Velloso, que estou a citar, onde se assentou a recepção, pela
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votação ostensiva.
De acordo com o resultado da votação, a denúncia será arquivada, caso
considerada

inapta como objeto de deliberação. Caso contrário, dar-se-á

seguimento ao rito de responsabilização política. Da interpretação sistemática da lei,
percebe-se que essa votação no Plenário da Câmara serve para chancelar ou não o
juizo delibatório realizado pelo Presidente da Casa no recebimento da denúncia
popular.
Assim, discutido o parecer preliminar da Comissão Especial pelo Plenário e
considerada a denúncia objeto de deliberação, neste caso por maioria simples dos
votos, presente a maioria de seus membros, nos termos do art. 47 da Constituição
da República de 1988, deve-se abrir prazo de 20 dias para contestá-la e indicar os
meios de prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado.
Com ou sem a contestação presidencial, a Comissão Especial volta a se
reunir para levar a efeito uma fase instrutória, nos termos do § 1° do art. 22 da Lei
1.079/50, este considerado recepcionado pela ordem constitucional vigente e, como
já explicitado neste voto, dando-se a oportunidade ao acusado de participar dessa
fase processual, inclusive com direito a se manifestar depois da acusação sobre o
material probatório e a que sua manifestação seja o último ato de instrução.
Encerrada a instrução, a Comissão Especial deve emitir o segundo parecer
exigido pela Lei 1.079/50 no prazo de 1O dias. Dessa vez, deve opinar tecnicamente
sobre a procedência ou improcedência da denúncia, à luz do conjunto fático e da
tipicidade das condutas elencadas na lei de crimes de responsabilidade.
Após, chega-se, então, ao ato decisório do processo levado a efeito na
Câmara dos Deputados, assim por paralelismo e com base nas mesmas razões já
expostas, deve-se propiciar o direito à informação, notificando o Presidente da
República sobre a leitura do parecer no expediente da sessão da Câmara, que por
sua vez também se dará de acordo com o § 1o do art. 20 da Lei 1.079/50, por
expressa remissão do § 3° do art. 22 do mesmo diploma legal.
Igualmente, deve-se facultar ao Presidente da República oferecer alegações
finais sobre o parecer da Comissão Especial no prazo de 48 horas, a fim de que
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aquelas sejam lidas antes do inicio da primeira discussão a respeito do parecer de .....<:~..:;::_r-_.,.
procedência da denúncia no Plenário da Câmara dos Deputados.
Observado o interregno de 48 horas, realiza-se outra discussão sobre o
parecer final da Comissão Especial, à luz das regras positivadas no § 4° do art. 22
da Lei 1.079/50.
Uma vez encerrada a discussão, deverá o parecer ser submetido à votação
nominal e ostensiva (voto aberto). Para ser admitida a acusação contra o Presidente
da República, deve haver manifestação favorável por dois terços dos membros da
Câmara dos Deputados. Caso contrário, a denúncia será arquivada.
Ante essas razões, em relação ao pedido cautelar "c" da petição inicial, voto
por declarar a recepção do art. 20, caput e § 1°, da lei em pauta; por dar
interpretação conforme ao art. 20, § 2°, a fim de firmar o entendimento de que antes
da discussão única em plenário seja lida a manifestação do Presidente da República
sobre o parecer preliminar elaborado pela Comissão Especial; por declarar a
recepção do arts. 21 e 22, caput, § 1° e § 2°, bem assim do art. 23, caput, da Lei
1.079/50; e por dar interpretação conforme ao art. 22, § 3°, a fim de firmar o
entendimento de que o Presidente da República deverá ser notificado para
apresentar alegações finais sobre o parecer definitivo da Comissão Especial.
Aliás, como já visto em tópico específico deste voto, os regimentos internos
não podem substituir a lei especial em matéria de processo e julgamento de crime
de responsabilidade, conforme o parágrafo único do art. 85 da Constituição,
subsistindo, no entanto, suas disposições acerca da auto-organização do Poder
Legislativo.
Na seara dos atos finais do rito na Câmara dos Deputados, convém, agora,
apreciar e julgar o pedido cautelar "i" -

ilegitimidade constitucional -

do Autor, isto é, "seja declarada a

letra i -

não recepção -

dos §§ 1° e 5° do art. 23, e dos

artigos 80 e 81 da Lei n° 1.079".
Estou quase indo para a parte final, Sr. Presidente.
A esse respeito, reproduz-se o art. 23 do diploma impugnado:

"Art. 23. Encerrada a discussão do parecer, será o
mesmo submetido

a

votação nominal, não sendo
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encaminhamento de votação.

§ 1° Se da aprovação do parecer resultar a
procedência da denúncia, considerar-se-á decretada a
acusação pela Câmara dos Deputados.

§ 2° Decretada a acusação, será o denunciado
intimado imediatamente pela Mesa da Câmara dos
Deputados, por intermédio do 1° Secretário.
§ 3° Se o denunciado estiver ausente do Distrito

Federal, a sua intimação será solicitada pela Mesa da
Câmara dos Deputados, ao Presidente do Tribunal de
JusUça do Estado em que ele se encontrar.

§ 4° A Câmara dos Deputados elegerá uma
comissão

de

três

membros

para

acompanhar

o

julgamento do acusado.

§ 5°" -

especialmente este é posto em debate -

"São efeitos imediatos ao decreto da acusação do

Presidente da República, ou de Ministro de Estado, a
suspensão do exercício das funções do acusado e da
metade do subsídio ou do vencimento, até sentença final.
§ 6° Conforme se trate da acusação de crime
comum ou de responsabilidade, o processo será enviado
ao Supremo Tribunal Federal ou ao Senado Federal. "

Esse é o texto da lei. Digo agora:
Em relaçào ao art. 23, §1° -

aquele que assenta que a procedência da

denúncia decreta a acusaçào - . secundamos a opiniào, na obra já referida, do
Ministro Paulo Brossard "no sentido de dar uma interpretação conforme a
Constituiçào vigente para inferir que à expressão "decretada a acusação", que
constava no inciso I do art. 59 da Constituiçào de 1946, deve ser dirigida uma
interpretação evolutiva, à luz agora do inciso I do art. 51 , da Constituição da
República de 1988. Portanto, deve-se fixar a única interpretação constitucional
possível ao §1° do art. 23 da lei em comento, isto é, o efeito lógico da procedência

76

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

4333

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DET AQ
COM REDAÇÃO FINAL •
•
Outros Eventos -Sessão Plenãria do Supremo Tribunal Federal
.'<
~.1
Número: 2774/15
16/12/20 !' ~ 1 1TUAÇI" ,:"

-=~-----------------------+;,:~
. H!. 4307)1.~
o

.-~

da denúncia na Câmara dos Deputados é a autorização para processar o Presiden > ê/3• ;....; -·
da República por crime de responsabilidade.
Quanto ao § 5° do mesmo artigo 23 -

este que trata da suspensão do

exercido das suas funções - , a situação é de patente revogação em face de
disposição constitucional expressa, pois o inciso 11, §1°, do art. 86 da Constituição da
República de 1988 traz como preceito normativo que somente depois de instaurado
o processo na ambiência do Senado Federal o Presidente da República poderá ser
afastado de suas funções.
Examino agora, como requerido, os arts. 80 e 81 da mesma lei. Prevê o art.

80:
"Art.

80.

Nos crimes de responsabilidade do

Presidente da República e dos Ministros de Estado, a
Câmara dos Deputados é tribunal de pronuncia e o
Senado Federal, tribunal de julgamento; nos crimes de
responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal e do Procurador Geral da República, o Senado
Federal é, simultaneamente, tribunal de pronuncia e
julgamento. ""
Esse é caput do art. 80.
O caput do art. 81:
"Art. 81. A declaração de procedência da acusação
nos crimes de responsabilidade só poderá ser decretada
pela maioria absoluta da Câmara que a proferir. "
São os dois textos.
Colho de novo o magistério do Ministro Paulo Brossard, para quem a
Constituição da República de 1988 manteve o impeachment como processo legal,
mas introduziu algumas modificações. "Para o deslinde da questão, importam as
seguintes:
"(.. .) (a) Câmara dos Deputados deixou de ser
órgão de acusação perante o Senado, ao fazer sua
acusação que lhe fosse formulada por qualquer cidadão;
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(b) hoje se limita a autorizar a instauração do process

.~ 3

pelo voto de dois terços de seus membros".

Portanto, de plano, verifica-se a não recepção da primeira parte do art. 80 da
lei em tela, especificamente na seguinte oração: "Nos crimes de responsabilidade do
Presidente da República e dos Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados é
tribunal de pronuncia e o Senado Federal, tribunal de julgamento". Isso porque com

o advento da Constituição da República de 1988 a Câmara dos Deputados perde o
papel acusatório que outrora lhe foi atribuído pelos textos constitucionais passados.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: MS 20941 , de relataria do
Ministro Aldir Passarinho e de relataria para acórdão do Ministro Sepúlveda
Pertence, julgado em 9 de fevereiro de 1990 e publicado em agosto de 1992. Isso
quanto ao art. 80, portanto.
Quanto ao art. 81 , tenho que foi inteiramente revogado com o advento da
nova ordem constitucional, visto que o inciso I do art. 51 da Constituição da
República, explicitamente estabelece o quórum de dois terços para autorizar a
instauração do processo contra o Presidente.
Em conclusão, quanto a este item, julga-se parcialmente procedente o pedido
cautelar da letra "i", para fins de declarar a não recepção dos arts. 23, § 5°; 80,
caput, ab initio -

a primeira parte; e 81 por inteiro da Lei 1.079/50. Do mesmo

diploma. realiza-se interpretação conforme ao art. 23, § 1°, para fixar que o efeito
lógico da procedência da denúncia na Câmara dos Deputados é a autorização para
processar o Presidente da República por crime de responsabilidade.
Chego, Sr. Presidente, ao item 9, que trata do direito ao contraditório após o
parecer final e prévio à votação e necessidade de fundamentação da conclusão da
Comissão Especial à luz das hipóteses típicas.
Partindo da premissa de que o devido processo legal tem aplicação larga no
processo de impeachment, tem-se, como consequência, a admissão de que devem
ser assegurados ao acusado meios potenciais e também materialmente aptos a
influenciar o resultado processual.
Colho de Luigi Ferrajoli a afirmação de que "nenhuma prova seja adequada
sem que sejam infrutíferas todas as possíveis negações e contraprovas".
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entre as hipóteses acusatória e defensiva, tem vocação para imprimir contornos de
legitimidade ao processo decisório.
Aqui, Sr. Presidente, cito a doutrina de Sérgio Ricardo de Souza e também a
obra Processo Penal Constitucional, de Antonio Scarance Fernandes, e também a
obra O Devido Processo Penal, de Nereu José Giacomolli.
E, para concluir, a oportunidade de contradizer o parecer final da Comissão
Especial, que será submetido à apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados
para fins de deliberação acerca da autorização ou não do processamento do
Presidente da República pelo Senado Federal, configura meio inerente ao
contraditório. Embora a Comissão Especial não ostente condição de parte, é
induvidoso que o parecer repercute na decisão do Plenário, de modo que, forte no
Princípio do Contraditório, deve ser assegurado ao acusado a possibilidade de
manifestação.
Assim, é indispensável que o parecer da Comissão Especial ind ique de forma
fundamentada a subsunção ao tipo jurídico-politico do crime de responsabilidade
imputado. No ângulo sancionador, a tipicidade desempenha função relevante,
atribuindo segurança jurídica ao desenrolar processual e garantindo que eventual
sanção seja condicionada às hipóteses taxativamente previstas em lei:
Portanto, tenho que a indicação da tipicidade é pressuposto da autorização de
processamento, na medida em que não haveria justa causa na tentativa de
responsabilização do Presidente da República fora das hipóteses prévia e
taxativamente estabelecidas.
Se assim não fosse, o processamento e o julgamento teriam contornos
exclusivamente políticos e, do ponto de vista prático, equivaleria à moção de
desconfiança que, embora tenha sua relevância própria no seio parlamentarista, não
se conforma com o modelo presidencialista, cujas possibilidades de impedimento
reclamam a prática de crime de responsabilidade previsto em lei específica.
lnobservada a limitação de responsabilização às hipóteses legais, todo o devido
processo cairia por terra.
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Na perspectiva do julgamento juridico-politico,
também é consentâneo com o múnus parlamentar de prestar contas aos
representados:
Giacomolli, que já citei na sua obra O Devido Processo Penal, sustenta a que
a fundamentação fornece as bases sustentáveis de um processo penal democrático,
constitucionalmente comprometido,

livre de argumentos de consciência, de

argumentos de autoridade, bem como de juízos precipitados, ou seja, de influxos
momentâneos, indutores de erro e de

pré-compreensões inautênticas -

relembrando aqui Gadamer.
Assim conclui o autor citado:

"(.. .) a fundamentação das decisões (.. .) situa-se
em sua dupla funcionalidade: endo e extraprocessual. (... )
A função extraprocessual situa-se na estruturação do
Estado de Direito, permitindo ciência à cidadania da
informação acerca de como os juízes e tribunais estão
exercendo o papel jurisdicional, político e administrativo.
Por isso, a motivação e a fundamentação deverão
engendrar

um

conteúdo

explicitamente

objetivo

(alegações, fatos, provas e normas jurídicas aplicáveis) e
suficiente, ou seja, permissível de impugnação, que
racionalize todas as hipóteses e teses vertidas nos autos."

Logo, no processo de impeachment, a fundamentação do parecer da
Comissão Especial também parece que, a um só tempo, desempenha função
endoprocessual de permitir impugnação substancial a ser deliberada em Plenário e
função extraprocessual, associada ao controle popular dos atos praticados pelos
representantes. Nesse contexto, o parecer final da Comissão deve possibilitar o
exercício efetivo dessas prerrogativas. Assim, além da ótica da fundamentação
aparece indiscutivelmente como direito do acusado inerente ao processo devido, a
fundamentação é indispensável à validade dos atos sob o prisma da transparência
inerente a processo de tal jaez."
Chego agora ao procedimento no Senado Federal.
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termos do inciso I do art. 51 , ou, em outras palavras, admitida a acusação contra ele,
nos termos do caput do art. 86, será submetida a julgamento. A partir deste
momento, inicia-se a tramitação do processo perante o Senado Federal. Por isso,
cumpre aqui examinar os pedidos cautelares "f', "g", "h" e "j" da ADPF.
A interpretação que traduzo é consentânea com a que foi feita nesta Corte
quando julgou o Mandado de Segurança 21 .564, em que, em 29 de setembro de
1992, assentou-se o seguinte:
"No regime da carta de 1988, a Câmara dos
Deputados, diante da denuncia oferecida contra o
Presidente da Republica, examina a admissibilidade da
acusação ( ...), podendo, portanto, rejeitar a denuncia
oferecida na forma do art. 14 da Lei 1.079150. "
Passo, dentro do processo de impeachment no Senado, à questão de juizo de
admissibilidade, como alegado na petição inicial, e à

obrigatoriedade de

processamento e julgamento pelo Senado Federal.
Assento desde logo, Sr. Presidente, que o que irei expor aqui sustenta a
inexistência desse juízo de admissibilidade.
Digo o seguinte:
A autorização para a abertura do processo é, então, recebida pelo Senado
Federal (art. 24 da Lei 1.079/50). Nos termos da lei, a recepção é acompanhada de
outras duas providências: a apresentação do libelo pela comissão acusadora e a
remessa de cópia de todos os atos praticados ao acusado.
O arguente aduz -

a parte autora da ADPF -

que a decisão da Câmara

ostenta natureza de condição de procedibilidade, razão pela qual o Senado poderia
rejeitar a denúncia. A corroborar tal interpretação, o autor afirma que, no julgamento
do MS 21.564, o ilustre Ministro Carlos Velloso reconhecera que a denúncia poderia
ser rejeitada e, na interpretação literal da Constituição, a preposição "pelo" Senado
estaria a indicar a possibilidade de juízo negativo relativamente à admissibilidade da
denúncia. O Senado Federal, por sua vez, alegou em suas informações nesta ação
que a competência para processar, tal como definida no inciso I do art. 52 (... ),
traduz a possibilidade de rejeitar a denúncia.
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Entendo que o pedido nesses termos não merece acolhimento.
atividades desempenhadas pelo Senado Federal quando do recebimento da
instauração de processo de crime de responsabilidade está a que recebe o libelo da
comissão acusadora. Trata-se, em verdade, de peça formulada pela comissão
acusadora, cuja competência não foi delimitada pela Lei 1.079/50. Em seu silêncio, a
constituição dessa comissão deve observar o disposto no art. 58 da Constituição,
facultando-se, pois, ao Senado, por meio de seu regimento ou por ato de que resulte
a criação da comissão, regulamentá-la.
Mas o Regimento Interno do Senado, nos arts. 380 e 381, assim já dispõe:
"Art.

380:

Para

julgamento

dos

crimes

de

responsabilidade das autoridades indicadas no art. 377,
obseNar-se-ão as seguintes normas:
I - recebida pela Mesa do Senado a autorização da
Câmara para instauração do processo, nos casos
previstos no art. 377, I, ou a denúncia do crime, nos
demais casos, será o documento lido no Perlodo do
Expediente da sessão seguinte;
11 - na mesma sessão em que se fizer a leitura, será
eleita comissão, constituída por um quarto da composição
do

Senado,

obedecida

a

proporcionalidade

das

representações partidárias ou dos blocos parlamentares,
e que ficará responsável pelo processo;
111 - a comissão encerrará seu trabalho com o
fornecimento do libelo acusatório, que será anexado ao
processo e entregue ao Presidente do Senado Federal,
para remessa, em original, ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, com
para

a comunicação do dia designado

o julgamento;
IV- o Primeiro Secretário enviará ao acusado cópia

autenticada de todas as peças do processo, inclusive do
libelo, intimando-o do dia e hora em que deverá
comparecer ao Senado para o julgamento;
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nos termos que

aqui se coloca.
O inciso VI trata da designação da Secretaria.
"Art. 381. Instaurado o processo, o Presidente da
República ficará suspenso de suas funções."

É o que diz o caput do art. 381 do Regimento Interno do Senado Federal,
coerente, portanto, com o inciso 11, §1°, do art. 86 da Constituição Federal.
Parágrafo único do art. 381:

"Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o
julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento
do Presidente da República, sem prejuízo do regular
prosseguimento do processo".

Continuo dizendo:
Observe-se que, da leitura dos dispositivos regimentais, cuja incidência, nesta
fase do rito, é justificada pelo art. 24, caput, da Lei 1.079/50 e pelo art. 58 da
Constituição de 1988, inexiste competência do Senado para rejeitar a autorização
expedida pela Câmara dos Deputados. Nem poderia. O comando constitucional é
claro ao indicar, no art. 86, que "admitida a acusação contra o Presidente da
República, será ele submetido a julgamento". Como se observa da leitura do texto,

não há faculdade da Mesa (...) quando recebe a autorização: deve ela instaurar o
procedimento.
Com essas considerações, Sr. Presidente, dando interpretação conforme ao
art. 24 apenas para reconhecer que a Câmara envia ao Senado a autorização para
instauração de processo, indefiro os pedidos cautelares formulados nos itens "g" e

"h".
Finalmente, no que tange ao funcionamento da comissão acusadora no
Senado, conforme a disciplina dos arts. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 da Lei 1.079/50, o
pedido do partido autor para que se faça a interpretação conforme para fixar a
interpretação segundo a qual os Senadores só devem realizar diligência ou
produção de provas de modo residual e complementar às partes, sem assumir, para
si, a função acusatória, entendo que o pedido também não merece acolhimento.
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O principal argumento invocado pelos arguentes consiste em afirmar q

~
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neste ponto, a garantia do devido processo legal exigiria a clara separação entre
função acusatória e função julgadora.
Ocorre, porém, que, por expressa previsão legal, art. 36 da Lei 1.079/50, o rol
de cláusulas que induzem o impedimento dos Senadores é taxativo. Noutras
palavras, apenas o parentesco e o testemunho de ciência própria no próprio
processo de impeachment é que impedem a interferência dos Senadores. Poder-seia questionar se, em virtude do princípio constitucional do contraditório e da ampla

defesa, não seria necessário admitir outras hipóteses que não as que estão
indicadas pela Lei. A resposta é, porém, negativa. Isso porque à comissão
acusatória não compete as diligências típicas desempenhadas pelo órgão da
acusação no âmbito do processo penal. De fato, a denúncia, como vimos, é
formulada por qualquer cidadão (art. 14 da Lei 1.079/50). A Câmara decide se a
denúncia merece ser objeto de deliberação e se deve ser autorizada a instauração
de processo de apuração de crime de responsabilidade. Finalmente, o Senado
adapta a denúncia a um objeto de deliberação, conforme dispõe o art. 24 da Lei (...)
e o inciso 111 do art. 380 do Regimento Interno do Senado Federal. Em nenhuma
dessas fases, Deputados ou Senadores assumem para si a função acusatória, nos
moldes da que é realizada pelo órgão de acusação no processo criminal.
Ademais, ainda que assim não o fosse, a atuação de Senadores seria, nessa
hipótese, semelhante a de um juiz de instrução, não de um órgão de acusação."
Estou acolhendo nesta hipótese o julgamento do Exmo. Sr. Ministro
Presidente no Habeas Corpus 92.893, julgado em 2 de outubro de 2008, onde se
assentou que não é posslvel interpretar-se extensivamente os incisos I e 11 do art.
252 do Código de Processo Penal de modo a entender que o juiz que atua em fase
pré-processual desempenha funções equivalentes a de um delegado de polícia ou
membro do Ministério Público. Tomo aqui, portanto, por aplicação analógica.
Assim, prossigo, tanto quanto as causas de impedimento e suspeição, outras
limitações impostas aos magistrados, próprias do processo jurisdicional, que visam à
garantia de um juízo dotado da mais absoluta imparcialidade, não se compatibilizam
com o processo juridico-polftico do impeachment.
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Por essas razões, proponho seja rejeitado o pedido cautelar constante
letra "j".
No que tange ao pedido cautelar da letra "f', in fine, no sentido de que se dê
interpretação conforme aos arts. 28 e 29 da Lei 1.079/50, para se fixar a
interpretação segundo a qual, em cada fase processual, a manifestação do acusado,
pessoalmente ou por seus representantes legais, seja o último ato de instrução,
reporto-me às razões já expendidas sobre o alcance do princípio do contraditório, é
o caso de deferimento do pleito.
Em suma, Sr. Presidente, chego ao dispositivo.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento da presente Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 378 a que se dá parcial p:rocedência aos
pedidos cautelares requeridos para os seguintes fins:
Quanto ao pedido da letra "a", qual seja, "realizar interpretação conforme à
constituição do art. 19 da Lei n° 1.079150, para se fixar, com efeito ex tunc abrangendo os processos em andamento - , a interpretação segundo a qual o
recebimento da denúncia referido no dispositivo legal deve ser precedido de
audiência prévia do acusado, no prazo de quinze dias", quanto a esse pedido,
proponho dar interpretação conforme a esse art. 19, a fim de firmar o entendimento
de que o recebimento da denúncia operado pelo Presidente da Câmara configura
juízo sumário de admissibilidade para fins de deliberação colegiada, não havendo,
assim, obrigatoriedade de defesa prévia a essa decisão, como examinado na
fundamentação. Proponho, portanto, a rejeição do pedido contido na letra "a".
Quanto ao pedido contido na letra "b", qual seja, "declarar a ilegitimidade
constitucional (não recepção) das expressões "regimentos internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal", constantes do art. 38", entendo por julgar
improcedente o pedido cautelar, a fim de firmar o entendimento de que os
Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal somente
possuem aplicação no rito do impeachment naquilo que diz respeito à autoorganização interna dos referidos órgãos legislativos, mas não para autorização,
processamento e julgamento do impeachment, consoante aos fundamentos
declinados para dar interpretação conforme ao art. 38 da Lei 1.079/50.
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Quanto ao pedido da letra "c", qual seja, "declarar a recepção dos arts. 19,
21, 22 e 23, caput , da Lei n° 1.079150, afastando-se a interpretação segundo a qual

o art. 218 do Regimento Interno da Cé'imara dos Deputados substitui o procedimento
previsto nos referidos preceitos legais", proponho: julgar parcialmente procedente o

pedido cautelar da letra "c", nos termos da fundamentação, para os seguintes fins:
declarar a recepção dos arts. 19, in fine; 20, caput e §1°, da Lei 1.079/50; dar
interpretação conforme ao art. 20, § 2°, da Lei 1.079/50, a fim de firmar o
entendimento de que antes da discussão em plenário seja lida a manifestação do
Presidente da República sobre o parecer preliminar elaborado pela Comissão
Especial; declarar a recepção dos arts. 21, 22, caput , § 1°, § 2° , da Lei 1.079/50;
dar interpretação conforme ao § 3° do art. 22 da mesma lei, para firmar o
entendimento de que o Presidente da República deverá ser notificado para
apresentar alegações finais sobre o parecer definitivo da Comissão Especial;
declarar a recepção do art. 23, caput, da lei citada.
Quanto ao pedido da letra "d", qual seja, "realizar interpretação conforme a
Constituição do art. 19 da Lei n° 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a
qual a formação da comissão especial deve se dar com representantes dos blocos
parlamentares no lugar de representantes dos partidos polfticos", proponho julgar

improcedente o pedido cautelar da letra "d", nos termos expandidos na
fundamentação, pois a filtragem constitucional da Lei 1.079/50 propicia equiparação
normativa dos blocos parlamentares aos partidos políticos, tanto quanto for possível,
nas circunstâncias passíveis de legitimo alvedrio por parte do Legislativo.
Quanto ao pedido "e", qual seja, "realizar interpretação conforme dos arts. 18,
§ 1°, 22, 27, 28 e 29 da Lei n° 1.079150, para se fixar a interpretação segundo a qual
toda a atividade probatória deve ser desenvolvida em primeiro lugar pela acusação e
por último pela defesa", proponho: julgar procedente integralmente o pedido cautelar

da letra "e", na extensão almejada pelo Requerente em respeito imprescindível ao
princípio do contraditório e à ampla defesa.
Quanto ao pedido contido na letra "f ', qual seja, "realizar interpretação
conforme do § 1o do art. 22 e dos arts. 28 e 29, todos da Lei n° 1. 079/50, para se
fixar a interpretação segundo a qual, em cada fase processual- perante a Cé'imara
Federal e perante

o Senado Federal - , a manifestação do acusado, pessoalmente
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nos termos da fundamentação, para dar
interpretação conforme aos arts. 22, § 1°, 28 e 29 da lei em pauta, de modo a
garantir que a manifestação do acusado seja o último ato de instrução em cada fase
processual.
Quanto ao pedido da letra "g", qual seja, "realizar interpretação conforme a
Constituição do art. 24 da Lei n° 1.079 para se fixar a interpretação segundo a qual o
processo de impeachment, autorizado pela Câmara, pode ou não ser instaurado no
Senado, cabendo a decisão de instaurá-/o ou não à respectiva Mesa, aplicando-se
analogicamente o disposto no art. 44 da própria Lei 1.079150, não sendo tal decisão
passível de recurso".

E, simultaneamente, quanto ao pedido "h", qual seja, "realizar interpretação
conforme a Constituição do art. 24 da Lei n° 1.079150 para se fixar a interpretação
segundo a qual a decisão da Mesa do Senado pela instauração do processo deve
ser submetida ao Plenário da Casa, aplicando-se, por analogia, os arts. 45, 46, 48 e
49 da própria Lei n° 1. 079, exigindo-se, para se confirmar a instauração do processo,

a decisão de 213 dos senadores", proponho: julgar improcedentes os pedidos
cautelares "g" e "h", nos termos da fundamentação, para fixar o entendimento de que
não compete ao Senado rejeitar a autorização expedida pela Câmara dos
Deputados (pedido da letra "g") para o processamento do Presidente, tampouco
votação e quórum de dois terços no Plenário do Senado para confirmar a
instauração do processo (pedido da letra "h").
Quanto ao pedido da letra "i", qual seja, "declarar a ilegitimidade constitucional
-não recepção- dos§§ 1° e 5° do art. 23 e dos arts. 80 e 81 da Lei n° 1.079",

proponho julgar parcialmente procedente o pedido cautelar da letra "i", nos termos
da fundamentação, para os seguintes fins: declarar a não recepção do § 5° do art.

23 e dos arts. 80, ab initio, primeira parte, e 81, integralmente, todos da lei em pauta;
e dar intepretação conforme ao art. 23, § 1°, da mesma lei, para consignar que o
efeito da procedência da denúncia na Câmara dos Deputados é a autorização para
processar e julgar o Presidente da República.
Quanto ao pedido da letra "j", qual seja, "realizar a interpretação conforme dos
a1ts. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 da Lei n° 1.079, para se fixar a interpretação segundo a
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qual os Senadores só devem realizar diligências ou a produção de provas de mo

o

!'ê(3 'i:>

residual e complementar às partes, sem assumir, para si, a função acusatória",

proponho julgar improcedente o pedido cautelar, nos termos da fundamentação.
Por último, Sr. Presidente, quanto ao pedido "k", qual seja, "realizar a
interpretação conforme do art. 19, com efeitos ex tunc -

alcançando processos em

andamento - , para fixar a interpretação segundo a qual o Presidente da Câmara
dos Deputados apenas pode praticar o ato de recebimento da acusação contra o
Presidente da República se não incidir em qualquer das hipóteses de impedimento
ou suspeição, esta última objetivamente aferível pela presença de conffito concreto
de interesses", proponho julgar improcedente o pedido cautelar da letra "k", nos

termos da fundamentação.
Assim, Sr. Presidente, nos termos da fundamentação e considerando os
limites da presente ação, examinados apenas aqui, em sede cautelar, indefiro os
pedidos deduzidos nas medidas cautelares incidentais relativos a atos concretos
praticados no âmbito do processo de impeachment.
Aqui, Sr. Presidente, constava a perda ipso facto da eficácia da medida
cautelar para o dia 16. Proponho ao Plenário... Eu estou aqui a supor o
encaminhamento que V.Exa. poderá dar à sessão. Se eventualmente esse
julgamento prosseguir no dia de amanhã, onde se lê 16 leia-se 17, tendo em vista o
prosseguimento desta discussão.
Eu concluo, Sr. Presidente. O que trago é apenas uma proposta ao debate.
Em homenagem à colegialidade e à segurança jurídica, trago essa proposta ao
debate e à deliberação em conjunto deste Tribunal Pleno.

É o voto.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
Eu agradeço o profundo estudo que V.Exa. fez sobre a questão em pauta, o
qual honra a tradição deste Supremo Tribunal Federal.
Proclamo o

resultado parcial no sentido de que V.Exa. conheceu

integralmente da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental na verdade, essa é uma medida cautelar - , rejeitou as preliminares e deu
provimento parcial ou deferiu parcialmente os pedidos cautelares, na forma
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todos os colegas, que têm o voto em mãos.
Quanto à sugestão de V.Exa. no sentido de que a eficácia da cautelar
deferida por V.Exa. seja postergada para o dia de amanhã, eu me permitiria sugerir
que nós postergássemos essa eficácia até o final do julgamento dessa questão,
porque é possível, não sei, que talvez amanhã o julgamento não termine, que
tenhamos que retomá-lo. Esperamos todos que não.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - E a mim me ocorreu essa situação,
essa possibilidade de ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski} - Sim.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - ... não se encerrar o julgamento
amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Exatamente.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Então, eu acho que talvez fosse mais
adequado estabelecer-se que a eficácia temporal do provimento cautelar subsistiria
até o final do julgamento .. .
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo

Lewandowski) -

O final

do

julgamento .. .
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - ... desses pleitos.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
V.Exa. concorda com isso? (Pausa.)
Então, todos estão de acordo que a eficácia da medida cautelar deferida por
V.Exa. no sentido...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, de qualquer forma,
partindo da premissa de que, antes do término do ano judiciário, nós encerraremos ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sem dúvida. Faremos
todos os esforços para isso.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO -Certamente.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - ... eu concordo com essa condição.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sem dúvida, faremos
todos os esforços para isso.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Eu concordo com essa condição.
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dúvida nenhuma. Ficaremos amanhã ...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Amanhã, sem hora para acabar.
Não é?
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - É. Amanha ficaremos
pelo tempo que for necessário para fazermos o esforço e terminarmos amanhã. Já
há precedentes no sentido de que avançamos até altas horas da noite.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO • Extraordinariamente, temos o sábado,
que será dia 19.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- Está bem.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA • A gente vem sexta-feira aqui. Na
sexta-feira pela manhã há sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois é. Exatamente.
Sexta-feira pela manhã haverá sessão. Mas esperamos não ter que utilizar a sessão
de sexta-feira.
Bem, então, está encerrado o julgamento com esta deliberação e está
cancelada a sessão administrativa.
Agradeço a presença e a colaboração a todos.
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1.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Boa tarde a todos.
Vamos nos sentar, por gentileza.
Declaro aberta esta sessão jurisdicional.
Peço à Sra. Secretária que leia a ata da sessão anterior.
A SRA. FABIANE PEREIRA DE OLIVEIRA DUARTE -

Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia,
Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson
Fachin.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.

(.. .)
Abriu-se a sessão às quatorze horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão
anterior.

(.. .)
Foi julgada medida cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental no 378. "

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Consulto os
eminentes pares sobre se há alguma retificação a fazer na ata. (Pausa.)
Em não havendo retificação na ata, considero-a aprovada.
Vamos retomar o julgamento da medida cautelar em

Arguiçào

de

Descumprimento de Preceito Fundamental n° 378, que procede do Distrito Federal,
sendo Relator o eminente Ministro Edson Fachin. O requerente é o Partido
Comunista do Brasil.
Nós encerramos a sessão de ontem com o voto do Ministro Edson Fachin ,
proferido após as sustentações orais. S.Exa. o Relator deferia parcialmente a
cautelar nos tempos em que veiculou o seu voto.
Agora, pela ordem regimental, colheremos o voto do eminente Ministro
Roberto Barroso.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra.
Representante do Ministério Público ...
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O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Perdoe-me, Ministro Luis
Barroso, desculpe-me pela interrupção.
Nós vamos adotar qual sistemática? Vamos apreciar o dispositivo ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Em principio,
realmente nós havíamos adotado a seguinte sistemática: nós pretendemos votar
item por item da cautelar, pedido por pedido.
Eu até, conversando ontem com os eminentes colegas, penso que nós talvez
devêssemos examinar a questão das preliminares inicialmente, como é de praxe.
Acho que, com relação às preliminares, não haverá maior dúvida. Em seguida,
vamos aferir cada um dos itens.
E também há um pedido incidental, o de n° 35, uma petição incidental que
consta às folhas 12 do voto do eminente Relator, que deve ser apreciada
juntamente com aquelas letras todas. Essa petição incidental trata da medida
cautelar incidental, objetivando seja deferido provimento liminar para garantir que os
partidos políticos indiquem, por meio de seus Lideres, os integrantes da Comissão
Especial constituída na Câmara dos Deputados no âmbito do processo de
impeachment da Presidente da República, bem como que a eleição da Comissão

seja feita por meio de voto aberto do Plenário da Câmara, nos termos que se
seguem.
Portanto, certamente os Ministros observarão esta ordem: preliminares; os
vários itens do pedido cautelar; depois esta peça incidental que trata do voto aberto;
e outros assuntos.
Com a palavra o Ministro ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) .- Pois não.
O SR. MIN ISTRO MARCO AURÉLIO - A única dúvida que eu tive foi quanto

à adoção ou não da sistemática antiga do Tribunal de se apreciar- e votando o
Ministro de forma limitada -

controvérsia por controvérsia, apenas para facilitar.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- Pois não.
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O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Eu não sei qual é a visão dos ....u .... ua..,.
Eu, se tivesse que optar, optaria pelo desmembramento da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Isto.
Nós temos o seguinte: como o eminente Relator proferiu um voto muito
alentado e que o primeiro a votar eventualmente pode ter alguma divergência com o
voto do Relator, eu acho que talvez fosse admissivel permitir que o primeiro a votar,
como pretende fazer S.Exa. o Ministro Roberto Barroso, apresentasse um voto
sucinto, articulado, sem prejuízo de depois indicar item por item.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu explicitaria item por item, como
V.Exa. propôs. Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - E na sequência, nós
então tomaríamos os votos item por item, tal como combinado ontem, para que
houvesse um contraponto, para que tivéssemos a possibilidade de um contraponto.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Exatamente. Faremos assim.
O SR. PRESIDENTE (Minisiro Ricardo Lewandcwski) - Pois não, Ministro
Marco Aurélio.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Aí estaríamos a inovar, criando, no
tocante à apreciação de um pedido de urgência, a figura do revisor.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Eu pessoalmente tenho um voto
escrito que é muito extenso.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim, claro.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Obviamente eu não vou lê-lo, ainda
mais que serei o penúltimo a votar. Mas, de qualquer maneira, eu farei breves
observações, observações pontuais no meu voto, em vez de articuladamente
examinar ponto a ponto, porque, naquilo em que eu estiver de acordo, em que o
meu voto convergir no sentido do voto do eminente Ministro Relator, acho que não
há necessidade -

no que me concerne -

de qualquer pronunciamento explícito.

São apenas, talvez, algumas observações pontuais tão somente que eu pretendo
fazer, tomado que encerrarei, nesse único voto, o conteúdo do meu pronunciamento
a respeito da presente ADPF.
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faço apenas uma observação. Eu pediria ao fim de cada voto ... É claro que cada
qual terá uma sistemática para enunciar o seu voto. Como são 12 itens, contando as
preliminares e essa peça incidental, eu preciso depois, para efeito de proclamação
-

eu separei em várias pastas cada item a ser apreciado - , ao final, pronunciar o

resultado do julgamento. Até acho conveniente que se conste em ata a ser aprovada
amanhã, de forma um pouco, digamos assim, não habitual, para que o próprio
Congresso

Nacional

já

tenha

uma

orientação

de

como

nós decidimos,

independentemente até da publicação do voto.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Sr. Presidente, eu trago fatiado item a
item, como V.Exa. solicitou.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
Então, Ministro Marco Aurélio, nós sugerimos uma forma de votação.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Imaginei, Sr. Presidente, que no dia
de ontem ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - ...tivéssemos chegado informalmente
a um consenso unânime de que o Relator esgotaria a matéria e V.Exa. submeteria
ao colegiado controvérsia por controvérsia. E aí votaríamos de forma concentrada.
Mas, se o entendimento dos colegas é este de que se deve esgotar a matéria
-

cada integrante esgotando a matéria - , evidentemente eu observarei a

(inintelígível).

O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim .
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Nós vamos gastar o tempo que
não temos discutindo metodologia. O meu voto é bem curto.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Está bem. (Risos.)
Talvez, então, Ministro Marco Aurélio ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - O que eu penso é que não cabe
distinguir. O Ministro Relator realmente tinha que esgotar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - É.
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O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Agora teríamos o voto do Ministro
Roberto Barroso ... V.Exa. está contrariado, Ministro, com a minha fala?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não, à vontade. Eu acho que
cada ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Falo tão pouco neste plenário. V.Exa.
fez um sinal de contrariedade.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não. Eu acho que cada Ministro
deve conduzir o voto de acordo com a estrutura do seu voto. Eu apenas, atendendo
a um pedido do Sr. Presidente que me pareceu totalmente pertinente e útil, tenho
um pronunciamento sobre cada item do voto do Ministro Fachin.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Talvez, então,
pudéssemos fazer o seguinte...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Na verdade, o que eu pretendo
fazer na minha metodologia é apenas...
O SR. MINISTRO MARCO AüRÉLiO - Então, esclarecendo, Sr. Presidente,
só quanto à minha posição ...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - ... pontuar onde há divergência
porque, onde há convergência, eu não vou perder o meu tempo para dizer a mesma
coisa. Portanto, a estrutura do meu voto é: "Acompanho. Acompanho. Acompanho.
Divirjo".

O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Sr. Presidente, essa intervenção do Ministro
Barroso foi salutar, porque ele diz "Acompanho. Acompanho. Acompanho. Divirjo".
Então, por exemplo, nós temos aqui a primeira questão: há defesa prévia perante o
Presidente da Câmara?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - O que eu acho verdadeiramente?
Eu já teria quase chegado à metade. O que eu acho? Eu acho que cada pessoa
estruturou o seu raciocínio.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Será que V.Exa. realmente teria
chegado à metade?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - O que eu acho que é importante é
que não haja dúvida sobre a posição de cada Ministro em relação a cada item do
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Portanto, essa é a estrutura do meu voto, que é um voto simples e que eu
acho que resolve a questão. De modo que eu pediria ... É claro que se alguém quiser
votar diferentemente, Ministro Celso ...
Eu gostaria de conduzir o meu voto dessa forma e peço a anuência do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Talvez, então, tendo
em conta isso e sobretudo a observação do eminente Ministro Marco Aurélio no
sentido de que todos são iguais -

e como de fato são, ninguém ignora isso - ,

todos devem, de certa maneira, adotar a mesma metodologia. Se o voto for
contínuo, desde que os itens sejam destacados, eu acho que não há problema
nenhum.
Eu estava preparado também para, de forma sucinta , votar item por item.
Mas, então, eu me pronunciarei também ao final , acerca dos onze ou doze itens não é? -, incluindo as preliminares. E faremos todos da mesma forma.
Está bem assim, Ministro Marco Aurélio?
Eu sei que nós ganharíamos tempo se votássemos item por item, mas não há
consenso neste aspecto.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - De qualquer forma, Sr. Presidente,
utilizei a palavra, inclusive pela segunda vez, apenas para preconizar, no plenário, o
tratamento igualitário.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Eu não vejo por que um colega poder
esgotar a matéria -

não me refiro ao Relator -

e os demais terem que votar item

por item isoladamente.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- Pois não. V.Exa. sabe
que o Presidente é meramente um coordenador e busca consensos. Então, como
não chegamos a um consenso -

e trabalhamos desde ontem nesse consenso - ,

vamos, então, e cada qual adota a sua própria metodologia.
O que importa para a Presidência é que os itens ...
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O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Eu ontem imaginei, como eu já d
que havíamos chegado a um consenso unânime no sentido de haver o destaque das
matérias. Mas vejo que esse consenso, de ontem para hoje, afastou-se do cenário
jurídico.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- Pois não.
Então, com a palavra o eminente Roberto Barroso.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra.
Representante do Ministério Público, Srs. Advogados, eu , na verdade, Ministro
Marco Aurélio, não tinha participado desse debate e desse consenso, mas a
estrutura do meu voto é muito simples. E eu não estou contrariado não, eu me sento
aqui com muita alegria e muito prazer. Acho que estamos participando de um
momento importante, com a tranquilidade que o momento exige.
Eu penso tal como o Ministro Fachin. E a primeira observação que eu gostaria
de fazer, Sr. Presidente, é a de elogiar o Ministro Fachin, não apenas muita sinceridade -

e com

pela oportunidade, pela decisão oportuna de trazer essa

matéria prontamente a plenário, para não deixar uma situação de insegurança
jurídica perdurar. E além de ter trazido a matéria prontamente, o Ministro Fachin
trouxe a matéria com um voto de uma densidade, de uma extensão e de uma
profundidade tal que realmente apenas documentam a qualidade, o brilho de S. Exa.
Pelo esforço envolvido, eu até acrescentaria uma gota de patriotismo, porque devem
ter sido muitas as noites para preparar um voto daquela qualidade.
Eu penso também, Sr. Presidente, que não é papel do Supremo fazer
escolhas substantivas entre alternativas políticas. Esse é um papel da soberania
popular em primeiro lugar e do Congresso Nacional em segundo lugar. Portanto, o
nosso papel aqui é um papel de um árbitro de futebol, que aplica as regras e, quanto
menos aparecer, melhor.
Eu acho que o papel do Supremo aqui é o de preservar as instituições,
promover justiça e resguardar a segurança jurídica à luz da melhor interpretação
possível da Constituição e das leis. E segurança jurídica significa normas claras,
estáveis e fixadas anteriormente aos fatos.
Ministro Luiz Fux, para nós fazermos um raciocínio conjunto aqui -

porque

eu acho que essa é uma matéria importante-. acho que o papel do Supremo é
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Por essa razão, eu pauto o meu voto sobretudo, em primeiro lugar, pela
jurisprudência que o Supremo já produziu em matéria de impeachment durante o
procedimento de 1992; e, em segundo lugar, pelos ritos que foram adotados pelo
Congresso Nacional, com a chancela do Supremo, durante o procedimento de 1992.
Feitas essas observações de que a premissa do meu voto é mudar o mínimo
nas regras que já foram aplicadas, eu vou pontuar as minhas divergências em
relação ao voto alentado e precioso do eminente Ministro Luiz Edson Fachin.
Eu tenho, Sr. Presidente, basicamente quatro divergências em relação ao
voto de S.Exa., e já vou destacá-las antecipadamente e brevemente vou
fundam entar cada uma delas. A minha primeira divergência diz respeito ao papel da
Câmara e do Senado no procedimento. A minha segunda divergência diz respeito ao
rito na Câmara e no Senado. A minha terceira divergência diz respeito à questão do
voto aberto. E a minha quarta divergência diz respeito à legitimidade das
candidaturas avulsas.
Nas demais matérias, eu estou acompanhando o voto do Ministro Luiz Edson
Fachin. E aí já distribuo o dispositivo do meu voto, o que facilitará essa comparação.
Eu começo, Sr. Presidente, pela questão do papel da Câmara e do Senado.
Eu entendo, com todas as vênias e diferentemente do Ministro Luiz Edson Fachin,
que a Câmara apenas, Ministro Marco Aurélio, autoriza a instauração do processo e
que cabe ao Senado processar e julgar, o que significa que, consequentemente, o
Senado faz um juízo inicial de instauração ou não do processo, correspondente ao
recebimento ou ao não recebimento da denúncia.
E acho isso por um conjunto de razões que brevemente noticio. A primeira é
uma razão histórica: penso que a interpretação dada pelo Ministro Fachin, com base
na Lei n° 1.079 de 1950, é uma interpretação que reverenciava o modelo da Carta
de 1946. Na Constituição de 1946 previa-se, como papel da Câmara dos Deputados,
a declaração da procedência ou improcedência da acusação. Este era o papel da
Câmara. E pela Constituição de 1946, votada a procedência pela Câmara, o
Presidente da República era imediatamente suspenso de suas funções. Portanto, a
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Câmara desempenhava, na Constituição de 1946, o papel
denúncia, e depois caberia ao Senado apenas o julgamento.
Esse modelo foi repetido sob a Constituição de 67, repetido sob a
Constituição de 69, mas foi subvertido pela Constituição de 1988, que passou a
prever para a Câmara dos Deputados apenas o papel de autorizar a instauração do
processo, mas apenas como uma condição de procedibilidade da ação perante o
Senado.
Portanto, por esse primeiro elemento histórico, eu divirjo, porque acho que a
Constituição de 88 estabeleceu um modelo diferente e penso que a literalidade do
texto facilita.
O art. 51 da Constituição diz:

"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente (. ..)"
Portanto, ela diz "autorizar''.
E vem o art. 52, que, ao definir o papel do Senado, diz:

"Art.

52.

Compete privativamente ao Senado

Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o VicePresidente da República (...)"
O eminente Ministro Luiz Edson Fachin baseou a sua convicção diversa no
art. 86, que tem a seguinte dicção:

"Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente
da República (.. .), será ele submetido

a julgamento

perante o Supremo (.. .) ou perante o Senado (... )."
De modo que entendeu S.Exa. que, admitida a acusação, será ele submetido
a julgamento.
Eu penso que aqui, o termo "admitida a acusação" é a mesma autorização do
art. 51, inciso I. Portanto, é autorizada a acusação. E dizer que será ele submetido a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal significa que ele será submetido a
julgamento em todas as fases do julgamento, inclusive na fase inicial, do
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recebimento da denúncia.

Então, quando o Senado tem o papel de processar

julgar, esse papel envolve o juízo preliminar sobre o recebimento da denúncia.
Eu aqui penso, com todas as vênias, que a Câmara dá uma autorização ao
Senado e não uma determinação ao Senado nesse particular, até porque, se a
decisão da Câmara já fosse o recebimento da denúncia, não haveria sentido em se
diferir, para a instauração no Senado, do afastamento do Presidente da República.
De modo que eu penso que a literalidade do texto constitucional também
favorece esse ponto de vista.
E acho que há um elemento sistemático, Sr. Presidente e eminentes colegas.
Quem olhar para a Constituição não verá nela nenhum momento em que um órgão
constitucional como o Senado fique subordinado a outro órgão constitucional, como
o seria à Câmara dos Deputados.
Eu penso que seria um papel indigno de um órgão constitucional funcionar
como um carimbador de papéis, para dar execução à determinação da Câmara dos
Deputados. Eu penso que isso seja incompatível com a sistemática constitucional do
bicameralismo no Brasil.
Além do que, ainda num olhar sistemático, atos muito menos gravosos, como
a derrubada do veto do Presidente da República, exigem a manifestação das duas
Casas. E o afastamento do Presidente da República decorreria automaticamente da
decisão de uma dessas Casas?
Portanto, eu acho que, por esse conjunto elementos histórico e sistemático, o
papel do Senado é um papel que envolve um juízo preliminar de recebimento ou não
da denúncia.
Além de achar isso por interpretação própria, Sr. Presidente, foi isso o que se
fez durante o julgamento do processo de impeachment em 1992. A matéria foi
judicializada e há manifestação clara do Supremo, embora em obiter dictum, mas
constante da ementa do voto do Ministro Carlos Mário Velloso. Textualmente há a
afirmação de que a posição do Senado é a seguinte -

escreveu S.Exa. o Ministro

Velloso na ementa:
"(.. .) observadas, entretanto, as limitações do fato de a
acusação somente materializar-se com a instauração do
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processo, no Senado. Neste é que

a denuncia

recebida (. .. )"
Nesse mesmo julgamento, o eminente Ministro Moreira Alves, que nos honrou
com a presença ontem aqui, disse textualmente:

"A

Câmara dos Deputados a atual constituição deu

competência, apenas, para autorizar a instauração do
processo mediante a admissão da acusação contra o
Presidente da República (licença prévia para ser ele
processado, e, portanto, condição de procedibilidade para
a instauração de processo contra ele), ao passo que
atribui ao Senado participação exclusiva no processo e
julgamento do impeachment, como sucede quanto ao
Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns de que o
presidente da República é passível de acusação."
Portanto, há uma decisão jurisdicional do Supremo, embora em obter dictum.
Depois houve uma sessão administrativa célebre e conhecida historicamente,
em que o Supremo organizou passo a passo a tramitação do processo no Senado.
Foi aprovada essa sequência de atos em sessão administrativa, e ela foi adotada
pelo Senado, que a publicou no Diário do Senado.
Esse procedimento -quando chegarmos ao voto do eminente Ministro Celso
de Mello, S.Exa. poderá dar um depoimento como testemunha ocular da históriaque foi formalizado, quando chegou ao Senado, dizia textualmente:

"8. Discussão e votação nominal do parecer, pelo
Plenário do Senado Federal, em um só turno (. ..)
a) se rejeitado, dar-se-á a extinção anômala do
processo, com o consequente arquivamento dos autos

(. .. )
b) se aprovado, por maioria simples de votos,
reputar-se-á passfvel de deliberação

a denúncia popular

oferecida(... )"
E continua o procedimento adotado no Senado em 1992:
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Presidente do Supremo Tribunal Federal, para os fins do
parágrafo único do art. 52 da Constituição Federal."

Portanto, uma vez instaurado o processo, quem preside a sessão é o
Presidente do Supremo. Mas antes há esse juizo prévio de recebimento da
denúncia.
Portanto, Sr. Presidente e eminentes Ministros. eu acho que decorre
naturalmente da Constituição e acho que corresponde exatamente ao modus
procedendi anterior, de 1992, estes papeis do Senado e da Câmara: a Câmara

autoriza; e o Senado faz o juízo de admissibilidade da denúncia.
Portanto, Sr. Presidente, essa é a minha primeira e talvez mais importante
divergência que deixo consignada, que impacta, todavia, sobre o rito a ser adotado
na Câmara e o rito a ser adotado no Senado.
E também aqui o que aconteceu? O requerente da ADPF pedia que se
declarasse que os arts. 20 a 22 da Lei n° 1.079, de 1950, prevaleciam sobre o art.

218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Penso que o requerente não
tem razão. E aqui de novo, isso nos reconduz à Constituição de 1946 e à Lei n°

1.079, de 1950.
Ocorre que lei que o Ministro Fachin

! •'

propôs que fosse adotada

regulamentava a Constituição de 1946. Portanto, a lei regulamentava a participação
da Câmara dos Deputados em dois momentos: o momento inicial de recebimento da
denúncia; e o momento seguinte, em que por dois terços ela julgaria procedente ou
não a denúncia.
Penso que pela nova sistemática, a que decorre da Constituição de 1988 e a
que foi regulamentada em sessão administrativa do Supremo, a Câmara se
manifesta uma única vez sobre a autorização ou não para instauração do processo,
por dois terços dos seus membros.
E ao final, Sr. Presidente, eu detalho como é que isso se aplica na Lei n°

1.079, de 1950- estou só firmando a tese.
Eu estou afirmando que não subsiste o procedimento da Lei n° 1.079, de 1950
em relação ao rito na Câmara, pedindo todas as vênias ao eminente Relator para
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dessa denúncia, por quórum de dois terços.
E em relação ao Senado, as coisas se passam um pouco simetricamente.
Também aqui eu estou propondo que no Senado se siga o mesmo rito que foi
adotado durante o procedimento de impeachment do Presidente Collor, em que aí, sim -

se tem uma fase um pouco mais alongada no Senado, porque a

demonstração ou não da acusação é feita no Senado e não mais na Câmara dos
Deputados.
Portanto, o Senado se pronuncia, Sr. Presidente, em verdade, no momento
inicial, pelo recebimento ou não da denúncia: se recebê-la, o processo prossegue;
se não recebê-la, ele se extingue. Depois há uma deliberação por maioria simples e com toda vênia ao autor da ação, que pedia dois terços -

quanto à pronúncia e

uma deliberação por maioria simples quanto à procedência final ou não da
acusação.
Portanto, Sr. Presidente, no segundo ponto de divergência, eu estou
adotando como ritos na Câmara e no Senado os mesmos que foram adotados em
1992, durante o impeachment do Presidente Collor de Mello, e não os dispositivos
da Lei n° 1.079, de 1950, que considero insubsistentes à luz da Constituição de 1988
nesta parte.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Apenas um
esclarecimento: V.Exa. não admite em nenhum momento o quórum de dois terços
no Senado?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não. Maioria simples ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Em todas as fases?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - ... nas fases do Senado, tal como
se procedeu em 1992.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Inclusive para o
acolhimento da denúncia?
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Sr. Presidente, mas na segunda fase
'

foi de dois terços.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Na condenação, sim.
O SR. MINISTRO TEOR I ZAV ASCKI - Na condenação foi é de dois terços.
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O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois é, essa
minha dúvida.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - A Constituição, quanto a essa
segunda fase, é explicita. Ela existe.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Nós estamos falando ...
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Mas, de toda maneira, o Ministro Barroso estâ
fixando a tese.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - De maneira que há a manifestação

por dois terços.
O SR. MINISTRO L.UIZ FUX- O Ministro Barroso está fixando a tese.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Isso. É isso mesmo.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Não, o Ministro Barroso está fixando a tese, tal
qual o momento do Presidente Collor.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Há prosseguimento, Ministro?
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - V.Exa. admite o
esclarecimento do advogado, eminente Ministro Barroso?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Pois não.
(Não identificado) - Excelência, na verdade, se for esse ponto, é de dois
terços na votação final.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Dois terços na votação final.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Está bem. Pronto,
essa era a dúvida que eu tinha.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - É de dois terços na votação final.
Perdoem-me, foi um lapso meu: maioria simples no recebimento; maioria simples na
pronúncia; e dois terços na condenação. Sem dúvida é isso.
Vejam que o voto do Ministro Fachin é um voto de 100 páginas. Eu tenho
quatro divergências e, portanto, um grande volume de concordâncias, embora
considere que essas divergências são relevantes para o funcionamento geral das
coisas.
Eu tenho, Sr. Presidente, uma terceira divergência que considero importante,
que é a de que a eleição para a formação da Comissão Especial deve se dar por
voto aberto. E tenho essa convicção por um conjunto de razões. A primeira dessas
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razões é muito simples de demonstrar e ela é bem dogmática, ela nem precisa de'~~&:~
muita abstração principiológica.
É a seguinte a minha linha de raciocínio: a Constituição prevê algumas
hipóteses de votação secreta, mas não prevê votação secreta para a constituição de
Comissão Especial na Câmara dos Deputados, para processar impeachment. Eu
não acho, porém, que o elenco de casos de votação secreta presente na
Constituição seja absolutamente fechado.

É possível que em documento

infraconstitucional se preveja o voto secreto. Em tese, isso é possível. Mas essa
hipótese não tem previsão de voto secreto na Constituição.
Aí eu vou à Lei n° 1.079, de 1950. A Lei n° 1.079, de 1950, tampouco prevê
votação secreta para a constituição dessa Comissão. Ela prevê expressamente a
Comissão no art. 19, mas nada fala sobre votação secreta.
Alguém poderia imaginar que o Regimento Interno da Câmara pudesse prever
alguma hipótese de votação secreta legítima - acho até que poucas, mas algumas.
Uma que todos reconhecem legitima é, por exemplo, a eleição da iviesa da Casa.
Mas eu vou ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados e, quando vejo
os dispositivos que tratam da formação de Comissões Permanentes ou Temporárias,
nenhum deles menciona a possibilidade de votação secreta. Essa votação secreta
foi instituída...
O SR. MINISTRO TEOR! ZAVASCKI- V.Exa. me permite?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Pois não.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Salvo engano meu, há um dispositivo,
sim, do Regimento Interno, no art. 188, 111, que diz:
"Art. 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á
(.. .):

111 - para eleição do Presidente e demais membros
da Mesa Diretora, do Presidente e Vice-Presidentes de
Comissões Permanentes e Temporárias, dos membros da
Câmara que irão compor a Comissão Representativa do
Congresso Nacional e dos 2 (dois) cidadãos que irão
integrar o Conselho (. .. )
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"Art. 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á
pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente,
apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado
final, nos seguintes casos:

111 - para eleição do Presidente e demais membros
da Mesa Diretora, do Presidente e Vice-Presidentes de
Comissões Permanentes e Temporárias, dos membros da
Câmara que irão compor a Comissão Representativa do
Congresso Nacional e dos 2 (dois) cidadãos que irão
integrar o Conselho da República (... )"

Eu não vislumbro essa exceção como sendo uma exceção de voto secreto.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI - V.Exa. tem razão.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - E considero, portanto, que o voto
secreto foi instituído por uma deliberação unipessoal e discricionária do Presidente
da Câmara no meio do jogo. E, portanto, sem autorização constitucional, sem
autorização legal, sem autorização regimental, por vontade unipessoal própria, ele
disse: "Aqui vai ser secreto porque eu quero".
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - V.Exa. me permite um
aparte?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - A vida na democracia não
funciona assim.
Pois não, é claro.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Eu também, pelas
minhas anotações e pela leitura que fiz dos alentados votos no Mandado de
Segurança 21564, do Distrito Federal, que cuidava do caso Collor, vi que lá, em
todas as passagens, todos que se manifestaram enfatizaram a necessidade do voto
aberto em se tratando de procedimento de impeachment.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu fui primeiro ao elemento
puramente dogmático: não está na Constituição, não está na lei, não está no
Regimento Interno, não pode ser criado por ato unipessoal.
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Agora, eu acho, ademais, que um procedimento como o procedimento
impeachment, com o impacto sobre a legitimidade democrática que ele tem, de

destituição constitucional de um presidente da República, tem que prestar a
reverência máxima aos principias republicano, democrático e representativo, no que
eles impõem de transparência.
Eu acho que o cidadão brasileiro tem o direito de saber a postura de cada um
dos seus representantes. Este não é um procedimento interno. Este é um
procedimento que tem que ser transparente para a sociedade brasileira.
E al, Sr. Presidente. voltando ao caso do Presidente Collor, eu vou verificar
que, em relação á constituição da Comissão Especial no impeachment do
Presidente Collor, a votação foi aberta -

na constituição da Comissão Especial - ,

aberta por voto simbólico, que significa voto aberto.
De modo que, pelas razões dogmáticas que sustentei, pelos princípios
republicano, democrático e representativo e o que eles importam de transparência e
pelo critério que estabeleci para minha postura aqui, de preservar tudo tão parecido
quanto o que foi feito no impeachment do Presidente Collor, eu acho que se impõe o
voto aberto.
De modo que essa é , Sr. Presidente, a minha terceira divergência.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO -Se for uma questão de fato. Se for
uma questão jurldica, nós já estudamos.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Exatamente. Eu
queria colocar a V.Exa. que nós não admitimos contestação a voto de Relatores ou
de qualquer Ministro Vogal.
Se V.Exa. tiver uma questão de fato, exclusivamente de fato ou de ordem,
V.Exa. está com a palavra.
(Não identificado) - Sr. Presidente, a intenção não é polemizar com esta
Corte.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim. E nem poderia
evidentemente.
(Não identificado)- Evidentemente.

17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

demais eleições". Apenas só esse esclarecimento do fato que está previsto no art.

188, inciso 111, do Regimento Interno da Câmara.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - E por fim, Sr. Presidente, o último

ponto -

e aí vou ler o meu dispositivo -

é o que diz respeito à ilegitimidade das

candidaturas avulsas. Esse ponto já está prejudicado porque, ao dizer que a votação
tem que ser aberta, eu já invalidei a constituição da Comissão Especial.
Mas aqui há um problema que eu gostaria de corrigir para o futuro e que eu
espero que não volte a acontecer. Mas conserta-se o telhado em tempo de bonança.
Portanto, há um problema em relação a essa questão das candidaturas avulsas que
eu gostaria de enfrentar, porque considero que ele vem mal equacionado desde o
impeachment do Presidente Collor naquele mecanismo de 1992. Eu estou me

referindo à questão das candidaturas avulsas.
O que aconteceu? Eu aqui descrevo brevemente. Vou pedir licença para ler
-

são três sentenças -, só para eu ser fiel aos fatos. No pedido cautelar inicial, o

autor diz que a Câmara dos Deputados, de maneira casuística, teria autorizado a
formulação de candidaturas avulsas para a Comissão Especial instaurada para
examinar o pedido de impeachment do Presidente da República. Assim inicial -

relata a

teria se criado uma chapa em oposição à que estava por indicação dos

líderes partidários. Tal chapa reuniria basicamente -

prossegue a inicial -

integrantes de segmentos de partidos políticos que não se sentiram contemplados
pela indicação feita pelo Líder.
A escolha entre tal chapa oposicionista e a que havia se iniciado por
indicação dos Líderes teria sido levada á deliberação do Plenário da Câmara, por
voto secreto, sem que houvesse sequer o quantitativo total de representantes em
cada uma delas e se pudesse, assim, assegurar a proporcionalidade dos blocos
parlamentares ou partidos na composição final.
Portanto, o que diz o autor da ação? O Líder estava indicando nomes;
formou-se uma chapa alternativa; e foram levadas ao Plenário as duas chapas. É
isso o que diz o pedido - e eu estou citando esse fato.
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Aí vem o Presidente da Câmara, nas suas informações, e diz que aplicou 1.-ét ...: ~~
art. 19 da Lei n° 1.079, que alude a uma Comissão Especial eleita para emissão de
parecer sobre o processo de impeachment.
Aqui, Sr. Presidente, eu peço 1 minuto de atenção, embora isso já esteja
superado, mas é porque aqui há um erro histórico. É no que diz respeito a esse art.
19 e por que as assinaturas avulsas são inaceitáveis. Há aqui três conjuntos de
regras relevantes que eu gostaria de compartilhar.
O art. 58 da Constituição, § 1°, delega a forma de constituição das Comissões
ao Regimento Interno da Casa Legislativa e garante a representação proporcional
dos partidos ou blocos parlamentares. Portanto, o art. 58, § 1°, diz que a constituição
das Comissões será regida pelo Regimento Interno e que tem que se observar a
proporcionalidade.
Vem o art. 19 da Lei n° 1.079, de 1950, e diz, Ministra Rosa, o seguinte:
"Art. 19. Recebida a denúncia (...)"-aquela que é
apresentada ao Presidente da Câmara dos Deputados - ,
"(.. .) será lida no expediente da sessão seguinte e
despachada a uma comissão especial eleita, da qual
participem,

observada

a

respectiva

proporção,

representantes de todos os partidos para opinar sobre a
mesma."
O problema nessa confusão é a palavra "eleita", e eu já vou demonstrar por
que.
Em terceiro lugar, temos o Regimento Interno, que diz que os Líderes
designarão os representantes dos partidos e blocos parlamentares nas Comissões.
Então, a Constituição diz "representação proporcional"; a lei diz "comissão
eleita"; e o Regimento diz "os Líderes indicarão". Há uma certa dificuldade de
reconciliar essas três disposições.
E aí eu fui me debruçar sobre isso, embora já não precisasse, porque achei
que há um problema. E o problema está no art. 19 da Lei n° 1.079, que eu acho que
nessa parte também não foi recepcionado.
Olhem o que diz o art. 19: que recebida a denúncia, será lida no expediente
da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual
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participem, proporcionalmente, representantes de todos os partidos. "Eleita" pode te >~
dois sentidos: o sentido de sujeita à votação ou o sentido de escolhida, Comissão
Especial escolhida. Eu até fui ao Aurélio hoje pela manhã, onde a primeira acepção
de "eleita" é "escolhida", não é "votada". Portanto, essa é uma acepção possível.
E ela não só é uma acepção possível, como é a única que faz sentido. Por
que ela é a única que faz sentido? É que não há lógica que possa sustentar que os
candidatos do partido A que vão integrar a Comissão Especial sejam escolhidos não
pelo partido A, que eles vão representar, mas pelo Plenário. Não! A indicação tem
que ser pelos Líderes, você não pode ter o representante de um partido em uma
Comissão eleito pelo Plenário!
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Nem pelo bloco partidário,
principalmente em matéria de tamanha complexidade.
Eu reconheço que está prevista a formação da Comissão, considerados
também blocos de partidos políticos. Mas no caso concreto, eu acho que prefere a
referência aos partidos.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu entendo.
Para ser sincero, Ministro Marco Aurélio, como a Constituição fala em partidos
e blocos parlamentares, eu não dei tanta importância a isso, até porque eu fui
verificar, na documentação que recebi, que isso produzia um impacto prático
irrelevante. E ai eu achei que talvez essa discussão fosse menos importante.
Mas essa, que é uma retificação da interpretação do art. 19, eu acho que é
importante. Porém , eu não vou fazer a retificação para aplicar nesse caso por
enquanto, porque eu estou seguindo tudo como foi feito no precedente Collor. E no
precedente Collor, a Comissão foi efetivamente eleita, homologada pelo Plenário.
Porém, independentemente de eu achar que o art. 19 foi mal interpretado, eu
acho que a candidatura avulsa é constitucionalmente inaceitável, pela seguinte
anotação que fiz: há duas razões que saltam aos olhos contra a legitimidade da
candidatura avulsa, uma textual e outra lógica. A razão textual é que o Regimento
Interno da Câmara, com a autoridade da delegação que recebeu do art. 58 da
Constituição, estatui , com clareza inequívoca, que a indicação dos representantes
partidários ou dos blocos parlamentares compete aos Líderes.
Isso está textualmente no Regimento Interno, que diz:
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§ 1° As Comissões Temporárias compor-se-ão do

número de membros que for previsto (. . .), designados
pelo Presidente por indicação dos Líderes (...)".

É textual o artigo!
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Menos mau, menos mau. Quer dizer,
nós não temos um líder do bloco.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois é. Exatamente.
Essa é uma observação que eu ia fazer.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Temos os Líderes dos partidos
politicos.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Sim, por indicação dos Líderes.
Portanto, não ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Não há líder de bloco.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Portanto, não pode haver votação
do Plenário se a indicação é pelos Lideres.
E o próprio· Regimento prevê que, se o membro da Comissão mudar de
partido, ele perde a investidura. Portanto, ele não deve a sua investidura ao
Plenário, ele deve a sua investidura, evidentemente, ao partido.
Portanto, Sr. Presidente, a primeira razão de inadmissão de candidatura
avulsa é a textualidade do Regimento Interno.
Mas há outra razão lógica, que é a seguinte: se, por força da Constituição, a
representação proporcional é do partido ou do bloco parlamentar -

vamos deixar

isso entre parênteses - . se a representação é do partido, os nomes do partido não
podem ser escolhidos heteronomamente, de fora para dentro!
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Não, não. Está certo.
O SR. MIN.I STRO ROBERTO BARROSO - Quer dizer, os adversários, os
concorrentes é que vão escolher o representante do partido? Não há nenhuma
lógica nisso, que evidentemente contraria a autonomia partidária prevista na
Constituição.
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De modo que, Sr. Presidente, eu, pedindo todas as vênias ao Ministro L · ~EJ
Edson Fachin, também estou discordando de S.Exa. no tocante às candidaturas
avulsas.
Portanto, Sr. Presidente, em suma e antes de passar a ler o meu dispositivo,
eu estou votando no sentido de que o papel da Câmara é de mera autorização de
recebimento da acusação e que, no Senado, existe o papel de recebimento da
denúncia, de decisão de pronúncia e de condenação.
Quanto aos ritos, voto que, na Câmara, há uma única votação, por dois
terços, sobre a autorização ou não da acusação E voto que, no Senado, há três
votações: por maioria simples, para receber a denúncia; por maioria simples, para a
pronúncia; e por maioria de dois terços, para a condenação.
Estou votando favoravelmente ao voto aberto e, portanto, invalidando a
constituição da Comissão Especial pela Câmara dos Deputados.
E, apenas para deixar documentado, porque já fica prejudicado com a
questão do voto aberto, eu entendo que candidaturas avulsas são ilegítimas,
também à luz do que dispõe a Constituição.
Então, Sr. Presidente, eu leio, só por facilidade dos eminentes colegas e
atendendo ao pedido de V.Exa., item a item do pedido à parte dispositiva do meu
voto, que eu distribuí a todos -

acho que inclusive ao Ministro Marco Aurélio, que

nesta fase já aceita.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Agora, agora.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Isso, nessa fase já aceita.
Aí eu acho que é fácil visualizar quem acompanha uma posição ou quem
acompanha outra.
Portanto, Sr. Presidente, a fim de promover segurança jurídica no processo
de impeachment, voto pela concessão parcial das cautelares requerida pelo autor,
nos seguintes termos:
Item "A": denegação, de modo a afirmar que não há direito à defesa prévia ao
ato do Presidente da Câmara (acompanhando, nesse particular, o eminente Ministro
Relator);
Item "B": concessão parcial para estabelecer, em interpretação conforme a
Constituição do art. 38 da Lei n° 1.079, de 1950, que é possível a aplicação
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subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do
impeachment,

desde que

sejam

compatíveis com

os

constitucionais pertinentes (acompanhando o Ministro Relator);
Item "C": concessão parcial para: 1. declarar recepcionados pela Constituição
de 88 os arts. 19, 20 e 21 da Lei n° 1.079, de 1950, desde que interpretados
conforme a Constituição, para que se entenda que as "diligências" e atividades ali
previstas não se destinam a provar a procedência ou improcedência da acusação,
mas apenas a esclarecer a denúncia; e 2. declarar não recepcionados pela
Constituição de 88 os arts. 22, caput, 2a parte, que determinam dilação probatória e
segunda deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto de que
caberia a tal Casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação (aqui, com todas as
vênias, estou divergindo integralmente do eminente Ministro Relator);
Item "0 ", denegação, por reconhecer que a proporcionalidade na formação da
Comissão Especial pode ser aferida em relação aos partidos e blocos partidários
(acompanhando o Ministro Relator);
Item "E": concessão integral, para estabelecer que a defesa tem o direito de
se manifestar após a acusação (acompanhando o Ministro Relator);
Item "F": concessão integral, para estabelecer que o interrogatório deve ser o
ato final da instrução probatória (acompanhando o Ministro Relator);
Item "G": concessão parcial para dar interpretação conforme a Constituição ao
art. 24 da Lei n° 1.079, de 1950, a fim de declarar que, com o advento da
Constituição de 88, o recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre
apenas após a decisão do Plenário do Senado Federal, em votação nominal tomada
por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros (divergindo aqui
integralmente do Ministro Relator);
Item "H": concessão parcial para declarar constitucionalmente legítima a
aplicação analógica dos arts. tais e quais da Lei n° 1.079, de 1950 -

os quais

determinam o rito do processo de impeachment contra Ministros do Supremo e
contra

o PGR -, ao processamento

no Senado

Federal de crime de

responsabilidade contra o Presidente da República, denegando-se o pedido de
aplicação do quórum de dois terços para confirmar a instauração do processo
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quórum);
Item "1": concessão integral, para declarar que não foram recepcionados pela
Constituição de 88 os arts. tais e quais da Lei n° 1.079, porque estabelecem os
papeis da Câmara e do Senado Federal de modo incompatível com a disciplina que
foi dada pela Constituição de 88 ( aqui divergindo parcialmente do Ministro Relator);
Item "J": denegação, para afirmar que os Senadores não precisam se apartar
da função acusatória (acompanhando o Ministro Relator);
Item "K": denegação, para reconhecer a impossibilidade de aplicação
subsidiária das hipóteses de impedimento e suspeição do CPP relativamente ao
Presidente da Câmara dos Deputados (acompanhando o Ministro Relator);
Item "L": Cautelar Incidental de candidatura avulsa: concessão integral para
declarar que não é possível a formação de Comissão Especial a parlir de
candidaturas avulsas, (divergindo integralmente do Ministro Relator); e, por fim,

Item "M": Cautelar Incidental: concessão integral para reconhecer que a
eleição da Comissão Especial somente pode se dar por voto aberto (aqui, portanto,
divergindo integralmente do Ministro Relator).
Com a brevidade possível, Sr. Presidente, diante da complexidade das
questões, eu concluo o meu voto, deixando documentadas as minhas posições para
facilitar a votação final.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a V.Exa.
também pela objetividade, concessão e profundidade do voto que proferiu.
Então, V.Exa. defere em parte também e rejeita as preliminares certamente.
Não é?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - E admito a ação e rejeito todas as
preliminares.
Em tudo

o que eu não

me manifestei expressamente, eu estou

acompanhando o eminente Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Então, esse

é o voto de V.Exa. Já foi consignado aqui e será proclamado oportunamente.
Ministro Teori Zavascki, como vota?
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também gostaria de enfatizar o belíssimo trabalho apresentado pelo Ministro Relator.
O meu voto fica facilitado, porque as preocupações que eu tinha em relação
ao voto do Ministro Relator são exatamente as mesmas agora manifestadas pelo
Ministro Roberto Barroso, embora eu tenha uma pequena discordância em relação a
um dos itens da discordância do Ministro Roberto Barroso.
O meu raciocínio parte de três critérios fundamentais. Em primeiro lugar, o
julgamento por crime de responsabilidade do Presidente da República é um
julgamento que se faz no Congresso e não no Poder Judiciário. Trata-se do
julgamento de um ato ilícito, mas que é feito anomalamente, quer dizer,
excepcionalmente, não por um órgão do Poder Judiciário, mas pelo Poder
Legislativo.
Isso tem algumas implicâncias. Eu não diria que se trata de um julgamento
político. Trata-se de um modo diferente de interpretar a lei. Obviamente, o olhar de
um julgamento feito por um Parlamentar é diferente do olhar que um juiz atribui a
determinadas circunstâncias, assim como é diferente no processo do júri.
Enfim, a verdade é que a Constituição atribuiu ao Poder Legislativo o
julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade. A
intervenção do Poder Judiciário, como está acontecendo agora, tem, portanto, um
domínio limitado e está limitada à defesa da ordem constitucional -

e esta defesa

da Constituição, obviamente, dela não se pode furtar o Poder Judiciário. Esse é o
segundo critério, portanto, que baliza o meu voto.
E o terceiro critério é também um critério que foi adotado pelo Ministro
Roberto Barroso. Na formulação de juízo sobre as questões da sua competência, o
Judiciário deve, em nome da segurança jurídica, observar sempre que possível os
seus precedentes a respeito.
Então, à base dessa linha fundamental de raciocínio é que eu desenvolvo o
juízo a respeito desse tema.
E as minhas preocupações, como eu disse, coincidem com as manifestadas
pelo Ministro Roberto Barroso, em primeiro lugar, sobre a questão do papel do
Senado e da Câmara dos Deputados. Também eu, como colocou o Ministro Roberto
Barroso, com todas as vênias do eminente Ministro Relator, penso que à Câmara
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"Art. 51 . Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o
Vice-Presidente da República (...)"
E o importante é o seguinte: isso se aplica não apenas em relação aos crimes
de responsabilidade, mas também em relação aos crimes comuns.
De modo que essa autorização não tem um sentido diferente nem um
conteúdo diferente, quando se trata de autorizar, por dois terços, a ação penal em
relação ao Presidente da República por crime comum.
O art. 52 diz assim:

"Art.

52. Compete privativamente ao Senado

Federal:
-

processar e

julgar

o

Presidente

e

o

Vice-Pres;dente da República (.. .)"
Essa linguagem é semelhante também à que se refere a Constituição quando
trata dos crimes comuns, porque diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal
processar e julgar o Presidente da República nos crimes comuns. Quer dizer, há
uma perfeita relação.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sintonia fina.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI -

Há uma sintonia fina entre o que

acontece em relação ao julgamento pelo Senado e ao julgamento pelo Supremo. Eu
não vejo como se possa estabelecer distinções quanto à natureza dessa autorização
pela Câmara dos Deputados.
E este é o argumento mais significativo colocado pelo Ministro Roberto
Barroso: se cabe ao Senado suspender o Presidente da República de suas funções
pela instauração do processo, isso tem um significado importante, isso não é
meramente burocrático.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senão, em última análise, a Câmara é
que estaria afastando o Presidente da República.
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Deputados, pura e simplesmente. Quer dizer, de forma indireta, haveria aqui um
modo de contornar o conteúdo constitucional da decisão do Senado, que é a que
efetivamente determina a suspensão do Presidente da República.
E foi assim que se decidiu, como anotou o Ministro Roberto Barroso, no caso
que foi julgado, do Presidente Collor.
Eu diria que não apenas ficou isso claro na orientação que foi aqui adotada na
oportunidade, por orientação do Supremo, mas na própria questão de ordem
formulada naquela oportunidade, na Câmara dos Deputados, tendo o Presidente, o
Deputado Ibsen Pinheiro na época, resolvido a questão de ordem. Ficou assim
estabelecido -

eu leio textualmente porque essa resolução foi depois submetida a

mandado de segurança no Supremo e foi chancelada, a não ser com um pequeno
detalhe: "Sendo a decisão sobre a admissibilidade ou não da denúncia, o ato que
autoriza a instauração ou não do processo ... "

Então, já naquela oportunidade, a própria Câmara dos Deputados admitia que
o processo poderia ser instaurado ou não no Senado.
De modo que, por essas sucintas razões, eu vou pedir vênia para

acompanhar o voto, nesse ponto, do Ministro Roberto Barroso, com os reflexos em
relação aos ritos.
E em relação aos ritos, eu acho que se deveria adotar na sua íntegra penso que é esse o pensamento do Ministro Roberto Barroso -

o que foi adotado

na oportunidade, em relação ao Presidente Collor.
Há outro ponto que a mim causou dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Ministro Teori
Zavascki, há apenas uma questão, que me parece importante esclarecer: uma vez
que tanto o Ministro Roberto Barroso quanto V.Exa. admitem que o Senado tem uma
discricionariedade para abrir ou não o processo -

como o Supremo teria a

discricionariedade para aceitar ou não a denúncia e, portanto, dar ensejo à
tramitação de uma ação penal - , a suspensão da Presidente de suas funções se
daria apenas nesse momento, não é?
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Nessa oportunidade, a partir do
Senado.
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O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Isso está
Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- Exatamente.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Eu não sei se o Ministro Teori
Zavascki vai abordar ainda, mas eu colocaria a problemática do afastamento ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois é, essa me
parece intrínseca a essa ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - ... o quórum para deliberação quanto
ao recebimento da denúncia e essa consequência drástica que é o afastamento.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - É.
O SR. MINISTRO CEL SO DE MELLO- É interessante observar esse ponto.
Os autores, comentando a Constituição de 88, destacam claramente que, na fase
pré-processual, vale dizer, naquela fase que antecede a instauração no Senado e
pelo Senado do processo de impeachment, a Câmara dos Deputados, ao formular
um juízo meramente autorizativo não vinculante, ela também se apeia em avaliação
discricionária.
De tal modo que, ainda que a Câmara dos Deputados vislumbre a gravidade
da conduta atribuída a qualquer Presidente da República, ela poderá perfeitamente
não autorizar a instauração do processo de impeachment, com apoio em razões que
podem ser também de caráter jurídico, mas sobretudo de natureza essencialmente
política.
Esses comentários inclusive já c.omeçam a ser feitos a partir da Constituição
de 1891 , como se vê, por exemplo, em Carlos Maximiliano, que comentou as
Constituições de 1891 e depois a de 1946.
E não tem sentido que se autorize, que se dê à Câmara dos Deputados um
espaço de relativa liberdade decisória para autorizar ou não a instauração do
processo de impeachment, e ao mesmo tempo se negue essa faculdade ao Senado.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Incorrendo, portanto, ao Senado, o
que é deliberado. É incompreensível.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO- Exatamente.
O eminente Ministro Luiz Edson Fachin fez uma observação que é
corretíssima. É claro, o Senado Federal não tem competência para reformar a
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com absoluta autonomia institucional.
Mas do que se trata aqui é definir a extensão dos poderes constitucionais da
Câmara Alta, do Senado da República, porque o Senado da República pode muitas
vezes, em face da ocorrência em dado momento histórico de determinadas
circunstâncias extraordinárias,

avaliar que

a instauração

do

processo de

impeachment poderá eventualmente agravar uma crise de governabilidade e expor o
Estado brasileiro a uma situação periclitante.

É interessante observar também que quando Rui Barbosa, compondo aquela
pequena comissão constituída pelo Governo Provisório da República, elaborou um
projeto de Constituição, que depois foi submetido ao Congresso Constituinte de

1890 a 1891 e resultou na Constituição Republicana de fevereiro de 1891 -

Rui foi

o grande mentor da elaboração daquele projeto -, não incluiu na proposta o
afastamento cautelar do presidente da República a partir do momento em que a
Câmara, naquele momento anterior, declarasse procedente a acusação. Não. Isso
foi introduzido no texto do projeto, no curso das deliberações no âmbito do
Congresso Constituinte.
E Rui Ba rbosa foi fiel ao modelo que o inspirou, que é o modelo
norte-americano. Nós sabemos que nos Estados Unidos, no momento em que a
Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados, formula os
denominados articles of impeachment- que equivalem, na verdade, à decretação
da acusação contra o presidente da República -

não há o afastamento deste do

cargo.
Veja-se o exemplo histórico e sempre relembrado do Presidente Andrew
Johnson, que era o Vice do Presidente Lincoln e o sucedeu após o seu assassinato.
Ele foi submetido a Câmara dos Representantes e posteriormente foi absolvido por

19 votos a 37.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Na realidade, fala-se em 1 voto.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Exatamente. Mas ele foi absolvido
por 19 votos, portanto um número minoritário, contra 37 e tantos. Por quê? Porque
por 1 voto ele deixou de ser condenado, mas, de qualquer maneira, ele se manteve
no desempenho do ofício presidencial. Agora, no modelo brasileiro, que se tornou
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Câmara dos Deputados perdeu poder. Não há dúvida de que o novo modelo
instituído pela Constituição de 1988 fez com que a Câmara dos Deputados perdesse
poder. Hoje, o poder permanece na esfera institucional do Senado da República. A
Câmara dos Deputados, hoje, ela não mais formula um decreto de acusação, ela se
limita apenas a autorizar, e dessa deliberação parlamentar da Câmara dos
Deputados não mais resulta, como ocorria anteriormente, o afastamento preventivo,
a suspensão cautelar do exercício do mandato presidencial. Agora, essa é uma
consequência constitucional gravíssima, que decorre da instauração pelo Senado,
mediante deliberação autônoma do Senado da República ... É dessa deliberação que
decorre,

portanto,

esse

afastamento

preventivo.

E

essa

é uma situação

extremamente delicada, extremamente delicada. O Supremo Tribunal Federal, por
exemplo, quando previamente autorizado pela Câmara dos Deputados, também pela
mesma maioria qualificada de dois terços dos membros da Câmara dos Deputados,
o Supremo Tribunal Federal não é obrigado a receber a denúncia, ou a queixacrime, fazendo instaurar, em consequência, o processo penal condenatório.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Mas me permita, Ministro Celso, um
aparte ao aparte que V.Exa. já está fazendo.
Vejam que os critérios e as matérias são diferentes. Uma coisa é o

impeachment, que é um juízo político. Aliás, nos países latino-americanos de fala
espanhola, eles não usam a palavra inglesa, eles usam "juízo político": o "juízo
político" do Presidente da República , o "juízo político" do Governo.
Na medida em que a Câmara autoriza o processo de dois terços, o art. 86
para mim é muito claro: autorizado por dois terços, será submetido a julgamento.
Inciso 11 do§ 1°: o Presidente ficará suspenso, nos crimes de responsabilidade, após
a instauração. O verbo é um comando: "instaurar". Autorizado, o Senado tem que
instaurar, não há outro juízo prévio de admissibilidade.
E por que é distinto, Ministro Celso -

por isso eu fiz o aparte - , da questão

relativa ao recebimento da ação penal nos crimes comuns? Porque é outro Poder,
em primeiro lugar, e o juízo aqui não é político, o juízo aqui é técnico-jurídico.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Mas pode instaurar para arquivar.
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penais, nós estamos diante de um processo complexo em que o juízo político
autoriza o Poder Judiciário, que é outro Poder, a dar andamento à ação penal. E
aqui nós vamos analisar tecnicamente, Ministro Teori, se esta ação penal pode ser
recebida ou não. As instâncias são diferentes, os Poderes são diferentes. No juízo
político, que se dá todo ele no Congresso Nacional, Ministro Fachin o voto de V.Exa. está correto no ponto -

e penso que

a Câmara, uma vez. autorizado o

processamento, o Senado Federal está vinculado a instaurar o processo. Depois ele
vai julgar. Pode até arquivar.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Ele pode arquivar.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOU - Mas eu penso que não cabe fazer,
Ministro Celso -

por isso eu pedi o aparte - , comparação com ação penal, que é

totalmente diferente.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - ~ claro, o juízo político é viabilizado
pelo processo de impeachment, mas, como destacou o eminente Ministro Luis
Roberto Barroso, não tem sentido que, numa questão de tão significativa
importância, em que se torna mais aguda a intervenção legitima do Poder
Legislativo no âmbito da Presidência da República, não tem sentido negar-se ao
Senado, não se reconhecer ao Senado competência para reformar deliberações ao
(ininte/igível) em autorizativos da Câmara dos Deputados, mas para considerar

razões que podem ser de ordem jurídica.
Suponha-se uma situação que pode até parecer absurda, mas que pode
ocorrer. Suponha-se que determinada denúncia tenha sido apresentada por um
brasileiro privado temporariamente de cidadania porque sofreu uma condenação
criminal definitiva transitada em julgado e está cumprindo pena em regime aberto ou
está gozando do benefício liberatório da suspensão condicional da pena -

mas ele,

nos termos do art. 15, inciso 111, está despojado da cidadania. Pois bem, ele não é
eleitor, não pode ser, não se acha investido do chamado status activae civitatis, no
entanto, ele oferece uma denúncia. Essa denúncia é processada, culmina por gerar
a autorização dada pela Câmara dos Deputados. Não pode o Senado ... Não pode o
Senado apreciar esse aspecto e recusar-se a instaurar o processo de impeachment
por

ausência

de

legitimidade

ativa

ad

causam

daquele

que

cidadão
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momentaneamente não mais é, ou então matéria envolvendo a questão da próp
tipicidade.
Nós sabemos, nós sabemos que os tipos previstos na Lei n° 1.07'9, de 1950,
são tipos abertos. São tipos abertos, mas nada impede que o Senado, antes de
ordenar a instauração do processo de impeachment, nada impede que ele, naquela
fase prévia, avalie aspectos concernentes aos elementos estruturais do tipo e
considere inocorrente a configuração tfpica e entenda que aquela conduta imputada
a qualquer Presidente da República não se qualifique tipicamente como um crime de
responsabilidade. Estaria

o Senado

obrigado a instaurar o

processo de

impeachment, considerada a gravidade extrema da consequência que decorre

dessa deliberação e que consiste no afastamento...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Ministro! Ministro!
Essa colocação, Presidente, é uma consequência do binômio previsto na
Constituição Federal. Compete ao Senado julgar apenas, não processar.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Apenas para concluir, como disse o
eminente Ministro Barroso, não tem sentido que, numa matéria de tamanha
sensibilidade e tamanha gravidade, estabeleça-se uma relação de subordinação
institucional do Senado da República à Câmara dos Deputados.
Eu , pessoalmente, quando votei na série Collor, no primeiro mandado de
segurança, essa questão, na verdade, não estava em debate. Nós estávamos
apenas examinando, naquele primeiro mandado de segurança, a legitimidade
jurídica da deliberação tomada pelo então Presidente da Casa, o Deputado Ibsen
Pinheiro, mas fiz algumas considerações, inclusive em obiter dictum, ta 1 como essa,
1

e destaquei que realmente havia autores eminentes, como o saudoso e eminente
Ministro Paulo Brossard, como Alcino Pinto Falcão, nos seus comentários à
Constituição de 1946, como o Prof. José Afonso da Silva. Hoje, por exemplo, nós
temos o Prof. Alexandre de Moraes, temos o Prof. Uadi Lammêgo Bulos; todos
entendem que a atividade do Senado é vinculada. Portanto, a autorização tem um
caráter subordinante.
No entanto, aquela observação foi feita apenas em obiter dictum. Por isso
mesmo que, quando da elaboração informal pelo Supremo Tribunal Federal, reunido
em sessão administrativa, daquela ordem ritual, daquele rito procedimental no
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âmbito do Senado, a própria Corte reconheceu a possibilidade de, na
introdutória desse processo perante o Senado, antes de vir ele a ser instaurado,
reconheceu a possibilidade de o Senado, agindo com autonomia, fundado em
competência discricionária, impregnado de uma relativa liberdade decisória, verificar
se deve ou não deve instaurar o processo. E, se entender negativamente, qual é a
consequência? É como está no Item 8 dessa ordem ritual: dar-se-á, então, a.
extinção anômala, simplesmente antes mesmo da intervenção do Presidente do
Supremo Tribunal Federal, que, portanto, não fica vinculado a esse tipo de
deliberação.
Agora, sendo uma deliberação afirmativa, positiva, aí, sim, tem-se por
instaurado o processo de impeachment e dai, sim, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal será convidado a assumir a Presidência da Câmara Alta para efeito
especifico desse julgamento. Mas, de qualquer maneira, nós não podemos deixar de
reconhecer ao Senado da República, hoje, concentrando em suas mãos o duplo
juízo de acusação e de julgamento, com essa consequência gravíssima que é o
afastamento cautelar do Presidente da República do seu mandato, não podemos
deixar de reconhecer a ele a possibilidade de, mediante avaliação discricionária,
verificar, fundado em razões muitas vezes eminentemente politicas ou de caráter
técnico-jurídico, simplesmente deliberar pela extinção anômala, pela extinção liminar
anômala desse processo.
Então, a mim me parece que o eminente Ministro Fachin está corretíssimo
quando diz que o Senado não tem competência para revogar, para reformar a
autorização dada pela Câmara dos Deputados. Obviamente não tem, porque ambas
as Casas atuam com autonomia. Mas aquilo de que o Senado efetivamente dispõe é
desse poder discricionário para, a partir da ponderação de diversos fatores, verificar
se é ou não útil, se é ou não oportuno, se é ou não conveniente instaurar esse
processo de impeachment, porque, repito, a Câmara dos Deputados, na fase préprocessual, quando ela meramente vai formular um juízo de autorização, que não é
um juízo vinculante, não é um juízo subordinante, ela também pode proceder a essa
avaliação discricionária.
Eu mencionei no início desta minha intervenção uma passagem do antigo e
brilhante Ministro desta Corte Carlos Maximiliano quando diz que a Câmara dos
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Deputados, mesmo constatando a gravidade do comportamento
mesmo entendendo que, em tese, dever-se-ia, naquela época, decretar-se a
acusação, hoje, autorizar-se a instauração do processo, é possível à Câmara dos
Deputados deixar de emitir esse juízo autorizativo. Agora, reconhece-se à Câmara
essa possibilidade, mas nega-se ao Senado ... Porque a mera autorização não tem
outras consequências senão a de legitimar a possibilidade de instauração do
processo de impeachment...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - E a sintonia é perteita, e admite-se, no
tocante ao Supremo, nos crimes comuns.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - E é interessante
verificar -

é só uma observação -

que o Senado venha aos autos em suas

informações defender sua prerrogativa, sua competência em face da nova
Constituição.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - E uma prerrogativa que, é claro, de
modo informal, esta própria Casa reconheceu no caso Collor. Basta verificar aquela
fase introdutória da ordem ritual, que foi observada, foi aprovada, foi proposta pelo
Presidente do Supremo, na sua condição de Presidente do Senado para aquele
processo e julgamento. Foi apresentada, foi aprovada pela Câmara Alta, pelo
Senado Federal, e, quando houve a notificação dirigida ao Presidente Collor, o
Ministro Sydney Sanches, então Presidente do Supremo, atuando na condição
institucional de Presidente do Senado naquele episódio, comunicou formalmente e
encaminhou cópia dessa ordem ritual, desse rito procedimental. E o Senado da
República atuou de acordo com aquela fórmula que havia sido, enfim, sugerida, de
modo muito informal, pelo Supremo ao Presidente da Corte, que a submeteu depois
à consideração do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a
doutíssima intervenção de V.Exa.
Ministro Fux, queria fazer uma observação?
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Sim, mas já fizeram uma observação para eu
deixar o Ministro Teori prosseguir.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a
compreensão.
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V.Exa. , Ministro Teori, continua com a palavra.

>~=>

O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Pois não. Eu gostaria de agradecer as riquíssimas intervenções dos colegas, especialmente do Ministro Celso.
É importante salientar que esse foi o procedimento adotado no julgamento do
Presidente Collor e que, como agora foi lembrado, na oportunidade houve um roteiro
de trabalho, que foi apresentado, publicado no Diário Oficial, e acompanhado de
notas riquíssimas, notas muito esclarecedoras, que eu penso que vale a pena
relembrar, porque esclarecem muito essas questões.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Do procedimento
tratado aqui.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI - As notas do procedimento tratado
aqui.
Eu não encontrei nessas notas nenhuma palavra sublinhada nem em negrito,
mas devo dizer que essas notas têm um estilo muito...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Ouvi dizer que faltava
tinta naquela época.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ou não precisava, porque o estilo
literário do Ministro Celso é mais forte do que qualquer grifo.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Essas notas dizem o seguinte- as
notas que acompanham o roteiro:

"1. Com a nova Constituição, concentram-se na
instância político-institucional do Senado Federal, no que
conceme ao processo de responsabilização políticoadministrativa do Presidente da República, tanto o juizo
de acusação quanto o julgamento (CF, art. 52, 1).
2. Em virtude das novas atribuições constitucionais
do Senado e por competir-lhe
do

Presidente

da

o processo e o julgamento

República

nos

crimes

de

responsabilidade -, toma-se possfvel invocar a analogia
para adotar, nesse procedimento, e com as necessárias
adequações, as normas que regem o processo de
impeachment dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
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3. A exigência constitucional da maioria
de

213

da

totalidade

dos

Senadores

limita-se,

exclusivamente, à hipótese de condenação do Presidente
da República pelo Senado (CF, art. 52, parágrafo único).
As demais deliberações do Senado serão tomadas por
maioria simples, presente a maioria absoluta dos seus
membros (CF, art. 47). Todas as questões incidentes do
processo serão vencidas por simples maioria, não assim a
sentença

condenatória.

A

simples

maioria

importa

absolvição.
4. A suspensão compulsória e provisória do
Presidente da República decorre da instauração do
processo de impeachment pelo Senado (CF, art. 86, §1°,
//).Tem-se por instaurado esse processo quando da
notificação formal ao Presidente da República de que
dispõe do prazo de 20 dias para responder à acusação
popular, que foi considerada objeto de deliberação pelo
Senado.

5. Com a supressão do papel constitucional que
tradicionalmente sempre foi outorgado à Câmara dos
Deputados, já não mais lhe incumbe, sob a égide da
Carla Política de 1988, a formulação do jufzo de
acusação. Desse modo, revela-se inviável -

até mesmo

por ausência de recepção da norma inscrita no art. 23, §
4°, da Lei n° 1. 079150 -

a eleição, por essa Casa

Legislativa, de uma comissão de três membros destinada

a acompanhar, no Senado, o julgamento do Presidente da
República. Essa atribuição -

nela incluída a faculdade

processual de oferecer o libelo acusatório -

pertence,

agora, aos próprios denunciantes.
6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal
funciona como Presidente do Senado ao longo de todo o
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processo e julgamento do Presidente da República po >vc!i3~
crime de responsabilidade. Dessa indisponível condição

jurídico-constitucional decorre a relevante circunstância
de que ao Presidente do Supremo Tribunal Federal
compete a resolução de todos os incidentes de ordem
jurídica que se verificarem durante as sucessivas fases
em que se desenvolve o procedimento. Desse modo, as
deliberações

emanadas

da

Comissão

Especial

de

Senadores comportarão recurso, na esfera políticoadministrativa, para

o Presidente do Supremo Tribunal

Federal.

7. O prazo constitucional de 180 dias (art. 86, § 2°),
referente ao afastamento do Presidente da República de
suas funções, inicia-se com a instauração do processo de
impeachment. A contagem desse prazo improrrogável -

que é

não se inicia, em consequência, com a

mera instalação dos trabalhos no Senado Federal.
8. O Presidente do Supremo Tribunal Federal não

discute, não vota e não julga o libelo acusatório. Cabe-lhe,
tão somente, exercer a Presidência do processo de
impeachment do Chefe de Estado.
9.

A

ausência

dos

denunciantes,

que

eventualmente deixem de comparecer ao julgamento, não
implicará o adiamento dessa sessão do Senado (Lei n°
1.079150, art. 62, caput)."
Portanto, essas riquíssimas notas, que eu suspeito tenham sido editadas aqui
por inspiração do nosso decano -

não posso afirmar, mas tenho quase certeza - ,

eu as adoto na íntegra, porque, no meu entender, correspondem exatamente aos
predicados constitucionais.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Inclusive, se V .Exa. me permitir, pela
pertinência, V.Exa. fez referência ... As notas também fazem essa observação. O §
4°, do art. 23, que não foi impugnado nesta ADPF, ele, na verdade, tornou-se
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incompatível com o novo modelo institucional, consagrado pela vigente
Política. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados, ao haver perdido seu papel de
responsável pela forrnulaçào de um decreto de acusaçào, ela nào mais constituirá
uma comissào acusadora, composta por três Deputados Federais, para acompanhar
o julgamento do acusado pelo Senado.
O § 4° diz o seguinte: a Câmara dos Deputados, após declarar procedente a
acusação... Isso no velho papel que lhe foi dado, na verdade, desde a Carta Imperial
de 1824. A Carta Imperial de 1824 já dava à Câmara dos Deputados já essa
atribuição. Mas diz o § 4° do art. 23: "A Câmara dos Deputados elegerá uma

comissão de três membros para acompanhar o julgamento do acusado". Isso não
existe mais. A rigor, eu também, quando me pronunciar, vou propor que se declare
revogado, ante a superveniência de uma ordem constitucional com ele incompatível,
o§ 4° do art. 23 da Lei n° 1.079, de 1950. A impugnação aqui foi apenas aos§§ 1° e
5° do art. 23, mas há também o § 4°, que não mais subsiste em face precisamente
do papel de que não dispõe hoje a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) -Agradeço.

V.Exa. continue.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Indo adiante, Sr. Presidente, superado

esse ponto, eu quero dizer que estou acompanhando o Ministro Barroso quanto a
esse ponto, com a consequente modificação dos ritos proposta pelo Ministro Barroso
também, mas que, fundamentalmente, seria adotar o rito que foi estabelecido no
precedente do Presidente Collor.

O ponto seguinte seria a questão da votação secreta em aberto. Eu confesso
que fiquei com muita dúvida sobre esse ponto. E a minha tendência- e é nesse
sentido o meu voto -

é acompanhar o Ministro Fachin nesse ponto, considerar

legítimo o voto secreto, mas não pelo fundamento que S.Exa. deduziu. S.Exa., se
não me engano, deduziu como fundamento para isso que seria legítima em nome de
um resguardo de consciência. Eu penso que esse fundamento não seria suficiente,
porque com muito mais razão se deveria preservar o resguardo de consciência na
condenação. Então, se a escolha de comissão demanda resguardo de consciência,
com muito mais razão se deveria resguardar consciência no caso de absolvição ou
condenação. Mas o fundamento, no meu entender, é outro.
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Como S.Exa. o Ministro Relator demonstrou, as
segundo o Regimento Interno, portanto há aqui uma reserva regimental para isso.
E o Regimento Interno, embora não faça menção específica a essa comissão,
no art. 188, inciso 111, ele faz uma distinção que essa distinção é clara -

aliás, em todo o art. 188 me parece

entre atos deliberativos e atos eletivos. Relativamente

aos atos de natureza deliberativa, parece-me que deve vigorar a velha doutrina que
-

no voto do Ministro Brossard, no primeiro mandado de segurança sobre esse

tema ... -

vem desde 1914, segundo a qual tudo o que a Constituição não

determinou... autoriza que seja secreto deve ser público no âmbito parlamentar.
Isso, para os atos deliberativos.
Agora, em relação aos atos de natureza eletiva, não há propriamente uma
deliberação. Há UJma escolha de quem vai deliberar. É uma indicação de quem vai
deliberar.

Quer dizer, os escolhidos

para deliberar

não podem

deliberar

secretamente. Agora, não vejo inconstitucionalidade na escolha reservada, secreta
daqueles que vão deliberar, internamente. Parece que essa é uma questão interna

corporis, que, nesses limites, seria compatível com a Constituição. De modo que, em
função dessa distinção e com base na parte final do art. 188, inciso 111, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, parece-me que a votação secreta não seria
ilegítima. Todavia , na questão das candidaturas avulsas, eu concordo com o Ministro
Barroso.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Ministro Teori, só para pontuar
uma questão. Ainda que se admitisse que o voto pudesse ser secreto, eu acho que
esta não poderia ter sido uma deliberação unipessoal e discricionária do Presidente.
Eu acho que, no mínimo, teria que ser uma deliberação plenária. O que eu acho é
que não é possível, no meio de uma votação, diante da antecipação de um resultado
desfavorável, eu mudar a regra do jogo sem submeter a ninguém. Eu teria dúvidas
do voto secreto em si, mas neste caso concreto eu não teria nenhuma. Isso é mais
ou menos como eu estar perdendo o jogo e dizer: "Eu vou levar a bola para casa ou

então vocês vão jogar com a minha bola". Houve ali um problema de violação, no
mínimo, da colegialidade, na tomada de uma decisão que era institucional e não
pessoal. Por isso,, eu acho que há um elemento a mais.
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O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Eu gostaria de observar em relaçã

isso ... Eu concordo com essa questão da possibilidade de uma fixação a partir de
critérios regimentais, especialmente no que diz respeito a essa distinção entre a
decisão com caráter eletivo e a decisão com caráter deliberativo. E nós o fazemos
aqui. Embora não haja previsão, todas as nossas votações são secretas. E aqui se
tratou apenas de colocar, implementar uma decisão que estava no Regimento às
demais decisões sobre eleição, que não tinha sido lida no voto do Ministro Barroso.
Mas isso é um ponto importante. Não se pode tirar isso do Regimento Interno, não
fazer uma interpretação ablativa.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu até disse, Ministro Gilmar, e
V.Exa. não estava aqui. .. Eu não considero que seja ilegítima qualquer votação
secreta.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Isso. Como também me parece
absurda a interpretação que corre de que a Constituição definiu tudo o que é
secreto. E do resto terá que ser voto aberto, como até tem sustentado gente muito
qualificada.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Também ressalvei isso. Também
disse que não esposava essa tese.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES- O Ministro Ayres Britto tem sustentado
essa tese. Até porque seria conferir à Constituição uma onipotência que nem ela
pretende ter. De modo que a mim me parece que esse é um ponto realmente
relevante, e nós precisamos então fixar. Aqui se trata de uma decisão de quem tem
o poder de interpretar a norma regimental de ... E aqui, inclusive, se levarmos em
conta o argumento do Ministro Barroso, nós vamos transformando a ADPF em
alguma outra coisa, porque já começa a trazer exemplos de caso concreto, quando
a ação foi proposta inicialmente tentando delinear o rito de forma abstrata.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI- Agora, Ministro Teori...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Só um instantinho. V.Exa. não
estava aqui quando eu votei.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES -Mas eu ouvi o voto de V.Exa.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - O meu voto foi: os casos não são
apenas os que estão na Constituição. A lei também pode. Os casos a lei não prevê,
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estabelecer a regra no meio do jogo. Essa é uma ADPF um pouco diferente. Nós
estamos aqui fixando um rito para o procedimento de impeachment. Desse modo, eu
acho que já fica inclusive advertido quem vá conduzir as próximas e1apas que não
pode, no meio da etapa, se alguma coisa estiver indo diferentemente do que eu
quero, eu mudar a regra. Se era secreta, eu transformo em aberta; se era aberta eu
transformo em secreta. O que dá segurança juridica são regras pré-estabelecidas.
Nessa matéria, diferente de outras coisas da vida, como no belo poema
espanhol, o caminho não se faz ao andar, Antonio Machado, o caminho tem que
estar pronto, temos que saber qual é o caminho. Portanto, nós não podemos ficar na
mão de mudanças de regras de acordo com o resultado. Se eu for perder, eu mudo
para secreta, se eu for ganhar, eu mudo para aberta, porque é exatamente isso que
nós queremos prevenir e foi exatamente isso que deu o mérito da decisão do
Ministro Fachin: nós sairmos com regras prontas. Portanto, eu estou afirmando, com
todas as letras, que as regras que nós definirmos são as que vão valer. Não se pode
ir fazendo um zigue-zague, nem de um lado nem de outro, para se chegar a um
resultado. Regras valem para todo o mundo.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES É verdade, e é importante que nós
reparemos que só estamos nessa situação porque o Congresso não legislou sobre a
matéria. Assim foi também no caso Collor.
No caso Collor, para aqueles que têm memória e responsabilidade, sabe-se
que na Câmara se discutiu a questão do voto nominal, que, sabia-se, poderia ser
secreto ou aberto. O Presidente Ibsen decidiu que seria aberto, a despeito de
interpretações no sentido de que deveria ser secreto, até com o argumento, que o
Ministro Fachin usou, da liberdade de consciência, da proteção em geral, e o
Supremo disse que não. E isso foi sendo feito à medida que o processo se
desenvolvia, tantos foram os mandados de segurança.
Infelizmente, nós estamos no mesmo estágio, porque, de alguma forma,
estamos inclusive revivendo debates. Não houve a regulação por lei, tanto é que há
aspectos para os quais o Ministro Celso chama a atenção agora, dizendo que outras
normas que não foram contempladas à época também não foram recebidas. É esse
o estado da arte.

41

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

CÂMARA DOS DEPUTADOS· DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Outros Eventos - Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal
Número: 2775/15
17/12/201

O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Uma questão, Ministro Teori, se
permitir, até porque eu fui assessor parlamentar na Câmara dos Deputados durante
5 anos, é que candidaturas avulsas são admitidas para as eleições, por exemplo, da
composição das Mesas, tanto da Presidência quanto da vice-Presidência e das
Secretarias da Mesa da Câmara dos Deputados. O que a Constituição exige é a
proporcionalidade, que se respeite a proporcionalidade partidária.
A questão sobre se a vaga vai ser de A ou de B na eleição eu penso que é
uma questão interna corporls da Câmara dos Deputados. O que não se pode ter
aqui é uma comissão que seja eleita em desrespeito à proporção prevista na
Constituição.
Muitas questões já foram colocadas no passado, como, por exemplo, na
eleição de Luís Eduardo Magalhães. Luis Eduardo Magalhaes foi eleito, em fevereiro
de 1995, Presidente da Câmara dos Deputados. O Partido dos Trabalhadores
lançou candidato à Presidência. Foi deferido o lançamento do candidato do Partido
dos Trabalhadores ao definir candic!ato avulso, e nem era o partido com maior
representatividade. E disputou. Depois, no voto, o Partido dos Trabalhadores não foi
eleito para composição da Mesa e, pela proporção, ele teria direito.
O Partido os Trabalhadores veio ao Supremo Tribunal Federal, e esta Casa
rejeitou esse mandado de segurança. Por quê? Porque, se o partido optou por
disputar cabeça de chapa, perdeu o direito ao local que ele teria na proporção. Ele
foi ao voto e perdeu. Ele assumiu um risco ao lançar aquela candidatura.
O que nós temos aqui? Isto é da prática cotidiana. Se nós formos para as
eleições da Mesa, que ocorrem a cada 2 anos, sempre há candidatos avulsos e há
muitos candidatos avulsos que ganham. O conhecido Inocêncio Oliveira, que já foi
Presidente da Câmara dos Deputados, já disputou várias vezes como candidato
avulso, porque o seu partido não o indicava para a disputa à Mesa e ganhava, e
ganhava as posições na Câmara. Ele foi eleito várias vezes para compor a Mesa da
Câmara dos Deputados, como Secretário, como Suplente, sendo candidato avulso.
Então, isso é da cultura da Casa. O que a Constituição exige entendo que nós podemos analisar e enfrentar -

e aqui, sim ,

é que seja respeitada a

proporcionalidade, isso sim.
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partir da exposição do Ministro Barroso, é se de fato tem que ser indicação de
partido, porque é eleição e porque é eleição aberta ou secreta. Aqui me parece que
há uma esquizofrenia. Se se trata de indicação do partido, que se faça a indicação.
Mas aí está prejudicada a questão sobre a eleição: pouco importa.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Vamos lá! Se V.Exa. está
confuso, eu vou esclarecer. A regra constitucional é a seguinte, claramente: as
Comissões Permanentes e Temporárias serão compostas na forma do Regimento
Interno. É o que dispõe clara e textualmente o art. 58.
Nós não estamos falando de eleição para a Mesa, nós não estamos falando
de eleição do órgão dirigente de toda a Casa, nós estamos falando de uma
composição de Comissão Permanente e Temporária, em que a Constituição
estabelece que haverá Comissões Permanentes constituídas na forma e com as
atribuições previstas no respectivo Regimento -

Constituição de 1988, editada

muitos anos depois da lei, que é de 1950.
Aí vem o Regimento, acolhendo a delegação legislativa recebida da
Constituição, e estabelece que a escolha vai ser feita pelos Lideres - vai continuar
confuso -

e que a escolha vai ser feita pelos Lideres. E af é preciso saber o que

está valendo, se é a delegação constitucional explícita feita pela Constituição ao
Regimento ou se é a lei votada 38 anos antes na Constituição. E o Regimento
Interno diz com clareza solar que quem indica são os líderes. E, neste caso,
diferentemente do da Presidência da Mesa, é a representação do partido. E,
consequentemente, estabeleceu-se um critério pelo qual o Plenário, composto pelos
part.idos concorrentes, é que escolhe os representantes do partido A na Comissão.
Isso não tem nenhuma lógica, além de violar evidentemente a autonomia. É como se
o Supremo quisesse mandar um representante para algum lugar, e quem
escolhesse fosse outro órgão.
Não é assim que funciona. Quem escolhe o seu representante é o titular da
competência, portanto, é o partido. O que eu acho que pode acontecer em nome da
democracia é se fazerem eleições dentro do partido. Se há chapas, se há grupos
concorrentes, você faz a disputa intrapartidária. Agora, fazer a disputa intrapartidária
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votando no Plenário, infelizmente, acho que viola a autonomia partidária e acho ~~ ~
113
não há lógica que possa sustentar.
O Sr. MINISTRO TEOR! ZAVASCKI - Sr. Presidente, eu estou concluindo
meu voto, apenas quero arrematar as observações dos colegas, que eu agradeço.
Primeiro, falo ainda sobre a primeira observação do Ministro Barroso relativamente
ao que ocorreu no caso concreto, quando da indicação da eleição por voto secreto.
Nesse ponto acho que o Ministro Gilmar tem toda a razão: nós estamos aqui diante
de um juizo numa ADPF; nós estamos estabelecendo a regra do jogo. E a regra do
jogo é acolher ou não a constitucionalidade do art. 188, inciso 111, na parte final, do
Regimento Interno. E, olhada do ponto de vista abstrato, independentemente do que
possa ter a razão do caso concreto, que acho que aqui não está em jogo, eu não
vejo como se possa reconhecer a inconstitucionalidade do Regimento Interno nesse
ponto que admite que, para eleições internas, como é o caso, possa-se adotar um
critério de votação secreta.
Então, nesse ponto, eu vou acompanhar, e por essa razão, o Ministro
Relator, mas, quanto às candidaturas avulsas, com toda a vênia ao Ministro Gilmar,
ao Ministro Toffoli e ao Ministro Relator, eu vou acompanhar- e adoto como razão
- justamente isso que o Ministro Barroso colocou agora.
Parece-me que é ilegítima na circunstância e, por uma razão, além de todas,
essa fundamental, se é verdade que tem de guardar proporcionalidade, não se trata
de proporcionalidade de integrantes do partido, tem de ser de representantes do
partido. Portanto, os representantes têm de ser escolhidos na forma das instâncias
partidárias próprias, o que, como o Ministro Barroso demonstrou, atualmente, por
força da Constituição e da norma regimental, nesses casos -

nesses casos, que

são diferentes de eleição da Mesa - , dá-se por indicação de liderança.
Por isso, Sr. Presidente, o meu voto é idêntico, as conclusões são idênticas
às do Ministro Barroso, que, em sua maioria, acompanham o Relator, com exceção
do item 13, visto que S.Exa. considera o voto aberto como indispensável. Eu, nesse
ponto, discordo.
Esse é o meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Então, no
que tange à eleição da Comissão, V.Exa. concorda que possa haver um voto
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tal como fez o eminente Ministro Barroso?
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Em suma, no item 13, eu acompanho
o Relator quanto à votação.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - No mais, acompanha
o Relator.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Sr. Presidente, há divergência,
quanto ao mais, há divergência.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Quanto ao mais?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Quanto ao mais, ele acompanha a
divergência.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não, quanto ao
mais ... Exatamente.
Ministro Fachin.
O SR. MINISTRO EDSON f ACHIN - Sr. Presidente, na condição de Relator,
permita-me só fazer dois esclarecimentos acerca do debate riquíssimo.
Embora

meus

eminentes

pares

tenham

me

ouvido

ontem

por

aproximadamente 2 horas, portanto, desbordei, quiçá, de um tempo razoável, que é
o conceito constitucional da duração do processo, em relação à questão da votação
aberta ou secreta, eu tive a oportunidade de assentar, quando proferi o voto, que
esse é um ponto que se abre para duas vias, com solidez de sustentação, em
direções distintas. Assentei isso no voto.
Tomei o caminho da votação secreta, não pela inconstitucionalidade formal do
Regimento Interno, até porque ele estaria estribado na hipótese do art. 58 da
Constituição, mas contrabalançando dois princípios e reputando também possível
que o princípio constitucional da publicidade, do qual deriva a transparência, pode,
em determinados casos, ceder diante de alguns outros valores.
Então, esse foi o caminho, mas também acentuei - os senhores devem estar
lembrados -

tanto no inicio do voto, quanto nesse ponto, quanto ao final, que

estava trazendo isso ao debate, à deliberação e, do ponto de vista da colegialidade,
não teria dúvida em acompanhar a maioria se este Tribunal se inclinar pela votação
aberta, até porque nós estamos comungando de todas as premissas. As premissas
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que o Ministro Barroso aqui traduziu são as premissas que adotei no meu voto
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pelo menos, até determinado ponto. Essa é a primeira circunstância que disse
ontem e estou agora a explicitar.
A segunda é apenas uma preocupação em relação à consequência do rito,
que a divergência do Ministro Barroso propõe. Fica a preocupação, com esse rito
mais abreviado na Câmara, com a devida vênia, de que o direito da denunciada de
se defender, parece-me, será bastante abreviado, porque, na Comissão Especial de
cunho processante, a proposição que eu trouxe envolve três manifestações logo
após o parecer preliminar, depois da primeira discussão única no plenário da
Câmara, que admite a denúncia como objeto de deliberação, 20 dias para contestar
e um conjunto de razões finais após o parecer final da Comissão. A adoção de um
rito abreviado, talvez, se é que eu alcancei a posição ou a consequência, poderá
afetar esses três momentos. Eu recomendaria que se refletisse a preservação
desses três momentos, até porque, no meu voto, tomei a liberdade de fazer nesse
ponto uma longa sustentação, como decorrência do contraditório e da ampla defesa
não só da Constituição, como também de algumas regras e pactos internacionais
internalizados entre nós. Então, este é o segundo aspecto, que é na verdade mais,
quem sabe, uma interrogação à divergência. E estou apenas ressaltando o que
pontuei verticalizadamente no meu voto sobre esse aspecto.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
Ministro Barroso, pelas minhas anotações, eu entendi que V.Exa. não divergia
nesse aspecto da ampla defesa.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não, não. O rito da Câmara eu
proponho que seja exatamente o mesmo adotado no impeachment do Collor, que foi
de dez sessões, estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, porque aquilo que se
perde em ritualistica na Câmara transferiu-se, por força da Constituição, para o
Senado. Portanto ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- V.Exa. me permite?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO -Claro, com muito prazer.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - A rigor, tendo em conta a cláusula
constitucional, nós ainda não temos, no âmbito da Câmara, nem acusado nem
litigante.
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tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço os
esclarecimentos.
Então, só para novamente repisar o voto do eminente Ministro Teori Zavascki,
V.Exa. entende que cabe também ao Senado um juízo discricionário, de aceitação
ou não da acusação contra a Presidente da República. Também adota os mesmos
ritos sugeridos pelo Ministro Barroso no Senado. Quanto ao voto aberto, V.Exa. se
pronuncia pelo voto fechado, pela admissibilidade, mas não aceita a apresentação
de candidaturas avulsas. E no mais, acompanha a divergência e também o Relator
naquilo em que a divergência não discrepou do Relator.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Na verdade, o meu voto é semelhante
ao do Ministro Barroso, com a única divergência de que, no meu entender, é legítima
a votação por voto secreto para a escolha da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Acompanha meu voto, salvo o
item 13 do meu dispositivo. Acompanha a dissidência, salvo o ítem 13, em que ele
acompanha o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
E anoto também que o Ministro Fachin se reserva o direito de, eventualmente,
reformular o seu voto nessa questão ao final dos debates.
A Ministra Rosa Weber como vota?
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER - Sr. Presidente, felizmente, nós vivemos
num Estado Democrático de Direito, e do conceito de democracia é inseparável a
ideia de responsabilidade. Por isso, sendo o impeachment um instrumento de
apuração de responsabilidade, por corolário ele é um instrumento de aprimoramento
da própria democracia. Essas palavras não são minhas, essas palavras são do
Ministro Paulo Brossard, esse gaúcho que tanto honrou a nossa terra.
O Ministro Paulo Brossard, na sua obra O Impeachment, que o Ministro
Sepúlveda Pertence, quando Presidente desta Casa, apresentou -

uma publicação

temática das decisões da Corte com relação ao impeachment - , apontou como a
melhor obra na nossa literatura sobre o impeachment, essa monografia do Ministro
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feita pelo Visconde do Uruguai- lembrada pelo Ministro Brossard no encerramento
do seu preâmbulo -

no tempo em que ainda se grafava o "é" do verbo "ser'' com "h"

e "e". Em 1862, disse então o Visconde do Uruguai, conforme transcrito pelo Ministro
Brossard : "He preciso pensar, meditar, trabalhar seriamente para melhorarmos as
nossas instituições e o Estado".
E eu faço este registro hoje, em que, em sede de uma arguição de
descumprimento de preceito fundamental, voltamos o nosso olhar, mais uma vez,
para o rito do impeachment, eu faço esta homenagem ao Ministro Paulo Brossard,
não pela envergadura ... Embora não tenha sido meu professor, o Ministro Teori teve
essa sorte. Eu não tive. No meu ano ele estava licenciado. Então eu o homenageio
aqui não só pela pessoa dele, pela sua cultura e por toda colaboração que trouxe ao
nosso País em tão diferentes frentes, mas pela atualidade das suas palavras, em
especial nessa lembrança da reflexão do Visconde do Uruguai.
De qualquer sorte, Sr. Presidente, com relação ao que estamos enfrentando,
eu tenho um voto escrito. Não é, em absoluto, alentado, como o belissimo, profundo
voto do eminente Relator, que eu não me canso de louvar, mas são as minhas
observações e o meu sentimento e a minha reflexão sobre o tema. Eu requeiro a
juntada desse voto escrito.
E, para facilitar- nós estamos às 16h30min - . eu digo a V.Exa. que, de
toda a minha reflexão e ouvindo o estudo profundo do Ministro Fachin e também
atenta às belas sustentações orais dos diferentes ângulos, traduzindo as diferentes
visões de quem as proferiu, mas me levaram a refletir e foram úteis para a formação
do meu convencimento, então, à luz de todos esses aspectos, eu resumo dizendo o
seguinte, Sr. Presidente: acompanho quase na integra o voto do eminente Relator,
mas acompanho na íntegra as breves, mas em dois pontos fundamentais,
divergências do voto do Ministro Luís Roberto.
E basicamente, no que tange à nova arquitetura trazida ao processo de
impeachment pela Constituição de 1988, distinguindo o juízo que é efetuado pela

Câmara dos Deputados como um juízo preambular de mera admissibilidade, um
juízo meramente autorizativo, que, em absoluto, a meu juízo, com todo o respeito
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aos entendimentos contrários, não vincula o Senado Federal, na verdade, a Câma 1-;:.·::.
abre a porta, ela permite o ingresso; ela não tem força para impor o ingresso.
Hoje o Senado é a Casa a quem cabe o processamento e o julgamento do
impeachment, o que não se faz em duas instâncias. Não são dois processos. Então,

nessa ótica, entendendo que a Câmara apenas autoriza a instauração, parece-me
que esse é o ponto central porque vai ter reflexo imediato no rito a ser observado.
Por isso digo que acompanho, nesse ponto central, a divergência aberta pelo
Ministro Luís Roberto.
E outro ponto que, com todo o respeito também aos que entendem, com
respeitabilíssimos argumentos, de forma contrária, eu entendo que o voto há de ser,
em matéria de impeachment, aberto. A vida do Estado e a vida no Estado dos
homens e das mulheres públicas, hão de se fazer na mais absoluta transparência. E,
no caso, se a deliberação final há de ser um voto aberto por força da própria
Constituição, com todo o respeito, a constituição da Comissão Especial, o que seria
acessório, não pode deixar de seguir a sorte do principal, considerada a teleologia
do próprio instituto, que há de se fazer à luz da sociedade, na mais absoluta
transparência.
Então, renovando meus pedidos de vênia aos que compreendem de forma
contrária, eu acompanho na integra .. .
Eu teria uma pequena divergência ao voto do Ministro Luís Roberto ainda
quanto àqueles blocos parlamentares e partidos.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Ou à questão das
candidaturas avulsas, em que há uma divergência ...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não, não, está acompanhando
nas candidaturas avulsas também.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Também?
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER- Eu acompanho nas candidaturas ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- Admitindo?
A SRA. MiiNISTRA ROSA WEBER - Eu teria uma pequena divergência, mas
era uma filigrana, e acho que não devemos aqui nos dispersar com detalhes.
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seriam os partidos e não os blocos, mas, enfim, não acho que mereça maior reflexão
o tema. Então, em linhas gerais, eu acompanho na integra a divergência.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Se V.Exa.
me permitir uma observação, ela pode parecer uma divergência menor, mas ela tem
um profundo efeito prático.
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER- Tem.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Se não se admitir a
eleição por bloco, mas sim apenas por partido, exatamente nos termos do que
determina a Lei do lmpeachment, de 1950, pode haver, eventualmente, uma nova
votação na Câmara , porque não se sabe, a votação não foi excl.usivamente por
partidos.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - O Ministro Luis Roberto Barroso,
quanto a esse tema, reserva às Lideranças...
A SRA. MINISTRA ROSA WE13ER - Aceitou os partidos.
O SR. MIN ISTRO ROBERTO BARROSO - Eu aceitei ...
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER - Aceitou o bloco?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu aceitei o bloco.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Aceitou o bloco, mesmo não tendo
Líder?
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - A própria Constituição fala em blocos.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu penso que a Constituição, que

é posterior, fala em partidos e blocos parlamentares.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Ou blocos.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Ou blocos. Portanto, eu acho que
ela se agregou nesse particular à nonmatização anterior.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Desde que tenham uma indicação por
líder.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Desde que tenham ... ?
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA- Uma indicação por Lide r.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Uma indicação por líder o bloco
tem que ter, exatamente.
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O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- O Líder do bloco?
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - E a proporcionalidade
como fica?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - O que menos me preocupa ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Isso, Sr. Presidente, porque, se
admitirmos que a escolha possa partir daquele que capitaneia o bloco, nós teremos,
em segundo plano, a participação partidária, a proporcionalidade exigida pela
Constituição.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - O que me levou a tratar esse
assunto com certa irrelevância foi a mínima consequência prática que teria sobre a
composição.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Ressaltou a Ministra.
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER- É que, na verdade, como o art. 58, §1°,
no final, refere também "dos partidos ou dos blocos parlamentares", o eminente
Ministro Luís Roberto afastou a Lei n° 10.079 com relação a esse aspecto, onde era
expressa, no sentido de que seria pelos partidos - a lei.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Mas, dentro do bloco, tem que
haver proporcionalidade. Por isso é que me preocupei menos também.
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER - Aí V.Exa. ficou atento à escolha ou
eleição justamente pela ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - ... para a formação da Comissão
Especial,

a proporcionalidade para a formação,

desde que observada

a

proporcionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Isso é fundamental.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX- Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, está
previsto na Constituição Federal. Vai-se acoimar de ilegal isso, se está previsto
aqui? Diz a Constituição:
"Art. 58.......................... ..... ................ .. .... ........ ... ..... .

§ 1° - Na constituição das Mesas e de cada
Comissão, é assegurada, tanto quanto possível" -

tanto

quanto possível - , "a representação proporcional dos
partidos ou dos blocos parlamentares (. ..)"
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A vontade constitucional é claríssima aqui: "ou dos blocos parlamentares".

Constituição estabelece também a necessidade de lei nacional. Como a lei que nós
.~
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temos é a 10.079, justamente a recepção ou não do diploma legal que está aqui
sendo aqui apreciado, eu me inclinei no primeiro sentido. Mas, como eu digo, para
mim não parece que .. . Posso até ser sensível, ficar sensível a alterar, mas, por ora,
eu fico acompanhando na integra, até por uma necessidade, parece-me, de um
exame, de uma solução mais coesa da Corte. Eu acompanho na íntegra a
divergência aberta pelo ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Ministra, V.Exa. me permite? Eu
pincelei, mas não houve reflexo no Plenário, a problemática do quórum para chegarse ao recebimento da acusação e a consequência drástica que é o afastamento do
exercício do mandato.
Cogitei aqui que não poderíamos, Sr. Presidente, potencializar o art. 47 da
Constituição Federal, porque nós chegaríamos à seguinte conclusão, a partir do art.
47: exige-se para o funcionamento da Casa a maioria absoluta dos membros, mas
se contenta, quanto à votação, quando não previsto um quórum especial
especificamente na Carta da República, com a maioria simples.
Nós poderíamos ter, em tese, o afastamento da Presidente da República
mediante 22 votos, o que para mim deixa o sistema sem fechar. Exige-se, para se
ter a acusação, dois terços na Câmara; exige-se realmente, para se chegar à
procedência da acusação, também dois terços, mas se placita, para o afastamento
do exercício do mandato, uma votação que se contenta com 22 votos.
(Não identificado) - Nisso o Ministro Marco Aurélio tem razão.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Ministro Marco Aurélio, o assunto
é delicado realmente. Eu me fixei aqui no meu voto num pilar: manter as regras que
vigeram em 1992. E a regra de 1992 foi a regra da maioria simples, que está,
inclusive, naquele conjunto de proposições normativas aprovadas em sessão
administrativa pelo Supremo.
Eu acho que o que nos liberta num caso polêmico como este é a vinculação
aos precedentes e aos ritos já adotados. De modo que, embora não considere ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Embora o sistema seja o civillaw.
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considero relevante a observação do Ministro Marco Aurélio - , eu, não obstante

isso, gostaria de manter as regras de 1992, que previam maioria simples nesse
particular, sendo certo, Presidente, que, no regime anterior, a suspensão já se dava
com a simples decisão da Câmara. Agora, agregou-se um componente a mais, que
é a admissão da denúncia pelo Senado. Portanto, é um plus garantístico.

o SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Vamos presumir o que normalmente
ocorre, ou seja, a presença dos 81 Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Perdão. Aqui eu tenho

uma observação, uma dupla observação.
O parecer do Ministério Público fala em maioria absoluta, e eu estou sendo
informado pela assessoria de que, revendo as regras que foram adotadas durante o
impeachment do Collor, estabeleceu-se maioria absoluta para o afastamento.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Maioria simples, não maioria.. . O 47

versa a maioria absoluta quanto ao quórum para o funcionamento, mas,
posteriormente, contenta-se com a maioria simples para a deliberação. Aí eu não
tenho presente -

eu não participei do julgamento dos processos que envolveram o

ex-Presidente Fernando Collor de Mello, muito embora não estivesse legalmente
impedido -, eu não tenho presente o que se deliberou em 1992, se se deliberou
pela necessidade da maioria absoluta para chegar-se ao afastamento ou da maioria
simples.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - A maioria, Ministro Marco Aurélio,

foi simples. Esfá no item 8, "b", das normativas aprovadas pelo Supremo: "Se
aprovado, por maioria simples de votos, reputar-se-á passível de deliberação a
denúncia popular oferecida". Portanto, é textual.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX- Eu acho que, no plano lógico, o Ministro Marco

Aurélio suscitou questão muito importante.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO -A questão é relevante, mas ...
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Pela lógica ... É preciso dois terços da Câmara,

e, para afastar, maioria simples? Não combina, isso não combina.
O SR.

MINISTRO GILMAR MENDES

- Eu

só

sugeriria que nós

prosseguíssemos na votação, até porque ...
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O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Esse tema pode até ficar supera

o'

conforme o resultado.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Bem, mas fica, de
certa maneira, já pré-apregoado, porq.Je esse é um tema relevantíssimo, em função
do resultado da votação.
Então, a Ministra Rosa Weber adota o voto aberto integralmente. Bem,
inicialmente, V.Exa. não aceitava os blocos, mas, agora ... Por enquanto, mantém-se
com a posição inicial? Pois não.
E

tambérn

com

relação

ao

papel

do

Senado,

V.Exa.

acompanha

integralmente o posicionamento do ...
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER - Eu acompanho a divergência,
integralmente, do Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não, o.k. Está
anotado.
Ministro Luiz Fux, como vota?
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Sr. Presidente, egrégia Corte, ilustre
representante do Ministério Públicb, senhores advogados e estudantes presentes,
eu não me sentiria confortável se não iniciasse este voto por um sincero e profundo
elogio à atuação do Ministro Edson Fachin. Nós temos que considerar que S.Exa.,
num espaço diminuto de tempo, produziu um voto de duzentas laudas que não tem
nem apresenta nenhuma incoerência intrínseca, apenas, digamos assim, certa
divergência em relação a alguns pontos.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN- Foram cem páginas.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Como?
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Foram cem páginas.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Cem páginas, frente e verso, são duzentas. Eu
li.
Enfim, de qualquer maneira, foi extenso, foi um voto profundo, foi um voto
memorável, foi um trabalho -

~..,

>tr~·~3~.~~-

de quem está ingressando na Corte há pouco tempo

realmente expressivo. Já era de se esperar, exatamente por força dos

antecedentes de S.Exa. na vida acadêrnica, que eu tive a oportunidade de
acompanhar e presenciar em vários encontros.
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Sr. Presidente, várias abordagens aqui já foram efetuadas sob o ân~
constitucional. Quer dizer, nós iremos aqui, talvez, repetir algumas teses que foram
sustentadas, algumas até já adiantadas com a erudição tradicional do nosso decano.
No primeiro momento em que esta questão se colocou e que o Ministro
Fachin foi instado a decidir liminarmente através de uma tutela de urgência, o que se
criticava no meio acadêmico, abstratamente, sem conhecimento de causa, é que o
Supremo Tribunal Federal agiria como legislador positivo e estabeleceria um rito a
latere da Lei 1.079 e da Constituição Federal, como se fosse essa efetivamente a

nossa pretensão. Mas, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, até mesmo no voto,
principalmente no voto do Ministro Fachin, adstringiu-se à Constituição Federal, à
Lei 1.079, ao Regimento Interno da Casa e à jurisprudência. E, hoje, pela força que
a lei confere à jurisprudência, não se pode mais sustentar que a jurisprudência não
seja fonte formal do Direito. A jurisprudência hoje é fonte formal do Direito. Ela serve
para julgamentos, ela serve para inadmissão de ações ab initio, serve para
julgamentos pelo relator, como porta-voz do colegiado, de sorte que aqui não se
inovou em absolutamente nada.
E, partindo dessas conclusões que também foram utilizadas pelo Ministro
Edson Fachin, nós temos aqui premissas constitucionais e premissas de natureza
processual. As premissas constitucionais já foram até aqui muito bem exploradas
por todos, que é esse limite da jurisdição constitucional versus polftica. E o Ministro
Fachin, em todo o seu voto, destacou que nesse confronto inerente ao moderno
constitucionalismo prevalece a deferência ao Legislativo no Estado Democrático de
Direito. Essa é a regra. E, por isso, o voto de S.Exa. não tem absolutamente
nenhuma incongruência.
Nada obstante, é natural do colegiado que haja divergência aqui e ali, um
pedido múltiplo, uma acumulação de pedidos enorme. De sorte que realmente são
vários os itens que suscitaram aqui. Até se nós levarmos em consideração o número
de pedidos, o voto do Ministro Fachin e o número de divergências, nós vamos ver
que essas divergências podem ser expressivas qualitativamente, mas foram
diminutas. Quatro divergências de inúmeros pedidos.
Pois bern. A segunda premissa para mim talvez seja a mais importante,
porque são as premissas de caráter processual. Nós estamos diante de um
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processo constitucional, nós não estamos julgando a natureza da infração, nós n >!1'&~3-.Nl?.'"/
estamos julgando quais foram os atos praticados. Nós estamos julgando processo e
procedimento.
E eu diria mais, Sr. Presidente: não obstante se aduza crime de
responsabilidade, na verdade, não se pode aplicar analogicamente o Código de
Processo Penal.

Esses

crimes de responsabilidade só têm o nome de

responsabilidade, mas não têm nenhuma sanção penal, porque crimes não são. São
infrações político-administrativas. Então, o processo civil se aplica para lides não
penais, que é o caso específico.
Aqui se menciona, por exemplo, ação de improbidade. Ação de improbidade é
um misto de todas estas vertentes: administrativa, política e penal. Mas o que se
aplica subsidiariamente? O Processo Civil. Aqui não se aplica, subsidiariamente, no
meu modo de ver, com a devida vênia, o Código de Processo Penal. Aplicar-se-ia,
sim, o Código de Processo Civil.
Com relação às premissas do processo constitucional, sobressaem-se neste
caso específico duas regras de eminência máxima na Constituição, que são a regra
do devido processo legal e da segurança jurídica.
Sob o primeiro aspecto, do devido processo legal, o Ministro Fachin nos
deixou pedra sobre pedra no tocante a perpassar todos os procedimentos pela
cláusula do devido processo legal.
Entretanto, no âmbito da segurança jurídica, eu tenho efetivamente algumas
observações, porque o voto do Ministro Fachin realmente é um voto que arrebata as
consciências. Mas sucede que há um aspecto importantíssimo que nós não
podemos olvidar: depois de 1988, depois da Constituição de 1988, o Supremo
Tribunal Federal teve oportunidade de julgar um caso semelhante a este, fixou a sua
jurisprudência e também, sem inovar no ordenamento, estabeleceu um rito
procedimental. E aqui, sob o ângulo da segurança jurídica, o Direito brasileiro é
muito apegado a essa cláusula pétrea. Porque nós temos no Direito Material, em
retroatividade das leis, a prescrição, a decadência; no Processo Civil, temos a coisa
julgada.
Então, já iniciado um primeiro aspecto da segurança jurídica, que, no meu
modo de ver, verifica-se no caso em foco, veja V.Exa. o seguinte: já iniciado o
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processo, sugere-se um novo rito. Só esse fato já viola a segurança jurídica.
quê? Porque o rito fixado pela Corte Suprema, à luz da Constituição de 1988, já fora
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vai-se modificar a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal num caso especifico? Modificar daqui para a frente!
Modular os efeitos, esperar terminar este mandato. E vai para o mandato seguinte,
se formos modificar. Mas, na verdade, sob o ângulo processual, seria uma violência

à segurança jurídica se nós modificássemos o rito adotado pela jurisprudência do
Supremo num caso ocorrente depois da Constituição de 1988. Qual é a diferença?
Efetivamente, é o impeachment de 1992 e uma pretensão de impeachment
formulada agora.
Por outro lado, hodiernamente, não se admite mais essa mudança ex abrupto
da jurisprudência. Há, na exposição de motivos do novel Código, que ontem foi
reajustado para se adaptar às necessidades dos custos operacionais do Supremo
Tribunal Federal, uma afirmação muito interessante de Bentham: nenhum cidadão e,
a fortiori, nenhum agente polltico pode ser tratado como um cão que só sabe que
aquilo é proibido quando um taco de beisebol lhe toca o focinho. E é mais ou menos
o que se pretende. Eventualmente, aprovar um procedimento completamente
diferente daquele·que fora instituído- repito -depois da Constituição de 1988.
Então, o procedimento -

e mais: o procedimento traçado naquela

oportunidade, em 1992 -fora antecedido de um mandado de segurança com votos
que compõem o acórdão de 240 laudas, votos que eu tive o prazer de verificar, as
lições ali expostas, das quais se sobressaem as do nosso decano, que,
efetivamente, é o remanescente daquela oportunidade. Não é verdade?
Acho que V.Exa. é o único remanescente do julgamento aquela oportunidade.
Portanto, Sr. Presidente, sob esse ângulo, eu entendo que seria uma
gravíssima violação à segurança jurídica se nós, neste momento, tratássemos este
caso de impeachment diferent•emente daquele caso que ocorreu depois da
Constituição Federal de 1988.
Num segundo plano, Sr. Presidente, também da segurança jurídica ... Porque
a segurança jurídica, por exemplo, pressupõe motivação. Ela pressupõe exposição
clara das manifestações de vontade, porque o Direito é um mundo de manifestações
de vontade. Pois

bem. Mistério, segredo

e democracia não

combinam.
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Absolutamente não combinam! E não é por isso que a própria Constituição Fede ~li!
dispõe que não bastam só as suas regras, que o que importa são as suas normas. E
há o princípio da publicidade, que é um princípio caríssimo

à Constituição da

República Federativa do Brasil.
Ontem eu muito me impressionei com o bellssimo voto do Ministro Fachin,
com relação àquela intangibilidade da liberdade de consciência. Mas, efetivamente,
se nós formos verificar, em não havendo nenhuma regra constitucional nesse
sentido, há de prevalecer a principiologia da Constituição Federal, que privilegia a
publicidade. E vejam que contradisse Têmis: o voto é secreto para formar Comissão,
mas, na hora de votar, todo mundo tem que mostrar o rosto, a votação é ostensiva e
nominal. Isso não tem coerência.
E, nesse particular...
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Ministro Fux, só para acrescentar algo
ao racioclnio: nós deveríamos, nesta linha, rever as eleições que fazemos no
tribunal. Nós fazemos eleições aqui para direção, fazemos também eleição para o
TSE e talvez estejamos na Corte Constitucional cometendo inconstitucionalidades.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - É porque nesse caso específico ... Quer dizer, o
Direito tem que ser interpretado de alguma maneira, à luz do pano de fundo.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Quando é o nosso caso, a gente
diferencia?
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Não sei, mas eu não costumo ver aqui no
nosso caso nenhum Ministro dar cabeçada no outro. Nunca vi numa eleição ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - E aqui há uma regra
não escrita de que o mais antigo é sempre eleito. É um segredo de polichinelo, não
é?
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Há coisas... Por exemplo, se nós estamos
diante de um ambiente objetivamente estável, pacta sunt servanda; se as coisas não
estão andando como estavam, rebus sic stantibus. Então, essas regras são
estabelecidas num ambiente de normalidade. Não vamos comparar essa eleição do
Presidente do Supremo com aquela eleição que foi melhor do que o último UFC, em
que o nosso brasileiro José Aldo perdeu, que foi o mais animado.
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Pois bem, Sr. Presidente. Então eu não verifico ... E trago aqui a juntada do voto -

e vou faze

uma série de passagens doutrinárias no sentido de que deve

haver essa publicidade. E aqui, também me valendo das razões sustentadas nos
brilhantes votos que foram aqui proferidos, notadamente, nesse particular, aderindo
às razões do Ministro Barroso, efetivamente essa transparência, esse voto aberto foi
respeitado, repito, no processo de mesma natureza que este que foi instaurado após
a Constituição de 1988. Então, é uma questão de segurança jurídica a preservação
de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Nessa linha, eu também, sem mais delongas, vou aderir à proposta do
Ministro Barroso quanto à candidatura avulsa e também em relação à possibilidade
de indicação por blocos parlamentares, porque o art. 58 da Constituição Federal. ..
Nós não falamos em Regimento, nós estamos falando em Constituição Federal:
"Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constituídas na
forma e· com as atribuições previstas no respectivo
regimento (. ..).
§ 1° Na constituição das Mesas e de cada

comissão, é assegurada, tanto

quanto possível, a

representação proporcional dos partidos ou" -

há uma

equivalência- "dos blocos parlamentares(.. .)".
Então,

há

aqui

uma

constitucionalização

da

utilização

de

blocos

parlamentares para a criação dessas Comissões.
Eu, por fim, Sr. Presidente, entendo que de alguma maneira maneira -

de alguma

nós devemos manter o rito do Presidente Collor, mas isso para efeito de

segurança jurídica, para não alterar para menos, para não retirarmos garantias já
definidas. Mas o afastamento por maioria simples, hoje, realmente ressoa ilógico e
contraditório, tendo em vista o quórum da Câmara, de dois terços, para autorizar o
processo.
De sorte que eu vou, neste primeiro momento, acompanhar integralmente a
divergência. Tenho a impressão de que estou acompanhando integralmente

a

divergência aberta pelo Ministro Luís Roberto Barroso, com a devida vênia do
Ministro Fachin. Mas eu entendo que as vênias não são aquelas vênias que nós
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de um colega que nutre por V.Exa. talvez o elemento humano mais importante numa
relação profissional, que é a admiração. Tenho certeza de que expressei a minha
admiração em relação ao seu voto.
Mas, então, eu vou me reservar, neste primeiro momento, a integralmente
acompanhar essa divergência.
Apenas quero dizer, Sr. Presidente, que eu não estou me comprometendo
com essa tese, mas eu verifico, por exemplo, que nós teríamos aqui pelo menos

uma grande incongruência. Quer dizer, a Câmara, por dois terços, autoriza, e ai o
Senado é obrigado a instaurar o processo. E, após ser instaurado o processo,
afasta-se a Presidente, o que significa dizer, por via reflexa, que quem afasta o
Presidente é a Câmara dos Deputados. Porque qual seria a alternativa do Senado?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não, Ministro. O Senado pode ...
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Não, eu estou fazendo um argumento!
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Ah, entendi, contrário.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Contrário I Por favor! (Risos.)
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER -A contrario sensul
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - A contrario sensu. Está certo. Mas não há
problema. Quem discordar a contrario sensu ... Isso me faz lembrar que havia uma
câmara tão divergente num determinado tribunal, o qual eu não vou citar, que havia
divergência até em voto de pesar, que não é o nosso caso aqui. (Risos.)
Desta sorte, Sr. Presidente, eu, com essa intervenção ...
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER- Ou de "apesar"? (Risos.)
O SR. MINISTRO LUIZ FUX- Também.
Desta sorte, Sr. Presidente, com essas pequenas digressões -

e eu vou

fazer uma juntada por escrito - , mais uma vez elogiando o voto do Ministro Fachin
-

e não preciso nem pedir vênia , pois o voto é brilhantíssimo - , eu vou, nesses

quatro pontos, acompanhar a divergência.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- Pois não . Agradeço a
V .Exa.
Como é o voto do eminente Ministro Dias Toffoli?

60

4407

4408

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Outros Eventos - Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal
17/1
Número: 2775/15

O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Sr. Presidente, também eu
eminente Relator pelo voto extremamente equilibrado, fundamentado, responsável e
numa perspectiva minimalista da nossa atuação diante dos outros Poderes, mais
especificamente, no caso, em relação ao Congresso Nacional.
E não faço um elogio para divergir. O elogio para divergir eu vou fazer ao
Ministro Luís Roberto Barroso, que trouxe, também de uma maneira muito objetiva,
os principais pontos e pautou a discussão da divergência, facilitando o trabalho de
todos nós na metodologia do voto. Embora tenha um alentado voto por escrito, que
S.Exa. disse que fará juntar com os pormenores dos seus argumentos, S.Exa. nos
trouxe, também de maneira muito fundamentada, de maneira bastante objetiva, clara
e didática, os pontos específicos em que está a divergir do Relator.
Também os votos que lhe seguiram foram fundamentados com grande
propriedade, assim como os debates que ocorreram ao longo dos votos até aqui
proferidos. Eu não posso deixar de dizer que esta é uma tarde em que muito nos
orgulha estar integrando esta Casa e esta Corte com um debate tão aprofundado,
tão importante, feito de uma maneira objetiva.
Não poderia também deixar de cumprimentar, Sr. Presidente, embora não
estivesse aqui no início da sessão ... Eu estava no meu gabinete da Presidência do
Tribunal Superior Eleitoral, despachando, mas despachando com a TV Justiça ligada
e com o som alto para ouvir desde o relatório do eminente Ministro Fachin até as
sustentações orais, que se iniciaram com o Dr. Cláudio, pelo partido autor da ADPF,
e terminaram com o eminente Procurador-Geral da República, o Dr. Janot, passando
por tantas brilhantes sustentações, como a do Ministro Adams, da AGU, aqui
presente, e de Miro Teixeira, que fez referência a mim, denunciando que eu não
estava aqui.
Miro, eu estava ouvindo V.Exa. , que não está aqui agora também. (Risos.)
Estava ouvindo do meu gabinete no Tribunal Superior Eleitoral quando V.Exa. fez
sua sustentação -

e o fez de forma eloquente, como sempre.

É muito bonito ouvir na tribuna o Miro Teixeira. É uma pena que o fato de
S.Exa. estar no Congresso Nacional o afaste da advocacia, porque é um brilhante
profissional - afasta-o do ponto de vista da rotina do dia a dia.
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cumprimento-os por elas

bastante esclarecedoras e bastante oportunas.
Sr. Presidente, eminentes colegas, eu desde logo, então, justifico que, pelos
fundamentos trazidos no brilhante voto a que eu adiro, do Ministro Luiz Edson
Fachin , eu estou a acompanhar S.Exa. in totum.
Vou fazer um apanhado em relação aos pontos objetivos de três questões de
que diverge o Ministro Barroso e que, dentre as outras divergências ... Porque as
outras divergências são consequências dessas, na questão do rito. Então, eu vou,
inicialmente, fazer uma rápida abordagem. Não tenho voto por escrito, não farei
juntada de voto por escrito. Então, terei que ler aqui alguns dispositivos legais para,
desde logo, estar com o voto registrado.
Quanto ao item "g", em que o Ministro Barroso diverge do voto do Ministro
Fachin, no que já foi acompanhado pelos demais colegas que se seguiram, quanto
ao papel do Senado da República e a questão relativa ao recebimento da denúncia
de impeachment, que ocorre após a sua autorização pelo Senado, Sr. Presidente,
vamos inicialmente ao dispositivo do art. 52. Inicialmente, ao art. 51:
"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros,

a

instauração de processo contra o Presidente e o
Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;"

Então, autorizar, por dois terços, o processo. Ela já autoriza o processo.
Tecnicamente, até o recebimento da denúncia não existe o processo. Tecnicamente
falando, até o recebimento da denúncia não existe o processo.
Vou à gramática e à literalidade do dispositivo e, daí, iniciar os fundamentos
do meu voto, porque eu acompanho o Ministro Fachin. Se autoriza o processo, é
porque o processo já existe, passa a existir com a deliberação da Câmara dos
Deputados por dois terços.
Por sua vez, o art. 52:
"Art.

52.

Compete privativamente ao Senado

Federal:
I- processar e julgar(.. .);"
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Ele processa o quê? O que já existe. Porque vejam: no inciso I do art. 51 já se fala
em processar, já se fala que processo existe.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Eminente, a Constituição diz a mesma
coisa quando fala do Supremo, ela diz "processar e julgar".
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Mas eu vou chegar lá. Eu vou, ao longo
do voto que eu estou construindo, ad hoc, eu vou chegar e poderei responder.
Obviamente que V.Exa. poderá discordar, como estou a discordar agora do voto de
V.Exa., mas -

quem sabe? -

poderá refletir e refluir. Por isso estamos no

colegiado...
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - ... construindo a deliberação. Sem dúvida.
(Risos.)

Pois bem. Então, o art. 52, inciso I, já fala que a competência privativa do
Senado é processar e julgar. Ou seja, ele processa aquilo que já existe, um
processo. E só se pode falar em processo depois do recebimento de denúncia.
Então, esse "autorizar" da Câmara, para mim, tem um significado muito maior do que
aquele que a divergência apresentou.
Por outro lado -

e nós vamos adiante, ao artigo que fala do Presidente da

República - , o art. 86 diz:
"Art. 86. Admitida a acusação contra

o Presidente

da República, por dois terços da Câmara dos Deputados,

será ele submetido a julgamento (. ..)."
Vejam, é vertical!
"Art.

86.

Admitida a acusação (.. .) será ele

o Supremo Tribunal
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o
submetido a julgamento perante

Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1° O Presidente ficará suspenso de suas funções:
(...)".
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Então, o caput fala das consequências. Já foi recebida a denúncia -

.!.·~~":?

~

vernáculo - , já foi admitida a acusação. Ou seja, denúncia já recebida por dois

~3

terços da Câmara, será ele submetido a julgamento. É vertical.
O§ 1° trata de outro assunto. É a suspensão das funções. E o inciso I diz que
o Presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns -

e

aqui está a condicionante - , se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo
Tribunal Federal.
O inciso li diz: "Nos crimes de responsabilidade, após a instauração"- aqui
não há condicionante; conjugado com o caput, que diz que será submetido a
julgamento, o inciso 11 do § 1° já diz que será instaurado Senado Federal". Por que, no caso do Supremo -

"do processo pelo

nos debates eu já adiantei esta

posição-, é condicional o afastamento ao recebimento da denúncia por esta Casa.
Porque de processo não se pode falar ainda, porque tecnicamente não é o Poder
Legislativo que analisa crimes comuns, e sim o Poder Judiciário.
O que o Senado faz e o que se faz na Câmara é um juizo político que autoriza
o processo pelo Supremo Tribunal Federal, no caso de crime comum. E esta Casa
vai analisar os aspectos técnicos, jurldicos, e não políticos; se cabe ou não o
recebimento, tecnicamente, daquela denúncia.
No inciso 11, não há condicionante nenhuma. Ele será afastado após a
instauração do processo. É óbvio que tem que haver a instauração do processo no
Senado da República. É óbvio que tem que haver a instauração do processo no
Senado da República, admitida- como diz o 86, ou autorizada, como diz o 51- a
acusação por dois terços dos Deputados Federais. Será submetido a julgamento, diz
o caput do 86. E o inciso 11 do § 1°, que será afastado após a instauração do
processo.
Não há aqui nenhuma necessidade de algo além do trâmite documental, que
será encaminhado por mensagem da Câmara dos Deputados para o Senado
Federal, de que aquela acusação foi admitida. O Senado, recebendo, vai instaurar,
na sua forma legal, o procedimento. Ao instaurar esse procedimento, vai comunicar

à Presidência da República o afastamento. Não há que se ter uma nova votação
nesse momento.
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é da ordem natural das coisas. E por que a Constituição assim dispõe? Porque a
Câmara dos Deputados é a Casa que representa a soberania popular. Ela é formada
pelo voto popular proporcional e representa a Nação brasileira, representa o povo
brasileiro. O Senado Federal, de outra banda, representa os Estados. Os Senadores
são eleitos não pelo sistema proporcional, mas, sim, pelo sistema majoritário, porque
ele não tem necessidade de representar o povo na forma proporcional. Ele
representa os entes da Federação. O Senado Federal tem outra forma de eleição.
Ele tem outra razão de ser, outra razão de existir.
A soberania popular é representada na Câmara dos Deputados por dois
terços de seus membros, pela maioria qualificada - que não é pequena - de dois
terços de seus membros. É mais do que reformar a Constituição. A reforma da
Constituição exige três quintos. Se a soberania popular representada na Câmara
dos Deputados pelo voto de dois terços de seus integrantes diz que estão
autorizados o processo e o julgamento do processo de impeachment, eu entendo
que realmente, a partir daí, com a instauração desse processo, que não tem
necessidade de uma deliberação prévia do Senado, estará afastado da Presidência
da República o acusado. O significado do Senado é representar a Federação e a
responsabilidade que tem aquela Casa perante a unidade nacional. Mas aqui o
afastamento é delegado à soberania popular.
Se um Presidente da República não consegue ter 171 Deputados em seu
apoio, entre 513, realmente fica muito difícil a governabilidade. Daí, naturalmente, o
afastamento.
Então, eu insisto: na literalidade dos dispositivos está claro que não cabe ao
Senado analisar, seja por maioria qualificada, seja por maioria absoluta, seja por
maioria simples, se aquela acusação admitida será ou não processada. É vertical a
Constituição. Ela determina o processamento. É obvio que pode, ao processar,
depois arquivar ou julgar improcedente etc. Mas isso faz parte do juízo político
daquela Casa. Mas tem que instaurar. E, no momento em que se instaura, afasta-se
aquele que está sendo acusado.
Por isso, com esses fundamentos, agregando esses fundamentos, que já
estão também colocados no voto do Relator, mas que, diante dos debates, eu
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fundamentada divergência, também fundamentada divergência, para acompanhar o
Relator no ponto.
Quanto à forma de votação, se voto aberto ou voto secreto, não há dúvida de
que é voto, porque a Lei n° 1.079, de 1950, impõe o voto. A Comissão será eleita.
Então, aqui não se discute se há ou não votação. Votação há. Isso é consenso entre
todos nós. Eu estou dizendo e destacando isso porque eu vou chegar, depois, à
candidatura avulsa também, o terceiro ponto que eu destaco.
Então, trata-se de votação para formar Comissão Especial na Câmara dos
Deputados. Ora, a Lei n° 1.079 diz que a Comissão será eleita. E o que diz o
Regimento Interno sobre eleições? Diz que, nas eleições para a Mesa e para as
Comissões, o voto será secreto.
Onde, na Constituição, com que fundamento na Constituição nós podemos
dizer que as votações eletivas da Câmara dos Deputados têm que ser abertas? Não
consigo encontrar, com a devida vênia aos fundamentados argumentos dos colegas,
fundamento para dizer que o voto tem que ser aberto. Pelo contrário. O que temos é
que a regra é nos temas deliberativos, de deliberação: "É a favor do projeto de lei?

Sim, não, abstenção. " Isso é aberto. Matérias deliberativas. Mas não se trata de
deliberação. A deliberação de admitir a acusação ou não será evidentemente aberta.
Depois, no Senado Federal, julga-se procedente, improcedente ou se arquiva
a acusação. Essa também será aberta. Mas a eleição das Comissões dá-se na
forma regimental. Isso é um tema interna corporis das Casas Legislativas. Não
compete, numa visão minimalista de interferência, a nós aqui gozarmos a
possibilidade de a Câmara dispor, já que a Constituição não disse que ele tem que
ser aberto ou fechado, que as eleições lá podem ser abertas. As deliberações, ai
sim, penso que nós poderíamos. E, de regra, já são totalmente abertas. Mas não se
trata de deliberação.
Desculpe-me a reiteração. Por isso também, no ponto, eu destaco que andou
bem o eminente Relator pedindo vênia aos votos divergentes da sua posição.
Por último, o terceiro destaque que eu faço é quanto às candidaturas avulsas.
Com o perdão... Há aqui eminentes Parlamentares assistindo. Temos aqui os
Deputados Henrique Fontana, Wadih Damous;

temos, de Pernambuco, o
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Deputado... O nome agora me fugiu .. . Bruno Araújo. Cada qual num po:slclon:amern~h>-.--:'l~f
diferente, tenho certeza. Apesar de aqui nós estarmos tratando...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Pelo Rio de Janeiro, V.Exa. não se
refere a alguém?
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Do Rio de Janeiro?
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Na ponta à direita.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Não estou vendo daqui. Ah, sim !
Alessandro Molon, ali na ponta, à direita. Eu estava de costas para S.Exa.
Talvez estejam outros ai. Desculpem-me se eu não fiz referência.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não é a ponta à direita, é a
esquerda de quem olha. (Risos.)
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Mas os eminentes Deputados que estão
presentes, mesmo com posições diferentes quanto àquilo que estamos a deliberar
aqui, obviamente com entendimentos diferentes ...
E, Ministro Gilmar, embora se trate de uma matéria de Direito abstrato, ela só
está colocada aqui por um caso concreto. Vamos e venhamos, existe um caso. E
não foi só esse caso. Foram distribuídas várias ações, numa tentativa de se...
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES- Escolher o Relator, não é?
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - ... estabelecer aí uma situação de alia em
relação a tal ou qual consequência.
Pois bem. O que não existe aqui, porque estamos aqui a deliberar
colegiadamente, aqui funcionamos colegiadamente... Não há Ministro que possa ser
escolhido para isso ou para aquilo.
Pois bem. Os eminentes Deputados aqui presentes sabem muito bem que a
candidatura avulsa é da cultura daquela Casa. Não há como negar. Deputado
Henrique, Deputado Wadih, Deputado Molon, Deputado Bruno Araújo, não há como
negar. Para todas as eleições. Para a composição de Mesa diretiva, de Comissões.
Se forem eletivas, são passíveis de ter candidatos avulsos, que internamente em
seu partido vão disputar com outros do mesmo partido, muitas vezes. E às vezes
ganham, como eu citei aqui Inocêncio Oliveira, que ganhou por diversas vezes, no
seu partido, do candidato oficial do partido, que era apresentado para disputar.
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Nós vamos entrar nesse tema estritamente interna corporis? Com a dev a>~
vênia, pelo menos neste caso aqui, das candidaturas avulsas, vamos respeitar a
tradição da Casa Legislativa.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Ministro Toffoli, posso só fazer
uma observação, porque eu acho que é relevante o que V.Exa. está suscitando?
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Sim, sim .
O SR. MIN ISTRO ROBERTO BARROSO - Quer dizer, eu acho que essa
disputa com candidaturas alternativas deve ser intrapartidária, e não levada ao
plenário.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Mas eu estou dizendo exatamente ...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Quando se trate de órgão
dirigente do plenário, não teria dúvida.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - É por isso que eu estou dizendo que é da
tradição da Casa. É da tradição da Casa.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Portanto, não é uma visão
autoritária. Eu acho que deve e pode haver disputa. Só acho que a disputa dentro do
partido não pode ser arbitrada pelo Plenário. É só uma observação.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Onde, na Constituição, que ela é
proibida? É a pergunta que eu faço, Ministro Barroso: onde, na Constituição, ela está
proibida? Eu entendo que nós podemos glosar uma Comissão formada por um único
partido. Num Congresso que tem 26 partidos hoje -

que integram a Câmara dos

Deputados são 26 partidos - , se houver uma Comissão formada só pelo partido A,
todos os integrantes, e vier um mandado de segurança para cá, nós temos
exatamente o 58, § 1°, que diz que se tem que respeitar a proporcionalidade na
formação das Comissões. Aí nós podemos glosar. E a jurisprudência nossa é nesse
sentido.
Agora, já foi trazida aqui a eleição de Luís Eduardo Magalhães, em 1995, em
mandado de segurança. E esta Corte já disse que a única coisa que pode ser
glosada aqui é a proporcionalidade; candidatura avulsa, não.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não, mas a minha posição...
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Candidatura avulsa interna corporis. E já
existe jurisprudência da Corte nesse sentido.
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O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO • Eu já entendi. A minha

posição~ ~>-~.,:;;;·1$tY;r

o representante do partido A tem que ser escolhido em disputa interna, dentro do
partido A, e não escolhido heteronomamente, de fora para dentro, pelo Plenário.
Essa é a minha posição.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Aí a gente vai estar descumprindo a
lei. A lei fala em eleição.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - A Constituição delega ao
Regimento.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - A eleição é livre. O que a Constituição
amarra é a proporcionalidade da representação partidária.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO · Supervenientemente à lei, a
Constituição delegou ao Regimento Interno. A lei é de 50, o Regimento Interno é
recente. E a lei fala em eleição, a meu ver no sentido de escolhida, e não por
votação.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Ah, bom! Se começarmos a qualificar
o sentido das palavras ... Fala de eleição.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- É o primeiro sentido, no Dicionário
Aurélio, da palavra "eleita•.

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES • Ah! O Dicionário Aurélio agora é
dicionário jurídico. Bom ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - É que também a Constituição se
refere à proporcionalidade.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - É claro.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Se potencializarmos a sua eleição, a
proporcionalidade pode ficar em segundo plano.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Não, mas aquela Casa trabalha por
equilíbrio.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Quando o sujeito apresenta a sua
eleita, não quer dizer que ela foi escolhida em votação, entendeu? Eleita é no
sentido de escolhida.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Chega a ser engraçado falar em
eleição a partir da indicação do partido. Que eleição é essa?
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O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não, a eleição é intrapartidária.
essa a minha posição.
O SR. MINISTRO GILMAR MEINDES- Então, devia ter sido esclarecido.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - É uma conciliação de valores, no
caso, para se chegar a um resultado, tanto quanto possível, e à expressão da Carta
que atenda à proporcionalidade ...
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Nós estamos interferindo em matéria
interna corporis sem fundamento na Constituição. Nós temos o direito constitucional

de, como guardião da Constituição, analisarmos se a Comissão foi composta
proporcionalmente ou não entre os partidos, porque, se elegeram todos de um único
partido ou se elegeram de vários partidos, mas de maneira desproporcional, aquele
que se sentir atingido ou ofendido virá aqui a esta Casa, e nós recolocaremos as
questões no sentido da defesa do que está no art. 58, § 1°, que é a
proporcionalidade. Mas dizer se pode ou não pode haver candidatura avulsa, se as
indicações têm que ser do Líder partidário ou do Presidente de partido, isso não são
matérias que tenham base constitucional. E nós estamos aqui em uma arguição de
descumprimento de preceito constitucional, de preceito fundamental. Que preceito
fundamental é este que nos dá ensejo a glosar candidaturas avulsas internas no
Congresso Nacional?
Eu gostaria de ver que Deputado teria coragem de vir à tribuna defender que
não cabe candidatura avulsa, ou que ela não seja da tradição da Casa, ou que ela
não seja da cultura da Casa. Ela é da cultura da Casa.
Nós estamos interferindo em uma posição absolutamente interna corporis da
Câmara dos Deputados. Eu não dou esse passo. Eu respeito as atividades e as
competências interna corporis de todos os Poderes. Procuro respeitar e respeito.
Nós deliberarmos aqui que não pode haver um Deputado ... Nós estamos tolhendo!
Nós estamos tolhendo a representação popular, nós estamos tolhendo a soberania
popular, Ministro Gilmar, a mais não poder, porque qualquer um dos 513 Deputados
pode ser candidato. O que a Constituição determina é que tem que ser respeitada,
nas composições de Comissões, a proporcionalidade. Nós estamos tirando de um
Deputado o poder legitimo de se colocar aos seus pares como candidato em uma
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eleição interna. E a Lei n° 1.079 fala que é eleição. Então vai haver Deputado
primeira classe e Deputado de segunda classe. Não há essa possibilidade.
Aliás, foi para não haver Deputado de primeira classe e de segunda classe
que este Supremo Tribunal Federal acabou com a cláusula de barreira.
Isso é muito grave, Sr. Presidente. V.Exa. é um Presidente de Poder. É muito
grave. Nós estamos interferindo na liberdade de qualquer um dos Deputados de se
apresentar como candidato a essa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Olha , Ministro Toffoli ...
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Eu reitero: isso é de uma gravidade
imensa, é de uma gravidade imensa. É uma interferência no outro Poder, a mais não
poder. É a minha ótica, com a devida vênia.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
Ministro Toffoli, apenas para raciocinar -

e sem querer interferir no brilhante

e veemente raciocínio de V.Exa. - , nós todos sabemos que a democracia
representativa se faz por meio de partidos. Então, as candidaturas avulsas, de certa
maneira, têm uma ligação com partido.
O

SR.

MINISTRO

DIAS

TOFFOLI

-

Mas

tem

que

respeitar

a

proporcionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Não é possível que
um marciano saia de Marte, caia no meio do Plenário da Câmara e do Senado e se
candidate. Tem que haver um mínimo de consenso, de escolha por parte de partido,
uma escolha formal ou informal. Não há uma escolha fora do âmbito partidário, uma
candidatura fora do âmbito partidário, porque, senão, nós podemos admitir também
candidaturas avulsas para a Câmara, para o Senado, para o Executivo, etc. Esse é
um aspecto.
Outro aspecto -

-

e sem querer ainda me definir em um ou em outro sentido

é o seguinte: não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal interfere

nessa lógica interna dos partidos. Ele, por exemplo, definiu a questão de fidelidade
partidária. Quer dizer, a partir da própria sistemática que decorre da Constituição,
da principiologia da Constituição que rege a democracia representativa e que
estabelece que o mandato pertence ao partido, e não à pessoa é qUJe se tirou essa
conclusão.
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Apenas para refletir, Ministro Fachin.

>!'ii3

O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Presidente, V.Exa. , na semana passada,
na sessão administrativa, que é pública também -

.A-.3-'13)·;.}

só não é transmitida pela

televisão e pela rádio, mas é pública - , fez uma enfática defesa da democracia no
Poder Judiciário, no debate da eleição dos órgãos diretivos dos Tribunais de Justiça
e dos Tribunais Regionais Federais, para se permitir, na discussão do anteprojeto da
Lei Orgânica da Magistratura, que os magistrados de primeiro grau votem também ,
formem uma lista tríplice.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Mas de forma
regrada. Quer dizer, na verdade, o que eu defendi foi uma certa ordem. Nós
estamos numa democracia, tem que haver uma ordem.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Então, a democracia vai servir para o
Poder Judiciário, internamente, mas não dentro da Casa da soberania popular que é
o Congresso Nacional e, no caso, aquela Casa que representa a soberania do povo,
que é a Câmara dos Deputados? Não me parece coerente, desculpe-me, o
posicionamento que V.Exa. teve na discussão da Lei Orgânica da Magistratura, na
semana passada.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Não, perdão, ai não
me cobre coerência porque eu fui extremamente coerente. Eu acho que uma
democracia implica ordem. A proposição que eu ofertei ao Plenário administrativo foi
aprovada no sentido de que todos os juízes, sejam de primeiro grau, sejam de
segundo grau, exceto aqueles que não tenham sido vitaliciados, elegem uma lista
tríplice. Portanto, há um certo ordenamento, há uma certa lógica no processo. Não é
alguém que vai se candidatar de forma avulsa e vai se credenciar ao ser eleito pelo
Plenário dos tribunais.
Mas enfim, Ministro, eu respeito.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Sr. Presidente, eu vou importuná-lo ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Inclusive eu assinalo
que V.Exa. tem uma experiência pessoal no Congresso Nacional que deve ser
respeitada. Eu respeito. V.Exa. não só tem um forte embasamento teórico, mas
também tem uma experiência prática. Eu acho que isso tem que ser considerado
pelos eminentes pares.
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colocados etc. Há fundamentos que justificam os votos proferidos, mas, nessa
questão da candidatura avulsa, sinceramente, eu vou usar uma expressão: se a
Corte deliberar que não pode candidatura avulsa, a Corte estará se equivocando e
estará interferindo em matéria interna corporis de outro Poder. Registro isso.
Em conclusão do meu voto, eu subscrevo totalmente o voto proferido pelo
Ministro Luiz Edson Fachin . Eu divirjo de todas as divergências, na medida em que
só acompanho integralmente o Ministro Luiz Edson Fachin, destacando estes três
pontos: 1°) não cabe ao Senado Federal fazer uma reanâlise da admissão -ele
tem que instaurar o processo, e , uma vez instaurado, comunicar à Presidência, para
afastamento; 2°) o voto pode, sim, ser secreto; 3°) as candidaturas avulsas são
lícitas.
Com isso eu concluo o meu voto, Sr. Presidente.
· O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- Agradeço a V.Exa.
O SR. RENATO OLIVEIRA RAMOS - Ilustre Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. É uma
questão de ordem ou de fala?
O SR. RENATO OLIVEIRA RAMOS - É específica. Fui nomeado hoje
advogado da Câmara- meu nome é Renato -, para acompanhar este julgamento.
Eu só quero esclarecer uma questão da chapa avulsa, que é uma questão de
ordem prática da Câmara dos Deputados. É que, uma vez não tendo chapa avulsa e
não eleita chapa única, não quer dizer que a chapa única será objeto de deliberação
e eleita pelo voto. Não escolhida pela Câmara dos Deputados, não haverá
comissão.
Só para esclarecer essa questão de ordem bem prática.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Agradeço.
Está bem.
Ministro Toffoli, agradeço a intervenção de V.Exa., sempre veemente e
brilhante em seus pronunciamentos.
Passo a palavra à Ministra Cármen Lúcia, para colher o seu voto.
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A SRA. MINISTRA CARMEN LUCIA - Presidente, a minha vida já está mui >'if~
facilitada pelos debates, que foram amplos. Por um voto ... Eu não queria me repetir,
mas, como diz o Ministro Marco Aurélio, todas as vezes em que parece que a gente
elogia é porque vai divergir. E nesse caso até vou, em parte.
Mas isso, tenha certeza, Ministro Fachin, não é absolutamente um exercício
de retórica. O voto de V.Exa. , qualificadissimo, honra o Supremo Tribunal, tanto pela
profundidade quanto pela exauriência do que foi posto. Portanto, o meu elogio a
V.Exa. E o denodo com que se houve num tempo muito curto fez com que todos nós

tivéssemos certa facilidade para cuidar de um tema -

a petição longa, os

ad itamentos.
E deixo de fazer o mesmo elogio ao Ministro Barroso porque já o fiz pela
Internet, pela mensagem, quando ele hoje expôs o seu voto, até para adiantar a ele
que eu o acompanharia, porque, nem se tivéssemos feito juntos, não teríamos tido
tantas afinidades.
E também, como os outros, Presidente, cuido de deixar claro que o trabalho
dos senhores advogados, quer nos memoriais que foram apresentados, quer quanto
às sustentações orais, que trouxeram argumentos de muita valia, ajudou-nos muito
no desate desta que é uma questão gravíssima para o Brasil.
Eu diria, Presidente -

eu não vou fazer a leitura do meu voto porque é um

voto mais extenso -, que, sem responsabilidade, não há democracia; sem
democracia, não há justiça; sem justiça, não há dignidade, menos ainda cidadania.
Então, quando se põe em pauta um julgamento como este, em que se cuida do
impeachment de um Presidente, na estreita legalidade... Tal como o Ministro

Barroso fez, eu também estabeleci alguns pontos que me pareceram dever ser
claros para mim na condução da construção do meu voto.
E parti da sustentação dos três pilares da dinâmica democrática estatal, que
são a responsabilidade, sem a qual regrediríamos a um período em que o rei não
erra, pois erro que se impõe ao ser humano precisa ser respondido, quando
praticado; a legalidade, sem a qual o Estado de Direito seria retórica, permitindo que
qualquer pessoa pudesse mandar a seu bel-prazer, e outros tivessem que obedecer,
ainda que não fosse esse o seu prazer; e a segurança jurídica, sem a qual viver com

74

~·"

4421

4422

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Março de 2016

o outro fica extremamente difícil e vira um exercício desconfortável, de
permanentes.
Por isso também este caso que se põe em exame nesta ação exigiu-me,
como juíza, esclarecer como eu me comportaria na elaboração deste voto. E parti,
portanto, como já foi dito aqui por outros Ministros que me antecederam, da
prudência de atuar considerando o que já foi aplicado por este Supremo Tribunal
Federal na análise de um caso que, tristemente -

eu digo "tristemente" porque não

chega a ser glorioso para nenhum povo ter de lidar com processos de impeachment
- , mas que foi cuidado no Brasil, foi cuidado por este Supremo Tribunal Federal. E,
portanto, eu tive a prudência de seguir, tanto quanto possível, naquilo que me
pareceu que devesse ser repetido e que pudesse estar coerente, ainda hoje, com a
Constituição brasileira, o que se aplicou.
Considerei, ainda, além da prudência, o limite estrito de atuar num tema no
qual a lei -esta lei -já foi aplicada depois do início da vigência da Constituição de
1988, no processo levado a efeito, de tal maneira que a segurança íurídica não fosse
de qualquer forma tisnada, e a juridicidade fosse assegurada no processo, para que
eventuais teorias não pudessem fazer sucumbir nem direitos de minorias, nem
direitos de maiorias, sem o resguardo daquelas primeiras.
Também não posso deixar de considerar que me guiam o princípio da
transparência, que é próprio da República, o da segurança jurídica e o do rigor
técnico, como é próprio da democracia, e da legalidade, que é inerente ao Estado de
Direito.
E por isso, Sr. Presidente, como eu disse, tendo um voto mais alentado, que
eu não vou absolutamente ler, como nunca li, eu vou apenas justificar talvez- e até
em homenagem ao brilhantíssimo voto do Ministro Edson Fachin -

as razões que

me levam a divergir e a acompanhar a divergência nos quatro pontos que foram
acentuados. E por isso é que, pela mensagem que enviei ao Ministro Barroso,
chamava atenção a que podíamos ter feito os votos juntos, tal a afinidade que
houve.
Quanto ao papel da Câmara e do Senado, se a gente considerar quer a
Constituição, quer estudos do Prof. Paulo Brossard, do ex-Ministro Paulo Brossard ,
que expressamente afirma na sua obra que, se num momento a Constituição
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julgar, o processamento estava autorizado. E, se houve essa mudança para agora
se processar e julgar, é que se entregou à Câmara o dever/poder de autorizar, sem
o quê o Senado nada poderá fazer. Se autorizado, compete, nos termos expressos
da Constituição, processar e julgar, e não mais apenas julgar.
Como se tem uma repetição muito frequente, a Constituição não contém
palavras inúteis. Logo, onde ela mudou exatamente para incluir o processamento e o
julgamento ao Senado, a ele compete este papel.
Esta lição do Paulo Brossard, que aqui já foi repetida várias vezes, até pela
prática anterior, eu a tomo integralmente. Por isso, no meu ponto, estou seguindo a
divergência, com as linhas do Ministro Fachin.
Quanto ao rito, também tenho, como foi posto pelo Ministro Barroso,
exatamente o que se estabeleceu. Recebido e autorizado pela Câmara, o
processamento fica então a cargo do Senado, que ali deliberará tal como posto no
voto de S.Exa. que eu me escuso de repetir.
Eu chamaria apenas a atenção para um ponto, Presidente. Quando afirmo
que compete ao Senado processar, não é que ele possa deixar de processar, o que,
aliás, vem da história. Num parecer que eu tive oportunidade de oferecer ao Barbosa
Lima Sobrinho, que assinou o impeachment que foi levado a efeito em 1992, eu
assinalava uma passagem de Rui Barbosa, que é muito curta e, por isso, vou fazer a
leitura.
Rui Barbosa, fazendo referência a um pedido de impeachment que estava no
Congresso Nacional, portanto no inicio da República, dizia: "Por uma infração de
uma lei ordinária, esteve o Presidente dos Estados Unidos

a um voto de distância da

condenação. Coteje-se agora essa situação com a nossa·. Ele vai, então, fazendo

um cotejo das duas situações. É claro que a Constituição de 1891 era muito
diferente desta, exatamente porque o Senado só julgava.
Mas o que me chama a atenção quando eu digo que compete processar e,
como competência não é faculdade, é dever, ele tem que processar para receber ou
não a denúncia, mas aí está rigorosamente dentro do afirmado pelo Ministro
Barroso, que eu estou acompanhando.
Afirmava, então, Rui Barbosa:
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"Resolver neste ou naquele sentido,
discrição do Congresso Nacional de acordo com a lei com a lei, e não com as conveniências -, porque, no
exercfcio desta prerrogativa, o Congresso atua como um
tribunal e não como uma entidade política, mas, seja qual
a for a solução que incumbe à sua consciência, o que ele
não pode evitar é o exame do assunto. Aí, não tem
arbítrio. Aí, não pode ladear a necessidade. Aí, não lhe é
lícito transigir. Há de vestir a toga da magistratura que a
Constituição lhe

entregou e proferir uma decisão,

autorizando o Plenário ou encerrando o processo na
formação da culpa, condenando ou absolvendo. Se se
furtar a esse dever, é um Congresso abdicatário, o resto
do naufrágio de um regime, e não o órgão de uma
Constituição viva. Dificuldades há, cuja evocação pode
ser deplorável, mas, uma vez evocadas, fosse medi-las
com o olhar seguro da razão e destramá-la com a mão
firme da Justiça".
Portanto, o Senado recebe e processa, e o rito para este processamento
estou acompanhando, no caso, exatamente o que foi posto nesta passagem pelo
Ministro Barroso e pelos que o acompanharam.
O terceiro item é relativo ao voto aberto, e eu também estou pedindo vênia ao
Ministro Fachin para considerar que, neste caso, também houve mudança da
Constituição. Do estudo feito do sistema, não há como se assegurar que haveria de
ser secreto neste caso porque faltaria, então, fundamento juridico -

e um

fundamento jurldico voltado especificamente a este caso.
Quanto às candidaturas avulsas, eu vou acompanhar, neste momento, sem
embargo de até me reservar o direito de continuar a estudar o caso.
Acho que o Ministro Toffoli, quando põe a questão de ser ou não matéria

interna corporis, tem alguma razão no que afirma, mas não são razões que me
bastam ainda agora para estabelecer que, do conjunto de normas que nós estamos
tomando como aquelas que vão regrar este rito e este processamento, pudessem
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acontecer sem embaraços que podem comprometer o próprio exercicio
competência.
Reafirmo: acho que em algumas ocasiões -

e talvez esta seja uma delas -

o fio tênue que separa o que é político e extramuros, digamos, de cada qual dos
Poderes, o interno até realmente fica muito mais cinzento. Mas, neste caso, com a
análise completa de todos os pedidos feitos - e este é até um caso em que foi feito
um pedido cautelar incidental - , parece-me que não há razões suficientes que
deixem em desvalia os argumentos apresentados pelo Ministro Barroso, que,
portanto, eu estou acompanhando.
Assim, Sr. Presidente, fazendo valer as razões rapidamente aqui expostas
que eu alongo no meu voto e considerando que eu estou acompanhando às inteiras
o voto divergente do Ministro Barroso, com as vênias do Ministro Fachin, que mais
uma vez -

tenha certeza, Ministro -

eu considerei um dos brilhantes votos que

foram apresentados aqui, para muita honra tanto do Tribunal quanto, acho, de todos
os brasileiros que se sentem seguros diante dele, no mais, em tudo, eu acompanho
integralmente o Ministro Fachin, com os quatro pontos de divergência, portanto, do
Ministro Barroso.
É como voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Eu
agradeço a V.Exa.
Colho agora o voto do Ministro Gilmar Mendes.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, como já me manifestei,
gostaria também de reconhecer os méritos inegáveis do voto aqui trazido pelo
Ministro Edson Fachin. Sem dúvida nenhuma, tivemos na tarde de ontem um dia
memorável desta Corte. S.Exa. apontou e enfrentou todas as questões suscitadas
na ADPF, que não são poucas, como nós vimos a partir da itemização, e deu a elas
respostas plausíveis que vêm sendo reconhecidas pela Corte.
Alguns pontos precisam ser discutidos e têm suscitado indagação. Um deles
tem dividido a doutrina e tem dividido também o entendimento jurisprudencial, que é
a questão do papel de Câmara e Senado. Evidentemente, o texto constitucional
permite duas leituras, como nós temos visto, inclusive nas manifestações aqui no
plenário. Evidentemente, a exigência para que se autorize ou admita o processo,
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como nos chama a atenção para isso o Ministro Dias Toffoli, indica a I
que o Constituinte conferiu à Câmara dos Deputados. Permite-se, portanto, esta
leitura que S.Exa. o Ministro Fachin e, agora, o Ministro Toffoli fizeram do tema.
Evidentemente, também há problemas aqui suscitados, por exemplo, pelo
Ministro Celso de Mello quanto às situações que podem ser colocadas e que
levariam a uma necessidade de rejeição do processo no Senado, na hipótese de o
autor, de o representante não estar na posse dos seus direitos políticos ou situação que se poderia cogitar -

outra

de uma renúncia após a aceitação ou o

recebimento do pedido no âmbito da Câmara dos Deputados -

a renúncia do

Presidente da República -, em que o Senado não estaria obrigado a dar
prosseguimento eventual ao processo porque a matéria poderia ser julgada
prejudicada.
A mim me parece que as duas teses nesse sentido não são incompossíveis.
Se se colocar essa situação peculiar, obviamente o Senado poderá instalar a
Comissão e encerrar o processo imediatamente, como disse da tribuna, com toda a
clareza, ontem, o experiente Parlamentar Miro Teixeira.
Portanto, a mim me parece que a solução que o Ministro Fachin traz para o
tribunal parece adequada e respeitosa da convivência entre estas duas Casas. Nós
estamos vivendo um momento extremamente delicado de conflitos enormes entre os
Poderes e também no âmbito do próprio Poder Legislativo, com afirmações retóricas
que podem se convolar em desarmonia.
Há poucos dias, eu ouvia o Vice-Presidente Michel Temer dizer que a
desarmonia entre os Poderes, ou até intrapoderes, era inconstitucional -

chamando

a atenção para as distorções que podem ser colocadas. Então, neste passo, a mim
me parece que o eminente Relator trouxe uma importante contribuição para esta
Casa, ao indicar um caminho nesse sentido.
Eu também, como outros Ministros, compartilho da ideia de que é necessário
preservar a jurisprudência estabelecida no caso Collor, indubitavelmente. Mas o que
S.Exa. está fazendo é seguir exatamente aquele roteiro, com adaptações que,
inclusive, reforçam o direito de defesa. de modo que não há dificuldade, a meu ver,
de seguir esses passos traçados no seu voto. E S.Exa. não está destoando em
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defesa de quem venha a ser processado.
Diante das considerações que vimos e que aqui se misturam, o debate, na
verdade, acaba sendo um debate pessoalizado e personalizado, e é inevitável até
que isso ocorra, diante desse quadro. Infelizmente, como eu já disse, não foi feita a
leí no tempo adequado. Já estamos a vivenciar um segundo impeachment
presidencial em 27 anos e continuamos a esgrimir argumentos e a tentar salvar a lei
de 1950.

Portanto, compreendem-se as dificuldades colocadas, mas, de fato, devemos
ter enorme cuidado para não agravar uma situação que já está muito agravada. O
Ministro Toffoli disse que quem não tem 171 votos na Câmara não tem condições de
governar -

morreu politicamente. Eu ouvi de um ilustre juiz desta Corte que

participou do caso Collor e disse: "Se o Presidente não tem 171 votos, e nós
sabemos que eles são insuficientes, ele não vai ser mantido por liminar nem por
tentativas de lançar expedientes jurfdicos, manejar tricks".
Há um duro encontro com a realidade, e isso tem que estar nas nossas
considerações. Nós temos que ler o texto e o contexto.
Então, a mim me parece que, neste ponto, devo acompanhar, sem ressalvas,
sem nenhuma reserva, o voto do Ministro Fachin.
Ontem tive intensa discussão com o Ministro Celso de Mello a propósito da
tese por ele sustentada sobre o papel da Câmara e do Senado e do julgamento que
se deveria fazer apenas na Câmara, Alta Câmara da Federação, e o próprio Ministro
Toffoli, em seu voto, mostrou também que aqui há papéis distintos que têm que ser
considerados na interpretação sistemática que há de se fazer.
Quanto ao voto secreto, há esta lenda urbana, fácil de esgrimir, que nos faz
lembrar aquela célebre frase de um jornalista inglês de que, para problemas
complexos, existem soluções fáceis, mas inequivocamente erradas. Se nós
pudermos dizer, a partir do texto constitucional, o que o texto constitucional quis na
ordem jurídica e declarou que seria de voto secreto, portanto, tudo o mais teria que
ser voto aberto, nós teríamos que começar a rever todos os regimentos dos tribunais
no Brasil todo, para não praticarmos uma insinceridade constitucional.

80

4427

4428

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

..
CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL .....-r~
O~tros Eventos - Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal
/~.~
Numero: 2775/15
17/12/201 ~';7 ,.uruA~
-0 ~

,Ç

--~----------------------------------------------~-~
<'flr,
Todos nós sabemos de escolhas de advogados no TSE, de escolhas de list "õ
e tudo o mais. Então, temos que ter muito cuidado até para sermos razoavelmente
coerentes.
É óbvio que a lei e o regimento podem definir outras situações. Imaginar esta
onisciência do Constituinte é uma quimera, com todas as vênias, de modo que eu,
neste ponto, também sufrago o voto de S.Exa.
Aqui aquela esquizofrenia que eu já apontei: a questão do voto da
candidatura avulsa. A lei fala em e leição, as (ininteligfvel) têm que ser indicação do
partido. "Ah, a eleição deveria ser no partido". E nós sabemos que isso se faz, como
nós estamos a assistir a este fenômeno lamentável que está a ocorrer no PMDB,
com troca de Líderes a cada hora, com as indicações -

as indicações se dão pelos

Lideres. Ora, esta é uma tradição antiga. Até no regime militar havia candidatura
avulsa.
O SR. MIN ISTRO DIAS TOFFOLI- E interna corporis. Não há na Constituição
nada que vete.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Ai nós estamos dizendo que é uma
eleição. Mas que eleição secreta -

as palavras têm algum significado e alguma

força - , se a chapa já está definida e pode ocorrer o impasse que se colocou aqui?
"Ah, se eles não conseguem o número de sufrágio, então, estarão não eleitos, e não
se forma a Comissão".

Que contribuição nós estamos dando, inclusive, para a força normativa do
texto constitucional? "Ah, mas está no Regimento. " Se é assim, certamente a
Câmara vai mudar o Regimento·, porque obviamente não estamos fazendo uma
intervenção em algo que é o cor do sistema de autonomia do Parlamento e que
vitaliza a democracia, porque permite que eventualmente se escape do modelo
oligárquico que se forma nos partidos politicos, em todos os partidos políticos.
Mas, entre nós, este quadro de domínio das diretorias dos órgãos diretivos
assumiu uma situação conhecida de total dominio de imposição por parte dos
órgãos diretivos. Então, aí nós vimos e cassamos a possibilidade de a Câmara se
manifestar. É claro que há o parâmetro da representação parlamentar, do quadro
plural proporcional, mas nós estamos dizendo que cabe ao partido indicar.
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vale falar que é eleição secreta, se se diz... Se se trata de manipular esse processo,
então está bem, assumamos. Mas assumamos que nós estamos fazendo uma
manipulação do processo para efeito ad hoc, para interferir no processo! Se é disso
que se cuida... Mas vamos dar a cara a tapa, vamos assumir que estamos fazendo
isso com endereço certo, que estamos tomando uma decisão casuística. Mas se se
trata de ter regras claras e respeitar a autonomia do Parlamento, então, vamos
respeitar. Se se trata de eleição ... Aqui não se trata de eleição. Por que não se falou
em indicação, para uma das questões mais sérias que se coloca no Parlamento, que
é a questão do impeachment, em que se convola as duas Casas em Casas
julgadoras, em sentido amplo?
Então, sejamos atentos quanto à nossa responsabilidade histórica. E sejamos
atentos também quanto ao fato de que expedientes desse tipo não resultam em
aborto de medidas desse tipo, não resultam na possibilidade de evitar impeachment.
Ninguém vai ser salvo de impeachment por cautelar ou por interferência do
Judiciário. Se não houver base parlamentar, não sobreviverá. Os 171 votos
necessários para permitir que se escape do impeachment, como o Ministro Celso
chamou a atenção, no caso dos Estados Unidos, não são suficientes para governar.
Nós estamos de ladeira abaixo, fomos desclassificados, mais uma vez, por uma
agência de rafing, sem governo, sem condições de governar, com um modelo de
fisiologismo que nos enche de vergonha e sem capacidade de retomar qualquer
iniciativa.
Esses dias o Senador Serra escreveu um artigo citando Bemard Shaw e
dizendo que devemos ter medo de duas coisas no mundo: aquilo que desejamos e
conseguimos e aquilo que desejamos e não conseguimos. As duas coisas podem se
transformar em tragédia. Nós estamos vivendo um momento em que a recuperação
pol!tica passa por obter vitórias efetivas no Parlamento, apoio no Parlamento, e não
tentativas de manipular o resultado de votação via intervenção judicial.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Ministro Gilmar, se deliberarmos que só
cabe aos Lideres indicar os candidatos e impedir a candidatura avulsa, nós
estaremos autorizando um déficit democrático, internamente, no Parlamento. Por
quê? Porque 26 líderes vão definir quem são, exclusivamente, os elegíveis,
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para ser candidato. É muito grave essa questão da candidatura avulsa! Eu divergi
em outros temas. Quanto às posições, houve divergência. Mas nesta aqui eu volto a
insistir: 26 Líderes vão definir o que é essa Comissão, e não os 513, porque os 513
vão votar em algo que já está apresentado!
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - É disso que se cuida.
Portanto, Sr. Presidente, encerrando a minha manifestação, estou votando no
sentido aqui indicado pelo Ministro Fachin e pelo Ministro Toffoli, em toda a sua
inteireza.
Acompanho também o Ministro Teori, no que diz respeito ao voto secreto.
Mas encerro, Sr. Presidente, destacando a responsabilidade desta Corte
nesse tipo de matéria. Dizer que os lideres devem indicar é comprometer o próprio
sistema democrático, num modelo que já é por natureza oligárquico. E nós estamos
a ver isso nos dias de hoje, de ontem, de anteontem, com as disputas nesse grande
partido que compõe a base do Governo, o PMDB, com abaixo-assinados que fazem
com que o Uder do partido dure 2 dias, 3 dias ou 4 dias. Esse é que deve indicar,
segundo os critérios que nós estamos estabelecendo, os representantes do PMDB
na Comissão.
Para quê eleição? O que nós estamos dizendo, a rigor, é que cabe a uma
oligarquia a designação desses membros, e, vejam, com reflexos em todo um
funcionamento da Cãmara dos Deputados. Estamos manipulando esse processo,
com eficácia próxima de zero, se não zero, porque não se salva quem precisa de
força política, com esse balão de oxigênio dado por corte judicial.
Voto apoiando integralmente a manifestação do Ministro Fachin.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a V.Exa.,
Ministro Gilmar Mendes.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES - Eu vou pedir licença, porque eu tenho
que viajar.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Boa viagem.
Ministro Marco Aurélio, como vota V.Exa.?
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Sr. Presidente, retorno, em primeiro
lugar, ao infcio da sessão, e devo, a esta altura, dar a mão à palmatória e
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reconhecer que o sistema que foi engendrado pela maioria para tomada dos
se mostrou um sistema profícuo, tendo em conta o trabalho realizado pelo Ministro
Luís Roberto Barroso.
Quando a votação chega à cabeceira, chega praticamente com os temas jà
definidos, e a nossa tarefa -

aqui estamos na cabeceira -

é uma tarefa facilitada;

facilitada pelas discussões havidas, pelos votos que nos antecederam.
Sr. Presidente, a Carta de 1988 deu uma ênfase muito grande aos partidos
pollticos, muito embora se diga que, praticamente, no Brasil, nós não temos partidos
políticos -

e imaginávamos que tínhamos um, no passado. Partidos políticos

realmente definidos sob o ângulo ideológico, sob o ângulo de uma plataforma.
Mas não podemos desconhecer que esse valor, representado pelas legendas,
foi agasalhado pela Constituição de 1988. Começamos a constatar isso quando
vemos o rol das condições de elegibilidade, e, nesse rol, nós temos a necessária
filiação partidária, a se ver o art. 17. E um capítulo da Carta de 1988 foi dedicado à
exposição, à

ênfase aos partidos politicos, vencendo, assim, inclusive, a

problemática das normas de disciplina -

e disciplina não apenas no âmbito da

agremiação, mas também no âmbito da Casa Legislativa - e fidelidade partidária.
Foi dito aqui, eu ouvi, que teremos a escolha dos integrantes da Comissão
Especial definida pelos líderes dos partidos políticos. Mas indago, Presidente: como
surge um líder? Ele se escolhe? Ele se declara Líder de um grupo de
Parlamentares? Não. Ele é escolhido pelos próprios Deputados que compõem na
Casa a legenda. E há existência do Uder para viabilizar até mesmo uma
racionalização maior.
Reconheço, Presidente, e só vou me pronunciar no tocante às partes em que
divirjo do Relator, que produziu um trabalho excepcional e conseguiu lê-lo em tempo
recorde na sessão de ontem, com uma belíssima dicção. Só vou me pronunciar
sobre esses tópicos. E reconheço, Presidente, que, no tocante à formação das
Comissões em geral, a Constituição Federal se refere à representação proporcional
dos partidos e admite, porque é a realidade, a proporcionalidade tendo em conta os
blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. E se cogita de bloco
parlamentar uma finalidade na existência, que é a imputação em uma determinada
linha.
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daqueles que deverão compor. E nem por isso se deixa de ter a eleição, que, numa
ratificação -

portanto, ela representa, em última análise, uma ratificação - ,

deverão compor a denominada chapa para a constituição da Comissão Especial.
Presidente, a problemática do voto secreto- eu diria do voto misterioso. Se
levarmos às últimas consequências o Regimento da Câmara dos Deputados, e o
Regimento realmente prevê que, nos casos de eleição - e é do que se trata - , nós
teremos o voto secreto, como está no inciso 11 1 do art. 188, nós estaremos
contrariando um silêncio eloquente das Constituições Federais posteriores à de
1934, que previu, no caso de eleições, o voto secreto. Reporto-me, Presidente, ao
art. 38 da Constituição de 1934, no que previu que o voto será secreto nas eleições
e nas deliberações sobre vetos e contas do Presidente da República. Mas esse
preceito não foi repetido em um silêncio que já enquadrei como eloquente nas
Cartas posteriores.
A mais, Presidente, há de prevalecer sempre o interesse público. E o
interesse público direciona -

-

e é principio básico da administração pública gênero

à publicidade, à transparência e viabiliza a busca de um outro predicado, que

deveria ser um predicado existente na administração pública, que é a eficiência.
Reporto-me,

Presidente,

ao

voto

que

proferi

na

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade n° 2.461 , quando este Plenário acabou abordando a matéria da
votação aberta no que teve que se pronunciar quanto à harmonia ou não de um
preceito da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com a Carta Federal, um
preceito que versava sobre o problema da cassação de Parlamentar e dispunha que
essa cassação deveria ser mediante escrutinio aberto.
Reporto-me ao meu voto, ao voto do Ministro Carlos Ayres Britto, no mesmo
sentido, ao voto sempre muito douto do Ministro Celso de Mello e também, muito
embora S.Exa. tenha votado em um sentido diverso no caso, ao voto, ao aparte ao
meu voto, do Ministro Carlos Velloso. Nada justifica, Presidente, a existência, no
caso, do voto secreto. Tal como o Ministro Luís Roberto Barroso, não potencializo
em si o rol de situações jurídicas, apontando-as, portanto, exaustivas -

o rol

previsto na Carta de 1988. Poderei raciocinar e concluir, depois de reflexão, pela
existência de uma dada situação concreta que revele, a partir do interesse público,
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do interesse coletivo, do interesse da sociedade, a necessidade de ter-se o
escrutínio secreto, mas não posso, potencializando o Regimento da Câmara dos
Deputados, ressuscitar o art. 38 da Constituição de 1994.
Portanto, concluo que, no caso, a votação tem que ser aberta. Também
concluo que, ante a ênfase dada pela Carta aos partidos políticos, não há campo
para ter-se candidatura avulsa, cuja espontaneidade é de um subjetivismo maior.
Quanto à defesa -

isto é pacífico - . nós precisamos admitir que houve uma

modificação substancial, tendo em conta o papel das duas Casas, com a Carta de
1988. A ter esse diploma, incumbia à Câmara não autorizar o processo contra o
Chefe do Poder Executivo nacional, mas decretar a própria acusação. Interpreto o
que se contém no art. 86 de forma sistemática, como fez também o Ministro Luís
Roberto Barroso e aqueles que o acompanharam. E, considerado o sistema, não
posso dissociar o art. 86, a cabeça do art. 86, no que realmente alude à admissão
da acusação contra o Presidente da República por dois terços da Câmara dos
Deputados, de outros dispositivos previstos nessa mesma Constituição Federal. E
aí, em primeiro lugar, surgem as competências da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. O art. 51 , inciso I, e o art. 52, também inciso I, são categóricos ao
relevarem que à Câmara dos Deputados compete autorizar por dois terços o
processo, que seja processado o Presidente da República.
Então, Presidente, nesse caso, ante esse sistema, que é um sistema de freios
e contrapesos, não cabe potencializar o vocábulo "acusação" contido na primeira
parte do art. 86, já que ao Senado Federal cumpre julgar, mas cumpre também
processar. E, no âmbito dessa arte de processar, tem-se a possibilidade ou não de
ele concluir pelo arquivamento da própria acusação formalizada pelo cidadão ou
pelos cidadãos brasileiros

co~tra

o Chefe do Poder Executivo. Entendo que, até

mesmo na visão do leigo, se se dissesse aqui que o Senado está atrelado ao que
deliberado pela Câmara, o Senado deixaria de ser uma Câmara Alta e passaria a
ser uma Câmara baixlssima, isso na visão leiga, não numa visão técnica,
evidentemente.
A problemática da defesa, Presidente, é uma problemática muito séria, e
precisamos homenagear, tanto quanto possível, o sistema, que é um grande todo. E
eu não potencializo o fato de, no rol das garantias constitucionais, só se ter
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assegurado o contraditório quando existente acusado ou litigante. No grande todo, )~
essa expressão é utilizada pela Carta no tocante à

nós, tanto quanto possível -

outra matéria - , devemos viabilizar o devido processo legal.
No âmbito da Câmara, eu não vejo como se cogitar, aí, do contraditório e,
portanto, da necessidade -

no que minimizo a participação da Câmara na leitura

que faço da Constituição Federal -

de viabilizar a audição de possível interessado

quanto à autorização a ocorrer.
Mas o mesmo não ocorre, Presidente, tendo em conta a acusação e tendo em
conta a confecção de um processo no âmbito do Senado Federal. Dir-se-á que,
instaurado o processo no âmbito do Senado Federal, ter-se-á a oportunidade de
ouvir o interessado ou a interessada, no caso concreto, nessa quadra tão difícil no
Brasil ante um impasse incompreensível entre o Executivo nacional e o Legislativo,
após a instauração do processo.
Acontece que, se concluirmos dessa forma, o sistema ficará capenga. Por
que ficará capenga - e eu aplico, analogicamente, a legislação instrumental comum

à espécie? Porque nós sabemos que, no processo-crime, antes de se ter o processo
propriamente dito, há uma fase preliminar em que o juízo recebe, sem exame
aprofundado, como está no art. 396, a denúncia e, depois, ouvido o acusado pelo
Estado-acusador, que é o Ministério Público, pode arquivar essa mesma denúncia.
No tocante à Chefia do Poder Executivo Nacional, o que ocorre quando se
trata de imputação alusiva a crime comum, antes do recebimento da denúncia pelo
Supremo Tribunal Federal, antes de instaurado o processo-crime propriamente dito,
que pressupõe o recebimento da denúncia, há a audição do acusado, segundo o
disposto na Lei n° 8.038, no art. 4° desta lei.
Digo mais, Presidente: a instauração do processo no Senado da República
tem uma consequência extremada, que eu diria extremada, que é o afastamento do
Chefe do Poder Executivo da respectiva cadeira por 6 meses. Indaga-se: essa
instauração, pode haver o arquivamento no processamento em si implementado
pelo Senado da República, não vai ser precedida do mínimo, que eu aponto como o
mínimo, que é a manifestação do Executivo? Penso que sim.
A fase própria, a meu ver, isso cogitando em um sistema que deve fechar,
deve ser um grande todo, isso dando uma ênfase maior ao devido processo legal,
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uma

consequência drástica, que é a consequência prevista no§ 1° do art. 86.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - V.Exa. me permite?
Isso seria analogamente aquilo que se tem aqui nos processos penais originários,
uma defesa prévia, antes do recebimento da denúncia.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Exato, como ocorrerá e se, ao invés
de um crime de responsabilidade em que o julgamento é precedido pelo Senado da
República, verificará em se tratando de um crime comum. Eu não posso dizer que,
em se tratando de um crime comum- que também gera, recebida a denúncia, a
consequência alusiva ao afastamento do exercício do mandato - , tenhamos a
audição prévia, antes do recebimento, antes do surgimento do processo-crime
propriamente dito, e que, no tocante ao crime de responsabilidade, não ocorra a
mesma coisa.
Por isso é que, no caso, aderindo substancialmente à divergência externada
pelo Ministro Luís Roberto Barroso, eu assento que a oportunidade ótima da audição

é aquela que antecede à instauração da acusação pelo Senado da República. Estou
a divergir nesta parte.
Então, Presidente , assento que é viável a formação, e assim deve ser
considerada a ordem natural das coisas, mediante a formação da Comissão
Especial, mediante a indicação dos lideres dos partidos políticos, para chegar-se à
proporcionalidade buscada no contexto do art. 58, afasto a candidatura avulsa,
porque homenageio a existência dos partidos politicos e, portanto, uma visão
coordenada, concatenada ao exercício no âmbito da Casa legislativa. Declaro
assento também que a votação deve ser uma votação aberta, quanto à formação da
Comissão, e assento que a oportunidade para ouvir-se, mediante uma notificação,
como prevista até mesmo na Lei n° 8.038, o interessado ou a interessada é aquela
que antecede o que se poderia haver para utilizar uma expressão das constituições
anteriores como decretação da acusação pelo Senado Federal, que tem ampla
liberdade na atuação e, portanto, deve figurar, como eu disse, na visão leiga,
também na visão leiga, como uma Câmara alta.

É como eu voto.
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O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a V.Exa. ~---....~
colho agora o voto do eminente decano Ministro Celso de Mello.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Sr. Presidente, também eu, à
semelhança dos demais juízes do Tribunal, tenho um voto escrito mais extenso, mas
vou me limitar apenas a alguns pontos -

na verdade, quase que, essencialmente, a

um só em relação ao qual eu ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - V.Exa. me permite?
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO -Pois não.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Muito embora nós tenhamos ai o
rótulo de decisão alusiva a uma medida de urgência, a uma medida que seria, de
inicio, precária e efêmera, o julgamento que está se realizando é um julgamento
definitivo.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Não há nem dúvida. O conteúdo das
manifestações decisórias evidencia que nós estamos, no fundo, no fundo, julgando o
próprio mérito da controvérsia colocada ao exame desta Corte.
Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, só vou fazer apenas algumas
observações e estabelecer algumas premissas que me parecem importantes no que
se refere ao meu voto.
Antes de mais nada, eu quero dizer que não cometerei exagero algum ao
dizer que estou tendo a honra de participar de um julgamento memorável, que,
certamente, inscrever-se-á nos registros das mais importantes decisões do Supremo
Tribunal Federal, tal o brilho, tal a densidade dos votos de todos os. Srs. Ministros
desta Corte, independentemente das posições divergentes que hajam assumido e
também com especial destaque para as sustentações orais que ontem foram
realizadas com bastante brilho, destacando-se a manifestação dos senhores
advogados, dos eminentes advogados e dos eminentes Srs. Advogado-Geral da
União e Procurador-Geral da República.
Mas não posso deixar de dar um destaque muito particular ao voto primoroso
e brilhante que foi proferido pelo eminente Ministro Luiz Edson Fachin . Como já foi
dito, S.Exa. produziu uma peça jurídica valiosíssima, densa e, dentro de um limitado
espaço de tempo, pôde enfrentar com absoluta competência questões complexas
que envolvem questões que se colocam no plano dessas delicadas relações
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institucionais entre os Poderes da República, notadamente entre
Nacional e a Presidência da República.
Tenho certeza de que o voto memorável do eminente Ministro Relator vai se
perpetuar nos Anais desta Corte, confirmando uma tradição histórica que se iniciou,
eu diria, até num momento preciso, em 1898, quando, pela primeira vez, o Supremo
Tribunal Federal, afastando a tese da doutrina das questões politicas., tese que, no
fundo, implicava o estabelecimento de um circulo de imunidade dos Poderes,
impondo a incognoscibilidade de ações judiciais que aqui eram propostas, mas, a
partir de 1898, há uma inflexão nessa jurisprudência da Corte, uma inflexão de
grande importância, e ainda que, de maneira cautelosa, porém sempre responsável,
o Supremo Tribunal Federal construiu , ao longo desse itinerário histórico, uma
orientação jurisprudencial segura no trato de controvérsias, de litigios que envolvem
muitas vezes a própria definição da substância do poder, ainda mais quando se
estabelecem

situações

de

conflituosidade,

de

litigiosidade

entre

duas

importantíssimas instituições da República e da soberania nacional, que são o
Congresso Nacional, de um lado, e a Presidência da República, de outro.
Há apenas outro registro inicial, Sr. Presidente. Eu jamais imaginei, nesta
última etapa da minha vida profissional como juiz desta Corte, que, decorridos 23
anos, a contar de 1992,; quando ainda contava com apenas um triênio nesta Corte e
apenas 46 anos de idade, viesse a participar, uma vez mais, do julgamento de uma
causa impregnada de gravíssimas consequências no plano jurídico constitucional e
politico institucional, na medida em que estamos a discutir a ordem ritual, a recepção
ou não de determinados dispositivos constantes da Lei n° 1.079, de 1950, e também
a extensão dos poderes das Casas do Congresso Nacional e o exercício, pela Sra.
Presidente da República, nos momentos em que isso eventualmente se configurar,
do seu direito à prestação jurisdicional e à proteção judicial efetiva desta Corte se e
quando as Casas do Congresso Nacional eventualmente transpuserem os limites
que devem conformar juridicamente um processo que, a despeito de sua extrema
densidade política, está, no entanto, sujeito à observância das prescrições
estabelecidas na lei fundamental da República.
Um político francês, Sr. Presidente, em carta dirigida a Montesquieu em 1748,
poucos anos antes do falecimento desse pensador, salientava que só conhecia duas
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ainda por fazer; os maus, em que toda arte consiste, por diferentes meios, em
passar o dinheiro da parte governada à bolsa da parte governante. Numa clara
demonstração, no entanto, de confiança na dignidade, na correção e no rigor ético
daqueles que exercem o poder, deixou registrada a sua crença na possibilidade de
um bom governo, em que, respeitadas a liberdade e a propriedade do povo, ver-seia resultar o interesse geral, em contraposição ao interesse particular. E, para obviar
os males resultantes do exercício ilícito do poder governamental e, desse modo,
inibir e reprimir práticas atentatórias daquela constelação de valores ético-jurídicos e
político-administrativos

que

a

Carta

federal

consagra

como

indeclináveis

pressupostos axiológicos fundantes do próprio sistema que estabelece, concebeu-se
a fórmula constitucional do impeachment, que exterioriza, em função dos objetivos a
que se vincula, um dos mais relevantes instrumentos de preservação e de
estabilização da ordem normativa proclamada pela Constituição da República.
A repulsa a práticas administrativas ou a comportamentos pessoais indignos
reflete-se,

claramente,

na

própria

gravidade

objetiva

dos

efeitos

que,

constitucionalmente previstos, decorrem da condenação imposta pelo Senado da
República ao Chefe de Estado, por crimes de responsabilidade.
A Lei Fundamental do Estado revela-se, por isso mesmo, hostil intransigentemente hostil -

aos comportamentos do Presidente da República, de

qualquer Presidente da República, que ofendam, por transgressão aos modelos
normativos definidores dos crimes de responsabilidade, a integridade dos deveres
inerentes ao cargo presidencial, comprometendo, assim, a dignidade e o decoro das
altas funções da Presidência da República.
O eminente e saudoso Ministro Paulo Brossard, que tanta falta nos faz, em
razão dos inúmeros e virtuosos exemplos que nos legou de uma vida modelar como
homem público, que nos revelou a dignidade da política, que honrou ambas as
Casas do Congresso Nacional, como Deputado Federal inicialmente e, depois, como
Senador da República e líder de um partido de oposição, em tempos sombrios, em
tempos de declínio acentuado das liberdades públicas em nosso País e que iluminou
os caminhos da jurisprudência desta Suprema Corte, observou, em clássica
monografia por todos conhecida sobre o instituto do impeachment que, verbis, "o
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que, no sistema parlamentar, mediante a votação de moção de desconfiança ou
voto de confiança, afastando ou confirmando a autoridade questionada, se alcança
em horas, dificilmente obter-se-á no sistema presidencial, ao cabo de um processo
penoso e traumático em que o acusado, mesmo absolvido- e só é condenado pelo
voto da maioria de dois terços do Senado depois de autorizada a instauração do
processo de responsabilidade pelo voto de dois terços da Câmara dos Deputados não raro o Presidente da República mesmo absolvido ao longo do processo de
impeachment fica arranhado e quiçá enlameado". Por isso mesmo, esse eminente e
saudoso Ministro e colega nosso do Supremo Tribunal Federal preconiza a
modernização das nossas instituições no pertinente à responsabilidade dos Poderes
Executivo e Legislativo. Pois, observa ele, com grande sabedoria, sem eleição, não
há democracia. Mas, sem a responsabilidade efetiva dos eleitos, a democracia não
passará de forma disfarçada de autocracia. Autocracia eletiva e temporária; porém,
sempre autocracia.
O impeachment, por isso mesmo, como aqui já foi salientado e o foi
magnificamente do denso voto proferido pelo eminente Ministro Fachin, enquanto
prerrogativa institucional do Poder Legislativo que legitima de maneira muito arguta
e grave a intervenção legítima do Poder Legislativo na esfera orgânica da
Presidência da República, configura sanção de índole político-administrativa,
destinada a operar, de modo legitimo, a destituição constitucional do Presidente da
República, além de inabilitá-lo, temporariamente, hoje pelo período de 8 anos -

e

não mais pelo período de 5 - , para o exercício de qualquer função pública, eletiva
ou de nomeação.
Na realidade, o impeachment, que não pode ser degradado nem reduzido à
figura inconstitucional do golpe de Estado, traduz, em função dos objetivos que se
perseguem e das formalidades rituais a que necessariamente se sujeita, um dos
mais importantes elementos de estabilização da ordem constitucional, lesada por
comportamentos do Presidente da República e configurando transgressões aos
modelos normativos definidores dos ilícitos político-administrativos , das infrações
polftíco-administrativas. Como acertadamente a elas se referiu o eminente Ministro
Luiz Fux, nós estamos aqui em face de típicos ilícitos político-administrativos, que
podem até mesmo, eventualmente, instaurar a responsabilidade penal de qualquer
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Presidente da República, mas, notadamente, nós estamos a discutir, no contexto
processo de impeachment,

>

ilícitos político-administrativos que nem sempre

correspondem a figuras típicas do direito penal, antes de mais nada, mas são
comportamentos que ofendem a integridade dos deveres do cargo presidencial e
que comprometem a dignidade das altas funções em cujo exercício foi o Presidente
da República investido.
Embora a prerrogativa da cidadania, posto que a instauração desse processo
de apuração e de responsabilização política do chefe do Poder Executivo submetese ao princípio da livre denunciabilidade popular, aqui eu uso uma expressão
cunhada por Pontes de Miranda: o postulado da livre denunciabilidade popular.
Somente o eleitor, somente o cidadão tem legitimidade ativa, tem qualidade para
formular, perante a Câmara dos Deputados, uma acusação popular. O instituto de
impeachment também configura -

analisado -

e, nessa condição, deve ser compreendido e

uma garantia de índole constitucional destinada a impedir que se

concretize de modo ilegítimo ou arbitrário a remoção do Presidente da República do
alto ofício no qual se acha investido. Por isso mesmo, as normas de regência do
impeachment, cuja gênese reside no texto da própria Constituição da República,

pertinentes às diversas fases procedimentais em que ele se desenvolve, essas
normas impõem limitações intransponíveis aos poderes do Legislativo na condução
do processo e julgamento do Chefe de Estado.
Sob tal perspectiva, não se pode considerar o pronunciamento do saudoso
Ministro Edgard Costa, do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar nesta Corte a
Representação n° 96 e ao admitir a possibilidade de revisão judicial nessa matéria,
definiu a estrutura formal do impeachment como um instrumento de preservação não
só da garantia subjetiva de defesa do Chefe de Estado, como também da
independência institucional do Poder Executivo em face do Congresso Nacional.
Aqui eu reproduze esse fragmento do douto voto do saudoso Ministro Edgard Costa:
"Portanto, o impeachment, a despeito da excepcionalidade desse instrumento
constitucional e a despeito da radica/idade das consequências polftico-jurídicas que
decorrem de sua utilização, busca, na verdade, proteger e assegurar a
intangibílídade de um princípio fundamental, de um dogma consagrado em nossa
Constituição da República, que é o princípio da divisão funcional do poder".
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Mas, de qualquer maneira, disso tudo decorre que a eventual inobservâ

1~

3

do rigor formal que condiciona a própria validade do processo de impeachment, a
partir inclusive da fase pré-processual em que nos encontramos neste momento, da
fase pré-processual que se instaura no âmbito da Câmara dos Deputados, poderá
conduzir à eventual inobservância desse rigor formal, poderá conduzir até mesmo à
nulidade dos atos de persecução, nulidade que poderá ser pronunciada pelo Poder
Judiciário. Dai assistir plena razão àqueles que justificam, ainda que em bases
excepcionais, a cognoscibilidade, pelo Poder Judiciário, de ações concernentes a
lesões ou a ofensas eventualmente cometidas pelo Legislativo, por qualquer de suas
Casas, em qualquer das fases do processo de impeachment, inclusive neste estágio
pré-processual instaurado perante a Câmara dos Deputados contra direitos públicos
subjetivos assegurados pela ordem constitucional ao Presidente da República. E a
razão é muito simples: reside na própria gravidade das consequências decorrentes
da condenação senatorial do Chefe de Estado por ilícitos politico-administrativos.
Dai a observação que, já no século XVIII , fez AlexÇtnder Hamilton, no The
Federalist Papers, quando, buscando informar os cidadãos do Estado de Nova

Iorque no processo ainda de ratificação da Constituição americana de 1787, ele,
juntamente com John Adams, que foi, como sabemos, o primeiro Presidente da
Suprema Corte dos Estados Unidos, e também Alexander Hamilton, que foi, na
verdade, o grande autor intelectual do projeto de Constituição em que se converteu
a vigente Constituição americana de 1787, além de James Madison, o autor e
inspirador do Bi/1 of Rights, a declaração de direitos compostas das dez primeiras
emendas promulgadas após a vigência da Constituição de 1787.
Mas o que dizia Alexander Hamilton no The Federalist? Ele apontava para a
gravidade da sanção consistente naquilo que a Constituição americana menciona
como sendo remova/ and disqualification from office. A pena -

diz Hamilton -

que

da condenação do impeachment pode resultar não remata o castigo do delinquente.
Após sentenciado a perder para sempre o apreço, a confiança, as dignidades e as
remunerações pecuniárias da sua pátria, ainda fica sujeito a julgamento e a
condenação pela via ordinária das leis.
Por isso é essencial reconhecer-se que o postulado das inafastabílidade do
controle jurisdicional legitima nas hipóteses de lesão a direitos individuais ou ao
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regime das liberdades fundamentais a possibilidade de atuação reparadora do Po

)~3

Judiciário, especialmente quando os atos vulneradores de situações jurídicas
promanarem, no contexto de um processo impregnado da magnitude que assume
este processo, de órgãos ou agentes integrantes do aparelho de Estado.
Então, apenas contra esse ponto, Sra. Presidente, eu diria que é antiga,
porém ainda revestida de inegável atualidade, a advertência de Rui Barbosa, que foi
o grande Senador da República, que foi notável jurisconsulto e eminente patrono
dos advogados brasileiros. Para Ruy, a violação de garantias individuais perpetrada

à soma de funções políticas não é imune à ação dos tribunais, pelo fato de que a
discrição dos corpos legislativos não se legitima quando exercida em desarmonia
com os limites estabelecidos pelo estatuto constitucional, uma vez que as atividades
dos poderes do Estado sofrem os rígidos condicionamentos que lhes impõe a
Constituição da República, especialmente nas hipóteses de aplicação de sanção
punitiva, ainda que de índole política, como a decretação da perda do mandato
presidencial.
Portanto, é imperioso assinalar, em face da alta missão de que se acha
investido o Supremo Tribunal Federal, que os desvios jurídico-constitucionais
eventualmente praticados pelas Casas Legislativas, mesmo quando surgidos no
contexto de processos políticos, não se mostram imunes à fiscalização judicial desta
Suprema Corte, como se a autoridade e a força normativa da Constituição e das leis
da República pudessem absurdamente ser neutralizadas por estatutos meramente
regimentais ou pelo suposto caráter interna corporis do ato transgressor de direitos e
garantias assegurados pela própria lei fundamental do Estado.
Portanto, incumbe ao Supremo Tribunal Federal,

num contexto de

litigiosidade como este, que resulta de um conflito entre dois importantíssimos
Poderes da República, incumbe a esta Corte desempenhar verdadeira função
arbitral nas delicadas relações institucionais entre esses órgãos da soberania
nacional, em ordem a fazer prevalecer no plano político-jurídico o convívio
harmonioso, que é uma imposição constitucional, que decorre explicitamente da
cláusula inscrita no art. 2° da Constituição da República, em ordem a fazer
prevalecer o convívio harmonioso entre os órgãos do Estado, prestigiando-se desse
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contexto das funções governamentais.
O fato irrecusável, portanto, está que, no longo itinerário percorrido pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, iniciado em 1898 com o julgamento do
HC 1073, do Distrito Federal, de que foi Relator o Ministro Lúcio de Mendonça, e
ressalvadas algumas inflexões pontuais registradas no curso de sua atuação, esta
Corte Suprema fez consolidar orientação que, reduzindo os círculos de imunidade
do Poder e limitando a abrangência da doutrina das questões políticas, culminou por
consagrar o direito de qualquer pessoa, governantes ou governados, à proteção
judicial efetiva, que se traduz no denominado parágrafo régio do Estado de Direito,
para usar uma expressão de Garcia de Enterría, e que assegura, nas hipóteses de
lesão atual ou potencial, a inafastabilidade do controle jurisdicional.
Acho importante salientar esse ponto, porque nisso reside a plena
legitimidade da atividade jurisdicional que esta Suprema Corte está a desenvolver
aqui e agora no contexto deste processo de controle abstrato de fiscalização
concentrada.
O meu dissenso, e respeitoso dissenso, em relação ao magnífico voto do
eminente Ministro Luiz Edson Fachin reside na definição do papel constitucional do
Senado da República. Como aqui já foi dito e reafirmado em todos os belos votos
pronunciados, a Constituição de 1988 alterou radicalmente as atribuições das duas
Casas do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados sempre atuou, e isso vem
desde

a

Constituição

Imperial

de

1824,

quando

havia

o

processo

de

responsabilização política tão somente dos Ministros de Estado e Conselheiros de
Estado. Lá, uma vez julgada procedente a acusação pela Câmara dos Deputados,
tornava-se lícito ao Senado do Império, que era vitalício, impor não apenas a sanção
político-administrativa da remoção do ofício, mas também permitir a imposição de
penas privativas de liberdade e, até mesmo, a inflição da pena de morte. Isso está
na Lei Imperial de outubro de 1827.
Pois bem, a Câmara dos Deputados sempre teve um papel bastante
importante, como continua a tê-lo ainda sob a égide desta Constituição, mas na
verdade, reduziram-lhe os poderes. O eminente Ministro Paulo Brossard , na 2a e na

3a edições da sua obra sobre o impeachment, nas notas prévias, registrou, fez
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consignar precisamente isto, a perda evidente de poderes
Deputados sofreu com a vigente Constituição nessa área da responsabilização
polltica do Presidente da República. Basta verificar aqueles parágrafos do art. 23
que permitiam à Câmara declarar procedente a acusação, constituindo inclusive
uma comissão acusadora de três Deputados, comissão que iria atuar perante o
Senado Federal. Também em face do regime constitucional anterior, o afastamento
preventivo do mandado presidencial se dava por efeito direto da deliberação da
Câmara dos Deputados. Hoje não mais. Isso não mais acontece. A Câmara dos
Deputados, obviamente, ao apreciar uma acusação popular, não é obrigada a
processá-la em ordem a dar autorização ao Senado Federal.
Eu tenho aqui à minha frente um trecho interessante de Sampaio Dória, que
foi professor nas Arcadas e Ministro da Justiça. Nos seus comentários à Constituição
de 1946, Sampaio Dória afirma que o ato de declarar-se a procedência ou a
improcedência da acusação é um ato discricionário. Por quê? Porque a Câmara dos
Deputados, naquele momento em que eles fluem de mais poderes do que aqueles
que ela ostenta hoje - porque hoje ela se limita apenas a uma mera autorização-,
mas, naquele momento, a Câmara dos Deputados podia perfeitamente ter em
consideração, diz Sampaio Dória, "a conveniência dos interesses nacionais, a
oportunidade da deposição, ainda que merecida. Entre o mal da permanência no
cargo de quem tanto mal causou e poderá repeti-lo, além do exemplo de
impunidade, e o mal da deposição numa atmosfera social e política carregada de
ódios, ainda que culpado o Presidente, poderá a Câmara dos Deputados isentá-/o
do julgamento perante o Senado, dando por improcedente a acusação".

Os autores que hoje comentam a vigente Constituição perfilam essa mesma
situação. A Câmara dos Deputados, ao conceder ou não a autorização, o faz a partir
de um juízo eminentemente discricionário. Pois bem, é certo que eminentes
doutrinadores, grandes publicistas como Paulo Brossard, José Afonso da Silva,
Alcino Pinto Falcão, Alexandre de Moraes, Uadi Lammêgo Bulos e o Prof. lves
Gandra Martins, se não obstante a doutíssima opinião desses eminentes publicistas
no sentido de que a instauração do processo de impeachment decorre de uma
atividade plenamente vinculada do Senado da República e, portanto, o Senado não
tem condições de avaliar discricionariamente se deve ou não deve instaurar o
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processo de impeachment, a mim me parece que as mesmas razões

invocadas por ~!>ii 3

Sampaio Dória para justificar esse espaço de discricionariedade politica, essa
esfera, ainda que reduzida de liberdade decisória em relação à Câmara dos
Deputados, essas razões a mim parece que são inteiramente aplicáveis também ao
Senado Federal, de tal modo que o Senado Federal não se converta num mero
executor constitucional de uma deliberação que não tem eficácia subordinante nem
vinculante, mas meramente autorizativa emanada da Câmara dos Deputados.
E, como aqui já disse o eminente Ministro Luis Roberto Barroso, não há
nesse tema uma situação, um estado de subordinação institucional do Senado da
República à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados limita-se, mediante
um juizo político, a partir de uma avaliação eminentemente discricionária ... A
Câmara dos Deputados limita-se a conceder ou a não conceder autorização. E, se a
autorização vier a ser concedida, se ela vier a ser concedida, essa autorização
representará mero requisito de procedibilidade. Sem a autorização, o Senado da
República não pode, validamente, fazer instaurar um processo de impeachment. Ele
depende essencialmente dessa prévia autorização legislativa. Mas, dada a
autorização legislativa, ele, Senado da República, que dispõe de tanta autonomia
institucional quanto a Câmara dos Deputados, não ficará vinculado, jungido,
subordinado a uma deliberação que tem um conteúdo meramente autorizativo.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX- Só uma observação, Ministro Celso.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Pois não.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Eu tive oportunidade de ler o voto de V.Exa., e
V.Exa.

faz

exatamente

uma

abordagem

processual

desse

processo

do

impeachment. V.Exa. afirma que a atuação da Câmara representa um pressuposto

de Constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Eu tive
oportunidade de mencionar que a hipótese é de um processo constitucional. Então,
dois fatores se convergem para essa exposição brilhante que V.Exa. está fazendo.
Em primeiro lugar, qualquer magistrado, mesmo depois de ter analisado de
forma preliminar os pressupostos processuais, pode, eventualmente, lá adiante
julgar que estão ausentes e extinguir o processo. Primeiro.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Claro.
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brasileiro -

pode ser processo civil, penal -

que o juízo de admissibilidade tem

dupla apreciação. V.Exa. veja: os recursos são interpostos perante o juízo para o
tribunal. Quantas vezes aqui o recurso é admitido -

o recurso extraordinário que

veicula matéria constitucional - , é admitido em primeiro grau e o tribunal inadmite o
recurso?
Então, seria realmente uma contradição em relação ao nosso sistema que o
Senado não pudesse, por exemplo, naquela hipótese que V.Exa. citou, da
ilegitimidade de quem representou porque perdeu a cidadania supervenientemente,
nulificar aquele processo, tivesse que abrir de qualquer maneira e, ao abrir o
processo, afastaria o titular da Presidência.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Eu acho que as razões expostas por
V.Exa. ainda confirmam mais e com superioridade essa preocupação que visa
unicamente definir agora, sob a égide de uma nova ordem constitucional, o papel do
Senado Federal, porque afinal hoje nele concentram-se os dois jufzos até então,
tanto que, nesse ponto, o eminente Ministro Fachin apreciou a questão de uma
norma constante da Lei n° 1.079, de 1950, que dizia que a Câmara dos Deputados
atuaria como tribunal de pronúncia, e perante ela instaurar-se-ia o judicium
accusationis, e o Senado, como tribunal de julgamento, nele instaurando-se o
judicium causae.

Mas, na verdade, hoje o que ocorre é que esses dois juízos concentram-se no
Senado, porque ao Senado não compete apenas o julgamento, também compete o
processo, tanto que nós não estamos ainda hoje nesse estágio pré-processual, não
estamos ainda em face de um processo de impeachment. Não há processo de
impeachment perante a Câmara dos Deputados. Há um estágio pré-processual,

constitucionalmente necessário, destinado a ter ou não esta prévia autorização, que
vai atuar como requisito de admissibilidade -

esse, sim, como pressuposto

processual, para efeito da válida Constituição e normal e regular desenvolvimento de
uma relação que só se instaurará por iniciativa e por autônoma deliberação do
Senado da República.
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Por isso, nesse ponto, e realmente ai, reside apenas o meu
dissenso em relação ao magnífico voto proferido pelo eminente Ministro Luiz Edson
Fachin .
No que se refere às outras questões, é claro, elas estão, enfim, reproduzidas
no meu voto escrito, é importante observar, a respeito da alegada suspeição do
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Eduardo Cunha. É
importante a observação feita pelo eminente Ministro Fachin, que se ajusta a um
precedente que o Supremo Tribunal Federal firmou, no antepenúltimo mandado de
segurança, ou no penúltimo mandado de segurança do caso Collor, dos cinco
mandados de segurança que ele impetrou, quando ele suscitou a suspeição de
Senadores da República para efeito de julgamento da causa perante o Senado da
República.
É que havia alguns Senadores, como o nosso saudoso colega Ministro

Mauricio Corrêa. O Ministro Mauricio Corrêa, na condição de Senador da República,
interveio como membro da CPI. Então, o então Presidente Collor sustentava, na sua
impetração mandamental, que o Senador que houvesse investigado os fatos que
acabaram gerando a denúncia popular e depois esse julgamento pelo Senado não
poderia participar do julgamento. E mais: havia alguns Senadores que eram
suplentes de Senadores titulares nomeados Ministros de Estado, e eles também
seriam suspeitos.
O que disse o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal,
relembrando, de novo, o lúcido magistério do eminente saudoso Ministro Paulo
Bossard, que dizia o seguinte: "Entre nós, porém, como no direito norte-americano e
argentino, o impeachment tem feição política, não se origina senão de causas
politicas, objetiva resultados políticos, é instaurado sob considerações de ordem
política e julgado segundo critérios po/iticos" -

julgamento que não exclui, antes

supõe, é óbvio, a adoção de critérios jurídicos.
Pois bem, tendo em vista esses aspectos, o Supremo Tribunal Federal, nesse
precedente, entendeu inteiramente aplicável. em matéria de impedimento ou de
suspeição, antes de mais nada, a interpretação de que são normas de Direito estrito.
Em segundo lugar, há dois artigos da Lei n° 1.079, de 1950, que dispõem sobre a
matéria. Um é o art. 36, e o outro é o artigo inverso, o 63.
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Mas, enfim, o que diz o art. 36?
"Art. 36. Não pode intetferir, em nenhuma fase do
processo de responsabilidade do Presidente da República

(. . .) o deputado ou senador,·
a) que tiver parentesco consanguíneo ou afim, com
o acusado, em linha reta; em linha colateral, os irmãos,
cunhados, enquanto durar o cunhadio, e os primos
co-irmãos;
b) que,

como testemunha do processo tiver

deposto de ciência própria. "

São somente esses dois casos. Portanto, imputa-se ao Presidente da Câmara
dos Deputados suspeição, tendo em vista sua atuação polftica, mas na verdade a
atuação política muitas vezes é sectária, é parcial. E esta não é uma causa
suspicionis que possa e deva ser considerada pelo tribunal. Por isso mesmo, em

relação aos Senadores da República, naquele outro contexto, o Supremo entendeu
que não: há que se aplicar o art. 36 da Lei n° 1.079. Também, no caso,
excepcionalmente, seria aplicável a regra da suspeição e/ou do impedimento se
algum Deputado houvesse prestado depoimento como testemunha ou mantivesse
essa relação de parentesco com a Sra. Presidente da República.
Mas, de qualquer maneira, acho que foi corretíssima a observação constante
do voto do eminente Ministro Fachin.
No que se refere à questão da votação secreta, eu também acompanho o
eminente Ministro Luiz Edson Fachin. Reconheço que é importante distinguir-se
entre eleição e deliberação, tal como S.Exa. o fez. E é claro que as deliberações,
essas hão de ser manifestadas coram populo, em face de todos, em ambiente
público, com a revelação das razões pelas quais os membros do Congresso
Nacional deliberam, decidem neste ou naquele sentido.
Eu tenho sempre salientado nesta Corte que, em matéria de deliberação
estatal, promane esta do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder
Judiciário, neste tema incide a cláusula da publicidade, que tem extração
eminentemente constitucional. E tenho sempre salientado que não custa rememorar
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que os estatutos do poder numa
podem privilegiar o mistério.
Por isto, a Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e
coletivos,

enunciou

preceitos

básicos,

cuja

compreensão

é

essencial

à

caracterização da ordem democrática como sendo um regime do poder visível, na
expressão de Bobbio, que também afirma que o modelo democrático há de ser o
modelo ideal do "governo do poder publico em público". Por isso mesmo, a
dessacralização do segredo torna-se um dado importante e um fator de legitimação
das próprias deliberações estatais, exceto naquelas hipóteses sempre excepcionais
que jamais se presumem em que houver, por parte da Constituição, especialmente
da Constituição, a imposição do regime de sigilo.
De outro lado, também entendo as razões invocadas pelo eminente Ministro
Fachin, e depois acrescidas pela intervenção do eminente Ministro Dias Toffoli.
Também a mim me parece legítimo o ato eleitoral que teve por objeto uma
determinada chapa avulsa, ainda que de maioria oposicionista, mas sempre
respeitado o critério da proporcionalidade partidária, que é uma exigência de índole
constitucional.
No que se refere à defesa prévia, acho que a ordem ritual que se desenha no
contexto ora em exame assegura à Sra. Presidente da República, especialmente
nos termos expostos pelo eminente Ministro Relator, a possibilidade de exercer com
amplitude a prerrogativa indisponível do direito de defesa.
Portanto, essa cláusula essencial do Estado Democrático de Direito transgredida.

e representa uma das pedras angulares

não está sendo desconsiderada, muito menos

Ao contrário. Haverá, nos momentos oportunos, essa ampla

possibilidade de impugnação, de contestação por parte da Sra. Presidente da
República.
Em suma, Sr. Presidente, eu peço vênia àqueles eminentes Ministros que
pensam em sentido diverso para -

com aquela única exceção referente ao papel

constitucional do Senado da República, a quem reconheço a possibilidade
constitucional de, na fase introdutória da causa, proceder autonomamente, mediante
deliberação própria, sem estar vinculado juridicamente a uma simples autorização
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emanada da Câmara dos Deputados -

dizer que a mim me parece que é nro::•rí'i=~~~9/

reconhecer ao Senado da República esse espaço de discricionariedade política.
Observo -

já havia salientado isso, e o eminente Ministro Luis Roberto

Barroso, de modo muito claro, também estabeleceu os fundamentos deste
entendimento -

que o próprio Supremo Tribunal Federal, não obstante de modo

absolutamente informal, propôs, no que se refere ao processo e julgamento do
Presidente da República pelo Senado e no âmbito do Senado Federal, uma ordem
ritual em que, como se vê no item 8 daquela fórmula procedimental, admite-se,
segundo essa compreensão, a possibilidade de o Senado Federal, antes de
convocar o Presidente do Supremo Tribunal Federal para presidi-lo, colegíalmente,
apreciar questões quer de ordem jurídica, quer de natureza política. E, mesmo com
apoio em juízo de oportunidade, de conveniência, de utilidade, tendo em vista os
altos interesses nacionais, permite-se ao Senado da República a possibilidade de,
sem desconstituir, sem afetar a autorização parlamentar previamente outorgada pela
Câmara dos Deputados, mas agindo numa esfera de atuação autônoma. recusar-se
a fazer instaurar o processo de ímpeachment, ainda mais porque aqui -

e isso foi dito

as consequências imediatas da instauração do processo de ímpeachment

são radicais, são profundamente graves, uma vez que implicam o afastamento
preventivo e importam em suspensão cautelar do ofício presidencial. E isso pode
acarretar problemas gravíssimos.
Portanto, é lícito ao Senado Federal proceder à formulação do mesmo juízo
discricionário que a doutrina já reconhecia, sob a égide de regimes constitucionais
anteriores, à Câmara dos Deputados, quando da deliberação da Câmara dos
Deputados resultava esse afastamento preventivo, essa suspensão cautelar do
mandato presidencial.
Como diz Sampaio Dória, um dos autores apenas, era lícito à Câmara
formular um juízo discricionário e, tendo em vista a conveniência dos altos
interesses nacionais, formular um juízo de ponderação. Se fosse o caso, a despeito
de até mesmo entender procedente aquela acusação, ainda assim, reconhecia à
Câmara dos Deputados a possibilidade de declarar improcedente a acusação, e,
com isso daí, extinguir-se naquela Casa Legislativa esse processo, que era um
processo escalonado -

não é mesmo? - , uma vez que eles vinham ouvindo as
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fases. Hoje a situação mudou, e deslocou-se para o Senado aquela consequên
que antes resultava da deliberação parlamentar da Câmara dos Deputados.
Por isso, a mim me parece lícito reconhecer ao Senado da República essa
esfera

de atuação discricionária

na fase

introdutória deste

processo de

impeachment.

Com essas considerações, Sr. Presidente, eu acompanho então, no caso, o
dissenso iniciado pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso no que se refere ao
item "g", que está na parte dispositiva que S.Exa. nos apresentou. Quer dizer,
"concessão parcial para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lei
n° 1.07911950, a fim de declarar que, com o advento da Constituição da República
de 1988,

o recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre apenas

após a decisão do Plenário do Senado Federal, em votação nominal tomada por
maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros", cumprindo nesse

ponto o que determina o art. 47 da Constituição, que exige um quórum de
funcionamento -

maioria absoluta - , mas, para efeito de deliberação, contenta-se

com a maioria simples, com aquela maioria ocasional, uma vez presente o quórum
de instalação.
É nesse sentido, Sr. Presidente, o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Eu agradeço a V.Exa.,
sempre um voto profundo, repleto de citações doutrinárias e de lembranças
históricas. V.Exa. aborda o Direito comparado, o temporal, a jurisprudência.
Realmente é sempre urna aula de Direito para todos nós.
Eu queria, inicialmente, cumprimentar o eminente Ministro Luiz Fachin pelo
denso e substancioso voto que proferiu e que, no tocante ao direito à ampla defesa
e ao contraditório, é uma verdadeira aula, é uma peça acadêmica que deve ser
recomendada para estudo em todas as universidades do País. Eu parabenizo V.Exa.
pelo estudo que fez, pela contribuição que deu a este debate, que permitiu
realmente que aflorassem várias ideias, várias posições, no plenário desta Suprema
Corte. E todos sabem que V.Exa. teve pouquíssimo tempo para trazer esse
alentadissimo voto com que brindou a Casa e que, como disse, inclusive quando
V.Exa. terminou de formulá-lo, honra as melhores tradições do Supremo Tribunal
FederaL
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dias para discutir este assunto importantlssimo e não deixássemos a sociedade e o
próprio Congresso Nacional em suspenso, aguardando eventualmente o fim do
recesso.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN • Sr. Presidente, permita-me apenas
nesse sentido cumprimentar V.Exa. , que acolheu prontamente o pedido que lhe fiz,
aliás, no Dia da Justiça, dia 8, quando despachei a respectiva liminar para inclusão
em pauta. De modo que os elogios devem ser dirigidos à diligência de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Não, absolutamente.
Eu tenho apoiado V.Exa., que obrou com a máxima diligência e com espírito
estritamente republicano.
Dito isso, vou pedir vênia para divergir em parte de V.Exa. e também para
adotar integralmente o voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso. Eu vejo que
são três os pontos que são trazidos a debate ou que foram agora mais intensamente
debatidos.
Primeiramente, é o pedido de letra "d" formulado na cautelar. É que seja
realizada uma interpretação conforme o art. 19 da Lei n° 1.079, afastando-se a
interpretação segundo a qual a formação da Comissão Especial se deve dar com o
representante dos blocos parlamentares no lugar de representante dos partidos
políticos.
Eu confesso que, num primeiro momento, tive uma certa perplexidade. E eu ia
divergir de V.Exa. porque entendia, no primeiro momento, quando o Supremo
declarou recepcionada a Lei n° 1.079, de 1950, considerando que o art. 19
expressamente estabelecia que a Comissão seria eleita com a participação
proporcional apenas e exclusivamente de representantes dos partidos, que apenas
os partidos estariam habilitados a participar com os seus integrantes dessa
Comissão.
Mas depois verifiquei -

e isso foi agora aclarado com muita evidência pelos

Ministros que me antecederam- que há, sem dúvida nenhuma, um dispositivo que
é taxativo, que é expresso, que é limpido, que é claro: aquele que consta do§ 1° do
art. 58, que diz exatamente que é assegurada, tanto quanto possível, a
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representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares
participam da respectiva Casa.
Aliás, a Ministra Rosa, que está assentindo com a cabeça, foi também uma
dos que enfatizaram esse aspecto.
Eu penso, então, que dada essa clareza meridiana da Constituição, não há
como excluir os blocos da participação, da feitura da Comissão que julgará o
impeachment ou aceitará o impeachment, melhor dizendo, na Câmara dos

Deputados. No entanto, eu acompanho a maioria, que já se formou, no sentido de
afastar a possibilidade de candidaturas avulsas, porque nós temos que considerare peço vênia aos que não concordam com este ponto de vista -

que o regime

político que nós adotamos é o da democracia representativa. Nós aprendemos,
desde os primeiros anos dos bancos escolares, que a democracia representativa se
faz mediante partidos políticos. Não há nenhuma possibilidade de candidaturas
avulsas, seja para se habilitar a um mandato na Câmara, ou no Senado, ou no
Executivo. Não existe essa possibilidade.
Aliás, o Ministro Marco Aurélio, com a experiência que tem em matéria
eleitoral -

foi várias vezes Presidente do TSE -, trouxe para mim um argumento

imbatível. O art. 14, § 3°, inciso V da nossa Carta Magna, estabelece como condição
de elegibilidade a filiação partidária.
Portanto, parafraseando aquela famosa expressão "fora da igreja não há
salvação", eu diria que, na democracia representativa, fora dos partidos não há
salvação. Não existe candidatura avulsa. Pode até, de forma anômala ou por praxe
parlamentar, admitir-se, mas isso não é salutar para a democracia representativa. A
eleição de um candidato por meio de um partido político garante ao eleitor
exatamente aquela possibilidade de acompanhá-lo no que diz respeito à fidelidade
relativa à agremiação partidária à qual ele pertence. Por isso mesmo é que nós aqui,
depois de um longo debate, deduzimos dos principias da Constituição a fidelidade
partidária, sentando-se que o mandato não pertence ao parlamentar, mas pertence,
sim , ao partido político.
Dito isso, eu aceito que os blocos parlamentares, juntamente com os partidos
políticos, participem da formação da Comissão que aceitará ou não a denúncia na
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Câmara dos Deputados, mas exorcizo, afasto a possibilidade de
avulsas, pelas razões que enunciei.
O pedido da medida cautelar é aquele que pretende afastar aquela ampla
discricionariedade da Câmara para não apenas aceitar a representação contra o
Presidente da República, mas também aquela ideia que se tinha, ou que alguns
tinham, de que a Câmara pudesse impor ao Senado a sua vontade e obrigar que o
processo, o julgamento e o processo fossem obrigatoriamente desencadeados.
Eu não quero tecer maiores considerações porque todos aqueles que me
precederam e que abraçaram essa tese trouxeram argumentos muito superiores,
mas eu queria apenas sublinhar dois aspectos. Primeiramente, quando o art. 51 ,
inciso I, da Constituição Federal, diz "autoriza", ele quer dizer "faculta". Faculta à
Câmara Alta, ao Senado, julgar e processar. Não é uma determinação, não é uma
ordem, não é um comando. A decisão da Câmara não vincula o Senado. É disso
que se cuida. É essa a conclusão que se pode tirar das intervenções que foram
feitas majoritariamente, e, agora, inclusive, a partir dessas lições que nós auferimos
do pronunciamento de nosso eminente decano.
Eu queria adicionar um segundo argumento, que é o seguinte: processar e
julgar o Presidente da República é competência privativa do Senado, conforme o art.
52, inciso I. Quando o constituinte fala "privativo" ou "competência privativa", ele
quer dizer competência exclusiva, competência indelegável. Portanto, ela não é
compartilhada de nenhuma forma com a Câmara dos Deputados.
Eu teria uma série de outros argumentos, mas paro exatamente nesses dois
argumentos.
Finalmente, o terceiro ponto de discórdia é aquele formulado na petição inicial
e incidental, que é a peça 35, que diz respeito à votação para a Comissão Especial.
E ai trata-se de saber se o voto é aberto ou fechado. E aqui eu gostaria também de
repetir brevemente, talvez em outras palavras, aquilo que já foi dito pelos Ministros
que me antecederam e que adotaram a tese do voto aberto, com a qual eu
concordo, que as hipóteses de escrutinio sigiloso estão taxativamente previstas na
Constituição de 1988, como, por exemplo, no art. 52, 111 e IV, que trata da aprovação
da escolha de magistrados, de Ministros dos Tribunais de Contas, de Governadores
de Territórios, de Presidentes e Diretores do Banco Central, do Procurador-Geral da
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República antes do término do seu mandato.
Ou seja, quando a Constituição quis que a votação fosse secreta ou sigilosa,
ela o deixou expressamente consignado. Ou seja, como disse o eminente
vice-decano, o Ministro Marco Aurélio, trata-se de um silêncio eloquente da
Constituição. Essas são as palavras do nosso Ministro Marco Aurélio.
E mais: eu quero agora também fazer eco às palavras dos Ministros que me
antecederam e que também estão concordes com essa tese de que, numa

democracia, especialmente na sua forma republicana, o principio, a regra é de que
todos os atos da administração estatal sejam públicos, sejam transparentes. Não há
razão, tendo em conta inclusive a menção que a Ministra Rosa fez no sentido de que
o processo de impeachment é um processo pedagógico, é um processo que deve
reforçar a democracia. Ele realmente é um instrumento para expurgar os maus
governantes, na evocação de um texto histórico que fez o Ministro Celso de Mello.
Portanto, se é algo para melhorar a democracia, é algo que precisa ser transparente,
público. Não há nenhuma razão para permitir que aqueles que representam o povo,
que são meramente mandatários, possam, de alguma forma, atuar nas sombras.
Eles precisam dizer a que vieram, têm que expressar a sua vontade de maneira
clara, para que os mandantes, que são os eleitores, possam saber exatamente em
que sentido os seus representantes ou mandatários estão atuando.
De maneira que me filio à corrente do voto aberto. Penso que nós estamos
num momento de aprimoramento da nossa democracia. E nós precisamos avançar,
até porque aqui, no meio, no ambiente judiciário, tanto as sessões jurisdicionais
quanto as sessões administrativas, agora por força da Emenda n° 45, de 2004, são
públicas. Aqui não há segredo, não há sigilo. Quando se faz eleição secreta, na
verdade, é uma eleição praticamente simbólica, porque até as cédulas de votação
são pré-preparadas.
De maneira que eu queria, respeitando e louvando o trabalho exaustivo e
profundo feito pelo eminente Ministro Fachin, dizer que adiro integralmente ao voto
do eminente Ministro Luis Roberto Barroso.
Proclamo então o resultado...
O SR. CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO- Excelência...
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O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
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SR. CLAUDIO
PEREIRA DE SOUZA NETO - Excelência, o Ministro Fux e.......:"==--

o Ministro Marco Aurélio mencionaram, ao longo dos debates, algumas observações
sobre a maioria qualificada de dois terços, na primeira votação do Senado. Então,
requeiro a V.Exa. que colha também os votos relativos a esse tópico da maioria
qualificada de dois terços na votação de admissibilidade do processo de
impeachment no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Primeiramente, eu
queria...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu tenho a impressão de que
ficou claro na discussão que é a votação ao final - ao final. Acho que ficou claro.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Bom, primeiramente,
eu gostaria de ouvir os pares, para saber se devo ou não colocar essa questão que
foi apresentada ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Sr. Presidente, eu entendo que é uma
questão importantíssima e tentei revelar que não há campo para a aplicação do art.
47, numa interpretação teleológica da Carta, integrativa da Carta, porque surge
como uma verdadeira incongruência a assentar-se que, para que haja autorização,
tenha-se 342 votos, enquanto para o afastamento, em tese, sejam necessários
apenas 21 votos, que é a maioria simples do quórum de funcionamento mínimo41 votos.
Penso que, da mesma forma que interpretamos de modo integrativo a Carta
quanto à deliberação final do Senado, assentando portanto que essa deliberação, ao
alcançar o impeachment propriamente dito, a cassação do mandato popular, deve
observar o quórum qualificado de dois terços, a medida drástica -

e drástica no

campo temporário e efêmero; é um detalhe o que mais robustece o rigor dessa
medida - , a medida de afastamento, a medida extrema também deve contar com
os dois terços do Senado da República, dos integrantes do Senado.
É um tema, a meu ver, primordial, para ter-se até mesmo uma segurança
jurídica mínima. Evidentemente, estou raciocinando aqui a partir do que é previsto
no art. 47, interpretando o art. 47, tendo em conta a regra dos dois terços para uma
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simples autorização de abertura de processo,
resulta no afastamento.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Sr. Presidente, eu gostaria de
pedir vênia, com a carinhosa estima e com o respeito que tenho pelas posições do
Ministro Marco Aurélio.
Eu penso duas coisas. A primeira, institucional: eu acho que o que nos liberta
num processo como este é respeitar precedentes. E o precedente era de maioria
simples. Em segundo lugar, mudando para urn plano dogmático, essa não é uma
hipótese que tenha previsão constitucional, de dois terços. Portanto, eu veria com
dificuldade nós, por criação jurisprudencial, instituirmos uma nova hipótese de
quórum qualificado.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Sob a minha ótica, seria uma
interpretação sistemática e integrativa.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu entendo e respeito a posição
do Ministro Marco Aurélio e a gravidade que é o afastamento da Presidente, mas é
preciso deixar claro que nós já declaramos hoje uma etapa específica, que é o juízo
de admissibilidade da denúncia. Eu acho que exigir dois terços para a
admissibilidade da denúncia, que é o que motiva o afastamento da Presidente, eu
acho que nós não teríamos um bom lastro, com todas as vênias, nem constitucional
nem nos precedentes.
De modo que, respeitando o ponto de vista e considerando que seja próprio
deliberar sobre isso, se o tribunal quiser, eu peço vênia para encaminhar em sentido
divergente.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN- Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Antes de me manifestar sobre essa
questão, eu gostaria, se os eminentes pares me permitirem, de relembrar que, ao
início da sessão de julgamento ontem, antes de apresentar o voto que trouxe a este
colegiado, eu disse que era uma proposta de voto e que iria acompanhar os debates
para, enfim , nutrir-me das questões a serem suscitadas -

e que foram suscitadas

- e, ao final, de algum modo ajustar, se fosse necessário, alguma conclusão.
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Nada obstante, já se formou na divergência uma maioria. De
avançar sobre esse tema por agora seria mesmo anódino. Então, registro que fico
vencido naquilo que vencido estou, embora não totalmente convencido, mas apenas
registro, portanto, esta circunstância.
E cumprimento V.Exa. pela condução .dos trabalhos na sessão de julgamento
de ontem e de hoje, o que de algum modo revelou o acerto de este tema ser trazido
a este plenário, pela gravidade, pela seriedade da qual esta matéria se reveste.
E, por último, Presidente -

aliás, penúltimo - , se o Ministro Marco Aurélio

me permitir, pegando uma espécie de carona argumentativa numa intervenção de
S.Exa., gostaria de propor a este Plenário o exame da possibilidade de
convertermos o julgamento da cautelar no próprio julgamento da ADPF. Os
requisitos destas circunstâncias me parecem presentes. Acho que, com isso,
forneceríamos uma segurança jurídica até mesmo maior, com provimento
jurisdicional definitivo. Temos quórum para apreciar essa matéria.
Como Relator, eu posso atestar que a instrução está completa -

os

interessados se manifestaram, os argumentos são suficientes para o exame da
matéria e, ainda mais, os pedidos principais são precisamente simétricos aos
pedidos cautelares que nós, aqui, estamos a examinar.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Sr. Presidente, na linha dessa
proposta formulada pelo eminente Ministro Fachin, eu relembro que, quando trouxe
a julgamento, alguns anos atrás, a ADPF 144, ajuizada pela AMB, que buscava uma
interpretação conforme o § 9° do art. 14 da Constituição -

o problema da

inelegibilidade, do trânsito em julgado das condenações - , o pedido era de mera
cautelar, mas o tribunal converteu em julgamento definitivo, uma vez que todos os
sujeitos da relação processual intervieram, inclusive sustentando oralmente. E houve
também o exame aprofundado, não apenas uma cognição superficial da matéria.
De tal modo que há realmente pelo menos esse precedente que autoriza o
acolhimento da proposta formulada pelo eminente Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Se V.Exa.
me permite, também nessa linha, eu observo que o próprio pronunciamento do
Ministério Público foi exaustivo e foi ao mérito das questões. Não foi apenas um
pronunciamento circunscrito às cautelares.
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sobretudo agora, tendo ciê

do precedente-, adiro a essa proposta do eminente Ministro Fachin . .
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu acompanho, igualmente.
(Não identificado)- Também. Não há divergência.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Não há divergência.
Pois não.
Então, convolaram a medida cautelar numa ADPF, tornando, portanto, o
pronunciamento definitivo.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO ~Definitivo o julgamento.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - O julgamento.
E, por último...
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - E agora V.Exa. vai colocar em
votação a proposta?
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - E, por último, vou me manifestar agora,
especificamente...
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - E apenas registrando, Sr. Presidente,
que acho que devemos apreciar essa matéria do quórum. E vou pedir vênia ao
Ministro Luís Roberto Barroso, porque vou divergir da divergência. Acho que o
quórum, nesse caso, por simetria e pelos

argumentos que já aqui restaram

expostos pelo Ministro Marco Aurélio, há que se fixar na proporção dos dois terços.
Então, eu acompanho a direção indicada por S.Exa., o Ministro Marco Aurélio.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a V.Exa.
O Ministro Teori Zavascki como vota?
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI -Sr. Presidente, eu me manifestei no
meu voto sobre isso pela maioria simples e o mantenho, com base no precedente,
tendo em vista que se trata de um quórum que é o quórum padrão em matéria de
decisões do Poder Legislativo. E com uma observação: eu penso que a maioria
simples, nas circunstâncias, qualifica a decisão da Câmara dos Deputados, porque é
maioria simples para manter a decisão da Câmara dos Deputados. Se nós

112

4459

4460

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA DOS DEPUTADOS- DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Outros Eventos -Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal
Número: 2775115
17112120

tivéssemos maioria qualificada para manter a decisão da Câmara dos
E a maioria qualificada que desqualifica a posição da Câmara dos Deputados.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Esse argumento é relevante.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN- É um argumento de lógica ...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- Esse é matador.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI - De modo que voto pela maioria
simples.
O SR. MINmSTRO EDSON FACHIN - Eu ainda fixo, Ministro, se me permitir,
com a simetria do quórum da Câmara em relação ao quórum do Senado. Acredito
que é uma homenagem à Câmara dos Deputados o Senado também reunir-se com
esse quórum.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- E af, Ministro Fachin ,
alguém disse no decorrer deste julgamento que uma decisão de tal importância, de
tal magnitude não pode ficar à mercê de uma maioria ocasional. Realmente tem que
ser uma maioria qualificada.
E eu lembro que o impedimento, como bem mostrou o nosso decano, é um
instituto anglo-saxão que tem origens até numa expressão latina antiga: vem de
impedicare, que eram aqueles ferros que se colocavam nos prisioneiros para impedir

que a pessoa caminhasse. Então, do que se trata aqui é exatamente impedir a ação
de um Presidente da República eleito por milhões de votos.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - lewandowski, por esse critério,
nós só poderíamos receber denúncia contra o Presidente da República com oito
votos - pela mesma lógica - , que é dois terços.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - E por que não?
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Mas também não é o que
corresponde ao precedente.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- No tocante, por exemplo, Presidente,

à repercussão geral, a rejeição pressupõe dois terços.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - É um assunto muito
mais grave ...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu não gostaria de criar nenhuma
situação que fosse específica para este caso. Gostaria de reproduzir o que temos
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feito.

Tudo o que nós criarmos especificamente eu, pessoalmente,

problemático. O jogo já está sendo jogado. Portanto, toda a lógica do que eu
foi a de manter as regras. E, se nós mudarmos regras agora, eu acho que nós
vamos estar fazendo com o sinal trocado o que eu também pretendi evitar no meu
voto. Quer dizer, um jogo grave como este tem que começar com regras claras
preestabelecidas e que não possam ser modificadas no curso do jogo.
De modo que, com todo o respeito, eu acho que é uma exceção que não nos
faria bem .
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Ministra Rosa Weber.
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER - Eu também, Sr. Presidente, em função
das premissas que adotei ao acompanhar a divergência do Ministro Luís Roberto,
que, na verdade, traduziu o que ... Eu apenas tinha aquela dúvida também com
relação aos blocos parlamentares e aos partidos, mas, à medida do debate, firmei a
minha convicção. E eu adotei, como uma das premissas, a observância do rito já
definido por esta Corte.
E vejo nas notas que foram apresentadas na época, de redação do Ministro
Celso de Mello:

"A exigência constitucional da maioria qualificada
de

213

da

totalidade

dos

Senadores

limita-se,

exclusivamente, à hipótese de condenação do Presidente
da República pelo Senado (CF, art. 52, parágrafo único).
As demais deliberações do Senado serão tomadas por
maioria simples, presente a maioria absoluta dos seus
membros (CF, art. 47). Todas as questões incidentes do
processo serão vencidas por simples maioria, não assim a
sentença

condenatória.

A

simples

maioria

importa

absolvição".

No caso, nós estamos tratando de uma decisão que seria interlocutória.
Então, pedindo todas as vênias e apenas me mantendo fiel às premissas do meu
voto, eu mantenho como votei, pela maioria simples.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Agradeço a V.Exa.
Ministro Luiz Fux.
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O SR. MINISTRO LUIZ FUX - Sr. Presidente, eu também, por coerência,
vez que, à luz do princípio da segurança jurídica, eu preconizei a adoção da nossa
jurisprudência e do rito que foi adotado em 1992- verifico que no item 8, "b", nota
3, exatamente é explícito que o quórum é consistente da maioria simples ...
De sorte que eu também vou rejeitar essa questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Agradeço a
V.Exa.
Ministro Dias Toffoli.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Sr. Presidente, eu fiquei vencido quanto à
necessidade de uma análise preliminar do Senado para instaurar o processo.
Portanto, por decorrência lógica, eu entendo que é a maioria simples. E, diante da
decisão da sábia maioria no sentido da necessidade desta análise prévia no
Senado, eu fico com aquilo que já foi aplicado. Então, na linha do voto do Ministro
Luís Roberto Barroso e dos demais que o acompanham.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Ministra Cármen
Lúcia.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu também, Sr. Presidente, pedindo
vênia ao Ministro Relator. Como disse no meu voto, eu parto dos princípios de
segurança. Portanto, considerando o que já foi adotado, da prudência, exatamente
porque

aquilo

que foi

experimentado já produziu

um

efeito

com

uma

experimentação, eu peço vênia e acompanho igualmente a divergência no sentido
da necessidade apenas de maioria simples.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O Ministro Marco Aurélio já se pronunciou. S.Exa. é pelos dois terços.
Ministro Celso de Mello.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Também eu, Sr. Presidente. Eu peço
vênia para, dissentindo, acompanhar a proposta do eminente Ministro Luís Roberto
Barroso, entendendo suficiente, nessa fase, a maioria simples.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
Embora seja sedutora realmente a ideia de que seriam necessários dois
terços dos votos para receber a denúncia ou a acusação de parte do Senado e
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afastar o Presidente da República cautelarmente,
argumentos que foram colocados agora.
Primeiro, o de que devemos seguir aquilo que já foi definido pela Suprema
Corte no julgamento do Presidente Collor. Portanto, isso foi já decidido. Nós
estamos com um processo em curso, não podemos inovar, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, como diz o Ministro Fux.
E o outro argumento, ímpar, absolutamente imbatível, é o argumento do
eminente Ministro Teori Zavascki no sentido de que a maioria simples, no caso,
qualifica a decisão da Câmara de dois terços. Realmente, a Câmara, como nós
sabemos, é integrada por representantes do povo. Portanto, a vontade manifestada
por dois terços dos representantes do povo deve ser de alguma forma acolhida, de
forma expedita, pelo Senado, ainda que possa causar uma certa perplexidade.
Realmente, se eu fosse um legislador constitucional -

mas não sou, sou um

intérprete constitucional -, eu talvez assentasse a necessidade de um quórum de
dois terços, mas, no caso, eu não vejo como, com o devido respeito, deduzir a
necessidade dos dois terços a partir de uma interpretação sistemática do Texto
Magno.
Portanto, por maioria, decidiram que o juízo de admissibilidade por parte do
Senado, para que seja perscrutado o afastamento do Presidente da República, é o
quórum de maioria simples, vencidos os eminentes Ministros Luiz Fachin e Marco
Aurélio, que entendiam que o quórum necessário seria de dois terços.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Agora, quanto ao pronunciamento
final, sim.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim. Disso não há
dúvida nenhuma.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- AI não há dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) -Acho que aí não paira
nenhuma dúvida.
O SR. MINISTRO MARCO A URÉLIO - O que texto bem revela revela -

isso bem

que é possível caminhar no sentido da interpretação integrativa, porque o

quórum também não está previsto quanto a essa deliberação final.
Cláudia Luiza-FIM
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interpretação integrativa, porque o quórum também não está previsto quanto a ~~-·~...=>c~-.,
deliberação final.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO- Está, dois terços.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Na Constituição?
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO- Está na Constituição.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Dois terços? Não é integrativa,
Ministro?
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Dois terços para a autorização prévia
da Câmara e dois terços para a condenação.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Onde? Vamos ver?
O SR. MINUSTRO CELSO DE MELLO - Parágrafo único do art. 52, o Senado;
e inciso L..
O SR. MINI1STRO MARCO AURÉLIO - Art. 52?
O SR. MINUSTRO CELSO DE MELLO- Arts. 52 e 51. Art. 52 ...
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Inciso I do art. 52 é o Senado.
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER- O art. 52 é do Senado, o art. 51 é da
Câmara.
O SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI - Exige dois terços do Senado para a
condenação.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - É que eles espalham, para a vida
da gente ficar mais difícil, mas está no art. 52, parágrafo único.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Sim.
"Arl. 52 . ............................................................. ..

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I
e 11, funcionará como Presidente

o do Supremo Tribunal

Federal, limitando-se a condenação, que somente será
proferida por dois terços dos votos... "
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Onde?
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Parágrafo único do art. 52.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Do art. 52, parágrafo único?
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Isso, dois terços.
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A SRA. MINISTRA ROSA WEBER - "(.. .) somente será proferida por
)"
terços (....
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O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- O.k.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Portanto, o Tribunal assentou que o
juízo de admissibilidade, para efeito de instauração do processo de impeachment...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Com o afastamento...
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - ... no Senado Federal está sujeito
apenas a maioria simples, observada a cláusula do art. 47 do ADCT, que exige a
presença da maioria absoluta: presença da maioria absoluta mais a deliberação por
maioria simples; isso, para efeito da instauração e consequente afastamento
preventivo, cautelar, da Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Isso é um dado
importante, porque o afastamento é preventivo e cautelar, e nada obriga que o
Senado ...
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Muito embora, Presidente, no Brasil, o
fato consumado tenha uma eficácia incrível, não é?
A SRA. MINISTRA ROSA WEBER- O art. 47 é expresso?
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Sr. Presidente, apenas uma
observação: eu só queria complementar o meu voto num pequeno ponto.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - No que se refere ao art. 23 da Lei n°
1.079, de 1950, o partido arguinte impugnou o § 1°, que diz o seguinte: "Se da
aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia,

considerar-se-á

decretada a acusação pela Câmara dos Deputados." E impugnou também o § 5°:

"São efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente (.. .)

a suspensão do

exercício das funções (... )", etc. Houve essa impugnação.

Eu estou propondo, até por efeito consequencial -

seria uma consequência

necessária - , que também o Tribunal declare não recebida a norma fundada no §
4° do art. 23, que diz o seguinte: "A Câmara dos Deputados elegerá uma Comissão
de três membros para acompanhar o julgamento do acusado". Ora, só se legitimava

essa formação da comissão de três membros quando ela, Câmara, atuava como
órgão de acusação. Ela, na verdade, decretava a acusação. E, para sustentar o
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membros. Agora, se não mais compete, nos termos da Constituição, à Câmara dos
Deputados decretar a acusação -

e por isso que houve uma explícita impugnação

ao § 1° do art. 23 -, é evidente que o § 4° é uma consequência natural. Se
subsistisse o§ 1°, subsistiria o§ 4°; não subsistindo o§ 1°, não subsiste o§ 4°.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Teoria do arrastamento.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Quer dizer, então,
V.Exa ....
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO- Agora, é claro que seria importante ...
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN- Eu iria me manifestar, Sr. Presidente, na
condição de Relator, acolhendo a proposição do nosso ilustre decano, eis que o não
acolhimento do§ 5°, realmente, por arrastamento, leva ao não acolhimento do§ 4°,
bem como o que anteriormente também foi mencionado, o§ 2°, mas especialmente
O§ 4°.

Desse modo, acolho e adiro à sugestão para incluir também no relatório e
voto, se é que irei permanecer na condição de Relator, tendo em vista o resultado
que será proclamado daqui a pouco.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Com relação a esse
aspecto, eu queria dizer a V.Exas., também apenas para efeito de reflexão: o art.
135, § 4°, do nosso Regimento Interno, diz o seguinte:
"Art. 135 ..................................................................
§ 4° Se não houver Revisor" -

"ou

o que é o caso -

se este também ficar vencido, designar-se-á para

redigir o acórdão o Ministro que houver proferido o
primeiro voto prevalecente, ressalvado o disposto no art.
324, § 3°, deste Regimento".
Então, eu temo ou imagino que o voto prevalecente foi o do eminente Ministro
Luís Roberto Barroso.
O SR. MINISTRO EDSON FACHIN - Não há dúvida, a divergência foi
substancial.
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foi o de S.Exa. o Ministro Luis Roberto Barroso.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Exatamente.
Majoritariamente acolhido.
Então, o acórdão... Eu já estava me preparando para a seguinte proclamação,
mas agora consulto se incluímos ou não, já nesta primeira proclamação, a sugestão
do Ministro Celso de Mello: por unanimidade, conhecendo a medida, e rejeitar os
preliminares.

A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Agora não pode ser a medida, porque
foi convolada.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Convolaram a medida
cautelar e a ação de descumprimento de preceito fundamental.

A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA- Em julgamento de mérito.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim, mas isso no final.
Num primeiro momento, por unanimidade, nós conhecemos da medida e rejeitamos
por unanimidade os preliminares.
Por maioria, deferiram parcialmente a medida cautelar nos termos do voto do
Ministro Roberto Barroso, no que foi acompanhado integralmente pelos Ministros
Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski.
Em menor extensão ...

O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Eu não acompanhei integralmente
isso, não.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Não acompanhou
integralmente isso?

O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Não. Fiz alguns reparos.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Então,
vamos colocar. .. Tiro V.Exa. daqui e coloco em menor extensão.

O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Em menor extensão.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Em menor extensão
pelos Ministros Teori Zavascki, Marco Aurélio e Celso de Mello.
Vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que acompanhavam
integralmente o Relator.
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Ministro Roberto Barroso.
Por unanimidade, convolaram ou transformaram a medida cautelar em ação
de descumprimento de preceito fundamental.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Julgamento de mérito.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - E já proferido
julgamento de mérito.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Há que se fazer uma referência ao
voto do Ministro Fachin, não?
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim, mas Zavascki
está me alertando que houve diferença quanto ao quórum. Mas, na verdade,
também aqui nós acompanhamos a divergência aberta pelo Ministro .. .
O Ministro Fachin propugnava dois terços e houve uma primeira divergência
também do Ministro Barroso e da maioria.
Portanto, eu acho, salvo melhor juízo, que isso não alteraria o nosso
resultado.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Não altera. A redação, não.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Só que, na verdade,
aí nesse aspecto ... Porque V.Exa. ficou vencido em menor extensão, acompanhado
em menor extensão.
De hoje para amanhã, vamos solicitar um esforço um pouco mais
concentrado da nossa secretária, para ver se podemos trazer uma ata um tanto
quanto mais refinada, mais detalhada, para aprovarmos amanhã na sessão.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Agora, seria importante submeter
essa proposta referente ao § 4 do art. 23.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não. Acho que
isso já está aprovado por unanimidade.
O SR. MINISTRO LUIZ FUX- Estou de acordo.
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Afastamento por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Então como nós
formularíamos isso? Declaramos não recepcionado ...
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O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO- Não recepcionada a norma funda~(~~~>/
no § 4 do art. 23.
Não há uma proclamação referente ao art. 23, §§ 1° e 5°?
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Sim. Isso no voto do
Ministro Barroso.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Também acho que no voto do
Ministro Fachin.
O voto do Ministro Fachin acolhe a pretensão de incompatibilidade dos §§ 1°
e

5° do art. 23, entendendo que estão derrogadas essas normas, por

incompatibilidade superveniente. A proposta é que se estenda essa declaração ao §
4° do mesmo art. 23, como um efeito consequencial, eu diria até necessário, natural.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski)- Pois não.
Eu estava pensando o seguinte, egrégio Plenário, de hoje para amanhã, a
nossa secretária faria um esforço de pegar todos os pontos atacados na medida
cautelar e revelar os votos de cada um de nós.
Eu submeteria isso aos eminentes pares, quem sabe, talvez não dê tempo, às
1O horas, mas nós discutiremos amanhã.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - O tempo é que ficará exíguo, porque a
sessão é matutina.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Que horas está marcada?
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Dez horas da manhã.
O SR. MINISTRO TEOR I ZAV ASCKI - Presidente, talvez para facilitar e para
evitar dúvidas, eu penso que o voto do Ministro Barroso e o da maioria acabaram
consagrando e legitimando aquele procedimento que foi adotado no caso Collor, que
tem publicação oficial.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO -Seria proclamar por item, não é?
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ai se poderia, de alguma forma,
colocar que um tribunal chancelou aquele procedimento.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Sim, reafirmou.
O SR. MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Reafirmou.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu transcrevo, inclusive, no meu
voto, uma larga passagem ...
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O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Isso vai facilitar ...
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO- O voto já está pronto, inclusive.
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - A nossa secretária
está sugerindo, salvo melhor juízo dos colegas, o seguinte: como V.Exa. fez a
gentileza de me municiar com o seu voto itemizado, e talvez isso pudesse constar
da pauta.
Por exemplo:
"1. Item 'A': denegação, de modo a afirmar que não
há direito à defesa prévia ao ato do Presidente da Câmara

(.. .);
2. Item 'B': concessão parcial para estabelecer, em
interpretação conforme a Constituição do art. 38 da Lei

(...)"
Então, isso constaria em ata, porque essa foi. ..
A SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Acrescentar-se-ia, apenas, no que diz
respeito ao estilo da ata, talvez, Sr. Presidente, "vencidos Fulano, Beltrano" .. .
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Isso! Então, a cada
item nós tentaríamos colocar os vencidos, mas partiríamos disso ...
É muito importante que nós, desde logo, tornemos pública a nossa decisão,

porque, evidentemente, esse processo tenderá a continuar, e é preciso que nós
fixemos claramente as balizas, mesmo que o julgamento não termine, por uma
eventual interpretação de dados.
O SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu espero poder divulgar o voto
amanhã.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO- V.Exa. me permite usar da palavra?
O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Pois não.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO - Apenas para facilitar, no que se
refere ao § 4° do art. 23, o item 9 da parte discursiva do Ministro Barroso é muito
claro: "9, Item '/': concessão integral, para declarar que não foram recepcionados
pela CF/1988 os arts. 23, §§ 1° e 5°; (...)" -

aqui colocaríamos "§§ 1°, 4° e 5°'.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowski) - Perfeito.
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fico vencido nesse item , Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ministro Ricardo Lewandowskl) - Sim, fica vencido.
Agora, nós poderíamos, talvez, fazer o seguinte: ao invés de aprovarmos a
ata logo no inicio da sessão, nós a faríamos circular entre os colegas passariam uma vista-d'olhos na minuta de ata -

todos

e, ao final da sessão de amanhã,

que é uma sessão festiva, nós, então, aprovaríamos a ata, se todos estiverem de
acordo com as alterações que forem sugeridas.

Muito obrigado pela participação de todos.
Está encerrada a sessão.
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EMENTA
Escolhe o Senhor Raimundo Carreira Silva para o cargo
de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos
do art. 73, § 22, inciso 11, da Constituição Federal, e art.
105, inciso 11, da lei n2 8.443 de 1992.
Escolhe o nome do Senhor José Jorge de Vasconcelos
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Eleição para Membro do Conselho Nacional de Justiça

OBJ 6/10

Eleição para membro do Conselho Nacional do
Ministério Público.
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OBJ 4/11

)>
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Aldo Rebelo • 149 votos; Deputado Átila Lins
Neto (!NA 1/11), José Aldo Rebelo Figueiredo (!NA
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Fellclano da Silva (INA 5/11), Milton Antônio Casquel
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OBJ6/11

Eleição para Membro do Conselho Nacional de Justiça

OBJ 7/12

Eleição para membro do Conselho Nacional do
Ml ni.s têrlo Público.

PDC 1472/14

Escolhe o Senhor Bruno Dantas Nascimento para o
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos
termos do art. 73, § 22, Inciso 11, da Constituição
Federal, e art. 105, Inciso 11, da lei ni 8.443, de 1992.

Eleito o Sr. Emmanoel Campeio de Souza
Pereira como membro do Conselho Nacional
de Justiça. Sim: 360; não: 11; abstenção: 11;
total: 382.
Eleito o Sr. Luiz Moreira Gomes Júnior como
membro do Conselho Nacional do
Ministério Público. Sim: 359; não: 09;
abstenção: 14; total: 382.
Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo
n2 1.472 de 2014. Sim: 270; não: 7;
abstenções: 3; total: 280.
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PROCESSO DE ELEIÇÃO- 53i , 54! E 55~ LEGISLATURAS
PROPOSIÇÃO

EMENTA

RESULTADO

Aprovado o Projeto de Decreto legislativo
Escolhe o Sr. Vital do Rêgo Filho para o cargo de
nº 1.612 de 2014. Sim: 313; não: 8;
Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do
PDC 1612/14
abstenção: 8; total: 329 (Aprova a lndicaçlio
art. 73, §22, Inciso 11, da Constituição Federal e do art.
do Sr. Vital do Rêgo Alho para o cargo de
lOS, inciso 11, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
Ministro do Tribunal de Contas da União).

OBJ 13/14

OBJ 14/14

OBJ 15/14

Eleição do primeiro vice-presidente da camara dos
Deputados, da 541 legislatura.

Eleição dos Membros da Câmara dos Deputados que
comporão a Comissão Representativa do Congresso
Nacional para o perfodo de 18 a 31 de julho de 2014
(Art 58§ 4º da Constituição Federal)

-----···-·

--------

Eleição dos Membros da Câmara dos Deputados que
comporão a Comissão Representativa do Congresso
Nacional para o período de 23 de dezembro de 2014 a
1~ de fevereiro de 2015 (Art. 58,§ 4º da Constituição
Federal).
-----

-

---------

Eleito e empossado Primeiro Vice·
Presidente da Câmara dos Depwtados, da
54! legislatura, o Sr. Deputado Arlindo
Chignalla (PT-SP). Sim: 343; Brancos: 51
votos; total: 394 votos válidos.
Eleitos por aclamação os Membros da
Câmara dos Deputados que comporão a
Comissão Representativa do Congresso
Nacional para o perfodo de 18 a 31 de julho
de 2014 (Art 58 § 4º da Constituição
Federal).
Eleitos por aciamaçlio os Membros da
Câmara dos Deputados que comporão a
Comissão Representativa do Congresso
Nacional para o perlodo de 23 de dezembro
de 2014 a 1º de fevereiro de 2015 (§ 4º do
art. 58 da Constituição Federal).
- ' -------------------·

-----·

POR
ACLAMAÇÃO

ii'
~f
.......
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09/12/2014

Eleito o Sr. Emmanoel campeio de Souza
ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO NACIONAL DE Pereira para mandato de dois anos, tratando
18/02/2014
JUSTIÇA
se, neste caso, de recondução. Sim: 374;
não: 04; abstenção: 11; teta 1: 389.
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OBJ 16/1.4

URNA
URNA
DATA DE
PAINEL
APRECIAÇÃO (SIMOUNÀO) ELETRÔNICA VOTO DE PAPEL
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PROCESSO DE ELEIÇÃO- 53!!, 54! E 55! LEGISLATURAS
PROPOSIÇÃO

OBJ 1/15

OBJ 2/15

EMENTA

Eleição da Mesa Diretora da camara dos Deputados
para o biénio 2015/2016 da 55! Legislatura.

Eleição para membro do COnselho Nacional do
Ministério Público.

RESULTADO

PAI NU
URNA
URNA
DATA DE
APRECIAÇÃO (SIM OU NÃO) ELETRÔNICA VOTO DE PAPEL

Deputados, para o biênio 2015/2016, o Sr.
Deputado EDUARDO CUNHA.
• • Eleito e empossado 19 Vice-Presidente da
Câmara dos Deputados, para o biênio
2015/2016, o Sr. Deputado WALDIR MARANHÃO.
• • Eleito e empossado 2• Vice-Presidente da
Câmara dos Deputados, para o biênio
2015/2016, o Sr. Deputado GIACOBO.
• • Eleito e empossado 19 Secretário da Cámara
dos Deputados, para o biênio 2015/2016. o Sr.
Deputado BETO MANSUR.
..Eleito e empossado 29 SecretMio da Cãmara
dos Deputados, para o biênio 2015/2016, o Sr.
01/02/2015
Deputado FEUPE BORNIER.
• "Eleita e empossada 31 Secretária da Cãmara
dos Deputados, para o biênio 2015/2016, a Sra.
Deputada MARA GABRILU.
•• eleito e empossado 4.9 Secretário da Câmara
dos Deputados, para o blénlo 2015/2016, o Sr.
Deputado ALEX CANZIANI.
• Eleitos e empossados 12, 2•, 39 e 49 Suplentes
de Secretário da Câmara dos Deputados,
respectivamente, para o biênio 2015/2016, os
Srs. Deputados MANDmA, GilBERTO
NASCIMENTO, LUIZA ERUNDINA E RICARDO
IZAR.
Eleito o Sr. Gustavo do Vale Rocha. Sim: 376;
não: 26; abstenção: 36; total: 438.

15/04/2015

POR
ACLAMAÇÃO
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIAISGM
Petição de Embargos Declaratórios protocolizada em 1° de fevereiro de
2016. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 378,
em curso no Supremo Tribunal Federal.
Em 15/02/2016.
Junte-se ao processado da
Responsabilidade n. 1/2015. Publique-se.

Denúncia

por

Crime

de

EDUARDO#
Presidente

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lll~~ll
Documento : 69070 • 1

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

t1);NMiB
Ofício n• 29511/2015
Brasilia, 8 de dezembro de 2015
Mandado de Segurança n° 33928
IMPTE.(S)
ADV.(AJS)
IMPDO.(A/S)
PROC.(AJS)(ES)

: JOSÉ MARIA MACEDO JUNIOR
: UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR
: PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

(Seção de Processos Diversos)

Senhor Presidente,
De ordem, a fim de instruir o processo em epígrafe, solicito informações, no
prazo de 1O dias, sobre o alegado na petição inicial e demais documentos, cujas cópias
seguem gravadas em mídia CD (inciso I do art. 7° da Lei n• 12.016, de 7 de agosto de
2009).
No ensejo, apresento votos de elevada estima e consideração.

João Bosco Marcial de Castro
Secretário Judiciário
Documento assinado digitalmente

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Cámara dos Deputados

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/0812001. que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP-Brasll. o
documento pode ser acessado no endereço etetrõnlco http:/lwww.slf.jus.brlportaVautentlcacao/autenticarDocumento.asp sob o número 9973310
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MANDADO DE SEGURANÇA 33.928 D ISTRITO FEDERAL
R ELATORA
IMPTE.(S)

: MIN. CÁRMEN L úCIA

ADV.(A/S}
I MPDO.(AfS)

: UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR
:PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRO C. (AIS)(ES)

:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

:JOSÉ MARIA MACEDO JUNIOR

DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
DOS
DEPUTADOS.
FORMAÇÃO
DE
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE
ADMISSIBILIDADE DE DENÚNCIA DE
CRIME DE RESPONSABILIDADE. FATOS
CONTROVERTIDOS SOBRE A FILIAÇÃO
DO IMPETRANTE E INTERPRETAÇÃO
DAS NORMAS DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE REQUISITOS LEGAIS PARA UMINAR:
INDEFERIMENTO.
PROVIDÊNCIAS
PROCESSUAIS.

Relatório
1. Mandado de Segurança impetrado, em 7.12.2015, às 22h15min,
pelo Deputado Federal José Maria Macedo Jurúor, com requerimento de
medida liminar, contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados que
indeferiu pedido de sua inclusão em comissão especial que analisará a
admissibilidade de denúncia de impeachment formulada em desfavor da
Presidente da República, e acolhida pela autoridade apontada como
coatra, em3.12.2015

2. O Impetrante alega:

a) recebido o pedido de impeachment pela autoridade apontada como
Documento assinado digilalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/08/2001. que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autentlcacao/ sob o número 9973049.
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que avaliará o seguimento do processo;
o pedido teria sido indeferido naquela mesma data (7.U.2015)
"sem qualquer critério lógico, jurídico ou de bom senso - instituiu quais partidos
b)

teriam representantes na comissão e quantas vagas cada agremiação teria direito"
(fl. 2).

c) informa ter se "desfiliado e ingressado no PMB, mas, desde do dia
2611212015, já tinha retornado às hastes do PSL (doc. 10 - filiaweb do TSE)"
(sic.);

d) "o impetrado, pois, ao que parece, tenta de todas as formas compor a
comissão por suas próprias vontades e no arrepio da dicção legal, pois como se vê
nos documentos acostados, partidos com um único parlamentar na casa tiveram
sua vaga assegurada (caso idêntico ao do impetrante) e outros partidos com
número elevado de deputados tiveram direito a uma única vaga também" (fi. 3);
e) o indeferimento do pedido seria ilegal afrontando o art. 218, § 2!!,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e o art. 19, caput, da Lei
n. 1.079/1950, que garantiriam assento proporcional de representantes de
todos os partidos políticos na Comissão Especial, incumbida de avaliar a
admissibilidade do pedido de impeachment.

Por ser o único representante do Partido Social Liberar na Câmara
dos Deputados, o Impetrante titularizaria direito líquido e certo a compor
aquela comissão.

j) não pesariam controvérsias sobre a aplicação da Lei n 2 1.079/50 no
processamento do pedido de impeachment, como manifestado pelo
Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 46 e em sua
consolidada jurisprudência;

2
Documento assinado digitalmente ccnforme MP n' 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a lnfraeslrutura de Chaves Publi cas Brasileira- !CP-Brasil.
documento pode ser acessado no endereço eletrõnicc http:l/www.stf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o numero 9973049.
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g) "o periculum in mora encontra-se demonstrado ante a grave
prejudicialidade que terá o impetrante no que diz respeito à representatividade na
Comissão Especial em debate, vez que a demora na prestação jurisdicional, se a
segurança for concedida somente ao final desta ação, restará prejudicada o direito
de legal representação do impetrante na Comissão Especial que será constituída
nesta terça-feira (0711212015)";

Requer
"a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars para
determinar ao impetrado que garanta assento ao impetrante, pelo PSL,
na Comissão Especial, que analisará o pedido de impeachment
proposto em face da Presidente da República até o julgamento do
mérito deste mandado de segurança e, assim, distribua devidamente as
vagas da comissão, (respeitando o critério legal/regimental de:
distribuir uma vaga para cada partido existente na casa, no dia de
instalação da comissão - já que a lei é bem clara ao mencionar que
todos os partidos terão assento -e, após a distribuição inicial, aferir,
pelo critério da proporcionalidade de cada partido, as vagas
remanescentes);
b) a notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar as
informações que entender necessárias no prazo legal, além de intimar
o Ministério Público para manifestar-se sobre o presente mandamus;"
(fi. 14).

Pede
"a manutenção da medida liminar, acaso concedida, e que seja
concedida definitivamente a segurança, garantido o direito líquido e
certo do impetrante como representante do PSL, na Comissão
Especial, que analisará o pedido de impeachment proposto em face da
Presidente da República, com base no art. 19 da Lei nG. 1.079/1950;
art. 218, § 22, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988" (fi. 14).

3.

Em petição intitulada "memorial" (doc. 16), protocolizada em

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.20ü-212001 de 24108/2001 , que Institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira • ICP·Brasll. o
documento pode ser acessado no endereço eletrõnico http://www.stf.jus.br/portailautenlicacao/ sob o número 9973049.
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8.12.2015, o Impetrante informa:

a) "no dia 0211212015 o Impetrado recebeu denúncia contra a
Excelentíssima Senhora Presidente da República (ver oficio n° 2.835 na fi.__) e
no dia 0311212015 a leu com vistas a formar a composição da Comissão Especial,
cuja indicação dos nomes, entretanto, fora adiada para a tarde de hoje, terça-feira
(0811212015), a partir das 14 horas";
b) "no dia 04112115 o Impetrante informou ao Impetrado sua filiação ao
PSL (Partido Social Liberal) e neste mesmo dia solicitou sua indicação para
compor a Comissão (fi. __), como único representante do PSL na Câmara dos
Deputados";
c) "ontem (07112115), no dia designado para indicação dos nomes dos
Deputados que irão compor n Comissão, o Impetrado não conheceu da indicação
sob o argumento de que "o PSL não possuía representante na Câmara dos
Deputados na data do recebimento da denúncia";
d) "a filiação do Impetrante ocorreu em 26111/2015, conforme provam os
documentos anexos";
e) "conforme se pode verificar no Ato da Presidência da Câmara que
especifica a quantidade de Deputados, por Partidos, que irão compor a referida
Comissão (fi. __), observa-se que a mesma não obedeceu ao critério da
proporção fixado no art. 218, §2e do Regimento Interno e art. 19 da Lei
1.07911950".
4. O processo veio-me concluso em 8.12.2015.
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO .
5. A questão versada nesta ação respeita o direito ao cumprimento
da Lei n. 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/08/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasíleira - !CP-Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrOnlco http://www.stf.jus.br/portaVautentlcacao/ sob o número 9973049.
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respectivo processo de julgamento. Afirma-se que aquela lei asseguraria
ao Impetrante direito de representar o partido ao qual afiliado na
composição da comissão especial a ser instaurada para se pronunciar
sobre a denúncia recebida em desfavor da Presidente da República, em
2.12.2015.
6. Neste exame preambular, próprio das medidas liminares, tenho
como adequada a importação do que afirmado, em outras ações neste
Supremo Tribunal, de não se cuidar a matéria versada na presente
impetração de questão interna corporis ou controvérsia circunscrita à
interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas que
compõem o Congresso Nacional, o que desautorizaria a intervenção
judicial. Nesse sentido por exemplo:
"Agravo regimental. Mandado de segumnça. Questão interna
corporís. Atos do Poder Legislativo. Controle judicial. Precedente da
Suprema Corte. 1. A sistemática interna dos procedimentos da
Presidência da Câmara dos Deputados para processar os recursos
dirigidos ao Plenário daquela Casa não é passível de questionamento
perante o Poder Judiciário, inexistente qualquer violação da disciplina
constitucional. 2. Agravo regimental desprovido" (MS 25588-AgR,
Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJe 7.5.2009).

"Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2.
Oferecimento de denúncia por qualquer cidadão imputando crime de
responsabilidade ao Presidente da República (artigo 218 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados). 3. Impossibilidade de interposição
de recurso contra decisão que negou seguimento à denúncia. Ausência
de previsão legal (Lei 1.079/50). 4. A interpretação e a aplicação do
Regimento Tntemo da Câmara dos Deputados constituem matéria
interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 5.
Agravo regimental improvido" (MS 26062-AgR, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.4.2008).

7. Em 12.10.2015, ao examinar mandado de

segur~ça

igualmente
5

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- tCP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http;l/www.stf.jus.br/portaVautenticacaoJ sob o número 9973049.
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impetrado por Deputado Federal contra ato do Presidente da Câmara dos

Deputados na condução do procedimento previsto na Lei n. 1.079/1950, o
Ministro Teori Zavascki realçou não se tratar de questão interna àquela
Casa Legislativa, mas questão de relevo constitucional com repercussões
sobe as instihrições estabelecidas:
"Embora, à primeira vista, a controvérsia pareça revestir-se de
características de simples questão interna corporis, o que na realidade
subjaz em seu objeto é, pelo menos indiretamente, a tutela de
impo1•tantes valores de natureza constitucional, notadamente o que
diz respeito à higidez das normas editadas pela autoridade impetrada
sobre procedimentos "relacionados e à análise de denúncias em
desfavor da Presidente da Repúblíca pela suposta prática de crimes de
responsabilidade". Questiona-se, com respaldo em respeitáveis
fundamentos, o modo e a forma como foi disciplinada essa matéria
(por decisão individual do Presidente da COmara, mediante resposta a
questão de ordem), como também a negativa de admissão, por essa
autoridade, de meio impugnativo de revisão ou de controle do seu ato
por órgão colegiado da Casa Legislativa. São questões cuja estatura
constitucional ficam especialmente realçadas pelo disposto no
parágrafo único do art. 85 da Constituição Federal, que submete a
cláusula de reserva de "lei especial" não apenas a definição dos crimes
de responsabilidade do Presidente da República, como também o
estabelecimento das correspondentes "normas de processo e
julgamento". Ora, em processo de tamanha magnitude institucional,
que põe a juízo o mais elevado cargo do Estado e do Governo da
Nação, é pressuposto elementm· a observância do devido processo legal,
formado e desenvolvido à base de um procedimento cuja validade
esteja fora de qualquer dúvida de ordem jurídica. No caso, os
fundamentos deduzidos na inicial e os documentos que os
acompanham deixam transparecer acentuados questionamentos sobre
o inusitado modo de formatação do referido procedimento, o que, por si
só, justifica um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a
respeito" (MS n . 33.837 MC, Relator o Ministro Teori Zavascki,
DJ 15.10.2015).

6
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200.212001 de 24/06/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP·Brasll. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://Www.stf.jus.br/portaVautentlcacaol sob o número 9973049.
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8. Afastou-se, amda que em juízo preliminar,
procedimento estranho àquele retratado na Lei n .
estabelece como fase seguinte ao recebimento da denúncia pelo
Presidente da Câmara dos Deputados a formação de comissão especial
integrada, proporcionalmente, por representantes de todos os partidos
políticos.
9. Na espécie, o ato apontado coator é do Presidente da Câmara dos
Deputados tendo sido a sua fundamentação assim apresentada:
"Não conheço da presente indicação, tendo em vista que o PSL
não possuía representante na Câmara dos Deputados na data do
recebimento da denúncia por crime de responsabilidade contra a
Presidente da República, Senhora Dilma Vana Rousseff, em 2 de
dezembro de 2015, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal. Esclareço, por
oportuno, que a distribuição de vagas na ?'eferida Comissão Especial
deverá atender a proporcionalidade de todas as bancadas em
funcionamento na Câmara dos Deputados verificada na data do
recebimento da denúncia, nos termos do art. 218, § 2a, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, e do art. 19 da Lei 1.07911950.
Publique-se. Oficie-se" (doc. 11, fl. 5).

10. As normas do art. 19, caput, da Lei n . 1.079/1950 e do art. 218, § 21!
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados garantem assento
proporcional de representantes de todos os partidos políticos, na
comissão especial:
"Lei n. 10.7911950,
Art. 19. "Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão
seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual
participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos
os partidos para opinar sobre a mesma";
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
Art. 218. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara

7
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200.212001 de 24108/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-BrasU. o
doCtJmento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o número 9973049.
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dos Deputados o Presidente da República, o Vice-Presidente
República ou Ministro de Estado por crime de responsabilidade;
( .. .)

§ 2° - Recebida a denúncia pelo Presidente, verificada a
existência dos requisitos de que tratn o parágrafo anterior, será lida no
expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão Especial eleita,
da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes
de todos os Partidos.

Não há, todavia, indicação normativa precisa e expressa de prazo
preclusivo ao direito de parlamentares pleitearem ingresso na comissão
especial, embora a primeira leitura possa permitir a interpretação levada
a efeito pelo Presidente da Câmara dos Deputados.
11. A ficha de filiação acostada aos autos (doc. 12) demonstra o
regresso do Impetrante ao Partido Social Liberal no dia 26.11.2015 (doc.
12). Entretanto, sua comunicação à Mesa da Câmara dos Deputados foi
providenciada em 4.12.2015, depois do recebimento da denúncia.

12. O que se põe em questão na presente ação é a interpretação
conferida às normas analisadas, a suscitar dúvida quanto a suposta
preclusão do direito de parlamentar integrar a Comissão Especial após o
recebimento da denúncia de impeachment e a imprecisão dos dados fáticos
atinentes à formalização da filiação do Impetrante naquela data, sendo
controvertido o quadro fático e o direito reclamado que, ao menos nesse
exame preliminar, compromete sua liquidez e a certeza.

Ademais, como assinala o próprio Impetrante, a Comissão Especial
que seria criada no dia 7.12.2015, não o foi naquela data, nem até o
momento da presente análise feita em caráter de urgência. Essa
circunstância evidencia controvérsia também da questão discutida.
13. Não há como, pois, sem audiência da parte contrária para
complementar os dados a instruírem a presente ação, analisar-se o risco
8
Docomento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP·Brasll, o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http:/lwww.stf.jus.br/portaVautenlicacao/ sob o número 9973049.
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de

:ineficácia

do

provimento

jurisdicional

requerido,

sendo

imprescindível maior cautela em seu exame.
14. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria após as

informações da autoridade apontada como coatora, indefiro a medida
limittar.
15. Notifique-se a autoridade Impetrada, para, querendo, prestar
informações com a urgência que o caso requer (art. 72, inc. I, da Lei n.
12.016/2009 c/c art. 203 do Regimento Interno do Supremo Tribunal

Federal).
Encaminhe-se àquela autoridade cópia da petição inicial da presente
ação e os documentos a ela acostados.
16. Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 8 de dezembro de 2015.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/0812001. que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. !CP-Brasil.
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/SGM/P/2016

Brasília, .

de

de 2016.

Supremo Tribunal Federal

A Sua Excelência a Senhora
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes
70175-900- Brasília/DF
Referente:

04/02/2016 18:21 0003470

/llllllllflfll/l/11/ll lllllllllllllflll/ll/llllll/lllllll/lllllll

Mandado de Segurança n. 33.928/DF.

Senhora Ministra,

Trata-se do Mandado de Segurança n. 33.928/DF, impetrado pelo
Senhor Deputado José Maria Macedo Junior, por suposto ato coator praticado pela
Presidência da Câmara dos Deputados, que não conheceu de sua indicação para
integrar, na condição de representante do Partido Social Liberal - PSL, a Comissão
Especial que apreciará a denúncia por crime de responsabilidade em curso nesta
Casa Legislativa em face da Senhora Presidente da República.
Alega violação ao caput do art. 19 da Lei n. 1.079/1950 e ao art. 218,

§ 2°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICO, que garantem, na
citada Comissão Especial, assento a todos os partidos políticos e blocos
parlamentares em funcionamento na Câmara dos Deputados, mesmo que pela
proporcionalidade não lhes caiba lugar.
Posto o caso de modo breve, entendo incialmente de extrema
importância ressaltar que a aplicação do Direito não pode servir a propósitos
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fraudulentos ou dissimulatórios. Outrossim, resta sedimentado na consciência
jurídica geral que nenhum sujeito de direito pode alegar a própria torpeza, seja para
se beneficiar, seja para se eximir das consequências normativas de sua conduta.
Como se poderá verificar, a presente demanda leva ao Supremo
Tribunal Federal manobra desse tipo, na tentativa de reverter situação jurídica
legítima desfavorável ao impetrante que resultou de sua própria ação.

Na mesma línha, a Presidência da Càmara dos Deputados deu aos
dispositivos legais e regimentais acima mencionados uma interpretação preocupada
com sua literalidade, sua finalidade e sua exequibilidade.
É o que se passa a expor.
I- Da metodologia de cálculo imposta pela Lei n. 1.079/50 e pelo RICO.
O

ato

objurgado

atendeu,

rigorosamente,

ao

princípio

da

proporcionalidade partidária- nos termos dos arts. 8°, § 4°, 12, § 10, 25, § 2°, e 27,
caput e§ 1°, do RICO-, bem como à regra prevista na parte final do art. 19 da Lei n.

1.07911950, segundo a qual a Comissão deve ser integrada por "representantes de
todos os partidos".

Confira-se o teor daqueles dispositivos regimentais:
"Art. 8°. .............................................................................................

§ 4° As vagas d/3 cada Partido ou Bloco Parlamentar na composição da
Mesa serão definidas com base no número de candidatos eleitos pela
respectiva agremiação, na conformidade do resultado final das eleições

2
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proclamado pela Justiça Eleitoral, desconsideradas as mudanças de
filiação partidária posteriores a esse ato" (grifei).

"Art. 12. --------··---------·--·------------··----------·------··----··---------------·-------·····--

§ 1O. Para efeito do que dispõe o § 4° do art.

ao

e o art. 26 deste

Regimento, a formação do Bloco Parlamentar deverá ser comunicada à
Mesa até o dia 1° de fevereiro do 1° (primeiro) ano da legislatura, com
relação as Comissões e ao 1° (primeiro) biênio de mandato da Mesa, e
até o dia 1° de fevereiro do 3° (terceiro) ano da legislatura, com relação ao
~(segundo) biênio de mandato da Mesa" (grifei).

"Art. 25. ----------------·--·----···----· ····------···---·-----------------···--····--------·-------·

§ 2° Nenhuma Comissão terá mais de treze centésimos nem menos de
três e meio centésimos do total de Deputados, desprezando-se a fraçãor_

"Art. 27. A representação numérica das bancadas em cada Comissão será
estabelecida com a divisão do número de membros do Partido ou Bloco
Parlamentar, aferido na forma do § 4° do art.

ao deste Regimento, pelo

quociente resultante da divisão do número de membros da Câmara pelo
número de membros da Comissão; o inteiro do quociente assim obtido,
denominado quociente partidário, representará o número de lugares

a que

o Partido ou Bloco Parlamentar poderá concorrer na Comissão.
§ 1° As vagas que sobrarem, uma vez aplicado o critério do caput, serão
destinadf3S aos Partidos ou Blocos Parlamentares, levando-se em conta as
frações do quociente partidário, da maior para a menol' (grifei).

Tais normas regimentais impuseram fossem consideradas as
bancadas eleitas pelos Partidos Políticos e os Blocos Parlamentares formados
em 1° de fevereiro de 2015, a saber:

{
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1. Bloco PMDB (65 Deputados), PP (38 Deputados), PTB (25
Deputados), DEM (21 Deputados), PRB (21 Deputados), SD
(15 Deputados), PSC (13 Deputados), PHS (5 Deputados),
PTN (4 Deputados), PMN (3 Deputados), PRP (3 Deputados),
PSDC (2

Deputados),

PEN (2

Deputados),

PRTB

(1

Deputado): 218 Deputados.
2. Bloco PT (69 Deputados), PSD (36 Deputados), PR (34
Deputados), PROS (11 Deputados), PCdoB (10 Deputados):
160 Deputados.
3. Bloco PSDB (54 Deputados), PSB (34 Deputados), PPS (1O
Deputados), PV (8 Deputados): 106 Deputados.
4. PDT: 20 Deputados.
5. PSOL: 5 Deputados.
6. PTC: 2 Deputados.
7. PSL: 1 Deputado.
8. PTdoB: 1 Deputado.

Dividindo-se o número de membros do Partido ou Bloco Parlamentar
pelo quociente resultante da divisão do número de membros da Câmara dos
Deputados pelo número de membros da Comissão (513/59 = 8,69), obtiveram-se os
seguintes quocientes:

1. Bloco PMDB, PP, PTB , DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN,
PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB: 218 Deputados/8,69 = 25,07.
2. Bloco PT, PSD, PR, PROS, PCdoB: 160 Deputados/8,69

18,40.
3. Bloco PSDB, PSB , PPS, PV: 106 Deputados/8,69
4. PDT: 20 Deputados/8,69·= 2,30.
5. PSOL: 5 Deputados/8,69 = 0,58.

4
24.579 (JUN/13)

(

=12,19.

=

4491

4492

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂ MARA

DOS

Março de 2016

DE PUTADOS

6. PTC: 2 Deputados/8,69

=0,23.

7. PSL: 1 Deputado/8,69 = 0, 12.
8. PTdoB: 1 Deputado/8,69 = 0,12.

Os inteiros dos quocientes obtidos, denominados quocientes
partidários (representativos do número de vagas na Comissão pertencentes aos
Partidos ou aos Blocos Parlamentares), foram:

1. Bloco PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN,
PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB: 218 Deputados/8,69 = 25
vagas.
2. Bloco PT, PSD, PR, PROS, PCdoB: 160 Deputados/8,69

= 18 vagas.
3. Bloco PSDB, PSB, PPS, PV: 106 Deputados/8,69 = 12
vagas.
4. PDT: 20 Deputados/8,69

= 2 vagas.

5. PSOL: 5 Deputados/8,69

=O vaga.

6. PTC: 2 Deputados/8,69 = O vaga.
7. PSL: 1 Deputado/8,69 =O va~a .
8. PTdoB: 1 Deputado/8,69

=O vaga.

Distribuídas 57 (cinquenta e sete) vagas pelos critérios do caput do
art. 27 do RICO, aplicou-se o disposto no§ 1° do mesmo dispositivo, distribuindo-se
as duas vagas remanescentes pela regra da proporcionalidade:

1. PSOL: fração 0,58: O + 1 = 1 vaga.
2. Bloco PT, PSD, PR, PROS, PCdoB: fração 0,40: 18 + 1
vagas.

5
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Em seguida, procedeu-se à distribuição de vagas entre os Partidos
integrantes dos Blocos, mediante a aplicação das mesmas regras do art. 27 do
RICO:

Bloco PMOB, PP, PTB, OEM, PRB, SO, PSC, PHS, PTN, PMN,
PRP, PSOC, PEN, PRTB (25 vagas: 19 vagas pela regra do caput
do art. 27 do RICO; 6 vagas pela regra do§ 1° do art. 27 do RICOfração*):
1. PMDB (65 Oeputados/8,69 = 7,47 = 8 vagas*)
2. PP (38 Oeputados/8,69

=4,37 =4 vagas)

=2,87 =3 vagas*)
Oeputados/8,69 =2,41 =2 vagas)

3. PTB (25 Oeputados/8,69
4. DEM (21

5. PRB {21 Deputados/8,69 = 2,41 = 2 vagas)
6. SD (15 Oeputados/8,69

= 1,72 =2 vagas*)

=1,49 = 2 vagas*)
PHS (5 Deputados/8,69 =0,57 =1 vaga*)
PTN (4 Deputados/8,69 =0,46 =1 vaga*)

7. PSC (13 Deputados/8,69
8.
9.

1O. PMN (3 Oeputados/8,69

=0,34 = O vaga)

11. PRP (3 Deputados/8,69 = 0,34 =O vaga)
12.PSDC (2 Deputados/8,69

=0,23 =O vaga)

13. PEN (2 Deputados/8,69 = 0,23 = O vaga)
14. PRTB {1 Deputado/8,69 = 0,11 =O vaga)

Bloco PT, PSD, PR, PROS, PCdoB (19 vagas: 16 vagas pela regra
do caput do art. 27 do RICO; 3 vagas pela regra do § 1° do art. 27 do
RICO -fração*):

=7,93 =8 vagas*)
PSD (36 Deputados/8,69 =4,14 =4 vagas)

1. PT (69 Oeputados/8,69
2.

3. PR (34 Oeputados/8,69

6
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4. PROS (11 Deputados/8,69 =1 ,26 = 2 vagas*)
5. PCdoB (10 Deputados/8,69

= 1,15 = 1 vaga)

Bloco PS,DB, PSB, PPS , PV (12 vagas: 1 Ovagas pela regra do caput
do art. 27 do RICO; 2 vagas pela regra do§ 1° do art. 27 do RICOfração*):

1. PSDB (54 Deputados/8,69 = 6,21 = 6 vagas)
2. PSB (34 Deputados/8,69

=3,91 =4 vagas*)

3. PPS (1O Deputados/8,69 = 1,15 = 1 vaga)
4. PV (8 Deputados/8,69 = 0,92

=1 vaga*)

Atribuiu-se, então, 1 (uma) vaga aos Partidos com representantes na
Câmara dos Deputados no momento da criação da Comissão Especial (em 3 de
dezembro de 2015) que não a obtiveram pelo cálculo da proporcionalidade (PMN ,
PEN , PTC e PTdoB) e aos Partidos criados em 2015, os quais, por essa razão, não
foram considerados no cálculo (REDE e PMB), nos termos dos arts. 8°, § 4°, e 27,
caput, do RICD.

Obteve-se, assim, a seguinte distribuição das 65 (sessenta e cinco)
vagas da Comissão Especial de lmpeachment:

)>

8 (oito): Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB e Partido dos Trabalhadores- PT.

)>

6 (seis): Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB.

)>

4 (quatro): Partido Progressista - PP, Partido da República PR, Partido Socialísta Brasileiro - PSB e Partido Social
Democrático- PSD.

· )>

3 (três): Partido Trabalhista Brasilei'ro- PTB.
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;;;. 2 (duas): Democratas- DEM, Partido Republicano Brasileiro PRB, Solidariedade - SD, Partido Social Cristão - PSC,
Partido Republicano da Ordem Social - PROS e Partido
Democrático Trabalhista - PDT.
;;;. 1 (uma): Partido Humanista da Solidariedade - PHS, Partido
Trabalhista Nacional - PTN, Partido da Mobilização Nacional PMN, Partido Ecológico Nacional - PEN, Partido Comunista
do Brasil - PCdoB, Partido Popular Socialista - PPS, Partido
Verde - PV, Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, Partido
Trabalhista Cristão - PTC, Partido Trabalhista do Brasil PTdoB, Partido da Mulher Brasileira - PMB e Rede
Sustentabilidade - REDE.

Note-se que alguns partidos considerados no cálculo da
proporcionalidade não possuíam representantes na Câmara dos Deputados
quando da criação da Comissão Especial de lmpeachment em 3 de dezembro
de 2015: Partido Republicano Progressista - PRP; Partido Social Democrata
Cristão - PSDC; Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB; Partido
Social Liberal - PSL.
Observe-se, por fim, que o respeito à regra da parte final do art. 19
da Lei n. 1.079/1950 e ao límite máximo de vagas das Comissões da Câmara dos
Deputados - 66 (sessenta e seis), nos termos do ·art. 25, § 2°, do RICO -exigiu
fossem feitos os cálculos previstos no art. 27, caput, do RICO a partir do número de
59 (cinquenta e nove) •(membros da Comissão", o que conduziu à fixação do número
de 65 integrantes para a Comissão Especial em referência (se fosse considerado o
número de 60 membros no cálculo ·do art. 27, caput, do RICO, restariam 7 Partidos
não contemplados- PTN, PMN, PEN, PTC, PTdoB, REDE e PMB -, o que resultaria
em uma Comissão composta por 67 Deputados, vedada pelo art. 25, § 2°, do RICO;

8
24.579 (JUN/13)

4495

4496

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA

DOS

Março de 2016

DEPUTADOS

por outro lado, fazendo-se o cálculo do art. 27, caput, do RICO a partir do número de

59 membros, restam 6 Partidos não contemplados - PMN, PEN, PTC, PTdoB,
REDE e PMB - , resultando em uma Comissão composta por 65 Deputados).
É falsa, pois, a afirmação de que a decisão do Presidente da
Câmara dos Deputados "não -teve critérios ·legalmente válidos - e nem tem este
poder de arbítrio subjetivo de indicar a composição partidária da comissão especialao seu bel prazer" (fl. 3).

11 - Da inexistência de direito líquido e certo amparável por
mandado de segurança.

A partir da premissa hermenêutica de que inexistem palavras inúteis
nos preceitos legais, mormente nos casos em que imprescindíveis à compreensão
da inteireza das normas neles contidas, como na espécie, fixou-se, a partir da
redação do art. 19 da Lei n. 1.079/1950 e do art. 218, § 2°, do RICO, a data do
recebimento

da

denúncia pela

Presidência

da

Câmara dos Deputados,

oportunidade em que determinada a criação da respectiva Comissão Especial,
como o marco temporal que expôs o quadro de partidos políticos com
representantes na Câmara dos Deputados que foram considerados para efeito de
participação na citada Comissão Especial.
Agremiações que somente passem a ostentar representação após
iniciado o processo de impeachment por certo não poderão integrar a Comissão
Especial competente, dada a necessidade de estabilização da sua composição e
do progressivo avanço·das etapas procedimentais.
Tangente

às

consequências

práticas

e

administrativas

do

recebimento da denúncia, decorre dos citados dispositivos legais que se trata de ato
com conteúdo certo e deftnido. Deve, pois, esse ato, declinar, mesmo que de
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forma sucinta, as razões do recebimento da denúncia e seus fundamentos legais,
bem como, ao despachar para a constituição de comissão especial, enunciar a
distribuição das vagas aos partidos e blocos partidários com representação
parlamentar a esse tempo, para que, de imediato, iniciem-se os preparatórios
técnicos e organizacionais do procedimento para a eleição de seus membros.

Com efeito, do recebimento da denúncia até a efetiva instalação da
comissão especial, existem prazos legais e regimentais que devem ser
obedecidos como garantias do processo, razão pela qual a indicação dos
candidatos às vagas, a elaboração das listas e a preparação do painel eletrõníco de
votação não podem se desviar do quadro de distribuição de vagas feito com base no
cenário político-partidário existente ao tempo do recebimento da denúncia, sob pena
de, sucessivamente, se perpetuar essa fase prefaciai do procedimento,
consideradas as reiteradas mudanças de filiação partidária porventura
comunicadas pelos parlamentares.
Os

contornos

específicos

do· caso

em

apreço

reforçam

significativamente a relevância das preocupações exegéticas ora expostas.
No dia 24 de novembro de 2015, o impetrante comunicou à Câmara
dos Deputados sua desfiliação do PSL e sua nova filiação ao PMB, e, no dia 4 de
dezembro do mesmo ano, ou seja, na semana seguinte, comunica viagem no
sentido inverso, de retornei aos quadros do PSL, isso, evidentemente, atento à
leitura da decisão da Presidência da Câmara dos Deputados que recebera denúncia
por crime de responsabilidade em face da Chefe do Poder Executivo Federal, com o
nítido propósito de forçar sua participação na respectiva Comissão Especial,
uma vez reconstituída, em tese, sua condição de único representante do partido na
Câmara dos Deputados.

i
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Importa deixar sublinhado que à Câmara dos Deputados não
compete exercer controle ativo sobre as filiações partidárias de seus parlamentares.
Assim como a Justiça Eleitoral recebe, primariamente, essa informação por meio de
seu sistema na rede, a Câmara dos Deputados figura como receptor secundário da
informação, competindo, pois, aos interessados, parlamentares e partidos politicos,
comunicar imediatamente esse fato novo à respectiva Casa Legislativa.
Ante todo o exposto, em vista da inexistência de representante do
Partido Social Liberal na Câmara dos Deputados na data do recebimento da
denúncia por crime de responsabilidade em face da Senhora Presidente da
República, Dilma Rousseff, conclui-se pela exata correção jurídica do ato apontado
como coator e o consequente indeferimento da ordem requestada.

~c~
Preside~~NrA
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Informações prestadas pela Câmara dos Deputados no Mandado de
Segurança n. 33.928, impetrado pelo Senhor Deputado Macedo, em
curso no Supremo Tribunal Federal. Controvérsia relativa à composição
da Comissão Especial destinada a analisar a Denúncia por Crime de
Responsabilidade n. 1/2015, de autoria do Senhor Hélio Bicudo e outros.
Em 15/02/2016.
Junte-se aos autos da OCR n. 1/2015. Publique-se.
EDUARDO#
Presidente
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2015/149894
18112/2015-16:56
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ofício n° 4.513/R
Brasília, 11 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

MEDIDA CAULTJELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA N 11 33.931
IMPETRANTE: Partido da Mulher Brasileira-PMB
IMPETRADO: Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Com o objetivo de instruir o julgamento do processo mencionado,
solicito a Vossa Excelência informações sobre o alegado na petição inicial e nos demais
documentos cujas reproduções seguem anexas em mídia CD, nos termos do inciso I do fi.
artigo 'JO da Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009.
~ ~
""'~ "'
...
Atenciosamente,

~!

1~~
~

~

~

Ministro
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MANDADO D E SEGURANÇA 33.931 DISTR1TO FEDERAL
RELATOR

: MIN. MARCO AURÉLIO

IMPTE.(S)

: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

ADV.(A/S)

: SILV10 ESTRELA MALLET

lMPDO.(AIS)

:PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROC.(A/S)(ES)

: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
MEDIDA
ACAUTELADORA
INFORMAÇÕES.
1. O Partido da Mulher Brasileira insurge-se contra o ato por meio
do qual o Presidente da Câmara dos Deputados, na composição da
Comissão Especial destinada a apreciar o processo de impedimento da
Presidente da República, reservou apenas uma vaga para os respectivos
integrantes, em alegado descumprimento à regra de proporcionalidade
consagrada no artigo 58, § 12, da Constituição Federal.

2. Mostra-se indispensável a prévia oitiva da autoridade dita coatora,
que deverá manifestar-se especificamente sobre o critério utilizado para a
formação da Comjssão, presente o disposto no artigo 27 do Regimento
Interno da Casa Legislativa.
3. Solicitem informações. Com o recebimento, apreciarei o pectido de
concessão de medida acauteladora veiculado na inicial.
4. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2015.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
Documento assinado digllalmente oonrorme MP n• 2.200-212001 de 2410812001 , que lnsthul a Infraestrutura de Chaves Públicas BrasOelra. ICP-Brasil O
documento pode ser acessado no endereço ele!lónJco http~!w.vw. str.jus.br/portaVautentlcacao/ sob o nlimero 9985205.
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Brasília, 1° de fevereiro de 2016.

Supremo Tribunal Federal
A Sua Excelência o Senhor
Ministro MARCO AURÉLIO
Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes
70175-900 - Brasília/DF
Referente:

04/02/2016 18·21 0003471
11111111/llll/1111//ll 1111/l!l//llillll/111/lllll/111111//llll/11

Mandado de Segurança n. 33.931. Informações do Presidente
da Câmara dos Deputados (art. 7° da Lei n. 12.016/2009).

Senhor Ministro,

Trata-se do Mandado de Segurança n. 33.931 , impetrado pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB "contra o ato do Presidente da Câmara dos

Deputados que, desrespeitando o direito líquido e certo do Impetrante de estar
devidamente representado na Comissão Especial que irá analisar a denúncia
contra a Senhora Presidente por suposta prática de crime de responsabilidade,
destinou apenas 1 (uma) vaga ao Partido da Mulher Brasileira, em violação aos
arts. 27 e 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, afrontando
diretamente o princf,oio expresso no§ 1° do art. 58 da Constituição Federaf' (fi. 5).

O impetrante alega que:

1. "No dia 3 de dezembro, foi publicado no Diário da Câmara
dos Deputados o ato impugnado que determinou a
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constituição de Comissão Especial composta por 65
(sessenta e cinco) deputados federais" (fi. 5).

2. "Embora esteja expressamente regulamentada a aplicação
do princípio da proporcionalidade partidária, o Presidente
da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, desconsiderou as
leis vigentes e fez distribuição aleatória do número de
vagas dos partidos políticos na composição da Comissão
Especial do lmpeachment. Para o Partido Solidariedade,
composto de 15 Deputados Federais, foram destinadas 2
(duas) vagas, assim como para o Partido Social Cristão,

composto de 14 Deputados Federais, também foram
garantidas 2 (duas) vagas; entretanto, para o Impetrante,
Partido da Mulher Brasileira, composto de 20 Deputados
Federais, foi atribuída apenas uma (1) vaga" {fi. 7- grifei).

3. "É inafastável

o direito dos partidos criados ao longo da

legislatura ao pleno funcionamento parlamentar. Vale
ressaltar, neste ponto, que

a

própria Presidência da

Câmara dos Deputados já reconheceu o direito dos novos
partidos ao pleno funcionamento parlamentar, o que inclui
sua

participação

proporcional

na

composição

das

Comissões, por meio da resposta à Questão de Ordem n.
238, de 2013" (fi. 8 -grifei).

Com base nessas alegações, o impetrante requer a "concessão

de medida liminar para que se reconheça ao Partido da Mulher Brasileira 2 (duas)
vagas na composição da (.. .) Comissão Especial do lmpeachmenf' (fi. 12 - grifei),
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bem como "a concessão, em definitivo, da ordem mandamental, com a
confirmação da liminar a ser deferida" (fi. 12).

Passa-se a prestar as informações solicitadas.
Inicialmente, releva-se o não c abimento do mandado de
segurança.

O impetrante não sustenta ofensa direta ao princípio da
proporcionalidade partidária, previsto no art. 58, § 1°, da Constituição da
República, limitando-se a alegar o descumprimento do art. 27 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados (RICO), que densifica aquele princípio,
instituindo as regras indispensáveis à sua aplicação no âmbito da Casa
Legislativa.

Assim, a questão suscitada no mandado de segurança em tela é
estritamente regimental, insindicável pelo Poder Judiciário, nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÕES DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, RELATIVAS A
COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES E A DISTRIBUIÇÃO DE
TEMPO PARA COMUNICAÇÕES EM PLENARIO, ATENDENDO
A PARLAMENTARES FUNDADORES DE PARTIDO POLITICO
AINDA NÃO RESGISTRADO. ATOS INTERNA CORPORIS,
PROFERIDOS NOS LIMITES DA COMPET~NCIA DA
AUTORIDADE DADA COMO COA TORA, COM EFICACIA
INTERNA, LIGADOS A CONTINUIDADE E DISCIPLINA DOS
TRABALHOS, SEM QUE SE ALEGUE PRETERIÇÃO DE
FORMALIDADE, ATACANDO-SE, AO INVÉS, O MÉRITO DA
INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO, MATÉRIA EM CUJO
EXAME NÃO CABE AO JUDICIARIO INGRESSAR. MANDADO
DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE" (MS 20.509 ,
Rei. Min. Octávio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 14.11 .1985 - grifei).
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"MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE
INDEFERIU, PARA FINS DE REGISTRO, CANDIDATURA AO
CARGO DE 3° SECRETÁRIO DA MESA, ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 8° DO REGIMENTO DA CÂMARA E DO §
1° DO ART. 58 DA CONSTITUIÇÃO. 1. Ato do Presidente da
Câmara que, tendo em vista a impossibilidade, pelo critério
proporcional, defere, para fins de registro, a candidatura para o
cargo de Presidente e indefere para o de membro titular da Mesa.
2. Mandado de Segurança impetrado para o fim de anular a
eleição da Mesa da Câmara e validar o registro da candidatura ao
cargo de 3° Secretário. 3. Decisão fundada, exclusivamente,
em norma regimental referente à composição da Mesa e
indicação de candidaturas para seus cargos (art. 8°}. 3. 1 O
fundamento regimentai, por ser matéria interna corporis, só
pode encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não
ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário. 3.2
Inexistência de fundamento constitucional (art.58, § 1°), caso em
que a questão poderia ser submetida ao Judiciário. 4. Mandado
de segurança não conhecido, por maioria de sete votos contra
quatro. Cassação da liminar concedida" (MS 22.183, Redator p/
acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 12.12.1997 grifei).

"DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA
DIRETORA DO SENADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DOS PARTIDOS. A TO INTERNA CORPORIS.
SEPARAÇÃO
ENTRE
OS
PODERES
E
PREVISÃO
CONSTITUCIONAL PARA SUAS ATUAÇÕES. INEXISTÊNCIA
DE CANO/DA TURA DE FILIADO AO PARTIDO IMPETRANTE.
MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por Ronaldo Ramos Caiado, Líder do partido
Democratas no Senado Federal e pelo Democratas contra ato do
Presidente do Senado Federal.
Os impetrantes narram que no dia 1°12/2015, tomaram posse os
Senadores eleitos nas eleições de 2014 e que, ato continuo, foi
realizada a escolha do Presidente do Senado Federal para o
biênio 201512016, nos termos do que predica o § 4° do art. 57 da
Constituição da República.
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Informam que a eleição para os demais cargos da Mesa Diretora
do Senado foi realizada em 0410212015, sem que tenha sido
observado o disposto no § 1° do a.rt. 58 da Constituição da
República, que estabelece:
"Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada,
tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos
ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa."
Alegam que, mercê da nova composição do Senado e do
parâmetro constitucional acima, caberia ao partido Democratas
disputar o 8° ou 9° cargos da Mesa Diretora, 1° ou ~ Suplentes, o
que não foi observado.
Sustentam que, ausente a observância da regra da representação
proporcional, os partidos minoritários foram excluídos da Mesa
Diretora pela força da maioria parlamentar. Nesse contexto,
indicam que o§ 1° do art. 58 da Carta de 1988 possibilita que a
minoria parlamentar participe das decisões tomadas pela Mesa
Diretora da Casa Legislativa, proporcionalmente ao seu
desempenho eleitoral.
Aduzem que o lançamento de candidaturas avulsas também deve
respeitar a proporcionalidade das bancadas das agremiações
partidárias, com a participação de Senadores filiados ao mesmo
parlido político, pois a expressão "tanto quanto possfvef" não
significa que a representatividade possa ser afastada pela
vontade da maioria.
Em suas informações, o Senado Federal sustenta: i)
"Impossibilidade jurídica do pedido. Ato interna corporis
insuscetível de controle judicial;" ii) "Falta de interesse processual.
Não configuração do suposto ato coator. Pretensão de provimento
que só aproveita a terceiros;" iii) "Falta de legitimidade ativa e
passiva. Inexistência de correlação entre o ato coator e autoridade
impetrada.
Impossibilidade de decisão judicial atribuir
competência a
autoridade que não a
detém;" iv)
"Incompatibilidade entre causa de pedir e pedido;" e v) "Mérito:
equivocidade do princípio da proporcionalidade do art. 58, § 1°, da
Constituição da República. Constitucionalidade das eleições da
Mesa do Senado. Contraindicação de solução jurisdicional para o
conflito político vazado nos autos. improcedência da pretensão
mandamental".
Devidamente cientificada do presente mandado de segurança, a
União requereu seu ingresso no feito.
O Ministério Publico Federal opinou pelo não conhecimento
do mandado de segurança, em parecer assim ementado:
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"CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO
PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DA MESA DO SENADO
FEDERAL. BltNIO 2015/2016. ALEGADA OFENSA AO ART. 58,
§ 1°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPUTA POLÍTICA.
QUESTÃO DE NATUREZA INTERNA CORPORIS.
1 - Mandado de segurança impetrado com a pretensão de anular
a eleição para o provimento dos cargos da Mesa do Senado
Federal referente ao biênio 201512016. Alegação de ofensa ao art.
58, § 1°, da Constituição Federal.
2 - Não obstante seja possível o controle jurisdicional de atos do
Poder Legislativo, nas hipóteses em que os atos questionados
exorbitem o âmbito administrativo ou organizacional, a questão
sob exame ostenta natureza interna corporis, insuscetível,
portanto, de intervenção do Poder Judiciário.
3 - Situação que evidencia a articulação de partidos e
parlamentares para, observando as normas regimentais sobre as
eleições da Mesa, definirem as estratégias para indicação dos
representantes que concorreriam aos cargos do órgão. Disputa
que se deu sob critérios de política e discricionariedade no âmbito
da Casa Legislativa, não se sujeitando ao controle jurisdicional.
4 - Ausência de demonstração de ofensa a direito líquido e certo
da agremiação partidária impetrante, uma vez que não lhe foi
negada a oportunidade de concorrer aos cargos da Mesa, no
limite da proporcionalidade que lhe cabia, tendo o próprio partido
optado por retirar sua candidatura e não concorrer aos assentos
do órgão diretivo.
5 - Parecer pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela
denegação da segurança. "
É o relatório. Decido.
Ab initio, defiro o ingresso da União no feito.
A matéria tratada no presente mandado de segurança versa sobre
a representação proporcional na composição da Mesa do
Senado Federal estabelecida pelo art. 58, § 1°, da
Constituição da República.
Os impetrantes buscam questionar a possibilidade de registro de
candidaturas avulsas para os cargos integrantes da Mesa Diretora
do Senado Federal. Transcrevo da inicial:
"Ocorre, .no entanto, que a. formação da Mesa do Senado
proporcionalmente às bancadas não foi plenamente atendida,
pois, ao permitir candidaturas avulsas de Senadores da República
pertencentes a partido diverso daquele a quem caberia a vaga de
acordo com o§ 1° do art. 58 da Norma Normarum (nos termos da
tabela acima), a autoridade coatora terminou chancel.ando uma
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escancarado bypass ao princípio constitucional aqui invocado,
consubstanciado na apresentação, pela ampla maioria governista,
de um única chapa subversiva à proporcionalidade verificada
naquela Casa Legislativa."
A matéria não possui previsão constitucional, tampouco é tratada
no Regimento Interno daquela Casa Legislativa. que disciplina as
eleições para os cargos de direção da seguinte forma(. ..).
Deve~se demarcar que este Tribunal já assentou que os atos
classificados como intema corporis não estão sujeitos ao controle
judicial tendo em vista sua apreciação estar restrita ao âmbito do
Poder Legislativo.
Esse entendimento busca preservar a independência e a
harmonia entre os Poderes (art. 2° da Constituição da República).
Dessa forma, buscou preservar o direito ao devido processo
legislativo constitucional, não possibilitando questionamentos a
respeito dos atos praticados com fundamento em normas
infraconstitucionais. Neste sentido, citem-se os seguintes julgados
do Plenário desta Corte: MS 22. 183, Redator para o acórdão
Ministro Maurício Corrêa, DJ 121121199 7; MS 26.062-AgR, Rei.
Min. Gilmar Mendes, DJe 414/2008; e MS 24.356, Rei. Min. Carlos
Ve//oso, DJ 121912003, assim ementado:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
A TOS DO PODER LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. A TO
INTERNA CORPORIS: MATÉRIA REGIMENTAL.
I - Se a controvérsia é puramente regimental, resultante de
interpretação de normas regimentais, trata-se de ato interna
corporis, imune ao controle judicial, mesmo porque não há
alegação de ofensa a direito subjetivo.
11 - Mandado de Segurança não conhecido."
Identifica-se, in casu, pretensão que reclama, acaso deferida, a
interferência no funcionamento interno do Senado Federal,
mediante a aplicação de processo hermenêutica capaz de
afastar a exegese da própria Casa Legislativa acerca do
alcance de suas normas regimentais.
Este Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido no
julgamento do MS 22. 183, Red. para o acórdão Min. Maurício
Corrêa, Pleno, DJ 1211211997, que tratava da eleição para a Mesa
da Câmara dos Deputados(. ..).
Não compete ao Poder Judiciário definir quem será o candidato
de um determinado partido que poderá concorrer a cargo na Mesa
Diretora do Senado Federal. Ressalto que, consoante destacado
pelo MPF em seu parecer, não consta nos autos que tenha havido
impedimento para registro de candidatura de Senador filiado ao
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partido impetrante, bem como a existência de candidatura avulsa
de Senador do referido partido. Ao revés, há notícia de que o
próprio partido optou por retirar a sua candidatura, o que impede o
reconhecimento de eventual direito subjetivo dos impetrantes.
Cuida-se de disputa política, cuja análise quanto a sua
juridicidade deve ser realizada no âmbito da própria Casa
Legislativa, sob pena (sic) à independência do Senado Federal
para disciplinar o seu funcionamento de acordo com suas
normas regimentais.
Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, na
forma do art. 21, § 1°, do Regimento Interno desta Corte, ficando
prejudicado o exame do pedido de liminar. Publique-se" (MS
33.474, Rei. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 4.8.2015grifei).
Ultrapassado esse óbice, há que se reconhecer a inexistência de
direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.
O ato objurgado atendeu, rigorosamente, ao prmcipio da
proporcionalidade partidária - nos termos dos arts. 8°, § 4°, 12, § 10, 25, § 2°, e
27, caput e § 1o, do RICO - , bem como à regra prevista na parte final do art. 19 da
Lei n. 1.079/1950, segundo a qual a Comissão deve ser integrada por
"representan tes de todos os partidos".
Confira-se o teor daqueles dispositivos regimentais:
"Art. 8°. .......................................................... ...................................
§ 4° As vagas de cada Partido ou Bloco Parlamentar na

composição da Mesa serão definidas com base no número de
candidatos

eleitos

pela

respectiva

agremiação,

na

conformidade do resultado final das eleições proclamado pela
Justiça Eleitoral, desconsideradas as mudanças de filiação
partidária posteriores a esse ato" (grifei).
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"Art. 12. ........................................................................................... .
§ 1O. Para efeito do que dispõe o § 4° do art. 8° e o art. 26 deste

Regimento, a formação do Bloco Parlamentar deverá ser
comunicada à Mesa até o dia 1° de fevereiro do 1° (primeiro)
ano da legislatura, com relação às Comissões e ao 1° (primeiro)

biênio de mandato da Mesa, e até o dia 1° de fevereiro do 3°
(terceiro) ano da legislatura, com relação ao 2° (segundo) biênio
de mandato da Mesa" (grifei).

"Art. 25. ........................................................................................... .
§ 2° Nenhuma Comissão terá mais de treze centésimos nem

menos de três e meio centésimos do total de Deputados,
desprezando-se a fração" .
"Art. 27. A representação numérica das bancadas em cada
Comissão será estabelecida com a divisão do número de
membros do Partido ou Bloco Parlamentar, aferido na forma do
§ 4° do art. 8° deste Regimento, pelo quociente resultante da

divisão do número de membros da Câmara pelo número de
membros da Comissão; o inteiro do quociente assim obtido,
denominado quociente partidário, representará o número de
lugares a que o Partido ou Bloco Parlamentar poderá concorrer na
Comissão.
§ 1° As vagas que sobrarem, uma vez aplicado o critério do caput,

serão destinadas aos Partidos ou Blocos Parlamentares, levandose em conta as frações do quociente partidário, da maior para a
menor' (grifei).
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Tais normas regimentais impuseram fossem consideradas as
bancadas eleitas pelos Partidos Políticos e os Blocos Parlamentares
formados em 1° de fevereiro de 2015, a saber:

1. Bloco PMDB (65 DE:lputados), PP (38 Deputados), PTB (25
Deputados), DEM (21 Deputados), PRB (21 Deputados).
SD (15 Deputados), PSC (13 Deputados), PHS (5
Deputados), PTN (4 Deputados), PMN (3 Deputados), PRP
(3 Deputados), PSDC (2 Deputados), PEN (2 Deputados),
PRTB (1 Deputado): 218 Deputados.
2. Bloco PT (69 Deputados), PSD (36 Deputados), PR (34

Deputados).

PROS

(11

Deputados).

PCdoB

(1 o

Deputados): 160 Deputados.
3. Bloco PSDB (54 Deputados), PSB (34 Deputados), PPS
( 1O Deputados). PV (8 Deputados): 106 Deputados.
4. PDT: 20 Deputados.
5. PSOL: 5 Deputados.
6. PTC: 2 Deputados.
7. PSL: 1 Deputado.

8. PTdoB: 1 Deputado.
Dividindo-se o número de membros do Partido ou Bloco
Parlamentar pelo quociente resultante da divisão do ·número de membros da
Câmara dos Deputados pelo número de membros da Comissão (513/59

=8,69),

obtiveram-se os seguintes quocientes:
1. Bloco PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN,
PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB: 218 Deputados/8,69

25,07.
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2. Bloco PT, PSQ, PR, PROS, PCdoB : 160 Deputados/8,69 =
18,40.
3. Bloco PSDB, PSB, PPS, PV: 106 Deputados/8,69 = 12,19.
4. PDT: 20 Deputados/8,69 = 2,30.
5. PSOL: 5 Deputados/8,69
6. PTC: 2 Deputados/8,69

=0,58.

= 0,23.

=O,12.
PTdoB: 1 Deputado/8,69 =0,12.

7. PSL: 1 Deputado/8,69
8.

Os inteiros dos quocientes obtidos, denominados quocientes
partidários (representativos do número de vagas na Comissão pertencentes aos
Partidos ou aos Blocos Parlamentares), foram:

1. Bloco PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS,
PTN,

PMN,

PRP,

PSDC,

PEN,

PRTB:

218

PCdoB:

160

Deputados/8,69 = 25 vagas.
2. Bloco

PT,

PSD,

Deputados/8,69

PR,

PROS,

=18 vagas.

3. Bloco PSDB, PSB, PPS, PV: 106 Deputados/8,69

= 12

vagas.
4. PDT: 20 Deputados/8,69

= 2 vagas.

5. PSOL: 5 Deputados/8,69 = O vaga .
6. PTC: 2 Deputados/8,69

=O vaga.

7. PSL: 1 Deputado/8,69 = O vaga .
8. PTdoB: 1 Deputado/8,69 = O vaga.
Distribuídas 57 (cinquenta e sete) vagas pelos critérios do caput
do art. 27 do RICO, aplicou-se o disposto no § 1° do mesmo dispositivo,
distribuindo-se as duas vagas remanescentes pela regra da proporcionalidade:

,1
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1. PSOL: fração 0,58: O + 1 = 1 vaga.
2. Bloco PT, PSD, PR, PROS, PCdoB: fração 0,40: 18 + 1 =
19 vagas.

Em seguida, procedeu-se à distribuição de vagas entre os
Partidos integrantes dos Blocos, mediante a aplicação das mesmas regras do art.
27 do RICO:

Bloco PMDB, PP, PTB, DEM, PRB , SD , PSC, PHS, PTN, PMN,
PRP, P$DC, PEN, PRTB (25 vagas: 19 vagas pela regra do caput
do art. 27 do RICO; 6 vagas pela regra do § 1o do art. 27 do RICO
-fração*):
1. PMDB (65 Deputados/8,69
2. PP (38 Deputados/8,69

= 7,47 = 8 vagas*)

=4,37 =4 vagas)

3. PTB (25 Deputados/8,69 = 2,87 ;:: 3 vagas*)
4. DEM (21 Deputados/8,69

=2,41 = 2 vagas)

5. PRB (21 Deputados/8,69

=2,41 =2 vagas)

=1,72 =2 vagas*)
PSC (13 Deputados/8,69 =1,49 =2 vagas*)
PHS (5 Deputados/8,69 =0,57 ;:: 1 vaga*)
PTN (4 Deputados/8,69;:: 0,46 = 1 vaga*)

6. SD (15 Deputados/8,69
7.
8.
9.

1O. PMN (3 Deputados/8,69 ;:: 0,34 =O vaga)
11. PRP (3 Deputados/8,69 ;:: 0,34 =O vaga)
12.PSDC (2 Deputados/8,69

=0,23 =O vaga)

13: PEN (2 Deputados/8,69 = 0,23 =O vaga)
14. PRTB (1 Deputado/8,69 ;:: O,11

12
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Bloco PT, PSD, PR, PROS, PCdoB (19 vagas: 16 vagas pela
regra do caput do art. 27 do RICO; 3 vagas pela regra do§ 1° do
art. 27 do RICO - fração*):
1. PT (69 Deputados/8,69

=7,93 =8 vagas*)

2. PSD {36 Deputados/8,69 = 4,14 = 4 vagas)
3. PR (34 Deputados/8,69

=3,91 =4 vagas*)

4. PROS (11 Deputados/8,69 =1,26 = 2 vagas*)
5. PCdoB (1 O Deputados/8,69

= 1,15 = 1 vaga)

Bloco PSDB, PSB, PPS, PV {12 vagas: 10 vagas pela regra do
caput do art. 27 do RICO; 2 vagas pela regra do§ 1° do art. 27 do

RICO- fração*):
1. PSDB (54 Deputados/8,69 = 6,21 = 6 vagas)
2. PSB (34 Deputados/8,69

=3,91 = 4 vagas*)

3. PPS (1 O Deputados/8,69 = 1,15 = 1 vaga)
4. PV (8 Deputados/8,69 =0,92 = 1 vaga*)
Atribuiu-se, então, 1 (uma) vaga aos Partidos com representantes
na Câmara dos Deputados no momento da criação dq Comissão Especial - em

-ª

de dezembro de 2015 - que não a obtiveram pelo cálculo da proporcionalidade
(PMN , PEN, PTC e PTdoB) e aos Partidos criados em 2015, os quais, por essa
razão, não foram considerados no cálculo (REDE e PMB), nos termos dos arts.
8°, § 4°, e 27, caput, do RICO.
Obteve-se, assim, a seguinte distribuição das 65 (sessenta e
cinco) vagas da Comissão Especial de lmpeachment:

:> 8 (oito): Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB e Partido dos Trabalhadores- PT.
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>-

6 (seis): Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB.

~

4 (quatro): Partido Progressista- PP, Partido da República
- PR, Partido Socialista Brasileiro - PSB e Partido Social
Democrático- PSD.

~

3 (três): Partido Trabalhista Brasileiro- PTB.

~

2 (duas): Democratas - DEM, Partido

Republicano

Brasileiro- PRB, Solidariedade- SD, Partido Social Cristão
- PSC, Partiçlo Republicano da Ordem Social - PROS e
Partido Democrático Trabalhista- PDT.
~

1 (uma): Partido Humanista da Solidariedade - PHS,
Partido Trabalhista Nacional - PTN, Partido da Mobilização
Nacional - PMN, Partido Ecológico Nacional - PEN . Partido
Comunista do Brasil - PCdoB, Partido Popular Socialista PPS, Partido Verde- PV, Partido Socialismo e LiberdadePSOL,

Partido

Trabalhista

Cristão

-

PTC,

Partido

Trabalhista do Brasil - PTdoB, Partido da Mulher Brasileira
- PMB e Rede Sustentabilidade - REDE.
Note-se que alguns partidos considerados no cálculo da
proporcionalidade não possuíam representantes na Câmara dos Deputados
quando da criação da Comissão Especial de lmpeachment (em 3 de dezembro
de 2015): Partido Republicano Progressista - PRP; Partido Social Democrata
Cristão - PSDC; Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB; Partido Social
Liberal - PSL.
Observe-se, ademais, que o respeito à regra da parte final do art.
19 da Lei n. 1.079/1950 e ao limite máximo de vagas das Comissões da Câmara
dos Deputados - 66 (sessenta e seis), nos termos do art. 25, § 2°, do RICO exigiu fossem feitos os cálculos previstos no art. 27, caput, do RICO a partir do
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número de 59 (cinquenta e nove) "membros da Comissão", o que conduziu à
fixação do número de 65 integrantes para a Comissão Especial em referência
(se fosse considerado o número de 60 membros no cálculo do art. 27, caput, do
RICO, restariam 7 Partidos não contemplados - PTN, PMN, PEN, PTC, PTdoB,
REDE e PMB -, o que resultaria em uma Comissão composta por 67 Deputados,
vedada pelo art. 25, § 2°, do RICD; por outro lado, fazendo-se o cálculo do art. 27,
caput, do RICO a partir do número de 59 membros, restam 6 Partidos não

contemplados - PMN. PEN. PTC. PTdoB, REDE e PMB -, resultando em uma
Comissão composta por 65 Deputados).

É falsa, pois, a afirmação de que teria havido "distribuiç ão
aleatória do número de vagas dos partidos políticos na composição da Comissão
Especial do lmpeachmenf' (fi. 7 - grifei).

Cumpre ressaltar. ainda (como o faz o impetrante), que a Câmara
dos Deputados esposou, na Questão de Ordem n. 238/2013 (resultante de
consulta

formulada

em 2012

pelo Senhor Deputado

Bruno Araújo), o

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade 4.430 e 4.795 e pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE na
Petição n. 1.747-93.2011.6.00.0000/DF, relativo às prerrogativas dos partidos
criados no curso da Legislatura.
Tem-se na decisão da Questão de Ofdem n. 238/2013, proferida
em 1° de fevereiro de 2013 (antes, portanto, do início da Sessão Legislativa de
2014). publicada no Diário da Câmara dos Deputados (OCO) de 6.2.2013, p. 397
a 398:
"Esta Presidência entende que as prerrogativas constitucionais do
partido político não podem ser asseguradas pela metade. Uma
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vez que o STF e o TSE reconhecem que o partido criado no curso
da Legislatura, independentemente do fato de não ter disputado
as eleições, tem direito ao fundo partidário e ao acesso gratuito à
propaganda em rádio ? TV, não há como negar-lhe pleno
funcionamento parlamentar.
Para fins de definição do quantitativo das bancadas dos partidos
recém-criados,

considera-se,

em

consonância

com

a

jurisprudência do TSE e do STF, o número de Deputados
Federais eleitos como titulares que migraram diretamente para o
novo partido no prazo de trinta dias a contar do deferimento do
registro partidário pelo Tribunal Superior Eleitoral (Consulta n.
755-35, Rei. Min. Nancy Andrighi, TSE,

e

Ação Direta de

Inconstitucionalidade n. 4.430, Rei. Min. Dias Toffoli, STF).
Alerto, por fim, que o quantitativo das bancadas dos novos
partidos,

calculado

a

partir da

fórmula

indicada

acima,

permanecerá inalterado pelo restante da Legislatura.
Posto isso, resolvo a presente questão de ordem para determinar

o recá/cu/o da proporcionalidade partidária para fins da
definição da composição das Comissões da

Câmara dos

Deputados, inclusive da Mesa Diretora, com a inclusão das
bancadas do Partido Social Democrático (PSD) e do Partido
Ecológico Nacional (PEN), com efeitos a partir da Sessão

Legislativa de 2013" (grifei}.
Depreende-se que, ao aludir a essa decisão, o impetrante deixou
de observar o que não lhe convinha, a saber, a data a partir da qual seriam
consideradas as bancadas dos novos partidos na distribuição das vagas das
diversas Comissões: o início da sessão legislativa seguinte ao registro do
Partido no TSE, para os Partidos registrados após a publicação da ata do
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julgamento conjunto das ADis 4.430 e 4.795, ocorrida no DJe de 3.8.2012; início
da Sessão Legislativa de 2013, para os partidos registrados antes de 3.8.2012.
Foi assim em relação ao PSD e ao PEN, registrados no TSE em
27.9.2011 e 19.6.2012, respectivamente: suas bancadas foram computadas para
efeito de distribuição das vagas das Comissões a partir da Sessão Legislativa de
2013.

De igual modo se procedeu em relação ao SD e ao PROS, ambos
registrados no TSE em 24.9.2013: as respectivas bancadas foram consideras na
composição das Comissões a partir da Sessão Legislativa de 2014 (vide decisão
anexa, proferida na Consulta formulada pelo Senhor Deputado Givaldo Carimbão,
publicada no DCD de 7.11 .2013, p. 52720 a 52721 ).

Na mesma linha, as bancadas da REDE. partido registrado no
TSE em 23.9.2015, e do PMB, registrado no TSE em 29.9.2015, serão
consideradas na composição das Comissões a partir da Sessão Legislativa de
2016.

Ora, as decisões normativas proferidas na Questão de Ordem n.
238/2013 e na supramencionada Consulta - que traduziram uma mitigação da
regra dos arts. 8°, § 4°, e 27, caput, do RICO - eram de conhecimento
inequívoco

d~

todos os atores do processo politico no âmbito da Câmara

dos Deputados , os quais possuíam legítima expectativa de seu cumprimento.
Todos - inclusive os Deputados do PMB - conheciam a regra
aplicável à espécie: novos partidos somente são considerados para efeito de
composição das Comissões a partir da Sessão Legislativa seguinte ao seu
registro no TSE.
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O que quer o impetrante é, pois, a alteração da regra do jogo
após seu início - mudança casuística em prol de seu exclusivo interesse -,
o que traduziria flagrante violação aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica.

Registre-se, a propósito, que, ao praticar o ato impugnado, a
Câmara dos Deputados outra coisa não fez que seguir, à risca, o
entendimento firmado por esse Supremo Tribunal quando do recente
julgamento da ADPF 378 , o que evidencia, a mais não poder, a fragilidade da
pretensão deduzida pelo impetrante.

Extrai-se do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na
ADPF 378:

"Não há dúvida de que o STF, em 1992, validou a intepretação
ora postulada nesta ADPF, no sentido de caber ao Senado
instaurar ou não o processo de impeachment contra o Presidente
da

República,

previamente

autorizado

pela

Câmara.

A

reafirm[Jção desse entendimento constitui valor em si
mesmo: promove a segurança jurídica, conferindo estabilidade
e isonomia à prestação jurisdicional. Não é possível, portanto,
que o Tribunal simplesmente adote, na presente ação, orientação
diversa da que manifestou em 1992, sem sequer prestar
deferência às decisões que havia tomado.
(...)

E, em terceiro e último lugar, é possível afirmar que a delimitação
dos papéis da Câmara e do Senado tal como aqui proponho

se

fundamenta em uma lógica ainda mais ampla de segurança
jurídica, a traduzir a necessária manutenção das regras do
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jogo democrático. Afinal, o que está em xeque é mais do que a

mera

coerência da própria

Corte

com

fundamentos

não

vinculantes que expôs no passado; ou mesmo a isonomia entre
seus jurisdicionados. Discute-se a manutenção daquilo que se

reconheceu em

1992 serem as regras processuais para

impeachment do Presidente da República, com ampla aceitação
institucional e social.

(. ..)
Pode-se dizer, assim, que, as decisões do STF tomadas à época,
em especial as que resultaram no ato do Senado sobre o rito de
impeachment, foram, em alguma medida, incorporadas ao
ordenamento brasileiro, passando a compor, juntamente com a
Lei n. 1.079/1950, as balizas mínimas para desenvolvimento do
processo de impedimento de Presidente da República. Alterar
tais decisões, ainda mais em aspecto tão central quanto o

referente aos papéis das Casas Legislativas, representaria uma
ruptura normativa significativa, que, por isso mesmo deveria

observar, ao menos, a garantia da não retroatividade, não se
aplicando, portanto, ao pedido de impeachment atualmente em
curso" (grifei).

Por todas as razões expostas, a Câmara dos Deputados pugna:
a) pelo não conhecimento da presente ação; b) caso conhecida, pelo

indeferimento da medida liminar e pela não concessão da ordem.

~D~A
Presiden \
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Trata-se de Consulta formulada pelo Senhor Deputado
Giva ldo Carimbão, Lider do Partido Republicano da Ordem Social
(PROS). Indaga o nobre Líder "sobre a interpretação do art. 58, § 1°,
da Constituição Federal e do art. 8°, § 4°, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que tratam das vagas destinadas a cada
partido ou bloco parlamentar na composição da Mesa e das
Comissões". Perquire, ainda, "como será a definição da representação
proporciona l dos partidos ou dos blocos parlamentares na constituição
das Mesas e de cada Comissão, depois da criação dos novos partidos
PROS e Solidariedade".
É o breve relatório.
Decido.
Como sabido, na Questão de Ordem n. 238/2013,
levantada pelo nobre Líder Bruno Araújo, resolveu-se determinar o
recálculo da proporcionalidade partidária para fins da definição da
composição das comissões da Câmara dos Deputados, inclusive da
Mesa Diretora, com a inclusão das bancadas do Partido Social
Democrático (PSD) e do Partido Ecológico Nacional (PEN) - até então
as únicas criadas durante a 54° Legislatura -, com efeitos a partir da
Sessão Legislativa de 2013.
Naquela ocasião, assentou-se que as prerrogativas
constitucionais do partido político não poderiam ser asseguradas pela
metade. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal- STF e o Tribuna i
Superior Eleitoral - TSE, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade
n. 4.795 e 4.430 e na Petição n. 1.747-93.2011.6.00.0000/DF.
respectivamente, reconheceram que partido criado no curso da
Legislatura, independentemente do fato de não ter disputado as
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eleições. teria acesso à propaganda eleitoral gratuita e direito à
participação no Fundo Partidário, não havería como negar-lhe pleno
funcionamento parlamentar.
Dessa forma. resolveu-se, na oportunidade, considerar,
para fins de definição do quantitativo das bancadas dos partidos
recém-criados e em consonância com a jurisprudência do TSE e do
STF, o número de Deputados Federais eleitos como titulares que
migraram diretamente para o novo partido no prazo de trinta dias a
contar do deferimento do registro partidário pelo TSE (Consulta n.
755-35, Rei. Min. Nancy Andrighi, TSE, e Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.430, Rei. Min. Dias Toffoli, STF), com a
advertência de que o quantitativo das bancadas dos novos partidos,
calculado a partir dessa fórmu la. permaneceria inalterado pelo
restante da Legislatura.
Feitos esses esclarecimentos, informo que o mesmo
entendimento continuará a prevalecer, com a ressalva de que o
recálculo a ser procedido na forma acima descrita não se aplicará
para fins de constituição da Mesa Dire1ora, cujos membros já foram
regularmente eleitos para o segundo biênio da presente Legislatura.
Posto isso, resolvo a Consulta formulada pelo Deputado
Givaldo
Carimbão
para
determinar
o
recálculo
da
proporcionalidade partidária para fins da definição da composição
das Comissões da Câmara dos Deputados, à exceção da Mesa
Diretora, com a inclusão das bancadas do Partido Solidariedade
(SDD) e do Partido Republicano da Ordem Social {PROS), com
efeitos a partir da Sessão Legislativa Ordinária de 2014.
Publique -se. Oficie-se.
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PRESIDÊNCIA/SGM
Informações prestadas pela Câmara dos Deputados no Mandado de
Segurança n. 33.931 , impetrado pelo Partido da Mulher Brasileira, em
curso no Supremo Tribunal Federal. Controvérsia relativa à composição
da Comissão Especial destinada a analisar a Denúncia por Crime de
Responsabilidade n. 1/2015, de autoria do Senhor Hélio Bicudo e outros.
Em 15/02/2016.
Junte-se aos autos da OCR n. 1/2015. Publique-se.

EDUARDO~
Presidente

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ~ll l l l l l l l l l l l l l l l
Documento : 69103 - 1
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SECRETAR IA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 13

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, em
Brasflia, Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara
dos Deputados, certifico, para os devidos fins, que este volume de número 13
(treze), com folhas numeradas de 4163 a 4500, pertencente à Denúncia por
Crime de Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,
Miguel
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015

Volume 14

AUTUAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, em
Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara
dos Deputados, autuo os documentos que se seguem, referentes à Denúncia por
Crime de Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira Bicudo,
Miguel

reale

Júnior e

Janaína

Conceição

Paschoal, em

desfavor da

Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Vana Roussef, em
n ~ro

13.

E,

para

constar,

eu,

.... ................................... , Sílvio Avelino da Silva,
vro e subscrevo a presente autuação.
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CAMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO PRESIDENTE
Protocolo:
2015/149280
Data e Hora: 14/12/2015-16:29
Interessado: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Iniciativa:
unto: Ofício MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA

Ofício n° 2932712015

Medida Cautelar Em Mandado de Segurança n° 33921
IMPTE.(S)
ADV. (AIS)
IMPDO.(AIS)
PROC.(AIS)(ES)

: LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA E OUTRO(AIS )
: JONATAS MORETH MARIANO
: PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

(Seção de Processos Diversos)

Senhor Presidente,

~

A fim de Instruir o processo em epigrafe, solicito informações. no prazo de~O
dias, sobre o alegado na petição inicial e demais documentos, cujas cópias seguijn
gravadas em mfdia CO (inciso I do art. 7° da Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009).

3
:r>

Apresento o testemunho de apreço e consideração.
Ministro Gilmar Mendes
Relator(a)
Documento assinado digitalmente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

em..i-A

' Jêi

,à a.JS.

De ordem, ao Senhor Secretário-Geral.

Documento assinado digi talmente conforme MP n' 2.200· 212001 de 24/08/2001, que Institui a Infraes trutura de Chaves Publicas Brasileira ·ICP·Brasll. O
documento pode ser acessado no endereço eletronleo http://www.stf.jus.brlportallaulenlicacaol sob o numero 9957474,
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MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 33.921 DISTRITO
F EDERAL
R ELATOR

:MIN. G TLMAR MENDES

lMPTE.(S)

: LUlZ PAutO TEIXEIRA FERREIRA E 0UTRO{A/S)

ADv.(Ais)

:JONATAS MORETH MARIANO

Ü>'IPDO.(A!S)

: PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

P ROC.(A/S )(ES)

: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: Trata-se de mandado de segmança, com pedido liminar,
impetrado por Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Paulo Roberto Severo
Pimenta e Wadih Nemer Damous Filho contra ato do Presidente da
Câmara dos Deputados, consubstanciado no recebimento da denúncia
por crime de responsabilidade contra a Presidente da República em 2 de
dezembro de 2015.
Alegam os impetrantes, todos deputados federais, possuírem direito
liquido e certo a adequada condução e processamento do procedimento
de impeachment. Aduzem que a autoridade apontada como coatora estruia
a violar esse direito ao utilizar o recebimento da denúncia contra a
Presidente da República como forma de retaliar o Partido ao qual ela
pertence, ''wjos deputados manifestaram sua intenção de votar a favor da
instauração de processo ético, em que se apuram desvios e quebra de decoro por
ele praticados".
Sustentam que o ato coator está maculado por desvio de poder ou de
finalidade, uma vez que a autoridade coatora se utilizou "da gravíssima
competência de admitir n instauração de processo de impeachment como
instrumento pnrn impedir n apuração de seus desvios éticos, chantagem·
adversários ou promover vingança política". Inferem que o Presidente da
Câmara dos Deputados agiu em defesa de seu interesse pessoal, qual seja,
evitar sua própria cassação. Juntam atas de sessões da Câmara e notícias
de jornal com a intenção de comprovar que a autoridade coatora
preparou o recebimento da denúncia ao aprovar as chamadas "pautasbomba", articular com a oposição o aditamento dos pedidos de
impeachment e construír o procedimento de recebimento da denúncia
contra a Presidente da República por crime de responsabilidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/0812001. que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP-8rasll. O
documento pode ser aeassado no endereço eletrõnlco llttp:Jiwww.stf.jus.br/ponaVautenlleacao/ sob o número 9950632
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Requerem, em síntese, a concessão de medida liminar para
suspender a decisão da autoridade coatora que recebeu a denúncia de
crime de responsabilidade contra a Presidente da República, bem como
"determinar à autoridade coatora que se abstenha de receber, analisar ou decidir

qualquer dem1ncin ou recurso contra indeferimento de denúncia de crime de
responsabilidade contra a Presidente da República". No mérito, requerem a
concessão da segurança por infringência ao art. 19 da Lei 1.079, de 1950, e
ao art. 218, § 111, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, bem
como ao art. 37 da Constituição Federal, para que sejam anulados todos
os atos praticados pelo Presidente da Câmara dos Deputados que
importem na deflagração de processo de impeachment em face da
Presidente da República Dilma Rousseff.
Este mandado de segurança foi impetrado às 15h59 e distribuido às
16h19 a esta relataria na data de hoje (3.12.2015). Pouco mais de wna hora
depois da distribtúção, às 17h23, os impetrantes peticionaram requerendo
a desistência da tramitação deste feito.
Decido.
Insta salientar que os impetrantes sequer disfarçam a tentativa de
btular o princípio do juiz natural (art. 5°, inciso Lill, da CF) e as regras
atinentes à competência (arts. 87, 253, incisos I e II, do CPC c/c art. 69,
caput, do RISTF), em atitude flagrantemente ilegal, com a desistência
imediatamente posterior à ciência do relator a quem foi distribuída esta
demanda.
A toda evidência, tal atitude configura-se como clara fraude à
distribuição processual e constitui ato temerário e ofensivo (art. 17, V,
CPC) não a essa relataria, mas ao Poder Judiciário.
Ninguém pode escolher seu juiz de acordo com sua conveniência,
razão pela qual tal prática deve ser combatida severamente por esta
Corte, de acordo com os preceitos legais pertinentes.
Ademais, verifica-se que o causídico não tem poderes específicos
para desistir da presente demanda, indispensáveis segundo o art. 38 do

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200·212001 de 24/08/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ·ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço elelrõníco hllp:l/www.slf.jus.br/portaVautenllcacao/ sob o numero 9950632.
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CPC:
"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO POR
INEXISTIR NOS AUTOS PROCURAÇÃO COM PODERES
ESPECIAIS: ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO QVIL. 2.
CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE DE ATO
CONCESSIVO DE APOSENTADORIA: ll\lAPUCABILIDADE
DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999.
PRECEDENTES. SEGURAJ'\IÇA DENEGADA." (MS 28107,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado
em 25/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÓNICO DJe-232 DIVULG 0612-2011 PUBUC 07-12-2011)

Assim, indefiro a homologação do pedido de desistência, sem
prejuízo de oporhmamente encaminhar a análise do pedido de
desistência em questão de ordem ao Plenário desta Corte, por entender a
ocorrência de abuso de direito.
Transcreva-se o art. 72, inciso ill, da Lei n11 12.016/09, in verbis:
"Art. 7Q Ao despachar a iniàal, o juiz ordenará:
(...)

m - que

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado
puder resu ltar a ineficácia da medida, caso seja finalmente
deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança
ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica".

É necessária a conjugação dos dois requisitos: ftmdamento relevante
ifumus bani juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar
ineficácia da medida, caso seja apenas concedida a segurança ao final da
tramitação do writ constitucional (periculum in mora).
Em breve juízo cautelar, verifica-se a ausência da plausibilidade
jurídica (fumus bani juris), uma vez que a atuação do Presidente da
3
Documenlo assinado digitalmente conforme MP n' 2.200·212001 de 24108/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP·BraSll. O
do<:umento pode ser acessado no endereço elelrOnico hnp;//Www.slt.jus.br/portaVaulentlcacaol sob a numero 9950632.
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Câmara dos Deputados confere apenas contornos de condição de
procedibilidade formal, envolvendo o recebimento da denúncia, sem
conferir qualquer juízo de mérito sobre a questão.
Gtem-se os arts. 14 a 19 da Lei n° 1.079/50, a saber:
"Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o
Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de
responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados.
Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o
denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado
definitivamente o cargo.
Art. 16. A denúncia assinada pelo denunciante e com a
firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que
a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de
apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser
encontrados, nos crimes de que haja prova testemunhal, a
denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de
cinco no mínimo.
Art. 17. No processo de crime de responsabilidade, servirá
de escrivão um funcionário da Secretaria da Câmara dos
Deputados, ou do Senado, conforme se achar o mesmo em uma
ou outra casa do Congresso Nacional.
Art. 18. As testemunhas arroladas no processo deverão
comparecer para prestar o seu depoimento, e a Mesa da
Câmara dos Deputados ou do Senado por ordem de quem
serão notificadas, tomará as providências legais que se
tornarem necessárias legais que se tornarem necessárias para
compeli-las a obediência.
Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da
sessão seguinte e despad1ada a uma comissão especial eleita, da
qual participem, observada a respectiva proporção,
representantes de todos os partidos para opinar sobre a
mes1na."

Ou seja, trata-se de análise acerca do cumprimento dos requisitos
formais de prosseguimento da denúncia, inexistindo juizo de certeza
4
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-212001 de 24/0812001 , que Institui a Infraestrutura de Chaves PUblicas Brasileira • ICP·Brasll O
documento pode ser aces~X~do no endereço eletrOnlco http://www.stf.jus.brlportallautenllcacao/ sob o número 9950632.
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quanto aos fatos e as consequências que culminaram com o pedido
contido na peça inicial (impedimento da Presidente da República).
Ressalte-se que eventuais interesses político-partidários divergentes
da autoridade apontada como coatora em face da Presidente da
República, que poderiam revelar, inclusive, a existência de inimizade, não
significariam a violação das garantias decorrentes da organização e
procedimento do processo vindouro, iniciado com o ato ora atacado.
Esta Corte, quando da apreciação do mandado de segurança
impetrado pelo então Presidente da República, Collor de Melo, assentou
que o processo de impeachment investe o Congresso Nacional de uma
função "judicialiforme", nos seguintes termos:
"CONSTITUOONAL. 'IMPEACHMENT': NA ORDEM
JURÍDICA AMERICANA E NA ORDEM JURÍDICA
BRASILEIRA. O "IMPEAOfMENT' E O "DUE PROCESS OF

LAW". IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE SENADORES.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Constituição
Federal, art. 51, I; art. 52, I, paragrafo único; artigo 85, parag.
único; art. 86, PAR. 1., II, PAR. 2.; Lei n. 1.079, de 1.950, artigo
36; artigo 58; artigo 63. I. - O "impeachment", no sistema
constitucional norte-americano, tem feição politica, com a
finalidade de destituir o Presidente, o Vice-Presidente e
funcionários civis, inclusive juízes, dos seus cargos, certo que o
fato embasador da acusação capaz de desencadeá-lo não
necessita estar tipificado na lei. A acusação poderá
compreender traição, suborno ou outros crimes e delitos
('treason, bribery, or other hlgh crimes and misdemesnors.').
Constituição americana, Seção IV do artigo ll. Se o fato que deu
causa ao "impeachment" constitui, também, crime definido na
lei penal, o acusado respondera criminalmente perante a
jurisdição ordinária. Constituição americana, artigo I, Seção m,
item 7. II. - O "impeachment" no Brasil republicano: a adoção do
modelo americano na Constituição Federal de 1891,
estabelecendo-se,
entretanto,
que
os
crimes
de
responsabilidade, motivadores do "impeachment", seriam

5
Oocumento assinado d~gila)mente conforme MP n• 2.200-212001 de 24108/2001. que Institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira ·ICP·Brasil. O
docume nto pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.brlportaVautentlcacao/ sob o numero 9950632.
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definidos em lei, o que também deveria ocorrer relativamente a
acusação, o processo e o julgamento. Sua limitação ao
Presidente da Republica, aos Ministros de Estado e Ministros
do Supremo Tribunal Federal. CF/1891, artigos 53, parág. único,
54, 33 e PARAGRAFOS, 29, 52 e PARA GRAFOS, 57, PAR. 2.. III.
-O "impeachment" na Constituição de 1988, no que concerne ao
Presidente da Republica: autorizada pela Câmara dos
Deputados, por dois terços de seus membros, a instauração do
processo (C.F., art. 51, I), ou admitida a acusação (C.F., art. 86}, o
Senado Federal processara e julgara o Presidente da Repubüca
nos crimes de responsabilidade. E dizer: o "impeachment" do
Presidente da Republica será processado e julgado pelo Senado
Federal. O Senado e não mais a Câmara dos Deputados
formulara a acusação Uuízo de pronuncia) e proferira o
julgamento. C.F./88, artigo 51, I; art. 52; artigo 86, PAR. 1., ri,
PAR.2., (MS no 21.564-DF). A lei estabelecera as normas DE
processo e julgamento. C.F., art. 85, par. único. Essas normas
ESTAO na Lei n. 1.079, de 1.950, que foi recepcionada, em
grande PARTE, pela CF/88 (MS n. 21.564-DF). IV. - o
' impeachment' e o 'due process of law': a aplicabilidade deste
no processo de 'impeachment', observadas as disposições
especificas inscritas na Constituição e na lei e a natureza do
processo, ou o cunho político do Juízo. C.F., art. 85, parag.
único. Lei n. 1.079, de 1950, recepcionada, em grande parte, pela
CF/88 (MS n. 21.564-DF). V. - Alegação de cerceamento de
defesa em razão de não ter sido inquirida testemunha arrolada.
Inocorrência, dado que a testemunha acabou sendo ouvida e o
seu depoimento pode ser utilizado por ocas•ao da
contrariedade ao libelo. Lei N. 1079/50, art. 58. Alegação no
sentido de que fo ram postas nos autos milhares de contas
telefônicas, as vésperas do prazo final da defesa, o que exigiria
grande esforço para a sua analise. Os fatos, no particular, não se
apresentam incontroversos, na medida em que não seria
possível a verificação do grau de dificuldade para exame de
documentos por parte da defesa no tempo que dispôs. VI. Impedimento e suspeicão de Sen adores: inocorrência. O

6
Oocumen10 assinado dig1!aimente conforme MP n• 2.200-212001 de 2410812001 , que insutul a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ·ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrOnk:o hhp:/IWww.slf.jus.br/postaVautentlcacao/ sob o numero 9950632.
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Senado. posto investido da função de julgar o Presidente da
Republica, não se transforma, as inteiras, num tribunal
judiciário submetido as rígidas regras a que estão sujeitos os
órgãos do Poder Judiciário, ja que o Senado e um órgão
político. Quando a Câmara Legislativa - o Senado Federal - se
investe de "funcão judicíaüJomle", a finl de processar e julgar
a acusacão, ela se submete, e certo, a regras jurídicas, regras,
entretanto. proprias, que o legislador previamente fixou e que
compoem o processo político-penal. Regras de impedimento:
artigo 36 da lei n. 1.079, de 1.950. Impossibilidade de
aplicacão subsidiaria, no ponto, dos motivos de impedimento
e suspeicão do Cod. de Processo Penal, art. 252. Intemretacão
do artigo 36 en1 consonância com o artigo 63, ambos da Lei
1.079/50. Impossibilidade de emprestar-se interpretação
extensiva ou compreensiva ao art. 36. para fazer
compreendido, nas suas alíneas "a" e "b", o alegado
impedimento dos Senadores. VII. - Ma ndado de Segurança
indefe rido. (MS 21623, Pleno, Rei. Min. Carlos Velloso, j .
17.12.1992 e p. 28.5.1993) -Grifo nosso.

Observando detidamen te o ato apontado como coator, configura-se
daro que houve apenas análise formal pelo Chefe da Câmara dos
Deputados, devidamente fundamentada, no exerácío do seu mister
constitucionaL
A garantia do devido processo legal, no processo de impeachment,
está na observância das garantias institucionais politico-jLi rídicas que
emergem a partir daí, quais sejam: prazo para defesa, análise pela
comissão especial, quómm qualificado para autorização de instauração
do processo (2/3 dos membros da Câmara dos Deputados), processo e
julgamen to pelo Senado Federal, sob a presidência do Ministro
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Considero oportuno relembrar as lições do saudoso Min. Paulo
Brossard, que, em obra clássica sobre o tema, assevera:
"169. Na s ua ins tauração, na sua condução e na sua

7
Documento assinado dlgllalmente conforme MP n' 2.200·212001 de 24108/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ·ICP-Brasll. O
documento pode ser acessado no endereço eletrOnlco http://www.stf.jus.br/portal/autentlC3cao/ sob o numero 9950632.
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conclusão; o impeachment terá inspiração política, motivação
política, estímulos políticos. Políticos serão os resultados
perseguidos. É natural que seja assim; dificilmente assim não
será_ Contudo, isto não quer dizer que o impeaclzment seja
inteiramente d.iscric:ionário e que o seu desenvolvimento se
processe ao inteiro sabor de uma e outra casa do Congresso,
tanto é certo que, uma vez instaurado, deve desdobrar-se
segundo a lei, que minuciosamente o disciplina. Em g losa ao
Regimento do Senado norte-americano, Thomas Jefferson, que
o presidiu, escreveu que, em matéria de impeac/zment, a decisão
senatória 'must be secundum, non ultra legem'. E não só a
sentença, mas o processo todo, no que cliz respeito a suas fases
e formalidades.
170. A autoridade do Congresso em matéria de
iznpeachment é terminante, não porque o processo seja 'questão
exclusivamente política', no sentido jurídico, mas porque a
Constituiçào reservou ao Congresso a competência originária e
final para conhecer e ju lgar, de modo incontrastável e
derradeiro, tudo quanto d iga à responsabilidade política do
Presidente da República". (BROSSARD, Paulo de Souza Pinto.
O !mpeachment. 3~ ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 182-183).
Grifo nosso.
Ante o exposto, indefiro a homologação da desistência e o pedido
liminar, nos termos do art. 7'4 da Lei n 11 12.016/09.
Oficie-se ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
para examinar a eventual responsabilidade disciplinar por ato atentatório
à dignidade da Justiça .
Notifique-se a autoridade coatora, para que preste as informações no
prazo legal.
Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, nos termos do
art. 7'4, inciso II, da Lei n. 12.016/2009.

8
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-212001 de 24/0812001 , que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -!CP-Brasil O
documento pode ser acessado no endereço eletrOnico http:llwww.slf.jus.brlpor1aUautenlicacao/ sob o número 9950632.
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Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 3 de dezembro de 2015.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente

9
Documento assmado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/0812001 , que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrOnico hnp:llwww.slf.jus.br/portaVautenticaeaol sob o nómero 9950632.
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Of. n. iOJ /2016/SGM/P

Brasília, 1q de F<=~ttE!Ke• w de 2016.
Supremo Tribunal Federal
A Sua Excelência o Senhor
Ministro GILMAR MENDES
Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes
70175-900 - Brasília/DF

Referente:

01/02/2016 17:20 0002540
11111111111111111111111111111111 111111111111111 111111111111111111

Medida Cautelar em Mandado de Segurança n. 33921.

Informações da Câmara dos Deputados.

Senhor Ministro,

Apresto-me a encaminhar a Vossa Excelência informações da
Presi dência da Câmara dos Deputados destinadas à instrução e ao julgamento do
Mandado de Segurança n. 33921, impetrado pelos Senhores Deputados Federais
Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Paulo Roberto Severo Pimenta e Wadih Nemer
Damous Filho, contra o ato de recebimento da denúncia por crime de
responsabilidade

contra a Presidente da República,

praticado por esta

Presidência em 2 de dezembro de 2015.

Aduzem os impetrantes que o "Presidente da Câmara [dos]

Depwudos [ teria recebido] denúncia de impeachment contra a Presidente da
República com o propósito de retaliar o Partido a que pertence a mandatária. cujos
deputados man(.fesraram sua imenção de vorar a favor da insrcwraçào de processo

24.579/JUN/13\
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ético, em que se apuram desvios e quebra de decoro por ele praticados". Nesse
sentido, sustentam que o ato estaria maculado por desvio de finalidade.

Argumentam, ainda, que esta Presidência estaria se usando do
processo de impeachment como "instrumento para impedir a apuração de seus
desvios éticos".

Requerem, assim, em relação ao mérito, "a concessão da
segurança por infringência aos arts. 19 da Lei n° 1.079, de 1950, e do art. 218, §
1°, do Regimento Interno da Câmara, bem como do artigo 37 da Constituição
Federal, para que sejam anulados todos os atos praticados pelo Presidente da
Câmara

dos Deputados q(.le importem na deflagração de processo de

impeachment em face da Presidente da República, remetendo-se tal função a seu
substituto legar.

Completamente descabidas as alegações dos impetrantes,
razão pela qual não merecem prosperar.
Inicialmente, aponta-se que o fato de o Presidente da Câmara dos
Deputados responder a representação pelo suposto cometimento de ato
atentatório ao decoro parlamentar no âmbito do Conselho de Ética desta Casa
não o inabilita a receber denúncia em desfavor da Senhora Presidente da
República. como recentemente reconheceu essa Suprema Corte, no julgamento
da ADPF n. 378, em 17 de dezembro de 2015.
Na ocasião, alegavam os autores que:
No tocante ao procedimento já recebido pelo Presidente da
Câmara dos Deputados. verifica-se que a ausência de
imparcialidade é objetivamente aferfvel. O Presidente da Câmara
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de Deputados é alvo de representação pelo cometimento de falta
ética no âmbito da Comissão de ética da Câmara dos Deputados,
o que pode conduzir à perda do seu mandato. E o recebimento da
representação, com a instauração do processo, resultaria de
decisão colegiada da qual participariam deputados integrantes do
parlido da Presidente da República. Institui-se, por isso, um
contexto de suspeição objetivamente aferível, que inabilita o
Presidente da Câmara para tomar a decisão de receber o
processo de lmpeachment. Assevere-se, ainda, que a suspeição
do Presidente da Câmara, na hipótese, não resulta de
divergências ideológicas ou partidárias, mas de um conflito de
interesses instaurado e amplamente reconhecido pela esfera
pública nacional. [Assim, requer-se seja] realizada interpretação
conforme do art. 19 da Lei n. 1.079150, com efeitos ex tunc alcançando processos em andamento -, para fixar a interpretação
segundo a qual o Presidente da Câmara dos Deputados apenas
pode praticar o ato de recebimento da acusação contra a
Presidente da República se não incidir em qualquer das hipóteses
de impedimento ou suspeição. esta última objetivamente aferível
pela presença de conflito concreto de interesses.

Todavia, ao enfrentar a matéria, seguiu o Pleno a posição do
eminente Ministro Edson Fachin, Relator da ADPF n. 378, que acertadamente
concluiu que esta Presidência não se encontrava em situação de impedimento,
proferindo voto no seguinte sentido:

7.4. O Princípio da Imparcialidade e a responsabilização
jurídicop olítica:
Examino agora a questão da parcialidade alegada em relação ao
Presidente da Cámara em tela. Em processos norteados pelo
convencimento ;urídico. a imparcialidade do Juiz constitui
desdobramento lógico da cláusula do devido processo legal.
Nas palavras de Pedro Aragoneses Alonso, chega a ser
considerado um "principio supremo do processo". (LOPES JR,
Aury. Direito processual penal, g• ed, São Paulo: Saraiva. 2012. p.
187).
Com efeito, não se imagina que seja possível alcançar uma ordem
jurídica justa percorrendo-se uma travessia demarcada por um
ambiente em que o destinatário das provas produzidas já possui
juízo de mérito pré-concebido. A parcialidade, nessa ótica,
também se materializa pela subversão das fases processuais,
antecipando-se a valoração à produção da prova. Não se ignora,

de,.arle, a "'levano:a do /n"ltuto, de eplkaç5o vomlonadaf
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ao sistema judiciário, visto que essas consideracões não
podem ser simplesmente transportadas ao plano de
processos político-jurídicos. Primeiro, pelo fato de que, por
opcão constitucional, determinadas infrações sujeitam-se a
processamento e a julgamento em território político, em que
os atores ocupam seus postos com supedâneo em prévias
agendas e escolhas dessa natureza. Sendo assim. soa natural
que a maioria dos agentes políticos ou figuram como
adversários do Presidente da República ou comungam de
suas compreensões ideológico-políticas. Esses entraves de
ordem política são da essência de um julgamento de jaez
jurfdico-político. Escolha que, repita-se, decorre da própria
Constituição.
A propósito, essa compreensão, se levada a extremo, poderia
conduzir à inexistência de agentes políticos aptos a proferir
julgamento. Por exemplo, as inclinações de agentes governistas e
oposicionistas, mormente na hipótese de manifestações públicas,
dando conta da predisposição decisória, induziriam ao
reconhecimento da parcialidade? Como exigir, num j ulgamento
de conteúdo também político, impessoalidade, por exemplo,
das lideranças do governo e da oposicão?
Com efeito, o nível de imparcialidade aduzido no petitório
Inicial não se coaduna com a extensão pública das
discussões valorativas e deliberações dos parlamentares. E
preciso que se reconheça que, embora guardem algumas
semelhanças, processos jurídicos e político-jurídicos resolvem-se
em palcos distintos e seguem lógicas próprias.
Não bastasse, cumpre assinalar que a imparcialidade pressupõe
que o julgamento seja implementado por agente que não seja
parte ou que não detenha interesse típico de parte. Em outras
palavras, a imparcialidade está ancorada em processos cujas
modelo
de
pura
controvérsias
submetem-se
a um
heterocomposição.
Assim, "a imparcialidade corresponde exatamente a essa posição
de terceiro que o Estado ocupa no processo, por meio do juiz,
atuando como órgão supra ordenado ás partes ativa e passiva.''
(LOPES JR, Aury. Direito processual penal, ga ed, São Paulo:
Saraiva, 2012. p. 187). Nota-se, portanto. que, no âmbito
sancionador. a imparcialidade encontra-se intimamente ligada
ao sistema acusatório, em que as funções de acusar e julgar
não se concentram. Nesse cenário, o Juiz imparcial deve
estar sujeito apenas à lei. Essa lógica. entretanto, não se
transmite ao processo jurídico-político, na medida em que os
julgadores, além de sujeitos à lei, também atendem a
interesses externos, inclusive de seus representados. Vale
dizer, a carga política da decisão decorre, em última análise, da
funç•o
dos parl•mentams. inaptic8,et aos Jutzes.

"'P"""'"''"".
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A esse respeito: "A sujeição somente à lei, por ser premissa
substancial da dedução judiciária e juntamente única fonte de
legitimação política, exprime por isso a colocação institucional do
juiz. (.. .) Ao mesmo tempo ele não deve ser um sujeito
"representativo·; não devendo nenhum interesse ou desejo- nem
mesmo da maioria ou da totalidade dos cidadãos - condicionar
seu julgamento que está unicamente em tutela dos direitos
subjetivos lesados: como se viu no parágrafo 37, contrariamente
aos poderes executivo e legislativo que são poderes da maioria, o
juiz julga em nome do povo, mas não da maioria, em tutela das
liberdades também das minorias." (FERRAJOLI, Luigi. Direito e
Razão: teoria do garantismo penal. 3 ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. p. 534, grifei).
Ademais, os Juízes gozam de prerrogativas funcionais
independência,
como a
direcionadas à garantia da
inamovibilidade, a vitaliciedade e a irredutibilidade de subsídio
(art. 95 CRFB/88). Essa independência existe para. entre outras
razões, produzir as condições materiais indispensáveis ao
julgamento imparcial. Já os parlamentares são regidos por lógica
diversa, pois exercem mandato com termo final estabelecido e
cuja renovação desafia a aprovação nas umas. Outrossim, a
independência do parlamentar deve ser exercida com observância
da Constituição e de forma correspondente aos anseios dos
representados. Sendo assim, ao contrário do que ocorre no
âmbito judicial, a imparcialidade não constitui característica
marcante do Parlamento. Diante disso, exigir aplícacão fria
das regras de julgamento significaria, em verdade, converter
o julgamento jurídico-político em exclusivamente jurídico. o
que não se coaduna com a intencão constitucional. A
Constituição pretendeu que o julgador estivesse sujeito à lei e a
interesses políticos, de modo que a subtração dessa perspectiva
implicaria violação ao Principio Democrático. Ademais, a Lei
1.079150 prevê, no âmbito do Senado, a composição de Comissão
Acusadora. Isso conduz ao resultado de que ao menos uma
parcela do Senado Federal agirá, concomitantemente, como
acusador e julgador. Se esse aparente paradoxo não contamina o
julgamento, ato de maior conteúdo decisório em todo o percorrer
do impeachment, eventual parcialidade, com maior razão, não
afetará o mero juízo preambular da admissibilidade da
denúncia. der1agrado com fins de proporcionar que o tema seja
discutido em nível colegiado para que se defina se é o caso de
em
Plenário acerca
da
autorização de
deliberação
processamento. Portanto, as causas de impedimentos e
suspeição não se compatibilizam com o processo jurídico-po/ftico,
bem como não há subsidiariedade na produção de provas
propostas por parlamentares, razão pela qual indefiro os pedidos
cautelares "}"e "k': (grifei).
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Por igual razão, não hâ que se falar na existência de desvio de
fina lidade. Ora, o ato de recebimento da denúncia ajustou-se aos requisitos dos
arts. 14 e 16 da Lei n. 1.079/1950, segundo os quais:

Art. 14. Ê permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da
República ou Ministro de Estado. por crime de responsabilidade,
perante a Câmara dos Deputados.
Art. 16. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma
reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a
comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentálos, com a indicação do local onde possam ser encontrados. nos
crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o
rol das testemunhas, em número de cinco no mínimo.

É direito de qualquer cidadão denunciar o P residente da
República. Ao fazê-lo, não pode esta Presidência se omitir de se pronunciar
acerca do seu recebimento. Essa competência do P residente da Cãmara dos
Deputados foi reafirmada recentemente, no julgamento da ADPF n. 378, ocasião
em que o Relator assim afirm ou:

7.2. Natureza do recebimento realizado pelo Presidente da
Câmara dos Deputados Quanto à fase relacionada às atribuições
da Câmara dos Deputados, a Lei 1.079150, lei especifica que
disciplina as normas de processo e julgamento, dispõe: "Art. 19.
Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte
e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem,
obsetVada a respectiva proporção, representantes de todos os
parlidos para opinar sobre a mesma." A lei especifica silencia
quanto à competência do recebimento da denúncta, mas
esclarece que se trata de providência a ser tomada antes da
formação da Comissão Especial. Nessa matéria. afeta de
forma preponderante à auto-organização da Câmara dos
Deputados, embora com efeitos processuais reflexos. é lícito
que se socorra ao Regimento Interno. que atribui essa tarefa
ao Presidente da Câmara dos Deputados.

--f
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De fato, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados atribuí ao
Presidente da Câmara dos Deputados a competência para receber a denúncia.
Tal munus está elencado no art. 218, § 2°, que assim estabelece:
Recebida a denúncia pelo Presidente, verificada a existência
dos requisitos de que trata o parágrafo anterior, será lida no
expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão
Especial eleita, da qual participem, observada a respectiva
proporção. representantes de todos os Partidos. (grifei)
O direito do cidadão não se exaure no ato de oferecimento da
denúncia, mas também inclui ter um pronunciamento acerca dela. Esse
pronunciamento, a cargo do Presidente da Câmara dos Deputados, parte de um
juizo de valor acerca do atendimento dos requisitos postos na Lei n. 1.079/1950.
Assim, estando presentes todos esses requisitos, não pode o Presidente da
Câmara simplesmente negar-se a recebê-la.

Foi exatamente o que ocorreu no presente caso, quando esta
Presidência, em ato adequadamente motivado , demonstrou estarem atendidos
os requisitos mínimos necessários ao recebimento da denúncia. Por óbvio,
porquanto se trata de um julgamento de natureza jurídico-política, interesses
polftícos contrapostos estarão evidenciados, o que de modo algum macula o
devido processo, tampouco se confunde com desvio de finalidade. Não há que se
falar em abuso de poder.

Conforme inclusive fora apontado pelo Eminente Ministro Relator
do presente writ, na decisão que denegou o pedido cautelar, "eventuais interesses
político-partidários divergentes da autoridade apontada como coatora em face da
Presidente da República, que poderiam revelar, inclusive, a existência de
inimizade, não significariam a violação das garantias decorrentes da organização
e procedimento do processo vindouro, iniciado com

o

ato ora atacado. (... )

Observando detidamente o ato apontado como coator, configura-se claro que
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houve apenas análise formal pelo Chefe da Câmara dos Deputados,
de vidamente fundamentada, no exercício do seu mister con stitucional"

(grifei).
A adequada fundamentação é, pois, a garantia, no julgamento
político-jurídico, do atendimento ao devido processo legal. Nesse sentido
pronunciou-se o Eminente Ministro Relator Edson Fachin na ADPF n. 378:
Na perspectiva do julgamento jurídico-político, o dever de
fundamentação também é consentâneo com o múnus
parlamentar de prestar contas aos representados: ~
fundamentação fornece as bases sustentáveis de um
processo penal democrático, constitucionalmente
comprometido, livre de argumentos de consciência. de
argumentos de autoridade, bem como de jufzos
precipitados. ou seja. de influxos momentâneos,
indutores de erro e de pré-compreensões inautênticas
(Gadamer). Efetivamente. a fundamentação permite a
construção de uma resposta adequada ao mundo jurídico
(resposta correta é a resposta advinda do devido processo),
nem sempre satisfazendo os anseios da maioria, nem os de
obtenção de um grande audicório de escuta ou de
dividendos políticos e econômicos (midiáticos). Também se
faz mister referir que a fundamentação das decisões
judiciais exerce uma importante missão de autocontrole e
proteção ao próprio julgador (Garraud). Com isso, evitam-se
as motivações desvinculadas da realidade fática constante
dos autos, a imersão jurídica e a construção do decisum em
presunções e motivações indemonstráveis e sem
objetividade. (...) Assim, a fundamentação das decisões
judiciais, essencialmente, situa-se em sua dupla
funcionalidade: endo e extraprocessual. (.. .) A função
extraprocessual situa-se na estruturação do Estado de
Direito, permitindo ciência à cidadania da informação acerca
de como os juizes e tribunais estão exercendo o poder
jurisdicional, político e administrativo. Por isso, a motivação
e a fundamentação deverão engendrar um conteúdo
explicitamente objetivo (alegações, fatos, provas e normas
jurídicas aplicáveis) e suficiente, ou seja, permissível de
impugnação, que racionalize todas as hipóteses e teses
vertidas nos autos. (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido
processo penal: abordagem conforme a Constituição
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Federal e o Pacto de São José da Costa Rica- 211 Ed. São
Paulo: Atlas, 2015. p. 231)
Logo, no processo de impeachment. a fundamentação do
parecer da Comissão Especial, a um só tempo,
de
permitir
desempenha
função
endoprocessual
impugnação substancial a ser deliberada em Plenário e
extraprocessual, associada ao controle popular dos atos
praticados pelos representantes. Nesse contexto, o parecer
final deverá possibilitar o exercício efetivo dessas
prerrogativas. Assim. além da ótica da fundamentação como
direito do acusado inerente ao processo devido, a
fundamentação é indispensável à validade dos atos sob o
prisma da transparência inerente a processo de tal jaez.

Não há que se falar, portanto, em qualquer nulidade no ato de
recebimento da denúncia em desfavor da Presidente da República, em 2 de
dezembro de 2015, porquanto devidamente motivado e praticado por quem de
direito, de modo que o suposto desvio de finalidade alegado pelos impetrantes
não passa de entrave de ordem política, caracterfstica essencial Intrínseca ao
próprio julgamento de natureza jurídico-política.
Por todo o exposto, a Câmara dos Deputados pugna pela não
concessão do presente

writ.
Atenciosamente,

------.;:_( EDUARDO UNHA
Presi ente
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Processo n. 2015/149280. Ofício n. 29327/2015, do Supremo
Tribunal Federal. Informações prestadas pela Câmara dos
Deputados na Medida Cautelar em Mandado de Segurança n.
33.921 , em curso no Supremo Tribunal Federal. Controvérsia
relativa
ao
recebimento da Denúncia
por Crime de
Responsabilidade n. 1/2015, de autoria do Senhor Hélio Bicudo e
outros.
Em 17/02/2016.

Junte-se ao processado da Denúncia
Responsabilidade n. 1/2015. Publique-se.

por

Crime

de

EDUARDO~
Presidente
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MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE D ESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
F UNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL
R ELATOR

: MIN. EDSON FACHIN

REDATOR DO

: MTN. ROBERTO BARROSO

ACÓRDÃO
REQTE.(S)

:PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ADV.(A/5)

: ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E 0UTRO(A/S)

INTDO.(A/5)

:PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PROC.(A/5)(E5)
INTDO.(A/S)

: ADVOGADO-GERAL DA U NIÃO
:CONGRESSO NACIONAL

PROC.(A/S)(ES)

: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

AM. CUR1AE.

:PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRAPSDB

ADV.(A/5)

AM. CURIAE.

: AFONSO ASSIS RIBEIRO E ÜUTRO(A/S)
:DEMOCRATAS- DEM

ADV.(A/S)

: FABRÍCIO

AM. CURIAE.

:P ARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

ADV.(A/5)

: BRENO BERGSON SANTOS E ÜUTRO(A/S)

AM. CURIAE.

:PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE- PSOL

ADV.(A/S)

:ANDRÉ

JUUANO

MENDES

MEDEIROS

E

0UTRO(A/S)

BRANDÃO

HENRTQUES

MAIMONI

E

0UTRO(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(AIS)

:UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE

:MA GNUS

HENRY

DA

SILVA

MARQUES

E

ÜUTRO(A/S)
AM. CUR1AE.

:PP - PARTIDO PROGRESSISTA

ADV.(A/5)

:HERMAN BARBOSA E ÜUTRO(A/S)

AM. CURIAE.

:REDE SUSTENTABILIDADE

ADV.(A/5)

: EDUARDO MENDONÇA E 0 UTRO(A/S)
: SOLIDARIEDADE

Ai\11. CURIAE.
ADV.(A/5)

: RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA E 0UTRO(A/S)

AM. CURIAE.

:PARTIDO SOCIAL D EMOCRÁTICO- PSD

ADV.(A/5)

:THIAGO FERNANDES BOVERIO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/0812001 , que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.sll.jus.br/portaVautenticacaal sob o número 10232401

4549

4550

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão - Pâgina 2 de 403

ADPF 378 MC I D F
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
PROCESSO DE IMPEACHMENT. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE
CONSTITUOONAL DO RITO PREVISTO NA LEI N° 1.079/1950.
ADOÇÃO, COMO LINHA GERAL, DAS MESMAS REGRAS SEGUIDAS
EM 1992. CABIMENTO DA AÇÃO E CONCESSÃO PARCIAL DE
MEDIDAS CAUTELARES. CONVERSÃO EM JULGAMENTO
DEFINITIVO.
I. CABIMENTO DA ADPF E DAS MEDIDAS CAUTELARES
INCIDENTAIS
1. A presente ação tem por objeto central analisar a compatibilidade
do rito de impeacltment de Presidente da República previsto na Lei n°
1.079/1950 com a Constituição de 1988. A ação é cabível, mesmo se
considerarmos que requer, indiretamente, a declaração de
inconstitucionalidade de norma posterior à Constituição e que pretende
superar omissão parcial inconstitucional. Fungibilidade das ações diretas
que se prestam a viabilizar o controle de constitucionalidade abstrato e
em tese. Atendimento ao requisito da subsidiariedade, tendo em vista que
somente a apreciação cumulativa de tais pedidos é capaz de assegurar o
amplo esclarecimento do rito do impeachment por parte do STF.
2. A ca utelar incidental requerida diz respeito à forma de votação
(secreta ou aberta) e ao tipo de candidatura (indicação pelo líder ou
candidatura avulsa) dos membros da Comissão Especial na Câmara dos
Deputados. A fonnaçào da referida Comissão foi questionada na inicial,
ainda que sob outro prisma. Interpretação da inicial de modo a conferir
maior efetividade ao pronunciamento judicial. Pedido cautelar incidental
que pode ser recebido, inclusive, corno aditamento à inicial. Inocorrência
de violação ao prinópio do j'uiz natural, pois a ADPF foi à livre
dish·ibuição e os pedidos da cautelar incidental são abrangidos pelos
piei tos da inicial.
II. MÉRITO: DELIBERAÇÕES POR MAIORIA
1. PAPÉIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL NO PROCESSO DE IMPEACHMENT (]TENS C. G, H E I DO
PEDIDO CAUTELAR):
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1.1. Apresentada denúncia contra o Presidente da República por
crime de responsabilidade, compete à Câmru:a dos Deputados autorizar a
instauração de processo (art. 51, I, da CF/1988). A Câmara exerce, assim,
um juizo eminentemen te político sobre os fatos narrados, que constitui
condição para o prossegLúmento da denúncia. Ao Senado compete,
privativamente, processar e julgar o Presidente (art. 52, I), locução que
abrange a realização de um juízo inicial de instauração ou não do
processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pela
Câmara.
1.2. Há três ordens de argumentos que justificam esse entendimento.
Em primeiro lugar, esta é a única interpretação possível à luz da
Constituição de 1988, por qualquer enfoque que se dê: literal, histórico,
lógico ou sistemático. Em segundo lugar, é a interpretação que foi
adotada pelo Supremo Tribunal Federal em 1992, quando atuou no
impeachment do então Presidente Fernando Collor de Mello, de modo que
a segurança jurídica reforça a sua reiteração pela Corte na presente ADPF.
E, em terceiro e último lugar, trata-se de entendimento que, mesmo não
tendo sido proferido pelo STF com força vinculante e erga omnes, foi, em
algLtma medida, incorporado à ordem jurídica brasileira. Dessa forma,
modificá-lo, estando em curso denúncia contra a Presidente da República,
representaria uma violação ainda mais grave à segmança jurídica, que
afetaria a própria exigência democrática de definição prévia das regras do
jogo político.
1.3. Partindo das premissas acima, depreende-se que não foram
recepcionados pela CF/1988 os arts. 23, §§ 12, 42 e 5°; 80, 1ª parte (que
define a Câmara dos Deputados como hi.bunal de prontmcia); e 81, todos
da Lei n 11 1.079/1950, porque incompatíveis com os arts. 51, I; 52, I; e 86, §
1º, ll, todos da CF/1988.
2. RITO DO IMPEACHMENT NA CÂMARA (ITEM C DO PEDIDO
CAUTELAR):
2.1. O rito do impeaclzment perante a Câmara, previsto na Lei n 11
1.079/1950, partia do pressuposto de que a tal Casa caberia, nos termos da
CF/1946, pronunciar-se sobre o mérito da acusação. Em razão disso,
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quanto à admissibilidade da denúncia e a segunda quanto à sua
procedência ou não. Havia, entre elas, exigência de dilação probatória.
2.2. Essa sistemática foi, em parte, revogada pela Constituição de
1988, que, conforme indicado acima, alterou o papel institucional da
Câmara no impeachment do Presidente da República. Conforme indicado
pelo STF e efetivamente seguido no caso Collor, o Plenário da Câmara
deve deliberar uma única vez, por maioria qualificada de seus
integrantes, sem necessitar, porém, desincumbir-se de grande ônus
probatório. Afinal, compete a esta Casa Legislativa apenas autorizar ou
não a instauração do processo (condição de procedibilidade).
2.3. A ampla defesa do acusado no rito da Câmara dos Deputados
deve ser exercida no prazo de dez sessões (RI/CD, art. 218, § 4°), tal como
decidido pelo STF no caso Collor (MS 21.564, Rel. para o acórdão M.in.
Carlos Velloso).
3. RITO DO IMPEACHMENT NO SENADO (ITENS G E H DO
PEDIDO CAUTELAR):
3.1. Por outro lado, há de se estender o rito relativamente abreviado
da Lei n 2 1.079/1950 para julgamento do impenchment pelo Senado,
incorporando-se a ele uma etapa inicial de instauração ou não do
processo, bem como uma etapa de pronúncia ou não do denunciado, tal
como se fez em 1992. Estas são etapas essenciais ao exercício, pleno e
pautado pelo devido processo legal, da competência do Senado de
processar e julgar o Presidente da República.
3.2. Diante da ausência de regras especificas acerca dessas etapas
iniciais do rito no Senado, deve-se seguir a mesma solução jurídica
encontrada pelo STF no caso Collor, qual seja, a aplicação das regras da
Lei n2 1.079/1950 relativas a den{màas por crime de responsabilidade
contra Ministros do STF ou contra o PGR (também processados e
julgados exclusivamente pelo Senado).
3.3. Conclui-se, assim, que a instamação do processo pelo Senado se
dá por deliberação da maioria simples de seus membros, a partir de
parecer elaborado por Comissão Especial, sendo improcedentes as

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001 , que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://WwW.stf.jus.br/portallautenticacao/ sob o número 10232-'01 .

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 403

ADPF 378 MC I DF

pretensões do autor
Senado, por decisão irrecorrível, rejeitar sumariamente a denúncia; e (ü)
aplicar o quórum de 2/3, exigível para o julgamento final pela Casa
Legislativa, a esta etapa inicial do processamento.
4. NÃO É POSSÍVEL A APRESENTACÃO DE CANDIDATURAS
OU CHAPAS AVULSAS PARA FORMACÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
CCAUTELAR INCIDENTAL): É incompatível com o art. 58, capttl e§ 12,
da Constituição que os representantes dos partidos políticos ou blocos
parlamentares deixem de ser indicados pelos líderes, na forma do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para serem escolhidos de
fora para dentro, pelo Plenário, em violação à autonomia partidária. Em
1igor, portanto, a hipótese não é de eleição. Para o rito de impeachment em
curso, contudo, não se considera inválida a realização de eleição pelo
Plenário da Câmara, desde que limitada, tal como ocorreu no caso Collor,
a ratificar ou não as indicações feitas pelos líderes dos partidos ou blocos,
isto é, sem abertura para candidaturas ou chapas avulsas. Procedência do
pedido.
5. A VOTAÇÃO PARA FORMACÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
SOMENTE PODE SE DAR POR VOTO ABERTO CCAUTELAR
INCIDENTAL): No impeachnrent, todas as votações devem ser abertas, de
modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e
legitimação do processo. No silêncio da Constituição, da Lein2 1.079/1950
e do Regimento Interno sobre a forma de votação, não é admissível que o
Presidente da Câmara dos Deputados possa, por decisão wúpessoal e
discricionária, estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista
no RI/CD, por analogia, à eleição para a Comissão Especial de
impeachment. Em uma democracia, a regra é a publicidade das votações. O
escrutínio secreto somente pode ter lugar em hipóteses excepcionais e
especificamente previstas. Além disso, o sigilo do escmtínio é
incompatível com a natureza e a gravidade do processo por crime de
responsabilidade. Em processo de tamanha magnitude, que pode levar o
Presidente a ser afastado e perder o mandato, é preciso garantir o maior
grau de transparência e publicidade possível. Nesse caso, não se pode
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ingerências indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar
determinadas pressões, ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle
popular sobre os representantes, em violação aos princípios democrático,
representativo e republicano. Por fim, a votação aberta (simbólica) foi
adotada para a composição da Comissão Especial no processo de
impeacbment de Collor, de modo que a manutenção do mesmo rito
seguido em 1992 contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade
do procedimento. Procedência do pedido.
6. A DEFESA TEM DIREITO DE SE MANIFESTAR APÓS A
ACUSAÇÃO CITEM E DO PEDIDO CAUTELAR): No curso do
procedimento de impeachment, o acusado tem a prerrogativa de se
manifestar, de um modo geral, após a acusação. Concretização da
garantia constitucional do devido processo legal (riue process of law).
Precedente: MS 25.647-MC, Redator p/ acórdão Min. Cezar Peluso,
Plenário. Procedência do pedido.
III. MÉRITO: DELIBERAÇÕES UNÂNIMES
1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICACÃO SUBSIDIÁRIA DAS
HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E SUSPEICÃO AO PRESIDENTE DA
CÂMARA CITEM K DO PEDIDO CAUTELAR): Embora o art. 38 da Lei nº
1.079/1950 preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal
no processo e julgamento do Presidente da República por crime de
responsabilidade, o art. 36 dessa Lei já ctúda da matéria, conferindo
tratamento especial, ainda que de maneira distinta do CPP. Portanto, não
há lacuna legal acerca das hipóteses de impedimento e suspeição dos
julgadores, que pudesse justificar a incidência subsidiária do Código. A
diferença de disciplina se justifica, de todo modo, pela distinção entre
magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e
parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização
e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo
buscar realizar a vontade dos representados. Improcedência do pedido.
2. NÃO HÁ DIREITO A DEFESA PRÉVIA CITEM A DO PEDIDO
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principio constirucional da ampla defesa: ela é exceção, e não a regra no
processo penal. Não há, portanto, impedimento para que a primeira
oporhtnidade de apresentação de defesa no processo penal comum se dê
após o recebimento da denúncia. No caso dos autos, muito embora não se
assegure defesa previamente ao ato do Presidente da Câmara dos
Deputados que inicia o rito naquela Casa, colocam-se à disposição do
acusado inúmeras oporhtnidades de manifestação em ampla instrução
processual. Não há, assim, violação à garantia da ampla defesa e aos
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em tema de direito de
defesa. Improcedência do pedido.
3. A PROPORCIONALIDADE NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO
ESPECIAL PODE SER AFERIDA EM RELAÇÃO A BLOCOS (ITEM D DO
PEDIDO CAUTELAR): O art. 19 da Lei n 2 1.079/1950, no ponto em que
exige proporcionalidade na Comissão Especial da Câmara dos Deputados
com base na participação dos partidos políticos, sem mencionar os blocos
parlamentares, foi superado pelo regime constitucional de 1988. Este
estabeleceu expressamente: (i) a possibilidade de se assegurar a
representatividade por bloco (art. 58,§ 12 ) e (ii) a delegação da matéria ao
Regimento Interno da Câmara (art. 58, caput). A opção pela aferição da
proporcionalidade por bloco foi feita e vem sendo aplicada
reiteradamente pela Câmara dos Deputados na formação de suas
diversas Comissões, tendo sido seguida, inclusive, no caso Collor.
Improcedência do pedido.
4. OS SENADORES NÃO PRECISAM SE APARTAR DA FUNCÃO
ACUSATÓRIA (ITEM I DO PEDIDO CAUTELAR): O procedimento
acusatório estabelecido na Lei n 2 1.079/1950, parcialmente recepcionado
pela CF/1988, não impede que o Senado adote as medidas necessárias à
apuração de crimes de responsabilidade, inclusive no que concerne à
produção de provas, função que pode ser desempenhada de forma livre e
independente. Improcedência do pedido.
5. É POSSÍVEL A APLICACÃO SUBSIDIÁRLA DOS REGIMENTOS
JNTERl'\JOS DA CÂMARA E DO SENADO (ITEi\11 B DO PEDIDO
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dos Deputados e do Senado ao p rocessamento e julgamento do
ímpeachment não viola a reserva de lei especial imposta pelo art. 85,
p<U'ágrafo único, da Constituição, desde que as normas regimentais sejam
compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes,
limitando-se a disciplinar questões interna corporis. Improcedência do
pedido.
6. O INTERROGATÓRIO DEVE SER O ATO FINAL DA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA (ITEM F DO PEDIDO CAUTELAR): O
interrogatólio do acusado, instrumento de autodefesa que densifica as
garantias do contraditório e da ampla defesa, deve ser o último ato de
instrução do processo de ímpeachment. Aplicação analógica da
interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao rito das ações
penais originárias. Precedente: AP 528-AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Plenário. Procedência do pedido.
IV. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO
Convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo, a fim de
promover segurança jmídica no processo de impeachment, foram
acolhidos em parte os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes
termos:
1. Item "f" (equivalente à cautelar "a"): denegação, de modo a
afll'mar que não há direito a defesa prévia ao ato de recebimento pelo
Presidente da Câmara dos Deputados previsto no art. 19 da Lei nº
1.079/ 1950;
2 Item "g' (equivalente à cautelar "b"): concessão parcial para
estabelecer, em interpretação conforme a Constituição do art. 38 da Lei nll
1.079/1950, que é possível a aplicação subsidiária dos Regimentos
Internos da Câmara e do Senado ao processo de impeachment, desde sejam
compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes;
3. Item "h" (equivalente à cautelar "c''): concessão parcial para: 1.
declarar recepcionados pela CF/1988 os arts. 19, 20 e 21 da Lei n 2
1.079/1950 interpretados conforme a Constituição, para que se entenda
que as diligências e atividades ali previstas não se destinam a provar a
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(que se inicia com a expressão "No caso contrário..."), e§§ 111, 21l, 32 e 4o,
da Lei n 2 1.079/1950, que detenninam dilação probatória e uma segunda
deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto que
caberia a tal Casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação;
4. Item "i" (equivalente à cautelar "d"): denegação, por reconhecer
que a proporcionalidade na formação da comissão especial pode ser
afe1ida em relação aos partidos e blocos parlamentares;
5. Item "j" (equivalente à cautelar "e"): concessão integral, para
estabelecer que a defesa tem o direito de se manifestar após a acusação;
6. Item "k" (equivalente à cautelar "f'): concessão integral, para
estabelecer que o interrogatório deve ser o ato final da instrução
probatória;
7. Item ''l" (equivalente à cautelar "g"): concessão parcial para dar
interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lei nº 1.079/1950, a
fim de declarar que, com o advento da CF/1988, o recebimento da
denúncia no processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do
Plenário do Senado Federal, em votação nominal tomada por maioria
simples e presente a maioria absoluta de seus membros;
8. Item "m" (equivalente à cautelar "h"): concessão parcial para
decla1·ar constitucionalmente legítima a aplicação analógica dos arts. 44,
45, 46, 47, 48 e 49 da Lei n 2 1.079/1950, os quais determinam o rito do
processo de impeachment contra Ministros do STF e PGR ao
processamento no Senado Federal de crime de responsabilidade contra
Presidente da República, denegando-se o pedido de aplicação do quórum
de 2/3 do Plenário do Senado para confirmar a instauração do processo;
9. Item "n" (equivalente à cautelar "i"): concessão integral, para
declarar que não foram recepcionados pela CF/1988 os arts. 23, §§ 111, 42
(por arrastamento) e Sll; 80, 1a parte; e 81, todos da Lei nQ 1.079/1950,
porque estabelecem os papéis da Câmara e do Senado Federal de modo
incompatível com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 12, II, da CF/1988;
10. Item "o" (equivalente à cautelar "j"): denegação, para afirmar
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que os senadores não precisam se apru:tar da .função acusatória;
11. Item " p" (equivalente à cautelar "k"): denegação, para
reconhecer a impossibilidade de aplicação subsidiária das hipóteses de
impedimento e suspeição do CPP relativamente ao Presidente da Câmara
dos Deputados;
12. Cautelar incidental (candidatura avulsa): concessão integral para
declarar que não é possível a formação da comissão especial a partir de
candidahtras avulsas, de modo que eventual eleição pelo Plenário da
Câmara limite-se a confirmar ou não as indicações feitas pelos líderes dos
partidos ou blocos; e
13. Cautelar incidental (forma de votação): concessão integral para
reconhecer que, havendo votação para a formação da comissão especial
do ímpeachment, esta somente pode se dar por escrutínio aberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo TrihLmal Federal, sob a Presidência do Minish·o Ricardo
Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e
conhecer da ação, nos tennos do voto do Relator. E nos termos do voto do
Ministro Luís Roberto Barroso, que redigirá o acórdão: quanto ao item~
por unanimidade, em indeferir o pedido para afirmar que não há direito
à defesa prévia ao ato do Presidente da Câmara; quanto ao item 11 por
unanimidade, em deferir parcialmente o pedido para estabelecer, em
interpretação conforme à Constituição do art. 38 da Lei n 11 1.079/1950, que
é possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e
do Senado ao processo de impenchment, desde que sejam compatíveis com
os preceitos legais e constitucionais pertinentes; quanto ao item Ç, por
maioria, em deferir parcialmente o pedido para (1) declarar
recepcionados pela CF/88 os artigos 19, 20 e 21 da Lei nº 1.079/1950,
interpretados conforme à Constituição, para que se entenda que as
"diligências" e atividades ali previstas não se destinam a provar a
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improcedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia; e (2)
para declarar não recepcionados pela CF/88 o artigo 22, captlt, 2d parte
[que se inicia com a expressão "No caso contrário... "], e§§ 111, 22, 30 e 411,
da Lei na 1.079/1950, que determinam dilação probatória e segunda
deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto que
caberia a tal casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação, vencidos os
Ministros Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes; quanto
ao item .Q, por unanimidade, em indeferir o pedido, por reconhecer que a
proporcionalidade na formação da comissão especial pode ser aferida em
relação aos partidos e blocos partidários; quanto ao item li, por maioria,
em deferir integralmente o pedido, para estabelecer que a defesa tem o
direito de se manifestar após a acusação, vencido o Ministro Marco
Aurélio; quan to ao item .E por unanimidade, em deferir integralmente o
pedido, para estabelecer que o interrogatório deve ser o ato final da
instrução probatória; quanto ao item Ç, por maioria, em deferir
parcialmente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição ao
art. 24 da Lei n 2 1.079/1950, a fim de declarar que, com o advento da
CF/88, o recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre
apenas após a decisão do Plenáúo do Senado Federal, vencidos, nessa
parte, os Ministros Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes,
e declarar que a votação nominal deverá ser tomada por maioria simples
e presente a maioria absoluta de seus membros, vencidos, nesse ponto, os
Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Marco Aurélio;
quanto ao item .B, por maioria, em deferir parcialmente o pedido para
declarar constitucionalmente legítima a aplicação analógica dos arts. 44,
45, 46, 47, 48 e 49 da Lei n° 1.079/1950 - os quais determinam o rito do
processo de impeachment contra Ministros do Supremo Tribunal Federal e
o Procurador-Geral da República - ao processamento no Senado Federal
de crime de responsabilidade contra Presidente da República, vencidos os
Ministros Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendesi quanto
ao item L por maioria, em deferir integralmente o pedido para declarar
que não foram recepcionados pela CF/88 os arts. 23, §§ 12, 41l e 5°; 80, 1ª
parte; e 81, todos da Lei nQ 1.079/1950, porque estabelecem os papeis da
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I; e 86, § 1!1, II, da CF/88, vencidos, em menor extensão, os Ministros
Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes; quanto ao item 1
por unanimidade, em indeferir o pedido para afirmar que os senadores
não precisam se apartar da função acusatória; quanto ao item K por
tmanirnidade, em indeferir o pedido para reconhecer a impossibilidade
de aplicação subsidiária das hipóteses de impedimento e suspeição do
CPP relativamente ao Presidente da Câmara dos Deputados. Quanto. à
cautelar incidental (candidatura avulsa), por maioria, em deferir
integralmente o pedido para declarar que não é possível a formação de
comissão especial a partir de candidaturas avulsas, vencidos os Ministros
Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello.
Quanto à cautelar incidental (forma de votação), por maioria, em deferir
integralmente o pedido para reconhecer que a eleição da comissão
especial somente pode se dar por voto aberto, vencidos os Ministros
Edson Fachin (Relator), Teori Zavascki, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e
Celso de Mello. O Tribtmal, por maioria, acorda em resolver questão de
ordem suscitada da tribtma para reafirmar o quorum de maioria simples
para deliberação do Senado quanto ao juízo de instauração do processo,
vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, gue estabeleciam o
quorum de 2/3. Ausente, nesta deliberação, o M:i:njstro Gilmar Mendes. Ao
final, o Tribw1al, por unanimidade, converteu o julgamento da medida
cautelar em julgamento de mérito. Ausente, nesta questão, o Ministro
Gilmar Mendes.
Brasília, 17 de dezembro de 2015.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - REDATOR P/ O ACÓRDÃO
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16/12/2015
MEDIDA C AUTElAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
F UN DAMENTAl 378 DISTRJTO FEDERAL

QUESTÃO DE ORDEM

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não!
O SENHOR ADVOGADO - É uma questão de ordem, Excelência.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Sim.
O SENHOR ADVOGADO - Há um pedido de admissão do PSD,
Partido Social Democrático, feito na data de ontem, que não desconhece a
jurispmdênda, a orientação desta Corte, mas trata-se de uma questão
excepcional, cuja marcação do julgamento foi feita no momento do
despacho da decisão liminar. Por isso, pede-se, excepcionalmente, a
admissão do PSD feita na data de ontem.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE)- PSD?
O SENHOR ADVOGADO- PSD.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE)- Pois não! Consulto o eminente Relator.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor
Presidente, todos os pedidos que chegaram ao nosso Gabinete, nós
examinamos e adotamos, como diretriz, que a participação das
agremiações partidárias que têm representação no Congresso Nacional é
um elemento que pode contribuir ao desate desta matéria.
Por isso, nada obstante essa excepcionalidade, não me oponho ao
deferimento do pedido.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE)- Pois não! Os colegas estão de acordo?
Então, os partidos políticos serão colocados.
O SENHOR ADVOGADO - Obrigado, Excelência!
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Aproveito: eu encaminhei substabelecimento ao Doutor Cláudio
Lembo, que fará sustentação pelo PSD.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) -Pois não!
O SENHOR ADVOGADO- Obrigado!
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
(PRESIDENTE) -Agradeço a Vossa Excelência.

LEWANDOWSKI

Então, os partidos políticos estão em igualdade de condições.

2
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16/12/2015
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CRIMES
DE RESPONSABILIDADE. IMPEACHMENT. EXIGÊNCIA DE LEI
ESPECÍFICA. LEI 1.079/1950. FILTRAGEM CONSTITUCIONAL.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
DOS
REGIMENTOS
INTERNOS DAS CASAS DO CONGRESSO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEFESA PRÉVIA AO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA.
FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS. AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO NO
SENADO FEDERAL. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO NO SENADO.
AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

1. O impenchment integra, à luz da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 e da Lei 1.079/1950, o rol de procedimentos
presentes no Estado Democrático de Direito, configurando-se em
processo de índole dúplice, de nahtreza jurídico-política para o fim de
examinar a imputação e definir a ocorrência ou não de crime de
responsabilidade por parte de Presidente da República, devendo o
Supremo Tribunal Federal assegurar a realização plena do procedimento
nos estritos termos da lei e da Constituição.
2. O conteúdo do juízo exclusivamente político no procedimento de
impeachment é imune à intervenção do Poder Judiciário, não sendo
passível de ser reformado, sindicado ou tisnado pelo Supremo T1ibtmal
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3. Restringe-se a ah1ação judicial, na hipótese, à garantia do devido
processo legal. A forma do procedimento de impeachment deve
observância aos direitos e garantias do acusado, especialmente aos
princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, previstos pela Constituição da República e pela Convenção
Americarta de Direjtos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
4. Sendo a lei existente sobre a matéria anterior à Constituição de
1988, e não tendo havido pelo Parlamento edição de lei especifica para o
respectivo regramento, em termos procedimentais e formais pode o Poder
Judiciário à luz de filtragem constih1cional examinar a legislação pretérita
iluminada por preceitos fundamentais previstos no Texto Constitucional
e na Convenção Americana de Direitos Humanos, em sede de Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental, a teor do inciso I, do
parágrafo único, do artigo 12 • da Lej 9.882/1999.
5. A ah1ação judicial pode, assim, adequar, em tais limites e naqueles
definidos pelos pedidos na presente ADPF, o procedimento quando
necessário à observância de regras e preceitos constitucionais.
6. Deve-se adotar, na espécie, a técnica da "interpretação conforme"
ao artigo 38 da Lei 1.079/50, de maneira a consignar que a tmka
interpretação passível de guarida pela ordem constih1cional
contemporânea se resume na seguinte assertiva: os Regimentos lntemos
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal somente possuem
aplicação no rito do impeachment naquilo que dizem respeito à autoorganização interna dos referidos órgãos legislativos, mas não para a
autorização, processamento e julgamento do impeachment.
7. Não há violação à reserva de lei exigida pelo art. 85 da
Constituição de 1988 na aplicação de regras dos regimentos internos das
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Casas Legislativas, desde que não sirvam para
autorização, processamento e julgamento do impeachment.

a

8. Considerando que o recebimento operado pelo Presidente da
Câmara dos Deputados configura juízo sumário da admissibilidade da
denúncia para fins de deliberação colegiada, não há obrigatoriedade de
defesa prévia a essa decisão. Não se reconhece que a exigência de defesa
prévia ao recebimento da denúncia constitua derivação necessária da
cláusula do devido processo legal. Reconhecido o direito de manifestação
anterior à aprovação do primeiro parecer proferido pela Comissão
Especial, há contraditório prévio à admissibilidade conclusiva, o que é
suficiente para garantir o devido processo legal.
9. As causas de impedimento, suspeição e outras limitações impostas
aos magistrados, próprias do processo jurisdicional, que visam à garantia
de um juízo dotado da mais absoluta imparcialidade, não se
compatibilizam com o processo jurídico-político do impeachment.
10. No que diz respeito à formação e à composição da Comissão

Especial na Câmara dos Deputados, uma autêntica filtragem
constihtcional da Lei 1.079/50 exige a equiparação normativa dos blocos
parlamentares aos partidos políticos, tanto quanto for possível, nas
ciretmstâncias passíveis de legítimo alvedrio por parte do Legislativo.
Não cabe ao Poder Judiciário tolher uma opção feita pela Câmara dos
Deputados no exercício de uma liberdade política que lhe é conferida
pela ordem constitucional, conforme art. 58, §1°, da Constituição da
República de 1988.
11. Tendo em vista o disposto no art. 58 da Constituição da
República de 1988 não há ofensa direta à normatividade constih1cional
quando as instâncias competentes da referida casa legislativa deliberaram
em favor do modelo de votação fecl1ada para a eleição da Comissão
Especial.

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/08/2001. que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira • !CP-Brasil.
documento pode ser acessado no endereço eletrônico htlp://www.stf.jus .br/portaVautenticacao/ sob o número 10044527.

o

4565

4566

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão- Pagina 18 de 403

ADPF 378 M C I DF

12. O dil'eito ao contraditório e à ampla defesa implica: (i) dar
inteTpretação conforme ao art. 20, §21l da Lei 1.079/50 a fim de firmar o
entendimento de que antes da discussão em plenário seja lida a
manifestação do Presidente da República sobre o parecer preliminar
elaborado pela Comissão Especial; (ü) declarar a recepção do art. 22,
caput da Lei 1.079/50 para que, no caso de o plenário decidir que a
denúncia deve ser objeto de deliberação, o Presidente da República
deverá ser notificado para contestar a den{mcia, indicando meios de
prova; (üi) dar interpretação conforme ao art. 22, §311 a fim de firmar o
entendimento de que a oportunidade de contradizer o parecer final da
Comissão Especial configura meio inerente ao contraditório.
13. A indicação da tipicidade é pressuposto da autorização de
processamen to, na medida de responsabilização do Presidente da
República nas hipóteses prévia e taxativamente estabelecidas.
14. Em relação ao art. 23, §1°, da Lei 1.079/50, deve-se dar
interpretação conforme a Constittúção vigente para infeár que à
expressão "decretada a acusação", constante no art. 59, I, da Constittúção
de 1946, deve ser dirigida uma interpretação evolutiva, à luz do art. 51, I,
da Constittúção da República de 1988. Portanto, deve-se fixar
interpretação constitucional possível ao §111 do art. 23 da lei em comento,
isto é, o efeito lógico da procedência da denúncia na Câmara dos
Deputados é a autorização para processar o Presidente da República por
crime de responsabilidade. Dessa fonna, declara-se a não recepção dos
artigos 23, §52; 80, caput, ab initio; e 81 da Lei 1.079/50.
15. À luz do disposto no art. 58 da Constittúção da República, bem
como do art. 24, caput, da Lei 1.079/50, inexiste competência do Senado
para rejeitar a autorização expedida pela Câmara dos Deputados. O
comando constitucional é claro ao indicar, no art. 86, que "admitida a
acusação contra do Presidente da República, será ele submetido a
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julgamento", não havendo faculdade da Mesa do Senado pois, quando
recebe a autorização, deve ela instaurar o processo.

R E L A TÓRIO
O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): Trata-se de Arguição de
Descumprimento de Preceito Ftmdamental proposta pelo Partido
Comunista do Brasil (PC do B) com pedido de medida liminar. Impende,
ao inicio, deduzir um sumário dos inúmeros pedidos formulados.
Em resumo, a pretensão objetiva que esta Corte reconheça a não
recepção de diversos dispositivos da Lei nll 1.079/1950, que define os
crimes de responsabilidade e regula o seu processo de julgamento, bem
como reconheça a recepção de outras regras da referida lei, e ainda
proceda à interpretação conforme à Constituição de preceitos também ali
contidos, além de suprir lacunas na regulamentação respectiva.
Para tanto, o requerente elaborou 11 (onze) sub-tópicos.
Preliminarmente, aduz o Requerente sua legitimidade e o cabimento da
medida.
No mérito, pugna por uma filtragem constitucional da Lei 1.079.
Sustenta, em sintese: a necessidade de defesa prévia em todas as
fases do processo; o afastamento da aplicação do regimento interno da
Câmru:a dos Deputados e do Senado Federal no rito delimitado pela Lei; o
reconhecimento de que a defesa deva participar por último de todas as
fases instrutórias; a incompatibilidade com a atua] Constituição da
previsão que permite à Câmara funcionar como tribunal de acusação; o
reconhecimento de que o afastamento do Presidente só ocorre após a
instauração do processo pelo Senado Federal; e que, durante o
julgamento, os Senadores não poderiam exercer, simultaneamente, a
ft.mção acusatória e a julgadora.
Declina, por fim, as razões para o deferimento de liminar.
Foram solicitadas iniormações à Presidência da República, ao
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Senado Federal, à Câmara dos Deputados, bem como à Advocacia-Geral
da União e à Procuradoria-Geral da República.
O Partido requerente apresentou pedidos em medidas cautelares
incidentais, especialmente sobre a forma de votação aberta na formação e
composição da Comissão Especial.
Concedi, com eficácia até a sessão plenária de 16 de dezembro
corrente, o pedido liminar requerido e solicitei novas informações.
A Câmara dos Deputados prestou informações; assim também o
Senado Federal.
Foram admitidos amici curiae.
A Advocacia-Geral da União manifestou-se; a Presidência da
República prestou informações, e a Procuradoria-Geral da República
ofertou parecer.
Eis a síntese do relatório que, agora, para fins de integral informação
segue pormenorizado na presente Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental proposta pelo Partido Comunista do Brasil (PC do
B) com pedido de medida liminar, objetivando:
a) reconheça a não recepção dos§§ 1º e 5Q do art. 23, do art. 38, do
art. 80, e do art. 81, da Lei 1.079/50, que define os a·imes de
responsabilidade e regula o seu processo de julgamento;
b) reconheça a recepção dos§§ IQ, 2° e do capttt do art. 20, do art. 21,
do art. 22, caput e§§ 111 a 4u, da Lei 1.079/50;
c) proceda à interpretação conforme à Constituição do art. 16, do art.
18, do art. 19, do art. 20, do art. 22, capttt e§§ 111 e 22, do art. 24, caput e
parágrafo único, do art. 25, do art. 27, do art. 28, caput e parágrafo único,
do art. 29, da Lei 1.079/50;
d) supra lacuna na regulamentação do disposto no art. 52, I, e 86, §
1 li, da Constihúção da República, determinando a aplicação analógica
do disposto nos arts. 44 a 49, da Lei 1.079/50.
12
,
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de se evitar a judicialização de cada fase de eventual processo de
impeachment.
Em sua visão, não obstante as dúvidas que pairam sobre o rito a ser
observado, não houve, desde a última decisão sobre o processo de
impedimento de Presidente da República, deliberação para adequar a Lei
1.079/50 à Constituição.
O cabimento da medida poderia ser sintetizado nos seguintes
termos:
a) teriam sido violados os seguintes preceitos fundamentais:
al) princípio da separação de poderes (arts. 2 2 e 60 § 411, m, CRFB);
a2) princípio democrático (arts. 111, cnput, e parágrafo único, e 60, § 4o,
II, CRFB);
a3) prindpio do devido processo legal (art. 5°, LIV, CRFB);
a4) pr.indpio do contraditório e da ampla defesa (art. 52, LV, CRFB);
aS) o .instituto constitucional do impeadunent (art. 86, CRFB);
·a6) o princípio do juiz natmal (art. 5º, LIIl, CRFB);
b) trata-se de lei anterior à Constihtição da República, amoldando-se
ao disposto no art. 12, parágrafo único, I, da Lei n° 9.882/1999;
c) não haveria outro instrumento, no âmbito do conh·ole abstrato de
constitucionalidade, apto a sindicar o equacionamento da questão
constihlcional posta, atendido, no caso, o requisito da subsidiariedade
(art. 42, § 1º, da Lein2 9.882/1999);
d) não se aplica ao caso o parâmetro de autocontenção de
insindicabilidade de questões políticas, nem tampouco se trata de questão
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interna corpor-is.
Ainda em caráter antecedente aos argumentos de mérito, fixam-se
como premissas teóricas e dogmáticas da ADPF ajuizada:
a) a distinção entre o processo do impeadm1ent no sistema de
governo presidencialista e a moção de desconfiança no sistema
parlamentarista;
b) a necessidade de se proceder à "filtragem constitucional" da Lei
1.079/50, objeto de controle, em razão da diferente sistemática para o
processo de impeachment adotada pela Constituição frente aos textos
constitucionais anteriores; bem como, por fim,
c) a necessidade de se proceder à releitura da Lei à luz da
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que afirma
a necessidade de se aplicar ao processo de impeachment as garantias
típicas do Processo Penal e do Processo Administrativo Sancionador.
No mérito, o Requerente alega em defesa de sua pretensão que:
a) o direito à defesa prévia em todas as fases do processo de
impeachment deve ser assegurado, sob pena de violação às garantias
constitucionais da ampla defesa e do contracütório, inclusive quanto ao
recebimento da denúncia pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
aplicando-se por analogia o art. 4° da Lei n 11 8.038/1990;
b) seria impossível a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, diante da não recepção integral do art. 38, da Lei 1.079/50 em
face do art. 85, CRFB;
c) os arts. 18, 22, § 1º, 27, 28 e 29 da Lei 1.079/50 devem ser lidos à luz
dos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que toda a
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posteriormente pela defesa, bem como que, em cada fase, a ouvida do
acusado seja o último ato da instrução;
d) os arts. 80 e 81 da Lei 1.079/50 seriam incompatíveis com os arts.
51, 1, 52, I, 86, § 12, It CRFB; do mesmo modo o art. 24 da Lei 1.079/50
deveria receber interpretação conforme à Constituição, de modo que se
aplicasse por analogia, em relação ao juízo de admissibilidade do pedido
de impeachmen.t pelo Senado, o disposto nos arts. 44 a 46 e 48 a 49 da Lei
1.079/50;

e) o art. 23, §1 2, da Lei 1.079/50, não foi recepcionado à luz do art. 86,
§ 12, TI, CRFB;
f) no processo de impeachment, à luz da imparcialidade como

corolário do devido processo legal (art. 511, LI\j CRFB), deve-se garantir
que os Senadores da República se apartem da função acusatória.
Declina, por fim, as razões para o deferimento de lin1inar,
reafirmando, quanto à plausibilidade do direito, os axgumentos antes
sintetizados. Quanto ao periculum in mora, o Requerente alega o fato de
o Presidente da Câmara dos Deputados ter recebido, em 02.12.2015,
pedido de impeachment conh·a a Presidente da República.
Em sede de pedido cautelar, requer o seguinte:
"a) seja realizada :interpretação conforme à Constituição do art. 19 da
Lei n . 1.079/50, para se fixar, com efeito ex tunc - abrangendo os processos
em andamento -, a interpretação segundo a qual o recebimento da
denúncia referido no dispositivo legal deve ser precedido de audiência
prévia do acusado, no prazo de quinze dias;
b) seja declarada a ilegitimidade constitucional (não recepção) das
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expressões "regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado
federal", constantes do art. 38 da Lei 1.079/50;
c) seja declarada a recepção dos artigos 19, 20, 21, 22 e 23, caput, da
Lei 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a qual o art. 218 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados substitui o procedimento
previsto nos referidos preceitos legais;
d) seja realizada interpretação conforme a Constituição do art. 19 da
Lei 1.079/50, afastando-se a interpretação segtmdo a qual a formação da
comissão especial deve se dar com representantes dos blocos
parlamentares no lugar de representantes dos partidos políticos;
e) seja realizada interpretação conforme dos artigos 18, § 111, 22, 27,
28 e 29 da Lei 1.079/50, para se fixar a interpretação segtmdo a qual toda a
atividade probatória deve ser desenvolvida em primeiro lugar pela
acusação e por último pela defesa;
f) seja realizada interpretação conforme do § 12 do art. 22 e dos

artigos 28 e 29, todos da Lei 1.079/50, para se fixar a interpretação
segundo a qual, em cada fase processual - perante a Câmara Federal e
perante o Senado Federal -, a manifestação do acusado, pessoalmente ou
por seus representantes legais, seja o último ato de instrução;
g) seja realizada interpretação conforme a Constituição do artigo 24
da Lei 1.079 para se fixar a interpretação segundo a qual o processo de
impeachment, autorizado pela Câmara, pode ou não ser instaurado no
Senado, cabendo a decisão de instaurá-lo ou não à respectiva Mesa,
aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 44 da própria Lei
1.079/50, não sendo tal decisão passível de recurso;
h) seja realizada interpretação conforme a Constituição do artigo 24
da Lei 1.079/50 para se fixar a interpretação segundo a qual a decisão da
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mesa do Senado pela instauração do processo deve ser submetida ao
Plenário da Casa, aplicando-se, por analogia, os artigos 45, 46, 48 e 49 da
própria Lei 1.079/50, exigindo-se, para se confirmar a instauração do
processo, a decisão de 2/3 dos senadores;
i) seja declarada a ilegitinúdade constitucional - não recepção - dos
§§ 12 e 52 do art. 23, e dos artigos 80 e 81 da Lei 1.079/50;
j) seja realizada interpretação coniorme dos artigos 25, 26, 27, 28, 29 e
30 da Lei 1.079/50, para se fixar a interpretação segundo a qual os

Senadores só devem realizar diligências ou a produção de provas de
modo residual e complementar às partes, sem assumir, para si, a função
acusatória;
k) seja realizada interpretação conforme do art. 19 da Lei 1.079/50,
com efeitos ex tunc - alcançando processos em andamento -, para fixar a
interpretação segundo a qual o Presidente da Câmara dos Deputados
apenas pode praticar o ato de recebimento da acusação contra a
Presidente da República se não incidir em qualquer das hipóteses de
impedimento ou suspeição, esta última objetivamente afer:ível pela
presença de conflito concreto de interesses."
Poshtla, ao final, o deferimento da liminar e o julgamento definitivo
de procedência da ADPF.
Em 03.12.2015 foram solicitadas informações à Presidência da
República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, bem como à
Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, no prazo
comum de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 511, §22 , da Lei 9.882/1999
(eDOC 14). Tal prazo expirou em 11/12/2015, sendo que a primeira sessão
ordinária subsequente do Tribm1al Pleno desta Corte dar-se-á em
16/12/2015.
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cautelar incidental (eDOC 31) para que se anule a decisão de recebimento
da denúncia pelo Presidente da Câmara dos Deputados contra a
Presidente da República e que, assim, outra decisão seja proferida por ele
com a devida observância do direito de defesa prévia da Presidente da
República.
Ainda em 08.12.2015, foi apresentado pelo requerente segundo
pedido de medida cautelar incidental (eDOC 35)para que, no momento
de formação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a eleição
de seus membros observe a regra de indicação pelos partidos, por meio
das lideranças partidárias, através de voto aberto e que a composição da
Comissão Especial se dê segundo a representação proporcional dos
partidos, e não dos blocos partidários.
Tendo em vista a urgência do feito e a relevância respectiva para que
esta Corte d1ancele a segurança jurídica constitucional ao procedimento,
pedi dia para julgamento na sessão ordinária do T1ibunal Pleno desta
Corte em 16.12.2015 (art. 172 RJSTF) das demais medidas cautelares
requeridas (eDOC 37).
Em relação ao pedido cautelar incidental que requereu a suspensão
da formação da Comissão Especial em decorrência da decisão da
Presidência da Câmara dos Deputados de constihú-la por meio de
votação secreta, ante a plausibilidade jurídica do pedido, bem como o
perigo de dano pela demora, conceru em 08.12.2015, com eficácia apenas
até 16 de dezembro corrente, o pedido liminar requerido e solicitei novas
informações à Presidência da Câmara dos Deputados no prazo de 24
horas (eDOC 37).
Em 08.12.2015 também requeri à Secretaria que remetesse cópia do
presente Relatório a todos os Ministros (art. 172 RISTF), sem prejuízo de
seu posterior aditamento quando do recebimento tempestivo das
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informações requeridas em 03.12.2015 e em 08.12.2015.
Em 09.12.2015, em virtude da concessão do pedido liminar, a
Presidência da Câmara dos Deputados prestou informações
complementares e requereu a imediata revogação da liminar (eDOC 51),
aduzindo que:

a) não consta, na fundamentação e nos pedidos formulados na
presente ADPF, qualquer alusão às modalidades de votação (secreta ou
ostensiva) na eleição dos membros da Comissão Especial, tampouco às
espécies de candidatura (por indicação dos lideres ou avulsas),
sustentando que os fatos apresentados pelo Autor, na peça incidental, não
possuem suporte regimental, legal ou constitucional, vez que distorcidos
e dissociados da realidade;
b) a comissão especial a ser formada para a análise de denúncia por
crime de responsabilidade contra Presidente da República, por expressa
determinação legal (Lei 1.079/50), deve ser eleita pelo Plenário da Câmara
dos Deputados, sendo imprestáveis as disposições regimentais que
tratam do preenchimento das vagas em comissões nas quais bastam as
indicações dos lideres;
c) em virh1de da omissão da Constituição Federal, da Lei 1.079/50 e
do Capítulo VII do Livro VI do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (que trata do processo nos crimes de responsabilidade do
Presidente e do Vice-Presidente da República), as disposições regimentais
adequadas a disciplinar a composição da referida comissão especial são
as que tratam da eleição para a Mesa Diretora, previstas no Capítulo III
do Tíh1lo r do RICD, já que é a única outra comissão para os quais são
eleitos os membros;
d) após aplicar a regra da proporcionalidade prevista no artigo 19 da
Lei 1.079/50 e no artigo 23 do RICD, concluiu-se que a comissão especial
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teria 65 membros titulares e 65 membros suplentes;
e) em virh1de da ausência de pacificação nas bancadas no tocante às
indicações oficiais dos partidos, a Presidência da Câmara adiou a votação
dos integrantes da comissão especial, estabelecendo as regras para que as
candidaturas avulsas fossem registradas, tendo como parâmetro os
artigos 72, inciso I e 81! do RICO;
f) nesse sentido, os deputados que desejassem concorrer deveriam
registrar chapas com pelo menos 33 integrantes (metade mais um da
composição da comissão especial, respeitando-se a proporcionalidade das
bancadas e o número de vagas destinadas a cada partido). Caso fossem
registradas chapas incompletas, far-se-ia eleição suplementar para o
preenclúmento das vagas restantes;

g) formaram-se duas chapas: uma constituída com os candidatos
indicados pelos líderes de partidos e de blocos parlamentares e outra
integrada por candidatos avulsos;
h) em votação realizada em 8.12.2015, o Plenário da Câmara dos
Deputados elegeu a chapa integrada por 39 candidatos avulsos, ficando
pendente, portanto, de complementação por nova eleição, o que também
ocorreria se fosse eleita a chapa oficial, visto que ela também não possuía
o número total de 65 integrantes;
i) esclarece que se apenas os partidos fossem considerados para o
cálculo, desprezando os blocos parlamentares, haveria uma única
alteração: o Partido Republicano da Ordem Social - PROS perderia uma
vaga e o Democratas - DEM ou o Partido Republicano Brasileiro - PRB
(empatados em nº de deputados eleitos) seria beneficiado;
j) cita outras oporhlnidades nas quais foram considerados os blocos
parlamentares, sustentando que sua desconsideração não afetaria a
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eleição da chapa avulsa porque o PROS, partido eventualmente
prejudicado, não a integrou, estando, portanto, habilitado a participar da
eleição complementar;
k) no tocante à forma de votação, esclarece que a Emenda
Constitucional nQ 76/2013 não extingtúu a possibilidade de haver votação
secreta nas eleições internas ocorridas na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal. Afirma que referida emenda encerrou a votação secreta
apenas e tão somente para os casos de cassação de mandatos e apreciação
de vetos presidenciais;
1) defende a ocorrência do escrutínio secreto em virtude da
possibilidade de eventual constrangimento por parte do eleitor,
articulando com a previsão contida no Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal (arts. 12, §F e 355, caput) e no Código Eleitoral (art. 16, I,
alinea a);
m) por fim, afirma não haver qualquer dúvida quanto à
constitucionalidade ou legalidade da votação ocorrida na sessão do dia
8.12.2015, sustentando a prevalência da norma de organização interna da
Câmara.
Em 10.12.2015, a Câmara dos Deputados, em face da primeira
intimação, prestou, no prazo regular, informações (eDOC 49),
sustentando, em síntese:

a) o não cabimento da presente ADPF em virtude da ausência do
requisito de subsidialiedade previsto no §12 do artigo 4° da Lei 9.882/99,
asseverando que seria o mandado de segurança o meio processual eficaz
para levar diretamente à apreciação do Supremo Tribunal Federal todas
as questões relativas ao procedimento de instauração de processo de
irnpeachment em desfavor da Presidente da República; Noutro ponto,
afirma que a pretensão da parte autora em ver declarada, por via
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transversa, a inconstitucionalidade de norma pós-constitucional- o artigo
218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, impugnável apenas
por meio de ação direta de inconstitucionalidade - traduz erro grosseiro e
impede a aplicação do prinópio da fungibilidade;
b) no mérito sustenta, inicialmente, ser incabível a aplicação
analógica do artigo 42 da Lei 8.038/90, de modo a assegw·ar à Presidente
da República o direito de manifestar-se previamente à decisão inicial do
Presidente da Câmara dos Deputados relativa à admissibilidade da
denúncia, em virtude de:
bl) ausência de lacuna normativa, na medida em que o artigo 218,
§4 do RICD gaJante à Presidente da República a apresentação de defesa
antes da emissão do parecer da Comissão Especial referida no §22 do
artigo citado, bem como antes do recebimento da denúncia pelo Plenário
da Câmara dos Deputados, sendo de mera delibação o juizo monocrático
do Presidente da Câmara dos Deputados;
2

b2) violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o
acolhimento da referida pretensão autoral importaria em atuação do STF
como legislador positivo;
c) afirma não prosperar a alegação de que o RICD não poderia
disciplinar o procedimento de impeachment, ante o disposto no
parágrafo único do artigo 85 da CRFB, que estabelece caber à lei especial
definir os crimes de responsabilidade e estabelecer as normas de processo
e julgamento. Nesse sentido, sustenta que, do ponto de vista técnicojurídico, o processo de impeachment se inicia no Senado Federal, após a
análise de procedibilidade da denírncia pela Câmara dos Deputados, não
havendo que se falar em reserva de lei especial para o estabelecimento
das normas que regem o procedimento desenvolvido na Câmara dos
Deputados.
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d) defende, ainda, a incidência do RICD porque a
Lei
1.079/50, em seu artigo 38, admite expressamente sua aplicação
subsidiária e porque a exigência de lei especial não importa em proibição
de remessa à disciplina normativa subsidiária da matéria pelo Regimento
Interno;
e) assevera ser improcedente a alegação de ilegitimidade
constitucional do preenchimento das vagas da Comissão Especial por
representantes dos blocos parlamentares, sustentando que, apesar de o
artigo 19 da Lei 1.079/50 referir-se tão somente a partidos, a Constituição
de 1946, sob cuja égide foi editada a referida lei, não aludia aos blocos
parlamentares como critério de constihúção das comissões da Câmara
dos Deputados, ao contrário do artigo 58, §12 da Constituição de 1988.
Nestes termos, defende a aplicação do artigo 19 da Lei 1.079/50 em
consonância com o prinápio da proporcionalidade, nos termos do artigo
58, §111, da CRFB;
f) sustenta que a alegação de grave ilegitimidade constitucional no
tocante à adoção do procedimento f.Lxado no artigo 218 do RICD,
relativamente ao parecer preliminar da Comissão Especial para o
recebimento da acusação, por diferir da previsão contida nos artigos 21 e
22 da Lei 7.079/50, também é improcedente. Afinna que a partir da atual
Constittúção não há mais instrução processual na Câmara dos Deputados
e, por isso1 os supracitados artigos 21 e 22 foram revogados pelos artigos
51, I, III e IV, 52, 1 e 86, caput, da Constituição de 1988. Nessa esteira, cita o
MS 21.564, do STF;
g) ressalta a improcedência da alegação de que o Supremo Tribunal
Federal não estaria vinculado a receber a denúncia por crime comum pelo
fato de a Câmara dos Deputados ter autorizado a abertura de processo
criminal. Afirma que, diferentemente da denúncia por crime comum em
desfavor da Presidente da República, que demanda a análise técnica por
jtúzes togados (art. 102, I, b, CRFB), em relação aos crimes de
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responsabilidade, sua natureza político-penal enseja a emissão de juizo
quanto ao mérito da denúncia pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Dessa forma, defende a impossibilidade de revisão, pelo Senado Federal,
da decisão do Plenário da Câmara dos Deputados no sentido do
recebimento da denúncia por crime de responsabilidade;
h) no mesmo sentido, afirma carecer de fundamento a alegação de
que caberia à Mesa do Senado a competência para instaurar, ou não, o
processo de impeachment. Reitera que a denúncia será analisada pela
Câmara dos Deputados, o que dispensa nova análise ou revisão pela
Mesa do Senado Federal. Nesse ponto salienta que os artigos citados na
petição inicial dizem respeito ao impeachment de autoridades (Ministro
do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República) cujo
processo não tramjta na Câmara dos Deputados, mas apenas no Senado;
i) por fim, no tocante ao pedido de interpretação conforme do artigo
19 da Lei 1.079/50, para fixar a interpretação segundo a qual o Presidente
da Câmara dos Deputados somente pode praticar o ato de recebimento
da acusação contra a Presidente da República se não incidir em qualquer
das hipóteses de impedimento ou suspeição, aponta que tal análise
exigiria o exame de fatos e provas, inviável em sede de Argtúção de
Descumprimento de Preceito Fundamental. Assevera que "as hipóteses
de impedimento de Deputados e Senadores previstas no art. 36 da Lei
1.079/50 não são passíveis de interpretação extensiva, tampouco se revela
cabível a aplicação subsidiária de motivos de impedimento e suspeição
do Código de Processo Penal."(eDOC 49, p.16/17), e articula com a
decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no MS 33.921-DF, em que
se discute o processo de impeachment da atual Presidente da República;

j) concluí a Câmara dos Deputados, pugnando i) pelo não
conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito
fundamental; ii) caso conhecida, pelo indeferimento da medida cautelar e;
iii) pela improcedência dos pedidos formulados na presente ação.
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Em 11.12.2015 o Senado Federal prestou informações (eDOC 70),
sustentando:
a) a improcedência do pedido quanto à não recepção, pela
Constituição de 1988, do artigo 38 da Lei 7.079/50, no ponto que
estabelece a aplicação subsidiáiia dos regimentos internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Afirma que os referidos regimentos
contêm normas detalhadas sobre os procedimentos específicos de cada
Casa, devendo ser utilizados como fontes normativas complementaresi
b) defende a plausibilidade da interpretação conforme à
Constituição para que o artigo 24 da Lei 1.079/50 permita à Mesa do
Senado Federal, mediante aplicação analógica dos artigos 44 a 49 da
referida norma, apreciar a autorização para a abertura de processo de
impeachment. Assevera que eventual decisão da Câmara dos Deputados
pela admissibilidade do processamento do impeachment em nada
condiciona ou vincula o exame do recebimento ou não da denúncia
popular pelo Senado Federali
c) aponta a impossibilidade e falta de lógica da postulação de
interpretação confo1me à Constituição para que os Senadores só possam
realizar diligências ou produzir provas de modo residual e complementar
às partes (itens 97, "j" e 98, "o", da petição inicial), afirmando que
"apenas após a atuação do acusado é que seria possível verificar a
existência de algum espaço residual ou a complementar e, nestes casos,
uma atuação dos Senadores se daria após o acusado, chegando-se a um
impasse" (eDOC 70, p .9), o que representaria um total impedimento dos
Senadores em participar da instrução do feitOi
d) assevera que a Constituição de 1988, ao modificar as atribuições
até então distribuídas entre as Casas Legislativas, no procedimento de
impeachment, transferiu a atribuição de processar da Câmara dos
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Deputados para o Senado Federal. Desse modo, e com base no
julgamento dos Mandados de Segurança n 2 21.623/DF e n 11 21.564/DF,
defende a competência privativa do Senado Federal para a realização de
todos os atos compreendidos no núcleo "processar" (art. 52, I, CRFB),
incluindo o recebimento ou não da den{mcia e "a instauração do
procedimento e prosseguindo com a notificação do acusado para
apresentação de defesa, com realização de eventuais diligências, tomada
de depoimentos, oitiva do acusado e dos acusadores, requisição de
documentos, entre outros, compreendendo ainda a tomada de decisões
que conduzam o procedimento ao ponto de estar apto a subsidiar a
tomada de decisão final (fase chamada de julgamento)" (eDOC 70, p.ll).
Em 11.12.2015, foram admitidos como amici ruriae o Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB, o Partido Democratas - DEM e o
Partido dos Trabalhadores - PT (eDOC 74).
Na mesma data, decidi acerca do pedido de revogação da liminar
requerida pelo Presidente da Câmara dos Deputados (eDOC 51),
sustentando que, em razão da transitória eficácia temporal da medida por
mim implementada, com previsão de exaurimento em 16.12.2015 (data
prevista para a realização da sessão do Plenário deste Supremo Tribunal
FedeTal), faz-se desnecessária a revogação pleiteada (eDOC 74, p. 5/6).
Em 11.12.2015 a Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo
conhecimento da presente Arguição e, no mérito, pela procedência dos
pedidos nela formulados, aduzindo (eDOC 76):
a) que o teor do inciso L"' do artigo 52, da Constittúção da República
deve ser interpretado de fol'ma generosa, destacando que "a intimação do
Presidente da República para se manifestar sobre os termos da peça
acusatória, previamente ao recebimento da denúncia por crime de
responsabilidade, constittú exigência que decorre imediatamente das
garantias constitt1cionais do contraditório e da ampla defesa" (eDOC 76,
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Quanto ao prazo a ser observado, afirma mostrar-se adequada a aplicação
analógica do artigo 4° da Lei 8.038/90;
b) sustenta ainda, em obediência às garantias constihtcionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o direito de o
Presidente da República praticar os atos de defesa sempre após a
acusação, devendo ser a manifestação do Presidente o último ato de
instrução do processo;
c) defende o acolhimento do pedido atinente à reserva constitucional
de lei especial para a definição dos crimes de responsabilidade e
estabelecimento de normas de processo e julgamento. Nestes termos,
considera constitucionalmente ilegítima as expressões "regimentos
internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal", constantes do
artigo 38 da Lei 1.079/50, em virtude da desobediência à exigência de lei
nacional especial. Cita o Verbete Vinculante n 2 46 das Súmulas do
Supremo, os Mandados de Segurança nº 33.837 e n 12 33.838 e a Reclamação
n 2 22.124;
d) afirma que, na Constituição de 1988, o impedimento do Chefe do
Executivo é medida excepcional que deve ser tomada pelo Senado
Federal nos casos de crimes de responsabilidade, sustentando que apesar
de a Câmara dos Deputados autorizar o processamento, o processo de
impeachment pode ou não ser instaurado pelo Senado. Conclui, nesse
sentido, pela validade do artigo 24 da Lei 1.079/50 e sua interpretação
conforme a Constihução;
e) discorre acerca dos artigos 45, 46, 48 e 49 da Lei 1.079/50,
asseverando que a interpretação desses dispositivos "deve ser feita tendo
em vista o parâmetro constihtcional, que fixa em dois terços o quórum
para a decisão do Plenário do Senado Federal" (eDOC 76, p.33).
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f) sustenta que os artigos 23, §§ 1° e 5°, 80 e 81, da Lei 1.079/50, não

foram recepcionados pela Constituição em vigor, além de não observarem
o sistema acusa tório e a exigência de quórum qualificado para o processo
e julgamento dos crimes de responsabilidade do Presidente da República;
g) aponta o acerto da alegada interpretação conforme a ser conferida
aos artigos 25 a 30 da Lei 1.079/50, afirmando que, no ordenamento
jurídico brasileiro, o órgão julgador não pode assumir para si a ftmção
acusatória, sob pena de comprometimento da imparcialidade e da isenção
de julgador. Nesse sentido, defende que o Senado Federal somente
poderia realizar diligências de forma residual e complementar, sem
assumir função acusatória;
h) por fim, destaca a importância de se assegurar que o ato de
recebimento da acusação, por parte do Presidente da Câmara dos
Deputados, não contenha qualquer desvio de finalidade, sustentando que
o artigo 19 da Lei 1.079/50 deve ser interpretado de modo a afastar
qualquer hipótese de impedimento ou suspeição porventura existerttes.
Em 11/12/2015 a Presidência da República prestou ilúormações
(eDOC 86), manifestando-se pelo acolhimento da totalidade dos pedidos
da presente Arguição, bem como dos pedidos formulados nas cautelares
incidentais. Sustenta, em síntese:
a) a necessidade da utilização da técnica da interpretação conforme,
buscando compatibilizar a Lei 1.079/50 com a Constituição de 1988;
b) a admissão da defesa prévia ao recebimento da denúncia, no
mesmo prazo previsto no artigo 42 da Lei 8.083/90. Afirma que o mero
recebimento da denúncia pelo Presidente da Câmara dos Deputados
constitui ato grave e de consequências significativas, não se coadunando
com o prinápio da ampla defesa e do contraditório e, consequentemente,
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com a impossibilidade do Presidente da República se contrapor à
denímcia antes da decisão acerca do seu recebimento;
c) a não recepção da expressão "regimentos internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal", constantes do artigo 38 da Lei 1.079/50.
Assevera que as normas de processo e julgamento dos crimes de
responsabilidade do Presidente da República somente podem ser
estabelecidas através de lei especial em virtude do disposto no artigo 85
da Constituição da República. Considera, nesse sentido, que a legislação
especial, no caso a Lei 1.079/50, não pode remeter o regramento da
matéria a atos normativos de menor estatura, ainda que de forma
subsidiária;
d) o não afastamento das previsões contidas nos artigos 20 a 23 da
Lei 1.079/50, que estabelece a necessidade de duas votações pelo Plenário
da Câmara dos Deputados. Nesse ponto, destaca a não recepção do artigo
81 da Lei 1.079/50, defendendo a observância de quórum qualificado de
dois terços, conforme estabelecido no artigo 86 da Constituição da
República;
e) aponta a necessidade de se assegurar o direito do acusado de falar
por último nas diversas fases do processo;
f) afirma caber à Câmara dos Deputados autorizar o início do

processo de i.mpeachment e ao Senado Federal instaurar, ou não, o
processo, sem qualquer vinculação ao que decidido pela Câmara. Aqui
também sustenta a necessidade de observância de quórum de dois terços
para as deliberações ocorridas pelo Senado;
g) assevera restar evidente a não recepção, pela Constituição de
1988, do disposto no §5º, do artigo 23, da Lei 1.079/50. Aponta que o
artigo 86, §112, IT, da Constituição da República atribtú ao Senado Federal,
e não à Câmara dos Deputados, a competência para afastar o Presidente
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da República;
h) adere às razões constantes na inicial no tocante às alegações

acerca da garantia da imparcialidade, apontando não caber ao Senado
Federal ahtar como órgão acusador;
i) discorre acerca da decisão cautelar que determinou a não

instalação da Comissão Especial no âmbito da Câmara dos Deputados,
afirmando, com base no princípio da publicidade, ser "imprescindível
que o Supremo Tribunal Federal fixe que todas as votações ocorridas no
bojo do processo de impeachment sejam abertas, sejam elas proferidas em
qualquer fase do processo e por qualquer das duas Casas do Parlamento"
(eDOC 86, p. 23);
j) em relação aos dois pedidos de medidas cautelares incidentais, a

Presidência da República alega:
jl) a ocorrência de prejuízo em virtude da autorização para

prosseguimento do processo de irnpeachrnent pelo Presidente da Câmara
dos Deputados sem a oitiva prévia do denunciado, sustentando a
nulidade do ato, e
j2) que a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados que
determinou a votação secreta para a eleição dos membros da Comissão
Especial, revela a parcialidade com que tem sido conduzido o processo de
impeachment e constittü ato de "desbrida desobediência".
Em 11.12.2015 a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer
(eDOC 87) sustentando o conhecimento parcial da ADPF e, na parte
conhecida, pela procedência parcial do pedido cautelar. Aduz, em síntese:
a) o cabimento da presente Al·guição de Descumprimento de
Preceito Fundamental, apontando a viabilidade de interposição de ADPF
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contra disposições abstratas de lei pré-constitucional, tal como a hipótese
da Lei L079/50;
b) discorre acerca da técnica de interpretação conforme a
Constituição e seus limites, buscando demonstrar que "a plenitude do
direito de defesa deve ser assegurada aos acusados em gerat mas não a
ponto de investir o Judiciário na anômala função de estatuir, de forma
geral e abstrata, novo modelo de processamento do Presidente da
República pela prática de crimes de responsabilidade, em processo de
impedimento" (eDOC 87, p. 25). Nesse sentido, entende que os pedidos
cautelares de interpretação conforme a Constihtição (itens "a", "d", "f",
''j" e "k" da petição inicial), "por objetivarem criação de fases no processo
de impedimento não prevista na Lei 1.079/50 nem no regimento interno
das casas do Congresso Nacional, não podem ser conhecidos, sob pena de
ingerência indevida do Judiciário em matéria constitucionalmente
reservada ao Parlamento" (eDOC 87, p. 27);
c) no mesmo sentido, destaca que a Lei 1.079/50, ao prever
procedimento especial, não contempla a resposta preliminar do acusado à
admissão inicial da dentmcia pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
não cabendo à Suprema Corte atuar como legislador positivo para o fim
de criar fase processual não prevista na Lei 1.079/50;
d) Assevera que o direito a ampla defesa do Presidente da
República, será exercido durante os trabalhos da Comissão Especial da
Câmara dos Deputados e, se prosseguir o processo, perante o Senado
Federal. Aponta a aplicabilidade do artigo 82 da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ao processo de
crime de responsabilidade da Lei 1.079/50, sem que isso signifique o
acatamento da pretensão autoral;
e) em relação à análise dos pedidos cautelares "b" e "c", entende que
o artigo 38 da Lei 1.079/50, ao possibilitar a aplicação subsidiária dos
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regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não
incorreu em inconstitucionalidade. Assevera não haver impedimento
para que "as casas do Congresso Nacional, com base na competência que
lhes conferem os arts. 51, m, e 52, XII, da Constituição, estabeleçam regras
de funcionamento, relacionadas ao procedimento interno a ser obser vado
no processo e julgamento de agentes públicos por delitos de
responsabilidade" (eDOC 87, p.33). Defende, entretanto, que tais
disposições regimentais devem restringir-se à disciplina interna das casas
legislativas, não cabendo a elas inovar no ordenamento jurídico;
f) nessa toada, entende que os§§ 311 a 511, do artigo 218, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, ao estabelecerem novas regras no que
se refere às conclusões e ao prazo de elaboração do parecer da comissão
mista e quanto ao momento pru·a manifestação do denunciado e ao
respectivo prazo, extrapolaram os limites do artigo 51, m e ~ da
Constituição da República, disciplinando a matéria de modo diverso da
estabelecida nos artigos 19 a 22 da Lei 1.079/50;
g) defende o acolhimento dos pedidos cautelares "e" e "f", que
buscam garantir interpretação conforme aos arts. 18, § Jll, 22 e 27 a 29 da
Lei 1.079, para assentar que toda atividade probatória deve ser
desenvolvida em primeiro lugar pela acusação e por último pela defesa e,
em cada fase processual, perante Câmara dos Deputados e Senado
Federal, a manifestação do acusado e de seus representantes legais seja o
último ato de instrução. Aponta, nesse sentido, previsão expressa da Lei
1.709/50 acerca da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e
afirma que tal medida, além de prestigiar as garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, está em consonância com a
jurispmdênda do Supremo;
h) sustenta o deferimento parcial dos pedidos cautelares formulados
nos itens "g" e "h" nos seguintes termos:
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hl) "Procede o pedido de interpretação conforme a Constituição da
República do art. 24 da Lei 1.079/1950, a fim de se aplicarem
analogicamente os arts. 44, 45, 48 e 49 da Lei 1.079/1950. Devem ser
indeferidos os pedidos de adoção do quómm de dois terços para aprovar
a instauração do processo no Senado Federal e de submissão de votação
prévia à mesa do Senado, para decidir, de maneira, irrecorrível, sobre o
recebimento da denúncia" (eDOC 87, p.50);
h2) entende que o emprego analógico dos artigos 44 a 49 da Lei
1.079/50 coaduna-se com a Constituição da República e com o juízo de
recepção da norma legal efetuado pelo Supremo Tribunal Federal;

h3) de outro modo, defende, com base no art. 47 da Lei 1.079/50 e no
art. 47 da Constituição da República, o quórum simples para votação do
parecer da Comissão Especial do Senado Federal. Afirma que a
Constituição não adotou quónrm específico para o juízo de acusação, não
cabendo aplicar o quórum qualificado (dois terços), previsto apenas para
o juízo de admissibilidade e para o julgamento da causa (arts. 51, I e 52,
parágrafo {mico da CRFB);
h4) nesse sentido, defende a adoção do rito procedimental proposto

pelo Supremo Tdbtmal Federal, quando do julgamento de crime de
responsabilidade praticado pelo ex-presidente Fernando Collor,
afumando que tal roteiro organizou normas existentes, adaptando-as à
ordem constitucional vigente;
i) aponta a incompatibilidade do art. 23, §§ 111 a 511, a primeira parte
do art. 80 e o art. 81, da Lei 1.079/50 com os arts. 47, 51, I, 52, I e 86, § 111, Il,
da Constituição da República, sustentando a não recepção dos referidos
artigos da Lei 1.079/50 pela vigente ordem constihtcional.
Pronunciou-se ainda, a Procuradoria-Geral da República, acerca das
medidas cautelares incidentais propostas pela parte autora (eDOCs 31 e
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35):

a) no ponto em que a arguente sustenta a necessidade de votação
aberta para a eleição dos membros da Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, defende a Procuradoria-Geral da República o acatamento do
pedido para invalidar a votação ocorrida no processo de impedimento em
curso no Congresso Nacional, aduzindo que "a ordem constitucional,
pautada no Estado Democrático de Direito e na publicidade dos atos
estatais, não autoriza votação parlamentar sigilosa fora das hipóteses
taxativas e excepcionais previstas expressamente na Constituição da
República. Repita-se: os membros do Congresso Nacional não têm o
direito de decidir por votação secreta quando a lei fundamental do país a
tanto não os autorizou" (eDOC 87, p. 58);
b) no tocante à proporcionalidade partidária e compos1çao da
Comissão Especial, defende a interpretação do artigo 19 da Lei 1.079/50 à
luz da atual Constituição, de modo que a indicação de candidatos à
eleição para compor a Comissão Especial caiba aos üderes dos partidos
dos blocos parlamentares, devendo, no último caso, recair a indicação
proporcionalmente sobre cada partido que compõe o bloco, garantindo
que a dishibuição das vagas observe a exigência de participação de um
integrante de cada partido político representado na Cârruu·a dos
Deputados. Concltú pela concessão da medida cautelar para que a
indicação dos candidatos seja feita pelos representantes dos blocos
parlamentares, assegurada a participação de todos os partidos, sem
admitir-se candidatura avulsa.
Em 12.12.2015 admiti o Partido Socialismo e Liberdade - PSOL,
como amicus curiae (eDOC 106).
Em 13.12.2015 também admiti a União Nacional dos Estudantes
(UNE) como amicus curiae (eDOC 108).
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É o relatório.

VOTO
Cabimento e adequação da
Descumprimento de Preceito Fundamental
1

Inicialmente,
suscitadas.

é

necessário

tratar

das

presente

questões

Arguição

de

preliminares

O que segue neste tópico pode ser resumido do segundo modo: voto
pelo conhecimento da presente ADPF. As alegações contrárias ao
conhecimento da medida não são procedentes pelas seguintes razões a
seguir sumariadas: (i) a jurisprudência desta Corte é pacífica sobre
competir ao próprio STF o juízo sobre o que se deve compreender por
preceito fundamental, mediante esforço hermenêutica que identifique
"as disposições essenciais para a preservação dos princípios basilares
dos preceitos fundamentais de 11m determinado sistema" (ADPF- MC 33,
Pleno, Rei. Min. Gilmar Medes, DJ 27.10.2006); (ü) na presente hipótese
é possível inferir potencial ofensa, notadamente, ao sistema de
governo, à separação de poderes, à soberania popular, ao direito ao
devido processo legislativo e às garantias procedimentais no cmso da
apuração de crime de responsabilidade; (üi) ainda, está presente o
requisito da subsidiariedade, pois "a existê11cia de processos ordi11ários
e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da
arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da
feição marcadamente objetiva dessa ação" (ADPF - MC 33, Pleno, Rei.
Min. Gilmar Medes, DJ 27.10.2006); (iv) ao contrário do se alega nas
infom1ações da Câmara dos Deputados, o objeto da presente arguição,
como esclarecido no relatório, é a Lei 1.079/50, que dispõe sobre os
crimes de responsabilidade, e foi promulgada sob a égide da
Constituição da República de 1946. Trata-se, portanto, de um juízo de
recepção sobre diploma legislativo anterior à ordem constitucional
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atual e não da suposta tentativa de julgamento de inconstitucionalidade
dos regimentos internos das Casas do Congresso Nacional; (v) ainda,
considero que as medidas cautelares incidentais que tratam da eleição
da comissão especial guardam pertinência com a potencial recepção do
art. 19 da Lei 1.079/50 pela Constituição da República de 1988,
sobretudo no tocante à expressão "comissão especial eleita"; (vi) ainda
que assim não fosse, as noções de instrumentalidade das formas e de
economia processual recomendam considerar as Petições/STF 64.212 e
64.216, ambas de 2015, como aditamento à peça inicial, tendo em vista a
viabilidade do ajuizamento de uma nova arguição incidental ante a
relevância da controvérsia constitucional em discussão; (vii) por fim, o
tema referente ao impeachment presidencial é da mais alta magnitude
jurídico-política, de maneira a revelar a imperatividade de um diálogo
institucional entre o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de
guardião das regras da democracia constitucional, e os demais Poderes
da República, aqui, por intermédio da prestação da jurisdição
constitucional em processo objetivo.
Feita a síntese à guisa introdutória, passo agora a dissecar todos os
argumentos nela utilizados, como segue:
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é .firme no sentido de
que compete a esta Corte realizar o juízo acerca do que se há de
compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito
fundamental.
Veja-se, a propósito, a ementa da ADPF-QO 1, de relataria do
Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2003:
"Argüição de descumprimento de preceito fundamental. Lei n 2 9882,
de 3.12.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da referida
medida constitucional. 2. Compete ao Supremo Tribtmal Federal o jtúzo
acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro,
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como preceito fundamental. 3. Cabimento da argüição
descumprimento de preceito fundamental. Necessidade de o requerente
apontar a lesão ou ameaça de ofensa a preceito fundamental, e este,
efetivamente, ser reconhecido como tal, pelo Supremo Tribunal Federal. 4.
Argüição de descumprimento de preceito fundamental como instrumento
de defesa da Constituição, em controle concentrado. 5. Argüição de
descumprimento de preceito fundamental: distinção da ação direta de
inconstih1cionalidade e da ação declaratória de constirucionalidade. 6. O
objeto da argüição de descumprimento de preceito ftmdamental há de ser
"ato do Poder Público" federal, estadual, distrital ou mtmicipal,
normativo ou não, sendo, também, cabível a medida judicial 'quando for
relevante o fundamento da controvérsia sobre lei ou ato normativo
federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição'.".
Nesse sentido1 o ilustre Ministro Gilmar Mendes bem explicitou na
ADPF-MC 33 (DJ 27.10.2006) o esforço hermenêutica a ser realizado pelo
Supremo Tribunal Federal: "É o eshtdo da ordem constihteional no seu
contexto normativo e nas suas relações de interdependência que permite
identificar as disposições essenciais para a preservação dos princípios
basilares dos preceitos ftmdamentais de um determinado sistema.".
Ainda nesse importante voto para a construção il1stirucional do
controle abstrato de constirucionalidade, o e. Ministro Gilmar Mendes
apresenta diretriz para o trabalho que aqui se coloca:
"Destarte, um jtúzo mais ou menos seguro sobre a lesão de preceito
fundamental consistente nos princípios da divisão de Poderes, da forma
federativa do Estado ou dos direitos e garantias individuais exige,
preliminarmente, a identificação do conteúdo dessas categorias na ordem
constirucional e, especialmente, das suas relações de interdependência.
Nessa linha de entendimento/ a lesão a preceito fundamental não se
configurará apenas quando se verificar possível afronta a um princípio
fundamental, tal como assente na ordem constih1cional, mas também a
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regras que confiram densidade normativa ou significado específico a esse
prinápio.
Tendo em vista as interconexões e interdependências dos prinápios
e regras, talvez não seja recomendável proceder-se a uma distinção entre
essas duas categorias, fixando-se um conceito extensivo de preceito
fundamental, abrangente das normas básicas contidas no texto
constitucional.".
Na presente hipótese, apenas com respaldo nas asserções da parte
Proponente e do exposto nos autos é possível inferir potencial violação de
diversos preceitos ftmdamentais, notadamente o sistema de governo, a
separação dos poderes, a soberania popular, o direito ao devido processo
legislativo e as garantias procedimentais no curso da apuração de crime
de responsabilidade. Logo, tem-se como recomendável o juízo positivo de
admissibilidade nesse ponto.
Do mesmo modo, verifica-se estar presente o requisito da
subsidiariedade. Na esteira do entendimento iterativo deste Egrégio
Tribunal, a possibilidade de direitos subjetivos líquidos e certos também
serem, em tese, tutelados por meio de mandado de segurança não é
impeditivo para o conhecimento de arguição de descumprimento de
preceito ftmdamental.
Do exposto pelo e. Ministro Relator Teori Zavasck.i na ADPF 127
tem-se o seguinte perfil institucional e normativo da presente ação:
"A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi
concebida pela Lei 9.882/99 para servir como um instrumento de
integração enh·e os modelos difuso e concentrado de controle de
constitucionalidade, viabilizando que atos estatais antes insuscetíveis de
apreciação direta pelo Supremo Tribunal Federal, tais como normas préconstitucionais ou mesmo decisões judiciais atentatórias a cláusulas
fundamentais da ordem constitucional, viessem a figurar como objeto de
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controle em processo objetivo. A despeito da maior extensão alcançada
pela vertente objetiva da jurisdição constitucional com a criação da nova
espécie de ação constitucional, a Lei 9.882/99 exigiu que os atos
impugnáveis por meio dela encerrassem um tipo de lesão constitucional
qualificada, simultaneamente, pela sua (a) relevância (porque em
contravenção direta com paradigma constitucional de importância
ftmdamental) e (b) difícil reversibilidade (porque ausente técnica
processual subsidiária capaz de fazer cessar a alegada lesão com igual
eficácia)".
Além disso, o Plenário desta Corte assim assentou o princípio da
subsidiariedade no mérito da precitada ADPF 33, de relataria do Ministro
Gilmar Mendes, DJ 27.10.2006:
"13. Princípio da subsidiariedade (art. 4o ,§lo, da Lei no 9.882/99):
inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no
contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a
controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.
14. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não
deve excluir, a priori, a utilização da argüição de descumprimento de
preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva
dessa ação." (grifei).
Ademais, colhe-se de argumentação doutrinária expendida por
Leonardo Augusto de Andrade Barbosa a especial adequação da ADPF
para fins de conb:ole do ''devido processo legislativo" por meio da
jUiisdição constitucional:
"O mandado de segurança é um instrumento que se ajusta mal à
função ad hoc de controle do processo legislativo. Dois problema são mais
graves. O primeiro diz respeito ao fato de o mandado de segurança
ostentar feições marcadamente subjetivas [...] O segundo inconveniente,
por sua vez, tem a ver com a possibilidade de o processo legislativo
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impugnado concluir-se antes do julgamento do mandado de segurança
[... ] Se considerarmos que o direito ao devido processo legíslativo possuí
estatura constitucional (como de fato estamos a sustentar), então a via
objetiva parece ser a maís promissora para equacionar as dificuldades
identificadas acima. Uma ação, em especial, parece ajustar-se bem a esse
propósito: a Arguíção de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF).
O recurso à ADPF resolve, de imediato, os problemas apontados
acima. Seu caráter objetivo afasta, em princípio, a possibilidade de
desistência, converte os potenciajs problemas referentes a litisconsórcio
em possíveis contribuições de amicus curine, e assegura estabilidade à
ação, que prossegue ainda que o partido politico que a tenha proposto
venha a perder representação no Congresso Nacional. Além disso - e
mais importante - na hipótese de o processo legíslativo questionado
concluir-se antes do julgamento da ação, ele poderá prosseguir
normalmente, quando muito com sua conversão em ação direta de
inconstitucionalidade, tendo em vista a fungibilidade de ambas.
A ADPF, nos termos da legislação regente (Lei 9.882/1999), pode ser
utilizada para impugnar atos do Poder Público, com o propósito de
evitar ou reparar lesões a preceitos fundamentais e não se limita,
portanto, ao controle de normas [...] Além disso, a inexistência de
qualquer outro meio objetivo apto a sanar a lesão ou resolver a
controvérsia constitucional apontada de forma 'ampla, geral e imediata'
confirma que resta integralmente atendido o princrpto da
subsidiariedade." (BARBOSA, Leonardo Augusto de Andrade. Estado de
Direito, Democr·acia e Devido Processo Legislativo. In: CLEVE,
Clemerson Merlin; FREIRE, Alexandre (coords.). Direito Fundamentais e
Jurisdição Constitucional. São Paulo: Revísta dos Tribunaís, 2014, pp. 610612, grifei).
A meu ver, também acredito ser inconsistente juridicamente a
alegação de que o Requerente buscaria, "por via transversa", a declaração
de inconstitucionalidade de dispositivos dos Regimentos Internos de
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Isso porque o objeto da presente arguição é a Lei 1.079/50, que
dispõe sobre os crimes de responsabilidade, e foi promulgada sob a égide
da Constituição da República de 1946. Trata-se, portanto, de um juízo de
recepção sobre diploma legislativo anterior à ordem constitucional atual.
Igualmente, conforme as lições doutrinárias de André Ramos
Tavares, há de se fazer uma necessária distinção, no caso em juízo, entre a
"inconstitucionalidade" e o "descumprimento de precei to fundamental",
como hipóteses
autorizadoras da fiscalização abstrata de
constitucionalidade.
Reproduz-se, a propósito, excerto da tese de doutoramento do
referido Professor Titular de Direito da USP:
"A argt.úção é medida tão primordial (ou principal) quanto à ação
direta de inconstitucionalidade - ou até de relevância superior, se quiser.
A afirmação tem como fundamento a posição constitucional do instituto.
No próprio art. 102 da Constituição encontra-se a regra-matriz tanto da
arguição como da ação direta, ambas presentes no texto original da
Constihúção de 1.988 [... ) Apenas importa assinalar que, além dessa
distinção e, reforçando-se, tem-se que, nas questões que envolvam
violação de normas constitucional que prevejam preceitos fundamentais,
cabível será a arguição." (TAVARES, André Ramos. Tratado da Arguição de
Preceito Fundamental: lei n. 9.868199 e lei n. 9.882/99. São Paulo: Saraiva,
2001, pp. 240-241).
Toma-se cabível também rechaçar a alegação da Câmara dos
Deputados - no bojo de informações prestadas em atendimento à decisão
concessiva de medida liminar por mim deferida, em 08.12.2015 -, no
sentido de que "as modalidades de votação (secreta ou ostensiva) nn eleição da
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arguição de descumprimento de

Faço-o por dois motivos. A medida cautelar incidental se
fundamentou na potencial recepção do art. 19 da Lei 1.079/50 pela
Constituição da República de 1988, sobretudo no tocante à expressão
"comissão especial eleita", de maneira que não ocorreu atuação extra petita
na espécie. Por outro lado, o artigo 11l, parágrafo ímico, inciso 1, da Lei
9.882/99, prevê a arguição incidental diante do pressuposto específico da
relevância da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, o
que é patente na situação fático-normativa que propiciou a decisão
interlocutória supracitada.
A esse respeito, transcreve-se trecho do escólio doutrinário do e.
Ministro Luís Roberto Barroso:
"Embora a motivação imediata de quaisquer dos legitimados possa
ser a eventual hltela de uma situação específica - agindo, portanto, como
um substihlto processual do verdadeiro interessado -, deverá ele
demonstrar ser relevante a controvérsia constihtcional em discussão. Será
relevante a controvérsia quando o seu deslinde tiver uma repercussão
geral, que transcenda o i11teresse das partes do litigio, seja pela existência
de um número expressivo de processos análogos, seja pela gravidade ou
fw1damentalidade da tese em discussão, por seu alcance político,
econômico, social ou ético. Por vezes, a reparação imediata de uma
injustiça individual terá uma valia simbólica decisiva para impedir
novas violações." (BARROSO, Luís Roberto. O Controle de
Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.
291, grifei).
Por conseguinte, ainda que se considerasse que os pedidos relativos
à votação ou à formação da Comissão Especial na Câmara dos Deputados
não estivessem contidos na petição inicial, as noções de
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instrumentalidade das formas e econonúa processual recomendam
considerar as Petições/STF 64.212 e 64.216, ambas de 2015, como
aditamento à peça inicial, tendo em vista a viabilidade do ajuizamento de
uma nova arguição inddental ante a relevânda da controvérsia
constitudonal em discussão.
Em síntese, é equivocada a conclusão de inutilidade, na espécie, do
uso de instrumento de controle concentrado de constitudonalidade para
realizar um analítico cotejo entre a lei impugnada e a normatividade
constitucional hodierna.
Por evidente, o tema referente ao impeachment presidendal é da mais
alta magnitude jurídico-política, de maneira a revelar a imperatividade de
um diálogo institucional entre o Supremo Tribunal Federal, na qualidade
de guardião das regras da democracia constitucional, e os demais Poderes
da República, aqui, por intermédio da prestação da jurisdição
constitucional em processo objetivo.
Confira-se, ainda, o pensamento de Afonso Arinos de Melo Franco:
''Para nós, a estabilidade institucional no Brasil depende de dois
fatores: sua adequação efetiva à realidade nacional e o empenho dos
grupos diligentes em aliarem-se para fortalecer as instituições, e não,
como sempre aconteceu, pa1·a torná-las inviáveis." (FRANCO, Afonso
Arino de Melo. Direito Constitucional: teoria da constituição; as constituições
ào Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 74).
Diante do exposto, em juizo de admissibilidade, conheço
integralmente da presente arguicão de descumprimento de oreceito
fundamental e passo ao exame do mérito em sede cautelar.
2 - O Regime de Responsabilidade do Presidente da República
Isto feito, impende focar o mérito da cautelar em pauta.
Permito-me, apenas por brevidade, apresentar ao início resumo
desta parte do voto assim exposto:
Com o premissa da análise dos pedidos formulados na presente
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meu voto
da natureza jurídica do instituto do impeachment, assentando que: (i)
decorre do regime republicano e democrático a possibilidade de
responsabilização do mandatário máximo da nação; (ü) é no preceito
fundamental da relação entre os poderes que se deve buscar a natureza
jurídica do impeachment, definido como um modo de se exercer o
controle republicano do Poder Executivo; (üi) a exigência de lei
específica, de um lado, e as garantias processuais, de outro, permitem
configurá-lo como modalidade limitada de controle, na medida em que,
sendo a República um fim comum, ambos os poderes devem a ele
dirigir-se; (iv) o limite, por sua vez, decorre do fato de que não se pode,
sob o pretexto de controle, desnaturar a separação de poderes; (v) não se
pode identificar o instituto do impeachment, próprio dos regimes
presidencialistas, com a moção de desconfiança, própria dos regimes
parlamentaristas; (vi) o regime presidencialista, mais rígido do que o
parlamentarista sobre as causas de responsabilização do Chefe do
Poder Executivo, adota tipificação jurídico-política dos crimes de
responsabilidade; (vii) ainda assim, é de natureza jurídico-política o
julgamento constitucionalmente atribuído ao Parlamento; (viii) a opção
constitucional por um sistema de governo presidencialista impõe que
se interprete o instituto do impeachmeut tanto sob o prisma dos direitos
e garantias individuais do ocupante de cargo público, quanto pela
reserva de estrita legalidade, corolário para a harmoniosa relação entre
os poderes; (ix) ao Supremo Tribunal Federal compete o controle da
estrita legalidade procedimental do processo de impeachment,
assegurando que o juízo jurídico-político de alçada do Parlamento,
passível de controle judicial apenas e tão somente para amparar as
garantias judiciais do contraditório e ampla defesa, se desenvolva
dentro dos estritos limites do devido processo legal.
Apresentada a síntese, apresenta agora o dissecar dos argumentos
ali sumariados, e o faço do seguinte modo:
A definição do rito p elo qual um Presidente da República,
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democraticamente eleito, pode ser afastado exige a análise da natureza
jurídica do instituto do impeachment, a fim de extrair os princípios que
norteiam a interpretação constitucional do instituto.
Os crimes de responsabilidade concretizam o princípio republicano
e o impeachment decorre desse princípio. Sem embargo de ser necessária a
análise da compatibilidade estrita da Lei 1.079/50 com o regime
constitucional. Mais especificamente, trata-se de examinar se o disposto
no art. 85, parágrafo único, da Constituição de 1988 alberga a disciplina
normativa editada sob a égide da Constituição de 1946.
Submetido o regime de responsabilidade ao princípio da legalidade,
poder-se-ia afirmar que, sob o ângulo das garantias judiciais, a reserva
legal permitiria analisar o processo outorgando ao processado as
garantias que lhe são ínsitas. Mas, a exigência de lei decorre, no sistema
constitucional brasileiro, do próprio sistema de governo. Ela é, portanto,
mais ampla que o princípio da legalidade. Isso porque as garantias
processuais são obviamente aplicáveis aos processos de crimes de
responsabilidade não apenas do Presidente da República, mas também de
todas as demais autoridades que a ele estão sujeitas (art. 52, L~ CRFB/88).
A reserva de lei especial, porém, refere-se exclusivamente, nos termos do
art. 85, caput, da Constituição, ao Presidente da República e, de acordo
com seu parágrafo único, apenas para os incisos do art. 85 é que tais
regras são expressamente exigíveis.
A reserva também não decorre exclusivamente do princípio
republicano. É certo que, como revela a locução adjetiva, tais crimes
visam a assegurar a responsabilidade do cargo mais relevante da
Adm.irústração Pública, mas, ao exigir a participação, por meio da sanção,
do Presidente da República, requer também sua manifestação de vontade,
ainda que tácita, para reger o processo pelo qual pode ser destituído. Sob
essa perspectiva, a exigência legal é mais que simples regra de
responsabilização individual do ocupante do cargo: cuida-se de regra
concretizadora da harmoniosa relação entre os poderes. Isso porque a
sanção, prevista no art. 86 da CRFB/88, é modo por meio do qual se
aperfeiçoa o procedimento legislativo, integrando, pois, o esquema legal
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do ato jurídico complexo para o qual confluem atividades
os poderes.
Por essa razão, é no preceito fundamental da relação entre os
poderes que se deve buscar a natureza jurídica do impeachment,
definido como um modo de se exercer o controle republicano do Poder
Executivo. A exigência de lei específica, de um lado, e as garantias
processuais, de outro, permitem configurá-lo como modalidade
limitada de controle, na medida em que, sendo a República um fim
comum, ambos os poderes devem a ele dirigir-se. O limite, por sua vez,
decorre do fato de que não se pode, sob o pretexto de controle,
desnaturar a separação de poderes.
Do princípio republicano parece decorrer, pois, a natureza políticoadministrativa do instituto, cuja tutela coincide, embora com regimes
diferenciados, com a que se sujeitam os demais agentes públicos e
aqueles a eles equiparados relativamente à probidade da Administração.
Nesse sentido, o voto do e. Ministro Celso de Mello na Rcl2.138, Rel. Min.
Nelson Jobim, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe
18.04.2008:
"A sujeição dos agentes públicos às conseqüências jurídicas de seu
próprio comportamento, é inerente e consubstanciai, desse modo, ao
regime republicano, que constitui, no plano de nosso ordenamento
positivo, uma das mais relevantes decisões políticas fundamentais
adotadas pelo legislador constituinte brasileiro.
A forma republicana de Govemo, analisada em seus aspectos
conceituais, faz instaurar, portanto, um regime de responsabilidade a que
se devem submeter, de modo plano, todos os agentes públicos, inclusive
aqueles que se qualliicam como agentes políticos.
O princípio republicano, que outrora constihtiu um d os núcleos
imutáveis das Cartas Políticas promulgadas a partir de 1891, não obstante
sua plw·issignilicação conceitual, consagra, a partir da ideia central que
lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos - os agentes
políticos, em particular- são responsáveis perante a lei."
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Conquanto a exigência de responsabilidade soe com um truísmo aos
que vivem sob um regime republicano, ela não é ignorada por aqueles
que escolheram outra forma de governo. De fato, mais do que apenas
ligado ao sistema presidencialista, a responsabilidade é, em verdade,
ínsita aos regimes demoo·áticos. Para além de seu conceito estritamente
jurídico, traduz uma virtude política, condição de participação na vida
pública.
Não pode surpreender, portanto, a proximidade do regime dos
crimes de responsabilidade com o dos atos de improbidade
administrativa. Nos termos constitucionais, todos os agentes públicos,
participantes da vita activa, são responsáveis. Os agentes políticos, no
entanto, por serem "titulares dos cargos estruturais à organização política
do país, ou seja, ocupantes dos que .integram o arcabouço constitucional
do Estado, o esquema fundamental do poder (MELLO, Celso Antonio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30~ Ed. São Paulo: Malheiros,
2013. p. 251), têm seu regime de responsabilidade mediado pelos checks
and balances dos poderes que representam (accozmtability horizontal) e
pela legitimidade democrática que obtiveram (accountabilihj vertical).
Os membros do Poder Legislativo, por exemplo, não apenas se
sujeitam à disciplina constitucional específica, constante dos arts. 54 e 55
da CRFB/88, como também prestam contas a seus eleitores. De igual
modo, o Presidente da República tem um regime de responsabilidade
político-adm.inistrativa peculiar e, também, um controle de legitimidade.
No cerne do atual debate sobre essa questão, estão, portanto, as formas
pelas quais Poderes democraticamente eleitos fazem o controle Lms dos
outros. Noutras palavras, sendo a responsabilidade um dos corolários,
não só do pr.inópio republicano, mas do regime democrático, a exigência
de responsabilidade deve operar-se no sistema de governo.
Não se trata de realizar a opção, nesta seara, entre o regime
parlamentarista ou presidencialista. Essa escolha, nos seus mais precisos
detalhes, compete aos poderes políticos. A diferenciação entre os dois
regimes é, porém, fundamental para se compreender o rigor com que se
1
'
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deve interpretar o regime de responsabilidade do Chefe do Poder
Executivo.
Na clássica definição de Alfred Stepan e Gndy Skach, o regime
presidencialista é conceituado como sendo aquele em que o Poder
Legislativo detém um mandato eleitoral fixo que é sua própria fonte de
legitimidade. De igual modo, o Poder Executivo também detém um
mandato fixo, fonte de sua própria legitimidade.
No sistema parlamentarista, porém, o Poder Executivo deve ser
apoiado por uma maioria legislativa e pode cair se receber um voto de
não confiança. De outro lado, o Poder Executivo tem a capacidade de
dissolver a legislatura e convocar novas eleições (STEPAN, Alfred;
SKACH, Cindy. Constitutional Frameworks nnd Dernocrntic Consolidntion:
Pnrliamentaríanism versus Presídentialism. World Politics, V. 46, n. 1, 1993).
É evidente que essa conceituação limita-se a apontar modelos ideais
de um e outro sistema. Na prática, as disputas de legitimidade ou o
controle político entre os dois poderes assumem matizes diferentes. Isso
porque a fórmula de separação de poderes é, também, harmônica.
É por isso que, em casos como o dos autos, é possível, quiçá, extrair
urna olientação normativa da advertência formulada por Juan Linz,
expressa no dever constitucional de assegurar a estabilidade do regime
democrático:
''Todos os regime dependem, contudo, da disposição com que a
sociedade e todas as demais forças sociais e instituições conhibuem para
sua estabilidade. Eles dependem também do consenso que empresta
legitimidade à autoridade obtida por meio de processos democráticos, ao
menos pelo tempo entre eleições e dentro dos limites da Constituição. Ao
fim, todos os regimes dependem da capacidade dos lideres políticos
governarem, inspirarem confiança, terem um senso dos limites de seus
poderes, e de atingir um mínimo de consenso. Nosso argumento é o de
que essas qualidades seriam ainda mais importantes num regil11.e
presidencialista onde elas podem ser mais dificilmente atingidas. Essa
dependência das qualidades de lideres políticos, que podem ou não ser

42
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereÇô eletrónico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10044527.

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão- Página 57 de 403

ADPF 378 MC I DF
encontradas em um dado momento, podem envolver riscos maiores".
(LINZ, Juan. Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a
Difference? In: VALENZUELA, Arturo; LINZ, Juan (ed.). The Failure oj
Presidential Democracy. Baltimore: John Hopkins University Press, 1994. p.
69, tradução livre).
Seja como for, se é verdade que o impeachment, nos estritos limites da
controvérsia posta nos autos e desde que observadas as regras
constihtcionais, tem o condão de ser um dos mecanismos capazes de
corrigir distorções não republicanas, é preciso que o Supremo Tribunal
Federal zele para que, as regras de delimitação do exercício de controle
do Poder Executivo não acabem por impedi-lo de realizar sua missão
constitucional.
No que tange à aplicação desse preceito por esta Corte, nas raras
oporhtnidades em que o tema relativo aos crimes de responsabilidade do
Presidente da República foi objeto de deliberação, intensos debates foram
feitos em tomo da natureza jurídica do procedimento e da possibilidade
de intervenção judicial. Conquanto, como visto, um argumento decorra
do outro, é possível afirmar que, na síntese do voto proferido pelo e.
1v1in.istro Sepúlveda Pertence, no MS 20.941, DJ 31.08.1992, o Tribunal
reconheceu que a natureza política do impeacllment não retira do Poder
Judiciário o controle sobre a regularidade processual do instituto.
A natureza política do instituto foi, naquela oporhtnidade, bem
sustentada pelo e. Ministro Paulo Brossard: "O impeachment é um
processo estranho ao Poder Judiciário, que começa e termina no âmbito
parlamentar, por expressa disposição constitucional. Nele o Judiciário não
interfere".
A posição do e. Ministro, sintetiza o argurn.ento central já ex pendido
em sua tese sobre o impeachment: "o impeachment tem feição política, não
se origina senão de causas políticas, objetiva resultados políticos, é
instaurado sob considerações de ordem política e julgado segundo
critérios políticos - julgamento que não exclui, antes supõe, é óbvio, a
adoção de critérios jurídicos" (BROSSARD, Paulo. O Impenchment.
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Aspectos da responsabilidade política do Presidente da República. São
Paulo: Ed. Saraiva, 1992. p. 75).
Coerente em sua linha de raciocínio, o Ministro Paulo Brossard
restou vencido nas questões relativas ao conhecimento de mandados de
segurança impetrados em face de decisões sobre o rito do impeachment.
Nada obstante, prevaleceu, ao longo dos precedentes que se sucederam, a
tese sustentada pelo e. Ministro Aldir Passarinho:
"Embora seja, por certo, o impeachment medida predominantemente
política, não podem ser exch.údos da apreciação do Poder Judiciário os
atos que tendam à apuração dos crimes de responsabilidade que lhe dão
causa, que devem encontrar-se vinculados estritamente às normas
constitucionais ou legais de natureza procedimental não lhe cabendo,
porém, interferir nos critérios do poder discricionário quanto à
oportunidade ou conveniência de tal apuração, nem adentrar no mérito
de julgamentos que a Constituição Federal limita à exclusiva competência
do Senado Federal, como resulta exatamente daquela fixada no inc. I, do
art. 52, da Constituição Federal no tocante aos crimes de responsabilidade
atribuídos ao Presidente ou ao Vice-Presidente, e aos Ministros de Estado,
havendo conexão, após a autorização da Câmara dos Deputados, também
privativamente (art. 51, I, da C.F.)".
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conquanto de difícil
síntese neste ponto, parece apontar para a fórmula conciliatória invocada
pelo Ministro Brossard: "(...)é difícil indicar o nuno, a nota dominante da
doutrina, da jurisprudência e da legislação (...). A fórmula que o tentasse
teria de conciliar as posições mais antagônicas e contraditórias, para dizer
mais ou menos assim: o processo político não é puramente criminal, mas
marcadamente judicial, portanto, misto" (BROSSARD, Paulo. O
lmpeachment. Aspectos da responsabilidade política do Presidente da
República. São Paulo: Ed. Saraiva, 1992. p. 86).
A doutrina costuma, ainda, indicar que decorrem do princípio
republicano as regras de responsabilização do Presidente da República
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(BROSSARD, Paulo.
Por meio dessa inflexão, sustenta-se, ainda, a diferenciação entre os
crimes de responsabilidade e os crimes comuns. Esse debate também foi
feito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que se
assentou a natureza cível do julgamento de crimes de responsabilidade:
"Não se cuidando, qual antes se anotou, de condenação criminal,
processo de impeachment, segtmdo o sistema da Constituição, mas
sanção de índole política, não há como pretender aplicar o instituto
revisão criminal à decisão do Senado Federal, em processo
impeachment" (Pet 1365-QO, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 23.03.2001).

no
de
da
de

Em síntese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até aqui
delineada sob uma perspectiva sistemático-conceitual assentou que a
natureza do processo de impeachment é jurídico-política, passível de
controle judicial apenas e tão somente para amparar as garantias
judiciais do contraditório e do devido processo legal. Além disso, o
instituto é compatível com a Constituição e concretiza o princípio
republicano, exigindo dos agentes políticos responsabilidade civil e
política pelos atos que praticam no exercício de poder.
3 - A exigência de lei específica

Dito isso, passo ao exame da legislação, e permito-me, aqui também,
principiar pela síntese que segue: não há dúvida quanto à recepção dos
aspectos materiais da Lei n 2 1.079/1950 pela Constituição de 1988; quanto
aos seus aspectos processuais, no entanto, tendo em vista as modificações
em relação ao papel da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no
processo de impeachment em relação às ordens jurídicas anteriores, é
preciso realizar a sua leitura à luz dos mandamentos constitucionais; o
sistema processual do impeachment está hoje previsto na imbricação
entre a Constituição e a Lei n° 1.079/1950, que dão as linhas mestras e
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estruturantes a serem seguidas.
Feita a síntese, impende dissecar tais argumentos, como segue:
A Constituição da República de 1988 exige expressamente, em seu
art. 85, parágrafo único, lei especial que defina os crimes de
responsabilidade e também as normas de processamento e julgamento
desses crimes.
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da
República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente,
contra:
I- a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da
Federação;
UI- o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV- a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI- a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei esp ecial, que
estabelecerá as normas de processo e julgamento.
As Constituições brasileiras anteriores à Constituição da República
de 1988 também previam a exigência de "lei especial" quando se referiam
aos crimes de responsabilidade (Constihtição de 1946, Constituição de
1967). Ou seja, os crimes de responsabilidade não apenas devem ser
previstos em lei, mas em lei especial, vale dizer, que trate exclusiva e
especificamente desse tema - previsão dos crimes de responsabilidade e
suas normas de processamento e julgamento - dada a importância e
gravidade da matéria.
Promulgada a Constituição de 1946, foi editada a Lei 1.079/1950.
Advindas as Constituições de 1967, a Emenda à Constituição de 1969 e 27
(vinte e sete) anos atrás a promulgação da Constituição da República de
1988, o Congresso Nacional ainda não editou nova lei especial que trate
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pormenorizadamente dos crimes de responsabilidade e suas normas de
processamento e julgamento.
Mesmo após o pedido de impeachment do então Presidente José
Sarney em 1989 e após o ímpeachment do ex-Presidente Fernando Collor
em 1992, não foi, até agora, editada lei especial que trate do referido
instituto.
Retomando o tema a partir das normas constitucionais vigentes, a
redação do art. 85 da Constituição, enceta muito claramente um mandado
de criminalização, ainda que peculiar dada a natureza das sanções
cominadas pelo texto constitucional, daquilo que denomina "crimes de
responsabilidade" do Presidente da República.
É por isso que se gravou no texto constitucional que "Esses crimes

serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e
julgamento".
Está-se aqui, portanto, diante de nítida reserva de lei em sentido
estrito, tanto no que se refere aos aspectos materiais (a definição das
condutas que serão consideradas crime de responsabilidade), quanto aos
aspectos processuais (processo e julgamento).
Destaque-se que, em relação aos aspectos processuais, a expressão
"processo e julgamento" presente no art. 85, parágrafo {ulico da
Constituição, deve ser interpretada de tal forma a incluir necessariamente
a etapa preliminar constitutiva do processo em si, qual seja, o juízo
autorizativo a ser realizado pela Câmara dos Deputados (art. 86, captLt
CRFB/88). O processamento em si como condição necessária ao
julgamento será então realizado pelo Senado FedeTal (art. 52, capttt,
CRFB/88). Vale dizer, quando a Constituição se refere à exigência de lei
específica, está a ordenar previsão de lei que defina os crimes de
responsabilidade, seu processamento, incluído aí a fase autorizativa, e
julgamento.
Essa inteTpretação, incluindo a fase autorizativa na reserva de lei,
também é corroborada pelo comando constitucional que reconhece como
necessária a instamação do processo pelo Senado após a autorização da
Câmara dos Deputados.
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Essa especificidade não passou despercebida nos votos proferidos
pelo Ministro Carlos Velloso no julgamento dos MS 21.623 e 21.639, bem
como, neste último julgado, pelo Ministro Sepúlveda Pertence:
"Abrindo o debate, registro, tal como fiz no voto que proferi no MS
21.623-DF, que a Constituição de 1891 introduziu no Brasil o irnpeachment
segundo o modelo americano, mas com certas características que o
distinguem deste. (...) No ponto, o irnpeachment brasileiro assume feição
diferente do impeachment americano: aqu.i, ao contrário do impeachment
americano, lei ordinária definirá os crimes de responsabilidade,
disciplinará a acusação e estabelecerá o processo e o julgamento". (fi. 243,
MS nº 21.639).
"De logo, no caso, de pouca ou nenhuma valia é a busca de subsídios
da doutrina e da prática americanas do impeachment: a existência, no
direito brasileiro, da imposição constitucional de uma lei, destinada à
exaustiva definição dos crimes de responsabilidade e do seu processo, faz
com que - a exemplo do que sucede na matéria, com vários outros pontos
específicos -, também com relação ao problema deste mandado de
segurança, o sítio da busca de suas premissas normativas, entre nós, deva
descer do altiplano dos princípios gerais - em que o situa, na América, a
mínima densidade da única fonte positiva disp01úvel, a própria
Constituição - para a planície dogmática da interpretação de preceitos
legais minudentes e mais ou menos ineqtúvocos" (t1. 360/361, MS n 2
21.639) .
Não é possível, assim, a normatização dos crimes de
responsabilidade e das regras processuais para sua apuração e
julgamento mediante espécies normativas diversas da lei em sentido
estrito, tais como as Resoluções ou até o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal.
Nesse sentido manifestou-se o Ministro Sepúlveda Pertence em seu
voto no MS 21.564:
"Vejo no art. 85, parágrafo único, uma reserva legal plena do significado
político de garantia do 'due process' no mecanismo do impeachment: ela traduz
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uma recusa dos sucessivos constituintes brasileiros à concentração, concentração
satânica, nas Casas do Congresso Nacional, do poder de julgar no mérito, que é
seu e exclusivamente seu, com o de editar e alterar ao seu talante a única
garantia do acusado, que são as regras do jogo, as quais, se relegadas à alçada
regimental, em princípio, são de interpretação e aplicação conclusivas pela
mesma Casa que julga e pela mesma Casa que, não fosse a ·reserva da matéria à lei
- solitariamente, sem dependência, sequer da sanção, nem o risco do veto -,
poderia elaborar e alterar, ao sabor da conjuntura, as regras do .processo de
'impeachment'" (fl. 278)
De outro canto, como já decidido por esta Suprema Corte (MS
21.564), não há dúvida quanto à recep ção dos aspectos materiais da Lei n 2
1.079/1950 pela Constituição de 1988.

Quanto aos seus aspectos processuais, no entanto, tendo em vista as
modificações em relação ao papel da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal no processo de impeachment em relação às ordens jurídicas
anteriores, é preciso realizar a sua leitura à luz dos mandamentos
constitucionais.
Quer isso dizer, que o sistema processual do im.peachmeut está hoje
previsto na imbricação entre a Constituição e a Lei n° 1.079/1950, que
dão as lulhas mestras e estruturantes a serem seguidas.
4 - Filtragem constitucional da Lei 1.079/50 à luz da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 e da Convenção Americana
de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)
Nesse passo, cumpre avançar no sentido de fixar, em resumo, o
seguinte posicionamen to qu e aqui se propõe: não cabe ao STF editar
normatização sobre a matéria; sob o pálio da autocontenção, é apenas
de filtragem constitucional que aqui se cogita, isto é, incidência plena
da Constituição e exame da lei 1.079/50 à luz de princípios e regras
constitucionais hoje vigentes.
A partir dessa oração-síntese, impende expor quantum satis a
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respectiva base argumentativa, como segue:
É certo qu e não se pode sucumbir a argumentos puramen te
formalistas que impeçam a tutela do direito constitucional material em
jogo sob a alegação de supostos vazios normativos. Bem por isso, cabe a
este Supremo Tribunal Federal julgar a recepção do arcabouço normativo
processual infraconstitucional da Lei 1.079/1950 e fazer a sua leihli'a à luz
da Constituição de modo a permitir que, mediante processo hígido e
cons.titucionalmente adequado, possa-se buscar a tutela do direito
material.
É preciso, todavia, ressaltar: não cabe ao STF editar normatização
sobre a matéria. E nem de longe se propõe edição normativa. Ao
contrário, sob o pálio da autocontenção, é apenas de filtragem
constitucional que aqui se cogita, isto é, incidência plena da
Constituição e exame da Lei 1.079/50 à luz de princípios e regras
constitucionais hoje vigentes.
Afinal, o fundamento de validade do ordenamento jurídico como
um todo está na Constituição da República.
Necessário, portanto, que o ordenamento infraconstitucional seja
lido, u tilizando-se as normas constitucionais como filtro. Nesse sentido,
as palavras de Paulo Ricardo Schier:
"que se faça uma leitura (ou releitura) da ordem infraconstitucional através
daquela [da normntividade constit11cionnl]. Em outras palavras, os valores
constituciouais p·r'itnei·rame1tte devem buscar realização, impoudo-se
mediante a ordem

infm constítuci onal" (SCHIER,

P. R. Filtragem

constitucioual -construindo um a nova. dogm ática jurídica. Porto Alegre :
SAFE, 1999, p. 103).

Destaque-se ainda que essa filtragem constitucional da Lei 1.079/50
também exige o exame de sua compatibilidade com a Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
promulgada pelo Decreto 678/1992 e, assim, incorporada ao nosso
ordenamento jurídico.
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Nesse sentido, é de se destacar o disposto no art. 8º da referida
Convenção, o qual trata das garantias judiciais:
Artigo 8Q- Garantias judiciais
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista,
fiscal ou de qualquer outra natureza.
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma
sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa.
Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às
seguintes garantias minimas:
a) cfu·eito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor
ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou
tribunal;
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada;

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à
preparação de sua defesa;
d) du:eito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser
assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e
em particular, com seu defensor;
e) direito inenunciável de ser assistido por um defensor
proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação
interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor
dentro do prazo estabelecido pela lei;
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribtmal
e de obter o comparecimento, como testemtmhas ou peritos, de outras
pessoas que possam lançar luz sobre os fatos;
g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a
confessar-se culpada; e
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3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de
nenhuma natureza.
4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não
poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos.
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário
para preservar os interesses da justiça.
Segt.mdo entendimento firmado pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos no caso Tribunal Constitucional vs. Perú (sentença de
31 de janeiro de 2001), essas garantias do art. 8Q da Convenção
Americana aplicam-se não apenas aos processos judiciais, mas a todo e
qualquer procedimento sancionatório promovido pelo Estado por meio
de órgãos que exerçam funções de caráter materialmente jurisdicional.
No referido caso, discutiu-se justamente a incidência das garantias do art.
811 no processamento e julgamento de impeachment de juízes da Corte
A Corte Interamericana de Direitos
Constitucional do Perú.
Humanos chegou à conclusão de que, apesar do procedimento de
impeaclzment não ser judicial, também a ele deveriam se aplicar as
garantias do art. 82 para que também ele fosse o resultado de um justo e
devido processo legal. Esse entendbnento foi aplicado ao caso Baena
Ricardo e outros vs. Panamá (sentença de 02 fevereiro de 2001), que
tratou sobre a demissão arbitrária de servidores públicos e dirigentes
sindicais e o direito deles de terem respeitadas em seus processos
administrativos as garantias previstas pelo art. 82 da Convenção
Americana de Direitos Humanos.
Dessa forma. seguindo o disposto no art. 811 da Convenr;;ão
Americana de Direitos Humanos. o procedimento de impeachment de
Presidente da República deve respeitar todas as ~arantias judiciais
previstas na Convencão Americana de Direitos Humanos e na
Constituição Federal.
5 -Devido processo legal e processo de responsabilização jurídico-
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política
Transcorridos os passos até aqui desenvolvidos, cumpre, em relação
à :incidência, na espécie, do devido processo legal e da responsabilização
jurídico-política, em resumo, o seguinte: se atribui ao processo mais do
que a singela tarefa de servir como instrumento do provimento final, e
assim deve ser compreendido, portanto, como meio de concretização dos
ideais democráticos, cuja materialização passa, necessariamente, pelo
desenvolvimento de procedimentos justos que observem as garantias
constitucionais dos litigantes; e no caso, na sistemática questionada, há
uma cisão quanto à responsabilização jurídico-política do Presidente da
República. Vale dizer, a Câmara dos Deputados julga a admissibilidade
da denúncia para fins de processamento e o Senado é encarregado do
processo e julgamento do Presidente.
Postas tais premissas, tem cabimento o desenvolvimento da
respectiva base argumentativa, como segue:
A Constituição da República, ao assegurar que "ninguém será privado
da liberdade 011 de sws bens sem o devido processo legal" (art. 5°, LIV), atribui
ao processo o relevarlte papel de obstáculo a ser vencido para que se
alcancem restrições de direitos.
Notadamente no âmbito sancionador, o processo não se presta a
simplesmente instrumentalizar a produção do édito condenatório. O seu
principal escopo reside na limitação e no condicionamento da coerção
estatal. Ou seja, a exigência de processo (nulla poena sine judicio), no
contexto constitucional atual, ao invés de ferramenta direcionada à
condenação, exerce função atinente à salvaguarda de direitos ligados ao
respeito às regras associadas à construção da solução de dada
controvérsia.
Assim sendo. a lógica tradicionaL em que se atribui ao processo a
singela tarefa de servir como instrumento do provimento finaL deve ser
compreendida. portanto. como meio de concretizacão dos ideais
democráticos. cuja materializacão passa. necessariamente. pelo
desenvolvimento de processos justos que observem as garantias
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constitucionais dos litigantes.
Ainda no sentido de reconhecer o processo como instrumento de
proteção do sujeito, colaciono o seguinte precedente:
"A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal
juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela
Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do
Estado. .Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim
deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O
processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do
Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de
delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da
persecução penal. (...) A própria exigência de processo judicial
representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição
ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio
exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de
salvaguarda da liberdade individual. (HC 73338, Relator(a):
Min.
CELSO DE MELLO, Primeira Tunna, julgado em 13/08/1996, grifei)"
No dizer de Luigi Fen-ajoli, o que distingue o processo da barbárie
"é o fato de que ele (processo) persegue, em coerência com a dúplice
função preventiva do direito penal, duas diferentes finalidades: a
punição dos culpados juntamente com a tutela dos inocentes".
(FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do gnrnntismo penal. 3ª ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 556, grifei).
Já Antonio Magalhães Gomes Filho enfatiza a dupla dimensão
"garantista inerente ao processo" : uma de ordem pública, compreendida
"como garantia do correto exercício do poder", outra de cunho subjetivo,
vista "corno garantia dos direitos individuais" (FILHO, Antonio
Magalhães Gomes. A motivação das decisões penais, São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2001. p. 26-30, grifei).
Corno decorrência da expressão subjetiva do devido processo legal,
Antonio Scarance Fernandes leciona que o procedimento constitui
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"instituto de fundamental importância no direito processual" e
"importante elemento de legitimação do poder decisório do Estado em
quaisquer planos de sua atuação: legislativo, administrativo e
judiciário. " Mais que isso, assinala que "há um direito ao procedimento,
alçado a direito fundamental" (FERNANDES, Antonio Scarance. Teoria
geral do procedimento e o procedimento no processo penal, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2005. p. 37, grifei).
Acerca da _conexão entre direitos .ftmdamentais, organização e
procedimento, Robert Alexy (citado por Antonio Scarance Fernandes In:
FERNANDES, Antonio Scarance. Teoria geral do procedimento e o
procedimento no p1·ocesso penal, São Paulo: Editora Revista dos Tribtmais,
2005. p. 39) afirma que o procedimento "aumentaria a probabilidade de
um resultado c01úorme ao direito fundamental".
No cenário jurídico-político, a Constituição consagrou a necessidade
de processamento ao conferir essa atribuição ao Senado Federal quanto
aos crimes de responsabilidade imputados ao Presidente da República
(art 52, I CRFB/88). Essa exigência deve ser lida à luz da vedação do abuso
de poder e das garantias processuais constihtcionais, assinalando-se que
o processo ftmciona como instrumento a subtrair a possibilidade de que o
Chefe do Poder Executivo seja submetido a julgamento arbitrário,
gal'an tia constitucional corolál'ia da cláusula do due process of lnw a ser
assegurada aos acusados em geral.
Com efeito, ao prever a necessidade de processo, a Constituição,
certamente, pretendeu assegurar o devido processo legal aos agentes
submetidos ao regime de responsabilização política. Sendo assim, embora
o Presidente da República esteja sujeito a convencimentos políticos
marcados por larga discricionariedade, essa cal'acterística substancial do
processo não retira do acusado suas prerrogativas formais que derivam,
direta ou indiretamente, do devido processo legal:
"O direito a um devido processo insere-se na observância de todas
as regras legais, constitucionais e convencionais adequadas ao Estado de
Direito, independentemente do direito material violado (espécie de
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determinado país, adversaríal, misto ou acusatório. (GIACOMOLLI,
Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição
Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2015.
p. 22.)."
Um processo devido, por sua vez, guarda pertin.ência com a
observância das demais garantias processuais elencadas pela
Constituição Federal, pelos tratados internacionais dos quais o Brasil seja
signatário, pelas disposições previstas nas leis de regência ou das
garantias que decorram logicamente dessas normas. É pela não
taxatividade das fontes das garantias processuais que a Constituição (art.
5°, LV) assegura aos acusados em geral"o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes".
Cumpre ressaltar que o grau de ampla defesa varia de acordo com a
consequênda jurídica dos fatos imputados. Vale dizer, debates associados
a direitos disponíveis, por exemplo, contentam-se, em r-egra, com a
simples oportunidade de defesa. Ações que almejam atingir o direito de
locomoção, contudo, submetem-se a outra intensidade de garantia.
Inclusive dentro do sistema penal, verifica-se distinção procedimental
traçada a partir da pena cominada, nos termos do Código de Processo
Penal:
Art. 394. O procedimento será comtun ou especial.

§12 O procedimento comum será ordinário, sumário ou
sumaríssimo:
I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção maxtma
cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de
liberdade;
ll - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima
cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;
Ili - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial
ofensivo, na forma da lei.
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íntima pertinência com a intensidade de interferência na esfera jurídica
do sujeito processuaL Nessa mesma lógica, no caso de infração poütica
praticada pelo Presidente da República, tem-se que as garantias
processuais devem ser asseguradas de acordo com a magnitude dos
efeitos decorrentes do processo de impenchment.
Com efeito, a imposição de perda do cargo de agente poütico eleito
democraticamente, segundo agendas poüticas .fruto de escolha de uma
maioria, constituí ato de gravidade inquestionável. É nesse contexto qu e
se definem quais são os meios inerentes ao exerdcio da defesa em sua
amplitude.
Além das consequências de interesse público, anote-se que a
condenação poderá resultar na pena acessória de inabilitação para o
exercício de qualquer função pública.
Diante desse cenário, é natural que se reconheça que o processo que
poderá culminar na perda do cargo do Presidente da República seja
permeado por garantias processuais idôneas a fazer frente ao possível
resultado extremo. Disso Tesulta que a cláusula do devido processo legal,
na hipótese, é compreendida em grau extremamente intenso.
Cumpre esclarecer que, grosso modo, processo é uma atividade
direcionada a um fim. Na sistemática questionada, nota-se que há uma
cisão quanto à responsabilização jurídico-política do Presidente da
República. Vale dizer, a Câmara dos Deputados julga a admissibilidade
da denúncia para fins de processamento e o Senado é encarregado do
processo e julgamento do Presidente. Esses são os objetos nucleares de
cada atuação:
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os
Ministros de Estado;
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Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I- processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República
nos crimes de responsabilidade, bem como os Nlinistros de Estado e os
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles;
Sendo assim, a Câmara pratica atos direcionados à autorização ou
não, e o Senado atos dirigidos ao julgamento. Ao atribuir à Câmara dos
Deputados a competência para autorização do processamento do
Presidente da República, e diante da colegialidade que caracteriza os
processos decisórios naquela Casa, tem-se que a Constituição outorgou à
Câmara, ao menos implidtamente (implied powers), aptidão para
instauração de processo voltado à autorização, ou não, do
processamento do Presidente da República. Não se imagina que a
Câmara tome decisão dessa natureza sem que se 1eve a efeito um
procedimento que, pelo gravame, deve ser acobertado pelo manto do
contraditório. A propósito, a própria Lei 1.079/50 prevê contraditório na
etapa desenvolvida no âmbito da Câmara dos Deputados (contestação,
direito à produção de provas, etc), providência que, obviamente, não
ofende a Constituição.
Considerando que não compete à Câmara julgar o Presidente da
República, forçosa é a conclusão de que existem, em verdade, dois
processos. Um deles, cuja finalidade é a aferição da admissão da
denúncia para fins de processamento; outro, em que se deflagra o
processo que busca a responsabilização e se ultima o julgamento. Os
interessados, objetos e objetivos são distintos, daí que, embora interrelacionados, formam-se processos diversos.
No processo desenvolvido na Câmara, há previsão de juízo de
admissibilidade interno, compreendido de acordo com as atribuições da
referida Casa Legislativa. Averígua-se, nesse âmbito, a viabilidade da
acusação para fins de deliberação conclusiva em Plenário, cujo
resultado positivo, como visto, é o processamento do Presidente da
República pelo Senado Federal.
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Essas premissas são necessárias para que se compreenda a exata
dimensão das deliberações e decisões, su as possíveis consequências e
garantias processuais aplicáveis.
O devido processo legat em ambas as relações instauradas (tanto na
Câmara quanto no Senado), com inclusão de ampla defesa e contraditório
em intensidade compatível com a natureza dos processos e suas
consequências p otenciais, calcado nas regras traçadas na Constituição e
.em normas que observem o bicameralismo, consubstancia o lastro
p rocessual essencial do impeachment.
Como decorrência dessas premissas, é coerente propiciar a
participação do acusado após a atividade acusatória em toda a tividade
probatória.
6 - Aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal
Neste momento, passa-se ao exame da função normativa dos
Regimentos ln.temos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no
processo e julgamento de crime de responsabilidade imputado ao O<efe
do Poder Executivo da União, à luz do pedido "b", em sede cautelar, do
Requerente, em sua literalidade: "seja declarada a ilegitimidade
constitucional (não recepção) das expressões 'regimentos in temos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal', constantes do art. 38 da Lei n. 1.079150".
Numa oração peço licença para resumir o entendimento que
proponho aos eminentes pares: os Regim entos Internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal possuem aplicação no rito do
impeachment naquilo que dizem respeito à auto-organização interna
dos referidos órgãos legislativos, mas não para a autorização,
processamento e julgamento do impeachme11t. Não há, assim, violação à
reserva de lei exigida pelo art. 85 da Constituição de 1988.
Exponho, agora, o desenvolvimento argumentativo que julga
pertinente, corno segue:
Entende-se, como venho afirmando neste voto, que esse juízo deve
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independente e harmonioso enh·e os Poderes da União (art. 2°, CR/88).
Por outro lado, é digno de nota que em todas as Constituições brasileiras
houve a conferência de dignidade constitucional aos Regimentos Internos
do Poder Legislativo.
Na Constituição do Império de 1824, o artigo 21 preconizou que "A

nomeação dos respectivos presidentes, vice-presidentes e secretários das Câmaras,
verificação dos poderes dos seus membros, Juramento e sua polícia interior se
executará na forma de seus Regimentos".
Por sua vez, no período republicano que se iniciara em 1889, a
reserva de matérias aos regimentos internos das casas legiferantes
remanesceu. Veja-se que a Constituição da República de 1891 prevê o
seguinte no parágrafo único de seu artigo 18:
"Art. 18 (omissis)
Parágrafo único. A cada uma das câmaras compete:
-Verificar e reconhecer os poderes de seus membros.
- Eleger a sua Mesa.
-Organizar o seu regimento interno.
- Regular o serviço de sua polícia interna.
- Nomear os empregados de sua secretaria."
Com o término da denominada "República Velha", a Constituição da
República de 1934 cenn·alizou o Poder Legislativo em um {mico órgão, a
Assembleia Nacional, bem como positivou as atribuições desta no corpo
de seu artigo 32: "É da competência exclusiva da Assembléia Nacional: a)

organizar seu Regimento Interno e eleger sua Mesa e suas Comissões".
Ao restabelecer o bicameralismo no Poder Legislativo, composto
pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho Federal, a Constituição da
República de 1937 trouxe no bojo de seu artigo 41 a seguinte disposição:
"Art. 41. A cada uma das Câmaras compete:
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- eleger a sua mesa;
-organizar o seu regimento interno;
- regular o serviço de sua polícia interna;
-nomear os funcionários de sua secretaria."
Com o fim do Estado Novo, no artigo 40 da Constituição da
República de 1946 constava o seguinte texto: "A cada uma das Câmaras

compete disp.or, em Regimento Interno, sobre sua organização, polícia, criação e
provimento de cargos". De fato, a inovação ficara por conta do parágrafo
único do dispositivo precitado: ' Na Constituição de comissões, assegurar-seá, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos nacionais que
participem da respectiva Câmara", isto é, o que a doutrina jmídica e a prática
1

política passaram a chamar de "principio da proporcionalidade
partidária", o qual foi reproduzido nos textos constitucionais
subsequentes (vide: art. 30, parágrafo único, alínea "a", da CR/67 e da EC
1/69; e art. 58, §1°, da CR/88.)
Por sua vez, a Constituição da República de 1967 e a Emenda
Constitucional n. 1 de 1969 apresentaram em seus respectivos artigos 30
disposições idênticas: "A cada uma das Câmaras compete elaborar seu

regimento iuterno, dispor sobre sua organização, política e provimento de cargo
de seus serviços".
Com a redemocratização, a Constituição da República de 1988
também apresentou comando normativo no sentido de que compete
privativamente a cada uma das Casas Legislativas "elaborar seu regimento
interno", nos termos dos artigos 51, Ill e 52, XII, da Carta Constitucional
supracitada.
Em suma, depreende-se desse histórico de hermenêutica
constitucional que a autonomia adminish·ativa dos órgãos legislativos,
que se traduz na competência privativa de elaboração dos regimentos
internos, é positivamente valorada pelo poder constituinte no curso do
constih1donalismo brasileiro, na qualidade de conditio sine qun non para a
concretização empírica do principio da separação dos poderes.
Justamente nesse ponto, merece ser feito um discrímen no tocante à
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aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal. Ou seja, não é razoável a declaração de não
recepção integral das expressões "regimentos intenzos da. Câmara dos
Deputados e do Senado Federal", inseridas no âmbito do artigo 38 da lei
impugnada.
Veja-se que o lito do impedimento presidencial, tal como qualquer
procedimento levado a efeito nas Casas do Congresso Nacional, demanda
para sua viabilização prática uma série de atos administrativos
logicamente concatenados na forma da auto-organização respectiva, em
homenagem à autonomia administrativa inerente a um Poder
republicano. Não há, assim, violação da legalidade nesse ponto,
consoante ao exigível pelo artigo 85, parágrafo ímico, da Constituição da
República de 1988.
Conclui-se. por conseguinte, que se deve adotar, na espéde. a técnica
da "interpretação conforme" ao artigo 38 da Lei 1.079/50. de maneira a
consignar que a interpretacão das expressões questionadas passível de
guarida pela ordem constitucional contemporânea se resume na seguinte
assertiva: os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal somente possuem aplicação no rito do impeachme1lt
naquilo que dizem respeito à auto-organização interna dos referidos
órgãos legislativos, mas não para a autorização, processamento e
julgamento do impenclnn.ent. Não há, assim, violação à reserva de lei
exigida pelo art. 85 da ConstHuição de 1988.
7- Recebimento da denúncia pela Câmara dos Deputados

Vencidas as etapas anteriores, calha adentrar ao terna do
recebimento da denúncia pela Câmara dos Deputados. Antes de expor os
respectivos argumentos e a fundamentação que apresento, peço vênia
para resumir aqui a diretriz que proponho: o recebimento operado pelo
Presidente da Câmara configura juízo sumário da admissibilidade da
denúncia para fins de deliberação colegiada, e não há obrigatoriedade de
defesa prévia a essa decisão; corno meio inerente ao contraditório, deve
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ser assegurado ao acusado a oportunidade de
aprovação do parecer da Comissão Especial; no processo instaurado pela
Câmara, se o juizo positivo não importar autorização de processamento
do Presidente da República, n·ata-se de juízo de admissibilidade interno.
Havendo autorização, a decisão resolve o mérito do processo instaurado
na Câmara, com admissão do processamento no âmbito do Senado
Federal.
Adianto, desde logo, que a ausência de defesa prévia. nessa fase
preambular, não viola o devido processo legal. razão pela qual indefiro
o pedido cautelar "a".
Desenvolvo, a seguir, os respectivos argumentos de fundamentação:
7.1. Requisitos da denúncia
A Lei 1.079/50 assim prescreve:
Art. 16. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma
reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem,
ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do
local onde possam ser encontrados, nos crimes de que haja prova
testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número
de cinco no mínimo.

Como se vê, a peça acusatória deve observar diversos requisitos de
natureza formal, bem como exibir os documentos que a comprovem.
7.2. Natureza do recebimento realizado pelo Presidente da Câmara
dos Deputados
Quanto à fase relacionada às atribuições da Câmara dos Deputados,
a Lei 1.079/50, lei específica que disciplina as normas de processo e
julgamento, dispõe:
"Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão

seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual
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participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os
partidos para opinar sobre a mesma."
A lei específica silencia quanto à competência do recebimento da
denúncia, mas esclarece que se trata de providência a ser tomada antes da
formação da Comissão Especial. Nessa matéria, afeta de forma
preponderante à auto-organização da Câmara dos Deputados, embora
com efeitos processuais reflexos, é lícito que se socorra ao Regimento
Interno, que ab.ibui essa tarefa ao Presidente da Câmara dos Deputados.
Recebida a denúncia, e superados outros atos que serão analisados
em momento oportuno, o Plenário concluirá se a denúncia será
arquivada ou é apta à deliberação. Portanto, a teor do juízo
implementado pelo colegiado, questiona-se qual é a extensão e a natureza
do recebimento empreendido pelo Presidente da Câmara dos Deputados.
É mero ato de expediente ou há análise da admissibilidade das condições
e pressupostos da denúncia?
O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão,
oportunidade em que se concluiu que a tarefa atribuída ao Presidente da
Câmara importa em juízo preambular de admissibilidade a autorizar
até mesmo sua rejeição por razões de inépcia ou ausência de justa
causa:
"AGRAVO REGIMENTAL MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUOONAL. IMPEACHMENT. MINISTRO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. MESA DO
SENADO FEDERAL. COMPETÊNCIA. I - Na linha da jurisprudência
firmada pelo Plenário desta Corte, a competência do Presidente da
Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento,
ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a
uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a
faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente
inepta ou despida de justa causa. II- Previsão que guarda consonância
com as disposições previstas tanto nos Regimentos Internos de ambas as
Casas Legislativas, quanto na Lei 1.079/1950, que define os crimes de
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direito a ser amparado pela via mandamental diz respeito à observância
do regular processamento legal da denúncia. IV - Questões referentes à
sua conveniência ou ao seu mérito não competem ao Poder Judiciário, sob
pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente politica
que envolvem essas controvérsias. V - Agravo regimental desprovido.
(MS 30672 AgR, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno1 julgado em 15/09/2011, grifeiY'

E ainda:
"Dessa forma, tem-se que a denúncia apenas será lida no expediente
da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita se
recebida pelo Presidente da Câmara dos Deputados. Pela simples leitura
das normas supramencionadas nota-se que não cabe ao Presidente da
Casa submeter, de imediato, a denúncia ao Plenário, como quer fazer
entender o impetrante. Irrefutável, portanto, que o processo por crime de
responsabilidade contempla um juízo preambular acerca da
admissibilidade da denúncia. Faz-se necessário reconhecer ao
Presidente da Câmara dos Deputados o poder de rejeitar a denúncia
quando, de logo, se evidencie, por exemplo, ser a acusação abusiva,
leviana, inepta, formal ou substancialmente. Afinal, cuida-se de abrir
um processo de imensa gravidade, um processo cuja simples abertura,
por si só, significa uma crise. (Parecer da PGR no MS 23885, Relator(a):
Min. CARLOS VELLOSO, Tribtmal Pleno, julgado em 28/08/2002, grifei)
"COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, NO PROCESSO DO "IMPEACHMENT', PARA O EXAME
LIMINAR DA IDONEIDADE DA DENUNCIA POPULAR, QUE NÃO
SE REDUZ A VERIFICAÇÃO DAS FORMALIDADES EXTRINSECAS
E DA LEGITIMIDADE DE DENUNCIANTES E DENUNCIADOS,
MAS SE PODE ESTENDER, SEGUNDO OS VOTOS VENCEDORES, A
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REJEIÇÃO IMEDIATA DA ACUSAÇÃO PATENTEMENTE iNEPTA
OU DESPIDA DE JUSTA CAUSA, SUJEITANDO-SE AO CONTROLE
DO PLENÁRIO DA CAUSA, MEDIANTE RECURSO, NÃO
INTERPOSTO NO CASO. (MS 20941, Relator(a): Min. ALDIR
PASSARINHO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, julgado em 09/02/1990, grilei)"
.Importante enfatizar que o ato do Presidente da Câmara, embora
acarrete o recebimento da denúncia no contexto do processo instaurado
no âmbito daquela Casa Legislativa, não encerra de forma definitiva o
jtúzo de admissibilidade da denúncia. Se a denúncia for recebida pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, incumbirá ao Plenário o juízo
conclusivo quanto à viabilidade da denúncia.
Essa sistemática também guarda similitude com a lógica do processo
penal ordinário, em que o juiz recebe a denúncia e, à vista de defesa
escrita, na fase prevista no artigo 397 do CPP, revisita a adequação da
acusação a justificar a produção de provas voltadas a formar o juízo de
mérito. É por isso que, embora não se reconheça a existência de dois
recebimentos, parte da doutrina trata de dupla admissibilidade da
denúncia:
"Em suma, teria o juiz duas oportunidades de verificar a
admissibilidade da demanda: a primeira, de modo bem superficial,
apoiado tão somente nos elementos constantes do inquérito policial ou
das peças de informação; o segundo, já em grau de cognição mais
vertical - mas ainda sumário - com suporte não apenas no material
colhido inquisitorialmente mas também nas alegações e nos documentos
eventualmente apresentados pela defesa técnica do denunciado, no
prazo que lhe foi disponibilizado por força do comando do artigo 396 do
Código de Processo Penal.
O propósito parece ter sido o de conferir maior grau de proteção ao
acusado contra acusações infundadas e até temerárias, que, se não
constihtírem a regra, podem ocorrer como fruto do açodamento, errônea
interpretação dos fatos apurados na investigação preliminar, ou quiçá, de
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distorcida concepção dos fins do processo penal."
Schletti Machado. O juízo de admissibilidade após a reforma processual
de 2008. In: CALABRICH, Bruno; FISCHER, Douglas; PELELLA,
Eduardo (Orgs.). Garantismo Penal Integral, 2. ed. Salvador: Juspodium,
2013. p. 204, grifei).
No processo instaurado na Câmara, a avaliação da Presidência deve
ocorrer à luz da denúncia e das p rovas que a acompanham. Em razão da
natureza e gravidade do processo, também é razoável que esse juízo seja
renovado pelo Plenário.
O traço distintivo entre o juízo de admissibilidade e o de mérito é
simples. No caso do processo instaurado pela Câmara. se o juízo positivo
não importar autorização de processamento do Presidente da República.
trata-se de juízo de admissibilidade interno. Havendo autorização. a
decisão resolve o mérito do processo instaurado na Câmara. com
admissão da denúncia para fin s de processamento no âmbito do Senado
Federal.
As disposições concernentes ao esmiuçamen to do devido processo
legal podem ser validamente estabelecidas por lei específica. Todavia, até
mesmo em razão das garantias asseguradas em processamentos
ordinários aos acusados em geral, aplicáveis por analogia, seria
desproporcional subtrair do acusado a possibilidade de manifestação
prévia à admissão final da den{mcia no processo instaurado pela Câmara.
Diante da gravidade desse ato, é imperioso que o acusado tenha a
oportunidade de se insurgir contra tal proceder e que possa influenciar a
tomada dessa decisão, forte no prinápio do contraditório, corolário do
devido processo legal que, repito, tem aplicação larga na ambiência do
impeachment.

Nesse contexto, como meio inerente ao contraditório. deve ser
assegurado ao acusado a oportunidade de manifestação preVla à
aprovação do parecer da Comissão Especial. oportunidade em que se
julgará. para os fins do processo instaurado na Câmara. a admissão
definitiva da den{mcia.

67
Documento asstnado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/08/2001 , que inslitui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -!CP-Brasil.
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/ sob o numero 10044527.

o

4629

4630

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão- Pâgina 82 de 403

ADPF 378 MC I DF

7.3. Desnecessidade de defesa prévia ao recebimento operado pela
Presidência da Câmara dos Deputados
Nessa linha, considerando que o recebimento operado pelo
Presidente da Câmara configura juízo sumário da admissibilidade da
denúncia para fins de deliberação colegiada. não há obri~atoriedade de
defesa prévia a essa decisão.
.Obviamente, a Lei 1.079/50 poderia tê-lo feito, reconhecendo que
esse recebimento, embora sujeito à admissão colegiada, traduziria
gravame suficiente a justificar a oitiva prévia do acusado. Mas não o fez.
A questão é: essa omissão viola os parâmetros de controle afetos à
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental?
De fato, a instauração do processo carrega prejuízo consigo. E assim
o é nas ações sancionatórias em geral. Não se reconhece, contudo, que a
exigência de defesa prévia ao recebimento da denúncia constitua
derivação necessária da cláusula do devido processo legal, na medida
em que1 reconhecido o direito de manifestação anterior à aprovação do
primeiro parecer proferido pela Comissão Especial, há contraditório
prévio à admissibilidade conclusiva. O devido processo legal, nessa
ótica, é respeitado.
No âmbito processual penal, por exemplo, isso é verificado em
diversos procedimentos que não asseguram a oitiva do acusado antes da
instauração processual. Nos procedimentos especiais em que há
tratamento diverso, verifica-se uma característica comum: não há nova
oitiva antes da admissão final da acusação.
No procedimento especial da Lei 11.343/06 (define crimes voltados à
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de entorpecentes),
por exemplo, embora exista defesa prévia, o recebimento resulta, desde
logo, na designação de audiência, a teor dos artigos 55 e 56 da aludida
norma. Mesmo procedimento, respeitadas às peculiaridades de órgão
colegiado, é adotado na sistemática da Lei 8.038/90, que institui normas
de processamento de ações penais originárias no âmbito dos Tribunais
Superiores.
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Nesses universos, há admissão da denúncia em momento único, por
razões particular es fruto de escolhas legislativas. Na ambiência da Lei
11.343/06, pela relevância da oitiva do acusado para fins de eventual
desclassificação do intuito de traficância. Já na Lei 8.038/90, a admissão
única é conveniente em virtude d o modelo colegiado em que tais
deliberações são desencadeadas.
Evidencia-se, portanto, que, regra geral, não se exige manifestação
prévia ao .recebimento da denúncia. Em situações específicas, tal
providência é assegurada, pois, se assim não fosse, o acusado não teria
oportunidade de insurgência antes da admissibilidade final da
denúncia. Essa é lógica.
Nessa perspectiva, não se nota violação do devido processo legal
no recebimento da denúncia operada pelo Presidente da Câmara, visto
que a admissão da acusação será debatida, em cognição um pouco mais
vertical, em âmbito colegiado. Vale dizer, o acusado terá meios para
interferir na admissão conclusiva da denúncia a ser exarada pelo
Plenário.
7.4. O Princípio da Imparcialidade e a responsabiliz ação jurídicopolítica
Examino agora a questão da parcialidade alegada em relação ao
Presidente da Câmara em tela.
Em processos norteados pelo convencimento jwidico, a
imparcialidade do Juiz constitui desdobramento lógico da cláusula do
devido processo legal. Nas palavras de Pedro Aragoneses Alonso, d 1ega a
ser considerado um "princípio supremo do processo". (LOPES JR, Aury.
Direito processual penal, 9il ed, São Paulo: Saraiva, 2012. p. 187).
Com efeito, não se imagina que seja possível alcançar uma ordem
jurídica justa percorrendo-se uma h avessia demarcada por um ambien te
em que o destinatário das provas produzidas já possui juízo de mérito
pré-concebido. A parcialidade, nessa ótica, também se materializa pela
subversão das fases processuais, antecipando-se a valoração à produção
da prova. Não se ignora, destar te, a relevância do instituto, de aplicação
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Primeiro, pelo fato de que, por opção constitucional, determinadas
infrações sujeitam-se a processamento e a julgamento em território
político, em que os atores ocupam seus postos com supedâneo em prévias
agendas e escolhas dessa natureza. Sendo assim, soa natural que a
maioria dos agentes políticos ou figuram como adversários do Presidente
da República ou comtmgam de suas compreensões ideológico-políticas.
Esses entraves de ordem política são da essência de um julgamento de
jaez jurídico-político. Escolha que, repita-se, decorre da própria
Constituição.
A propósito, essa compreensão, se levada a extremo, poderia
conduzir à inexistência de agentes políticos aptos a proferir julgamento.
Por exemplo, as inclinações de agentes governistas e oposicionistas,
mormente na hipótese de manifestações públicas, dando conta da
predisposição decisória, induziriam ao reconh ecimento da parcialidade?
Como ex1gu, num julgamento de conteúdo também político,
impessoalidade, por exemplo, das lidexanças do governo e da oposição?
Com efeito, o nível de imparcialidade aduzido no petitório inicial
não se coadtma com a extensão pública das discussões valorativas e
deliberações dos parlamentares. É preciso que se reconheça que, embora
guardem algumas semelhanças, processos jurídicos e político-jmídicos
resolvem-se em palcos distintos e seguem lógicas própiias.
Não bastasse, cumpre assinalar que a imparcialidade pressupõe que
o julgamento seja implementado por agente que não seja parte ou que
não detenha interesse típico de parte. Em outras palavras, a
imparcialidade está ancorada em processos cujas con trovérsias
submetem-se a um modelo de pura heterocomposição.
Assim, "a imparcialidade corresponde exatamente a essa posição de
terceiro que o Estado ocupa no processo, por meio do juiz, atuando como
órgão supra ordenado às partes ativa e passiva." (LOPES JR, Amy. Direito
processual penal, 9ª ed, São Paulo: Saraiva, 2012. p . 187). Nota-se, portanto,
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que, no âmbito sancionador,
ligada ao sistema acusatório, em que as funções de acusar e julgar não se
concentram.
Nesse cenário, o Juiz imparcial deve estar sujeito apenas à lei. Essa
lógica, entretanto, não se transmite ao processo jurídico-político, na
medida em que os julgadores, além de sujeitos à lei, também atendem a
interesses externos, inclusive de seus representados. Vale dizer, a carga
política da decisão decorre, em última análise, da ftu<ção representativa
dos parlamentares, inaplicável aos Juízes. A esse respeito:
''A sujeição somente à lei, por ser premissa substancial da dedução
judiciária e juntamente {mica fon te de legitimação política, exprime por
isso a colocação institucional do juiz. (... ) Ao mesmo tempo ele não deve
ser um sujeito "representativo", não devendo nenhum interesse ou
desejo - nem mesmo da maioria ou da totalidade dos cidadãos condicionar seu julgamento que está mücamente em tutela dos direitos
subjetivos lesados: como se viu n o parágrafo 37, contrariamente aos
poderes executivo e legislativo que são poderes da maioria, o juiz j ulga
em nome do povo, mas não da maioria, em tutela das liberdades
também das minorias." (FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do
garantismo penal. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p.
534, grifei).
Ademais, os Juizes gozam de prerrogativas funcionais direcionadas
à garantia da independência, como a inamovibilidade, a vitaliciedade e a
irredutibilidade de subsídio (art. 95 CRFB/88) . Essa independência existe
para, entre outras razões, produzir as condições materiais indispensáveis
ao julgamento imparcial.
Já os parlamentares são regidos por lógica diversa, pois exercem
mandato com termo final estabelecido e cuja renovação desafia a
aprovação nas urnas. Outrossim, a independência do parlamentar deve
ser exercida com obse1·vância da Constituição e de forma correspondente
aos anseios dos representados. Sendo assim, ao contrário do que ocorre
no âmbito judicial, a imparcialidade não constitui característica marcante
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do Parlamento.
Diante disso, exigir aplicação fria das regras de julgamento
significaria, em verdade, converter o julgamento jurídico-político em
exclusivamente jurídico, o que não se coaduna com a intenção
constitucional. A Constituição pretendeu que o julgador estivesse sujeito
à lei e a interesses políticos, de modo que a subtração dessa perspectiva
implicaria violação ao Princípio Democrático.
Ademais, a Lei 1.079/50 prevê, no âmbito do Senado, a composição
de Comissão Acusadora. Isso conduz ao resultado de que ao menos uma
parcela do Senado Federal agirá, concomitantemente, como acusador e
julgador. Se esse aparente paradoxo não contamina o julgamento, ato de
maior conteúdo decisório em todo o percorrer do impeachment, eventual
parcialidade, com maior razão, não afetará o mero juízo preambular da
admissibilidade da denúncia, deflagrado com fins de proporcionar que o
tema seja discutido em nível colegiado para que se defina se é o caso de
deliberação em Plenário acerca da autorização de processamento.
Portanto. as causas de impedimentos e suspeicão não se
compatibilizam com o processo jurídico-político. bem como não há
subsidiariedade na producão de provas propostas por parlamentares,
razão pela qual indefiro os pedidos cautelares "j" e "k".
8- O procedimento de impeachment na Câmara dos Deputados

Visto o procedimento de recebimento da den(mcia popular pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, convém analisar de forma detida
os pedidos cautelares "c" e "d" da parte Requerente, respectivamente:
"seja declarada a recepção dos artigos 19, 20, 21, 22 e 23, caput, da Lei n.

1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a qual o art. 218 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados substitui o procedimento previsto nos
referidos preceitos legais"; e "seja realizada interpretação conforme a
Constituição do art. 19 da Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo
a qual a formação da comissão especial deve se dar com representantes dos blocos
parlamentares no lugar de representantes dos partidos políticos".
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De saída, identifica-se relevante controvérsia acerca da comissão
especial formada no âmbito da Câmara dos Deputados a fim de opinar
sobre a denúncia. Contudo, não se haure, nesse ponto, do artigo 19 da Lei
1.079/50 qualquer incompatibilidade material em relação à Constituição
da República de 1988, logo se tem o dispositivo como válido e eficaz à
formação da comissão.
Posto isso, extrai-se do diploma legal dois critérios formativos no
que se refere à comissão especial: (i) a eleição de seus membros
integrantes; e (ü) a participação em sua composição de representantes de
todos os partidos políticos, observada a proporção partidária.
Além desses requisitos, a Constituição da República de 1988
estabelece uma reserva de norma dirigida aos regimentos intemos do
Congresso Nacional e de suas Casas no tocante às matérias de
constituição e atribuições das respectivas comissões. Nos termos do caput
do artigo 58 da Constituição Federal, tem-se que "O Congresso Nacional
e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na
forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato
de que resultar sua criação".
Portanto, diante dessa diretriz constitucional, eventuais dúvidas
acerca das comissões militam em favor da auto-organização do
Legislativo, com efeito, nessas circunstâncias, há um dever de deferência
do Estado-Juiz para com o Parlamento, desde que respeitados o devido
processo legal e os direitos das minorias parlamentares.
8.1 -Formação e composição da Comissão Especial

Não há como acolher o pedido incidental da parte autora no sentido
de "garantir que os partidos políticos indiquem, por meio de seus líderes, os
integrantes da comissão especial". Isso porque a escolha de membros dessa
comissão deve respeitar os preceitos constitucionais e legais,
especialmente o sufrágio e a participação de todos os partidos. No caso,
seja a indicação feita por líderes a ser submetida à votação perante o
Plenário da Câmara dos Deputados, seja a concorrência entre chapas
oficial e avulsa, ambas as formas satisfazem os critérios formativos da
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comissão.
Demais disso, não há prejuízo significativo à defesa do imputado de
crime de responsabilidade, visto que a vitória de uma ou de outra chapa
não possui potencial de afronta direta à representatividade partidária de
toda a base governista ou oposicionista. Aliás, o trabalho da comissão
especial é essencialmente instrutório e opinativo, tendo em conta que as
decisões políticas de deliberar sobre a denúncia e de autorizar a
instauração .do processo estão reservadas ao Plenário da Câmara dos
Deputados, por força da Lei 1.079/50.
Assim sendo. não cabe ao Poder IudiciáTio. mesmo em sede de
jurisdição constitucional. tolher uma opção legitimamente feita pela
Câmara dos Deputados no pleno exercício de uma liberdade política que
lhe é conferida pela ordem constitucional, na medida em que o art. 58.
~1 2• da Constituição da República de 1988, assim prevê: "Na constituicão
das Mesas e de cada comissão. é nssegwada. tanto quanto possível. n
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que
participam rla respectiva Casa" (grifas nossos).
E com relação ao argumento de que o voto secreto para a eleição da
comissão implica ofensa à Constittúção, embora correta a premissa da
qual se parte na inicial, o mesmo não se pode dizer, ao meu
entendimento, da conclusão.
Correta a premissa de que as votações do Congresso, assim como
todos os atos de exercício do poder, têm como regra a publicidade. No
âmbito do Poder Judiciário, o art. 5°, LX, e o art. 93, IX, da Constituição
declaram a regra da publicidade dos atos jurisdicionais, bem como o art.
93, X, da CRFB expressa a publicidade das sessões administrativas dos
Tribunais.
No âmbito da Administração Pública em geral, o art. 37 da
Constituição estahú o princípio da publicidade.
A regra geral, portanto, é a publicidade. Afinal, "todo poder emana do
povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição" (art. F, parágrafo único, da CR). Numa democracia
constitucional de índole deliberativa, o Povo, que é titular da soberania,
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deve ser capaz de influir diretamente na formação da vontade política do
Estado. O cidadão (representado) há de ter o direito de fiscalizar os atos
que são exercidos em seu nome por seus representantes.
Isso decorre também do regime de responsabilidade dos
congressistas e do princípio democrático.
Esses ideais conduziram ao deferimento monocrático da medida
liminar que hoje se exaure com a presente manifestação deste Plenário
sobre a medida cautelar desta ADPF. Igualmente, ao analisar a medida
liminar no MS 33.908, firmei convicção segtmdo a qual a deliberação
prevista no art. 53, § 2º, da CRFB, com a redação que lhe deu a EC n 2
35/2001, qual seja, a deliberação da Casa do Congresso a respeito da
manutenção da prisão em flagrante de seus membros deve ser aberta.
Nesse específico caso, por meio de emenda constitucional, retirou-se·
a possibilidade de voto secreto.
Nada obstante a publicidade das votações no Congresso seja a regra,
e apenas em excepcionalíssimas hipóteses se admita votação secreta,
entendo que no presente caso não há ofensa à Constituição no fato de o
Regimento lnterno da Câmara dos Deputados propiciar a interpretação
segtmdo a qual teria estabelecido a votação secreta para a constituição da
referida comissão.
Inicialmente, perceba-se que as comissões, por expressa disposição
constitucional são "constituídas nn forma e com as atribuições previstas no
respectivo regimento" (art. 58, caput, da CRFB). Isso significa que a forma
de constituição das comissões em geral é matéria a ser disciplinada nos
regimentos internos de cada uma das Casas. Essa atribuição é coerente
com o caráter de auto-organização que é assegw·ada a cada uma das
Casas do Congresso por meio de seus respectivos regimentos internos.
Ainda assim, restaria perquirir se, no silêncio da Constituição, é
possível ao regimento estabelecer uma votação secreta. Em outras
palavras, como a votação aberta é a regra, o silêncio da Constituição não
deveria ser interpretado como eloquente? A indicar que, onde não há
expressa autorização para votações secretas, devam elas ser abertas?
A resposta a essas indagações, sob minha compreensão, não admite
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afirmação peremptória num ou noutro sentido.
Perceba-se que, apesar de a publicidade ser a regra geral, a própria
Constituição, em situações excepcionais, admite que o poder possa ser
exercido de forma secreta. No âmbito judicial, por exemplo, o art. 52, LX,
autoriza o segredo dos atos judjciais quando o "interesse social" ou a
"defesa da intimidade" o exigirem. Ainda no âmbito do Poder Judicifuio,
o art. 119 e 120 da Constinúção preveem a eleição secreta para juízes do
Tribunal Superior Eleitoral dentre os Minish·os do STF e STJ e juízes do
TRE dentre os desembargadores e juízes de direito.
No que diz respeito às votações no âmbito do Congresso, mais
especificamente no âmbito do Senado, há expressa previsão para o sigilo
das votações nas segt.úntes hlpóteses: (i) aprovação prévia do Senado,
após arguição pública, para cargos de Magistrados, Ministros do TCU
inrucados pelo Presidente da República, Govemador de Tenitório,
Presidente e Diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República e
outros cargos segt.mdo a lei dispuser (art. 52, III, da CRFB); (ü)
aprovação após arguição em sessão secreta dos chefes de rrússão
diplomática de caráter permanente (art. 52, IV, da CRFB); (iii) além da
aprovação da eventual exoneração, de ofício, do Proetu·ador-Geral da
República, antes do término de seu mandato (art. 52, XI, da CRFB).
Sendo assim, a Constituição reconhece expressamente que em certas
situações, mesmo diante da regra geral da publicidade, é necessário o
exercício sigiloso do poder. A "ratio" que infom1a essas expressas
exceções para os casos em que os parlan1entares decidem secretamente
conduz a um princípio implícito informador das regras de exceção, qual
seja, a preponderância da proteção à liberdade de consciência do
parlamentar, em detrimento da publicidade. Em outras palavras, embora
a Constituição eleja a publicidade como regra, reconhece que em
determinadas situações, em que o exercício livre do direito de escolha do
parlamentar possa estar em risco ruante de uma situação de futura
vulnerabilidade perante outro ente mais em.poderado, a publicidade cede
à proteção do exercício livre e independente do poder.
Dito isso, percebe-se que temos a regra geral da publicidade e
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exceções expressas. A pergt.mta que resta responder é se, há exceções
implícitas, ou se há hipóteses em que normas infraconstitucionais podem,
no silêncio da Constituição, atrelando-se aos valores constitucionais
resguardados no princípio implícito que informa as exceções expressas à
publicidade, também estabelecer votação sigilosa.
Embora não reconheça que as Casas do Congresso possam
discricionariamente estabelecer como secretas votações em seus
regimentos internos, entendo qu e, nas situações como a presente, em que
ao Regimento Interno foi outorgada a disciplina da forma pela qual será
constituída a comissão, é constitucional a eleição de uma hipótese que
densifica o principio implícito informador das exceções expressas, ou
seja, a necessidade de resguardar o exercício independente do voto
parlamentar.
Ao meu sentir, resta razoável concluir qu e esse princípio prepondera
nessa hipótese, dada a gravidade do ato de julgar um Presidente da
República. Não se confunde essa hipótese com a votação final no Plenário
da Câmara dos Deputados. Nesse caso, a votação é aberta por expressa
disposição do art. 23 da Lei 1.079/50, não podendo o Regimento Interno
da Câmara dispor contrariamente.
No que diz respeito à formação da comissão, a Constituição
detennina o regramento pelo Regimento Interno. Este, segundo se
interpretou na respectiva Casa, autorizou a votação secreta.
De qualquer modo, aqui se está diante do que o jurista escocês Neil
MacCormick chama de "desacordo razoável", assim defirúvel:
"Desacordos relativos a questões importantes e profundas de
opinião existem. Eles são, no entanto, desacordos entre pessoas que
compartilham uma visão dos pontos que estão em jogo no argumento, ao
mesmo tempo em que atribuem peso diferente a componerttes diversos,
de modo isolado e em alguma combinação. Nesse sentido, eles são
desacordos razoáveis entre pessoas razoáveis, desacordos que persistem
depois de debate e deliberação cuidadosos e refletidos [...] Na prática, o
único modo genérico de lidar com tais desacordos é alguma hierarquia de
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julgamentos de autoridade, combinada
maioria em tribunais colegiados, sejam tais decisões colegiadas tomadas
em público ou apenas de modo fechado. Um procedimento decisório
razoável é a única solução apropriada para desacordos interpessoais
(MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito. Trad. Conrado
Hübner. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008, p. 339).
O oposto, ou seja, interpretar o silêncio constitucional como silêncio
eloquente, vale dizer, que todas os atos de exercício de poder a que a
Constituição não autoriza expressamente o sigilo devem ser
necessariamente públicos, implica considerar como necessariamente
nominais e abertas as eleições par a as Mesas de cada uma das Casas do
Congresso, dado que o art. 57, §42, da Constituição da República não
autoriza expressamente o sigilo. Ou, ainda, qu e a eleição para os cargos
de presidentes dos Tribunais deva ser nominal e aberta, diante do silêncio
constitucional.
Diante da razoabilidade de se considerar que há uma autorização
implícita para que votações no âmbito do Congresso, em especial qu ru.1.do
digam respeito ao suh·ágio, sejam declaradas sigilosas pelas regras
infraconstitucionais, desde que a finalidade seja coincidente com as
finalidades exh·aíveis das exceções expressas do texto constitucionat a
intervenção do Poder Judiciário no Poder Legislativo deve, em
homenagem à tripartição dos poderes, submeter-se à autocontenção.
Portanto, não compete ao Poder Judiciário sindicar atos
administrativos do Parlamento, quando as soluções são múltiplas e
constitucionalmente adequadas. Volta-se aqui à noção de autocontenção
do Estado-Juiz perante o Parlamento, em homenagem à tripartição dos
poderes. Não caben do ao Poder Judiciário atuar como in térprete do
regimento interno de casa legiferante.
Por isso, voto pela improcedência do pedido cautelar incidental do
Autor que visava garantir que a votação no Plenário da Câmara dos
Deputados para formação da Comissão Especial fosse aberta.
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8.2- O funcionamento da Comissão Especial
Vistas as controvérsias envolvendo o artigo 19 da Lei 1.079/50, passase aos dispositivos posteriores. Em relação ao art. 20 da lei impugnada,
entendo pela sua compatibilidade material com a normatividade
constitucional hodierna, pois em nada desborda da cláusula do "devido
processo", bem como os prazos positivados são condizentes com outros
ritos céleres levados a efeito no Poder Legislativo, como, por exemplo, a
comissão mista constittúda para emitir parecer prévio em medida
provisória.
De novo, cabe-se frisar que a Comissão Especial possui funções
instrutórias e opinativas. Nesse sentido, deve remeter o primeiro parecer
ao Plenário da Câmara dos Deputados na forma dos §§12 e 22 do artigo 20
da Lei 1.079/50.
Nesse ponto, cabe uma atualização da lei à luz da Constituição da
República de 1988, porquanto o devido processo legal se aplica a todos os

processos impulsionados pelo Estado brasileiro, especialmente no
impeachment, que é um processo de responsabilidade com caráter
sancionatório, cuja pena é de índole política.
Veja-se o seguinte excerto da seminal obra doutrinária do e. Ministro
Paulo Brossard:
"A harmonia dos Poderes exige a sua interdependência. Poder-se-ia
assim dizer que não deixa de haver, linutadamente, em certa medida e
para certos fins, relação de subordinação ou vínculo de hierarquia política
entre o Por Legislativo, que acusa e julga, e o agente do Poder Executivo,
que é julgado como e enquanto tal.
Assim se legitimaria, sob o ponto de vista político, o preceito
constitucional que, munindo o Congresso do poder disciplinar
constitucional, faz dele juiz do Presidente da República; tal poder, usado
no impeachment, objetiva antes de tudo a integridade da ordem
constitucional." (BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da
responsabilidade política do presidente da república. 2 ed. São Paulo: Saraiva,
1992, p. 132)
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Por conseguinte, em toda a legislação pátria relativa ao Direito
Sancionador emanada após o advento da ordem constitucional vigente,
observa-se a possibilidade de interferência defensiva do investigado logo
antes da admissibilidade final.
Seguindo essa lógica, a admissibilidade final da denúncia se dá na
iorma do art. 22 da lei impugnada, logo se deve propiciar o direito à
informação, notificando o Presidente da República sobre a leitura do
parecer no expediente da sessão da Câmara, que por sua vez se dará nos
moldes do §1 2 do artigo 20 da Lei 1.079/50. Igualmente, deve-se facultar
ao Presidente da República oferecer manifestação sobre o parecer da
Comissão Especial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de que
aquela seja lida antes do início da discussão única sobre o parecer no
Plenário da Câmara dos Deputados, como fator de influência no juízo
decisório dos deputados federais.
O artigo 21 também não é reprovável em juízo de recepção, tendo
em vista que aquele prevê a forma da discussão única do primeiro
parecer. Após, deve-se realizar votação nominal e, por consequência,
aberta, nos termos do MS 21.564, relator Ministro Octavio Gallotti e
redatoria para acórdão do Ministro Carlos Velloso, j. 23.09.1992, DJ
27.08.1993, em que consta o seguinte na ementa: "I\1. - RECEPÇÃO, PELA
CF/88, DA NORMA INSCRITA NO ART 23 DA LEI 1079150. VOTAÇÃO
NOMINAL, ASSIM OSTENSIVA (RIJCÂ.lviARA DOS DEPUTADOS, ART
187, PAR. 1., VI)."
De acordo com o resultado da votação, a den{mcia será arquivada,
caso seja considerada inapta como objeto de deliberação. Caso contrário,
dar-se-á seguimento ao rito de responsabilização política. Da
interpretação sistemática da lei, percebe-se que essa votação no Plenário
da Câmara serve para chancelar ou não o juízo delibatório realizado pelo
Presidente da Casa no recebimento da denúncia popular.
Discutido o Parecer preliminar da Comissão Especial pelo Plenário e
considerada a den{mcia objeto de deliebração, por maioria simples dos
votos, presente a maioria de seus membros, nos termos do artigo 47 da
Constituição da República de 1988, deve-se abrir prazo de 20 (vinte) dias
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para contestá-la e indicar os meios de prova com que pretenda
demonstrar a verdade do alegado.
Com ou sem a contestação presidencial, a Comissão Especial volta a
se reunir para levar a efeito uma fase instrutória, nos termos do §1° do art.
22 da Lei 1.079/50, este considerado recepcionado pela ordem
constitucional vigente e, como já explicitado no voto, dando-se a
oportunidade ao acusado de participar dessa fase processual, inclusive
com direito a se manifestar depois da acusação sobre o material
probatório e a que sua manifestação seja o último ato de instrução.
Encerrada a instrução, a Comissão Especial deve emitir o segundo
parecer exigido pela Lei 1.079/50 no prazo de 10 (dez) dias. Dessa vez,
deve opinar tecnicamente sobre a procedência ou improcedência da
denúncia, à luz do conjunto fático e da tipicidade das condutas elencadas
na lei de o·imes de responsabilidade.
Após, chega-se ao ato decisório do processo levado a efeito na
Câmara dos Deputados, assim por paralelismo e com base nas mesmas
razões já expostas, deve-se propiciar o direito à informação, notificando o
Presidente da República sobre a leitura do parecer no expediente da
sessão da Câmara, que por sua vez também se dará de acordo com §11l do
artigo 20 da Lei 1.079/50, por expressa remissão do §311 do axtigo 22 do
mesmo diploma legal.
Igualmente, deve-se facultar ao Presidente da República oferecer
alegações finais sobre o parecer da Comissão Espedal no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a fim de que aquelas sejam lidas antes do início
da primeira discussão a respeito do parecer de procedência da denúncia
no Plenário da Câmara dos Deputados.
Observad o o interregno de 48 (quarenta e oito) horas, realiza-se
outra discussão sobre o parecer final da Comissão Especial, à luz das
regras de discussão positivadas no §42 do art. 22 da Lei 1.079/50.
Uma vez encerrada a discussão, deverá o parecer ser submetido à
votação nominal e ostensiva (voto aberto). Para ser admitida a acusação
contra o Presidente da República, deve-se haver manifestação favorável
por dois terços dos membros da Câmara dos Deputados. Caso contrário,
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a denímcia será arquivada.
Ante essas razões, em relacão ao pedido cautelar "c" da peticão
inicial, voto por declarar a recepcão do art. 20, caput e §1ll, da Lei
1.079/SOi dar interpretacão conforme ao art. 20, §2° da Lei 1.079/50 a fim
de firmar o entendimento de que antes da discussão única em plenário
seja lida a manifestacão do Presidente da República sobre o parecer
prelimjnar elaborado pela Cowssão Especial: declarar a recepcão do
art. 21. 22, caput, §lll, §2ll, bem assim do art. 23, caput, da Lei 1.079/50:
dar interpretacão conforme ao art. 22, §311 a fim de firmar o
entendimento de que o Presidente da República deverá ser notificado
para apresentar alegacões finais sobre o parecer definitivo da Comissão
Especial.
Aliás, como já visto em tópico específico deste voto, os regimentos
internos não podem substituir a lei especial em matéria de processo e
julgamento de crime de responsabilidade, conforme o parágrafo único do
art. 85, subsistindo, no entanto, suas disposições acerca da autoorganização do Poder Legislativo.
Na seara dos atos finais do rito na Câmara dos Deputados. convém
julgar o pedido cautelar "i" do Autor. isto é. "sefa declarada a ilegitimidade
constihtcionnl- não recepcão- dos §§I ~ e 5Qdo art. 23. e dos artigos 80 e 81 da
Lei n. 1.079."
A esse respeito, reproduz-se o artigo 23 do diploma impugnado:
"Art. 23. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido
a votação nominal, não sendo permitidas, então, questões de ordem, nem
encaminhamento de votação.
§ IR Se da aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia,
considerar-se-á decretada a acusação pela Câmara dos Deputados.
§ 22 Decretada a acusação, será o denunciad o intimado
imediatamente pela Mesa da Câmara dos Deputados, por intermédio do
12 Secretário.
§ 3° Se o denunciado estiver ausente do Distrito Federal, a sua
intimação será solicitada pela Mesa da Câmara d os Deputados, ao
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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que êle se encontrar.
§ 42 A Câmara dos Deputados elegerá uma comissão de três
membros para acompanhar o julgamento do acusado.
§ SQSão efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente da
República, ou de Ministro de Estado, a suspensão do exercício das
funções do acusado e da metade do subsídio ou do vencimento, até
sentença final.
§ 62 Conforme se trate da acusação de crime comum ou de
responsabilidade, o processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Senado Federal."
Em relação ao art. 23, §1°, da Lei 1.079/50, secundamos a opinião do
ilustre Ministro Paulo Brossardllllll no sentido de dar uma interpretação
conforme a Constittúção vigente para inferir que à expressão "decretada a
acusação'', constante no art. 59, I, da Constituição de 1946, deve ser
dirigida wna interpretação evolutiva, à luz do art. 51, 1, da Constituição
da República de 1988. Portanto, deve-se fixar a única interpretação
constitucional possível ao §12 do art. 23 da lei em comento, isto é, o efeito
lógico da procedência da denúncia na Câmara dos Deputados é a
autorização para processar o Presidente da República por crime de
responsabilidade.
Quanto ao mesmo artigo 23, §511, da Lei 1.079/50, a situação é de
patente revogação em face de disposição constitucional expressa, pois o
art. 86, §1°, li, da Constituição da República de 1988, traz como preceito
normativo que somente depois de instaurado o processo na ambiência do
Senado Federal o Presidente da República poderá ser afastado de suas
funções.
Por outro lado, transcrevem-se os artigos 80 e 81 da Lei 1.079/50:
"Art. 80. N os crimes de responsabilidade do Presidente da
República e dos Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados é
tribunal de pronuncia e o Senado Federal, tribunal de julgamento; nos
airnes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e
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do Procurador Geral da República, o Senado Federal é, simultaneamente,
tribunal de pronuncia e julgamento.
Parágrafo único. O Senado Federal, na apuração e julgamento dos
crimes de responsabilidade funciona sob a presidência do Presidente do
Supremo Tribunal, e só proferirá sentença condenatória pelo voto de dois
terços dos seus membros.
Art. 81 A declaração de procedência da acusação nos crimes de
responsabilidade só poderá ser decretada pela maioria absoluta da
Câmara que a preferir." (grifei)
SegLmdo o Ministro Paulo Brossard, a Constituição da República de
1988 manteve o impeachment como processo legal, contudo introduziu
algumas modificações. Para o deslinde da questão, importam as
seguintes: "com efeito, (a) a Câmara dos Deputados deixou de ser órgão de
acusação perante o Senado, no Jazer sua acusação que lhe fosse formulada por
qualquer cidadão; (b) hoje se limita n autorizar a instauração do processo, pelo
voto de dois terços de seus membros"ill
De plano, verifica-se a não recepção da primeira parte do art. 80 do
diploma legal impugnado/ especificamente a expressão "Nos crimes de
responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado, n
Câmara dos Deputados é tribunal de pronuncia e o Senado Federal, tribunal de
julgamento". Isso porque com o advento da Constittúção da República de
1988 a Câmara dos Deputados perde o papel acusatório que outrora lhe
foi atribuído pelos textos constitucionais passados.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: MS 20.941, de
relataria do nl.inistro Aldir Passarinho e de redatoria para acórdão do
Ministro Sepúlveda Pertence, Tribtmal Pleno, j. 09.02.1990, DJ 31.08.1992.
Por outro lado, o artigo 81 foi inteiramente revogado com o advento
da nova ordem constitucional, visto que o artigo 51, I, da Constituição da
República, explicitamente estabelece o quómm de dois terços para
autorizar a instauração do processo contra o Presidente.
Em conclusão, julga-se parcialmente procedente ao pedido cautelar
''i'', para fins de declarar a não recepção dos artigos 23, ~5 12 ; 80, capu t , nb
initio; e 81 da Lei 1.079/50. Do mesmo diploma. realiza-se interpretação
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denúncia na Câmara dos Deputados é a autorizacão para processar o
Presidente da República por crime de responsabilidade.
9 - Direito ao contraditório após o parecer final e prévio à votação
e necessidade de fundamentação da conclusão da Comissão Especial à
luz das hipóteses típicas
Partindo da premissa de que o devido processo legal tem aplicação
larga no processo de impeachment, tem-se, como consequênda, a admissão
de que, forte no princípio do contraditório, devem ser assegurados ao
acusado meios potenciais, mas materialmente, aptos a influenciar o
resultado processual.
Nessa linha, Lu.igi Ferrajoli afll"ma que a condição epistemológica da
prova passa pelo poder do interessado em refutá-la, de modo que
"nenhuma prova seja adequada sem que sejam .infrutíferas todas as
possíveis negações e contraprovas" (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão:
teoria do garantismo penal. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribtmais,
2010. p. 564).
No mesmo sentido, Antonio Scarance Fernandes atesta que "são
elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a
possibilidade de reação", de modo que o referido princípio abarca o dizer
e o contradizer. Complementao autor que "não se admite que uma parte
fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de
contrariá-los" e que "o que assegura o contraditório é a opornmidade de
a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha
eficácia prática" (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal
constitucional, 7. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribtmais, 2012. p.
65).

Portanto, mais que garantia formal. o contraditório. com a
contraposicão entre as hipóteses acusatória e defensiva. tem vocacão
para imprimir contornos de legitimidade ao processo decisório.
Na mesma direção, Sérgio Ricardo de Souza leciona que "o princípio
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da audiência contraditória, ou simplesmente do contraditório, reza que
toda prova admite contraprova", bem como que "encontra-se na
ontologia desse princípio a ideia de democracia participativa" que se
materializa por meio de "um procedimento que garanta que a disputa
entre as partes se desenvolva com lealdade e paridade de oportunidades,
onde a defesa goze dos mesmos direitos da acusação" (SOUZA, Sérgio
Ricardo. Manual da prova penal constitucional, 2. ed., Curitiba: Juruá, 2014.
p. 78).
Ultrapassando a dimensão formal de formulação de tese e antítese, a
garantia do contraditório "vai além do conhecimento do alegado e da
reação à acusação e às alegações contrálias, abarcando a perspectiva de
influir no processado e no próprio decisum". (GIACOMOLLI, Nereu
José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal
e o Pacto de São José da Costa Rica, 2a Ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 163,
grifei)
Sendo assim. a oportunidade de contradizer o parecer final da
Comissão Especial, que será submetido à apreciacão do Plenário da
Câmara dos Deputados para fins de deliberacão acerca da autorizacão
ou não do processamento do Presidente da República pelo Senado
Federal. configura meio inerente ao contraditório . Embora a Comissão
Especial não ostente condição de parte, é induvidoso que o parecer
repercute na decisão do Plenário, de modo que, forte no Princípio do
Contraditório, deve ser assegurado ao acusado a possibilidade de
manifestação com o fito de influir no resultado fu:tal.
Ainda, é indispensável que o parecer da Comissão Especial
indique de forma fundamentada a subsuncão ao tipo juridico-politico
do crime de responsabilidade imputado. No ângulo sancionador, a
tipicidade desempenha relevante função de atribtúr segurança jurídica ao
desenrolar processual, garantindo que eventual sanção seja condicionada
às hipóteses taxativamente previstas em lei:
Obviamente, o pressuposto epistemológico da defesa - como
também da prova - é a taxatividade e materialidade do tipo penal: as
hipóteses acusatórias, como foj demonstrado amplamente nos capíhúos
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precedentes, devem consistir em asserções empíricas que asseverem a
comissão de um fato exatamente denotado pela lei, não sendo nem
verificáveis nem falseáveis as asserções de significado indeterminado, ou,
pior, os juízos de valor ("Tído cometeu maus tratos" ou "atos obscenos",
"subversivos", ou ainda "é perigoso", etc.), que não admitem
contestações, mas no máximo invocações de clemência. (FERRAJOLI,
Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3il ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. p. 565).
A indicacão da tipicidade é pressuposto da autorizacão de
processamento, na medida em que não haveria justa causa na tentativa
de responsabilização do Presidente da República fora das hipóteses
prévia e taxativamente estabelecidas.
Se assim não fosse, o processamento e o julgamento teriam
contornos exclusivamente políticos e, do ponto de vista prático,
equivaleria à moção de desconfiança que, embora tenha sua relevância
própria no seio parlamentarista, não se conforma com o modelo
presidencialista, cujas possibilidades de impedimento reclamam a
prática de crime de responsabilidade previsto em lei específica.
Inobservada a limitação da possibilidade de responsabilização às
hip6teses legais, todo o devido processo cairia por terra.
Na perspectiva do julgamento jurídico-político, o dever de
fundamentação também é consentâneo com o múnus parlamentar de
prestar contas aos representados:
A fundamentação fornece as bases sustentáveis de um processo
penal democrático, constitucionalmente comprometido, livre de
argumentos de consciência, de argumentos de autoridade, bem como de
juízos precipitados, ou seja, de influxos momentâneos, indutores de erro e
de pré-compreensões inautênticas (Gadamer). Efetivamente, a
fundamentação permite a construção de uma resposta adequada ao
mundo jurídico (resposta correta é a resposta advinda do devido
processo), nem sempre satisfazendo os anseios da maioria, nem os de
obtenção de um grande auditório de escuta ou de dividendos políticos e
econômicos (midiáticos). Também se faz mister referir que a
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fundamentação das decisões judiciais exerce uma importante missão de
autocontrole e proteção ao próprio julgador (Garraud). Com isso,
evitam-se as motivações desvinculadas da realidade fática constante
dos autos, a imersão jurídica e a construção do decisum em presunções
e motivações indemonstráveis e sem objetividade.
(...)
Assim, a fundamentação das decisões judiciais, essencialmente,
situa-se em sua dupla funcionalidade: endo e extraprocessual. ( ...) A
função extraprocessual situa-se na estruturação do Estado de Direito,
permitindo ciência à cidadania da informação acerca de como os jtúzes
e tribunais estão exe1·cendo o poder jurisdicional, politico e
administrativo. Por isso, a motivação e a fundamentação deverão
engendrar um conteúdo explicitamente objetivo (alegações, fatos,
provas e normas jurídicas aplicáveis) e suficiente, ou seja, permissível de
impugnação, que racionalize todas as lúpóteses e teses vertidas nos autos.
(GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme
2ª Ed. São
a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa RicaPaulo: Atlas, 2015. p. 231)
Logo. no processo de impeachment. a fondamentacão do parecer da
Comissão Especial, a um só tempo. desempenha funcão endoprocessua l
de permitir impugnacão substancial a ser deliberada em Plenário e
extraprocessual. associada ao controle popular dos atos praticados pelos
representantes. Nesse contexto. o parecer final deverá possibilitar o
exercício efetivo dessas prerrogativas . Assim, além da ótica da
fundamentação como
direito do acusado inerente ao processo devido,
a fundamentação é indispensável à validade dos atos sob o prisma da
transparência inerente a processo de tal jaez.
10- O procedimento de impeachment no Senado Federal
Autorizada a instauração de processo contra o Presidente da
República (art. 51, I, da CRFB/88) ou, em outras palavras, admitida à
acusação contra ele (art. 86, caput, da CRFB/88), será submetida a
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julgamento. A partir deste momento, inicia-se a tramitação do processo
perante o Senado Federal. Cumpre, nesta fase, examinar os pedidos
cautelares "f", "g", "h", e "j" da presente ADPF.
Essa interpretação é consen tânea, ademais, com a que foi feita por
esta Corte, quando do julgamento do MS 21.564:
"No regime da carta de 1988, a Câmara dos Deputados, diante da
denuncia oferecida con tra o Presidente da Republica, examina a
admissibilidade da acusação (C.F., art. 86, "caput"), podendo, portanto,
rejeitar a denuncia oferecida na forma d o art. 14 da lei 1079/50." (MS
21564, relator(a): Min. Octavio Gallotti, Relator(a) p/ acórdão: Min. Carlos
Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/1992, Dj 27-08-1993 pp-17019
ement vol-01714-02 pp-00164 r~ vol-00169-01 pp-00080)

10.1 -A impossibilidade de juízo de a dmissibilidade p elo Senado

Federal e a obrigatoriedade de processamento e julgamento
A autorização para a abertura do processo é, então, recebida pelo
Senado Federal (art. 24 da Lei 1.079/50). Nos termos da lei, a recepção é
acompanhada de outras duas providências: a apresentação do libelo pela
comissão acusadora e a remessa de cópia de todos os atos praticados ao
acusado.
O arguente aduz que a decisão da Câmara ostenta natureza de
condição de procedibilidade, razão pela qual o Senado poderia rejeitar a
denúncia. A corroborar tal interpretação, o autor afirma que, no
julgamento do MS 21.564, o Min. Carlos Velloso reconhecera que a
denúncia poderia ser rejeitada e, na interpre tação li teral da Constituição,
a preposição "pelo" Senado estaria a indicar a possibilidade de juízo
negativo relativamente à admissibilidade da denúncia. O Senado Federal,
por sua vez, alegou em suas informações nesta ação qu e a competência
para processar, tal qual definida pelo art. 52, I, da CRFB/88, traduz a
possibilidade de rejeitar a denúncia.
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O pedido não merece acolhimento. Entre as atividades
desempenhadas pelo Senado Federal quando do recebimento da
autorização para instauração de processo de crime de responsabilidade
está a que recebe o libelo da comissão acusadora. Trata-se, em verdade,
de peça formulada pela comissão acusadora, cuja competência não foi
delimitada pela Lei 1.079/50. Em seu silêncio, a constituição dessa
comissão deve observar o disposto no art. 58 da CR, facultando-se, pois,
ao Senado, p.or .meio de seu regimento ou por ato de que .resulte a
criação da comissão.
Nesse sentido, o regimento interno do Senado Federal, em seus arts.
380 e 381dispõe que:
Art. 380. Para julgamento dos crimes de responsabilidade das
autoridades indicad as no art. 377, obedecer-se-ão as seguintes normas:
I - recebida pela Mesa do Senado a autorização da Câmara para
instauração do processo, nos casos previstos no art. 377, I, ou a denúncia
do crime, nos demais casos, será o documento lido no Período do
Expediente da sessão seguinte;
II - na mesma sessão em que se fizer a leitura, será eleita comissão,
constituída por um quarto da composição do Senado, obedecida a
proporcionalidade das representações partidárias ou dos blocos
parlamentares, e que ficará responsável pelo processo;
m - a comissão encerrará seu trabalho com o fornecimento do libelo
acusatório, que será anexado ao processo e entregue ao Presidente do
Senado Federal, para remessa, em original, ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, com a comunicação do dia designado para o
jttlgamento;
IV - o Primeiro Secretário enviará ao acusado cópia autenticada de
todas as peças do processo, inclusive do libelo, mtimando-o do dia e hora
em que deverá comparecer ao Senado para o julgamento;
V - estando o acusado ausente do Distrito Federal, a sua intimação
será solicitada pelo Presiden te do Senado ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado em que ele se encontre;
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VI - servirá de escrivão um funcionário da Secretaria do Senado
designado pelo Presidente do Senado.
Art. 381. Instaurado o processo, o Presidente da República ficará
suspenso de suas funções (Const., art. 86, § 1°, Il).
Parágrafo único. Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o
julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente da
República, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo (art. 86, §
22 CRFB/88).
Observe-se que, da leitura dos dispositivos regimentais, cuja
incidência, nesta fase do rito, é justificada pelo art. 24, caput, da Lei
1.079/50 e pelo art. 58 da Constituição de 1988, inexiste competência do
Senado para rejeitar a autorização expedida pela Câmara dos
Deputados. Nem poderia. O comando constitucional é claro ao indicar,
no art. 86, que " admitida a acusação contra do Presidente da República,
será ele submetido a julgamento". Como se observa da leitura do Texto,
não há faculdade da Mesa do Senado quando recebe a autorização:
deve ela instaurar o procedin1ento.
Com essas considerações, dando interpretação conforme ao art. ?4
apenas para reconhecer que a Câmara envia ao Senado a autorizacão para
instam acão de processo, indefiro os pedidos cautelares formulados nos
itens "g"e "h".
Finalmente, no que tange ao funcionamento da comissão acusadora,
conforme a disciplina constante dos arts. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 da Lei
1.079/50, o pedi do de interpretação conforme para se fixar a
interpretação segundo a qual os Senadores só devem realizar diligência
ou a produção de provas de modo residual e complementar às partes,
sem assumir, para si, a função acusatória, n ão merece acolhimento.
O principal argumento invocado pelos arguentes consiste em
afirmar que, neste ponto, a garantia d o devido processo legal exigiria a
clara separação entre a função acusatória e a função julgadora.
Ocorre, porém, que, por expressa previsão legal, art. 36 da Lei
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taxativo. Noutras palavras, apenas o parentesco e o testemunho de
ciência própria no próprio processo de impeachment é que impedem a
interferência dos senadores. Poder-se-ia questionar se, em virtude do
princípio constitucional do con traditório e da ampla defesa, não seria
necessário admitir outras hipóteses que não as que estão indicadas pela
Lei. A resposta é, porém, negativa. Isso porque à comissão acusatória n ão
compete as diligências típicas desempenhadas pelo órgão da acusação
no âmbito do processo penal. De fato, a denúncia é f01mulada por
qualquer cidadão (art. 14 da Lei 1.079/50). A Câmara decide se a denúncia
merece ser objeto de deliber ação e se deve ser autorizada a instauração de
processo de apuração de crime de responsabilidade. Finalmente, o
Senado adapta a den{mcia a um objeto de deliberação, conforme dispõe o
art. 24 da Lei 1.079/50 e o art. 380, ill, do regimento interno d o Senado
Federal. Em nenhuma dessas fases, deputados ou senadores assumem
para si a função acusatória, nos moldes da que é realizada pelo órgão de
acusação no processo criminal.
Ademais, ainda que se assim o fosse, a a tuação de Senadores seria,
nessa lúpótese, semelhante a de um juiz de :instrução, não de um órgão de
acusação. Assim, nesse caso, seria plenamente aplicável a jurisprudência
desta Corte, a afastar a pretensão formulada pelo Partido requerente.
Confira-se:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESIDÊNCIA DE
INQUÉRITO. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA.
ART. 255 do CPP. ROL TAXATIVO . PRECEDENTES. JUIZADO DE
INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DO ART. 75
DO CPP COM A CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM
DENEGADA I- As hlpóteses de impedimento elencadas no art. 252 do
Código de Processo Penal constituem um numerus clausus. II - Não é
possível, pois, interpretar-se extensivamente os seus incisos I e II de
modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual
desempenha funções equivalentes ao de um delegado de polícia ou
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Público. Precedentes. III - Não

administrador, wn supervisor, não exteriorizando qualquer juízo de valor
sobre fatos ou questões de direito que o impeça de atuar com
imparcialidade no cmso da ação penal. V - O art. 75 do CPB que adotou a
regra da prevenção da ação penal do magistrado que tiver autorizado
diligêndas antes da denLmcia ou da queixa não viola nenhum dispositivo
constitucional. VI- Ordem denegada."
(HC 92893, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 02/10/2008, DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 1212-2008 EMENT VOL-02345-01 PP-00118)
Assim, tanto quanto as causas de impecümento e suspeição,
outras limitações impostas aos magistrados, próprias do processo
jurísdidonal, que visam à garantia de um juízo dotado da mais absoluta
impardalidade, não se compatibilizam com o processo jurídico-politico
do impeachment.
Por essas razões, deve-se rejeitar o pedido cautelar constante da
alú1ea "j".
No que tange ao pedido cautelar "f", in fine, no sentido de que se dê
interpretação conforme aos artigos 28 e 29 da Lei 1.079/50, para se fixar a
interpretação segundo a qual, em cada fase processual a manifestação do
acusado, pessoalmente ou por seus representantes legais, seja o último
ato de instrução, reportando-me às razões já expendidas sobre o alcance
do princípio do contraditório, é caso de deferimento do pleito.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento da presente Arguicão de
Descumprimento de Preceito Fundamental 378 a que se dá parcial
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procedência aos pedidos cautelares requeridos para:
Quanto ao pedido A) "seja realizada interpretação conforme à
Constituição do art. 19 da Lei n. 1.079/50, para se fixar, com efeito e.:r: tunc
- abrangendo os processos em andamento - , a interpretação segundo a
qual o recebimento da denúncia referido n o dispositivo legal deve ser
precedido de audiência prévia do acusado, no prazo de quinze dias";
.a) dar. interpretação conforme ao art. 19 da Lei 1.079/50 a fim de
firmar o entendimento de que o recebimento da denúncia operado pelo
Presidente da Câmara configura juízo sumário da admissibilidade da
denúncia para fins de deliberação colegjada, não havendo, assim,
obrigatoriedade de defesa prévia a essa decisão, como examinado na
fundamentação; rejeito, portanto, o pedido contido na letra "a".
-Quanto ao pedido B) "seja declarada a ilegitimidade constitucional
(não recepção) das expressões "regimentos internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal", constantes do art. 38 da Lei n.
1.079/50";
b) julgar improcedente o pedido cautelar "b" a fim de fumar o
entendimento de que os Regimentos Internos da CâmaTa dos Deputados
e do Senado Federal somente possuem aplicação no rito do impeachment
naquilo que dizem respeito à auto-organização interna dos referidos
órgãos legislativos, mas não para a autorização, processamento e
julgamento do impenchment consoante aos fundamentos declinados para
dar interpretação conforme ao aTt. 38 da Lei 1.079/50.
Quanto ao pedido C) "seja declarada a recepção dos artigos 19, 20.
21. 22 e 23. capuf, da Lei n. J .079/50. afastando-se a interpretação segundo
a qual o art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
substitui o procedimento previsto nos referidos preceitos legais";
c) julgar parcialmente procedente o pedido cautelar "c", nos termos
da fundamentação, a fim de:
c.1.) declarar a recepção dos arts. 19. in fine: 20, caput e §1°, da Lei
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1.079/50;
c.2.) dar interpretação conforme ao art. 20, §211 da Lei 1.079/50 a .fim
de firmar o entendimento de que antes da discussão em plenário seja lida
a manifestação do Presidente da República sobre o parecer preliminar
elaborado pela Comissão Especial;
c.3) declarar a recepção dos arts. 21, 22, caput, S1 2 , S22 , da Lei
1.079/50;
..c.4) dar .interpretação conforme ao art. 22, §311 da mesma lei;
para
firmar o entendimento de que o Presidente da República deverá
ser notificado para apresentar alegações finais sobre o parecer definitivo
da Comissão Especial;
c.S) declarar a recepcão do art. 23,. caput, da lei citada.
Quanto ao pedido D) "seja realizada interpretacão conforme a
Constituição do art. 19 da Lei n. 1,079/50, afastando-se a interpretação
segundo a qual a formacão da comissão especial deve se dar com
representantes dos blocos parlamentares no lugar de representantes dos
partidos políticos";
d) julgar improcedente o pedido cautelar "d", nos termos
expendidos na nmdamentação, pois a filtragem constitucional da Lei
1.079/50 propicia equiparação normativa dos blocos parlamentares aos
partidos políticos, tanto quanto for possível, nas circunstâncias passíveis
de legítimo alvedrio por parte do Legislativo.
Quanto ao pedido E) "seja realizada interpretação conforme dos
artigos 18, § 12, 22, 27, 28 e 29 da Lei n. 1.079/50, para se fixar a
interpretacão segundo a qual toda a atividade probatória deve ser
desenvolvida em primeiro lugar pela acusacão e por último pela defesa";
e) julgar procedente o pedido cautelar "e", na extensão almejada
pelo Requerente em respeito imprescindível ao contraditório e à ampla
defesa;
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Quanto ao pedido F) "seja realizada interpretação conforme do§ 12
do art. 22 e dos artigos 28 e 29, todos da Lei n . 1.079/50, para se fixar a
interpretacão seg:undo a qual. em cada fase processual - perante a
Câmara Federal e perante o Senado Federal-. a manifesta cão do acusado.
pessoalmente ou por seus representantes legais. seja o último ato de
instrução";
i) julgar procedente o pedido cautelar "f", nos termos da
fundamentação, para dar interpretação conforme aos artigos 22, §1°, 28 e
29 da Lei 1.079/50, de modo a garantir que a manifestação do acusado,
pessoalmente ou por seus representantes legais, seja o último ato de
instrução em cada fase processual.

Quanto ao pedido G) "seja realizada interpretação conforme a
Constihrição do artigo 24 da Lei n. 1.079 para se fixar a interpretação
segundo a qual o processo de impeachment, autorizado pela Câmara, pode
ou não ser instaurado no Senado, cabendo a decisão de instaurá-lo ou não
à respectiva Mesa, aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 44
da própria Lei 1079/50, não sendo tal decisão passível de recurso";
E simtútaneamen te,
Quanto ao pedido H) "seja realizada interpretação conforme a
Constihüção do artigo 24 da Lei n. 1079/50 para se fixar a interpretação
segundo a qual a decisão da mesa do Senado pela instauração do
processo deve ser submetida ao Plená.Iio da Casa, aplicando-se, por
analogia, os artigos 45, 46, 48 e 49 da própria Lei n. 1079, exigindo-se,
para se confirmar a instauração do processo, a decisão de 2/3 dos
senadores";
-julgar improcedentes os pedidos cautelares "g" e "h", nos termos
da nmdamentação, para fixar o entendimento de que não compete ao
Senado rejeitar a autorização expedida pela Câmara dos Deputados
(pedido da letra "g") para o processamento do Presidente, tampouco
votação e quórum de 2/3 no Plenário do Senado para confirmar a
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instauração do processo (pedido da letra "h").
Quanto ao pedido I) "seja declarada a ilegitimidade constitucional não recepção - dos §§ 12 e 52 do art. 23, e dos artigos 80 e 81 da Lei
1.079/50";
i) julgar paicialmente procedente o pedido cautelar "i", nos termos

da fundamentação, a fim de: i.l) declarar a não recepção do§ 52 do art.
23, e dos artigos 80, nb initio, e 81, todos da Lei n. 1.079;
e i.2) dar
2
intepretação conforme ao art. 23, § 1 , da mesma Lei, para consignar que o
efeito da procedência da denúncia na Câmara dos Deputados é a
autorização para processar e julgar o Presidente da República.
Quanto ao pedido J: "seja realizada interpretação conforme dos
artigos 25, 26, 27, 28, 29 e 30 da Lei n. 1.079/50, para se fixar a
interpretação segundo a qual os Senadores só devem realizar diligências
ou a produção de provas de modo residual e complementar às partes,
sem assumir, para si, a função acusatória";

j) julgai improcedente o pedido cautelai "j", nos termos da
fundamentação;
Quanto ao pedido K) "seja realizada interpretação confonne do art.
19 da Lei n. 1.079/50, com efeitos ex tunc - alcançando processos em

andamento -, para fixar a interpretação segundo a qual o Presidente da
Câmara dos Deputados apenas pode praticar o ato de recebimento da
acusação contra o Presidente da República se não incidir em qualquer das
hipóteses de impedimento ou suspeição, esta última objetivamente
aferível pela presença de conflito concreto de interesses".
k) julgai improcedente o pedido cautelar "k", nos termos da
fundamentação.
Assento, por fim, a perda ipso Jacto da eficácia da medida cautelar
deferida incidentalmente em 08.12.2015.
Nos termos da fundamentação e considerando os limites da presente
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ação, indefiro os pedidos dedutidos nas medidas cautelares incidentais,
relativas a atos concretos praticados no âmbito do processo de
impeachment.
É o voto.

[1][1][1][1][1][1][1l[l](llf1lf1][1)[1][1J O lmpeachment: aspectos rfa
responsabilidade política do presidente da república. 2 ed. Saraiva: São Paulo,

1992. p. 9.
[21[2](21 [2][2][2][2](2)[21 [2][21[2 ![2l[2Jlbid., pp. 7-8.
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16/12/2015
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜTÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAl 378 DISTRITO FEDERAL

DEBATE

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu agradeço o profundo estudo que Vossa Excelência
fez sobre a questão em pauta, que honra a tradição deste Supremo
Tribunal Federal.
Proclamo o resultado parcial no sentido de que Vossa Excelência
conheceu integralmente da presente arguição de descumprimento de
preceito .ftmdamental - na verdade, é uma medida cautelar -, rejeitou as

preliminares e deferiu pardalmente os pedidos cautelares, na forma
enunciada por Vossa Excelência, exaustivamente, e certamente
compreendida e registrada por todos os colegas, que têm o voto em mãos.
Quanto à sugestão de Vossa Excelência no sentido de que a eficáda
da cautelar deferida por Vossa Excelência seja postergada para o dia de
amanhã, eu me permitiria sugerir que nós postergássemos essa eficácia
até o final do julgamento dessa questão, porque é possível, não sei, talvez
amanhã o julgamento não termine, que tenhamos que retomá-lo,
esperamos todos que não.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Concordo com Vossa
Excelência, Senhor Presidente, por entender que o provimento cautelar
deve subsistir até final julgamento da presente causa.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) -Vossa Excelência concorda com isso?
Então todos estão de acordo que a eficácia da medida cautelar
deferida por Vossa Excelência no sentido de...
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, de
qualquer forma, partindo da premissa de que, antes do término do Ano
Judiciário, encerraremos este julgamento.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Sem dúvida, faremos todos os esforços para isso.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Certamente...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Concordo, observada
essa condição.

o SENHOR MINISTRO RICARDO
(PRESIDENTE) - Claro, sem dúvida nenhuma.

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Amanh.ã,
sem hora para acabar, não é?

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É, amanhã ficaremos até o tempo que for necessário

para fazermos o esforço de terminarmos amanhã. Já há precedentes no
sentido de que avançamos até altas horas da noite.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Extraordinariamente,
temos o sábado, que será 19.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -Tem sessão na sexta.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Sexta e sábado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA- Na sexta-feira, pela

manhã, tem sessão.

2
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o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Sexta, pois é, exatamente. Sexta-feira, pela manhã,
teremos sessão, mas esperamos que não tenhamos que utilizar a sessão de
sexta-feira.

3
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 3 7 8
PROCED . : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE . (S)
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ADV . (A/S) : ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E OOTRO(A/S)
INTDO . (A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC . (A/S) (ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO . (A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC . (A/S) (ES) : ADVOGADO- GERAL DA UNIÃO
AM . CURIAE . : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ADV. (A/S) : AFONSO ASSIS RIBEIRO E OUTRO(A/S)
AM . CORIAE . : DEMOCRATAS - DEM
ADV. (A/S) : FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS E OUTRO (A/S)
AM . CURIAE . : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADV . (A/S) : BRENO BERGSON SANTOS E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE . : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

ADV . (A/S) : ANDRÉ BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE .
ADV . (A/S) :
AM . CURIAE .
ADV . (A/S) :
AM . CURIAE .
ADV . (A/S) :
AM . CURIAE .
ADV . (A/S) :
AM . CURIAE .
ADV . (A/S) :

: UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE
MAGNOS HENRY DA SILVA MARQUES E OUTRO(A/S)
: PP - PARTIDO PROGRESSISTA
HERMAN BARBOSA E OUTRO(A/S)
: REDE SUSTENTABILIDADE
EDUARDO MENDONÇA E OUTRO(A/S)
: SOLIDARIEDADE
RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA E OOTRO(A/S )
: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
THIAGO FERNANDES BOVERIO

Decisão: O Tribunal acolheu pedido suscitado da tribuna de
admissão do Partido Social Democrático na condição de amicus
curiae . Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que
rejeitava as preliminares suscitadas, conhecia integralmente da
arguiçâo e, no mérito, deferia parcialmente os pedidos cautelares,
indeferindo
os
pedidos
deduzidos
nas
medidas
cautelares
incidentais ,
o
julgamento foi
suspenso .
Por unanimidade,
o
Tribunal
decidiu
prorrogar
a
eficácia
da
medida
cautelar
monocraticamente concedida até a conclusão do julgamento . Falaram :
pelo requerente Partido Comunista do Brasil, o Dr . Claudio Pereira
de Souza Neto ; pela Câmara dos Deputados, o Senhor Deputado Miro
Teixeira; pela Advocacia- Geral da União, o Ministro Luis Inácio
Lucena Adams; pelos amicus curiae Partido Social Democrático, o
Dr . Claudio Lembo ; pelo amicus curiae Partido da Social Democracia
Brasileira
PSDB, o Dr . Flávio Henrique Costa Pereira ; pelo
amicus curiae Democracas
DEM, o Dr . Fabrício Juliano Mendes
Medeiros; pelo amicus curiae Partido dos Trabalhadores - PT, o Dr .
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Flavio Crocce Caetano ; pelo amicus curiae Partido Socialismo e
Liberdade
PSOL, Dr . André Maimoni ; pelo amicus curiae Rede
Sustentabilidade, o Dr . Eduardo Mendonça; pela amicus curiae União
Nacional dos Estudantes
UNE , o Dr . Pedro Dallari, e, pelo
Ministério Público Federal, o Dr . Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro
Ricardo Lewandowski . Plenário, 16 . 12 . 2015 .
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski . Presentes
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio,
Gilmar Mendes , Cármen Lúcia , Dias Toffoli , Luiz Fux , Rosa Weber,
Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin.
à

Procurador- Geral da República ,
Barros .

Dr .

Rodrigo Janot Monteiro de

p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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17/12/2015
M EDIDA C AUTELAR NA A RGÜIÇÃO DE D ESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 3 78 DISTRI TO FEDERAL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Presidente?

o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Pois não.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Perdoe-me, Ministro
Luís Roberto Barroso. Desculpe-me pela interrupção.
Nós vamos adotar que sistemática? Vamos apreàar dispositivo...

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Bem, em princípio, realmente nós havíamos adotado a
seguinte sistemática: nós pretendemos votar item por item da cautelar,
pedido por pedido. Eu até, conversando ontem com os eminentes
Colegas, nós talvez, devêssemos examinar a questão das preliminares
inicialmente, como é de praxe; acho que, com relação às preliminares, não
haverá maior dúvida. Em seguida, vamos ferir cada um dos itens, e
também há um pedido inàdental, de n° 35, consta uma petição incidental
que consta às folhas 12 do voto do eminente Relator, que deve ser
apreàado também junto com aquelas leh·as todas.
E essa petição incidental trata da medida cautelar inàdental,
objetivando seja deferido o provimento liminar para garantir que o
partidos políticos indiquem, por meio dos seus líderes, os integrantes da
Comissão Espeàal constituída na Câmara dos Deputados, no âmbito do
processo de impeachment da Presidente da República, bem como que a
eleição de Comissão seja feita por meio de voto aberto do Plenário da
Câmara, nos termos seguintes.
Portanto, certamente os Ministros observarão esta ordem:
preliminares, os vários itens do pedido cautelar e depois essa peça
incidental que trata do voto aberto e ouh·os assuntos.
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dúvida que tive foi quanto à adoção ou não da sistemática antiga do
Tribunal de se apreciar, votando o Ministro de forma limitada,
controvérsia por controvérsia - apenas para facilitar.

o

SENHOR
MINISTRO
(PRES1DENTE) - Pois não.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Não sei qual é a visão
dos Colegas. Eu, se tivesse que optar, optaria pelo desmembramento das
matérias.

o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Isso.

RICARDO

LEWANDOWSKI

Temos o segt.tinte: como o eminente Relator proferiu um voto muito
alentado, e o primeiro a votar, que eventualmente pode ter alguma
divergência com o voto do Relator, acho que talvez fosse admissível
permitir que o primeiro a votar - como pretende fazer Sua Excelê.t1.cia, o
Ministro Barroso - apresentasse um voto sucinto, articulado, sem prejuízo
de depois indicar item por item.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -E, em
segt.üda, item por item, como Vossa Excelência propôs. Exatamente.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - E, na sequência, então tomaríamos os votos item por
item, tal como combinado ontem, para que houvesse um contraponto,
para que tivéssemos a possibilidade de um contraponto.
O SENHOR MINISTRO
Exatamente, faremos assim.

LUÍS

ROBERTO

BARROSO

2
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criando, no tocante à apreciação de um pedido de urgência, a figura do
Revisor!
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tenho um extenso
voto escrito, Senhor Presidente, que deixarei de ler, mesmo porque
deverei ser o penúltimo Ministro a votar neste julgamento.
O meu voto escrito, no entanto, será juntado aos autos e nestes
formalmente documentado.

Desse modo, Senhor Presidente, farei, ao longo deste julgamento,
algumas observações pontuais sobre os temas em debate, sem prejuízo,
no entanto, do exame mais extenso constante do meu voto escrito.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não.
Eminente Decano, apenas uma observação: eu pediria, ao fim de
cada voto - claro que cada qual terá uma sistemática de emmciar o seu
voto -, como são doze itens, contando as preliminares e essa peça
incidental, preciso, depois, para efeito de proclamação - separei em várias
pastas cada item a ser apreciado -, no final, prommciar o resultado do
julgamento. E até acho conveniente que conste em ata a ser aprovada
amanhã, de forma pouco não habitual, para que o próprio Congresso
Nacional já tenha uma orientação de como nós decidimos,
independentemente até da publicação do acórdão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
trago fatiado item a item, como Vossa Excelência solicitou.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não.
Ministro Marco Aurélio, sugerimos uma forma de votação.

3
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O SENHOR NllNISTRO MARCO AURÉLIO- Imaginei, Presidente,
que, no dia de ontem, tivéssemos chegado, informalmente, a um
consenso unânime: o Relator esgotaria a matélia, e Vossa Excelência
submeteria ao Colegiado controvérsia por controvérsia, e, então,
votaríamos de forma concentrada. Mas, se o entendimento dos Colegas é
o de que se deve esgotar todo o tema, eviden temen te observarei a prática.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor
Presidente, vamos gastar o tempo que não temos discutindo metodologia.
O meu voto é bem curto.

o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE)- Está bem.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Penso que não cabe
distinguir. O Relator realmente tinha que esgotar a matéria. Agora,
teríamos o voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Vossa Excelência está
contrariado, Miiústro, com a minha fala?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, eu
vou votar.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Falo tão pouco neste
Plenário. Vossa Excelência fez um sinal de contrariedade.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, acho
que cada Minish·o deve conduzir a sua manifestação no Plenário de
acordo com a estrutura de seu próprio voto. Apenas, atendendo a um
pedido do Presidente, que me pareceu totalmente pertinente e útil, tenho
WTI pronunciamento sobre cada item do voto do Ministro Fachin,
concordando ou divergindo.

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200.212001 de 24/0812001 , que instítul a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ·ICP..Srasil
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o número 10442193.

o

4669

4670

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão - Pàgina 122 de 403

ADPF 378 MC I DF

o SENHOR MINISTRO
(PRESIDENTE) - Pois não.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Vossa Excelência tem o

pronunciamento de cada item?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E, na

realidade, o que eu pretendo fazer, na minha metodologia, é apenas
pontuar onde há divergência.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Então, esclarecendo,
Presidente, só quanto à minha posição ...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Porque,
onde há convergência, eu não vou perder meu tempo para dizer a mesma
coisa.
Portanto, a estrutura do meu voto é: acompanho, acompanho,
acompanho, divirjo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, essa
intervenção do Ministro Barroso foi salutar, porque ele diz: acompanho,

acompanho, acompanho, divirjo.
Então, por exemplo, nós temos aqui a primeira questão: há defesa
prévia perante o Presidente da Câmara?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Não, assim,

o que eu acho verdadeiramente- aliás, eu já teria quase chegado à metade
- é que cada pessoa estnlturou o seu raciocínio.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Será que Vossa
Excelência realmente teria chegado à metade?

5
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acho que é importante é que não haja dúvida sobre a posição de cada
Ministro em relação a cada item do pedido. E isso eu fiz, e por escrito, e
irei distribuir para cada um, sobre cada item do pedido: concordo,
concordo,concordo,divi~o.

Portanto, essa é a estrutura do meu voto, que é um voto simples, e
que eu acho que resolve a questão. De modo que eu pediria - é clru·o que
se alguém quiser :votar diferentemente, Ministro Celso, eu não me
oponho - para conduzir o meu voto dessa forma, e peço a anuência do
Plenário.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É, talvez, então, tendo em conta isso, e sobretudo a

observação do eminente M.inistro Marco Aurélio no sentido de que todos
são iguais - como de fato são, runguém ignora isso -, todos devem, de
certa maneira, adotar mesma metodologia; se o voto for contínuo, desde
que os itens sejam destacados, e eu acho que não há problema nenhum.
Eu estava preparado também, de forma sucinta, votar .item por item. Mas,
eu me pronunciarei, então, ao final acerca dos onze ou doze itens -não é
-, incluindo as preliminares, e faremos todos da mesma forma. Está bem
assim, Ministro Marco Aurélio? Eu sei que nós ganharíamos tempo se
votássemos item por item, mas não há consenso.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - De qualquer forma,
Presidente, utilizei a palavra, in.clusive, pela segunda vez, apenas para
preconizar, no Plenário, o tratamento igualitário. Não vejo por que um
Colega poder esgotar a matéria - não me refu·o ao Relator - e os demais
terem que votar item por item, isoladamente.

o

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI

(PRESIDENTE) - Vossa Excelência sabe que o Presidente é meramente
um coordenador e busca consensos. Então, como não chegamos a um
consenso, que traba1hrunos desde ontem nesse consenso, vrunos,

6
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portanto: cada gual adota sua própria metodologia. O que importa para
Presidência é que os itens ...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Porque, ontem,
imaginei, como já disse, que haviamos chegado a um consenso unânime,
no sentido de haver o destaque das matérias. Mas vejo que esse consenso,
de ontem para hoje, afastou-se do cenário.

o

SEN HOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI

(PRESIDENTE) -Pois não.

Então, com a palavra o eminente Ministro Roberto Barroso.

7
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17/12/2015
MEDIDA C AUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE D ESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

VOTO ORAL

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
Senhores Ministros, Senhora represent<mte do Ministério Público,
Senhores Advogados, eu, na realidade, Minisb:o Marco Aurélio, não tinha
participado desse debate e desse consenso, mas a estrutura do meu voto é
muito simples. E eu não estou contrariado não. Eu me sento aqui com
muita alegria e muito prazer e acho que estamos participando de uut
momento importante, com a tranquilidade que o momento exige.
Voto, em grande medida, tal como o Ministro Fachin. Aliás, esta é a
primeira observação que eu gostaria de fazer, Presidente: elogiru· o
Ministro Fachin, não apenas, e com muita sinceridade, pela decisão
oportuna de trazer essa matéria prontamente a Plenário, para não deixar
uma situação de insegtrrru1ça jmídica perdmru·. E, além de ter trazido a
matéria prontamente, ter trazido a matéria com um voto de uma
densidade, de um.a extensão, de uma profundidade que realmente apenas
documentam a qualidade, o brilho de Sua Excelência. E, pelo esforço
envolvido, eu até acrescentaria uma gota de patriotismo, porque devem
ter sido muitas noites para preparar um voto daquela qualidade.
Eu penso também, Presidente, que não é papel do Supremo fazer
escolhas substantivas entre alternativas políticas. Esse é um papel da
soberania popular, em primeiro lugar, e do Congresso Nacional, em
segundo lugar. Portanto, o nosso papel aqui é um papel de um árbitro de
futebol, que aplica as regras e, quru1to menos aparecer, melhor. O papel
do Supremo aqui é o de preservar as instituições, promover justiça e
resguardar a segurança jurídica à luz da melhor interpretação possível da
Constituição e das leis. E segurança jurídica significa normas claras,
estáveis e fixadas anteriormente aos fatos. E, por essa razão, pauto o meu
voto sobretudo: 1) Pela jurisprudência que o Supremo já produziu em
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matéria de impeachment durante o procedimento de 1992; 2) Pelos ritos
que foram adotados pelo Congresso Nacional, com a chancela do
Supremo, durante o procedimento de 1992.
Feitas essa observações acerca da premissa do meu voto, que é
mudar o mínimo nas regras que já foram aplicadas, ponh1arei as minhas
divergências em relação ao voto alentado e precioso do eminente
Ministro Luiz Edson Fachin.
Eu tenho basicamente quatro divergências em relação ao voto de Sua
Excelência, e as destacarei antecipadamente e brevemente fundamentarei
cada um delas.
A minha primeira divergência diz respeito ao papel da Câmara e do
Senado no procedimento. A minha segunda divergência diz respeito ao
rito na Câmara e no Senado. A minha terceira divergência diz respeito à
questão do voto aberto. E a minha quarta divergência diz respeito à
legitimidade das candidaturas avulsas.
Nas demais matérias, estou acompanhando o voto do Ministro Luiz
Edson Fachin. Distribuirei o dispositivo do meu voto, que facilitará essa
comparação.
Eu começo, Presidente, pela questão do papel da Câmara e do
Senado. Entendo, com todas as vênias, e diferentemente do Ministro Luiz
Edson Fachin, que a Câmara apenas, Ministro Marco Aurélio, autoliza a
instamação do processo e que cabe ao Senado processar e julgar,
significando, consequentemente, que o Senado faz um juízo inicial de
instauração, ou não, do processo correspondente ao recebimento, ou não,
da denúncia. E ad1o isso por um conjunto de razões que brevemente
noticio.
A primeira é uma razão histórica. Penso que a interpretação dada
pelo Ministro Fachin, com base na Lei nQ 1.079/50, é uma interpretação
que reverenciava o modelo da Ca11a de 1946. Na Constihrição de 1946,
previa-se, como papel da Câmara dos Deputados, a declaração da
procedência ou da improcedência da acusação - este era o papel da
Câmara. E, pela Constituição de 46, votada a procedência pela Câmara, o
Presidente da República era imediatamente suspenso das suas funções.
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recebedora da denúncia, e, depois, caberia ao Senado apenas o
julgamento. Este modelo foi repetido sob a Constituição de 67, repetido
sob a Constituição de 69, mas foi subvertido pela Constituição de 1988,
que passou a prever, para a Câmara dos Deputados, apenas o papel de
autorizar a instauração do processo, mas apenas como uma condição de
procedibilidade da ação perante o Senado. Portanto, por esse primeiro
elemento histórico, eu divirjo, porque acho que Constituição de 88
estabeleceu um modelo diferente. E penso que a literalidade do texto
facilita. O art. 51 da Constituição diz:
"Art. 51 - Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente".

Portanto, "autorizar". E vem o art. 52-I, ao definir o papel do
Senado, e diz:
"Art. 52- Compete privativamente ao Senado Federal
[ - Processar e julgar o Presidente e o Vice-presidente da
República( ...)".

O eminente Ministro Luiz Edson Fachin baseou a sua convicção
diversa no art. 86, que tem a seguinte dicção.
"Art. 86- Admitida a acusação contra o Presidente da República,(... )
será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal ou
perante o Senado."
Desse modo, entendeu Sua Excelência que, admitida a acusação, será
o Presidente da República submetido a julgamento.
Eu penso que, aqui, este "admitida a acusação" é a mesma
autorização do art. 51-I. Portanto, é autorizada a acusação. E, ao dizer
"será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal",
será submetido a julgamento em todas as fases do julgamento, inclusive,
3
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da processar e julgar, esse
o
recebimento da denúncia.
Eu, aqui, penso, com todas as vênias, que a Câmara dá uma
autorização ao Senado e não uma determinação ao Senado, nesse
particular. Até porque, se a decisão da Câmara já fosse o recebimento da
denúncia, não haveria sentido em se diferir para a instauração no Senado
a consequência de afastamento do Presidente da República. De modo que
eu penso que literalidade do texto constitucional também favorece a esse
ponto de vista.
Há, ainda, um elemento sistemático, Presidente, eminentes Colegas:
quem olhar para a Constituição não verá nenhuma previsão em que um
órgão constitucional, como o Senado, fique subordinado a outro órgão
constitucional, como seria a Câmara dos Deputados. Eu penso que seria
um papel indigno de um órgão constitucional funcionar como
carimbador de papéis para dar execução à determinação de ouh·o, no
caso, a Câmara dos Deputados. Eu penso que isso é incompatível com a
sistemática constitucional do bicameralismo no Brasil.
Além do que, ainda num olhar sistemático, atos muitos me.t"'IOS
gravosos, como a derrubada do veto do Presidente República, exigem a
manifestação das duas Casas. E o afastamento do Presidente da
República decorreria automaticamente da decisão de uma dessas Casas?
Portanto, eu acho que, por esse conjunto de elementos histórico e
sistemático, aliados ao próprio elemento gramatical, o papel do Senado
envolve um juízo preliminar de recebimento ou não da denímcia.
Além de ad1ar isso por interpretação própria, Presidente, foi isso
que se fez durante o julgamento do processo de impenchment em 1992. A
matéria foi judicializada, e há manifestação clara do Supremo, embora
em obter dictum, mas constante da ementa do voto do Ministro Carlos
Mário Velloso textualmente a afirmação de que a posição do Senado é a
seguinte - escreveu Sua Excelência, o Ministro Velloso, na ementa:
"Observadas, entretanto, as limitações decorrentes do fato
de a acusação somente materializar-se com a instauração do
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processo, no Senado, neste é que a denúncia será recebida, ou
não".

E, nesse mesmo julgamento, o eminente Ministro Moreira Alves, que
nos honrou com a presença ontem aqui, disse textualmente:
"À Câmara dos Deputados, a atual Constituição deu
competência, apenas, para autorizar a instauração do processo
mediante a adnússão da acusação contra o Presidente da
República (licença prévia para ser ele processado, e, portanto,
condição de procedibilidade para a :instauração do processo
contra ele), ao passo que atribui ao Senado participação
exclusiva no processo e julgamento do impeachment, como
sucede quanto ao Supremo Tribunal Federal, nos crimes
comuns de que o Presidente da República é passível de
acusação".

Portanto, há uma decisão jw.isdicional do Supremo, embora em
obter dictum, e, depois, houve uma sessão administrativa célebre,
conhecida historicamente, em que o Supremo orgartizou passo a passo a
tramitação do processo no Senado, foi apwvada essa sequência de a tos
em sessão administrativa e foi adotada pelo Senado, que a publicou no
Diário Oficial do Senado. E, esse procedimento - quando chegarmos ao
voto do eminente Ministro Celso de Mello, este poderá dar um
depoimento de testemunha ocular da históda -, quando chegou no
Senado, foi formalizado, prevendo textualmente:
"8. Discussão e votação nominal do parecer, pelo Plenário
do Senado Federal, em um só turno (Lei n° 1.079/50, art. 47,
primeira parte):[...)"

E, aí, as possibilidades:
"a) se rejeitado, dar-se-á a extinção anômala do processo,
com o conseguente arquivamento dos autos (Lei n11 1.079/50, art.

5
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-2/2001 de 24/0812001 , que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrõnico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10442815.

4677

4678

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdao - Página 130 de 403

ADPF 378 MC I DF
48);

b) se aprovado, por maioria simples de votos, reputar-se-á
passível de deliberação a denúncia popular oferecida (Lei n°
1.079/50, art. 47, in fine)."

E continua o procedimento adotado no Senado em 1992:
"9. Transmissão da Presidência do Senado ao Presidente
do Supremo Tribunal Federal, para os fins do parágrafo único
do art. 52 da Constituição Federal."

Portanto, uma vez instaurado o processo, quem preside a sessão é o
Presidente do Supremo, mas antes há esse juízo prévio de recebimento da
denúncia.
Senhor, Presidente e eminentes Ministros, acho que decorre
naturalmente da Constituição, e que c01·responde exatamente ao 1nodus
procedendi anterior de 1992, este papel - ou estes papeis - do Senado e da
Câmara: a Câmara autoriza e o Senado faz um juízo de admissibilidade
da denúncia.
Essa é a minha primeira - e talvez a mais importante -divergência
que deixo consignada e que impacta, todavia, sobre o rito a ser adotado
na Câmara e o rito a ser adotado no Senado
(segunda divergência em
relação ao voto do Min. Edson Fachin) ..
Aqui o que aconteceu? O requerente da ADPF pedia que se
decla1·asse que os artigos 20 a 22 da Lei n° 1.079 prevaleciam sobre o
artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Penso que o
requerente não tem razão.
A solução da controvérsia, novamente, nos reconduz à Constituição
de 46 e à Lei n° 1.079, de 1950. A Lei que o Ministro Fachin propôs fosse
adotada regulamentava a Constituição de 1946. Portanto, a Lei
regulamentava a participação da Câmara dos Deputados em dois
momentos: o momento inicial de recebimento da denúncia e o momento
seguinte, em que, por 2/3 (dois terços), ela julgruia procedente, ou não, a
denúncia.
6
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Penso que, pela nova sistemática, a que decorre da Constituição de
88 e a que foi regulamentada em sessão administrativa do Supremo em
1992, a Câmara se manifesta uma única vez sobre a autorização, ou não,

para a instauração do processo por 2/3 (dois terços) dos seus membros.
E, ao final, Presidente, eu detalho como compatibilizar isso com a Lei
nQ 1.079. Por ora, estou só afirmando a tese; estou afirmando que não
subsiste o procedimento da Lei n 2 1.079/50, em relação ao rito na Câmara,
pedindo todas as vênias ao eminente Relator para dizer que a votação na
Câmara se dá apenas para autorizar, ou não, o recebimento dessa
denúncia, por quorum de 2/3 (dois terços).
E, em relação ao Senado, as coisas se passam um pouco
simetricamente. E também aqui eu estou propondo que no Senado se siga
o mesmo rito que foi adotado durante o procedimento de impeachment do
Presidente Collor, em que, ai, sim, tem-se uma fase um pouco mais
alongada, porque a demonstração ou não da acusação é feita no Senado, e
não mais na Câmara dos Deputados.
Portanto, o Senado se pronuncia, Presidente, em verdade, no
momento inicial, pelo recebimento ou não da denúncia. Se recebê-la, o
processo prossegue; se não recebê-la, ele se extingue. Depois, há urna
deliberação por maioria simples- e com toda vênia do autor da ação que
pedia 2/3 (dois terços) -, quanto à pronúncia e uma delibeTação por
maioria simples quanto à procedência, ou não, final da acusação.
Portanto, Presidente, no segundo ponto de divergência, eu estou
adotando como ritos, na Câmara e no Senado, os mesm.os que foram
adotados em 1992, durante o impeachment do Presidente Collor de Mello,
e não os dispositivos da Lei 1.079/50, que considero insubsistentes à luz
da Constituição de 1988, nesta parte.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Apenas um esclarecimento: Vossa Excelência não
admite, em nenhum momento, o quorum de 2/3 (dois terços) no Senado?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não,

7
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maioria simples.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Em todas as fases?

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MIN ISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Nas fases
do Senado, tal como se procedeu em 1992.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Inclusive pelo acolhimento da denúncia.
O SENHOR MINISTRO TEOR! ZAVASCKI- Mas, na segunda
fase, foi 2/3 (dois terços). Na condenação, são 2/3 (dois terços).
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
(PRESIDENTE)- Pois é, essa é a minha dúvida.

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKJ- Na decisão final, foi
isso que...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉUO - A Constituição,
quanto a essa segunda fase, é explícita: exige realmente a manifestação
por 2/3.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Isso. É isso
mesmo.
O SENHOR MIN ISTRO LUIZ FUX - Mas, de toda maneira, o
Ministro Barroso está fixando a tese, é tal qual o julgamento do Presidente
Collor.
O
SENHOR
MIN ISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Vossa Excelência admite o esclarecimento do

8
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Advogado, em.inente Ministro Barroso?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO- Pois não.

O SENHOR CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO (ADVOGADO)
- Excelência, na verdade, são 2/3 (dois terços) na votação final.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO- Se for esse

ponto, na votação final, é isso.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
(PRESIDENTE) - Essa era a dúvida que eu tinha.

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Perdoemme, foi um lapso meu. Maiotia simples, no recebimento; maioria simples,

na pronúncia; e 2/3 (dois terços) na condenação. Sem dúvida isso.
Vamos ao terceiro ponto de divergência. Vejam que o voto do
Ministro Fachin é de cem páginas; eu tenho quatro divergências,
portanto, um grande volume de concordâncias, embora eu considere que
essas divergências são relevantes para funcionamento geral das coisas.
Eu tenho, Presidente, uma terceira divergência, que considero
importante, que é a de que a eleição p<U'a a formação da comissão especial
deve-se dru: por voto aberto. E tenho essa convicção por um conjunto de
razões.
A primeira dessas razões é muito simples de demonstrar e é bem
dogmática, nem precisa de muita abstração prindpiológica, que é a
seguinte a minha linha de raciocínio. A Constituição prevê algumas
hipóteses de votação secreta. Não prevê votação secreta para a
constituição de Comissão Especial na Câmara dos Deputados para
processar impeachment. Eu não acho, porém, que o elenco de casos de
votação secreta presentes na Constituição seja absolutamente fechado. É
possível que, em documento infraconstitucional, preveja-se o voto
secreto. Em tese, é possível, mas esta hipótese, que estamos a exam.inar,

9
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não tem previsão de voto secreto na Constituição. Aí eu vou à Lei n°
1.079/50. A Lei n 9 1.079/50 tampouco prevê votação secreta para a
constihtição dessa Comissão, ela prevê expressamente a Comissão no
artigo 19, mas nada fala sobre votação secreta. Alguém poderia imaginar
que o Regime Interno da Câmara pudesse prever alguma hipótese de
votação secreta legítima. Acho até que poucas, mas algumas. Uma que
todos reconhecem legítima é, por exemplo, a eleição da Mesa da Casa.
Mas .eu v.ou ao Regime Interno da Câmara dos Deputados e, quando vejo
os dispositivos que tratam da formação de Comissões, Permanentes ou
Temporárias, nenhum deles menciona a possibilidade de votação secreta.
Essa votação secreta foi instihtída...
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Vossa Excelência me
permite?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Pois não.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Salvo engano meu,
há um dispositivo, sim, do Regimento Interno, o art. 188-ill, que diz que a
votação por escrutínio secreto far-se-á:
"III - para eleição do Presidente e demais membros da Mesa
Diretora, do Presidente e Vice-Presidentes de Comissões Permanentes e
Temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a Comissão
Representativa( ... )"
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Sim, mas
olha aqui.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI- "( ...)e dos cidadãos
que irão integrar o Conselho" .
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO- Mas veja:
"Art. 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema

10
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eleh·ônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os
nomes dos votantes e o resultado final, nos seguintes casos:
(...)
li - para eleição do Presidente e demais membros da Mesa Diretora,
do Presidente e Vice-Presidentes de Comissões Permanentes e
Temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a Comissão
Representativa do Congresso Nacional e dos 2 (dois) cidadãos que irão
integrar o Conselho da República( ...)"
Eu não vislumbro essa exceção como sendo uma exceção de voto
secreto.
O SENHOR MINISTRO TEOR! ZAVASCKI - É, Vossa Excelência

tem razão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E

considero, portanto, que o voto secreto foi instituído por uma deliberação
unipessoal e discricionária do Presidente da Câmara no meio do jogo.
O
SENHOR
(PRESIDENTE) -É.

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -E, portanto,

sem autorização constitucional, sem autorização legal, sem autorização
regimental, por vontade unipessoal própria, ele disse: - Aqui vai ser
seo-eto, porque eu quero. A vida na demoo·acia não funciona assim.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Vossa Excelência me permite um aparte?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Pois não,

claro!

o

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE) - Eu também, pelas minhas anotações e pela leitura que
fiz dos alentados votos no Mandado de Segurança 21.564/DF, que ct.Udava

do Caso Collor, lá, em todas as passagens, todos que se manifestaram,
enfatizaram a necessidade do voto aberto em se tratando de
procedimento de impenchment.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu fuj
primeiro .ao .elemento puramente dogmático: não está na Constituição, na
está não lei, não está no Regimento Interno, não pode ser criado por ato
unipessoal.
Agora, eu acho, ademais, que um procedimento, como o
procedimento de impeaclzment, com um impacto sobre a legitimidade
democrática que ele tem, de destituição constitucional de um Presidente
da República, tem que prestar a reverência máxima aos princípios
republicano, democrático, representativo e, no que eles impõem, de
transparência. Eu acho que o cidadão brasileiro tem o direito de saber a
postura de cada um dos seus representantes. Esse não é um
procedimento interno, esse é um procedimento que tem de ser
transparente para a sociedade brasileira.
E, aí, Presidente, voltando ao caso do Presidente Collor, eu vou
verificar que, em relação à constituição da Comissão Especial no
impenchmenf do Presidente Collor, a votação foi aberta na constituição da
Comissão Especial; aberta por voto simbólico, que significa voto aberto.
De modo que, pelas razões dogmáticas que sustentei, pelos
princípios republicano, democrático, representativo e o que eles
importam em transparência e pelo critério que estabeleci para minha
postura aqui de preservar tudo tão parecido quanto o que foi feito no
impeachment do Presidente Collor, eu acho que se impõe o voto aberto. De
modo que essa é, Presidente, a minha terceira divergência.
Se for uma questão da fato ...

o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - É, exatamente.

RICARDO

LEWANDOWSKI

12
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O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se for uma
questão juriclica, nós já estudamos.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu queria colocar a Vossa Excelência que nós não
admitimos contestação a voto de Relatores ou de qualquer Ministro
vogal. Se Vossa Excelência tiver u.ma questão de fato, exclusivamente de
fato, ou de ordem, Vossa Excelência está com a palavra.
O SENFfOR ADVOGADO FABRíCIO JULIANO MENDES
MEDEIROS - Senhor Presidente, a intenção não é polemizar com esta
Corte.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
(PRESIDENTE) - Sim, nem poderia, evidentemente.

LEWANDOWSKI

O SENHOR ADVOGADO FABRÍCIO JULIANO MENDES
MEDEIROS- Evidentemente.
A parte final do inciso m do art. 188 do Regimento Interno menciona
"e nas demais eleições". Apenas, só esse esclaTecimento de fato, que está
previsto no art. 188-III, do Regimento Interno da Câmara.
Obrigado.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está bem, agradeço a Vossa Excelência.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO- Obrigado.
E, por fim, Presidente, é o último ponto - e, aí, vou ler o meu
dispositivo - é o que diz respeito à ilegitimidade das candidaturas
avulsas. Esse ponto já está prejudicado porque, ao dizer que a votação
tem de ser aberta, eu já invalidei a constituição da Comissão Especial.
Mas aqui há um problema que eu gostaria de corrigir para o futuro - e

13
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das candidaturas avulsas que eu gostaria de enfrentar, porque considero
que ele vem mal equacionado desde o impeachment do Presidente Collor,
naquele mecanismo de 1992. Estou me referindo à questão das
candidaturas avulsas. O que aconteceu? E aqui descrevo brevemente, vou
pedir licença pra ler, são h·ês sentenças, só para ser fiel aos fatos:
No pedido cautelar inicial, o autor diz que a Câmara dos Deputados,
de maneira casuística, teria autorizado a formulação de candidaturas
avulsas para a Comissão Especial instaurada para examinar o pedido de
impeachment do Presidente da República. Assim, relata a inicial, teria se
criado uma chapa em oposição a que constava por indicação dos líderes
partidários. Tal chapa reuniria basicamente, prossegue a inicial,
integrantes de segmentos de partidos políticos que não se sentiram
contemplados pela indicação feita pelo líder. A escolha entre tal chapa
oposicionista e a que havia se iniciado por indicação dos líderes teria sido
levada à deliberação do Plenário da Câmara por voto secreto, sem que
houvesse sequer o quantitativo total de representantes em cada uma
delas, e que se pudesse, assim, assegurar a proporcionalidade dos blocos
parlamentares ou partidos na composição final.
Portanto, o que diz o autor da ação? O líder estava indicando nomes,
formou-se uma chapa alternativa, e foram levadas ao Plenário as duas
chapas. É isso que diz o pedido, e eu estou aceitando esse fato. Aí, vem o
Presidente da Câmara, nas suas informações, e diz que aplicou o artigo 19
da Lei n 9 1.079, que alude a uma comissão especial eleita para emissão de
parecer sobre o processo de impeachment.
Aqui, Presidente, eu peço um minuto de atenção, embora isso já
esteja superado, mas é porque aqui há um erro histórico que diz respeito
a esse artigo 19 e por que as candidaturas avulsas são inaceitáveis.
Há três conjuntos de regras relevantes que eu gostaria de
compartilhar. O artigo 58, § 12, da Constituição delega a forma de
constituição das Comissões ao Regimento Interno da Casa Legislativa e
garante a representação proporcional dos partidos ou blocos

14
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parlamentares. Portanto, o artigo 58, § 11!, diz que a constituição das
Comissões será regida pelo Regimento Intemo e tem que observar a
proporcionalidade.
Vem o artigo 19 da Lei n 2 1.079/50 e diz, Ministra Rosa, o seguinte:
"Art. 19. Recebida a denúncia'"- aquela que é apresentada
ao Presidente da Câmara dos Deputados -, '"será lida no
expediente da sessão seguinte e despad1ada a uma comissão
especial eleita, da qual participem, observada a respectiva
proporção, representantes de todos os partidos para opinar
sobre a mesma".

O problema nessa confusão é a palavra "eleita", e já vou demonstrar
o porquê.
Em terceiro lugar, temos o Regimento Interno, que diz: os líderes
designarão os representantes dos partidos e blocos parlamentares nas
Comissões.
Então, a Constituição diz "representação proporcional", a Lei diz
"Comissão eleita" e o Regim.ento diz "os lideres indicarão". Há certa
dificuldade de reconciliar essas três disposições. E, ai, eu fui me debruçar
sobre isso, embora já não precisasse; mas porque, ai, eu achei que há um
problema. E o problema está no art. 19 da Lei nQ1.079, que eu ad1.o que,
nessa parte, também não foi recepcionado. Porque olha o que diz o art.
19:
"Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão
seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual
participem, observada a respectiva proporção, representantes
de todos os partidos(...)".

"Eleita" pode ter dois sentidos: "sujeita à votação", ou pode ter o
sentido de "escolhida" - Comissão Especial escolhida. Eu até fui ao
Aurélio hoje pela manhã, e a primeira acepção de "eleita" é "escolhida",
não é "votada". Portanto, essa é uma acepção possível, e não só é uma

15
Documento assinado digi talmente conforme MP n• 2.200·212001 de 2410812001 . que insutui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira . ICP·Srasil, O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/ portaVau tenticacao/ sob o número 10442815

4687

4688

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão - Pâgina i 40 de 403

ADPF 378 MC I D F

candidatos do partido "A" que vão integrar a Comissão Especial sejam
escolhidos não pelo partido "A", que eles vão representar, mas pelo
Plenário. Não! A indicação tem que ser pelos líderes. Você não pode ter o
representante de um partido em uma Comissão eleito pelo Plenário.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Nem pelo bloco
partidário, principalmente, em matéria de tamanha complexidade.
Reconheço que está prevista a formação da Comissão, considerados
também blocos de partidos políticos. Mas, no caso concreto, prefere a
referência aos partidos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu
entendo.
Eu, para ser sincero, Ministro Marco Aurélio, corno a Constihüção
fala em partidos e blocos parlamentares, não dei tanta importância a isso.
Até porque eu fui verificar, da documentação que recebi, que isso
produzia um impacto prático irrelevante, e, ai, eu achei que talvez essa
discussão fosse menos importante. Mas essa, que é uma retificação da
interpretação do art. 19, eu acho que é importante. Porém, eu não vou
fazer a retificação para aplicar nesse caso, por enquanto, porque eu estou
seguindo htdo corno foi feito no precedente "Collor", e, no precedente
"Collor", a Comissão foi efetivamente eleita, homologada pelo Plenário.
Porém, independentemente de eu achar que o ru.t. 19 foi mal
interpretado, eu acho que a candidarura avulsa é constitucionalmente
inaceitável, pela seguinte anotação que fiz:
Há duas razões que saltam aos olhos contra a legitimidade da
candidah.u·a avulsa: uma texhtal e a outra lógica. A razão texh.tal é que o
Regimento Interno da Câmara, com a autoridade da delegação que
recebeu do art. 58 da Constituição, estatui com clareza inequívoca que a
indicação dos representantes partidários ou dos blocos parlamentares
compete aos líderes. Isso está textualmente no Regimento Interno, que

16
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diz: "As Comissões Temporárias compor-se-ão do número de membros
que for previsto (...), designados pelo Presidente por indicação dos
Líderes (... )". É textual o artigo.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Menos mal; quer
dizer, não temos um líder do bloco.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) -Pois é, exatamente, essa é uma observação que eu iria
fazer.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Temos líderes dos
partidos políticos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Por indicação dos
líderes. Portanto, não...

o SENHOR MINISTRO RICARDO
(PRESIDENTE) - Não há líder de bloco.

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não pode
haver votação do Plenário se a indicação é pelos líderes. E o próprio
Regimento prevê que, se o membro da Comissão mudar de partido, ele
perde a investidura. Portanto, ele não deve a sua investidura ao Plenário;
ele deve sua investidura, evidentemente, ao partido. Portanto, Presidente,
a primeira razão de inadmissão de candidatura avulsa é a textualidade do
Regimento Interno.
Mas há 1.una outra razão lógica que é a seguinte: se, por força da
Constituição, a representação proporcional é do partido (ou do bloco
parlamentar), os nomes do partidos -se a representação é do partido - não
podem ser escolhidos heteronomamente, de fora para dentro. Os
adversários, os concorrentes é que vão escolher o representante do
partido. Não há nenhuma lógica nisso, e evidentemente contraria a
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autonomia partidária prevista na Constituição.
De modo que, Presidente, pedindo todas as vênias ao Ministro
Edson Fachin, eu também estou discordando de Sua Excelência no
tocante às candidaturas avulsas.
Portanto, Presidente, em suma e antes de passar a ler o meu
dispositivo, eu estou votando no sentido de que o papel da Câmara é de
mera autorização de recebimento da acusação, e que, no Senado, existe o
papel de recebimento da denúncia, de decisão de pronúncia e de
condenação.
Quanto aos ritos, que na Câmara há uma única votação por 2/3 (dois
terços) sobre a admissão, ou não, autorização, ou não, da acusação e que,
no Senado, há três votações: por maioria simples, para receber a
denúncia; por maioria simples, para a pronúncia; e por maioria de 2/3
(dois terços), para a condenação.
Estou votando favoravelmente ao voto aberto e, portanto,
invalidando a constituição da Comissão Especial pela Câmara dos
Deputados e, apenas para deixar documentado, porque fica prejudicado
com a questão do voto aberto, entendo que candidaturas avulsas são
ilegítimas também à luz do que dispõe a Constittúção.
Então, Presidente, eu leio, só por facilidade dos eminentes Colegas e
atendendo ao pedido de Vossa Excelência, item a item do pedido, a parte
dispositiva do meu voto, que eu distribuí a todos - acho que inclusive ao
Ministro Marco Aurélio, que, nesta fase, já aceita-, porque assim acho que
é fácil visualizar quem acompanha uma posição, ou quem acompanha
outra.
Portanto, Presidente, a fim de promover segurança jurídica no
processo de impeachment, voto pela concessão parcial das cautelares
requeridas pelo autor nos seguintes termos:
- Item "a": denegação, de modo a afu·mar que não há direito à defesa
prévia ao ato do Presidente da Câmara e, portanto, acompanho neste
particular o eminente Ministro-Relator;
- Item "b": concessão parcial para estabelecer, em interpretação
conforme a Constituição do art. 38 da Lei nQ 1.079/50, que é possível a
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aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao
processo de impeachment, desde que sejam compatíveis com os preceitos
legais e constitucionais pertinentes, no que estou acompanhando o
Ministro-Relator;
- Item "c": concessão parcial para:
1) declarar recepcionados pela Constituição Federal de 1988 os arts.
19, 20 e 21 da Lei n 2 1.079/50, desde que interpretados conforme a
Constituição, para que se entenda que as diligências e atividades ali
previstas não se destinam a provar a procedência ou improcedência da
acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia; e
2) para declarar não recepcionados pela Constituição Federal de 1988
os arts. 22, caput, segunda parte, que determina a dilação probatória e
segunda deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto
que caberia à tal Casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação - e aqui
eu estou, com todas as vênias, divergindo integralmente do eminente
Minis h·o-Relator;
- Item "d": denegação por reconhecer que a proporcionalidade na
formação da Comissão Especial pode ser aferida em relação aos partidos
e blocos partidários- portanto, acompanhando o Ministro-Relator;
- Item "e": concessão integral para estabelecer que a defesa tem o
direito de se manifestar após a acusação - acompanhando o MinistroRelator;
- Item "f": concessão integral para estabelecer que o interrogatório
deve ser o ato final da instrução probatória- acompanhando o MinistroRelator;
- Item "g'': concessão parcial para dar interpretação conforme a
Constituição ao art. 24 da Lei n 2 1.079/50, a fim de declarar que, com o
advento da Constituição de 1988, o recebimento da denúncia no processo
de impenchment ocorre apenas após a decisão do Plenário do Senado
Federal em votação nominal, tomada por maioria simples e presente a
maioria absoluta de seus membros - divergindo aqtú integralmente do
Ministro-Relator;
- Item "h": concessão parcial para declarar constitucionalmente

19
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os quais deternúnam o rito do processo de impeachment contra Ministros
do Supremo e contra o PGR ao processamento no Senado Federal de
crime de responsabilidade contra o Presidente da República, denegandose o pedido de aplicação do quorum de 2/3 (dois terços) para confirmar a
instauração do processo - divergindo aqui parcialmente do MinistroRelator, concordância apenas quanto ao quorum;
- lt.em "i".: .concessão. integral para declarar que não foram
recepcionados, pela ConstitLúção de 1988, os artigos tais e quais da Lei n 2
1.079/50, porque estabelecem papéis da Câmara e do Senado Federal de
modo incompatível com a disciplina que foi dada pela Constituição de
1988 - e aqtú estou divergindo parcialmente do Ministro-Relator;
- Item "j": denegação para afirmar que os Senadores não precisam se
apartar da função acusatória- acompanhando o Ministro-Relator;
- Item "k": denegação para reconhecer a impossibilidade de
aplicação subsidiária das hipóteses de impedimento e suspensão do CPP
relativamente ao Presidente da Câmara dos Deputados - acompanhando
o Ministro-Relator.
- À cautelar incidental de candidatLu·a avulsa, concessão integral
para declm-ar que não é possível a formação de Comissão Especial a partir
de candidaturas avulsas - divergindo, integralmente, do Ministro-Relator.
- E, por fim, à segunda cautelar incidental, concessão integral para
reconhecer que a eleição da Comissão Especial somente pode se dar por
voto aberto - e aqui, portanto, divergindo integralmente do MinistroRelator.
Com a brevidade possível, Presidente, diante da complexidade das
questões, eu concluo o meu voto deixando documentadas as minhas
posições para facilitar a votação final.
Mt.úto obrigado.

o

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI

Agradeço a Vossa Excelência, também
objetividade, concessão e profundidade do voto que proferiu.
(PRESIDENTE)

pela
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Então, Vossa Excelência defere em parte também e rejeita as
preliminares, certamente, não é?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E admito a
ação e rejeito todas as preliminares. Em tudo o que eu não manifestei
expressamente, eu estou acompanhando o eminente Relator.
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17/12/2015
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

YOIO
0 SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

I. INTRODUÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DO STF

NA DEFINIÇÃO DO RITO DO IMPEACHMENT
1.
Trata-se de ação de descumprimento de preceito
fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, ajuizada pelo
Partido Comunista do Brasil, objetivando o reconhecimento da

ilegitimidade constitucional de dispositivos e interpretações da Lei n2
1.079, de 1950 (a "Lei de Crimes de Responsabilidade"), assim como da

legitimidade constitucional de outros dispositivos integrantes do mesmo
diploma legal.
2.
A ação pede a adoção de várias providências, sob o
argumento de que seriam necessárias para sanar as lesões a preceitos
fundamentais da Constituição Federal, decorrentes da manutenção na
ordem jurídica de textos normativos e interpretações que regulam o
processo de impeachment do Presidente da República de modo
incompatível com o texto constitucional vigente. Em outras palavras, o
propósito da ADPF é a realização de uma filtragem constitucional da Lei n 2
1.079/1950, de modo a tomar claro e estreme de dúvida quais de suas
normas se mantêm em vigor e quais foram revogadas, bem como a forma
pela qual as remanescentes devem ser interpretadas.
3.
Antes de enfrentar, um a um, os pedidos cautelares
formulados, entendo relevante que se fixe o contexto e o alcance da
presente ADPF. A Constituição Federal exige lei específica para dispor
sobre o rito do impeachment, lei esta que jamais veio a ser editada. No
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passado, mas já sob a égide da Carta de 1988, o Supremo foi ch~~éÍo a
manifestar-se sobre as normas aplicáveis ao processo de impedimento do
então Presidente Fernando Collor de Mello. Assentou, na oportunidade, a
recepção da Lei n 2 1.079/1950, na sua maior parte, pela atual Constituição,
e produziu uma síntese do procedimento a ser aplicado. Contudo, nem
todas as disposições da lei foram filtradas à luz da nova ordem
constitucional.
4.
Nesse contexto, remanesce manifesta insegurança sobre o
rito aplicável ao processo de impedimento da atual Chefe do Executivo
federal, Presidente Dilma Rousseff. Tanto é assim que ao menos cinco
mandados de segurança já foram impetrados sobre o assunto e alguns
tiveram liminares deferidas pelo Supremo, sem que o feito tenha sequer
ultrapassado sua fase inicial1• A permanecer o atual estado de coisas, tal
processo será objeto de múltiplas ações, decididas de forma pontual,
casuística e assistemática, em evidente prejuízo à segmança jurídica. A
discussão se alongará, agravando o já dramático quadro político e
econômico. Daí a necessidade de intervenção desta Corte.
5.
Antigas e novas questões se apresentam nesta ADPF. No
meu voto, em relação às matérias que já tiverem sido apreciadas pelo STF,
defenderei a manutenção do entendimento desta Casa, salvo alterações
pontuais para adequação a normas editadas posteriormente, de modo a
salvaguardar a segurança jurídica e a confiança suscitada nos atores
políticos em relação ao procedimento aplicável. Já quanto às questões
inéditas, ainda pendentes de apreciação, buscarei preservar, tanto quanto
possível, o rito aplicado ao impenchment do ex-Presidente Collor, assim
como adotarei uma postura de autocontençào, prestigiando a legítima
margem de apreciação do Congi·esso Nacional sobre matérias interna
corporis, desde que não haja conflito com a Constituição e a lei especial.
1

V. MS 33.838 MC, Rei. 'tvlin. Rosa Weber, j. 13.10.2015; MS 33.837, Rei. Min. Teori
Zavascki, j. 12.10.2015, MS 33.920, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.12.2015, MS 33.920, Rel.

Min. Celso de Mello, j. 03.12.2015; MS 33.921 MC, Rei. lvlin. Gilmar Mendes, j. 03.12..2015.

2
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6.

em respeito às regras do jogo. Para tanto, deve-se definir, com clareza, o
rito aplicável ao impeachment. Desse modo, evita-se que cada incidente e
etapa de sua concretização seja judicializado, o que atravancaria o curso
do julgamento e aumentaria a instabilidade política, econômica e social
no País. Este é o alcance deste feito e objetivo do voto que proferirei.

IL CABIMENTO DA ADPF

7.
Inicialmente, assento o cabimento da presente ADPF. Os
três pressupostos para a admissibilidade da ação estão inequivocamente
presentes. Em relação ao primeiro pressuposto, a violação a preceito
fundamental está caracterizada de forma clara, já que a alegação de
incompatibilidade de diversos preceitos da Lei nº 1.079/1950 com a
Constituição Federal envolve violações aos prinápios da separação de
poderes, democrático, do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, e do juiz natural, todos incluídos no domínio dos
"preceitos fundamentais".
8.
Em relação ao segundo pressuposto, não h á dúvida de que
os preceitos da Lei n 2 1.079/1950 indicados na petição inicial constituem
atos estatais que poden1 ser objeto de ADPF, uma vez que esta pode ser
manejada inclusive em relação a atos anteriores à Constituição. Nesse
ponto, não prosperam as alegações da Câmara dos Deputados quanto (i)
ao descabimento da ADPF para discutir a constitucionalidade de normas
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI/CO) posteriores à
Constituição de 1988, e (ü) à possibilidade de cumulação dos pedidos de
afirmação da não recepção da Lei n 2 1.079/1950, de declaração de
inconstitucionalidade das normas do Rl/CD e de superação de omissão
inconstitucional. São fungíveis as ações diretas que se prestam a viabilizar
o controle de constitucionalidade abstrato e em tese. Ainda que assim não

3
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fosse, a apreciação da inconstitucionalidade de norma posterior à
Constituição, no âmbito da ADPF, é possível, como pedido incidental,
tendo em vista que a causa de pedir das ações diretas de
inconstitucionalidade é aberta. É, assim, viável manejar uma íuúca ação
direta, no caso, a ADPF, com cumulação dos pedidos de não recepção de
norma anterior à Constituição, de declaração da inconstitucionalidade de
norma posterior e de superação da omissão parcial inconstitucional.
Não há dúvida tampouco quanto à possibilidade de
ajuizamento de ADPF para que se supra a omissão inconstitucional do
legislador sobre o instituto do impeachment. O STF já se manifestou
expressamente pela viabilidade da produção de decisão aditiva que supra
omissão legislativa parcial, estabelecendo um regramento provisório, com
eficácia geral, para evitar que a omissão inconstitucional paralise a eficácia
das normas constitucionais (cf. MI 670, 708 e 7U, sobre o direito de greve
dos servidores públicos). Além disso, a Lei n 2 12.063/2009 (art. 12-F, § 12),
ao prever expressamente a possibilidade de deferimento de cautelar em
ADO, determinou que tal cautelar poderá suspender a aplicação do ato
normativo questionado (em caso de omissão parcial), os processos
judiciais ou administrativos em curso ou, ainda, determinar qualquer
"outra providência a ser fixada pelo Tribuna./". Essa última norma indica a
possibilidade de adoção de decisões aditivas pelo Supremo também em
ADO.
9.

10.
Por fim, em relação ao terceiro pressuposto, entendo que
foi atendido o requisito da subsidiariedade, tendo em vista que: (i) a Lei
de Crimes de Responsabilidade é anterior à promulgação da Constituição
de 1988, (ü) este Supremo Tribunal já decidiu que é cabível ADPF para
apreciar omissão inconstitucional, e (iii) no que respeita à análise de
normas do RI/CD, somente a apreciação cumulativa dos pedidos é capaz
de assegw·ar o amplo esclarecimento do rito do impeachment por parte do
STF. Não seria possível substituir a presente ação por um mandado de
segurança, tal como alegado na manifestação da Câmara dos Deputados.

4
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Conforme reiterada jmispmdência dos tribunais, não cabe mandado de
segurança para atacar lei em tese. Um dos objetos centrais desta ADPF é a
não recepção de algt.ms dispositivos da Lei n 2 1.079/1950 e a interpretação
conforme a Constituição de outros. O presente feito é inequivocamente
um processo objetivo, que discute a compatibilidade de normas em tese
ou de omissão parcial do legislador com a Constituição, pedidos inviáveis
no âmbito de um MS.
11.
Também entendo cabíveis as medidas cautelares
incidentais propostas2• Não procede a alegação da Câmara dos
Deputados segt.mdo a qual as formas de votação (secreta ou ostensiva) na
eleição da Comissão Especial constituída na Câmara dos Deputados
(''cautelar incidental I") e as espécies de candidaturas (por indicação de
lideres ou avulsas) admitidas ("cautelar incidental II") não seriam objeto
desta ADPF, por não terem sido expressamente invocadas na inicial. Isso
porque (i) as normas que regem a constituição da comissão foram
inequivocamente objeto da exordial, (ii) deve-se interpretar a inicial de
2

O autor da ADPF propôs duas medidas cautelares incidentais. A primeira buscava

obter a anulação dos atos do Presidente da Ornara de recebimento da denúncia e de
expedição da Mensagem 45, de 2015 para que a Presidente pudesse ter garantido o exerdcio
de seu direito de defesa previamente ao recebimento da denúncia (Pet. 64212/2015). Este
pedido já constava expressamente da inicial {pedido cautelar "a").

Já a segtmda medida

cautelar incidental pretendia que se determinasse ao Presidente da Omara dos Deputados
que " i) a eleição para os membros da comissão especial prevista no art. 19 da lei nv 1.079/50
observe a regra de indicação pelos partidos, por meio das lideranças partidárias, respeitada,
em qualquer hipótese, a necessidade de deliberar por voto aberto as questões atinentes á
formação da comissão, especialmente a sua eleição; e ü) seja assegurada que eventual
composição da comissão especial atenda ao critério disposto no art. 19 da Lei 1079/50,
segtmdo o qual a Comissão Espeàal é integrada proporcionalmente por representantes dos
partidos, não dos blocos partidários" (Pet. 64216/2015). O pedido "ü" foi expressamente
invocado na inicial corno pedido cautelar "d". Por sua vez, o pedido "i", para (1) declarar
que não é possivel a fom1açào da comissão espeàal a partir de candidaturas avulsas
(cautelar incidental ''I"), e (2) reconhecer que a votação para formação da comissão especial
deve se dar por escrutínio aberto (cautelar incidental "ll") não estava expressamente
incluído na inicial, mas fazia parte de seu objeto.

5
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cautelar pode ser recebida, inclusive, como aditamento à inicial, sem
prejuízo à defesa, e (iv) não houve violação ao principio do juiz natural,
pois a ADPF foi à livre distribuição e os pedidos da cautelar incidental
são abrangidos pelos pleitos da inicial.
12.
A ADPF é, portanto, cabível. Passo à análise do mérito.
Considerando a urgente necessidade de garantir que a denúncia por
crime de responsabilidade seja processada de acordo com procedimento
válido e previamente estabelecido, o autor solicitou a concessão de uma
série de medidas cautelares, organizadas em 11 pedidos (das letras "a" a
"k"). Posteriormente, na segunda medida cautelar incidental proposta,
formulou 2 pedidos adicionais. Muito embora esteja acompanhando o
Ministro Edson Fachin, Relator originário, em parte significativa de seu
encaminhamento, iniciarei meu voto pelos pontos de divergência.

III. MÉRITO - PONTOS DE DIVERGÊNCIA COM O RELATOR
ORIGINÁRIO
ill.l. PAPÉIS DA CÂMARA DOS D EPUTADOS E DO SENADO FEDERAL
NO PROCESSO DE IlvlPEACHMENT (CAUTELARE:S "C", " G", "H" E "I")

13.
Apresentada denúncia contra o Presidente da República
por crime de responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados
autolizar a instaw·ação de processo (art. 51, I, da CF/1988). A Câmara
exerce, assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados,
que constitui condição pru·a o prosseguimento da denúncia. Ao Senado
compete, privativamente, "processar e julgar" o Presidente (art. 52, I),
locução que abrru1ge a realização de um juízo inicial de instauração ou
não do processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada
pela Câmara. Há três ordens de argumentos que justificam esse
entendimento:

6
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A) HERMENÉ:UTlCA CONSTITUCIONAL: ELEMENTOS
INTERPRETAÇÃO

14.
Em primeiro lugar. esta é a única interpretação possível à
luz da Constituição de 1988, por qualquer enfoque que se dê: literal,
histórico, lógico ou sistemático.
a.l) Elemento histórico

15.
A Lei n 12 1.079/1950 foi editada na vigência da Constituição
de 1946, que guarda diferenças notáveis em comparação com a CF/1988.
Na CF/1946, cabia à Câmara dos Deputados "a declaracão (...) da
procedência ou improcedência da acusação" (art. 59, I). Da declaração já
decorria a suspensão do Presidente do exercício de suas funções (art. 88),
competindo ao Senado apenas "julgar" o Presidente (art. 62, I) 3 . Normas
semelhantes constavam das Constituições de 1967 e 1969. A expressão
"processar e julgar" era empregada somente para a ah1ação do Senado
quanto aos Ministros do STF e ao PGR. Já na CF/1988, cabe à Câmara dos
Deputados apenas "autorizar. por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente" (art. 51, I), cujo afastamento,
porém, só se dá "após a instauração do processo pelo Senado Federal"
(art. 86, § 12, TI), órgão ao qual compete ''processar e julgar" o Presidente
da República (art. 52, It
3

Cf/1946, Art. 59. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: T-a declaração,
pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. da procedência ou improcedência da
acusação, contra o Presidente da República, nos termos do art. 88, e contra os Ministros de
Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República; (... ) Art. 62. Compete
privativamente ao Senado Federal: J - julgar o Presidente da República nos crimes de
responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com os
daquele;( ... ) Art. 88. O Presidente da República, depois que a Câmara dos Deputados, pelo
voto da maioria absoluta dos seus membros, declarar procedente a acusação, será submetido
a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes comW1S, ou perante o Senado
Federal nos de responsabilidade. Parágrafo único. Declarada a procedência da acusação,
ficará o Presidente da República suspenso das suas funções.

4

CF/1988, Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: I- autorizar,
por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-

7
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16.
Assim, ao contrário do que ocorria no regime das
Constituições de 1946, 1967 e 1969, na CF/1988 a Câmara não declara a
procedência ou improcedência da acusação, mas tão-somente autoriza a
instauração de processo pelo Senado5 . A deliberação da Câmara obedece
ao quórum qualificado de 2/3 e não implica o afastamento automático do
Presidente da República, que apenas ocorre se o Senado instaurar o
processo. Assim, no regime atual, a Câmara não funciona como um
"tribunal de pronúncia", mas apenas im.plementa ou não uma condição
de procedibilidade para que a acusação prossiga no Senado.
a.2) Elemento literal

Em reforço às mudanças constatadas a partir da
17.
comparação entre a Constituição atual e as que lhe antecederam, a
Presidente da República e os Ministros de Estado; Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal; J - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos
crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
(redação dada pela EC nG23/1999); (... )Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento
perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado
Federal, nos crimes de responsabilidade. § 1° O Presidente ficará suspenso de suas funções:
( ...)TI - nos cnmes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

5

O debate sobre a alteração da sistemática referente ao processo de impenchment
ocorreu no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987. Com a apresentação de
emendas de Plenário e populares ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização,
originou-se o texto que ficou conhecido como "Substitutivo 1 do Relator" ("fase N"), cuja
dicção era muito semelhante à das Cartas anteriores. Entre as emendas feitas a esse
substitutivo ("fase 0"), estavam as emendas ES 34674-1 e ES 34675-0, apresentadas pelo
Deputado Constituinte Adolio Oliveira em 05.09.1987. Ambas as emendas foram acolhidas,
passaram a integrar o "Substitutivo 2 do relator" ("fase P") e permaneceram até o .final do
processo constituinte. Assim, foram aprovadas no texto final (atuais arts. 51, 1, e 52, I) as
ideias de que, de um lado, cabia à Câmara "autorizar" o processo e julgamento (e não mais
"declarar a procedência da acusação contra o Presidente da República"), e que, de outro,
cabe ao Senado "processar e julgar", e não mais apenas "julgar".

8
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literalidade da CF/1988 também aponta no sentido de uma transformação
no papel da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com relação ao
processo de impeachment, atribuindo-se maior destaque a esta ~última
Casa.
18.
Como visto, à Câmara dos Deputados compete "autorizar,
por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o
Presideníe" (art. 51, I), enquanto ao Senado compete, privativamente,
"processar e julgar o Presidente" (art. 52, I). Daí porque toda a atuação da
Câmara dos Deputados deve ser entendida como parte de um momento
pré-processual, isto é, anterior à instauração do processo pelo Senado.
Veja-se bem: a Câmara apenas autoriza a instauração do processo: não o
instaura por si própria, muito menos determina que o Senado o faça.
19.
A propósito dos elementos textuais da Constituição, o
eminente relator originário justifica a vinculação do Senado à deliberação
da Câmara quanto à instauração do processo a partir do caput do art. 86
da CF/1988, que dispõe que "admitida a acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido
a julgamento (.. .) pemnte o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade".
Segundo S. Exa., a forma imperativa da expressão "será ele submetido a
julgamento" retiraria do Senado a possibilidade de "rejeitar a autorização
expedida pela Câmara dos Deputados". Embora esta seja urna leitura
possível, creio que não seja a única, nem a mais correta.
20.
Em primeiro lu~ar. entender gue o Senado está obrigado a
instaurar o processo após o juízo positivo da Câmara seria dar força
vinculante a algo que a Constittúçâo denominou de "autorização" (isto é,
representaria tomá-la urna "determinação").
21.

Em segundo lugar. trata-se de certo modo de tuna
interpretação retrospectivn6 da Constituição de 1988, que procura
6

Trato do tema na minha obra !uterpretaçiio e aplicação da Constiluiçiio, 2014, p. 75:
"Deve-se rejeitar uma das patologias crônicas da hermenêutica constitucional brasileira, que

9
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maneira

Presidente da República, a partir da autorização (e não determinação) da
Câmara, significa a volta do regime das Constituições de 1946, 1967 e
1969, em que a decisão da Câmara por si só afastava o Presidente. Tal
interpretação esvaziaria, assim, a competência privativa do Senado para
"processar" o impeachment.
22.
Em terceiro lugar. também é possível entender que o
"julgamento" a que se refere o art. 86 compreende todas as fases do
processo, inclusive um juízo preliminar sobre o recebimento da denúncia,
a partir do qual é instaurado o processo por crime de responsabilidade.
Lembre-se que a Câmara dos Deputados somente ahta no âmbito préprocessual, não valendo a sua autorização como um recebimento da
denúncia, em sen tido técnico. Assim, a admissão da acusação a que se
seguirá o julgamento pressupõe um juízo de viabilidade da denúncia pelo
único órgão competente para processá-la e julgá-la: o Senado.
23.
Em quarto e último lu~ar. se fosse verdadeira a
interpretação no sentido de que o cnput do art. 86 obliga a instauração de
processo contra o Presidente da República, a conclusão deveria valer não
apenas para o Senado, como também para o próprio STF, que estaria
obrigado a receber a denúncia na hipótese de aime comum.
Evidentemente tal conclusão atentaria contra o principio da separação de
poderes (CF/1988, art. 22), suprimindo parte da competência desta Corte
é a interpretação retrospectiva, pela qual se procura interpretar o texto novo de maneira a
que ele não inove nada, mas, ao revés, fique tão parecido quanto possível com o antigo. Com
argúcia e espirito, José Carlos Barbosa Moreira estigmatiza a equivocidade dessa postura:
'Põe-se êniase nas semelhanças, corre-se um véu sobre as diferenças e conclui-se que, à luz
daquelas, e a despeito destas, a disciplina da matéria, afinal de contas, mudou pouco, se é
que na verdade mudou. É um tipo de interpretação... em que o olhar do intérprete dirige-se
antes ao passado que ao presente, e a imagem que ele capta é menos a representação da
realidade que uma sombra fantasmagórica' [...)".

10
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para "processar e julgar" o Presidente nas infrações penais
(CF/1988, art. 102, I, b). O mesmo raciocínio deve se aplicar ao Senado,
que deve ter sua competência integralmente preservada.
a.3) Elemento sistemático
24.
Um olhar mais abrangente sobre o sistema constitucional
ampara igualmente a compreensão ora defendida sobre os papéis das
duas Casas legislativas no âmbito do processo de impeachment.
25.
O art. 44 da Constituição dispõe que "O Poder Legislativo
é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal". Trata-se do bicameralismo que
caracteriza a nossa tradição político-institucional7• Não há relação de
subordinação entre as Casas: cada qual posstu composição, regimento
interno e atribuições próprias. Na sua função legislativa típica, uma Casa
revisa o trabalho da outra8. Não se concebe que um órgão constih1cional
tenha papel meramente homologatório do trabalho de outro.
26.
Veja-se que, para atos muito menos gravosos, como a
derrubada de um veto presidencial, exige-se deliberação das duas Casas
pmlamentares, em sessão conjtmta (CF/1988, art. 66, § 4°). Desse modo,
não faz sentido que a suspensão de todas as funções do Presidente da
República possa ser determinada por votação apenas da Câmara dos
7

Nesse sentido: "O modelo que destaca a institudonalidade de cada Casa é fruto de
uma longa experiênda história e um dos mais importantes legados do Poder Legislativo
brasileiro. A traclição se reafirmou e se consolidou no período republicano com imagem do
Senado como casa da federação e da Câmara como casa do povo" (Rodrigo de Oliveira
Kaufmann, Sessão conjunta do Congresso Nadonal é simbolo do bicameralismo brasileiro,
disponivel em http://www.conjur.eom.br/2015-ago-22/observatorio-constitucional-sessaoconjunta-congresso-nadonal-simbolo-bicameralismo-brasileiro).

8

CF/1988, art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora
o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à
Casa iniciadora.

11
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Federal. Vale notar que o Senado Federal não é vinculado nem mesmo às
declarações de inconstitucionalidade proferidas pelo STF para os fins
previstos no art. 52, X, da Constituição9•
Além disso, a expressão "processar e julgar" é utilizada
pela Constituição em diversas passagens (arts. 52, I e II; 102, I; 105, I; 108,
I; 109, captLt; 114, caput; 124, caput; e 125, §§ 42 e 5 2), sempre no contexto do
exerácio de funções judiciais. Em todas essas situações, compete sempre
e naturalmente ao órgão judicante uma análise preliminar quanto à
aptidão da demanda. Não se cogita obrigar o órgão julgador a levar um
processo até seus ulteliores termos independentemente de uma an.álise
prévia quanto à sua viabilidade. Isto impediria o órgão de exercer
adequadamente sua função julgadora.
27.

A interpretação sistemática também deve levar em conta as
relações entre a Constihtiçâo, a lei e outras normas. Nesse sentido,
embora o ilustre relator originário reconheça em várías passagens de seu
voto ' aS modificações em relação ao papel da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal no processo de impenchment em relação às ordens
jurídicas anteriores", d1egando ao ponto de declarar a não recepção dos
ru:ts. 23, § 5 11, e 80, 1!l parte, da Lei n 2 1.079/1950, a filtragem constitucional
desta lei parece não ter sido feita de forma completa.
28.

1

29.
Se a Câmara dos Deputados não tem mais a função de
"tribtmal de pronúncia", simplesmente não faz sentido a manutenção de
uma ampla fase instrutória naquela Casa, inclusive com o depoimento de
testemunhas, para posterior elaboração de parecer sobre a "procedência
ou improcedência da denúncia" (Lei n 11 1.079/1950, art. 22, caput, 2ll parte,
e §§ 12 a 42 ). Tal juizo, como visto, compete privativamente ao Senado
9

A título exemplificativo, em 1993, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal decidiu não ser oportuna a suspensão dos dispositivos declarados inconstitucionais
pelo STF, nos autos do RE 150764 (V: http://www25.senado.leg.br/web/atívidade
/ma terias/-/materia/15619).

12
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Federal, como parte de sua função de "processar e julgar" (CF/1988, art.
52, I). No entanto, o eminente relator originário refere-se ao art. 22 da Lei
n° 1.079/1950 como um dado, sem maiores questionamentos,
considerando tal dispositivo recepcionado pela Constituição de 1988, com
apenas uma interpretação conforme em seu § 3°, de modo a permitir o
oferecimento de alegações finais pelo Presidente.
30.
Por fim, o simples fato de o art. 380 do Regimento Interno
do Senado Federal não pxever um juizo de admissibilidade da acusação
autorizada pela Câmara dos Deputados não significa a inexistência dessa
fase inerente ao poder constitucional de "processar e julgar" o Presidente
da República. Admitir o contrário seria subordinar a Constituição ao
Regimento Interno do Senado, subvertendo a hierarquia das normas. A
omissão parece se justificar porque o Regimento Interno do Senado data
de 1970, período em que, como visto, era a Câmara o órgão que declarava
a procedência da acusação e suspendia as funções do Presidente.
a.4) Elemento lógico
31.
Reforça, ainda mais, a conclusão aqui defendida a
constatação de que não faria sentido a Constituição de 1988 ter
transferido a suspensão do Presidente da República de suas funções para
o momento após a instamação do processo pelo Senado, se tal
instauração consistisse em ato meramente burocrático e vinculado à
autorização concedida pela Câmara. Seria amesquinhar o Senado
equiparar o seu papel a um simples balcão de protocolo, destinado tãosomente a receber a autorização da Câmru.-a e lhe dar prosseguimento de
forma automática, ignorando os gxaves efeitos decorrentes da instauração
de um processo de impenchment. Ademais, não é razoável supor que se
defina como competência privativa de um poder da República a tarefa
exclusivamente burocrática de instaurar processo que tenha sido, em
verdade, aberto por outro.

13
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documento pode ser acessado no endereço eletrônico http:J/www.stf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o número 10209786.
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B) SEGLIRANÇA]URfDICA: OBSERVÂNCIA ÀS DECISOES DO PRÓPRJO STF

Não bastassem as razões acima expostas, a conclusão no
sentido de caber ao Senado Federal instaurar ou não o processo de
impeachment se justifica pela necessidade de garantir segurança jurídica. O
STF manifestou esse entendimento (ainda que em obiter díctum) à época
do impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello, em atuação
tanto jurisdicional como .administrativa.
32.

No julgamento do MS 21.564, impeu·ado pelo então
Presidente da República, a Corte reconheceu a mudança de papéis entre
as duas Casas Legislativas promovida pela CF/1988, exatamente como
acabo de defender. Ressaltou que caberia à Câmara apenas admitir a
acusação, e ao Senado receber a denúncia, realizar a instrução probatória
e promover o julgamento final sobre o pedido de impedimento. Confirase:
33.

"O 'IMPEACHMENT' DO PRESIDENTE DA REPUBUCA
SERÁ PROCESSADO E JULGADO PELO SENADO. O
SENADO E NÃO MAIS A CÂMARA DOS DEPUTADOS
FORlvlULARÁ A ACUSAÇÃO (JUÍZO DE PRONUNCIA) E
PROFERIRÁ O JULGAMENTO (C.F., ART. 51, I; ART. 52, I;
ART. 86, PAR 1., li, PAR. 2.) Il. - NO REGIME DA CARTA DE
1988, A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIANTE DA
DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA,
EXAMINA
A
ADMISSIBILIDADE
DA
ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86, 'CAPliT'), PODENDO,
PORTANTO, REJEITAR A DENÚNCIA OFERECIDA NA
FORMA DO ART. 14 DA LEI 1079/50. ill. - NO
PROCEDIMENTO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, A
CÂMARA DOS DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLÍTICO.
DEVE SER CONCEDIDO AO ACUSADO PRAZO PARA
DEFESA, DEFESA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO INSCRITO
NO ART. 5., L\0 DA CONSTITUIÇÂO, OBSERVADAS,
ENTRETANTO, AS LIMITAÇÕES DO FATO DE A

14
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ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENADO. NESTE É
QUE A DENÚNCIA SERÁ RECEBIDA, OU NÃO, DADO QUE,
NA CÂMARA OCORRE, APENAS, A ADMISSIBILIDADE DA
ACUSAÇÃO, A PARTIR DA EDIÇÃO DE UM JUÍZO
POÜriCO, EM QUE A CÂMARA VERIFICARÁ SE A
ACUSAÇÃO É CONSISTENTE, SE TEM ELA BASE EM
ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS PLAUSÍVEIS, OU SE A
NOTÍCIA DO FATO REPROVÁVEL TEM RAZOÁVEL
PROCEDÊNCIA,
NÃO
SENDO
A
ACUSAÇÃO
SIMPLESMENTE FRUTO DE QUIZÍLIAS OU DESAVENÇAS
POR
ISSO,
SERÁ
NA
ESFERA
POLÍTICAS.
INSTITUCIONAL DO SENADO, QUE PROCESSA E JULGA
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NOS CRIMES DE
RESPONSABILIDADE, QUE ESTE PODERÁ PROMOVER
AS INDAGAÇÕES PROBATÓRIAS ADMISSÍVEIS" (MS
21.564, Rei. Min. Octavio Gallotti, Rei. p/ acórdão Min. Carlos
Velloso) (grifou-se).

34.
Da leitura do voto do Ministro Carlos Velloso, que foi
designado relator para acórdão do caso, extrai-se de forma ainda mais
clara qual deve ser a exata divisão de trabalho entre as Casas Legislativas
no processo de impeachme11t de Presidente da República. Veja-se:
"No procedimento de admissibilidade da denúncia, a
Câmara dos Deputados profere juízo político. Deve ser
concedido ao acusado prazo para defesa, defesa que decorre do
prinópio inscrito no art. 5Q, LV, da Constituição, observadas,
entretanto, as limitações do fato de a acusação somente
materializar-se com a instauração do processo, no Senado.
Neste. é que a denúncia será recebida, ou não. dado que, na
Câmara ocorre, apenas, a admissibilidade da acusação, a partir
da edição de um jLúzo político, em que a Câmara verificará se a
acusação é consistente, se tem ela base em alegações e
fundamentos plausíveis, ou se a notícia do fato reprovável tem
razoável procedência, não sendo a acusação simplesmente fruto

15
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de quizilias ou desavenças políticas" (grifou-se)

35.
O voto do Min. Moreira Alves também é expresso no
ponto, defendendo que a prerrogativa do Senado Federal de instamar ou
não o processo decorre de uma posição simétrica deste em relação ao
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Presidente da República em
crimes comtms. Nesse sentido:
"À Câmara dos Deputados a atual constituição deu
competência, apenas, para autorizar a instauração do processo
mediante a adnússão da acusação contra o Presidente da
República (licença prévia para ser ele processado, e, portanto,
condição de procedibilidade para a instauração de processo
contra ele), ao passo que atribui ao Senado participação
exclusiva no processo e julgamento do impeachment, como
sucede quanto ao Supremo Tribunal FederaL nos crimes
comuns de que o Presidente da República é passível de
acusação." (grifou-se)

36.
A interpretação consagrada nessa decisão judicial acabou
ganhando dimensão ainda maior ao ser adotada pela Corte em sessão
administrativa destinada a esclarecer as regras a serem seguidas na
tramitação do pedido de impenchment no Senado. Na ocasião, o Presidente
do STF - Min. Sydney Sanches - procmou antecipar as possíveis
controvérsias processuais que surgiriam ao longo do processamento do
pedido no Senado, que se daria também sob a sua presidência10• As
10

Veja-se trecho de entrevista concedida pelo Min. Sydney Sanches sobre esses
acontecimentos: "Agora, o processo que realmente me tomou mais tempo, me preocupou
mais, foi o do impeachment. Esse... Porque eu ia presidir um foro político para julgar um
crime político praticado por um cidadão político e que ia ser julgado por políticos,
necessariamente, de partido. E, mais: a Constituição de 46, em cuja época foi aprovada a Lei
do lmpeachment, que é de 1950... O sistema era diferente. A memória pode falhar, mas a
Câmara não só autorizava como processava o presidente da República. E só depois na hora
do julgamento é que ia pro Senado. E a Constituição era assim, tambêm, a de 46 e a de 67 e
69 também. Com a Constituição de 88, a Câmara passou a apenas autorizar a instauração do

16
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conclusões alcançadas de forma unânime pelo STF na sessão
administrativa foram encampadas pelo Senado, que as publicou no
Diário Oficial de 08.10.1992.
37.
No citado documento, já se previu todo o procedimento a
ser seguido no âmbito do Senado Federal, do recebimento da denúncia
até a decisão final condenatória, passando por uma fase intermediária de
pronúncia. A atribuição do Senado de deliberar sobre a instauração ou
não do processo foi ali prevista, com o detalhamento, inclusive, dos atos
preparatórios a essa deliberação, como a necessidade de instauração de
Comissão Especial para emissão de parecer:
#a) JUDICIUM ACCUSATIONIS- Ouízo de acusação)
1. Recebimento, pelo Senado Federal, da Resolução da
Câmara dos Deputados, que autoriza a abertura do processo de
impeachmmt contra o Presidente da República (CF, art. 86, capttt,
combinado com o art 51, I).
2. Leitura da denúncia popular e da autorização dada pela
processo e o Senado passou a receber a denúncia, isto é, admHír a denúncia, processar a
denúncia e julgar a denúncia. Então, i.sso alterava em boa parte a Lei do lmpeachment. E, ai,
tivemos que decidir, numa sessão administrativa lá do Supremo, se esta lei tinha ... Era
nproveitãvel ainda, pam aquele processo de impeaclunent ou se estava il1teiramente
revogada. E a conclusão que nós chegamos é que estava pardaln1ente revogada: naquela
parte que retirava da Câmara o poder de processar. Só dava o poder de autorizar o ptacesso.
Então, tivemos que adaptar um roteiro que observasse o roteíro da lei enquanto não
conflitava com a nova Constituição. Porque na parte que conflitava com a nova Constituição,
estava revogado. Então orgar1izamos um roteiro em sessão administrativa O ministro Celso
de Mello foi quem nos ajudou muito, porque ele é um grande processualista em processo
penal e conhece muito o processo de impeachment, também, e ajudou a fazer o roteiro.
Submeti o roteíro à aprovação administrativa do Supremo e, depois, quando o Senado
recebeu a denúncia, isto é, admitiu a denúncia, aí o presidente do Supremo assume a
presidência do processo no ~xmado. E, ai, já levei o roteíro pronto (... )" (Fernando de Castro
Fontainba, Marco Aurélio Varmucchi Leme de Mattos, Leonardo Seüdú Sa.sada Sato (orgs).
História oral do Supremo (1988-2013), v.5: Sydney Sanches. Rio de Janeíro: Escola de Direito
do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2015).

17
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3. Encaminhamento desses atos a uma Comissão Especial,
para apreciação (Lei n° 1.079/1950, art. 44, segunda parte).
Observância do principio da proporcionalidade partidária na
composição desse órgão colegiado (CF, art. 58, § JO).
4. Reunião da Comissão Especial no prazo de 48 horas.
Eleição de seu Presidente e respectivo Relator (Lei n 2
1.079/1950, art. 45, primeira parte).
5. Parecer da Comissão Especial, a ser emitido no prazo de
10 dias, versando o conhecimento, ou não, da denúncia
popular. Possibilidade de a Comissão proceder, durante o prazo
de dez dias, às diligências que julgar necessárias (Lei n°
1.079/1950, art. 45, segunda parte).
6. Leitura do parecer da Comissão no expediente de sessão
do Senado. Publicação dessa peça opinativa no Diário do

Congr@Sso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos
entre os Senadores (Lei n° 1.079/1950, art. 46).
7. Inclusão do parecer na ordem do dia da sessão seguinte
(Lei n° 1.079/1950, art. 46, i11 fine).
8. Discussão e votação nominal do parecer, pelo Plenário
do Senado Federal, em um só turno (Lei n• 1.079/1950, art. 47,
primeira parte):
a) se rejeitado, dar-se-á a extinção anômala do processo,
com o consequente arquivamento dos autos (Lei n• 1.079/1950,
art. 48);
b) se aprovado, por maioria simples de votos, reputar-seá passível de deliberação a denúncia popular oferecida (Lei n•
1.079/1950, art. 47, in fine) .
9. Transmissão da Presidência do Senado ao Presidente do
Supremo Tnbunal Federal, para os fins do parágrafo único do
art. 52 da Constituição Federal.
10. Se a denúncia for considerada objeto de deliberação,
notificar-se-á o denunciado para, no prazo de vinte dias,
responder à acusação (Lei n° 1.079/1950, art. 49 (p1·azo
duplicado para que não seja inferior ao das alegações finais).

18
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Tem-se, neste momento, por formalmente instaurado o
processo de impeachment contra o Presidente da República (CF,
art. 86, § 1°, li).
11. Interrogatório do denunciado, pela Comissão.
Faculdade de não comparecer a esse ato processual ou de não
responder às pergt.mtas formuladas (arts. 38 e 73 da Lei n°
1.079/1950, combinados com os arts. 185 a 196 do Código do
Processo Penal, art. 52, incisos UV e LXII, da CF).
12. Instrução probatória ampla perante a Comissão
Especial (Código de Processo Penal, arts. 3° e 155, combinados
com o Código de Processo Civil, art. 332; Lei n 9 1.079/1950, arts.
38 e ?3). Observância do princípio do contraditório (CF, art. 5°,
LV). Possibilidade de intervenção processual dos denunciantes
e do denunciado (Lei n11 1.079/1950, art. 52).
13. Possibilidade de oferecimento de alegações finais
escritas pelos denunciantes e pelo demmciado. Prazo: quinze
dias, sucessivamente (Lei n° 8.038/90, att. 11, caput).
14. Parecer da Comissão Especial, a ser emitido no prazo
de dez dias, sobre a procedência ou improcedência da acusação.
Publicação e distribuição do parecer, com todas as peças que o
instruíram, aos Senadores. Inclusão do parecer na ordem do
dia, dentro de 48 horas, no mínimo, a contar de sua distribuição
(Lei n 11 1.079/1950, arts. 51 e 53).
15. Discussão e votação nominal do parecer, pelo Plenário
do Senado, em um só tumo:
a) se o Senado entender que não procede a acusação, o
processo será arquivado (Lei n° 1.079/1950, art. 55);
b) se o Senado aprovar o parecer, por maioria simples de
votos, considerar-se-á procedente a acusação (Lei n° 1.079/1950,
art. 44, segt.mda parte).
16. Notificação da decisão senatorial, consubstanciadora
de um juízo de pronúncia, ao Presidente da República e aos
denunciantes (Lei n° 1.079/1950, art. 55, segt.mda parte).
17. Cabimento de recurso para o Presidente do Supremo
Tribunal Federal contra deliberações da Comissão Especial, em
qualquer fase do procedimento (arts. 52, parágrafo único, da

19
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CF, arts. 38 e 73 da Lei n° 1.079/1950, art. 48, incisos 8 e 13, do
Regimento Intemo do Senado Federal, art. 17, I, n, e li, f, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados). Prazo de
interposição, com oferecimento de razões recursais: cinco dias
(Código de Processo Penal, art. 593, IT, combinado com a Lei n°
1.079/1950, arts. 38 e 73)" (grifou-se).

38.
Assim, não há dúvida de que o STF, em 1992, validou a
interpretação ora postulada nesta ADPF, no sentido de caber ao Senado
instaurar ou não o processo de impenchment contra o Presidente da
República, previamente autorizado pela Câmara. A reafirmação desse
entendimento constitui valor em si mesmo: promove a segurança jurídica,
conferindo estabilidade e isonomia à prestação jurisdicional. Não é
possível, portanto, que o Tribunal simplesmente adote, na presente ação,
orientação diversa da que manifestou em 1992, sem sequer prestar

deferência às decisões que havia tomado.
39.
Pouco importa que tais decisões tenham sido proferidas há
mais de vinte anos e por composição substancialmente distinta da Corte.
O que está em jogo, afinal, é uma das matérias mais sensíveis à
democracia e à separação de poderes no país, que, até mesmo por sua
excepcionalidade, tende a ser objeto de poucas e espaçadas decisões pelo
STF. Se tais decisões não forem levadas a sério como elemento
conformador da atuação da Corte, a segurança jurídica, naturalmente
reduzida em um processo político como o impenchment, ficará ainda mais
esvaziada.
C) OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO JOGO

40.
Em terceiro e último lugar, é possível afirmar que a
delimitação dos papéis da Câmara e do Senado tal como aqui proponho
se fundamenta em uma lógica ainda mais ampla de segurança jurídica, a
traduzir a necessária manutenção das regras do jogo democrático. Afinal,
o que está em xeque é mais do que a mera coerência da própria Corte

20
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com fundamentos não vinculantes que expôs no passado; ou mesmo a
isonomia entre seus jurisdicionados. Discute-se a manutenção daquilo
que se reconheceu em 1992 serem as regras processuais para impeachment
do Presidente da República, com ampla aceitação institucional e social.
41.
O rito fixado pelo STF em 1992 foi efetivamente seguido
pelo Senado Federal no julgamento do processo de impedimento do expresidente Fernando Collor, conforme se observa dos registros de
tramitação dos procedimentos que se desenvolveram à época no âmbito
das duas Casasn. Tal qual previsto no roteiro fixado por esta Corte,
11

V: http://www25.senado.Jeg.br/web/aôvidade/materias/-/materia/2390; e edições do

Diário Oficial do Congresso Nacional referentes às respectivas datas. Seguem transcritas as
principais fases dessa tramitação:
30.09.1992: Câmara dos Deputados encaminha decisão de autoriz<lção do processo de

impenc/11nent (Oficio 1388/1992), após aprovação do parecer da Comissão Especial pelo
Plenário da Câmara dos Deputados em votação nominal aberta, por 441 votos a 38.
30.09.1992: Eleição da comissão especial através de chapa única, elaborada de acordo com as
indicações das lideranças, obedecida a proporcionalidade dos partidos políticos.
30.09.1992: Reunião de instalação da Comissão Especial.
30.09.1992: Reaberta a sessão e emissão do Parecer 302, em que a Comissão Especial conclui
pela instauração do processo.
01.10.1992: Plenário faz a leitura e aprova o Parecer 302 da Comissão Especial, com voto
vencido do Senador Odncir Soares.
01.10.1992: Presidência do Senado comunica que, em reunião com o Presidente do STF
Sydney Sanches, o rito processual sugerido pelo Presidente do STF foi aceito pela comissão e
será executado; comunica, ainda, que o Presidente Fernando Collor de Mello receberá, no
dia 02.10.1992, o mandado de citação para o processo e afastamento do cargo pelo prazo de
até 180 dias, assinado pelos Presidentes do Senado e do STF, e naquele mesmo instante, o
Senhor Itamar Franco estará recebendo comunicação para assumir a Presidência da
República.
02.10.1992: o Presidente Fernando Collor de Mello é citado e afastado do cargo.
26.10.1992: É juntada aos autos a defesa do Presidente Collor e tem início a fase de instrução
probatória.
03.11.1992: Realiza-se a primeira sessão da Comissão Especial no Senado para colheita de
depoimentos.
06.11.1992: Declara-se encerrada a fase instrutória e abre-se prazo para alegações finals.

21
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do Senado Federal. Após o encaminhamento da decisão de autorização do
processo de impeachment pela Câmara dos Deputados, (i) o Senado
promoveu a formação de uma comissão especial, (ü) a comissão especial
emitiu parecer em que concluiu pela instauração do processo, e (iü) o
Plenário da Casa votou e aprovou o parecer da Comissão Especial.
Apenas então o Presidente Fernando Collor de Mello recebeu o mandado
de citação para o processo e foi afastado do cargo. Todo esse
procedimento, porém, transcorreu de forma célere, tendo a duração de
apenas dois dias. Porém, essa agilidade, decorrente do ambiente político
da época, não deve fazer crer que o Senado não teve o poder de decidir
pela instauração ou não do processo de impedimento.
42.
Além de ter sido efetivamente seguido, o procedimento
angariou aceitação institucional. Atores como a Procuradoria-Geral da
República, que haviam defendido em 1992 a incompetência do Sertado
para realizar jtúzo de admissibilidade da denúncia, revelam, hoje, ampla
deferência ao que foi determinado pelo STF. O parecer apresentado pela
instituição na presente ADPF é favorável à atuação mais ampla do
Senado, expondo orien.tação que se alinha ao decidido pelo Supremo no
caso Collor. Do mesmo modo, até o Presidente da Câmara dos
Deputados, que defende tese diversa quanto à questão ora enfrentada,
reconhece a importância de se manterem, de modo geral, as decisões
tomadas em 1992. Ao criticar a propositma da ação, afirma: "pretende o
09.11.1992: O denunciado apresenta recurso, solicitando a produção de novas provas.
10.11.1992: A acusaç.'\o apresenta alegações finais.
17.10.1992: A defesa apresenta alegações finais.
27.11.1992: A Comissão Especial do Senado aprova parecer pela procedência da acusação.
02.12.1992: O parecer da Comissão é aprovado pe.lo Senado, em votação nominal,
determinando-se a intimação dos denunciantes p<1ra apresentação do libelo acusatório e do
denunciado para contraditório.
29.12.1992: Inicia-se a sessão de julgamento no Senado.
30.12.1992: Por 76 votos a 2, o Presidente CoUor é condenado por crime de responsabilidade.
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AUTOR, sob o argumento de realizar filtragem constitucional na Lei n°
1.079/50 [...], rever toda a jurisprudência desta Corte já firmada sobre a
questão" 12• Além disso, o rito divulgado inicialmente pela Câmara dos
Deputados, para ser seguido na análise do pedido de ímpeachment em
curso~ reflete substancialmente as regras fixadas pelo Supremo em 1992,
prevendo, por exemplo, o prazo de dez sessões para a defesa da
Presidente e uma única deliberação naquela Casa, exatamente como
deternúnado por esta Corte no caso Collor13•
43.
Pode-se dizer, assim, que, as decisões do STF tomadas à
época, em especial as que resultaram no ato do Senado sobre o rito de
impeachment, foram, em alguma medida, incorporadas ao ordenamento
brasileiro, passando a compor, juntamente com a Lei n° 1.079/1950, as
balizas mínimas (as regras do jogo) para desenvolvimento do processo de
impedimento de Presidente da República. Alterar tais decisões, ainda
mais em aspecto tão central quanto o referente aos papéis das Casas
Legislativas, representaria uma ruptura normativa significativa, que, por
isso mesmo, deveria observar, ao menos, a garantia da não retroatividade,
não se aplicando ao pedido de impeachment atualmente em curso.
44.
Diante do exposto, concluo que não foram recepcionados
pela CF/1988 os arts. 22, cnpttt, 2ª parte (que se inicia com a expressão "No
caso contrário..."), e §§ 1°, 2°, 32 e 42; 23, cnput e §§ 1º, 4o (por
auastamento) e 52; 80, P parte; e 81, todos da Lei n° 1.079/1950, porque
incompatíveis com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 1°, TI, da Constituição de
1988, conforme será detalhado nos itens a seguir.
ill.2. RITO DO lMPEACHMENT NA CÂMARA (CAUTELAR " C" )

45.

O requerente sustenta, com base no art. 85, parágrafo

12

V. uúom1ações prestadas ao STF em 09.U.2015 (petição eletrônica n• 0064661).

13

Conforme divulgado no site da Câmara dos Deputados em 03.12.2015:
http://www2.camaraJeg.br/camaranoticias/notidas/POLffiCA/501228-CONFIRA-O-

TRAM1TE-D0-PROCESSO-DE-IMPEACHMENT.htmJ
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dispor sobre o processo de impeachment. Assim, o rito previsto nos arts. 20
a 22 da Lei nQ 1.079/1950 deveria prevalecer em face do disposto no art.
218 do RI/CD.
46.
O rito do impeachment perante a Câmara, previsto na Lei n 2
1.079/1950, partia do pressuposto de que a tal Casa caberia, nos termos da
CF/1946, pronunciar-se sobre o mérito da acusação. Estabeleciam-se, em
virtude disso, duas deliberações pelo Plenário da Câmara: a primeira
quanto à admissibilidade da denúncia e a segunda quanto à sua
procedência ou não. Havia, entre elas, exigência de dilação probatória.
47.
Essa sistemática foi, em parte, revogada pela Constituição
de 1988, que, conforme indicado acima, alterou o papel institucional da
Câmara no impeachment do Presidente da República. Conforme indicado
pelo STF e efetivamente seguido no caso Collor, o Plenário da Câmara
deve deliberar uma única vez, por maioria qualificada de seus
integrantes, sem necessitar, porém, desincumbir-se de grande ônus
probatório. Afinal, compete a esta Casa Legislativa apenas autorizar ou
não a instauração do processo (condição de procedibilidade).
48.
Nesse sentido, "as normas inscritas nos ru:tigos 21 e 22, da
Lei n° 1.079/1950, pru·ecem-me mais adequadas ao processo de
julgamento da dentmcia e não ao procedimento de sua admissibilidade,
que tem, no seu cerne, conteúdo político intenso, dada a própria natureza
política do 'impeachment"' (MS 21.564, Rel. p/ acórdão Min. Carlos
14

CF/1988, art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República
que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 1- a existência da União;

II- o livre exercido do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos
Poderes constitucionais das unidades da Federação;

m - o exercido

dos direitos políticos,

individuais e soáais; N- a segurança interna do País; V -a probidade na administração; VIa lei orçamentária; VTI - o cumprimento das leis e das deásões judiciais. Parágrafo tmico.

Esses qímes serão definidos em lei especial. que estabelecerá as nomJas de processo e
julgamento

24
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP·Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http:/lwww.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10209786.

4717

4718

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão- Pagina 170 de 403

ADPF 378 MC I DF
Velloso). Não podem ser tidos por recepcionados pela Constituição de
1988 preceitos legais que atribuem à Câmara dos Deputados funções
excedentes do papel de "autorizar( ...) a instauração de processo contra o
Presidente" (art. 51, I). Não se trata, neste ponto, de fazer prevalecer o rito
do RI/CD em relação ao da Lei nº 1.079/1950, mas sim de constatar que a
norma legal não foi, ao menos em parte, recepcionada pela Carta de 1988.
49.
.Assim,. considero recepcionados pela CF/1988 os arts. 20 e
11
21 da Lei n 1.079/1950, desde que interpretados conforme a Constihúção,
para que se entenda que as "diligências" referidas no art. 20 não se
destinam a provar a (im)procedência da acusação, mas apenas a
esclarecer a den(m.cia. Entendo ainda não recepcionados pela CF/1988 os
arts. 22, caput, 2a parte (que se inicia com a expressão "No caso
contrário ... "), e §§ 1°, 2°, 32 e 42, todos da Lei n° 1.079/1950, por
incompatibilidade com os arts. 51, I, e 52, I, da Constihúção de 1988.
50.
Caso fosse considerado inconstitucional o art. 218, § 4°, do
RI/CD, que dá prazo de dez sessões para manifestação do denunciado,
não haveria oportwudade para o exercido da ampla defesa na Câmara
dos Deputados, o que violaria o art. 5°, LV, da Constihúçào (v. MS 21.564,
Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso). A meu ver, portanto, o dispositivo
deve ser aplicado, em razão do vácuo normativo gerado a partir da não
recepção da 2ª parte do cnp11t do art. 22 da Lei nº 1.079/1950. Ademais,
trata-se da mesma solução que foi aplicada no caso do impenchment do exPresidente Collor.

Jl

lll.3. RITO D o lMPEACHMENT NO SENADO FEDERAL (CAUTELARES
G" E "H")

51.
Em relação ao rito no Senado Federal, o requerente
defende que (i) o art. 24 deve ser objeto de interpretação conforme a
Constituição para que se reconheça que a instauração do processo não
significa mero exercício de função protocolar de recebimento físico do

25
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processo vindo da Câmara, e (ii) o art. 44 seja aplicado por analogia para
suprir a omissão quanto ao juízo de admissibilidade a ser proferido pelo
Senado.
Na sequência, aduz que os arts. 45 a 49 da Lei n 2 1.079/1950
devem ser aplicados por analogia ao rito do processo no Senado Federal,
de modo a exigir que a decisão tomada pela Mesa pela instauração do
processo Guízo de admissibilidade) seja referendada pelo Plenário, por
quórum de 2/3 dos membros, seguindo-se o mesmo raciocínio aplicado
ao procedimento perante a Câmara dos Deputados. Em relação ao
quórum qualificado, defende o afastamento da maioria simples prevista
no art. 47, diante da excepcionalidade do processo de impeachment, que
envolve a retirada do poder de Presidente eleito diretamente pelo povo
por decisão de parlarnentaxes. Com isso, o rito do impeachment envolveria
2 votações por maioria de 2/3 em cada casa legislativa.
52.

53.
Entendo que, de fato, há de se ampliar o rito relativamente
abreviado da Lei n 11 1.079/1950 para julgamento do irnpeachment pelo
Senado, incorporando-se a ele uma etapa inicial de instauração ou não do
processo, bem corno uma etapa de pwnúncia ou não do denw.1ciado, tal
como se fez em 1992. Estas são etapas essenciais ao exerdcio, pleno e
pautado pelo devido processo legal, da competência do Senado de
"processar e julgar" o Presidente da República.
Porém, a mencionada ampliação do rito no Senado não
deve se dar exatamente como pleiteado pelo autor. Diante da ausência de
regras espedficas acerca das etapas iniciais do rito no Senado, deve-se
segu.ix a mesma solução jurídica encontrada pelo STF no caso Collor, qual
seja, a aplicação, sem exceção, das regras da Lei n 2 1.079/1950 relativas a
denúncias de impeachment contra Ministros do STF ou contra o PGR
(também processados e julgados exclusivamente pelo Senado). Além do
valor intrínseco de se manter o mesmo rito já adotado em 1992, a
aplicação analógica da Lei de Crimes de Responsabilidade é a posição
54.

26
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que melhor se compatibiliza com a reserva de lei para estabelecer
"normas de processo e julgamento", prevista no art. 85, parágrafo único,
daCF/1988.
55.
Sobre o quórum de deliberação para a instauração do
processo no Senado, este deve ser de maioria simples. Em primeiro lugar.
a regra é que, no silêncio da Constituição, presume-se que as deliberações
serão tomadas por maioria simples, sem exigência de quórum
qualificado. O art. 86, § 1°, TI, que trata da instauração do processo de
impeachment pelo Senado, com o consequente afastamento do Presidente
da República, não prevê o quórum de 2/3. Assim, pela interpretação
literal e sistemática da Constituição, a exigência de maioria simples,
piesente a maioria absoluta dos membros do Senado, parece mais
adequada à hipótese. Em segundo lugar. há um elemento lógico relativo
ao processo de impeachment a reforçar esse entendimento: fosse exigido o
quórum de 2/3 já nessa fase inicial de instauração do processo, seria
possível que apenas 1/3 dos Senadores inviabilizasse a abertura de um
processo autorizado por maioria qualificada da Câmara dos Deputados
(2/3). Em outras palavras, haveria uma distribuição desproporcional de
poderes entre as Casas Legislativas, conforme enfatizou o Minish·o Teori
Zavascki em seu voto. Em terceiro lugar. trata-se de manter o decidido no
caso Collor, em que bastou maioria simples de votos, presentes a maioria
absoluta dos membros da Casa, para o juízo de admissibilidade do
processo. Responde-se, assim, aos imperativos de segurança jurídica,
preservando-se as regras do jogo.
56.
Conclui-se, assim, que a instauração do processo pelo
Senado se dá por deliberação da maioria simples de seus membros, a
partir de parecer elaborado por Comissão Especial, sendo improcedentes
as pretensões do autor da ADPF de (i) possibilitar à própria Mesa do
Senado, por decisão irrecorrível, rejeitar sumariamente a denúncia; e (ü)
aplicar o quórum de 2/3, exigível para o julgamento final pela Casa
Legislativa, a esta etapa inicial do processamento.

27
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57.
Por tais razões, em relação aos pedidos cautelares "g" e
"h", voto no sentido de deferi-los parcialmente, de modo a dar
interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lei n° 1.079/1950, a
fim de declarar que, com o advento da Carta de 1988, o recebimento da
den{mcia no processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do
Plenário do Senado Federal, em votação nominal tomada por maioria
simples e presente a maioria absoluta de seus membros. Assim, considero
ainda .constihtcionalrnente legitima a aplicação analógica dos arts. 44, 45,
46, 47, 48 e 49 da Lei nº 1.079/1950 ao processamento no Senado Federal
de crime de responsabilidade contra Presidente da República.
lll.4. NÃO É POSSÍVEL A fORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL A
PARTIR DE CANDIDATURAS AVUlSAS (CAUTELAR INCIDENTAL " I")

58.
Em pedido cautelar incidental, apresentado na petição
64216, de 08.12.2015, o autor alega que a Câmara dos Deputados, de
maneira casuística, teria autorizado a formulação de candidaturas avulsas
para a Comissão Especial instaurada para examinar o pedido de
ímpenchment da Presidente da República. Assim, teria se criado uma
chapa em oposição à que estava em formação por indicação dos lideres
partidários. Tal chapa rewuria, basicrunente, integrantes de segmentos de
partidos políticos que não se sentiram contemplados pela indicação feita
por seu líder. A escolha entre tal chapa oposicionista e a que havia se
iniciado por indicação dos líderes teria sido levada à deliberação do
Plenário da Câmara, por voto secreto, sem que houvesse sequer o
quantitativo total de representantes em cada uma delas e que se pudesse,
assim, assegurar a proporcionalidade dos blocos parlamentares ou
partidos na composição final, conforme previsto no art. 19 da Lei nº
1.079/1950 e no art. 58,§ 12, da CF/1988.
59.
O Presidente da Câmara, por sua vez, defende que o art. 19
da Lei nº 1.079/1950 alude a "comissão especial eleita", para emissão de
parecer sobre o processo de ímpeachment, de maneira que, em exceção ao
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regime ordinário das comissões parlamentares, a referida comissão
deveria ter seus integrantes escolhidos pelo Plenário da Casa, e não por
mera indicação dos líderes dos blocos ou partidos respectivos.
60.
Há, em verdade, duas questões a serem equadonadas
aqui: (i) se o art. 19 da Lei n° 1.079/1950 está em vigor e qual o seu sentido
e alcance; e (ü) a legitimidade ou não de candidaturas avulsas. Para
solucionar .a controvérsia, convém lançar os olhos sobre as disposições
normativas relevantes, a saber, o art. 58, caput e§ 111, da Constihüção, o
referido art. 19 e as normas especificas do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Em síntese, tais normas preveem o seguinte:
a) CF/1988, art. 58, caput e§ 1º 15: delega a forma de constituição das
comissões ao regimento interno da casa legislativa e garante a
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares;
b) Lei n° 1.079/1950, art. 1916: prevê a constituição de uma "comissão
especial eleita"; e
c) Regimento Interno da Câmara dos Deputados: prevê que os
líderes designarão os representantes dos partidos e blocos parlamentares
nas comissões.
61.
É preciso algum esforço hermenêutica para conciliar essas
três proposições. Nesse sentido, há de se recorrer, como sempre,
primeiramente à Constituição de 1988. Como visto, o art. 58, caput, delega
a forma de constituição das comissões ao Regimento Tntemo da Casa
Legislativa e o § 1º garante a observância, tanto quanto possível, da
proporcionalidade dos partidos ou blocos na comissão. A delegação
15

CF/1988, art. 58: O Congresso Naóonal e suas Casas terão comissões pennanentes e

temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento
ou no ato de que resultar sua criação.§ 1• Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é
assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que partiópam da respectiva Casa.
16

Lei nD 1.079/1950, art. 19: Recebida a denúnóa, será lida no expediente da sessão
seguinte e despad1ada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a
respectiva proporção. representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma.
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do RI/CO. Ao contrário, aqtú, o RI/CD ocupa a função normativa central.
Desse modo, tanto quanto possível, as questões atinentes à formação da
Comissão Especial de impeachment devem ser solucionadas à luz do
Regimento Intemo, como garantia da própria legalidade.
62.
A partir dessa premissa é que se deve examinar o art. 19 da
Lei n° 1.079/1950, que prevê uma "comissão especial eleita" para emissão
de parecer no rito de impeachment na Câmara dos Deputados. Restam,
assim, duas interpretações possíveis acerca do preceito legal: (i) a
expressão "eleita", nele prevista, implica comissão aprovada por votação
do Plenário da Casa, destinada a validar ou não a indicação apresentada
pelos líderes partidários; ou, o que me parece mais adequado, (ii) "eleita"
significa apenas escolhida, de maneira que a formação da comissão de
impeacltment segue, por completo, o regramento padrão do RI/CD, que é
de designação dos membros das Comissões pelos líderes.
63.
Não há sentido na primeira interpretação. Não pode caber
ao Plenário da Casa Legislativa escolher os representantes dos partidos
ou blocos parlamentares. Tal mecanismo enfraqueceria, sobremaneira, a
autonomia partidária e a garantia constitucional de representação
proporcional dos partidos nas comissões. Logo, eleita deve significar
escolhida, que é, aliás, uma das acepções léxicas possíveis 17. Portanto, esta
é a interpretação que se entende correta e que se propõe seja adotada
daqw por diante. No entanto, para o processo de impeachment em
tramitação, admite-se a possibilidade de a Câmara dos Deputados seguir
interpretação diversa, realizando, assim, votação para aprovar a
Comissão Especial. Isto porque durante o impedimento do Presidente
Collor adotou-se esse entendimento, e os nomes indicados pelos líderes
17

No Novo Aurélio, 1999, "escolhida" é a primeira acepção de "eleita". Do mesmo
modo, na versão eletrônica do dicionário Houaiss, o primeiro sentido de eleito é: "1. que ou
o que foi objeto de escoJha, de preferência".
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foram ratificados pelo Plenário 18• Na época, cada
representautes de seu partido ou bloco e, em seguida, essa chapa única
foi aprovada pelo Plenário em votação simbólica 19• Desse modo, não se
considera1ia inválida, para o rito de impeachment em curso, a realização de
eleição pelo Plenário da Câmara, desde que limitada, tal como no caso
Collor, a confirmar ou não as mdicações feitas pelos líderes dos partidos
ou blocos, isto é, sem abertura para candidaturas ou chapas avulsas 20. Isso
pela razão já exposta de que devem ser preservados, na maior extensão
possível, os precedentes e os ritos já adotados nessa matéria.
64.
E, vale insistir, por qual razão não se considera legítima a
candidatura avulsa? Duas razões saltam aos olhos, uma textual e outra
lógica. A textual: o RIICD, com a autoridade da delegação recebida do art.
58 da Constituição, estatui, com clareza inequívoca, que a indicação dos
representantes partidários ou dos blocos parlamentares compete aos

JS

Chegou-se, inclusive, na época, a modificar o Regimento Interno da Câmara, de
forma a reproduzir, em seu art. 218, § 2•, a redação do art. 19 da Lei

n~

1.079/1950. (v.

Resolução n° 22{1992). Assim, também o Regimento Interno passou a prever a locução eleita
em referência à comissão especial destinada a proferir parecer sobre o processo de

impendtment. Foram mantidas, todavia, todas as demais regras regimentais acerca da
formação de comissões, que se pautam, como visto, pela designação dos nomes pelos líderes.
Daí porque entendeu-se, à época, que a referida comissão especial deveria ser composta por
parlamentares indicados pelos respectivos líderes partidários, havendo eleição ao final
apenas para ratificar tal composição.
19
20

V. Diário do Congresso National de 09.09.1992 (p. 20439- 20441).
Outra fragilidade desta primeira interpretação do art. 19 é que, caso se tratasse
efetivamente de eleição, haveria o risco de sucessivas deliberações do Plenário denegatórias
das indicações feitas pelos lideres, inviabilizando a formação da comissão.
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lideres (arts. 10, Vl~ 1,
Casa para escolha dos membros das comissões. Estabelece-se, inclusive,
que "o Deputado que se desvincular de sua bancada perde automaticamente o
direito à vaga que ocupava" (art. 22, parágrafo único).
65.
A segrmda razão é simplesmente lógica: se, por força do
12
art. 58,§ 1 da Constituição, a representação proporcional é do partido ou
blo.co parlamentar, os nomes do partido não podem ser escolhidos
heteronomamente, de fora para dentro, em violação ao princípio
constitucional da autonomia partidária (CF/1988, art. 17, § F). Isso, é
claro, desfiguraria a proporcionalidade. De acordo com as normas
regimentais, as comissões devem ser compreendidas como órgãos
formados por partidos ou blocos parlamentares, sendo a estes que se
assegura, tanto quanto possível, o direito de participação proporcional à
representação no Plenário da Casa. Há, portanto, direito subjetivo dos
partidos ou blocos de serem contemplados nas com..issões, na proporção
que ocupem no Plenário. Não há, contudo, diJ:eito subjetivo, de índole
constitucional nem regimental, dos Deputados a concorrerem
individualmente às comissões. Estes têm, na verdade, sua atuação
limitada pela Constituição e, sobretudo, pelo próprio Rl/CD, que os
21

Art. 10. O Líder. além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes

prerrogativas: {... J Vl- it1dicar i! Mesa os membros da bancada para compor as Comissões. e.
a qualqner tempo. substituí-los.
22

Art. 26. A d istribuição das

va~s

nas Comissões Permanentes entre os Partidos e

Blocos Parlamentares será organizada pela Mesa logo após a fixação da respectiva
composição numérica e mantida durante toda a legislatura
23

Art. 28. Definida, na 11 (p rimeira) sessão legislativa de cada legislatura, a
representação numérica dos Partidos e Blocos Parlamentares nas Comissões, os Líderes
comUIJicatiio à Presidência. no prazo de 5 (cinco\ sessões. os nomes dos membros das
respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as integrarão; esse prazo contar-se-á,
nas demais sessões legislativas, do dia de início dessas.

24

Art. 33 [...] § 1° As Comissões Temporárias compor-se-ão do número de membros

que for previsto no ato ou requerimento de sua constituição,

desi~nados

pelo Presidente por

indicacão dos Líderes, ou independentemente desta se, no prazo de quarenta e oito horas
após criar-se a Comissão, não se fizer a escolha.
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impede de pretenderem instituir uma votação no Plenário da Casa, para
candidatarem-se, de maneira individualizada e independente do partido,
às comissões.

(

66.
Isso não significa, porém, que a formação das comissões
deva ser medida autolitária dos líderes partidários. Pode haver, por certo,
disputa dentro do partido, e pode até ser saudável que se façam eleições
internas. Mas, evidentemente, não se pode admitir que o Plenário escolha
quais integrantes dos partidos irão compor a Comissão Especial, já que
isso implicada que os representantes de uma agremiação fossem
escolhidos por seus adversários ou concorrentes, e não pelas suas
próprias lideranças, de acordo com as normas partidárias internas. Tal
escolha pelo Plenário seria, portanto, contrária às claras regras do RI/CD,
editadas em conformidade com o art. 58, caput e §111, da CF.
67.
Essas conclusões bastam para deferir a cautelar incidental
"i" da ADPF, determinando que o art. 19 da Lei n 2 1.079/1950,
interpretado sistematicamente com o RI/CD e à luz da CF/1988, não
possibilita candidaturas avulsas em evenhlal eleição para a formação da
Comissão Especial.
68.
A título de esclarecimento, reitero que, em verdade, a
interpretação mais adequada do citado art. 19 da Lei nll 1.079/1950 à luz
da Constituição sequer envolveria a realização de votação pelo Plenário
da Câmara dos Deputados para a composição da Comissão Especial. A
Comissão seria simplesmente designada pelos lideres dos partidos ou
blocos partidários. Essa interpretação afasta o risco de sucessivas
deliberações do Plenário denegatórias das indicações feitas pelos lideres.
Evitam-se, assim, tentativas de se inviabilizar a formação da Comissão
Especial. Apesar disso, como se reconhece que, em 1992, a Câmara dos
Deputados adotou a interpretação de que haveria uma votação no
Plenário para ratificação dos nomes indicados pelos líderes, vota-se por
manter, para o rito de irnpeachment em curso, a realização de eleição pela
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dos partidos ou blocos, sem admissão de candidaturas avulsas.
IIJ.S. A ELEIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA C OMISSÃO ESPECIAL DEVE SE
DAR POR VOTO ABERTO (CAUTELAR INCIDENTAL "TI")

69.
Na segt.mda medida cautelar incidental apresentada, o
autor também requereu provimento lirrúnar para garantir que a eleição
da Comissão Especial do ímpeachment seja feita por meio do voto aberto
do Plenário da Câmara dos Deputados. Acolho o pedido. No processo de
impeachment do Presidente da República, todas as votações e deliberações
devem ser abertas.
70.
A publicidade dos atos do Poder Legislativo decorre de
forma imediata (i) do principio democrático (CF/1988, art. 1º, caput), (ü)
do sistema representativo (CF/1988, art. 12, parágrafo único), (iü) do
regime republicano (CF/1988, art. 111, cnput), e (iv) do principio da
publicidade (CF/1988, art 37, caput). A regra geral que se extrai desses
princípios é a de que as votações no âmbito das Casas Legislativas devem
se dar por meio de voto ostensivo, de modo a permitir maior
transparência e controle dos representantes eleitos pelos titulares da
soberania (nccountabilih;) . Praticamente toda deliberação ou votação do
Congresso deve ser realizada sob as vistas da sociedade.
71.
Devo dizer que não considero que o escrutínio secreto
encontra-se proscrito pela ordem constitucional25. Tampouco entendo que
a Constituição Federal tenha definido de forma taxativa as hipóteses de
25

Atualmente, a Constinúção de 1988 possui 3 previsões de voto secreto em
deliberações do Congresso Nacional: a competência do Senado para aprovar (i) a indicação
de magistrados, ministros do TCU, Governador de Território, Presidente e diretores do
BACEN e PGR (art. 52, 01), (ü) a escolha de chefes de missão diplomática em caráter
permanente (art. 52, IV), e (ili) a exonecração do PGR antes do término de seu mandato (art.
52, XI). 7. O texto constitucional inclui, ainda, outras 4 hipóteses de escrutínio sigiloso em
deliberações fora das Casas Legislativas, nos arts. 98,

rr, 119, I, 120, § 1°, I. e 130-A, § 3°.
34
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absolutamente excepcional em uma demoa·acia representativa, que
pressupõe que os representantes eleitos prestem contas aos eleitores de
seus votos e ações.
72.
Feitas tais observações prelim.inares, parece-me claro que
no processo de impeachment não há lugar para voto secreto. E isso por
quatro ftmdamentos.
73.
Em primeiro lugar, a exigência de votação ostensiva no
caso decorre do conjunto normativo aplicável ao processo por a ·ime de
responsabilidade. Ao disciplinar o processamento do impeachment, a
Constituição de 1988 não estabeleceu nenhuma hipótese de votação
secreta. Do mesmo modo, a Lei n 11 1.079/1950, embora tenha previsto em
seu art. 19 a existência de uma "comissão especial eleita", não instituiu
escrutínio sigiloso nesta situação. Finalmente, o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados dispôs expressamente sobre as comissões no art.
33, mas tampouco trouxe previsão de eleição secreta para sua formação. E
mais: seu art. 188 elenca os casos de votação por escrutínio secreto, sem

26

É, porém, possível extrair da Constituição algumas balizas e diretrizes para a
instituição do voto secreto. Em primeiro lugar, a mencionada excepcionalidade das hipóteses
de escrutinio sigiloso. Em segundo lugar, a restrição do voto sob sigilo aos casos de exercício
de nmção eleitoral (i.e., de promover a eleição de dirigentes, integrantes ou membros de
outros órgãos e poderes), quando seja necessário garantir a independência do congressista,
permitindo-lhe manifestar de forma autônoma suas preferências, sem influências indevidas.
Esta diretriz encontra-se implícita na Carta de 1988. Veja-se, nesse sentido, que todas as
votações secretas atualmente disciplinadas na Constituição dizem respeito ao exerócio de
função eleitoral. Daí que, em principio, o escrutínio sigiloso somente pode ter lugar nessas
hipóteses. Porém, isso, é claro, não significa que o sigilo se justifique em todos os casos de
eleições no Congresso. No impenchmenl, por exemplo, o escrutinio secreto não se coaduna
com a gravidade institucional do processo e a especial incidência dos princípios democrático
e republicano.
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não é admissível que o Presidente da Câmara dos Deputados possa, por
dedsão unipessoal e discricionária, estender hipótese inespecífica de
votação secreta prevista no RI/CD, por analogia, à eleição para a
Comissão Especial de impeachment.
74.
Em segundo lugar, o sigilo do escrutínio é incompatível
com a nah ueza e a gravidade do processo por crime de responsabilidade.
O processo de ímpeachment tem n atureza político-administrativa,
constituindo ferramenta de preservação da legitimidade da representação
populru·. Contudo, a responsabilização do Presidente nesse caso não se dá
por uma decisão dos eleitores, mas dos parlamentares eleitos. Em outxas
palavras, o Presidente pode ser afastado e perder o mandato conquistado
nas urnas por decisão não daqueles que os elegeram, mas dos
congressistas. Em processo de tamanha magnitude institucional, é preciso
garantir o maior grau de transparência e publicidade possível A
exigência de votação ostensiva toma-se ainda mais evidente ao se ter em
conta que a mera aceitação da denúncia contra o ocupante do mais
elevado cargo da Nação já instaura no pais um clima de instabilidade
política, econômica e social.
75.
Em terceiro lugar, o processo de impeachment se sujeita à
incidência direta e com especial vigor dos princípios democrático,
27

Há, é certo, uma previsão de votação secreta "nas demais eleições" no inciso Ill do
art. 188 do RICD, que dispõe que: "A votação por escrutfnio secreto far-se-fl (... ) nos seguintes

casos: li1 - para eleição do Presidente e demais membros da Mesa Diretorn, do Presidente e VicePresidentes de Comissões Pem1anentes e Temporárias, dos membros da Cl!mnm que irão compor a
Comissifo Representativa do Congresso Nncionnl e dos 2 (dois) cidadãos que irão integrar o Conselho

rln RepiÍIJlíca e nas dema is eleições". Porém, Wlla menção genérica que pemuta voto sigiloso

em toda e qualquer eleição é patentemente inconstitucional. Como se afirmou, a votação
aberta é a regra geral que decorre dos principias democrático, representativo, republicano e
da publicidade. Por isso, o escrutínio sigiloso, que afasta esta regra, somente pode ter lugar
em hipóteses excepcionais e especificamente previstas.
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referidos princípios, conferindo aos representados ferramentas para que
possam exercer o controle social sobre todas as etapas deste
proceclimento e examinar a ahtação de seus representantes. Na realidade
social brasileira, de grave crise de representatividade e desconfiança dos
eleitores em relação aos governantes, a exigência de publicização das
votações adquire um destaque ainda maior. Como já afirmei, o Brasil é
um País no qual o imaginário social supõe que por trás de cada porta
fechada são conduzidas tenebrosas transações e - acrescento - que cada
votação secreta está a encobrir barganhas e acordos pouco republicanos.
Portanto, em um processo de tamanha seriedade como o do impeachment,
não é possível invocar como justificativa para o voto secreto a
necessidade de garantir a liberdade e independência dos congressistas,
afastando a possibilidade de ingerências indevidas (por exemplo, de
lideranças partidárias, dos pares ou de outras autoridades). Se a votação
secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões, ao mesmo
tempo, ela enfraquece a possibilidade de controle popular sobre os
representantes, o que vai na contramão das exigências dos princípios
democrático, representativo e republicano. Daí porque não se pode
admitir o escrutínio sigiloso em processo desta natureza.
76.
Em quarto e último lugar, trata-se da mesma forma de
votação que foi adotada para a composição da Comissão Especial no
processo de impenchment de Collor. Na ocasião, a d1apa única formada
por indicação dos líderes foi eleita em votação aberta (simbólica) do
Plenário da Câmara dos Deputados28• A manutenção do mesmo rito
28

Diário do Congresso Nacional de 09.09.1992 (p. 20441): Eleição da Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade contra o Senhor
Presidente da República, oferecida pelos Senhores Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo
Lavenere Machado.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito ao Sr. Secretário designado que proceda à
leitura dos nomes que compõem a chapa única indicada pelos Srs. Uderes dos Partidos.
(É lido pelo Sr. Secretário o seguinte:) H

O SR. PRESIDENTE (fusen Pinheiro) - Em votação a nominata, cuja Jeihtra acaba de se
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seguido em 1992 contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade
do procedimento, evitando casuísmos indesejados e manipulações das
regras do jogo ao sabor das lideranças politicas de ocasião.

MÉRITO - PONTOS DE CONVERGÊNCIA COM O
RELATOR ORIGINÁRIO
IV.

lV.l. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HlPÓTESES
DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
D EPUTADOS (CAUTELAR "K" DA INICIAL)

77.
O requerente pede que seja dada interpretação conforme a
Constituição ao art. 19 da Lei nº 1.079/1950, com efeitos ex tunc, para fixar
a interpretação segundo a qual o Presidente da Câmara dos Deputados
apenas pode praticar o ato de recebimento da acusação contra a
Presidente da República se não incidir em qualquer das hipóteses de
impedimento ou suspeição. Afirma que o atual Presidente da Câmara dos
Deputados é alvo de representação pelo cometimento de infração no
âmbito da Comissão de Ética, cuja instauraçã.o depende de decisão
colegjada da qual participal'iam Deputados integrantes do partido da
Presidente. Essa situação representaria um contexto de suspeição, capaz
de inabilitar o Presidente da Câmara dos Deputados para tomar a decisão
de receber o processo de impenchment.
78.
Embora o art. 38 da Lei n 2 1.079/1950 reconheça a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal ao processo e julgamento do
Presidente da República por crime de responsabilidade, somente estarão
impedidos de ftmcionar nesse processo os parlamentares que se
encontram nas situações previstas no art. 36 da mesma lei, não se
aplicando subsidiariamente as hipóteses de impedimento e suspeição
realizar.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam coo10 se enconh·am. (Pausa.) Aprovada por
\Ulanimidade. (Palmas.)
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previstas no CPP. E isso por três razões. Em primeiro lugar, é incabível a
equiparação entre magistrados, dos quais se deve exigir plena
imparcialidade, e parlamentares, que devem exercer suas funções com
base em suas convicções político-partidárias e pessoais e buscar realizar a
vontade dos representados. Em segundo lugar, a aplicação subsidiária
pressupõe ausência de previsão normativa na lei, o que não ocorre em
relação à Lei nº 1.079/1950, que estabelece os casos de impedimento no
art. 36- .Pm .fim, embora a Lei de Crimes de Responsabilidade não
estabeleça hipóteses de suspeição, não há que se falar em lacuna legal. É
compreensível que o legislador tenha fixado, apenas e excepcionalmente,
casos de impedimento, dado o fato de que o processo de impeachment
ocorre no âmbito do Legislativo, onde divergências, embates e acusações
ganham lugar cotidianamente.
79.
A propósito, na ocasião do processo por crime de
responsabilidade do Presidente Fernando Collor, durante a tramitação no
Senado, foram suscitados o impedimento e a suspeição de 28 Senadores.
A questão chegou ao STF por meio de Mandado de Segurança impetrado
pelo próprio ex-Presidente (MS 21.623, Rei. Min. Carlos Velloso, j. em
17.12.1992). Esta Corte entendeu, no entanto, que, embora o processo de
impencfnnent seja de natureza político-criminal, os parlamentares que dele
participam não se submetem às rígidas regras de impedimento e
suspeição a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário. Estão eles
submetidos a regras jurídicas próprias, fixadas em lei especial, qual seja, a
Lei nº 1.079/195029•
29

Confira-se em destaque na ementa: "VI. - Impectimento e suspeição de Senadores:
inocorrência. O Senado, posto investido da função de julgar o Presidente da Republica, não
se transforma, às inteiras, num tribunal judiciário submetido às rígidas regras a que estão
sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado é um órgão político. Quando a
Câmara Legislativa - o Senado Federal - se investe de "função juclicialiforme", a fim de
processar e julgar a acusação, ela se submete, é certo, a regras jurídicas, regras, entretanto,
próprias, que o legisl.:tdor previamente fixou e que compõem o processo político-penal.
Regras de impedimento: artigo 36 da Lei nQ1.079, de 1.950. Impossibilidade de aplicação
subsidiária, no ponto, dos motivos de impedimento e suspeição do Cod. de Processo Penal,
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80.
Portanto, manifesto-me pelo indeferimento do pedido de
medida cautelar deduzido no item "k" da petição inicial.
IV.2. NÃO HÁ DffiEITO A DEFESA PRÉVIA {CAUTELAR "A")

81.
Já no pedido cautelar "a'', o autor postula "seja realizada
interpretação. conforme à Constituição do art. 19 da Lei nQ1.079/50, para se
fixar, com efeito ex hmc - abrangendo os processos em andamento -, a
interpretação segundo a qual o recebimento da denúncia reje.,-ido no dispositivo
legal deve ser precedido de audiência prévia do acusado, no prazo de quinze dias".
Fundamenta sua pretensão no princípio constitucional da ampla defesa, e
no artigo 8Q do Pacto de São José da Costa Rica, que, na esteira da
jurisprudência da Corte Interamericana, estenderia ao processo de
impeachment as garantias próprias dos processos criminais.
82.
Embora não seja estranho ao ordenamento jurídico
nacional que a processos desta natureza se apliquem garantias próprias
dos procedimentos a·iminais, improcede o pedido de observância de
defesa prévia nos procedimentos que se desenvolvem perante a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal, também por h·ês razões diversas. Em
primeiro lugar, no direito brasileiro, a apresentação de defesa piévia não
é uma exigência do prindpio constitucional da ampla defesa. A oitiva do
acusado pieviamente à instauração da instância não configma regia, mas
exceção que deve se encontrar expressamente prevista em lei para casos
específicos. No caso dos autos, a Lei nº 1.079/1950 não traz qualquer
previsão de oferecimento de defesa prévia no rito especial do processo e
julgamento dos crimes de responsabilidade do Presidente da República.
83.

Em seg-t.mdo lugar, a cláusula constitucional do devido

art. 252. Interpretação do artigo 36 em consonância com o artigo 63, ambos da lei 1.079/1950.
Impossibilidade de emprestar-se interpretação extensiva ou compreensiva ao art. 36, para
fazer compreendido, nas suas alíneas 'a' e 'b', o alegado impedimento dos Senadores. Vil. Mandado de Segurança indeferido." (NIS 21.623, ReL Min. Carlos Velloso, j. em 17.12.1992)
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processo legal não impede que a plimeira oportunidade de apresentação
de defesa no processo penal comum se dê após o recebimento da
denúncia. No processo penal comum, especialmente após da reforma de
2008, a primeiTa oportunidade para o acusado apresentar defesa se sih1a
após a instauração da instância, ou seja, posteriormente ao recebimento
da denúncia, o que significa que o acusado só se defenderá quando já
admitida acusação. No caso dos autos, mtúto embora não se assegure
defesa previamente ao ato do Presidente da Câmara dos Deputados que
inicia o rito naquela Casa, colocam-se à disposição do acusado inúnteras
oportunidades de marúfestação em ampla instrução processual. Além
disso, no caso Collor não houve oferecimento de defesa prévia, e, ainda
assim, esta Suprema Corte chancelou o procedimento, taJ como previsto
pela Lei n 11 1.079/1950, tanto na fase que se dá perante a Câmara dos
Deputados, quanto na que se desenvolve perante o Senado Federal.
84.
Em terceiro lu~ar. a ausência de defesa prévia não
descumpre os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em
tema de direito de defesa. Os julgados da Corte Interamericana de
Direitos Humanos trazidos à colação30 não cuidam da apresentação de
defesa prévia, mas, tão-somente, da extensão de garantias próprias dos
procedimentos criminais a processos de impencilment. Porém, o rito do
processo de impenchment estabelecido na Lei n~:> 1.079/1950 já observa tais
garantias próprias do processo criminal Portanto, manifesto-me pelo
indeferimento do pedido de meclida cautelar deduzido no item "a" da
petição inicial.
I V.3. A PROPORCIONALIDADE NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO E SPECIAL
PODE SER AFERIDA EM RELAÇÃO A BLOCOS PARlAMENTARES (CAUTELAR

"D")

85.
30

O pedido cautelar "d", por sua vez, trata da formação da
Corte lnteramericana de Direitos Humanos, Caso Tribunal Constitucional vs. Peru,

sentença de 24 de setembro de 1999; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, sentença de 2
de fevereiro de 2001.
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Comissão Especial na Câmara dos Deputados. O autor defende,
basicamente, que, por força do art. 19 da Lei n° 1.079/1950, a referida
Comissão deveria ser composta por representantes dos partidos politicos,
indicados por seus respectivos líderes, assegurada a observância da
proporção de cada agremiação no Plenário da Câmara. Não seria possível
a indicação dos integrantes da Comissão por lideranças de blocos
parlamentares, tampouco do cálculo da proporcionalidade a ser mantida
com base nesses blocos.
86.
O art. 19 da Lei n 11 1.079/1950, no ponto em que exige
proporcionalidade na Comissão Especial da Câmara dos Deputados com
base na participação dos paTtidos políticos, sem mencionar os blocos
parlamentares, foi superado pelo regime constitucional de 1988. Como
bem apontou o Procurador-Geral da República, a Constituição de 1988
disciplinou as eleições de comissões parlamentares de maneira distinta da
Constituição de 1946, que vigorava à época em que editada a Lei n 11
1.079/1950. Enquanto a CF/1946 previa que as Comissões, da Câmara ou
do Senado, deveriam observar "tanto quanto a possível, a representação
proporcional dos Partidos nacionais que participem da respectiva
Câmara" [aqui utilizada com sentido de Casa Parlamentar} (art. 40,
parágrafo único), a Consti.tuição atual estabelece garantia de observância,
também tanto quanto possível, da "representação proporcional dos
partidos ou blocos parlamentares que participem da respectiva Casa" (art. 58,
§ 1°). Ou seja, o art. 19 da Lei n° 1.079/1950 apenas reproduziu, no ponto
em que questionado, regra da Constituição de 1946 acerca da
representatividade por partido, que não foi, todavia, replicada pela Carta
de 1988.
87.
Com a mudança promovida pelo constihrinte de 1988, o
texto constitucional passou a prever expressamente: (i) a possibilidade de
opta1· por assegurar a representatividade por bloco (art. 58, § 12) e (ü) a
possibilidade de o Regimento Interno da Câmara legislar sobre o tema
(art. 58, caput). Essa opção foi feita e vem sendo aplicada reiteradamente
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pela Câmara dos Deputados na formação de suas diversas Comissões e,
inclusive, foi seguida no processo de impeachment do ex-Presidente
Fernando Collor de Mello. Conclui-se, dessa forma, pela improcedência
do pedido cautelar. A interpretação do preceito à luz da Constituição de
1988 aponta para entendimento oposto, isto é, pela possibilidade de se
calcular a proporcionalidade na Comissão a partir dos blocos
parlamentares.
IV.4. SENADORES

NÃO

PREOSAM

SE

APARTAR

DA

FUNÇÃO

ACUSATÓRIA (CAUTELAR "]'')

88.
O requerente pede, ainda, "seja realizada interpretação
conforme dos artigos 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dn Lei nu 1.079/50, para se fixar a
interpretação segundo a qual os Senadores só devem realizar diligências ou a
produção de provas de modo residual e complementar às partes, sem assumir,
para si, a função acusatória". Argumenta também que, instaurado o
pl·ocesso pelo Senado Federal, caberá aos Senadores a função de "juízes
da causa", de modo que não se mostra compatível com a impardalidade
derivada dos princípios do devido processo legal e do juiz natural a
postura acusató1ia dessas autoridades.
89.
Não acolho o pedido formulado. Mais uma vez, há três
fundamentos para tanto. Em primeiro lugar. o procedimento previsto na
Lei n 11 1.079/1950 quanto ao papel do Senado na apuração de crimes de
responsabilidade passou por significativa releitura com o advento da
CF/1988. Atualmente, o Senado pode e deve adotar as providências
necessárias à apuração da denúncia de crime de responsabilidade, por ser
essa uma de suas missões constitucionais.
90.
Em segundo lugar. a apuração de crime de
responsabilidade, apto a ensejar impedimento do Presidente da
República (ou seja, do ocupante do mais importante cargo eletivo direto
do País), se situa na camada mais relevante do interesse público. Não
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faria sentido que se deixasse a persecução
exclusivamente nas mãos do denunciante, o qual, por vezes, poderia não
ter condições adequadas para promover os atos necessários à acusação,
ou poderia ser facilmente desestimulado a prossegtúr em virtude de
eventuais pressões ou circunstâncias externas. O Senado, como uma das
instituições de maior proeminência da República, tem o dever
constitucional de conduzir o processo de irrrpenchment de forma a buscar o
esclarecimento e. a verdade dos fatos, sempre visando ao interesse
público.
91.
Por fim, é necessário notar que o processo de apuração de
crimes de responsabilidade, embora judicialiforme, não é um processo
judicial. Trata-se de processo cujo rito busca assegurar a ampla defesa e o
contraditório do acusado, mas que, por outro lado, possui marcante
conotação política. É equivocada a pretensão de transportar,
acriticamente, garantias inerentes a processos criminais comuns para a
esfera política dos crimes de responsabilidade, o que ensejaria tratamento
idêntico a sihtações bastante diversas.
92.
Portanto, o procedimento acusatório estabelecido na Lei n 2
1.079/1950, parciahnente recepcionado pela CF/1988, não impede que o
Senado adote as medidas necessárias à apuração de crimes de
responsabilidade, inclusive no que conceme à produção de provas,
função que pode ser desempenb.ada de forma livre e independente. Tal
procedimento - que foi indicado por esta Corte e estabelecido pelo
Senado na ocasião do impeachment do Presidente Fernando Collor de
Mello - está adequado ao ordenamento constitucional vigente no que
concerne às garantias do processo acusatório judicialiforme.
93.
Logo, acompanho o Min. Edson Fachln, relator originário
deste processo, em sua conclusão pelo indeferimento do pedido
formulado na petição inicial, mas por fundamentos diversos.
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IV.S. É

POSSÍVEL A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS REGIMENTOS

INTERNOS DA CÂ!\.1ARA E DO SENADO (CAUTELAR "B")

94.
No presente pedido cautelar, os impetrantes postulam a
declaração de ilegitinúdade constitucional (não recepção) dos termos
"regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal"
inscritos no art. 38 da Lei n° 1.079/195031 • Em síntese, alegam que a
aplicação subsidiária dos Regimentos Internos das Casas Legislativas
viola a reserva de lei especial às normas de processo e julgamento do
impeachment, conferida pelo art. 85, parágraio úrúco, da Constituição.
Sustentam ainda que somente lei em sentido estrito pode estabelecer
normas sobre o processo de impenchment, o que vedaria aos Regimentos
Internos disciplinarem a matéria, mesmo que de forma subsidiária.
95.
Não vislumbro plausibilidade jurídica no pedido.
Diferentemente do alegado pelos requerentes, a Constituição de 1988 não
"criou" reserva de lei especial para as normas de processo e julgamento
do impeachment, supostamente inexistente em regimes anteriores, mas
apenas reproduziu os mesmos termos já contidos na CF/1946. Essa
constatação é relevante, pois demonstra que o legislador, ao interpretar o
art. 89, parágrafo {mico, entendeu que a disciplina do rito em lei
específica não exige que todos os aspectos relacionados ao procedimento
devem estar necessariamente dispostos em lei formal, sendo possível
conferir um espaço de ah1ação próprio para os Regimentos das Casas
Legislativas.
Mantida a redação do dispositivo, o mesmo entendimento
96.
se impõe no regime constitucional de 1988. Esse espaço de atuação dos
31

Art. 38. No processo e julgamento do Presidente da República e dos Ministros de

Estado, serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os
regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como o Código de
Processo Penal.

45
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-2/2001 de 2410812001 , que Instituí a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. ICP-Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portaVautenlicacao/ sob o número 10209786.

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão - Página 191 de 403

ADPF 378 MC I DF
Regimentos Internos das Casas Legislativas facultado pelo art. 38 da Lei
n 11 1.079/1990 refere-se aos aspectos do procedimento de impeachment
diretamente relacionados ao ftmdonamento interno das Casas
Legislativas e seus órgãos.
97.
Corroborando esse entendimento, no processo de
impedimento do Presidente Collor, a Câmara dos Deputados aplicou
diversas normas regimentais para orientar o andamento dos trabalhos
dentro da Comissão Especial referida pelo art. 19 da Lei n° 1.079/1950,
como foi o caso das atribuições do Presidente da comissão para dirigir as
retmiões (art. 41), da possibilidade de pedido de vista regimental por
membros da comissão, pelo prazo de duas sessões (art. 41, XI c/c art. 57,
XVI) e da permissão aos integrantes da Comissão de apresentação de
questões de ordem ao Presidente (art. 57, XXI). Caso se entenda pela
impossibilidade de aplicação subsidiária do Regimento Interno das Casas
Legislativas, os trabalhos realizados dentro da Comissão Especial
ficariam inviabilizados, na medida em que não haveria qualquer
parâmetro normativo para .indicar a resolução de incidentes e guiar o
procedimento interno dentro da Comissão.
98.
Portanto, a aplicação subsidiária do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do
impenchment não viola a reserva de lei especial imposta pelo art. 85,
parágrafo único, da Constituição, desde que as normas regimentais sejam
compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes,
limitando-se a disciplinar questões interna corporis.
IV.6. A DEFESA TEM DillEITO DE SE MANIFESTAR APÓS

A ACUSAÇÃO

(CAUTELAR "E")

99.
O autor postula, ainda, que seja garantido ao acusado o
direito de falar após a acusação. No caso Collor, o Supremo Tribunal
Federal fixou, por meio de decisão administrativa subscrita pelo Senado
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Federal, as regras procedimentais do impenchment. Ao
interpretação conforme à Lei n 2 1.079/1950, adotando, subsidiariamente,
as normas do Código de Processo Penal. A existência de deliberação do
STF a respeito do procedimento a ser adotado no processo por crime de
responsabilidade recomenda postura minimalista da Corte, reajustando
as regras procedimentais apenas excepcionalmente.
.I?ois bem, mantendo a mesma lógica adotada pela decisão
administrativa da Corte, não vejo como não acatar o pedido. A
preocupação da requerente, nesse ponto específ:i.co, decorre do fato de
que os dispositivos em questão (arts. 18, 22, § 12, 27, 28 e 29, todos da Lei
nº 1.079/1950) tratam da inquirição de testemunhas e dos debates entre
acusação e defesa no curso do procedimento. A falta de comando
específ:i.co a estabelecer a ordem de realização desses atos caracterizaria,
ao ver do autor, violação à ampla defesa.
100.

101.

A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de

que deve ser observado o devido processo legal no processo de
impenchment, observadas as disposições específicas insaitas na
Constituição, na lei de regência e na própria natureza do pwcesso (MS
21.623, Rel. Min. Carlos Velloso, e MS 21.564, Rel. p/ acórdão Min. Carlos
Velloso).
Diante do exposto, considerando que a defesa, de um
modo geral, "fala por último" e que essa circunstância robustece a
garantia constitucional da ampla defesa, dou interpretação conforme aos
arts. 18, 22, § 12, 27, 28 e 29 da Lei n 2 1.079/1950 para garantir à defesa o
direito de se manifestar após a acusação.
102.

IV.7. 0 fNTERROGATÓRlO DEVE SER O ATO FINAL DA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA (CAUTELAR "F")

103.

O rito do processo e julgamento, elaborado pelo próprio
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STF, em seus itens
instaurado no Senado Federal o processo de impeachment, deve ser
realizado o interrogatório do Presidente da República. A deliberação
administrativa, no ponto especifico, levou em consideração o fato de que,
à época (08.10.1992), o Código de Processo Penal estabelecia o
interrogatório do acusado logo no início da instrução (em seguida à
citação32).
104.
Contudo, não há como negar que o Código de Processo
Penal sofreu expressiva alteração nessa matéria, tendo em vista que a Lei
n 2 11.719/2008 modificou o art. 400 do Código de Processo Penal33,
transformando o interrogatório do acusado em ato final da instrução.
Ainda, em que pese o art. 7° da Lei n° 8.038/1990, o Plenário do STF
passou a considerar que a nova sistemática deve ser aplicada
subsidiariamente às ações penais originárias em tramitação nesta Corte,
por entender que a referida alteração legislativa propicia maior eficácia à
defesa. Confira-se, nesse sentido, a AP 528-AgR, Re1. Mi11. Ricardo
Lewandowski, j. em 24.03.2011.
105.
Nessas condições, penso que idêntica solução deve ser
adotada para o processo de impedimento. O interrogatório do acusado,
instrumento de autodefesa que densifica as garantias do contraditó1io e
da ampla defesa, deve ser o último ato de insh·ução do processo. Diante
do exposto, dou interpretação conforme aos arts. 28 e 29 da Lei n°
1.079/1950 para que o interrogatório do acusado (item 11 da deliberação

32

Art. 394. O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, designará dia e hora para o

interrogatório, ordenando a citação do réu e a notificação do Ministério Público e, se for
caso, do querelante ou do assistente.
33

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo

de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das
testemunhas arroladas pela amsação e pela defesa, nesta ordem, ressalva do o disposto no
art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
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V. CONCLUSÃO

106.
Por tudo isso, a fim de promover segtuança jurídica na
tramitação do processo de impeachment, voto pela conversão do
julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, com
concessão parcial dos pedidos formulados pelo autor, nos seguintes
termos:
a. Concessão integral em relação aos itens "j" (direito do acusado de
falar após a acusação - equivalente à cautelar "e"), "k" (interrogatório
como ato final da instrução- equivalente à cautelar "f") e "n'' (papéis da
Câmru:a e do Senado - cautelar "i") do pedido final e às cau telares
incidentais I (proibição de candidaturas avulsas para a Comissão Especial
da Câmara) e II (votação aberta para eleição da comissão) da petição
64216/2015.
b. Concessão parcial em relação aos itens "g" (não aplicação
subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado - cautelar
"b"), "h" (manutenção do rito da Lei n 11 1.079/1950 para o processo na
Câmara- cautelar "c"), "l" e "m" (rito do processo no Senado- cautelares
"g" e "h").
c. Denegação em relação aos itens "f" (defe.sa prévia- cautelar "a"),
"i" (proporcionalidade da Comissão Especial em relação a partidos cautelar "d"), "o" (Senadores devem se apartar da nmção acusatória cautelar "j") e "p" (impedimento e suspeição do Presidente da Câmara cautelar "k").
107.
Adotado o presente voto como condutor da deliberação
plenária majoritária, tem-se como dispositivo do acórdão proferido pela
Corte o seguinte: "Ação de descumprimento de preceito hmdamental
conhecida e julgada parcialmente procedente, para:
34

Deliberação publicada como ato do Senado Federal no DO de 08.10.1992
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• Por unanimidade, denegar o pedido "f"
"a"), de modo a afirmar que não há direito a defesa prévia ao ato de
recebimento pelo Presidente da Câmara dos Deputados previsto no art.
19 da Lei nQ 1.059/1970;
• Por maioria, deferir em parte o pedido "g' (equivalente à cautelar
"b"), estabelecendo, em interpretação conforme a Constituição do art. 38
da Lei n 11 1.079/1950, que é possível a aplicação subsidiária dos
Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao processo de impeachment,
desde que sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais
pertinentes e limitem-se a tratar de matéria interna corporis;
• Por maioria, deferir em parte o pedido "h" (equivalente à cautelar
"c"), para: 1. declarar recepcionados pela CF/1988 os arts. 19, 20 e 21 da
Lei n 2 1.079/1950, interpretados conforme a Constituição, para que se
entenda que as diligências e atividades ali previstas não se destinam a
provar a (im)procedência da acusação, mas apenas a esclarecer a
denúncia, e 2. declarar não recepcionados pela CF/1988 os arts. 22, caput,
2ª parte (que se inicia com a expressão "No caso contrário... "), e§§ 12, 22,
3° e 4°, da Lei nll 1.079/1950, que determinam dilação probatória e uma
segunda deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto
que caberia a tal casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação;
• Por unanimidade, denegar o pedido " i" (eqt.úvalente à cautelar
'' d"), por reconhecer que a proporcionalidade na formação da Comissão
Especial pode ser aferida em Telação aos partidos e blocos parlamentares;
• Por maioria, deferir integralmente o pedido "j" (eqtúvalente à
cautelar "e"), para estabelecer que a defesa tem o direito de se manifestar
após a acusação;
• Por unanimidade, deferir integralmente o pedido "k" (equivalente
à cautelar "f"), para estabelecer que o interrogatório deve ser o ato final
da instrução probatória;
• Por maioria, deferir em parte o pedido "1" (eqtúvalente à cautelar
"g"), para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lei n 2
1.079/1950, a fim de declarar que, com o advento da CF/1988, o
recebimento da denúncia no processo de impenchment ocorre apenas após
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a decisão do PlenáJ:io do Senado Federal, em votação nominal tomada por
maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros;
• Por maioria, deferir em parte o pedido "m" (equivalente à cautelar
"h"), para declarar constitucionalmente legitima a aplicação analógica
dos arts. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 da Lei n 2 1.079/1950 os quais determinam o
rito do processo de impeachment contra Ministros do STF e PGR ao
processamento no Senado Federal de crime de responsabilidade contra
Presidente da República, denegando-se o pedido de aplicação do quórum
de 2/3 do Plenário do Senado para confirmar a instauração do processo;
• Por maioria, deferir integralmente o pedido "n'' (equivalente à
cautelar "i"), para declarar que não foram recepcionados pela CF/1988 os
arts. 23, §§ 12, 42 (por aiTastamento) e 5º; 80, 1ª parte; e 81, todos da Lei n 2
1.079/1950, porque estabelecem os papéis da Câmara e do Senado Federal
de modo incompatível com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 111, TI, da CF/1988;
• Por unanimidade, denegar o pedido " o" (equivalente à cautelar
"j"), para afirmar que os senadores não precisam se apartar da função
acusatória;
• Por unanimidade, denegar o pedido "p" (equivalente à cautelar
"k"), para reconhecer a impossibilidade de aplicação subsidiária das
hipóteses de impedimento e suspeição do CPP relativamente ao
Presidente da Câmara dos Deputados;
• Por maioria, conceder a cautelax incidental "I" (candidahrra
avulsa), para declarar que não é possível a formação da comissão especial
de impenchment a partir de candidah.uas avulsas, de modo que eventual
eleição pelo Plenário da Câmara limite-se a confirmar ou não as
indicações feitas pelos lideres dos partidos ou blocos; e
• Por maioria, conceder a cautelar Incidental "li" (forma de
votação), para reconhecer que, havendo votação para formação da
comissão especial do impeachment, esta somente pode se dar por
escrutínio aberto.
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17/12/2015

MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL
VOTO

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Senhor Presidente,
em primeiro lugar, também enfatizo o belíssimo trabalho apresentado
pelo Ministro-Relator.
O meu voto fica facilitado, porque as preocupações que eu tinha em
relação ao voto do Ministro-Relator são exatamente as mesmas, agora
manifestadas pelo Ministro Barroso, embora eu tenha uma pequena
discordância em relação a um dos itens desse voto divergen te. O meu
raciocínio parte de três critérios fundamentais.
Em
primeiro
lugar,
o
julgamento
por
crime
de responsabilidade do Presidente da República é um julgamento que se
faz no Congresso, e não no Poder Judiciário. Trata-se de
um julgamento de um ato ilícito, mas que é feito excepcionalmente, não
por um órgão do Poder Judiciário, mas pelo Poder Legislativo. Isso tem
algumas implicações. Eu não diria que se trata de um julgamento politico,
mas de um modo diferente de interpretar a Lei. Obviamente que a
interpretação da Lei por um parlamentar é diferente do olhar que um jtúz
lança a determinadas circunstâncias. Assin1 também ocorre nos processos
de competência do Júri. Enfim, a Constituição atribuiu ao Poder
Legislativo o julgamento do Presidente da República por crimes de
responsabilidade.
A intervenção do Poder Judiciário, como está acontecendo agora,
tem, portanto, um domínio limitado: é o da defesa da ordem
constitucional. Dessa defesa da Constituição, obviamente, não se pode
furtar o Poder Judiciário. Esse é o segundo critério, portanto, que baliza o
meu voto.
E o terceiro critério também foi adotado pelo Ministro Barroso. Na
formulação de jtúzo sobre as questões da sua competência, o Judiciário
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deve, em nome da segurança jurídica, observar, sempre que possível, os
seus precedentes a respeito. E à base dessa linha fundamental de
raciocínio é que eu desenvolvo o juízo a respeito desse tema.
Minhas preocupações, como eu disse, coincidem com as
manifestadas pelo Ministro Barroso. Quanto ao papel do Senado e da
Câmru:a dos Deputados, como colocou o Ministro Barroso, com todas as
vênias do eminente Ministro-Relator, penso que à Câmara dos Deputados
cabe apenas autorizar a instauração. É o que dito no artigo 51, inciso I, da
Constituição:
"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente
da República e os Ministros de Estado;"

É importante salientar que esse dispositivo se aplica não apenas em
relação aos crimes de responsabilidade, mas também em relação aos
crimes comuns. De modo que essa autorização não tem um sentido
diferente, nem um conteúdo diferente quando se trata de autorizar, por
2/3 (dois terços), a ação penal em relação do Presidente da República por
crime comum.
O artigo 52 diz assim:
"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
1 - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da
República nos crimes de responsabilidade, bem como os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica nos crimes da mesma natmeza conexos com
aqueles;"

Essa linguagem é semelhante tarnbém à que se refere a Constituição
quando trata dos crimes comuns. Cabe ao Supremo Tribunal Federal
processar e julgar o Presidente da República nos crimes comtms. Ou seja,
há uma perfeita relação de sintonia fina entre o que acontece em relação
ao julgarnento pelo Senado e ao julgarnento pelo Supremo. Portanto, não
2
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vejo como se possa
autorização pela Câmara dos Deputados. E esse argumento mais
significativo colocado pelo MID.istro Barroso: se cabe ao Senado
suspender o Presidente da República de suas funções pela instauração do
processo, isso tem um significado importante. Isso não é meramente
burocrático.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Porque senão, em
última análise, a Câmara é que estaria afastando o Presidente da
República!
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Exatamente, seria a
Câmara dos Deputados pura e simplesmente. De forma indireta, haveria
aqui um reconhecimento da ausência de conteúdo constitucional na
decisão do Senado, que é a que, efetivamente, determina a suspensão do
Presidente da República.
E foi assim que se decidiu, como anotou o Ministro Barroso, no caso
do impeachment do Presidente Collor. Eu diria que isso ficou claro não
apenas na orientação adotada na oporhmidade por orien tação do
Supremo, mas, na própria questão de ordem formulada naquela
oporhmidade na Câmara dos Deputados pelo seu Presidente, Deputado
Ibsen Pinheiro. Na época, resolvendo questão de ordem, ficou
estabelecido - eu leio textualmente, porque essa resolução foi depois
submetida por mandado de segurança do Supremo e foi chancelada, em
linhas gerais - que dizia: Sendo a decisão sobre admissibilidade ou não da
denúncia, o ato que autoriza a instauração ou não do processo...
Então, já naquela oportunidade, a própria Câmara dos Deputados
admitia que o processo poderia ser instaurado, ou não, no Senado.
De modo que por essas sucintas razões, eu vou pedir vênia para
acompanhar o voto, nesse ponto, do Ministro Barroso, com os reflexos em
relação aos ritos. E, em relação aos ritos, penso que se deve adotar, na sua
integra - suponho ser esse também o pensamento do Ministro Barroso -,
o que foi adotado na oportunidade e:m relação ao Presidente Collor.
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o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ministro Teori, apenas uma questão que me parece
importante esclarecer.
Então, tanto o Ministro Barroso quanto Vossa Excelência, ao admitiT
que o Senado tem uma discricionariedade para abrir ou não o processo,
conm o Supremo teria a discrícionariedade para aceitar ou não a
denúncia, e, portanto, dar ensejo à tramitação de uma ação penal, a
suspensão da Presidente de suas funções se daria apenas neste momento.
O SENHOR MINISTRO TEOR! ZAVASCKI- Nessa oportunidade.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - A partir do Senado.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Está
expresso na Constituição.

o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Exatamente.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Não sei se o ministro
Teori Zavascki abordará a questão, mas coloco a problemática do
afastamento, o quorum para deliberação quanto ao recebimento da
denúncia e esta consequência drástica, que é o afastamento.
O SENHOR MINISTRO CELSO D E MELLO: A suspensão cautelar
do Presidente da República, que ficará afastado do exercício do seu
mandato por até 180 dias, representa consequência drástíca resultante da
instauração do processo de "impeachtnent" pelo Senado Federal
(ÇL art. 86, § 1°, II), desde que previamente concedida autorização- que
não se reveste de eficácia vinwlante - pela Câmara dos Deputados (Çf,
art. 51, I).
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Vinculan-.....,_...,......,.,...
o Senado ao que deliberado. Isso é incompreensível.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tem razão Vossa
Excelência, quando destaca a inviabilidade de negar-se ao Senado Federal
um espaço de discricionariedade política na matéria, especialmente porque,
sob a presente Constituição, é da instauração do processo de
"impeachment" pela Câmara Alta que resulta o afastamento preventivo do
Chefe do Poder Executivo da União, cliversamente do qu e ocorria sob a
égide das anteriores Constituições br asileiras, que atribuíam essa
consequênda radical à declaração de procedência da acusação popu1n por
parte da Câmara dos Deputados.
Reconheço que, em 1992, perfilhei orientação que negava ao Senado
da República essa margem de discricionariedade política.
Após muita reflexão, no entanto, sobre o tema, cheguei à conclusão
de que é legítima n possibilidade de o Senado Federal, fundado em juízo
discricionário, considerar fa tores de necessidade, de oporh.midade ou de
conveniência, para determinar, ou não, a instauração do processo de
"impenc!tment", considerada a consequênda gravíssima que desse ato
resulta (,Çf, art. 86, § 12, II).
É claro que o Senado Federal não tem competência para reformar a
deliberação au torizativa emanada da Câmara dos Deputados, mesmo
porque o Senado da República não se qualifica, nesse especifico domínio,
como instância revisora dos atos da Câmara dos Deputados.

A questão é outra, pois consiste, na realidade, em face do modelo
inovador introduzido, em tema de "impeachment", pela Constituição de
1988, na definição da extensão dos poderes constitucionais do Senado
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prescreviam ns anteriores Constituições brasileiras, que apenas
outorgavam ao Senado Q poder de julgar o Chefe do Executivo da União.
É interessante observar que a Comissão organizada, em 1890. pelo

Governo Provisório da República para elaborar o anteprojeto de
Constituição, inspirando-se na fórmula consagrada na Constituição americana
de 1787, não fez consignar a cláusula de afastamento provisório e cautelar
do Presidente da República quando admitida, pela Câmara dos
Deputados, a acusação popular.
A previsão normativa desse afastamento cautelar suxge no curso
dos trabaJhos constituintes, culntinando na regra inscrita no parágrafo
único do art. 53 da Constituição de 1891.
Cabe registrar, como anteriormente assinalado, que, no modelo
instituído pela Constituição norte-americana de 1787, não há previsão do
afastamento preventivo do Presidente da República, quando, contra este.
forem deduzidos os denominados "Arficfes of lmpenchment", equivalentes
a um decreto de acusação formulado pela "Hollse of Representatives".
Veja-se o exemplo histórico, sen1pre relembrado, do Presidente
Andrew Johnson, que sucedeu, em sua condição de Vice-Presidente, ao
Presidente Abraham Uncoln.
Embora decretada, contra ele, acusação pela prática de "impeachable
offense", não foi afastado cautelarmente do ofício presidencial (ante a
ausência de previsão constitucional), vindo a ser absolvido por 19 votos a
35, a significar que somente deixou de se.r destituído do mandato
executivo pela diferença de apenas 1. voto. pois eram necessários 36 votos
para a sua remoção definitiva do cargo, considerada a exigência
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constitucional de 2/3 dos votos dos membros do Senado
Unidos da América.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Parece que Rui
Barbosa disso trata em um artigo.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Precisamente, o
Presidente Andrew Jol:mson apenas deixou de ser destitt.údo do mandato
presidencial porque, sendo necessários 36 votos para a condenação, foram
alcançados, no entanto, somente 35 votos.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas me permite, Ministro Celso, um aparte ao aparte que Vossa
Excelência já está fazendo?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Pois não.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOU:

Vejam que são critérios e matérias diferentes. Uma coisa é o
impeachment, que é um juízo político. Aliás, nos paises latinoamericanos de fala espanhola, eles não usam a palaVI·a inglesa, eles usam
"juízo político"; o "juízo político" do Presidente da República, o "jt.úzo
político" do governo.
O art. 86, para núm, é muito claro: autorizado por 2/3 (dois terços) o
processo, será o presidente submetido a julgamento. E o inciso II do § 1n:
o Presidente ficará suspenso, nos crimes de responsabilidade, após a
instauração do processo. O verbo é um comando: "instaurar". Autorizado,
o Senado tem que instaurar. Não há um outro juízo prévio de
admissibilidade. E por que é distinto, Ministro Celso - por isso que fiz o
aparte - da questão relativa ao recebimento da ação penal nos crimes
comuns? Porque é outro Poder, em primeiro lugar, e o juízo aqui não é
político; o juízo aqui é técnico-jurídico.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Mas pode instaurar
para arquivar.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Nas ações penais, nós estamos diante de um processo complexo, em
que o jllizo político autoriza o Poder Judidálio, que é um outro Poder, a
dar andamento à ação penal. E aqui nós vamos analisar tecnicamente,
Ministr_o . Teori, se. essa ação penal pode ser recebida ou não; são
instâncias diferentes, Poderes diferentes.
No juízo político, que se dá todo ele denb:o do Congresso Nacional,
Ministro Fachin - e penso que o voto de Vossa Excelência está correto no
ponto -, o Senado Federal, uma vez autorizado o processamento, está
vinculado a instaurar o processo, depois ele o vai julgar, pode até o
arquivar, como disse.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- E pode arquivar.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE)- Ministro, Vossa Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas eu penso que não se pode, Ministl"O Celso, por isso o aparte,
fazer a comparação com ação penal. São totalmente diferentes.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Desejava concluir a
minha intervenção, Senhor Presidente, quanto ao ponto ora em debate.
Assim como era possível à Câmara dos Deputados, nos regimes
constitucionais anteriores. deixar de formular a declaração de procedência
da acusação popular (de que decorria, então, o afastamento preventivo
do mandato presidencial), apoiando-se, pnrn tanto, em juízo
eminentemente discricionário (A. DE SAMPAIO DÓRIA, "Direito
Constitucional - Comentários à Constituição de 1946", vol. 3/388-389,
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1960, Max Limonad), hoj e, no entanto, sob a égide
Constituição de 1988, essa drástica consequência deriva da instauração,
t2f1g. Senado Federal, do processo de "impeachment" do Presidente da
República, o que significa que também fl. Câmara Alta dispõe desse mesmo
grau de autonomia para, mediante juízo prudencial impregnado de
díscricionariedade política, abster-se de ordenar a medida prevista no
art. 86, § 1°, inciso TI, da Constituição.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - E essa colocação,
Presidente, é consequência do binômio previsto na Constituição Federal:
compete ao Senado julgar, apenas? Não, cabe-lhe, também, processar.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A Constituição é
clara ao dispor que ao Senado Federal compete, privativamente, "processar
g j11lgar'' o Presidente da República nos crimes de responsabilidade (ÇE
art. 52, 1), ao contrário do que sucedia sob a Carta Política de 1969, que
outorgava ao Senado da República, tão somente, competência privativa
para "j11lgar" o Chefe do Poder Executivo da União pela prática de
refeTidas infrações político-administrativas (CF/69. art. 44, I).
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Processar e julgar.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Mostra-se ínsito à
competência institucional do Senado da República o p oder de formular,
nesse tema, juízo de conteúdo eminentemente discricionário, sem que o
exerdcio dessa atribuição - insista-se - implique revisão do ato
autorizatívo da Câmara dos Deputados, que consubstancia simples
permissão ou mero reauisito de procedibilidade.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- A sintonia é perfeita.
Admite-se, no tocante ao Supremo, nos crimes comuns.

o

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE) - Interessante verificar - só uma
Senado vem aos autos, em suas iniormações, defender a sua prerrogativa,
sua competência em face da nova Constituição.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: As informações
oficiais a que Vossa Excelência se refere, Senhor Presidente, prestadas
pelo Senado Federal, nadn mais r~fletem senão a posição que essa Casa do
Congresso Nacional adotara no processo de "impeachment" do Presidente
Collor, como se vê da ordem ritual, então aprovada pela Câmara Alta,
constante do item 8° (Diário do Congresso Nacional, Seção TI, de
08/10/92, p. 794/795), que prevê essa fnse preliminar viabilizadora do
exercício do mencionado poder discricionário referente à instauração do
processo de "impeachment".

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Agradeço a doutíssima intervenção de Vossa
Excelência.
Vossa Excelência, Ministro Teori, continua com a palav1·a.
O SENHOR MINISTRO TEOR! ZAVASCKI - Gostruia de
agradecer as riquíssimas intervenções dos Colegas, especialmente a do
Ministro Celso.
Importru1te salientar que esse foi o procedimento adotado na época,
quando do julgamento do presidente Collor. E, como agora foi lembrado,
na oportunidade, houve um roteiro de traball1.o que foi apresentado,
publicado no DiáTio Oficial e acompanhado de notas riquíssimas, notas
muito esclarecedoras, que eu penso que vale a pena relembrru·, porque
resolvem muito dessas questões do procedimento tratado aqtú. Eu não
enconh·ei, nessas notas, nenhuma palavra sublinhada, nem em negrito,
mas devo dizei que essas notas tem um estilo muito muito parecido...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Houve a identificação.

10
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o SENHOR MINISTRO RICARDO
(PRESIDENTE) - Faltava tinta naquela época, eu acho.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA- Ou não precisava,
porque o estilo literário do Ministro Celso é mais forte do que qualquer
grifo.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Essas notas dizem o
seguinte, as notas que acompanham o roteiro:
"1. Com a nova Constituição, concentram-se na instância políticoinstitucional do Senado Federal, no que conceme ao processo de
responsabili.zação político-administrativa do Presidente da República,
tanto o juízo de acusação quanto o julgamento (CF, art. 52, 1).
2. Em virtude das novas atribuições constitucionais do Se- nado e
por competir-lhe o processo e o julgamento do Presidente da República
nos crimes de responsabilidade - toma-se possível invocar a analogia
para adotar, nesse procedimento, e com as necessárias adequações, as
normas que regem o processo de impeachment dos Minish·os do
Supremo Tribtmal Federal (Lei n 21.079/50, arte. 36 e 41 a 73).
3. A exigência constitucional da maioria qualificada de 2/3 da
totalidade dos Senadores limita-se, exclusivamente, à hipótese de
condenação do Presidente da República pelo Senado (CF, art. 52,
parágrafo único). As demais deliberações do Senado serão tomadas por
maioria simples, presente a maioria absoluta dos seus membros (CF, art.
47). Todas as questões incidentes do processo serão vencidas por simples
maioria, não assim a sentença condenatória. A simples maioria importa
absolvição (AURELINO LEAL, "Teoria e Prática da Constituição Federal
Brasileira", Parte Primeira, p.476, 1925, Briguiet, Rio).
4. A suspensão compulsória e provisória do Presidente da República
decorre da instauração do processo de impeachment pelo Senado (CF, art.
86, § 12, II). Tem-se por instaurado esse processo quando da notificação
formal ao Presidente da República de que dispõe do prazo de 20 dias
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para responder à acusação popular, que foi considerada objeto de
deliberação pelo Senado.
5. Com a supressão do papel constitucional que tradicionalmente
sempre foi outorgado à Câmara dos Deputados, já não mais lhe incumbe,
sob a égide da Carta Política de 1988, a formulação do juízo de acusação.
Desse modo, revela-se inviável - até mesmo por ausência de recepção da
norma inscrita no art. 23 § 411, da Lei n 11 1.079/50 - a eleição, por essa Casa
Legislativa, de uma comissão de três membros destinada a acompanhar,
no Senado, o julgamento do Presidente da República. Essa atribuição nela incluída a faculdade processual de oferecer o libelo acusatório pertence, agora, aos próprios denunciantes.
6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal funciona como
Presidente do Senado ao longo de todo o processo de julgamento do
Presidente da República por crime de responsabilidade (... ). Dessa
indisponível condição jurídico-constitucional decorre a relevante
circunstância de que ao Presidente do Supremo Tribunal Federal compete
a resolução de todos os incidentes de ordem jurídica que se verifical'em
durante as sucessivas fases em que se desenvolve o procedimento. Desse
modo, as deliberações emanadas da Comissão Especial de Senadores
comportarão recurso, na esfera político-administrativa, para o Presidente
do Supremo Tribunal Federal.
7. O prazo constitucional de 180 dias (art. 86, §29 ), referente ao
afastamento do Presidente da República de suas funções, inicia-se com a
instauração do processo de impeachment. A contagem desse prazo - que é
improrrogável - não se inicia, em conseqüência, com a mera instalação
dos trabalhos no Senado Federal.
8. O Presidente do Supremo Tribunal Federal não discute, não vota e
nem julga o libelo acusatório. Cabe-lhe, tão-somente, exercer a
presidência do pl'Ocesso de impeachment do Chefe de Estado.
9. A ausência dos denunciantes, que eventualmente deixem de
comparecer ao julgamento, não implicará o adiamento dessa sessão do
Senado (Lei n° 1.079/50, art. 62, caput)."
1
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Portanto, essas riquíssimas notas, que eu suspeito
editadas aqui por inspiração do nosso Decano - não posso afirmar, mas
tenho quase certeza -, eu as adoto na íntegra, porque, no meu entender,
correspondem exatamente aos predicados constitucionais.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Houve uma informal
sugestão da Corte ao seu Presidente, o eminente Ministro SYDNEY
SANCHES, quando exerceu a Presidência do Senado Federal no processo
de "impenchment" do Presidente Collor, em cumprimento ao que dispõe
o parágrafo único do art. 52 da Constituição.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI- Indo adiante, Senhor
Presidente, estou acompanhando o Ministro Roberto Barroso quanto a
esse ponto, com a consequente modificação dos ritos, tal como proposta
também pelo Ministro Barroso, e que, fundamentalmente, consiste em
adotar o rito que foi estabelecido no precedente do Presidente Collor.
O ponto seguinte seria a questão da votação secreta ou em aberto.
Confesso que fiquei com muita dúvida sobre esse ponto e a minha
tendênda - e é nesse sentido o meu voto - é a de acompanhar o Ministro
Fachin por considerar legítimo o voto secreto, mas não pelo ftmdamento
que Sua Excelência deduziu. Sua Excelência, se não me engano, deduziu
como fundamento para isso que seria legítima em nome de um resguardo
de consciência. Penso que esse ftmdarnento não é suficiente. Com muito
mais razão, dever-se-ía preservar o resguardo de consciência na
condenação. Se a escolha de Comissão demanda resguardo de
consdência, com muito mais razão se deveria resguardar a consciênda no
caso de absolvição ou condenação. O fundamento, no meu entender, é
outro.
Como demonstrou o Ministro-Relator, as Comissões são formadas
segundo o Regimento Interno. Portanto, há aqui uma reserva regimental
para isso. E o Regimento Interno, embora não faça menção específica a
essa Comissão, no artigo 188, inciso III, faz uma distinção - aliás, em todo
artigo 188, parece-me que essa distinção é clara - entre atos deliberativos
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e atos eletivos. Relativamente aos atos de natureza deliberativa, deve
vigorar a velha doutrina que - conforme fez ver o voto do Ministro
Brossard, no primeiro mandado de segurança sobre esse tema - vem
desde 1914, segundo a qual tudo o que a Constituição não autoriza que
seja secreto, deve ser público no âmbito parlamentar. Isso para os atos
deliberativos.
Todavia, em relação aos atos de natureza eletiva, não há
propriamente uma deliberação. Há uma escolha de quem vai deliberar. É
uma indicação de quem vai deliberai". Ou seja, os escolhidos para
deliberar não poderão deliberar secretamente, mas não há
inconstitucionalidade na escolha reservada, secreta, daqueles que vão
deliberar internamente. Parece que essa é uma questão interna corporis
que, nesses limites, seria compatível com a Constituição.
De modo que, em h.mção dessa distinção e com base na parte final
do artigo 188, inciso ill, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
parece-me que a votação secreta não seria ilegítima. Todavia, quanto às
candidaturas avulsas, eu concordo com o Ministro Barroso.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro,
só para pontuar uma questão. Ainda que se admitisse que o voto pudesse
ser secreto, eu acho que esta não poderia ter sido uma deliberação
unipessoal e discricionária do Presidente. Eu acho que, no nún.imo, teria
que ser uma deliberação plenária. O que eu acho é que não é possível no
meio de uma votação, diante da antecipação de um resultado
desfavorável, eu mudar a regra do jogo sem submetê-la a ninguém.
De modo que eu teria dúvidas do voto secreto em si, mas, neste caso
concreto, eu não teria nenhuma; quer dizer, isso é mais ou menos como:
eu estou perdendo o jogo, eu vou levar a bola pra casa, ou, então, vocês
não vão jogar com a minha bola.
De modo que houve ali um problema de violação, no rrúnimo, da
colegialidade, na tornada de uma decisão quer era institucional, e não
pessoal. Por isso, eu acho que há um elemento a mais.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu só gostaria de
observai", em relação a isso, concordo com essa questão da possibilidade
de fixação a partir de cTitérios regimentais, especialmente no que diz
respeito a essa distinção entre decisão de caráter eletivo e a de caráter
deliberativo; e nós o fazemos aqui, embora não haja previsão, todas
nossas votações são secretas e aqui se tratou apenas de colocar,
implementar uma decisão que estava no Regimento, as demais sobre
eleição, .o que não tinha sido lido no voto do ministro Barroso, mas isso é
um ponto importante. Quer dizeT, não se pode tirar isso do Regimento
Interno, não fazer uma interpretação ablativa.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu até
disse, Ministro Gilmar, Vossa Excelência não estava aqui, eu não
considero que seja ilegítima qualquer votação secreta.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES- Isso.
Também, me parece absurda a interpretação que corre de que a
Constituição definiu tudo o que é secreto e o resto terá de ser voto aberto,
como até tem sustentado gente mt.úto qualificada, o ministro Ayres Britto,
que tem sustentado essa tese.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Também
ressalvei isso, também disse que não esposava essa tese.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES- Até porque seda
confeTir à Constituição onipotência que nem ela pretende ter. De modo
que a mim me parece que esse é um ponto realmente relevante, e nós
precisamos de, então, fixar. Aqui, se trata de uma decisão de quem tem o
podeT de inteTpretar a norma regimental. Inclusive, se levarmos em conta
o argumento do ministro Barroso, vamos transformando a ADPF em
alguma outra coisa, porque já começa a trazeT exemplos de caso concreto.
Quando a ação foi proposta, inicialmente, tentando delinear o rito de
forma abstrata.
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O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Só um

instantinho, Vossa Excelência não estava aqui quando eu votei.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não. Mas eu ouvi o

voto de Vossa Excelência.

O SEN HOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O meu voto
foi: os casos não são apenas os que estão na Constituição, a Lei também
pode; a Lei em análise não prevê; o Regimento, eu acho que pode prever.
O que eu acho que não pode é você estabelecer a regra no meio do jogo.
Essa é uma ADPF um pouco diferente. Nós estamos aqw fixando um
rito para o procedimento de impenchment. De modo que eu acho que já
fica, inclusive, advertido, quem vá conduzir as próximas etapas, que não
pode no meio da etapa, se alguma coisa estiver indo diferentemente do
que eu quero, eu mudo a regra: se era secreto, eu transformo em aberto;
se era aberto, eu transformo em secreto. O que dá segurança jurídica são
regras preestabelecidas. Nessa matéria, diferente de em outras coisas da
vida, como no belo poema espanhot o caminho não se faz ao andar
(Antô1úo Machado). O caminho tem que estar pronto. A gente tem que
saber qual é o caminho. Portanto, nós não podemos ficar na mão de
mudanças de regras de acordo com o resultado: se eu for perder, eu
mudo para secreto; se for ganhar, eu mudo para aberto. Porque é
exatamente isso que nós queremos prevenir e foi exatamen te isso que deu
o mérito da decisão do Ministro Fachin, a gente sair com regras prontas.
E, portanto, eu estou afirmando com todas as letras que as regras que nós
definirmos são as que vão valer. Não pode ir fazendo um zigue-zague,
nem de um lado nem de um outro, para chegar a um resultado. Regras
valem para todo mundo.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É verdade. E é

importante que a gente repare que só estamos nessa situação, porque o
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Congresso não legislou sobre a matéria. Assim, foi também no caso de
Collor. No caso, para aqueles que têm memória e responsabilidade, sabese que, na Câmara, discutiu-se a questão do voto nominal, que se sabia
poderia ser sea·eto ou aberto. E o presidente Ibsen decidiu que seria
aberto, a despeito de interpretações de que deveria ser secreto. Até com o
argumento, que o ministro Fadún usou, da liberdade de consciência, da
proteção em geral, e o Supremo disse que não. E isso foi sendo feito à
medida que o processo se desenvolvia, tantos foram os mandados de
segurança.
Infelizmente, nós estamos no mesmo estágio, porque, de alguma
forma, estamos, inclusive, revivendo deba tes, não houve a regulação por
lei. Tanto é que aspectos, que inclusive o ministro Celso chama a atenção
agora, dizendo que outTas normas que não foram contempladas na época,
também, não foram recebidas.
É esse o estado de arte.
O SEN HOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Uma questão que eu gostaria de trazer, Ministro Teori, se me
permite, a té porque eu .ft.ú assessor parlamentar na Câm<ua dos
Deputados durante cinco anos, é que candidaturas avulsas são admitidas
para as eleições, por exemplo, da composição da mesa, tanto para a
Presidência quanto para a Vice-Presidência e para as secretarias da Mesa
da Câmara dos Deputados. O que a Constihrição exige é a
proporcionalidade, que se respeite a proporcionalidade pru:tidária.
O SENHOR MIN ISTRO GILMAR MENDES- Partidária ou de

bloco, não é?
O SEN HOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Partidária ou de bloco.
A questão se a vaga vai ser do a ou do b na eleição, eu penso que é
uma questão interna corporis da Câmara dos Deputados. O que não se
pode ter aqui é urna comissão que seja eleita com desrespeito à proporção
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como, por exemplo, na eleição do Luís Eduardo Magalhães. Ele foi eleito,
em fevereiro de 1995, Presidente da Câmara dos Deputados. O Partido
dos Trabalhadores lançou candidato à Presidência; foi deferido o
lançamento do candidato do Partido dos Trabalhadores, e ele nem era o
partido com maior representatividade, ele foi e disputou a eleição.
Depois, no voto, o Partido dos Trabalhadores não foi eleito para a
composição da Mesa e, pela proporção, ele teria direito. O Partido dos
Trabalhadores veio ao Supremo Tribunal Federal, e esta Casa rejeitou esse
mandado de segurança. Por quê? Porque, se o partido optou por disputar
a cabeça de chapa, ele perdeu o direito que tinha de formar na Mesa
conforme a cadeira que lhe caberia de acordo com a proporção de sua
respectiva bancada. Ele foi ao voto e perdeu, assumiu um risco ao lançar
aquela cru.1didatura para uma cadeira a qual não teria direito pelo seu
tamanho de bancada.
E o que temos aqui? Isso é da prática cotidiana, se formos para as
eleições da Mesa, qne ocorre a cada dois anos, sempre há candidatos
avulsos, e há muitos candidatos avulsos que ganham. O conhecido
Inocência Olivei.J:a, que foi Presidente da Câmara dos Deputados, já
disputou várias vezes como candidato avulso, porque seu partido não o
indicava na disputa para a Mesa, e ganhava as posições no voto. Ele foi
eleito vários vezes para compor a Mesa da Câmara dos Deputados, como
Secretário, como suplente, sendo candidato avulso. Isso é da cultura da
casa.
O que a Constituição exige - e aqui eu entendo que, aí, sim, nós
podemos analisar e enfrentar - é se foi respeitada a proporcionalidade,
isso sim.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES- E um outro dado
que me parece confuso, a partir da exposição do ministro Barroso: se, de
fa to, tem de ser indicação de partido, por que a eleição? E por que eleição
aberta ou secreta? Aqui, me parece que há uma esquizofrenia, quer dizer,
se se n·ata de indicação do partido, que se faça a indicação; mas, aí, está
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prejudicada a questão da eleição, pouca importa.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se Vossa
Excelência está confuso, vou esclarecer. A regra constitucional é a
seguinte, claramente: as Comissões Permanentes e Temporárias serão
compostas na forma do Regimento h1temo. É o que dispõe clara e
textualmente o artigo 58. Nós não estamos falando de eleição para Mesa,
nós não estamos falando de eleição do órgão dirigente de toda a Casa,
nós estamos falando de uma composição de Comissão Permanente e
Temporária, em que a constituição estabelece que "[O Congresso
Nacional e suas Casas] terão Comissões permanentes e temporárias
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo
regimento" (Art. 58) - Constituição de 1988, editada muitos anos depois
da Lei, que é de 1950. Aí vem o Regimento, acolhendo a delegação
legislativa recebida da Constituição, e estabelece que a escolha vai ser
feita pelos líderes. É, aí, preciso saber o que está valendo, se é a delegação
constitucional explícita feita pela Constituição ao Regimento, ou se é a Lei
votada hinta e oito anos antes da Constituição. E o Regimento Interno
diz, com clareza solar, que quem indica são os líderes.
Nesse caso, diferentemente da presidência da Mesa, o que há é a
representação do partido, e consequentemente, se estabelecer um critério
pelo qual o Plenário, composto pelos pal"tidos concorrentes, é que escolhe
os representantes do partido A na comissão, não tem nenhuma lógica,
além de violar, evidentemente, a autonomia. É como se o Supremo
quisesse mandar um representante para algum lugar e quem escolhesse
fosse ouu·o órgão. Não é assim que funciona, quem escolhe o seu
representante é o titular da competência, portanto, é o partido.
O que eu acho que pode acontecer, em nome da democracia, é se
fazerem eleições dentro do partido. Se há chapas, se há grupos
concorrentes, você faz a disputa intrapartidária;, agora, fazer a disputa
intrapru:tidária votando no Plenário, infelizmente, eu acho que viola a
autonomia partidária e não há lógica que possa sustentar.
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O SENHOR MINISTRO TEOR! ZAVASCKI- Senhor Presidente,
eu estou concluindo meu voto apenas para arrematar as observações. A
primeira observação, ainda, do Ministro Barroso, é relativamente ao que
ocorreu no caso concreto, quan.do da indicação da eleição por voto
secreto. Nesse ponto, acho que o Ministro Gilinar tem toda razão. Nós
estamos aqui diante de um juízo em uma ADPF, que consiste em acolher
ou não a constitucionalidade do art. 188, inciso rn, na parte final, do
Regimento Interno. E, ao olhar, do ponto de vista abstrato,
independen.ternente do que possa ter sido a razão do caso concreto - que
aqui não está em jogo -, não vejo como se possa reconhecer a
inconstitucionalidade do Regimento Interno da Câmara no ponto que
admite, para eleições internas, como é o caso, o critério de votação
secreta. Nesse ponto, e por essa razão, eu vou acompanhar o MinistroRelator.
Mas, quanto às candidaturas avulsas, com toda vênia ao Ministro

Gilmar, ao Ministro Toffoli e ao Minish·o-Relator, vou acompanhar e
adoto como razão justamente isso que o Minish·o Barroso colocou agora.
E por uma razão, além de todas, ftmdamental: é verdade que se deve
guardar a proporcionalidade, mas não se trata da proporcionalidade de
integrantes do partido; e sim de representantes do partido. Ora, os
representantes têm que ser escoll"tidos pelas instâncias partidárias
próprias, que, como o Ministro Barroso demonstrou, atualmente, por
força da Constituição e da norma regimental, nesses casos - o que é
diferente de eleição da Mesa -, dá-se por indicação de liderança.
Por isso, Senhor Presidente, as conclusões do meu voto são idênticas
às do Ministro Barroso, que, na sua maioria acompanham o Relator, com
exceção do item 13, no qual Sua Excelência considera voto aberto como
indispensável. Eu, neste ponto, discordo.
Esse é o meu voto, Senhor Presidente.

20
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ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Na
condição de Relator, permito-me só fazer dois esclarecimentos acerca do
debate riquissimo, embora meus eminentes Pares tenham me ouvido
ontem por aproximadamente duas horas, portanto, desbordei quiçá de
um tempo razoável, que é o conceito Constitucional da duração do
processo.
Em relação à questão da votação aberta ou secreta, eu tive
oportunidade de assentar quando proferi o voto que este é lUil ponto que
se abre para duas vias, com solidez de sustentação em direções distintas assentei isso no voto. Tomei o caminho da votação secreta não pela
inconstitucionalidade formal do Regimento Interno, até porque ele estaria
estribado na hipótese do art. 58 da Constihüção, mas contrabalançando os
dois princípios e reputando também possível que o princípio
constitucional da publicidade, da qual deriva a transparência, pode, em
determinados casos, ceder diante de alguns outros valores. Então, esse foi
o caminho.
Mas também acenhtei - os Senhores devem estar lembrados -, tanto
no início do voto, quanto nesse ponto e quanto ao final, que estava
trazendo isso ao debate, à deliberação e, do ponto de vista da
colegialidade, não teria dúvida em acompanhar a maioria se este Tribunal
se inclinar pela votação aberta, até porque nós estamos comungando de
todas as premissas. As premissas qu e o Ministro Barroso aqui traduziu
são as mesmas que adotei no meu voto, pelo menos, até um determinado
ponto. Essa é a primeira drctmstância que disse ontem e estou agora a
explicitar.
A segunda, apenas uma preocupação em relação à consequência do
rito que a divergência, o Mirústro Barroso propõe. Fica a preocupação
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com esse rito mais abreviado na Câmara, com a devida vema, que o
direito da denunciada de se defender me parece que será bastante
abreviado, porque, na Comissão Especial de cunho processante, a
proposição que eu trouxe envolve três manifestações: logo após o parecer
preliminar; depois da primeira discussão única no Plenário da Câmara,
que admite a denúncia como objeto de deliberação, vinte dias para
contestar, e um conjWltO de razões finais após o parecer final da
Comissão. A adoção de um rito abreviado talvez - se é que eu alcancei a
posição, a consequência - poderá afetar esses três momentos. Eu
recomendaria que se refletisse a preservação desses três momentos até
porque, no meu voto, tomei a liberdade de fazer, nesse ponto, uma longa
sustentação, como decorrência do contraditório e da ampla defesa, não só
da Constitt.úção, como também de algumas regras e pactos internacionais
internalizados entre nós. Então, esse é o segtmdo aspecto, que é, na
verdade, mais, quem sabe, uma interrogação à divergência. E estou
apenas ressaltando o que pontuei verticalizadamente no meu voto sobre
esse aspecto.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Mirústro Barroso, pelas minhas anotações, eu entendi
que Vossa Excelênda não divergia nesse aspecto da ampla defesa.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O rito na
Câmara, eu pwponho que seja exatamertte o mesmo adotado para o
impeachment do Collor, que teve dez sessões {para a defesa] estabelecidas
pelo Supremo Triblmal Federal, porque aquilo que se perde em
ritualística na Câmara transferiu-se, por força da Constituição, para o
Senado.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Vossa Excelência me
permite um aparte?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Claro, com
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muito prazer.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - A rigor, levando em
conta a cláusula constitucional, ainda não temos, no âmbito da Câmara,
nem acusado, nem litigante.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É uma

mera autorização. Vossa Excelência tem razão.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
(PRESIDENTE) - Agradeço os esclarecimentos.

LEWANDOWSKI
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente,
felizmente vivemos em um Estado Democrático de Direito. E do conceito
de democracia é inseparável a ideia de responsabilidade. Por isso, sendo
o ímpeachment um instrumento de apuração de responsabilidade, por
corolário, é instrumento de aprimoramento da própria democracia. Essas
palavras não são minhas, são do Ministro Paulo Brossard, esse gaúcho
que tanto honrou a nossa terra.
O Ministro Paulo Brossard, em sua obra "O ímpenchment" - apontada
pelo Ministro Sepúlveda Pertence, quando Presidente desta Casa, ao
apresentar publicação temática das decisões da Corte a respeito, como a
melhor obra na nossa literatura sobre o impeachment -, ao final do
preâmbulo traz reflexão do Visconde do Umguai em 1862, ao tempo em
que ainda se grafava o verbo ser, o "é", como "he". Disse então o Visconde
do Umguai, transcrito pelo Ministro Brossard: "É preciso pensm~ meditm~
trabalhar seriamente para melhorarmos as nossas instihâções e o Estado".
Faço esse registro hoje, dia em que, em sede de uma arguição de
descumprimento de preceito fundamental, voltamos o nosso olhar, mais
uma vez, para o rito do impeachment, faço essa homenagem ao Ministro
Paulo Brossard não só pela sua envergadura como jurista - embora não
tenha sido meu professor, o Ministro Teori teve essa sorte, eu não tive, no
meu ano, ele estava licenciado-, eu o homenageio aqui não só pela pessoa
que foi, pela sua cultura e por toda a colaboração que trouxe ao nosso
País em diferentes frentes, mas também pela atualidade das suas
palavras, em especial nesta lembrança da reflexão do Visconde do
Uruguai.
De qualquer sorte, Senhor Presidente, com relação ao que estamos
enfrentando, tenho voto escrito. Não é, em absoluto, alentado corno o
belissirno voto do eminente Relator, que não canso de louvar; são as
minhas observações, o meu sentimento e a minha reflexão sobre o tema.
Requeiro a juntada aos autos.
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Para facilitar, já são 16h30, digo a Vossa Excelência que, de toda a
minha reflexão, a partir do estudo profundo do Ministro Fachin, atenta
também às belas sustentações orais - de diferentes ângulos traduzindo as
diferentes visões de quem as proferiu, e úteis para a formação do meu
convencimento -, concluo no sentido de acompanhar quase na integra o
voto do eminente Relator. E isso porque acompanho na íntegra as breves,
- m.as fundamentais em dois pontos -, divergências do Ministro Ltús
Roberto. Basicamente, no que tange à nova arquitetura trazida ao
processo de impeachment pela Constituição de 1988, distinguindo o jLúzo
que é efetuado pela Câmara dos Deputados como um juízo preambular,
de mera admissibilidade, um jcúzo meramente autorizativo que, em
absoluto, com todo o respeito aos entenctimentos contrários, vincula o
Senado Federal. Na verdade, a Câmara abre a porta, ela permite o
ingresso, mas não tem força para impor o ingresso. Hoje, o Senado é a
Casa a quem cabe o processamento e o julgamento do impeachment, o que
não se faz em duas instâncias, não são dois processos. Então, nessa ótica,
entendo que a Câmara apenas autoriza a instauração. Esse, paTece-me, o
ponto central, porque vai ter reflexo imediato no rito a ser observado. Por
isso, digo que acompanho, nesse ponto central, a divergência aberta pelo
Ministro Luís Roberto.
E o ouh·o ponto da divergência, com todo o respeito tarnbén1 aos
que entendem, com respeitabilíssimos argumentos, de forma conh·ária, é
que o voto em matéria de impeachnzent há de ser aberto. Tudo o que diz
respeito à vida do Estado e à vida no Estado, dos homens e das mulheres
públicas, há de se fazer com a mais absoluta transparência. No caso, se a
deliberação final há de se dar em voto aberto, por força da própxia
Constituição, a constituição da Comissão Especial, que é acessório, não
pode deixar de seguír a sorte do principal, considerada a teleologia do
próprio instituto, a ser processado à vista da sociedade, na mais absoluta
transparência. Então, renovando o pedido de vênia aos que
compreendem de forma contrária, acompanho na integra a divergência
no ponto.
Eu teria uma pequena divergência do voto do Ministro Luís Robe1io
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quanto a questão dos blocos parlamentares e partidos.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) -Ou a questão das candidahrras avulsas, que há uma
cli vergência.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO- Não, não.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ou a questão das candidaturas avulsas, que há uma
divergência.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Não, não.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -Não.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Está
acompanhando e nas candidaturas avulsas também.

o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE)- Também?

RICARDO

LEWANDOWSKJ

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu acompanho nas
candidahu·as. Eu teria uma pequena divergência, wna filigrana - mas
acho que não devemos aqui dispersar em detalhes -, no que diz respeito a
partidos e blocos parlamentares. Eu entenderia que seriam os pru·tidos, e
não os blocos. Mas, não acho que mereça uma maior reflexão o tema.
Então, nessas linhas gerais, acompanho na íntegra a clivergência.

o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) -Pois, não.

RICARDO

LEWANDOWSKI

Vossa Excelência me permite uma observação? Ela pode parecer uma
divergência rnenox, mas ela tem um profundo efeito prático. Se não se

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-212001 de 24/08/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasilelra -!CP-Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenlícacao/ sob o número 10442160.

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão • Página 223 de 403

ADPF 378 MC I DF

nova votação evenh1almente na Câmara, porque, como se sabe, a votação
não foi exclusivamente por partidos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - O ministro Luís
Roberto Barroso, quanto a esse tema, reserva às lideranças?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Eu aceitei.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA- Aceitou os partidos.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Aceitou o bloco.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Eu aceitei o
bloco.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Aceitou o bloco,
mesmo não tendo líder?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX -A própria Constituição fala
em bloco. Ela fala em bloco.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu penso
que a Constituição, que é posterior, fala em partidos e blocos
parlamentares.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX- Ou blocos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ou blocos
parlamentares.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ou blocos.
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Portanto, eu acho que ela, assim, agregou-se, nesse particular, à
normatização anterior.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Tem-se a disjuntiva
"ou".
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚOA - Desde que tenha
uma indicação por líder.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Desde que
tenha?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA- Uma indicação por
líder.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Indicação
por líder. O líder, o bloco tem que ter. Exatamente.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- O líder do bloco?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO "BARROSO - Aí, seria o
líder do bloco. É.

o SENHOR MINISTRO RICARDO
(PRESIDENTE)- E a proporcionalidade, como fica?

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas o que
menos me preocupou .....
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O partido indicaria
para o bloco.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Porque, se admitirmos

5
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a proporcionalidade exigida

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O que me
levou a h·atar esse assunto com uma certa irrelevância foi a mínima
consequência prática que teria sobre a composição.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Sim.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER- É que, na verdade,
como o artigo 58, § 12, no final, refere também "dos partidos ou dos blocos
parlamentares", o eminente Ministro Luís Roberto Barroso afastou a Lei
n 2 1.079 com relação a esse aspecto, onde expressa no sentido de que seria
pelos partidos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas,
dentro do bloco, tem que haver proporcionalidade, por isso que me
preocupei menos também.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Aí, Vossa Excelência
ficou atento à escolha ou à eleição, justamente para.....
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Para a formação da
Comissão Especial, desde que observada a proporcionalidade.

o SENHOR MINISTRO RICARDO
(PRESIDENTE)- É, isso é fundamental.

LEWANDOWSI<l

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, mas, de qualquer
maneira, Senhor Presidente, está prevista na Constituição Federal. Vai se
acoimar de ilegal isso, se está previsto?
"Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é
assegurada, tanto quanto possível, a representação

6
Documento ass•nado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 24/0812001 , que insmul a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -!CP-Brasil
documento pode ser acessado no endereço eletrOnico http://www.str.jus.br/POrtallautenlicacao/ sob o número 10442160.

o

4773

4774

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão- Página 226 de 403

A DPF 378 M C I DF
proporcional
participam da respectiva Casa."

que

Aqui é a vontade constitucional, que é claríssima: ou.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É porque, na verdade, a
própria Constituição também estabelece a necessidade de lei nacional.
Como a lei que temos é a n 2 1.079/50, e é justamente a recepção ou não
deste diploma legal que está sendo aqui apreciada, eu me inclinei no
primeiro sentido. Mas, como digo: para mim não parece tão relevante.
Posso até ser sensível e alterar. Mas, por ora, eu fico acompanhando na
íntegra, até pela necessidade - me parece - de um exame e uma solução
mais coesa da Corte.

o

SENHOR

MIN ISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI

(PRESIDEN TE) - Pois, não.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu acompanho, na

íntegra, a divergência aberta.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Ministra, Vossa
Excelência me permite um aparte?
Pincelei, mas não houve reflexo no Plenário, a problemática do
quontm para chegar-se ao recebimento da acusação e à consequência
drástica, que é o afastamento do exercido do mandato.
Cogitei que não poderíamos, Presidente, potencializar o artigo 47 da
Constituição Federal, porque chegaríamos à seguinte conclusão: contentase a Carta Federal com a maioria simples. Podemos ter, em tese, o
afastamento da Presidente da República mediante 22 votos, o que, para
mim, deixa o sistema sem fechar. Exige-se, para haver a acusação, 2/3 na
Câmara; exige-se realmente para se chegar à procedência da acusação
também 2/3; mas se placita, para o afastamento do exercício do mandato,
uma votação que, em tese, se contenta com 22 votos!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É, o Ministro Marco Aurélio

7
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tem razão nesse particular.
O SENHOR MIN ISTRO LUÍS ROBERTO BARROSOO - Ministro
Marco Aurélio, o assunto é delicado, realmente.
Eu me fixei aqui num pilar do meu voto: manter as regras que
vigeram em 1992. E a regra de 1992 foi a regra da maioria simples, que
está, inclusive, naquele conjtmto de proposições normativas aprovadas
em sessão administrativa pelo Supremo. Eu acho que o que nos liberta
num caso polêmico como esse é a vinculação aos precedente e aos ritos já
adotados. De modo que, embora não considere ...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Embora o sistema seja
o ''civillaw".
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É.

Embora não me seja indiferente, considero relevante a observação do
Ministro Marco Aurélio, eu, não obstante isso, gostaria de manter as
regras de 1992, que previam mai01ia simples nesse particular, sendo
certo, Presidente que, no regime anterior, a suspensão já se dava com a
simples decisão da Câmara. Agora, se agregou um componente a mais,
que é a admissão da denúncia pelo Senado. Portanto, é Lun plzts
garantístico.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Vamos presumir o que
normalmente ocorre, ou seja, a presença dos 81 Senadores.

o

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI

(PRESIDENTE) - Perdão. Aqui, eu tenho uma observação, uma dupla

observação.
O parecer do Ministério Público fala em maioria absoluta, e eu estou
sendo informado pela assessoraria que, revendo as regras que foram
adotadas durante o impenchment do Collor, estabeleceu-se maioria
absoluta para o afastamento.

8
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO
Maioria simples,
porque o artigo 47 versa a maioria absoluta quanto ao quorum para
funàonamento, mas posteriormente contenta-se com a maioria simples
para a deliberação. Não tenho presente - não partiàpei do julgamento
dos processos que envolveram o ex-presidente Fernando Collor de Mello,
muito embora não estivesse legalmente impedido - o que se deliberou em
1992, se se deliberou .quanto à necessidade da maioria absoluta para
chegar-se ao afastamento, ou a maioria simples.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -

Foi

simples. Está no item 8, "b", das normativas aprovadas pelo Supremo:
"b) se aprovado, por maioria simples de votos, reputar-seá passível de deliberação a denúncia popular oferecida (Lei n°
1.079/50, art. 47, in fine)".

Portanto, penso que é textual.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX- Eu acho que, no plano lógico,

o Ministro Marco Aurélio suscitou questão muito importante.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Questão

relevante, mas eu estou fiel a um norte.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Pela lógica, porque se preàsar

de 2/3 (dois terços) da Câmara; e, para afastru:, maioria simples. Não
combina isso.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, eu só

sugeriria que nós prosseguíssemos na votação, até porque...
O SENHOR MIN ISTRO DIAS TOFFOLI:

Esse tema pode até ficar superado, conforme o resultado.
9
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o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Bem, mas fica, de certa maneira, já pré apregoado,

porque esse é um tema relevantíssimo, em nmção do resultado da
votação.
Então, a Minish·a Rosa Weber adota o voto aberto, integralmente.. .
Bem, inicialmente, Vossa Excelência não aceitava os blocos, mas agora...
Ou, por enquanto, .mantém-se com a posição inicial?
Pois não.
E também, com relação ao papel do Senado, Vossa Excelência
acompanha integralmente o posicionamento do...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ela

acompanha a dissidência integralmente.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu acompanho a

divergência integralmente, a divergência do Ministro Barroso.

10
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17/12/2015

P LENÁRIO

M EDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE D ESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAl. 378 DISTRJTO FEDERAL

VOTO

A Senhora Ministra Rosa Weber: 1. Senhor Presidente, trata-se,
como visto, de aiguição de descumprimento de preceito fundamental,
com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Comunista do
Brasil em face da Lei nº 1.079/1950. Pugna o autor "seja reconhecida a

ilegitimidade constitucional de dispositivos e interpretações da Lei n. 1.079, de
1950, e também a legitimidade constitucional de outros dispositivos integrantes
do mesmo diploma legal, e, em razão disso, seja determinada a adoção das

providências listadas ao final, tendentes a sanar as Lesões a preceitos
fundamentais da Constituição Federal, decorrentes da manutenção na ordem
jurídica de textos normativos e interpretações que, ao regular o processo de
impeachmenf do Presidente da República de modo incompatível com o texto
constitucional vigente, geram instabilidade jurídica, política, econômica e social" .
Fundamenta a pretensão no imperativo de se compatibilizar a Lei n 2
1.079/1950 com "as garnntins constitucionais que compõem o núcleo essencial

do devido processo legal, bem como com os princípios democrático, da separação
de poderes e com a conformação dada pela Constituição Federal de 1988 ao
instituto do Impeachment".
Aponta lesão aos seguintes preceitos fundamentais: separação de
poderes (arts. 2° e 60, § 4°, III, da CF), principio democrático (arts. 1°,
caput e parágrafo único, e 60, § 411, IT, da CF), garantias do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural (art. 5°,
LIII, LIV e LV, da CF) e o instituto constihtdonal do ímpeachment (art. 86
da CF). Os pedidos estão assim deduzidos:
i. seja realizada interpretação conforme a Constituição do art. 19 da
Lei n. 1.079/50, para fixar a interpretação segundo a qual o recebimento
da denúr1Cia referido no dispositivo legal deve ser precedido de audiência
prévia do acusado, no prazo de quinze dias;
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ii. seja declarada a ilegitimidade constitucional (não recepção) das
expressões "regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado
federal", constantes do art. 38 da Lei n. 1.079/50;
iii. seja declarada a recepção dos artigos 19, 20, 21, 22 e 23, caput, da
Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a qual o art. 218 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados substitui o procedimento
previsto nos referidos preceitos legais;
iv. seja realizada interpretação conforme a Constituição do art. 19 da
Lei n. 1.079/50, afastando-se a interpretação segundo a qual a formação
da comissão especial deve se dar com representantes dos blocos
parlamentares no lugar de representantes dos partidos políticos;
v. seja realizada interpretação conforme dos artigos 18, § 12 , 22, 27,
28 e 29 da Lei n. 1.079/50, para fixar a interpretação segundo a qual toda
a atividade probatória deve ser desenvolvida em primeiro lugar pela
acusação e por último pela defesa;
vi. seja realizada interpretação conforme do § P do art. 22 e dos
artigos 28 e 29, todos da Lei n. 1.079/50, para fixar a interpretação
segundo a qual, em cada fase processual- perante a Câmara Federal e
perante o Senado Federal -, a manifestação do acusado, pessoalmente ou
por seus representantes legais, seja o último ato de instrução;
vii. seja realizada interpretação conforme a Constituição do artigo
24 da Lei n. 1.079 para se fixar a interpretação segundo a qual o processo
de impenchment, autorizado pela Câmara, pode ou não ser instaurado no
Senado, cabendo a decisão de instaurá-lo ou não à respectiva Mesa, com
aplicação, por analogia, do artigo 44 da própria Lei 1079/50, não sendo
tal decisão passivel de recmso;
viii. seja realizada interpretação conforme a Constituição do artigo
24 da Lei n. 1079/50 para fixar a interpretação segundo a qual a decisão
da Mesa do Senado pela i.nstamação do processo deve ser submetida ao
Plenário da Casa, aplicando-se, por analogia, os artigos 45, 46, 48 e 49 da
própria Lei n. 1079, exigindo-se, para se confirmar a instauração do
processo, a decisão de 2/3 dos senadores;
ix. seja declarada a ilegitimidade constitucional - não recepção -dos

2
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§§ 111 e 511 do art. 23, e dos artigos 80 e 81 da Lei n. 1.079;

a qual os Senadores só devem realizar diligências ou a produção de
provas de modo residual e complementar às partes, sem assumir, para si,
a função acusatória;
xi. seja realizada interpretação conforme a Constituição do art. 19
da Lei n . 1.079/50, com efeitos ex tunc - alcançando processos em
andamento -, para fixar a interpretação segundo a qual o Presidente da
Câmara dos Deputados apenas pode praticar o ato de recebimento da
acusação contra a Presidente da República se não incidir em qualquer das
hipóteses de impedimento ou suspeição, esta última objetivamente
aieríveJ pela presença de conflito concreto de interesses.
2. Consoante a natureza da tutela requerida os pedidos podem ser
assim agrupados, incluídos os preceitos expressamente invocados na
parte expositiva da inicial:
Bloco i - reco:nhecimen to da não-recepção, pela Carta de 1988, dos
arts. 23, §§ 111 e 511, 38, 80 e 81 da Lei n 11 1.079/1950;
Bloco ü- declaração de que recepcionados, porque compatíveis com
a ordem constitucional vigente, os arts. 19, 20, caput e §§ 111 e 211, 21, 22,
caput e§§ 111, 2°, 3° e 4°, e 23, caput, da Lei n 11 1.079/1950; e
Bloco üi - atribuição de interpretação conforme a Constituição aos
arts. 18, 19, 20, 22, capttt e §§ 12 e 2°, 24, caput e parágrafo único, 25, 26,
27, 28, caput e parágrafo único, 29 e 30 da Lei n" 1.079/1950.
Bloco iv - supressão de lacuna normativa na regulamentação dos
arts. 52, I, e 86, § 111, ll, da Constituição da República, mediante aplicação
analógica dos arts. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 da própria Lei n 2 1.079/1950.
3. Após o ajuizamento da demanda, apresentou o autor ainda duas
petições, em que renovado o pleito de concessão de medida cautelar. Na
primeira, veiculado pedido para que seja assegurado à Presidente da
República o prazo para apresentação de defesa prévia antes da decisão do
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Presidente da Câmera que recebeu e determinou o processamento da
denúncia por crime de responsabilidade. Na segt.mda, pleiteado:
i) que a eleição para os membros da comissão especial prevista no
art. 19 da lei n. 1.079/50 observe a regra de indicação pelos partidos, por
meio das lideranças partidárias, respeitada, em qualquer hipótese, a
necessidade de deliberar por voto aberto as questões atinentes à .formação
da comissão, especialmente a sua eleição; e
ü) que .se assegure que evenhtal composição da comissão especial
atenda ao critério disposto no art. 19 da Lei 1079/50, segtmdo o qual a
Comissão Especial é integrada proporcionalmente por representantes dos
partidos, não dos blocos partidá1ios.
4. A medida cautelar requerida foi deferida pelo eminente Relator,
nd referendum do Tribunal Pleno, para determinar a suspensão da
formação e a não instalação da Comissão Especial, bem como a
suspensão dos eventuais prazos, inclusive aqueles, em tese, em curso,
preservando-se, ao menos até a decisão do Supremo Tribunal Federal
prevista para 16/12/2015, todos os atos até este momento praticados.
S. Reconheço a legitimidade ativa nd causam do autor, com assento

nos arts. 103, VIII, da Constituição da República,

2<~,

V III, da Lei n°

9.868/1999 e 2°, I, da lei n° 9.882/1999, por se tratar de partido político

com representação no Congresso Nacional.
6. Entendo cabível a presente arguição de descumprimento de
preceito .fundamental, na forma do art. 1°, parágrafo único, I, da Lei
9.882/1999, evidenciada, no seu objeto, relevante controvérsia
constitucional sobre o direito pátrio, tendo com ponto de inflexão lei
federal anterior à Constihtição.
7. A dificuldade inerente ao labor hermenêutica para a determinação
do alcance do insh·tunento da arguição de descumprimento foi
dimensionada com precisão no voto do Ministro Gilmar Mendes ao
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julgamento da ADPF 33/PA (DJ 27.10.2006), sob sua relataria:
"É muito clificil indicar, a priori, os preceitos fundamentais
da Constituição passíveis de lesão tão grave que justifique o
processo e o julgamento da arguição de descumprimento.
Não há dúvida de que alguns desses preceitos estão
enunciados, de forma explícita, no texto constitucional.
(...)
É o estudo da ordem constitucional no seu contexto
normativo e nas suas relações de interdependência que permite
identificar as disposições essenciais para a preservação dos
prinópios basilares dos preceitos fundamentais em um
determinado sistema. Tal como ensina J. J. Gomes Canotilho em
relação à limitação do poder de revisão, a identificação do
preceito fundamental não pode clivorciar-se das conexões de
sentido captadas do texto constitucional, fazendo-se mister que
os limites materiais operem como verdadeiros 'limites textuais
implícitos' {]. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e
Teoria da Constituição, Coimbra, 2002, p. 1.049).
Dessarte, um jtúzo mais ou menos seguro sobre a lesão de
preceito fLmdamental consistente nos princípios da clivisão de
Poderes, da forma federativa do Estado ou dos direitos e
garantias individuais exige, preliminarmente, a identificação do
conteúdo dessas catego1ias na ordem constitucional e,
especialmente, das suas relações de interdependência.
Nessa linha de entendimento, a lesão a preceito
fundamental não se configurará apenas quando se verificar
possível afronta a um princípio fundamental, tal como assente
na ordem constitucional, mas também a regras que confiram
densidade normativa ou significado específico a esse
princípio." (destaquei)

Sabido que a arguição de descumprimento de preceito fundamental
desempenha, no conjunto de mecanismos de proteção da higidez da
ordem constitucional, a específica função de evitar, à falta de meio outro
eficaz, a perenização no ordenamento jurídico de comportamentos
5
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estatais - atos normativos, ou não - contrários a um identificável núcleo
de preceitos - princípios e regras - tidos como sustentáculos da ordem
constitucional estabelecida.
Sem risco de vulgarizar o conteúdo do núcleo essencial merecedor
da proteção especial, pode-se afümar que o descumprimento de preceito
fundamental passível de acionar o presente mecanismo de defesa da
ordem constitucional - art. 102, § 1°, da Carta Política - se manifesta na
contrariedade às linhas mestras da Constituição, àquilo que, mesmo não
identificado exatamente com esta ou aquela fração do texto positivado,
tem sido chamado, em expressiva metáfora, de seu espírito. Pilares de
sustentação, explícitos ou implícitos, sem os quais desfigurada, a ordem
jurídica delineada pelo Poder Constituinte, originário ou derivado, em
sua própria identidade.
Deflui da própria redação do art. 102, § 1°, da Constituição da
República, ao aludir a preceito fundamental "decorrente desta
Constituição", que tais preceitos não se restringem às normas expressas
no seu texto, incluindo, também, prescrições implícitas, desde que
revestidas dos traços da essencialidade e fundamentalidade. É o caso,
v.g., de principies como o da razoabilidade e o da confiança, realidades
deontológicas integrantes da nossa ordem jurídica, objetos de sofisticados
desenvolvimentos jmisprudenciais nesta Suprema Corte não expressos
na literalidade do texto da Constituição.
Isso porque os conteúdos normativos- preceitos- da Constituição
são revelados hermeneuticamente a partir da relação e.nh·e intérprete e
texto, tomada a Constituição não como agregado de enunciados
independentes, e sim como sistema normativo qualificado por
sistematicidade e coerência interna.
Em certo sentido, a noção de descumprimento de preceito
constitucional é mais ampla do que a de inconstitucionalidade. De um
lado, abrange a lesão à Constituição resultante de "ato do poder público"
outro que não apenas a "lei ou ato normativo". De outro, quanto a esses
últimos, alcança a impugnação de atos normativos que, embora
validamente produzidos sob a égide de parâmetro constitucional
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pretérito, passaram a traduzir, à luz do paradigma vigente,
material descumprimento da Constituição.
A questão da inconstihtcionalidade do direito pré-constitucional foi
definida, conforme a diretriz jurisprudencial historicamente adotada por
esta Casa, como problema a ser solucionado a partir da aplicação das
regras de direito intertemporal - de tal modo que a incompatibilidade
superveniente acarreta a simples revogação da norma anterior -, e
insuscetível, portanto, de consubstanciar objeto de declaração de
inconstitucionalidade pela via da ação direta. Ainda que, segundo essa
orientação, não seja tecnicamente viável falar em inconstitucionalidade
stricto sensu, mas tão-somente em não-recepção ou revogação, certo é que,
se eventualmente persiste aplicação da norma qualificada como
disruptiva da nova ordem constitucional, resulta caracterizada a
existência da lesão, em face do descumprimento da Lei Maior. E se o
preceito desse modo descumprido ostenta a qualidade de ftmdamental,
resta autorizado o acionamento o mecanismo de proteção previsto no art.
102, § 1°, da Lei Maior.
Nessa esteira, a arguição de descumprimento de preceito
fundamental, entre outros objetivos ínsitos a seu papel na tutela da
ordem constitucional, veio integrar a lacuna do sistema de controle
concentrado de constitucionalidade relativamente à fiscalização da
legitimidade constitucional de atos normativos "em face da Constituição
que lhe seja posterior" (TAVARES, André Ramos. Tratado da Arguição de
Preceito Fundamental: lei n. 9.868/99 e lei n. 9.882/99. São Paulo: Saraiva,
2001).
Assim, o art. P, parágrafo único, I, da Lei n° 9.882/1999 afirma
categoricamente o cabimento da arguição de descumprimento de preceito
fundamental "quando for relevante o fundamento da controvérsia

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal,
incluídos os anteriores à Constituição".
8. A existência de relevante controvérsia constitucional sobre lei
anterior ao parâmetro de constitucionalidade - no caso, a Lei n 11
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traduz
cabimento da ADPF prevista no art. 1°, parágrafo único, I, da Lei
9.882/1999, satisfeito, ainda, o requisito da subsidiariedade por ser o
único, dentre os mecanismos de controle abstrato de constitucionalidade
da ordem jurídica, capaz de atender à tutela requerida.
Evidenciada a envergadma constitucional da controvérsia, enquanto
diretamente vinculada à relação de interdependência entre os poderes
(arts. 22 e 60, §.4°, ill, da CF), ao devido processo legal (art. 5°, LIV), ao
contraditório e à ampla defesa (art. 52, LV) e ao instituto constitucional do
impeachment (art. 86 da CF), conheço da presente arguição de
descumprimento fundamental e passo ao exame do mérito.
1.079/1950 -

9. A Constituição de 1988 trata do processo e julgam.ento do
P1·esidente e do Vice-Presidente da República, por crimes de
responsabilidade - bem como dos Ministros de Estado e dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles-, nos arts. 51, I, 52, I e parágrafo
único, 85 e 86. Relembro o seu teor:
"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente
da República e os NI:inistros de Estado;"
"Art. 52. Compete p1ivativamente ao Senado Federal:
I- processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da
República nos crimes de responsabilidade, bem como os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica nos crimes da mesma nahrreza conexos com
aqueles;
( ...)
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e il,
funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal,
limitando-se a condenação, que somente será proferida por

8
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com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função
pública, sem prejtúzo das demais sanções judiciais cabíveis."
"Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente da República que atentem contra a Constituição
Federal e, especialmente, contra:
I- a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais
das unidades da Federação;
III- o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
N- a segurança interna do País;
V- a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei
especial, que
julgamento."

estabelecerá

as

normas

de

processo

e

"Alt. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal,
nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos
crimes de responsabilidade.
§ 111 O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Supremo Tribtmal Federal;
IT - nos crimes de responsabilidade, após a instauração
do processo pelo Senado Federal.
§ 211 Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o
julgamento não estiver concltúdo, cessará o afastamento do
Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do
pl'Ocesso.
§ 32 Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas
infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito

9
Documento ass.nado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/08/2001. que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. ICP·Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico hltp:/Jwww.stt.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10243136.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão- Página 239 de 403

ADPF 378 MC I DF
a prisão.
§ 4° O Presidente da República, na
mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções."

Introduzido no Direito Constitucional brasileiro pela
Constituição de 1891, o instituto do ínzpeachment é criação do direito
inglês que aqui chegou por dupla via, a partir das adaptações feitas, de
um lado, pelos juristas franceses e, de outro, pelos constitucionalistas
norte-ame1icanos.
Suas origens remontam à história, rica de percalços, da afirmação da
autoridade do Parlamento em face do poder da Coroa. Por meio dele,
facultava-se ao Parlamento afastar do governo ministros e autoridades
oun·as corruptas ou indesejáveis que, contando com o beneplácito do
monarca, blindados se encontravam perante Tribunais e juízes a ele
vinculados. Disse Edmnnd Burke, um dos grandes idealizadores do
Estado constitucional - o Estado pautado pela imposição de limites ao
exercício do poder - ser o impeachrnent "o cimento da Constituiçtio, sem o
qual a Inglaterra não seria n lnglnterrn".
Instado pela Câmara dos Comuns, o impeachment de autoridades
públicas era julgado pela Câmara dos Lordes, que, acumulando as
funções legislativa, como câmara alta do Parlamento, e judicial, como
verdadeira Corte Suprema (função que somente lhe foi removida após o
estabeleàmento da Suprema Corte do Reino Unido, em 2009), exercia
plena cognição de fato e de direito, com aplicação de sanções cíveis ou
penais, e, não raro, da pena capital.
Na nação insular que lhe serviu de berço, o instituto do impeachment,
caiu em desuso no século XIX, superado pela dinâmica da evolução do
sistema parlamentarista vigorante, a viabilizar a adoção de mecanismos
mais ágeis e racionais de resolução de crises poUticas, como as moções de
confiança e de censura. Incorporado, contudo, com significativas
adaptações, à relativamente rígida Constituição dos Estados Unidos da
América, prin."leira e mais influente Constituição moderna, cujos redatores
tinham o modelo britânico como paradigma. Assim, permanece até hoje 10.
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a despeito de questionamentos sobre
contemporâneas.
Nos Estados Unidos da América, o impeachment sofreu depuração e
passou a processo de natureza essencialmente política, limitado
sobremodo seu objeto, até por faltar ao Senado americano a dimensão
judicial da Câmara dos Lordes. A pena aplicável ficou restrita à perda do
cargo e à inabilitação para a vida pública.
11. Assim como nos EUA, no Brasil o impeachment é processo de
natureza política, e não processo criminal, que visa mais à proteção do
Estado do que à punição do que procedeu mal na gestão da coisa pública.
12. No regime democrático, o exerácio de poder político não se dá
por direito próprio, senão em fidúcia do poder pertencente ao povo, o
seu titular. Confiram-se o preâmbulo e o ar t. 1°, parágrafo único, da
nossa Constihúção:

"Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático,( ... )
Art. l Q(...)
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição."
Corolário da forma constitu.cional é a noção de que a democracia
não se esgota no voto. O voto é sua condição necessária, mas não
suficiente. A ideia de responsabilidade é inseparável do conceito de
democracia, e o impeachment constitui instrumento de apuração de
responsabilidade. Na preciosa lição de Paulo Brossard:
"( ...) sem eleição não há democracia, mas sem a
responsabilidade efetiva dos eleitos a democracia não passará

11
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de forma
temporária, mas autocracia."
Impeachment. 2~ ed. São Paulo: Saraiva, 1992)

o

13. A despeito da controvérsia doutrinária que o tema suscita, o
impenchment tem, na formatação do instituto adotada no direito brasileiro,
reitero, feição de instrumento constitucional de controle - político,
administrativo, disciplinar -, e não de instituto de direito penal. Seu
sujeito passivo é a pessoa investida de autoridade, como e enquanto tal:
"Entre nós, como no direito norte-americano e argentino,
o impeachmellt tem feição política, não se origina senão de
causas políticas, objetiva resultados políticos, é instaurado sob
considerações de ordem política e julgado segundo oitérios
políticos - julgamento que não excltú, antes supõe, é óbvio, a
adoção de critérios jurídicos. Isto ocorre mesmo quando o fato
que o motive possua iniludivel colorido penal e possa, a seu
tempo, sujeitar a autoridade por ele responsável a sanções
criminais, estas, porém, aplicáveis exclusivamente pelo Poder
Judiciiuio." (BROSSARD, Paulo. O Impeachment. 2u ed. São
Paulo: Saraiva, 1992, p. 75)

Limitado em seu alcance no que respeita às pessoas e restrito quanto
à sanção. Vale, para nós, a observação de Tocqueville a respeito do
modelo norte-americano, que nos inspirou:
"o fim principal do julgamento político nos Estados
Unidos é retirar o poder das mãos do que fez mau uso dele, e
de impedir que tal cidadão possa ser reinvestido de poder no
futuro. Como se vê, é um ato administrativo ao qual se deu a
solenidade de uma sentença." (TOCQUEVILLE. A Democracia
na América.)

Repiso: o impeachment, enquanto processo político, não visa a punir,
não tem o condão de atingir a pessoa em sua liberdade ou em seus

12
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bens. Tem como efeito destituir do cargo o seu detentor, a quem, por
razões políticas, se nega a capacidade de exercê-lo. Nesse sentido as
elucidativas as palavras do atual decano desta Corte, o eminente Ministro
Celso de Mello, ao julgamento do HC 70.055 (Relator Ministro llmar
Galvão, julgamento em 04.3.1993):
"O impeacbment - enquanto prerrogativa institucional do
Poder Legislativo - configura processo e sanção de índole
político-administrativa, destinados a operar, de modo legítimo,
a destituição constitucional do Presidente da República, além
de inabilitá-lo, temporariamente, pelo período de oito anos,
para o exercido de qualquer função pública eletiva ou de
nomeação.
O p rocesso de impeachment, promovido contra o 01efe
de Estado pela prática de crime de responsabilidade, quer em
virtude da função instrumental que desempenha, quer em
razão da natuxeza mesma das infrações que justificam a sua
instauração, não legitima a imposição de qualquer sanção que
ofenda a incolumidade do stahts libertatis do Presidente da
República"
A referência a processo de impeachment se faz em sentido lato,
inconfundivel que é com. o processo judicial em seus .fundamentos e fins.
Nessa linha, Epitácio Pessoa- que antes de chegru· à Presidência da
República foi Juiz deste Supremo Tribunal e Senador da República -,
asseverou em parecer exarado na primeira década do século XX a
respeito de impeachment na esfera estadual,
"Mas o ímpeachment não é um processo criminal; é um
processo de natureza política, que visa não a punição de crimes,
mas simplesmente afastar do exercido do cargo o governador
que mal gere a cousa pública, e assim, a destituição do
governador não é também uma pena criminal, mas uma
providência de ordem administrativa. Os d1amados crimes de
responsabilidade do governador não são propriamente crimes;

13
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ou não na lei penal da República, incompatibilizam aos olhos
do Estado o seu governador para o exercício da função. A
chamada pena de destituição também não é rigorosamente uma
pena, mas uma medida de governo."

Daí não se aplicarem ao impeacllment os mesmos rigores do processo
judicial, em especial do processo penal, notadamente no tocante à
extensão do exercício do direito de direito de defesa e aos critérios para
que se tenha por observado o devido processo legal.
Nessa lil1ha de racioc.ú.úo, observo jUlisprudência desta Suprema
Corte no sentido da inadequação da via eleita quanto a habeas corpus
impetrado conh·a decisão em processo de impeachment:
"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
PROFERIDA PELO SENADO FEDERAL EM PROCESSO DE
IMPEACHMENT. PENA DE INABILITAÇÃO, POR OITO
ANOS, PARA O EXERCÍOO DE FUNÇÃO PÚBLICA. E
inidônea a via do habeas corpus para defesa de direitos
desvinculados da liberdade de locomoção, como e o caso do
processo de impeachment pela pratica de crime de
responsabilidade, que configura sanção de índole políticoadministrativa, não pondo em risco a liberdade de ir, vir e
permanecer do Presidente da Republica. Agravo regimental
improvido." (HC 70.055, Relator Ministro limar Galvão,
Tribtmal Pleno, julgamento em 04.3.1993, DJ 16.4.1993)

Também já reputadas inaplicáveis ao impeachment, enquanto relação
processual não judicial formada no âmbito do Poder Legislativo, as
normas conformadoras da legislação processual penal. Confira-se:
"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AS
REGRAS INSERIDAS NOS ARTS. 108, PARAGRAFO 1. E 109,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, REFEREM-SE A
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RELAÇÃO PROCESSUAL NO ÂMBITO DO PODER
]UDIOARIO,
NÃO SE APLICAl\lDO AO PODER
LEGISLATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E
CERTO, CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA." (MS 20.312, Relator Ministro
Djaci Falcão, Tribunal Pleno, julgamento em 14.4.1982, DJ

14.5.1982)
14. A questão relativa à SUJeiçao do instituto do impeachment à
jurisdição é objeto de intenso e antigo dissenso doutrinário. No sentido
da ausência de jmisdição do Tribunal sobre a questão, de todo pertinentes
os argumentos expendidos pelo saudoso Ministro Paulo Brossard:
"A Constituição, implíóta e explicitamente, repele a
possibilidade da interferência do Poder Judiciário em assuntos
de impeachment, seja pela via de recurso, seja através de revisão.
Ainda mais. Pelas mesmas razões por que os tribunais não
têm competência para rever decisões da Câmara ou do Senado
em matéria de impeachment, é vedada a sua ingerência no
sentido de impedir a instauração do processo político ou de
obstar-lhe o prosseguimento.
Ademais, para que isso pudesse ocorrer, seria
in1prescindivel que o Judiciário entrasse a conhecer de matéria
que é por inteiro esh·anha à sua competência, entregue que foi,
de modo expresso e exclusivo, à competência de outro Poder.
A doutrina, neste particula1~ é abundante. Consagrou-a o
Supremo Tribw1al Federal em mais de um passo. Também
desertou dela em mais de uma oportunidade." (BROSSARD,
Paulo. O Impeachment. 2n ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 752)

Por outro lado, e não obstante autorizadas vozes dissonantes, aponta
a jurispmdência deste Plenário no sentido da inaiastabilidade da
jurisdição do Supremo Tribunal Federal para assegurar respeito às
garantias fundamentais do devido processo legal. E assenta que, ao
estabelecer a competência privativa do Senado Federal para o julgamento
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do Presidente da República por crimes de
Corte. Confira-se:
"lmpeachment: (... ) 2. Preliminar de falta de jurisdição do
Poder Judiciário para conhecer do pedido: rejeição, por maioria
de votos, sob o fundamento de que, embora a autorização
prévia para a sua instauração e a decisão final sejam medidas
de natureza predominantemente política - cujo mérito é
insusceptível de controle judicial - a esse cabe submeter a
regularidade do processo de impeachment, sempre que, no
desenvolvimento dele, se alegue violação ou ameaça ao direito
das partes (...)." (MS 20941/DF, Relator Ministro Aldir
Passarinho, Tribunal Pleno, julgamento em 09.2.1990, DJ
31.8.1992)
"1. Mandado de segurança dirigido a ato do Presidente da

Câmara dos Deputados, que estabeleceu regras para a
tramitação de denúncia apresentada contra o Presidente da
República, por crime de responsabilidade. 2. Rejeição, por
maioria, da preliminar de falta de jurisdição do Tribunal." (MS
21564 MC-QO/DF, Relator Ministro Octavio Gallotti, Tribunal
Pleno, DJ 27.8.1993)

Nesse último precedente, destaco voto proferido pelo eminente
Ministro Sepúlveda Pertence:
"( ...) a Constituição não excluiu do Poder Judiciário o
exame de algumas questões relevantes que - in procedendo, não
in judicando, podem surgir no desenvolvimento do impeachment.
( ... ) creio indiscutivelmente recair na órbita do Poder
Judiciário (.. .) tudo aquilo que diga com a demarcação da
jurisdição do impeachment. De fato, ainda que se reconheça o
caráter jurisdicional do processo e do julgamento do
impeachment pelas Casas do Congresso, é evidente que se trata
de uma área restrita, de uma área excepcional de jurisdição; de

16
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se respeitaram os limites dessa competência excepcionalmente
jurisdicional das Casas do Congresso, particularmente do
Senado Federal."

O reconhecimento da natureza política, administrativa, do processo
de impenchment não implica, conhtdo, despi-lo das garantias compatíveis
com a gravidade da ruptura da ordem que tem o potencial de produzir. A
legitimidade do processo de impeachment em absoluto prescinde da
observância dos limites impostos pela Constihüção à atuação do Poder
Legislativo, a fim de impedir o arbítrio, sob pena de se "converter um
regime de separação de poderes, de freios e contrapesos, em uma ditadura do
Congresso" (BRANT, Irving. lmpeachment: trinls nnd erros. New York: A. A.
Knopf, 1974, tradução livre).
Nessa linha, não se qualifica como processo legítimo de impeachment
- e sim como simulacro-, procedimento que, pretendendo, pela aparência,
ser o instituto de controle do poder consagrado na Constituição, não
observa a forma constitucionalmente prescrita nem as garantias
asseguradas na Lei Maior, em verdadeiro confisco de cidadania e de
direitos. A ordem constitucional não achnite a privação de direitos sem o
devido processo legal. Condenação em procedimento de impeachment sem
a observância da forma constitucionalmente prevista, sem resguardo às
garantias inscritas na Lei Ftmdamental, implicaria destihúção do Chefe
do Poder Executivo quase que por decreto legislativo, em manjfesta
extrapolação da competência das Casas do Congresso.
De qualquer sorte, a jurisdição constitucional, a quem cabe impedir
o desvirtuamento do impeachment enquanto mecanismo constitucional de
controle político, há de ser exercida com p1udência, mormente ao exame
de pedidos de supressão de lacunas.
15. O art. 85, parágrafo úrúco, da Constituição dispõe que os crimes
de responsabilidade, assim como as respectivas normas de processo e
julgamento, serão objeto de lei especial.
Ainda hoje ocupado esse espaço normativo singular pela Lei n°
17
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crimes de responsnbilidnde e regula o respectivo processo de julgamento".
Em diferentes momentos esta Casa se manifestou no sentido da

legitimidade constitucional de dispositivos da Lei n 11 1.079/1950. Inclusive
já afirmou - adnútida a revogação pela EC n° 04/1961, a implantar o
governo parlamentarista -, que objeto de repristinação expressa, a Lei nQ
1.079/1950, pela EC n 11 06/1963 quando restabeleceu o sistema
presidencialista. Confira-se:
"CONSTITUCIONAL. "IMPEACHMENT". PROCESSO E
JULGAMENTO:
SENADO
FEDERAL.
ACUSAÇÃO:
ADMISSIBILIDADE: CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEFESA
PROVAS: INSTÂNCIA ONDE DEVEM SER REQUERIDAS.
VOTO SECRETO E VOTO &\ti ABERTO. RECEPÇÃO PELA
CF/88 DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI 1079/50.
REVOGAÇÃO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE PELA
EC 4/61. REPRISTINAÇÃO EXPRESSA PELA EC N. 6/63.
C.F., art. 52, LV; art. 51, I; art. 52, I; art. 86, "caput", § 12, li,§
2
2 ; Emenda Constitucional n° 4, de 1961; Emenda Constitucional
n<! 6, de 1.963. Lei n° 1.079/50, art. 14, art. 23.
( ...)
V. -Admitindo-se a revogação, pela EC n11 4, de 1961, que
instituiu o sistema parlamentar de governo, dos crimes de
responsabilidade não tipificados no seu artigo 5°, como fizera a
CF/46, art. 89, V a Vill, certo é que a EC n° 6, de 1.963, que
revogou a EC n° 4, de 1961, restabeleceu o sistema presidencial
instituído pela CF/46, salvo o disposto no seu art. 61 (EC n°
6/63, art. 12 ). É dizer: restabelecido tudo quanto constava da
CF/46, no tocante ao sistema presidencial de governo, ocorreu
repristinação expressa de todo o sistema." (MS 21.564/DF,
Relator Ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, julgamento
em 23.9.1992, DJ 27.8.1993)

Assim, não objeto desde então de nova revogação, tácita ou expressa,
por legislação superveruente, a Lei 1.079/50 subsiste no quanto o seu
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conteúdo não conh·aria a Constituição de 1988.
16. Diferentemente do modelo estabelecido na Constituição de 1946,
sob a égide da qual editada a Lei n° 1.079/1950, a Câmara dos Deputados
não mais realiza juízo de prontmcia da acusação, não mais a declara
procedente ou improcedente. Limita-se a juízo de admissibilidade.
"a Constituição manteve o impeachment como processo
legal de apuração de responsabilidade política do Presidente da
República, conservando, em suas linhas gerais, o modelo
concebido pela Primeira Constituição republicana, mas nele
introduziu algumas modificações; com efeito, (a) a Câmara dos
Deputados deixou de ser órgão de acusação perante o Senado,
ao fazer sua acusação que li1e fosse formulada por qualquer
cidadão; (b) hoje se limita a autorizar a instauração do processo,
pelo voto de dois terços de seus membros; (c) instaurado o
processo pelo Senado, o Presidente da República fica suspenso
do exercício de suas ftmções; ( ... )." (BROSSARD, Paulo. O
lmpeachment. 2a ed São Paulo: Saraiva, 1992, p. 7-8)

Nos termos do art. 52, I, da CF, a Câmara dos Deputados, pelo voto
de dois terços dos seus membros, autoriza a instauração do processo de
impenchment conh·a o Presidente da República.
Nos crimes comtms, será o Presidente da República julgado pelo
Supremo Tribtmal Federal. E, nos crimes de responsabilidade, pelo
Senado Federal, sujeito ao voto de dois terços dos seus membros, em
processo conduzido pelo Presidente do STF.
17. Fixadas as premissas acima, e atenta ao princípio da
segurança jurídica que há de balizar os trabalhos de uma Corte
Constitucional, com a observância sempre que possível de seus
precedentes, deixo de apreciar, em se tratando de voto vogal, de forma
individualizada os pedidos. E o faço diante da consonância das minhas
conclusões, observados os fLmdarnentos esgrimidos, com os votos do
eminente Relator, Ministro Edson Fachin, em grande parte dos itens, e
do Ministro Luís Roberto Barroso, nas divergências apresentadas, que me

19
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levaram inclusive a pequeno reajuste ao longo do julgamento no tocante
à representação de blocos parlamentares, e não de partidos políticos, na
formação da comissão especial, com o consequente indeferimento do
pedido correspondente, forte no§ 111 do art. 58 da Constituição.
Pon tuo, apenas, quanto às divergências que acompanhei, que no
regime constitucional vigente ao tempo em que editada a Lei n 9
1.079/1950, competia à Câmara dos Deputados, a teor dos arts. 59, I, e 88
da Constituição de 1946, declarar a procedência ou improcedência da
acusação contra o Presidente da República. Ao Senado Federal, por sua
vez, não competia processar, mas tão somente julgar o Presiden te da
República, depois que a Câmara declarasse procedente a acusação.
Diversa, a fórmula então adotada para o processo e julgamento do
Presidente da República, daquela prevista para o processo e julgamen to,
nos crimes de responsabilidade, dos Ministros do Supremo Tribtmal
Federal e do Procurador-Geral da República, consoante emerge da
redação do art. 62, I e II, da CF/46, in verbis:
"Art 62 - Compete privativamente ao Senado Federal:
T - julgar o Presidente da República nos crimes de

responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da
mesma natureza conexos com os daquele;
li - processar e julgar os Milústros do Supremo Tribtmal
Federal e o Procmador-Geral da República, nos crimes de
responsabilidade."
Assim, tuna vez concltúdo o processo contra o Presidente da
República por crime de responsabilidade, não poderia o Senado Federal,
que funcionava como espécie de Tribunal do Júri, deixar de julgá-lo.
Outra a feição do instituto, enfatizo, na ordem constitucional
inaugurada em 1988. Não mais compete à Câmara dos Deputados
processar a acusação apresentada contra o Presidente da República, mas
apenas autorizar, pelo voto de dois terços dos seus membros, a
instauração do processo pelo Senado Federal. É o que reza o art. 51, I, da
CF/88:

20
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"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente
da República e os Ministros de Estado;"

Já o Senado Federal, na dicção do art. 52, I, da CF/88, acumula as
competências para processar e julgar o Presidente da República nos
crimes de responsabilidade:
"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da

República nos crimes de responsabilidade, bem como os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com
aqueles;"
Dado que o processo de impeachment não tem mais lugar na Câmara
dos Deputados - limitada a autorizar a sua instauração -, não mais
declal"a ela a acusação procedente ou improcedente, não formula decreto
de acusação e tampouco forma comissão acusadora para api"esentar
libelo.
No regime da Constituição de 1988, autorizado pela Câmara dos
Deputados, o processo de impeachment propriamente dito se desenvolve
no Senado Federal, sob a condução do Presidente do Supremo Tribunal
Federal- processo e julgamento. Destaco, no ponto, o precedente firmado
ao julgamento do MS 21.564/DF (Relator Ministro Octavio Gallotti):
"CONSTITUCIONAL. "IMPEACHlVIENT". PROCESSO E
JULGAMEl"\JTO:
SENADO
FEDERAL.
ACUSAÇÃO:
ADMISSIBILIDADE: CÂMARA DOS DEPUTADOS. (...) I. 'Impeachment' do Presidente da República: compete ao Senado
Federal processar e julgar o Presidente da República nos
crimes de responsabilidade (C.F., art. 52, I; art. 86, § lll, ll),

21
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depois de autorizada, pela Câmara dos Deputados, por dois
terços de seus membros, a instauração do processo (C.F., art. 51,
1), ou admitida a acusação (C.F., art. 86). É dizer: o
'impeachment' do Presidente da República será processado e
julgado pelo Senado. O Senado e não mais a Câmara dos
Deputados formulará a acusação (juízo e pronúnáa) e
proferirá o julgamento (C.F., art. 51, I; art. 52, I; art. 86, § 111, ll,
§ 211) . ( ... )." (MS 21.564/DF, Relator Ministro Octavio Gallotti,
Tribtmal Pleno, julgamento em 23.9.1992, DJ 27.8.1993)

Autorizado pela Câmara dos Deputados, deve o Senado Federal, nos
termos do art. 86 da CF, deliberar sobre a instauração do processo:
"Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal,
nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos
crimes de responsabilidade.
§ 1° O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comtms, se recebida a denúnáa ou
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração
do processo pelo Senado Federal."

À Câmara compete, reitero,

autorizar ou não a instauração do
processo. Ao Senado, uma vez autorizado, compete receber ou não a
denúncia. Assim como, autorizado pela Câmara dos Deputados, não se
cogita de negar ao Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns, a
possibilidade de não receber a denúncia, ou mesmo de proceder ao
julgamento antecipado da lide - v.g, nos casos de absolvição sumária ante
a atipicidade da conduta - , não há como concluir, na minha visão,
paralelamente, negue a Constituição ao Senado Federal tal possibilidade.
Observo que no regime imediatamente anterior à Constihtição de
1988, o afastamento do Presidente da República de suas funções era, de
fato, efeito da declaração de procedência da acusação, pela Câmara dos
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Deputados, tal como preconizava - repetindo, no aspecto, os diplomas
que a antecederam -, o art. 83, § 1º a EC 01/69: "Declarada procedente a

acusação, o Presidente ficará suspenso de suas funções."
Diferentemente, no regime atual, em que a manifestação da Câmara
não mais se traduz em jtúzo de mérito - declaração de procedência -, e
sim em jtúzo de admissibilidade, positivo ou negativo, da acusação, com
a autorização, na primeira hipótese, para o órgão competente processar o
Presidente da República, o afastamento deste das respectivas funções é
definido expressamente como efeito do recebimento da denúncia e
consequente instauração do processo no Senado Federal. Eis o comando
do art. 86, § 112, da CF/1988: "1° O Presidente ficará suspenso de suas
funções: (...) II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo

pelo Senado Federal".
Assim, enquanto no regime anterior o afastamento do Presidente era
efeito de juízo da Câmara, no regime atual o afastamento é efeito de juízo
do Senado. Entender que, admitida a acusação pela Câmara, fica o
Senado obrigado a instaurar o processo implica deixar de reconhecer a
efetiva mudança promovida no modelo da Constituição de 1988 quanto a
quem exerce o juízo cujo efeito imediato é o afastamento do Presidente
de suas .funções. Mais do que isso, é permitir o afastamei'lto antes mesmo
do inicio do processo propriamente dito.
O impeachment não é um julgamento em duas instâncias. Não se trata
de julgamento na Câmara dos Deputados sujeito a confirmação no
Senado. Embora condicionados a autorização - juízo de admissibilidadeda Câmara dos Deputados, o processo e o julgamento, na dicção
constitucional, se realizam no Senado Federal. E é prerrogativa do
Senado Federal, ao funcionar como tribunal de processo e julgamento do
Presidente da República por crime de responsabilidade, deliberar sobre o
recebimento da denúncia e a consequente insta mação do processo.
Quanto à questão do voto aberto, anoto brevemente que as palavras
de ordináiio acompanhadas da qualificação "público"
v.g.
administração, cargo, homem - corporificam expressões que remetem não
apenas à ideia de governo, democracia, república e Estado, mas, também
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- e diria eu, principalmente -, à ideia de publicidade, transparência,
pertencimento coletivo, ausência do caráter secreto, dentre outros
significados afins.
Conhecida a dicção do cnput do artigo 37 da Carta Política, preceito
que inaugura no texto constitucional a regência da administração pública:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência ..."

A regra, portanto, é a publicidade, a transparência.
Esse o vetor constitucional que norteia a vida do e no Estado. O
legislador constihti.nte originário não tergiversou no aspecto. Ao
contrário, foi enfático e inflexível ao determinar obediência- no âmbito
da administração pública de todas as suas esferas políticas - aos
princípios elencados, dentre eles o da publicidade.
Por qualquer ângulo que se observe o fenômeno - social, politico,
jurídico ou econômico -, entendo não mais haver espaço, na conjuntura
brasHeira atual, para se negar transparência na órbita da "administração
pública", à exceção das hipóteses expressamente ressalvadas na Lei
Maior.
E o texto constitucional não contém ressalvas por mero deleite ou
opção desprovida de razão sensível. A existência de hipóteses em que se
assegtu·a o voto secreto na Constituição, fazendo com que a regra
(princípio da transparência) ceda lugar à exceção (voto secreto), tem por
fundamento proteger a livre manifestação do eleitor, em situações
específicas nas quais a ausência do necessário sigilo possa influir na
escolha do eleitor, ante o receio de que a identificação do voto implique
gravame pessoal.
Eis as exclusivas hipóteses em que o texto constitucional excepciona
o princípio da transparência em matéria de eleição: art. 14 (exercício da
soberania popular); 52, me N (escolha de autoridades públicas para os
cargos que enumera); 52, XI, (a exoneração, de ofício, do ProcuradorGeral da República antes do término de seu mandato); 98 (escolha, dentre
24
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os cidadãos, de jtúzes de paz); 119 e 120 (composição do
Superior Eleitora e dos Tribunais Regionais Eleitorais, nas vagas
destinadas a tal forma to de preenchimento).
Por outro lado, voltando o olhar para a n atureza do impeachment, a
atribuição ao instituto, no direito pátrio, de feição de i nstrumento
constitucional de controle político-administrativo para afastar do cargo
público o seu ocupante, por meio de instituições políticas (no caso,
Câmara dos Depu tados e Senado Federal), com o fim último de proteger
o próprio Estado conforta o entendimento exposto. Não é objeto do
processo d e impeachment a pessoa da autoridade, mas, sim, o cargo independentemente de quem o ocupa -, porquanto se busca em tal
processo manter ou retomar a normalidade do governo - a
governabilidade -, o bom funcionamento da máquina pública e das
instituições do Estado como um todo.
Nessa ambiência, considerando a natureza e a finalidade do
processo de impeaclzment, entendo que eventuais aspectos subjetivos e
intersubj etivos devam ceder lugar à transparência, ausente fundamento
razoável a justificar o voto secreto. A comissão especial de que trata o
artigo 19 da lei n . 1.079/50 deve ser formada por eleição com voto aberto,
à luz da Constituição da República, observados o princípio
constitucional da transparência e a feição do impeachmeut. Não
comungo, data venia, com a tese de que o artigo 58, capzLt, da Constituição
Federal, ao preconizar que "o Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constittúdas na forma e com as
atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar
sua criação", esteja a autorizar o voto secreto no âmbito da comissão
especial do art. 19 da Lei n.1.079/50. O reconhecimento da Lei Maior de
que as comissões permanentes e temporárias podem ser constittúdas "na
forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato
de que resultar sua criação" não constitui carta branca à Câmara dos
Deputados ou ao Senado Federal de modo a permitir regram.ento que
extrapole ou contrarie o vórtice constitucional. No preciso aspecto em
análise, penso que o reconhecimento constitucional de que o Parlamento
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pode se organizar da forma que mellior llie aprouver não comporta
autorizativo ao desrespeito à Lei Maior.
É como voto.
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17/12/2015

PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPADO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX -Senhor Presidente, egrégia
Corte, ilustre representante do Ministério Público, Senhores Advogados
Estudantes presentes.
Senhor Presidente, não me sentiria confortável não iniciasse esse
voto por um sincero e profundo elogio à atuação do Ministro Edson
Fachin. Temos que considerar que Sua Excelência, num espaço diminuto
de tempo, produziu um voto de 200 laudas, que não têm e nem
apresentam nenhuma incoerência implícita, apenas - digamos assim uma certa divergência em relação a alguns pontos. Foi um voto extenso,
foi profundo, foi um voto memorável, foi um trabalho, de quem
ingressou na Corte há pouco tempo, realmente expressivo. Já era de se
esperar exatamente por força dos antecedentes de Sua Excelência na vida
acadêmica, que tive a oportunidade de acompanhar e presenciar em
vários encontros.
Senhor Presidente, várias abordagens aqui já foram efetuadas sob o
ângulo constitucional, quer dizer, iríamos aqui talvez repetir algumas
teses sustentadas, algtunas até já adiantadas com a emdição tradicional
do nosso Decano.
No primeiro momento em que essa questão se colocou, e que o
Ministro Fad1in foi instado a decidir liminarmente por meio de uma
tutela de urgência, o que se criticava no meio acadêmico, abstratamente
sem conhecimento de causa, é que o Supremo Tribunal Federal agiria
como legislador positivo; iria estabelecer o rito a latere da Lei n° 1.079 e
da Constituição Federal como se fosse essa efetivamente a nossa
pretensão. Mas, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, principalmente
no voto do Ministro Fachin, ele se adstringiu à Constituição Federal, à Lei
n 2 1.079, ao Regimento Interno da Casa e à Jurisprudência, que hoje, pela
força que a Lei confere à jurisprudência, não se pode mais sustentar que a
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fonte formal do Direito: ela serve pcu·a julgamentos, ela serve para
inadmissão de ações ab initio, serve para julgamentos pelo Relator como
porta-voz do Colegiado, de sorte que aqui não se inovou em
absolutamente nada.
E, partindo dessas conclusões, que também foram utilizadas pelo
Ministro Edson Fachin, temos aqui premissas Constitucionais e premissas
de natureza processual. As premissas Constitucionais já foram até aqui
muito bem exploradas por todos, que é esse limite da jurisdição
constitucional versus política, e que o Ministro Fachin, em todo o seu
voto, destacou que, nesse confronto inerente ao moderno
Constitucionalismo, prevalece a deferência ao Legislativo no Estado
Democrático de Direito - essa é a regra. E, por isso, o voto de Sua
Excelência não tem absolutamente nenhuma incongruência.
Nada obstante, é natural do Colegiado que haja divergência aqui e
ali - um pedido múltiplo, uma cumulação de pedidos enormes. De sorte
que realmente são vários itens que suscitaram aqui. Até, se nós levarmos
em consideração o número de pedidos, o voto do Ministro Fachin e o
número de divergências, veremos que essas divergências podem ser
expressivas qualitativamente, mas foram diminutas.- quatro divergências
diante de inúmeros pedidos.
Pois bem, a segw1da premissa, para mim, talvez seja a mais
importante: a premissa de caráter processual. Estamos diante de um
processo Constitucional, não estamos julgando a natureza da infração,
não estamos julgando quais foram os atos praticados. Estamos julgando
processo e procedimento. Eu dilia mais, Senhor Presidente: não obstante,
se aduz a crime de responsabilidade, na verdade não se pode aplicar
analogicamente o Código de Processo Penal. Esses crimes de
responsabilidade só têm o nome de o·ime de responsabilidade, mas não
têm nenhuma sanção penal, porque crimes não são, são infrações políticoadministrativas.

Então, o Processo Civil se aplica para lides não penais, que é o caso
especifico. Aqui, mencionou-se, por exemplo, ação de improbidade. Ação
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Aqui, não se aplica subsidialiamente, no meu modo de ver, com a devida
vênia, o Código de Processo Penal. Aplicar-se-ia, sim, o Código de
Processo Civil.
Com relação às premissas do Processo Constitucional, sobressaem,
neste caso espeáfico, duas regras de eminência máxima na Constituição,
que são: a regra do devido processo legal e a da segurança jurídica.
Sobre o primeiro aspecto, o do devido processo legal, o Ministro
Fachin não deixou pedra sobre pedra no tocante a perpassar todos os
procedimentos pela cláusula do devido processo legal.
Entretanto, no âmbito da segurança juridica, eu tenho efetivamente
algumas observações, porque o voto do Ministro Fachin, realmente é um
voto que arrebata as consciências. Mas sucede que há um aspecto
importantissimo que não podemos olvidar. Depois da Constituição de
1988, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de julgar um caso
semelhante a esse e fixou a sua jurisprudência e, também, sem inovar no
ordenamento, estabeleceu o rito procedimental. E aqui, sob ângulo da
segurança jurídica, o Direito brasileim é muito apegado a essa cláusula
pétrea, porque temos, no Direito material, irretroatividade das leis,
prescrição, decadência; no Processo Civil, temos coisa julgada.
Então, veja Vossa Excelêl.Kia o seguinte: já iniciado, um primeüo
aspecto da segurança jurídica que, no meu modo de ver, verifica-se no
caso em foco, já iniciado o processo, sugere-se um novo rito. Só esse fato
já viola a segurança jurídica. Por quê? Porque o rito fixado pela Corte
Suprema à luz da Constituição de 1988 já fora estabelecido pelo Supremo
Tribunal Federal. Então, vai se modificar a jurispmdência do Supremo
Tribunal Federal num caso específico? Vamos modificar daqui para
frente, modular os efeitos, esperar terminar este mandato, e vai para o
mandato segtrinte; se fôssemos modificar. Mas, na verdade, sob o ângulo
processual, seria uma violência à segurança jurídica que nós
modificássemos o rito adotado pela jurispmdência do Supremo, num
caso ocorrente depois da Constituição de 1988. Qual é a diferença?
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Efetivamente, é o impeachment de 1992 e a pretensão de
formulada agora.
Por outro lado, hodiemamente, não se admite mais essa mudança
ex-abrupto da jurisprudência. Há, na exposição de motivos do novel
Código, que ontem reajustado para se adaptar às necessidades dos custos
operacionais do Supremo Tribunal Federal, uma afirmação muito
interessante de Bentham, afirmando que "nenhum cidadão, e a fortiori,
nenhum agente político pode ser tratado como um cão, que só sabe aquilo que é
proibido quando um taco de beisebol lhe toca o focinho". E é mais ou menos o
que se pretende, eventualmente, ao aprovar um procedimento
completamente diferente daquele que fora instihÚdo, repito, depois da
Constituição de 1988.
Então, o procedimento, e mais, o prosseguimento traçado naquela
oportunidade, em 1992, fora antecedido de um mandado de segurança
com votos que compõem um acórdão de 240 laudas, voto que eu tive o
prazer de verificar as lições ali expostas, das quais se sobressaem as lições
do nosso Decano, que efetivamente, talvez, seja o remanescente daquela
oporhmidade. Não é verdade? Daquela oportunidade, acho que Vossa
Excelência é o único remanescente do julgamento.
Portanto, Senhor Presidente, sob esse ângulo, entendo que seria uma
gravíssil11a violação à segurança jmíclica se nós, neste momento,
n·atássemos esse caso de irnpeachme11t diferentemente daquele caso que
ocorreu depois da Constituição Federal de 1988.
Num segundo plano, também da segtuança jmíclica, porque a
segurança juríclica, por exemplo, pressupõe motivação, exposição clara
das manifestações de vontade, porque o direito é um mundo de
manifestações de vontade. Mistério, segredo e democracia não
combinam; absolutamente, não combinam. E não é por essa razão que a
própria Constih.úção Federal dispõe que não bastam só suas regras, o que
importa são suas normas; e há o princípio da publicidade, que é um
princípio caríssimo à Constihúção da República Federativa do Brasil.
Ontem, muito me impressionei com o belíssimo voto do Ministro
Fachin com relação à intangibilidade da liberdade de consciência, mas
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efetivamente, se formos verificar, não
constitucional nesse sentido, há de prevalecer a principiologia da
Constituição Federal, que privilegia a publicidade. E vejam que
contradictio in terminis: o voto é secreto para formar a Comissão, mas,
na hora de votar, todo mundo tem que mostrar o rosto, a votação
ostensiva e nominal. Isso não tem coerência.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -Ministro Fux, só
para acrescentar algo ao raciodnio, nós deveríamos, nessa linha, rever as
eleições que fazemos no Tribunal. Nós fazemos eleições para a direção,
fazemos também eleição para o TSE. E, talvez estejamos, na Corte
Constitucional, cometendo inconstitucionalidade.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Nesse caso espeófico, o
Direito tem que ser interpretado, de alguma maneira, à luz do pano de
fundo.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES- Quando é o nosso
caso, nós diferenciamos?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu não sei, mas eu não
costumo ver, aqui no nosso caso, nenhum Ministro dar cabeçada no
outro. Eu nunca vi.
o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - E aqui há uma regra não escrita: o mais antigo é sempre
eleito; quer dizer, é um segredo de polichinelo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Se estamos diante de um
ambiente objetivamente estável, pacta sunt servanda; se as coisas não
estão andando corno estavam, rebus sic stantibus. Então, essas regras
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são estabelecidas para um ambiente de normalidade. Não vamos
comparar essa eleição do Presidente do Supremo com aquela eleição que
foi melhor do que o último UFC, onde o nosso brasileiro José Aldo
perdeu. Foi mais rul.imado.
Eu trago à colação - farei a juntada do voto - uma série de passagens
doutrinárias no sentido de que deve haver essa publicidade. E aqui
também, valendo-me das razões sustentadas nos brilhantes votos aqui
proferidos, e notadamente, nesse particular, aderindo às razões do
Ministro Barroso, efetivamente, essa transparência, esse voto aberto foi
respeitado, repito, no processo da mesma natureza que este, que foi
instaurado após a Constituição de 1988. Então, é uma questão da
segurança jurídica a preservação da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
Nessa linha, sem mais delongas, vou aderir à proposta do Ministro
Barroso quru1to à candidatura avulsa e também em relação à
possibilidade de indicação por blocos parlamentru·es, porque o art. 58 da
Constituição Federal - não estamos falando em regimento, mas em
Constituição Federal:
"Art. 58. O Congresso Nacio11al e suas Casas teriio comissões
permauentes e temporárias, constituídas na forma e com as
nh·ibuições previstas 110 respectivo regilnento ou 110 ato de que resultar
sua criação.
§ 12 Na constitujção das Mesas e de cada Comissão, é
assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos ou" - há uma equivalência -"dos
blocos parlamentares que participam da l"espectiva Casa."

Então, há aqui uma constitucionalização da utilização de blocos
parlamentares para criação dessas Comissões.
Eu, por fim, Senhor Presidente, entendo que, de alguma maneira,
nós devemos manter o 1ito do Presidente Collor, mas isso para efeito de
segura11ça jurídica, para não alterar para menos, para não retirarmos
gara11tias já deferidas.
6
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Mas o afastamento por maioria simples hoje realmente
ogico e
contraditório, tendo em vista o quorum da Câmara de 2/3 (dois terços)
para autorizar o processo.
De sorte que eu vou, nesse primeiro momento, acompanhar
integralmente a divergência. Tenho a impressão de que estou
acompanhando a divergência aberta pelo Ministro LLús Roberto Barroso,
com a devida vênia do Ministro Fachin, mas entendo que as vênias não
são aquelas que fazemos aos advogados para depois negar o habeas
corpus, mas são as vênias sinceras de um Colega que nutre por Vossa
Excelência, talvez, o elemento humano mais importante numa relação
profissional, numa relação pessoal, que é a admiração. Eis :minha
admiração em relação ao seu voto. Então, vou me reservar, nesse
momento, vou integralmente acompanhar essa divergência.
E apenas, Senhor Presidente, não estou me comprometendo com
essa tese, mas eu verifico, por exemplo, que nós teríamos aqui, pelo
menos, uma grande incongruência: a Câmara, por 2/3 (dois terços),
autoriza; e, então, o Senado é obrigad o a instaurar o processo. E, a
fortiori, instaurado o processo, afasta-se a Presidente. O que significa
dizer, por via reflexa, que afasta o Presidente e a Câmara dos Deputados,
porque, qual seria a alternativa do Senado?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não,
Ministro, o Senado pode..
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, eu estou fazendo um
argumento.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO- Entendi o
contrário.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX- Contrário, a contrario sensu.
Mas não tem problema, porque discordar a contrario sensu, isso me faz
lembrar de que havia uma Câmara tão divergente no Tribunal, num
determinado Tribunal, que não vou citar, que havia divergência até em
voto de pesar, que não é o nosso caso aqui.
De sorte, Senhor Presidente, que eu, com essa intervenção, com essas
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brilhantíssimo, eu vou, nesses quatro pontos, acompanhar a divergênda.
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VOTO

0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, não me sentiria
confortável se não iniciasse esse voto por um sincero e proftmdo elogio à
atuação do MINISTRO EDSON FACH1N. temos que considerar que sua
excelência, num espaço diminuto de tempo, produziu um voto de 200
(duzentas) laudas, que não ostenta nenhuma incoerência impli.cita,
apenas - digamos assim - uma certa divergência em relação a alguns
pontos.
Foi um voto minudente, profw1do - um voto memorável, foi um
trabalho, de quem ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) há
pouco tempo, realmente expressivo. Já era de se esperar exatamente por
força dos antecedentes de Sua Excelência na vida acadêmica, que tive a
oportunidade de acompanhar e presenciar em vários encontros.
No primeiro momento em que essa questão se colocou, e que o
MINISTRO FACHli\J foi instado a decidir liminarmente por meio de uma
tutela de tugência, o que se criticava no meio acadêmico, abstratamente
sem conhecimento de causa, é que o Supremo Tribunal Federal agiria
como legislador positivo; iria estabelecer o rito n lntere da Lei Federal n 9
1.079, 10 de abril de 1950, e da Constituição Federal como se fosse essa
efetivamente a nossa pretensão. Mas, na verdade, o STF, principalmente
no voto do Ministro Relator, se adstringiu à Constituição Federal, à Lei n 2
1.079/1950, ao Regimento Interno da Casa e à Jmisprudência, que hoje,
pela força que a Lei confere à jmisprudência, não se pode mais sustentar
que a Jmisprudênda não seja fonte formal do Direito.
A Jmisprudência hoje é fonte formal do Direito: e, isso, já pode ser
afirmado antes mesmo da entrada formal em vigor do Novo Código
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argumentação jurisprudencial passa a servir como ratio para julgamentos,
ela serve para inadmissão de ações ab initio, serve para julgamentos pelo
Relator como porta-voz do Colegiado, de sorte que aq1.ú não se inovou
em absolutamente nada.
E, partindo dessas premissas teóricas, que também foram utilizadas
pelo MINISTRO EDSON FACHlN, temos aqui: a) premissas jurídico-politicas,
de nahlreza constitucional; e b) postulados de natureza processualconstitucional.
As p remissas Constitucionais (item "a" acima) já foram até aqui
muito bem exploradas por todos, que é esse limite da jurisdição
constitucional versus a dimensão politica da Constituição, e que o
MINISTRO FACHIN, em todo o seu voto, destacou que, nesse confronto
inerente ao moderno Constitucionalismo, prevalece a deferência ao
Legislativo no Estado Democrático de Direito - essa é a regra geral. E, por
isso, o voto de Sua Excelência não tem absolutamente nenhuma
incongruência.
Apenas acrescento que o direito constitucional, vez por outra, é
levado a refletir sobre 2 (dois) dos vetores que informcu11 sua existência e
definem os seus contornos: jaticidnde política; e normntividnde jmídica. De
um lado, a pretensão de conformar a realidade não pode ceder a todo
clamor de momento, sob pena de o direito não representar qualquer
limite à autoridade. De outro, a ortodoxia das formas jurídicas não
poderia esgotar a totalidade de decisões e preferências sociais,
aniquiland o a espontaneidade da vida política.
O ponto adequado de eq1.úhbrio nesse dilema é alvo de diversos
estudos de dentistas políticos e constitucionalistas. Não pretendo aqui
oferecer uma resposta definitiva para a questão. Assento apenas que essa
aparente tensão entre os valores albergados pelo Estado Demoo·ático de
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constitucional, inclusive no que diz respeito ao processo de impenchment
do Presidente da República.
Como aponta o cientista político norte-americano LOUIS FISHER, "o
impeachment é um ato político, e não jurídico" (Constitutional conflicts
between Congress and the President. Sixth Edition. Lawrence: University
Press of Kansas, 2014, p. 196). A finalidade do processo é destituir alguma
autoridade do cargo público que ocupa. Em particular, o impedimento do
Chefe do Executivo, no regime presidencialista, permite afastar do poder
quem a ele chegou pela via democrática. Dai a necessidade de garantias
procedimentais que impeçam a banalização do instituto; garantias essas
salvaguardadas por órgãos imparciais e não responsivos diretamente ao
pTOcesso eleitoral_ como os órgãos do Poder Judiciário.
Não obstante, o papel garantista reconhecido às Cortes não pode se
convolar em salvo-conduto para um ah·opelo das instâncias democráticas.
Para além das formas expressamente previstas na Constituição, cabe à
legislação infraconstitucional o desenho do itinerário pelo qual o
Congresso brasileiro exercerá, legitimamente, suas competências.
Nenhmn juiz ou Tribw1al da República, por melhor que se considere, tem
acesso privilegiado ao "justo", ao ''bom" e ao "ideal". Nesse cenário,
recomenda-se humildade e minimalismo judicial como postura
interpretativa diante de situações delicadas como a do tema ora em
debate.
Nada obstante, é do Colegiado que haja divergência aqui e ali- um
pedido múltiplo, uma cumulação de pedidos enormes. De sorte gue
realmente são vários itens que suscitaram na petição inicial desta
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Até, se
nós levarmos em consideração o número de pedidos, o voto do Ministro
Relator e o número de divergências, veremos que essas divergências
podem ser expressivas qualitativamente, mas foram diminutas - 4
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(quatro) divergências ponhtais diante de inúmeros pedidos.
Pois bem, o segundo conjunto de premissas (item "b" supra), para
mim, corresponde a uma relevante dimensão que pretendo enfatizar: a de
caráter processual-constitucional. Estamos diante de um peculiar
Processo Constitucional, não estamos a julgar a natureza da infração.
Tampouco, o Tribunal está a avaliar o conteúdo dos atos supostamente
ilícitos eventualmente praticados. A Corte aprecia, neste momento, a
regularidade e a legitimidade do processo e procedimento constitucional
para uma situação bem específica que, em tese, pode dar ensejo à
responsabilização do ocupante da Chefia de Estado e de Governo do
Estado brasileiro.
Seria o caso de dizer mais, Senhor Presidente: não obstante, se aduza
à expressão "crime de responsabilidade", a rigor, não se pode aplicar
analogicamente o Código de Processo Penal (CPP) a esse tipo de
apuração político-jurídica. Esses crimes de responsabilidade só têm o
nome (n.omen iuris) de "a-ime" de responsabilidade, mas não têm
nenhuma sanção penal (em sentido estrito), porque a-imes, ipso Jacto et
iure, não o são. Trata-se de infrações político-administrativas que ensejam
grau qualificado de relevância institucional e constitucional pelo papel
desempenhado pelas autoridades que se sujeitam a esse crivo de
responsabilização.
Diante dessa singularidade, o Processo Gvil pode ser legitimamente
invocado para lides não penais- que é, precisamente, o caso específico
sub examine. Aqui, mencionou-se, por exemplo, a ação de improbidade.
Ação de improbidade é um misto de todas essas vertentes:
administrativa, política e penal. Mas o que se aplica subsidiariamente? O
Processo Gvil. Aqui, não se aplica subsidiariamente, no meu modo de
ver, com a devida vênia, o Código de Processo Penal. Aplicar-se-ia, sim, o
Código de Processo Civil.

4
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neste caso específico, duas regras de eminência máxima na Constituição,
que são: a regra do devido processo legal (CRFB/1988, art. 5°, LIV) e a da
segurança jurídica.
Sobre o primeiro aspecto, o devido processo legat o voto do
MINisTRO FACHJN não deixou pedra sobre pedra no tocante a perpassar
todos os procedimentos pela cláusula do devido processo legal.
EntTetanto, no âmbito da segurança jurídica, eu tenho efetivamente
algumas observações, porque o voto do Relator realmente é um voto que
tende a arrebatar as consciências. Mas sucede que há um aspecto
importantíssimo que não podemos olvidar. Depois da Constituição de
1988, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de julgar um caso
semelhante a esse e fixou a sua jurisprudência e, também, sem inovar no
ordenamento, estabeleceu o üto procedimentaL E aqui, sob ângulo da
segurança jurídica, o Direito brasileiro é muito apegado a essa cláusula
pétTea, porque temos, no Direito material, i.rretroatividade das leis,
prescrição, decadência; no Processo Civil, temos o instituto da coisa
julgada.
Nesse ponto, a compreensão sufragada pelo voto do Eminente
Relator quanto ao papel do Senado no procedimento de tramitação do
pedido de impeacllment encontra respaldo no magistério do professor José
Afonso da Silva:
"Recebida a autorização da Câmara para illstaurar o
processo, o Senado Federal se transformará em tribunal de juízo
político, sob a Presidência do Presidente do Supremo Tribunal
Federal Não cabe ao Senado decidir se instaura ou não o
processo. Quando o texto do art. 86 diz que. admitida a
acusacão por dois tercos da Câmara. será o Presidente
submetido a julgamento perante o Senado Federal nos crimes
de responsabilidade. não deixa a este possibilidade de emitir
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juízo de conveniência de instaurar ou não o processo. pois
que esse juízo de admissibilidade refoge à sua competência e
já foi feito por quem cabia. Instaurado o processo, a primeira
consequência será a suspensão do Presidente de suas funcões
(art. 86, §1°. D. O processo seguirá os trâmites legais, com
oporttmi.dade de ampla defesa ao imputado, concluindo pelo
julgamento, que poderá ser absolutório, com o arquivamento do
processo, ou condenatório por dois terços dos votos do Senado,
limitando-se a decisão à perda do cargo, com inabilitação por oito
anos, para o exercício de função pública, sem prejuizo das demais
sanções judiciais cabíveis (art. 52, parágrafo único). É isso que
caracteriza o chamado impeachment". (SILVA, José Afonso.
Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2015,
p. 557- grifas nossos)

Sem embargo do exposto e do substancioso voto proferido pelo Min.
relator, deve-se registrar fato histórico relevante para o caso. Em 1992, o
então Presidente do Supremo T1ibunal Federal, MINISTRO SYDNEY
SANCHES, convocou os demais Ministros paTa uma sessão administrativa
em que se definiu o rito, perante o Senado Federal, do processo de
impeaclzment instaurado contra o Presidente Fernando Collor de Mello.
No procedimento do Caso Collor, previa-se expressamente a
possibilidade de o Senado não admitir a denúncia já recebida na Câmara
dos Deputados, como ficou registrado na Resolução do "Senado Fedem /
como órgiio Judiciário" publicada no Diário Oficial da União.
Especificamente sobre o ponto, destaco os itens 8 e 10 do rito então
aplicado:
"SeNADO FEDERAL COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO
PROCESSO E JULGAi\1ENTO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA RITO PROCEDIMENTAL
a) JUDICIUM ACCUSATIONIS- Uuízo de acusação)

6
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1. Recebimento, pelo Senado Federal, da Resolução da
Câmara dos Deputados, que autoriza a abertura do processo de
impeachrnent contra o Presidente da República (CF, art. 86,
caput, combinado com o art. 51, I).
2. Leitura da denúncia popular e da autorização dada pela
Câmara dos Deputados no expediente da sessão seguinte (Lei
n!:! 1.079/50, art. 44).
3. Encaminhamento desses atos a uma Comissão Especial,
para apreciação (Lei n° 1.079/50, art. 44, segunda parte).
Observância do principio da proporcionalidade partidária na
composição desse órgão colegiado (CF, art. 58, §1°).
4. Reunião da Comissão Especial no prazo de 48 horas.
Eleição de seu Presidente e respectivo Relator (Lei n° 1.079/50,
art. 45, primeira parte).
5. Parecer da Comissão Especial, a ser emitido no prazo de
10 dias, versando o conhecimento, ou não, da denúncia
popular. Possíbilidade de a Comissão proceder, durante o prazo
de dez dias, às diligências que julgar necessárias (Lei n 2
1.079/50, art. 45, segunda parte).
6. Leitura do parecer da Comissão no expediente de sessão
do Senado. Publicação dessa peça opinativa no Diário do
Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos
entre os Senadores (Lei n°1.079/50, art. 46).
7. Inclusão do parecer na ordem do dia da sessão seguinte
(Lei n° 1.079/50, art. 46, in fine).
8. Discussão e votacão nominal do parecer, pelo Plenário
do Senado Federal. em um só turno (Lei n° 1.079/50, art. 47.
primeira parte):
a) se rejeitado, dar-se-á a extinção anômala do processo,
com o consequente arquivamento dos autos (Lei n° 1.079/50,
art. 48);
b) se aprovado, por maioria simples de votos. reputar-seá passível de deliberacão a denúncia popular oferecida (lei na
1.079/50. art. 47, in fine).
9. Transnússão da Presidência do Senado ao Presidente do
Supremo Tribunal Federal, para os fins do parágrafo único do
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art. 52 da Constituição Federal.
10. Se a denúncia for considerada objeto de deliberação,
notificar-se-á o denunciado para, no prazo de vinte dias,
responder à acusação (Lei nll l.079/50, art. 49 {prazo duplicado
para que não seja inferior ao das alegações finais) . Tem-se,
neste momento. por formalmente instaurado o processo de
impeachment contra o Presidente da República (CF, art. 86, § 1.

.!.Ih
( ...) -(grifas nossos).

Verificam-se, ainda, os fundamentos que acompanharam a criação
deste rito, os quais revelam uma compreensão precisa sobre o papel do
Senado Federal no julgamento d o processo de impeachment após a
Constituição de 1988. Destaco> em particular, os itens 1, 2 e 4 da referida
justifica tiva:
"1. Com a nova Constituição, concentram-se na instância
político-institucional do Senado Federal, no que conceme ao
processo de responsabilização político-administrativa do
Presidente da República, tanto o juízo de acusação quanto o
julgamento (CF, art. 52, I).
2. Em virtude das novas atribuicões constitucionais do
Senado e l?Or competir-lhe o processo e o jul~amento do
Presidente da República nos crimes de responsabilidade torna-se possível invocar a analosJa para adotar, nesse
procedimento. e com as necessárias adequacões. as normas
que regem o processo de impeachment dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal (Lei n~ 1.079/50. arte. 36 e 41 a 73).
3. A exigência constitucional da maioria qualificada de
213 da totalidade dos Senadores limi ta-se. exclusivamente. à
hipótese de condenado do Presidente da República pelo
Senado (CF, art. 52. parágrafo único). As demais deliberacões
do Senado serão tomadas por maioria simples. presen te a
maioria absoluta dos seus membros (CF, art. 47). Todas as
questões incidentes do processo serão vencidas por simples
maioria. não assim a sentenca condenatória. A simples
maioria importa absolvicão (AURELINO LEAL, "Teoria e
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Prática da Constituição Federal Brasileira", Parte Primeira, p.
476, 1925, Briguiet, Rio).
4. A suspensão compulsória e provisória do Presidente
da República decorre da instauracão do processo de
impeachment pelo Senado (CF, art. 86, § l g, TI). Tem-se por
instaurado esse processo quando da nolificacão formal ao
Presidente da República de que dispõe do prazo de 20 dias
para responder à acusacão popular, que foi considerada objeto
de deliberacão pelo Senado.
5. Com a supressão do papel constitucional que
tradicionalmente sempre foi outorgado à Câmara dos
Deputados, já não mais lhe incumbe, sob a égide da Carta
Política de 1988, a formulação do juízo de acusação. Desse
modo, revela-se inviável - até mesmo por ausência de recepção
da norma inscrita no art. 23, § 4°, da Lei n°1 .079/50- a eleição,
por essa Casa Legislativa, de uma comissão de três membros

déstinada a acompanhar, no Senado, o julgamento do
Presidente da República. Essa atribuição - nela incluída a
faculdade processual de oferecer o libelo acusatório - pertence,
agora, aos próprios demmciantes.
6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal funciona
como Presidente do Senado ao longo de todo o processo e
julgamento do Presidente da República por crime de
responsabilidade. Exclusivamente para esse fim. Dessa
indisponível condição jurídico-constitucional decorre a
relevante ciretmstância de que ao Piesidente do Supremo
Tribunal Federal compete a resolução de todos os incidentes de
ordem jurídica que se verificarem durante as sucessivas fases
em que se desenvolve o procedimento. Desse modo, as
deliberações emanadas da Comissão Especial de Senadores
comportarão recurso, na esfera politico-administrativa, para o
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
7. O prazo constitucional de 180 dias (art. 86, § 1°, li),
referente ao afastamento do Presidente da República de suas
nmções, inicia-se com a instauração do processo de
impeachment. A contagem desse prazo - que é improrrogável-
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não se inicia, em conseqüência, com a mera instalação dos
trabalhos no Senado Federal.
8. O Presidente do Supremo Tribunal Federal não discute,
não vota e nem julga o libelo acusatório. Cabe-lhe, tão-somente,
exercer a presidência do processo de impeachment do Chefe de
Estado.
9. A ausência dos denunciantes, que eventualmente
deixem de comparecer ao julgamento, não implicará o
adiamento dessa sessão do Senado (Lei n° 1.079/50, art. 62,
caput)." - (grifas nossos).

É inegável, portanto, que, em 1992, já sob a Constituição de 1988, a

recepção da Lei n 2 1.079/1950 foi apreciada por esta Egrégia Corte
Constitucional, ainda que em sede de sessão administrativa, tendo sido
objeto de ato oficial do Supremo Tribtmal Federal. Nesse cenário, não me
parece compatível com a segurança jurídica e com a previsíbilidade exigida
das decisões judiciais que haja mudanças bruscas em relação a esse marco
histórico, sobretudo porque já há processo de impeachment instaurado
perante a Câmara dos Deputados.
Tem-se hipótese em que este TribtmaJ deve desempenltar o papel de
estabilização constitucional que permite a adequada e legítima conexão
constitucional e democrática entre a faticidade político-institucional e a
normatividade jurídico-política -a que aludi, logo 110 início deste voto.
Divirjo, portanto, do Relator, sufragando, no ponto, os fundamentos
e assentando que o rito criado pelo Supremo Tribunal Federal em 1992
deverá ser aplicado a todo e qualquer procedimento de impeachment
contra o Presidente da República fruto de pedido protocolado junto à
Câmara dos Deputados.
Em conjunto, a tese central dos 3 (três) julgamentos dos processos
do denominado "Caso Collor" (MS's 21.564/DF; 21.623/DF e 21.689/DF) foi
a de que haveria um procedimento bifásico para a instauração de tal
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processo jurídico político: i) primeiro, a Câmara
autorizaria a instauração do processo, mediante análise da viabilidade
constitucional da acusaçãoi e ü) após autorizada a instauração, caberia ao
Senado Federal, na condição de "Tribunal Constitucional" especialmente
designado, a instauração propriamente dita do processo (ocasião, na qual,
inclusive, ocorreria o afastamento do Presidente da República de suas
ftmções).
A primeira das impeh·ações (o MS 21.564/DF) foi submetida ao
Supremo Tribunal Federal (STF) antes do afastamento propriamente dito
(ocorrido na data de 02 de outubro de 1992, por deliberação do Senado
Federal). Ou seja, o primeiro mandamus referiu-se, especilicamente, ao

(atual fase do
processamento do pedido em relação ao tema debatido na ADPF 378/DF).
procedimento perante a

Câmara

Por conseguinte, os dois MS's

dos Deputados

restantes (21.623/DF e 21.689/DF)

foram impetrados após o afastamento do então Presidente (isto é, depois
da devida instauração pelo Senado Federal), embora tenham sido
ajuizados antes do ato de "renímcia" ao mandato (30 de dezembro de
1992).
Pontuados esses aspectos fáticos quanto à jmisprudência constrtúda
durante o ano de 1992 (Caso Collor), consectariamente, há de se avaliar a
incidência da segurança jurídica que, no meu modo de ver, verifica-se no
caso em foco, vez que, uma vez já iniciado o processo de impedimento,
sugere-se um novo rito que modifica as regras do jogo institucional e
constitucional.
Só esse fato, a meu sentir, já violaria a segurança jurídica. Por quê?
Porque o rito fixado pela Corte Suprema à luz da Constituição de 1988 já
fora estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vai se modificar
a jurisprudência deste órgão de cúpula do Poder Judiciário num caso
especifico?

11
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Seria o caso de modificar daqui para frente (?); modular os efeitos
(?);esperar terminar este mandato, e aplicar novas regras para o mandato
seguinte? Na verdade, sob o ângulo processual, se fôssemos modificar o
entendimento anterior, seria uma violência à segurança jurídica no que
conceme ao rito adotado pela jurisprudência do próprio Supremo, num
caso ocorrente já sob a égide da Constituição de 1988.
Indago: qual é a diferença, efetivamente, entre o impeachment de 1992
e a pretensão de impeachment agora formulada? Reconhecer tal distinção,
na espécie, seria lançar mão de uma postma casLústica e de complicada
justificação argumentativa, sob a ótica processual-constitucional.
Por outro lado, hodiernamente, não se admite mais essa mudança ex
abmpto da jurisprudência. Há, na exposição de motivos do novel Código
de Processo Civil, que ontem reajustado para se adaptar às necessidades
dos custos operacionais do Supremo Tribunal Federal, uma afirmação
muito interessante de BENTHAM, a afirmar que "nenhum cidadão, e a
fortiori , 11enhum agente político pode ser tratado como um cão, que só sabe
aquilo que é proibido quando um taco de beisebol lhe toca o focinho". E é mais ou
menos o que se pretende, eventualmente, ao aprovar wn procedimento
completamente diferente daquele que fora instituído, repito, depois da
Constituição de 1988.
Portanto, Senhor Presidente, sob esse ângulo, entendo que seria uma
gravíssima violação à segurança jurídica se nós, neste momento,
tratássemos esse caso de impeachment diferentemente daquele caso que
ocorreu depois da Constituição Federal de 1988.
Desse modo, quanto ao tema do papel do Senado da República, peço
venía à tese do Voto do Ministro Relator, para acompanhar a divergência
iniciada pelo MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO.
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No que diz respeito ao tema da votação secreta para a composição
da comissão para a apreciação do pedido de impeachment perante a
Câmara dos Deputados, também é impositivo o regramento da segurança
jurídica. Isso ocorre porque a dimensão de estabilização jurídica, por
exemplo, pressupõe motivação, exposição inequívoca das manifestações
de vontade, porque o direito é um mundo de manifestações de vontade.
Mistério, segredo e democracia não combinam; absolutamente, não
combinam. E não é por outra razão que a própria Constituição Federal
dispõe que não bastam só suas regras, o que importa são suas normas; e
há o princípio da publicidade, que é um princípio caríssimo à
Constituição da República Federativa do Brasil.
Ontem, muito me impressionei com o belíssimo voto do MINISTRO
FACHW com relação à intangibilidade da liberdade de consciência, mas
efetivamente, se formos verificar, não havendo nenhuma regra
constitucional nesse sentido, há de prevalecer a principiologia da
Constituição Federal, que privilegia a publicidade. E vejam que
coutradictio in temtinis: o voto é secreto para formar a Comissão, mas, na
hora de votar, todo mtmdo tem que mosh·ar o rosto, a votação ostensiva e
nominal. Isso não tem coerência.
E aqui também, valendo-me das razões sustentadas nos brilhantes
votos aqui proferidos, e notadamente, nesse particular, aderindo às
razões do M!NTSTRO Luís ROBERTO BARROSO, efetivamente, essa
transparência, esse voto aberto deve ser respeitado. Então, é uma questão
da segurança jurídica a preservação da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
A respeito da alegação de ilegitimidade constitucional da realização
de votação secreta no que concerne à deliberação da composição da
Comissão Especial, a tese do voto do Muústro Relator Edson Fachin é a
de admitir a possibilidade excepcional de imposição de sigilo, nos termos
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da interpretação autêntica promovida no âmbito da Câmara dos
Deputados.
À primeira vista, destaca-se que o voto do Min. Relator é tendente a
consagrar a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido
da "recepção do art. 23 da Lei n.Q 1.079/1950", no julgamento do MS

21.564/DF, Rel. orig. Min. Octávio Gal.lotti, Red. p/ acórdão Min. Carlos
Velloso Qulgado em 23/09/2015, DJ de 27/08/1993).
Contudo, ao se estabelecer uma distinção quanto ao momento da
votação final no Plenário da Câmara dos Deputados (cnso de votação aberta
por expressa disposição do nrt. 23 dn Lei nQ 1.07911950) e a deliberação
específica de composição da Comissão Especial, essa tese acaba por
mitigar o principio democrático e da publicidade dos atos no Estado de
Direito brasileiro.
Nesse particular, longe de envolver situação de típica matéria
"interna corporis", o dever de publicidade corresponde a corolário que não
pode ser excluído da apreciação judicial da Suprema Corte, sob pena de
esvaziamento da garan tia jurídico-processual da proteção judicial efetiva
(CRFB/1988, art. 511 XXXV).

In casu, tem-se situação de incidência normativa desse princípio de
inafastabilidade do controle jurisdicional, em especial pela cogência
desempenhada pela regra constitucional da publicidade dos atos,
decisões e deliberações no Estado democrático de Direito brasileiro.
A Constituição da República define expressamente as hipóteses de
voto secreto no Poder Legislativo. A ordem constitucional, pautada no
Estado Democrático de Direito e na publicidade dos atos estatais, não
autoriza, como regra, votação parlamentar sigilosa fora das hipóteses
taxativas e excepcionais nela previstas expressamente. As casas do
Congresso Nacional não têm a prerrogativa de decidir por votação secreta

14
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no processo de impedimento.
Nesse particular, o parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) bem delineia a controvérsia quanto ao dever de
publicidade, verbis:
"9. A Constituição da República define expressamente as
hipóteses de voto secreto no Poder Legislativo. A ordem
constitucional, pautada no Estado Democrático de Direito e na
publicidade dos atos estatais, não autoriza votação parlamentar
sigilosa fora das hipóteses taxativas e excepcionais nela
previstas expressamente. As casas do Congresso Nacional não
têm o direito de decidir por votação secreta quando a lei
fundamental do pais a tanto não os autorizou. Isso se aplica à
eleição dos membros da comissão especial da Câmara dos
Deputados no processo de impedimento. - (PGR, Parecer
269.015/2015, pp. 02/03).

A aplicabilidade da votação aberta justifica-se, por conseguinte, não
somente a partir de tun dever geral de publicização, mas da própria
impossibilidade de desconstih.úção, por procedimento sigiloso, dos
efeitos de investidura em mandato eleitoral legitimamente declru:ado em
relação à Chefia de Estado e do Poder Executivo.
Diante da magnitude da decisão institucional envolvida e, em
especial, pela própria plausibilidade de que haja transparência e
publicidade quanto ao controle jurídico, politico e social atos do Poder
Público, peço vênia ao ilustre Relator para, também neste específico
ponto, votar pela procedência do pedido cautelar incidental do Arguente.
É dizer, para fins de formação da Comissão Especial, a votação no
Plenário da Câmara dos Deputados deve ser aberta.

15
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BARROSO quanto à candidatura avulsa e, também em, relação à

possibilidade de n1cticação por blocos parlamentares, porque assim o
ctisciplina o art. 58 da Constituição Federal. Note-se: não estamos falando
em regimento, mas em Constituição, verbis:
"Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões
permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as
atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar
sua criação.
§ lll Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é
assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos ou" - há uma equivalência - "dos
blocos parlamentares fJlte participam da respectiva Casa."

Então, há aqui uma constitucionalização da utilização de blocos
parlamentares para criação dessas Comissões.
Senhor Presidente, entendo que, de alguma maneira, nós devemos
manter o rito dos casos relacionados ao processo de impectimento
Presidente Collor. Tal postura judicial se configura para efeito de
segtmmça jurídica, para não alterar para menos, para não esvaziar, ou
retirar, de modo casuístico, garantias já deferidas e prerrogativas
ínstihJCionais cujo desempenho encontram-se em pleno cmso.
Por fim, acompanhando a divergência iniciada pelo MINLSTRO Luís
ROBERTO BARROSO, em consonância com os aspectos e argumentos ora
pontuados, é como voto.

16
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17/12/2015
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhor Presidente, eu
também cumprimento o eminente Relator pelo voto extremamente
equilibrado, fundamentado, responsável e que adota uma perspectiva
minimalista de nossa atuação diante dos outros Poderes (mais
especificamente, em relação ao Congresso Nacional).
Não faço o elogio para divergir. O elogio para divergir vou fazer ao
Ministro Roberto Barroso, que trouxe, também de uma maneira muito

objetiva, os principais pontos de seu voto e pautou a discussão da
divergência, facilitando o trabalho de todos nós na metodologia da
votação. Os votos que seguiram ao seu tautbém foram fundamentados
com muita propriedade.
Considerando os debates que ocorreram ao longo dos votos até aqui
proferidos, eu não posso deixar de dizer que esta é uma tarde em que
mtúto nos orgulhamos de integrar esta Corte, com um debate tão
aprofundado, tão importante e realizado de uma maneira objetiva.
Não poderia também deixar de cumprimentar, Senhor Presidente,
embora não estivesse aqui no início da sessão - eu estava em meu
Gabinete na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral despachando, mas
com a TV Justiça ligada e com o som alto para ouvir tudo, d~sde o
relatório do eminente Ministro Fachin, às sustentações orais, que se
iniciaram com o Dr. Oáudio, que falou pelo partido autor da ADPF, e
terminaram com o eminente Procurador-Geral da República, Dr. Janot,
passando por tantas brilhantes sustentações, como a do Mirústro da AGU,
Dr. Adams, aqu.i presente, e a do Deputado Miro Teixeira, que fez
referência a mim. Esse denunciou que eu não estava aqui, mas, Miro, eu
estava ouvindo Vossa Excelência! E Vossa Excelência não está aqui agora
também. Estava ouvindo Vossa Excelência de meu Gabinete no Tribunal
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Superior Eleitoral, quando Vossa Excelência fez referência a mim. E a fez
com eloquência, como sempre. É muito bonito ouvir, na tribuna, o Miro
Teixeira. É uma pena que o fato de Sua Excelência estar no Congresso
Nacional o afaste da advocacia, do ponto de vista do dia a dia, porque é
um brilhante profissional. De todo modo, foram várias e belas as
sustentações, bastante esclarecedoras e bastante oportlmas.
Senhor Presidente, eminentes Colegas, eu, desde logo, então,
justifico que, pelos fundamentos trazidos no brilhante voto do Ministro
LLúz Edson Fachin, aos quais eu adiro, estou a acompanhar Sua
Excelência in totum.
Vou fazer um apanhado em relação a pontos objetivos de três
questões sobre as quais o Ministro Barroso diverge, dentre outras
divergências, as quais são consequências da questão do rito. Vou,
inicialmente, fazer uma rápida explanação.
Não tenho voto por escrito. Não farei juntada de voto por escrito.
Então, terei que ler agw alguns dispositivos legais para, desde logo, estar
com o voto registrado.
Quanto ao pedido inicial contido na letra "g'- em que se requer seja
realizada interpretação conforme à Constihlição do art. 24 da Lei 1.079/50
para se fixar a interpretação segundo a qual a decisão da mesa do Senado
pela instauração do processo deve ser submetida ao Plenário da Casa -,
note-se que se trata do papel do Senado da República e da questão
relativa ao recebimento da denúncia de impeachment, que ocorre após sua
autorização pela Câmru·a.
Senhor Presidente, vamos inicialmente ao dispositivo do art. 51:
"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente
da República e os Ministros de Estado".

Vou à gramática e à literalidade do dispositivo e, daí, írúciarei os
fundamentos de meu voto para explicar por que acompanho o voto do
2
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Ministro Fachin.
terços) dos membros da Câmara dos Deputados. A CâmaJ"a já autoriza o
processo. Ou seja, ternicamente falando, até o recebimento da d enúncia,
não existe processo. Se a Câmara autoriza o processo, é porque o processo
passa a existir com a deliberação da Câmara dos Deputados, por 2/3 (dois
terços).
Por sua vez, o art. 52 diz:
"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

r- processar e julgar( ...)."
O preceito não fala em analisar a instauração ou o recebimento de
uma den{mcia, e sim em "processar". O Senado Federal processa o quê?
Um processo que já existe, porque, no inciso I do art. 51, já se fala em
processar, já dispõe que o processo existe.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Vossa Excelência me

permite? A Constituição diz a mesma coisa quando se refere ao Supremo:
processar e julgar.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOfFOLl: Eu vou dtegar lá, ao longo
do voto que estou construiJ.1do ad hoc, e poderei responder.
Obviamente que Vossa Excelência poderá discordar, como estou a
discordar agora do voto de Vossa Excelência. Mas, quem sabe, Vossa
Excelência poderá refletir e refluir. Estamos no Colegiado, construiJ.ldo a
deliberação.
Então, o art. 52, inciso I, da Constituição Federal já fala que a
competência privativa do Senado é para o processar e julgar, ou seja, ele
processa aquilo que já existe, um processo. E só se pode falar de processo
depois de recebimento de denúncia. Então, esse "autorizar" da Câmara,
para mim, tem um significado muito maior do que aquele que a
divergência apresentou.
Por outro lado, nós vamos adiante, no artigo que fala do Presidente
3
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da República, o art. 86:
"Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da

República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele
submetido a julgamento (vejam, é vertical] perante o Supremo
Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
§ 1° O Presidente ficará suspenso de suas funções".

Então, o caput fala das consequências. Já foi recebida a denúncia
(admitida a acusação é o vemáculo). Admitida acusação - ou seja, a
denúncia já recebida por 2/3 (dois terços) da Câmara - , será o Presidente
da República submetido a julgamento. É vertical.
O§ 1Q trata de outro asstu1.to. É a suspensão das funções. E o inciso I
do§ 12 diz:
"§ 1° O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I - nas infrações penais comuns, se [e aqui está a
condicionante] recebida a dentmcia ou queixa-crime pelo
Supremo Tribtmal Federal".

o inciso rr diz:
"ll - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do
processo pelo Senado Federal [aqui não há condicionante. Vide
que o caput diz que o presidente será submetido a julgamento,
e o inciso II do§ 12 diz que o processo já será instaurado]".

Por que, no caso do Supremo - nos debates eu já adiantei essa
posição -, é condicionado o afastamento ao recebimento da denúncia por
esta Casa? Porque de processo não se pode falar ainda, porque,
tecnicamente, não é o Poder Legislativo que analisa crimes comuns, e sim
o Poder Judiciário. O que se faz na Câmara, nos casos de crimes comuns,
é um jtúzo político sobre se deve ou não ser autorizado a análise do feito
pelo Supremo Tribtmal Federal E esta Casa vai analisar, sob a
4
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perspectiva técnico- jurídica, e não poütica, se cabe ou não o recebimento,
tecnicamente, daquela denúncia.
No inciso li, por sua vez, não há condicionante nenhuma: ele será
afastado após a instauração do processo. É óbvio que tem que haver uma
instauração do processo no Senado da República. Admitida (como diz o
art. 86) ou autorizada (como diz o art. 51) a acusação por 2/3 (dois terços)
dos deputados federais, será o presidente submetido a julgamento, diz o
caput .do art. 86. E o inciso li do§ l ll desse artigo diz: e será ele afastado
após a instauração do processo.
Não há aqui nenhuma necessidade de algo além do trâmite
documental, com o encaminhamento de mensagem da Cân1.ara dos
Deputados para o Senado Federal assentando que aquela acusação foi
admitida. O Senado, recebendo a comunicação, instaura, conforme a
forma legal, o procedimento, e, ao instaurar esse procedimento, vai
comunicar à Presidência da República o afastamento. Não há que se ter
uma nova votação nesse momento.
Há um outro fundamen to, além do que está tecnicamente no papel
da Constituição, que é da ordem natural das coisas. E por que a
Constituição assim dispõe? Porque a Câmara dos Deputados é a Casa que
representa a soberania popular, é formada pelo voto popular
proporcional e representa a nação brasüeira, o povo brasileiro. O Senado
Federal, de ouu·a banda, representa os Estados. Os Senadores são eleitos
não pelo sistema proporcional, mas sim pelo sistema majoritário, porque
ele não tem a necessidade de representar o povo de forma proporcional.
Ele representa os entes da Federação. O Senado Federal tem outra forma
de eleição e tem outra razão de ser, outra razão de existir. Se a soberania
popular representada na Câmara dos Deputados pela maioria
qualificada, que não é pequena, de 2/3 (dois terços) de seus membros - é
maior do que aquela necessária para reformar a Constituição, de 3/5 (três
quintos)- diz que está autorizado o processo e o julgamento do processo
de impeachment, eu entendo que, realmente, a partir daí, com a
instauração desse processo, que não carece de uma deliberação prévia do
Senado, estará o acusado afastado da Presidência da República. O papel
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perante a unidade nacional; mas aqui o afastamento é delegado à
soberania popular. Se um Presidente da República não consegue ter o
apoio de cento e setenta e um deputados, entre quinhentos e treze,
realmente fica muito difícil a govemabilidade. Dai, naturalmente, o
afastamento.
Então, eu insisto na literalidade dos dispositivos. Está claro que não
cabe ao Senado analisar, seja por maioria qualificada, seja por maioria
absoluta, seja por maioria simples, se aquela acusação admitida será, ou
não, processada. É vertical a Constituição. Ela deten:nina o
processamento. É óbvio que o Senado pode, ao processar, depois arquivar
ou julgar improcedente a acusação etc. Mas aí faz parte do juizo político
daquela Casa. Mas tem que instaurar e, no momento que instaura, afastase aquele que está sendo acusado.
Por isso, com esses fundamentos, que já haviam sido colocados no
voto do Relator, mas que, diante dos debates, eu necessitava justificar,
peço vênia ao Ministro Barroso e aos que acompanharam sua bem
fundamentada divergência, para acompanhar o Relator no ponto.
Quanto à forma de votação, se voto aberto ou voto fechado (secreto),
não há dúvida de que se trata de voto, porque a Lei n 2 1.079/50 impõe o
voto. A Comissão será eleita. Então, aqui não se discute se há votação ou
se não há votação. Votação há. Isso é consenso entre todos nós. Eu estou
dizendo e destacando isso porque vou chegar depois na candidatura
avulsa, que é o terceiro ponto que eu destaco.
Então, de votação se trata para formar Comissão Especial na Câmara
dos Deputados. Ora, a Lei n° 1.079 diz que a Comissão será eleita. E o que
diz o Regimento Interno da Câmara sobre eleições? Diz que, nas eleições
para a Mesa e para as comissões, o voto será secreto. Com que
fundamento na Constituição nós podemos dizer que as votações eletivas
da Câmara dos Deputados têm que ser aberta? Não consigo encontrar,
com a devida vênia dos Colegas, .h.mdamento para dizer que o voto tem
que ser aberto. Pelo contrário, o que temos é que a regra do voto aberto é
para os temas deliberativos ("é a favor do projeto de lei? Sim, não,
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abstenção"). Agora, aqtú, não é deliberação. A deliberação de admitir a
acusação, ou não, essa será aberta, evidentemente aberta. Depois, no
Senado Federal, se se julga procedente, improcedente ou se se arquiva a
acusação, isso também se dá por voto aberto. Mas a eleição das comissões
se dá na forma regimental, isso é um tema interna corporis das Casas
Legislativas. Não nos compete, numa visão minirnalista de interferência,
glosar a possibilidade de a Câmara dispor - já que a Constituição não
disse .que tem de ser aberto ou fechado - que as eleições lá possam ser
fechadas. As deliberações, de regra, já são totalmente abertas, mas aqlli
não se trata de deliberação, desculpe a reiteração. Por isso, no ponto,
destaco que andou bem o eminente Relator, pedindo vênia aos que
divergem de sua posição.
Por último, o terceiro destaque que faço é quanto às candidaturas
avulsas. Há aqtú eminentes parlamentares nos assistindo. Temos aqLú o
Deputado Henrique Fontana, o Deputado Wadih Damous, de
Pernambuco o Deputado Bruno Araújo, cada qual com un1
posicionamento diferente, tenho certeza.
O SENHOR :tvllNISTRO MARCO AURÉLIO - Pelo Rio de Janeiro,
Vossa Excelência não se refere a alguém?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLl: Do Rio de Janeiro?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Está na ponta direita
da plateia.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Não estou vendo. Ah, sim.
Alessandro Molon, ali na ponta direita, eu estava de costas. Talvez haja
outros, desculpem-me se não fiz referência a Suas Excelências.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Na ponta direita?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não é

7
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ponta direita, é à esquerda de quem olha.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Observe, Ministro Gilmar,
que, embora se trate de uma matéria de Direito abstrato, ela só está
colocada aqui pelo caso concreto, vamos e venhamos. E não foi só este
caso, foram distribuidas várias ações, numa tentativa de se ...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES- Escolher o relator,
não é?
O SENHOR MlNISTRO DIAS TOFFOU: ... estabelecer uma situação
de alea em relação a tal ou qual consequência, o que não existe aqui,
porque estamos a deliberar colegiadamente, aqui funcionamos
colegiadamente, não há MiJüstro que possa ser escolhido para isso ou
para aquilo.
Pois bem, os eminentes Deputados aqui presentes sabem muito bem
que a candidah.tra avulsa é da cultura daquela Casa. Não há como negar.
Deputado Henrique, Deputado Wadih, Deputado Molon, Deputado
Bruno Araújo, não há como negar. Para todas as eleições para a
composição de mesa diretiva, de comissões, há; se a composição é eletiva,
ela é passível de ter candidatos avulsos, que, muitas vezes, vão disputar,
intemamente, com outros de seu mesmo partido. E, às vezes ganham,
como eu citei aqui: Inocêncio Oliveira, que ganhou por diversas vezes, em
seu partido, do candidato oficial do partido, que era apresentado para
disputar a eleição. Nós vamos entrar nesse tema estritamente interna
corporis? Com a devida vênia, pelo menos neste caso das candidaturas
avulsas, vamos respeitar a tradição da Casa Legislativa.
O SENH OR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Toffoli, posso só fazer uma observação? Porque eu acho relevante o que
Vossa Excelência está suscitando. A meu ver, essa disputa com
candidaturas alternativas deve ser intrapartidária e não levada ao
Plenário; quando se trate de órgão dirigente do Plenário eu não telia
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dúvida.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Por isso que eu estou
dizendo que é da tradição da Casa.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Portanto,
não é uma visão autoritária, eu acho que deve e pode haver disputa, só
que a disputa dentro do partido não pode ser arbitrada pelo Plenário. Era
só uma observação.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Mas onde, na Constituição,
ela é proibida? É a pergunta que eu faço, Ministro Barroso: onde, na
Constituição, ela está proibida?
Eu entendo que nós podemos glosar wna comissão formada por um
único partido. São 26 partidos que integram hoje a Câmara dos
Deputados. Se houver uma comissão formada só por integrantes do
partido "A", e vier um mandado de segurança aqui, nós temos,
exatamente, o art. 58, § 1°, que diz que se tem que respeitar a
proporcionalidade na formação das Comissões. Aí nós podemos glosar, e
a jurisprudência nossa é nesse sentido.
Agora, já foi h·azida aqui a eleição de Ltús Eduardo Magalhães, em
1995, em mandado de segurança, e esta Corte já disse que a única coisa
que pode ser glosada aqui é a proporcionalidade; candidatura avulsa não.
Candidatura avulsa é interna corporis, e já há jurisprudência da Corte
nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu já
entendi e respeito.
A mmha posição é: o representante do partido ''A" tem que ser
escolhido em disputa interna dentro do partido "A", e não escollúdo
heteronomamente, de fora para dentro, pelo Plenário. Era essa a minha
posição.
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descumprir a Lei. A Lei fala em "eleição".
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - A
Constituição delega ao Regimento.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: A eleição é livre. O que se
exige na Constituição é a proporcionalidade da representação partidária.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É que,
supervenientemente à Lei, a Constituição delegou ao Regimento Interno.
A Lei é de 50, o Regimento Intemo é recente. E a Lei fala em eleição, a
meu ver, no sentido de "escolhida", e não por votação.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Ah, bom. Se
começarmos a qualificar o sentid o das palavras, ela fala de "eleiçã.o".
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É o
primeiro sentido do dicionário Aurélio da palaVl·a "eleita".
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Ah, bom, o
dicionário Amélio agora é dicionário jurídico?
O SENHOR MINISTRO :tviARCO AURÉLIO - É que também a
Constituição se refere à proporcionalidade. Se potencializarmos a eleição,
a proporcionalidade pode ficar em segundo plano.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Mas aquela Casa trabalha
com equilíbrio.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Quando o
sujeito apresenta a sua eleita, não quer dizer que ela foi escolhida em
votação. Entendeu? "Eleita" é no sentido de escolhida.

10
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Chega a ser
engraçado falar em "eleição" a partir da indicação d o partido. Que eleição
é essa?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, a
eleição é intrapartidária. Essa é a minha posição.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Ah, bom, então,
devia ter sido esclarecido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - É urna conciliação de
valores, no caso, para chegar-se ao resultad o, tanto qu anto possível - é a
expressão da Carta - , que atenda a proporcionalidade.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Nós estamos interferindo
em matéria interna corporis, sem fundamento na Constituição. Nós
temos o direito Constihtcional de, como guardiães da Constituição,
analisar se a Comissão foi composta proporcionalmente, ou não, enh·e os
partidos. Porque, se se elegerem membros todos de um único partido, ou
se se elegerem membros de vários partidos, mas de maneira
desproporcional, aquele que se sentir atingido, ofendido, virá aqui a esta
Casa, e nós resolveremos as questões no sentido da defesa do que está no
cui. 58, § 1°, que é a proporcionalidade. Mas dizer se pode ou não pode ter
candidatura avulsa, se as irtdicações tem que ser do líder par tidário ou do
presidente de partido, isso não é matéria que tenha base constitucional, e
nós estamos aqui em uma arguição de descumprimento de preceito
fundamental. Que preceito fundamental é esse que dá ensejo a nós
glosa1·mos candidahtras avulsas em colegiados do Congresso Nacional?
Eu gostaria de ver que deputado teria coragem de vir à tribuna defender
que não cabe cand idatura avulsa, ou que ela não seja da tradição da Casa,
ou que ela não seja da cultura da Casa. Ela é da cultura da Casa! Nós
estamos interferirtdo numa posição absolutamente interna corporis da
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Câmara dos Deputados. Eu não dou esse passo. Eu respeito as atividades
e as competências interna corporis de todos o Poderes.
Mais além, nós estamos tolhendo a representação popular, nós
estamos tolhendo a soberania popular, Ministro Gilmar, a mais n ão
poder, porque qualquer um dos 513 deputados pode ser candidato. O que
a Constituição determina é que tem que se respeitar, nas composições de
Comissões, a proporcionalidade. Nós estamos tirando de um deputado o
poder legítimo de ele se colocar aos seus pares como candidato, numa
eleição interna - pois a Lei n° 1.079 fala que é eleição.
Então, vai haver deputado de "primeira classe" e depu tado de
"segunda classe"? Não há essa possibilidade! Aliás, foi para não haver
deputado de "primeira classe" e de "segunda classe" qu e este Supremo
Tribunal Federal acabou com a cláusula de barreira.
Isso é multo grave, Presidente. Vossa Excelência é um Presidente de
Poder. É muito grave. Nós estamos interferindo na liberdade de qualquer
um dos deputados de se apresentar como candidato a uma Comissão. Eu
reitero: isso é de uma gravidade imensa. É uma interferência em outro
Poder a não mais poder. É a minha óptica, com a devida vênia.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ministro Toffoli, apenas para raciocina1~ e sem querer
interferir no brilhante e veemente racioCÍlúo de Vossa Excelência, nós
todos sabemos que a democracia representativa se faz por meio de
partidos. Então, as candidaturas avulsas, de certa maneira, têm uma
ligação com o partido; elas não nascem da vontade do Parlamentar.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Há que se respeitar a
proporcionalidade.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Não é possível que um marciano saia de Marte e caia
no meio do Plenário da Câmara ou do Senado e se candidate. É preciso
haver um mínimo de consenso, de escolha por parte do partido, ou uma
12
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escoll1a formal ou informal, não há uma escolha fora do âmbito
partidário, uma candidatura fora do âmbito partidário, porque, senão,
nós poderíamos admitir também candidaturas para a Câmara, para o
Senado, para o Executivo etc. Esse é um aspecto.
Outro aspecto, e sem querer ainda me definir em um ou em outro
sentido, é o seguinte: não é a primeira vez que o Supremo Tribunal
Federal interferiu nesta lógica interna dos partidos, como, por exemplo, o
fez quando deferiu a questão de fidelidade partidária. Quer dizer, a partir
da própria sistemática que decorre da Constituição, da pr.incipiologia da
Constih.úção, que rege a democracia representativa e que estabelece que o
mandato pertence ao partido e não à pessoa, é que se t:il:ou essa
conclusão. Apenas para refleth~ Ministro Toffoli.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Presidente, Vossa
Excelência, na semana passada, na sessão administrativa, que também é
pública - só não é transmitida pela televisão e pela rádio -, fez uma
enfática defesa da democracia no Poder Judiciário, no debate da eleição
dos órgãos diretivos dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais
Federais, para se pe:nni.tir, na discussão do anteprojeto de Lei Orgânica da
Magish·atura, que os magistrados de Primeiro Grau votem também e
formem uma lista tríplice.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Mas de forma regrada. Na verdade, o que eu defendi
foi uma certa ordem. A democracia tem de ter uma ordem.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Então, a democracia vai
servir para o Poder Judiciário internamente, mas não dentro da Casa da
soberania popular, que é o Congresso Nacional e, no caso, dentro da Casa
que representa a soberania do povo, que é a Câmara dos Deputados? Não
me parece coerente, desculpe, com o posicionamento que Vossa
Excelência teve na discussão da Lei Orgânica da Magistratura na semana
passada.
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o

SENHOR
MI NISTRO
RICARD O
LEWANDO WSKI
(PRESIDENTE) - Perdão, mas não me cobre coerência, porque eu fui
extremam.ente coerente. Acho que uma democracia implica em ordem. A
proposição que eu ofertei ao Plenário administrativo foi aprovada no
sentido de que todos os Juízes, de Primeiro e de Segundo grau, com
exceção daqueles que não tenham sido vitaliciados, elejam uma lista
tríplice. Portanto, há um certo ordenamento, há uma certa lógica no
processo. Não é alguém que vai se candidatar de forma avulsa e vai se
credenciar a ser eleito pelo Plenário dos Trjbunais.
Eu assinalo que Vossa Excelência tem uma experiência pessoal no
Congresso Nacional, que deve ser respeitada, e eu respeito. Vossa
Excelência não só tem um forte embasamento teórico, mas tem uma
experiência prática. Eu acho que isso tem de ser considerado pelos
eminentes Pares.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhor Presidente, eu vou
concluir com veemência.
Em relação aos ouh·os dois temas, realmente, os temas estão
colocados, há .fundamentos que justificam os votos proferidos. Mas, nessa
questão da candidatura avulsa, sinceramente, vou usar uma expressão: se
a Corte deliberar que não se pode ter candidatura avulsa, ela estará se
equivocando e estará interferindo em matéria interna corporis de outro
Poder. Registro isso.
Em conclusão do meu voto, eu subscrevo totalmente o voto
proferido pelo Ministro Edson Fachin. Divirjo de todos os divergentes na medida em que estou acompanhando integralmente o Ministro Edson
Fach in -, destacando esses três pontos: primeiro, não cabe ao Senado
Federal fazer uma reanálise da admissão da acusação formulada contra o
Presidente da República. Ele deve instaurar o processo e, uma vez
instamado, comunicar à Presidência da República, para seu afastamento;
segundo, na eleição realizada para a formação da Comissão Especial da
Câruara dos Deputados de que h·ata o art. 19 da Lei n° 1.079/50, o voto
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pode sim ser secreto; e terceiro, são lícitas as candidaturas avulsas pru:a
compor a referida Comissão Especial
Com isso, eu concluo meu voto, Senhor Presidente.
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PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRJTO FEDERAL

VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, os
debates foram amplos e proveitosos, mas em paxte também divliio do
voto do Mllústro Fachin. O voto de Sua Excelência é qualificadissimo,
homa este Supremo Tríbunal, tanto pela profundidade quanto pela
exauriência do que foi posto. O meu elogio a Vossa Excelência, Mllústro
Fachin, e o denodo com que se houve, num tempo muito curto, faz com
que todos nós tenhamos tido uma certa facilidade para cuidar do tema. E
deixo de fazer o mesmo elogio ao Ministro Barroso, porque já o fiz pela
internet, por mensagem, quando ele hoje expôs o seu voto, até para
adiantar a ele que o acompanharia, por termos muitos pontos que se
afinam.
E também, como feito pelos outros juízes, não posso deixar de
elogiar o trabalho dos Senhores Advogados - quer nos memoriais que
foram apresentados, quer nas sustentações orais que b:ouxeram
ru:gumentos de muita valia, e que nos ajudaram muito no desate desta
questão gravíssima para o Brasil.
Sem responsabilidade não há democracia, sem democracia, não há
Justiça, e sem Justiça, não há dignidade, menos ainda, cidadania. Quando
se põe em pauta tun julgamento como este, do impeachment de um
Presidente, na estrita legalidade, tal como o Mllústro Banoso enfatizou,
parti dos três pilares da dinâmica democrática estatal, que são a
responsabilidade, sem a qual regrediríamos a tm1 período em que o rei
não erra; a legalidade, sem a qual o Estado de Direito seria retórica,
permitindo que qualquer pessoa pudesse mandar a seu bel prazer; e a
segurança jtuidica, sem a qual viver com o outro fica extremamente
dilicil, tornando-se mna experiência descOJúortável de sustos
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penmu1entes.
E, por isso, o que se põe em exame nesta ação, exigiu-me como Juíza
esclarecer como me comportaria na elaboração deste voto e partir,
portanto - como já foi dito aqtú por outros Ministros que me antecederam
-, da prudência de atuar, considerando o que já foi aplicado por este
Supremo Tríbunal Federal, na análise de um caso, que b.istemente - e
assim digo porque não d1ega a ser glorioso para nenhum povo ter de
lidar com os processos de impeachment, mas que foi cuidado no Brasil, foi
cuidado por este Supremo Tribunal Federal -, tive, repito, o cuidado de
buscar seguü, quanto possível, o que pudesse estar coerente, ainda hoje,
com a Constituição brasileira.
Considerei, ainda, além da pmdência, o limite esh·ito de atuar num
tema no qual a lei já foi aplicada, depois do ilúcio de vigência da
Constituição de 1988, num processo levado a efeito, de tal maneu·a que a
segurança jurídica não fosse, de qualquer forma, tisnada; e a juridicidade
a ser assegurada no processo para que eventuais teorias não pudessem
fazer sucumbir nem direitos de minorias, nem direitos de maiorias sem o
resguardo daquelas primeiras.
Por igual não posso deixar de considerar que me guiam o prindpio
da transparência, que é próprio da República, o da certeza da ordem
jurídica em sua interpretação adotada, como tem que ser na democracia, e
o da legalidade esb.·ita como cuidado da jurisdição, que é inerente ao
Estado de Direito.
E, por isso, em homenagem ao voto do Ministro Edson Fad1in, que
acompanho em parte, apenas enfatizo as razões que me levam a
acompanhar a divergência nos quatro pontos acentuados.
Quanto ao papel da Câmara e do Senado, lembro que o ex-Ministro
Paulo Brossard afirma, em obra espedfica sobre o tema, que, se, num
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momento, a Constihúção ah·ibuía à Câmara dos Deputados receber a
acusação, e competir ao Senado da República julgar, isto significa que o
processamento estava autorizado. E, se houve essa mudança para agora
se ter 'processar e julgar', é que se conferiu à Câmara o dever-poder de
autorizar, sem o que o Senado nada poderá fazer. E, se autorizado,
compete, nos termos expressos da Constituição, processar e julgar, e não
mais apenas julgar. E como se tem, numa repetição muito frequente, a
convicção jurídica de que Constituição não contém palavras inúteis, o qu e
ela afirma - especialmente na mudança do que antes se adotava no
ordenamento decaído - tem a dimensão de fazer inchúr como
competência do Senado o processamento e o julgamento do processo de
impeachment.
Acolho integralmente essa lição do Paulo Brossard, pelo que, no
ponto, sigo a divergência com as vênias do Ministro Fachin.
Quanto ao rito, também tenho, como antes exposto em votos que
antecederam o meu, que se há de respeitar o estabelecido
constitucionalmente, que terlho como dotado de clareza, a dize1~ recebido
e autorizado pela Câmara, o processamento do ímpeachment fica, então, a
cargo do Senado, que deliberará nos termos da legislação vigente. O
processo é jw·idicamente estabelecido, mas o seu encaminhamento se
dará no espaço senatorial.
Atento para o especifico ponto de que, ao afirmar competir ao
Senado Federal processar e julgar o impeachment não estou considerando
que ele possa deixar de processar, o que, aliás, vem da história. Num
parecer que tive oportunidade de oferecer a Barbosa Lima Sobrinho, que
assinou o impeachment levado a efeito em 1992, assinalei passagem de Rui
Barbosa, muito curta, pelo que faço a sua leitura. Referindo-se a um ouh·o
pedido de impeachment em curso no Congresso Nacional, no início da
República, dizia aquele grande advogado que "Por uma infração de uma lei
ordinária, esteve o Presidente dos Estados Unidos a um voto de distância da
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condenação. Coteja-se, agora, essa situação com n nossa".
Cotejando as duas legislações e considerando a grande diferença
entre o que se tinha previsto na Constituição de 1891 (exatamente porque
o Senado só julgava) e o que agora vigora constitucionalmente, é de se
anotar o que então afirmava Rui Barbosa:
"Resolver 11este, ou naquele sentido, isso cabe à discrição do
Congresso, de acordo com a lei. Com a lei, não com as conveniências,
porque, 110 exercício dessa prerrogativa, o Congresso atua como um
tribunal, niío como uma entidade política. Mas seja qual for a solução
que incumbe à sua consciência, o que ele não pode evitar é o exame do
assunto. Aí, não tem r.rrbítrio, aí, 11íio pode ladear a necessidade, aí 11ão
lhe é lícito transigir. Há de vestir a toga da sua magistratura que a
Constituição lhe entregou e proferir uma decisão, autorizando o
Plenário e e11cerra11do o processo na formação da culpa, condenando,
ott absolvendo. Se se furtar a esse dever, é um Congresso abdicatário, o
resto do naufrágio de um regime, não um órgão de uma Constih.tição
viva. Dificuldades, há, cuja evocação pode ser deplorável, mas que,
uma vez evocadas, fossem medi-las com o olhar seguro da razão e
destra má-la com a mão firme da Justiça".

Portanto, compreendo que o Senado recebe e processa o pedido de
impeachment. O rito para esse processamento é o que foi exposto
inicialmente pelo Ministro Barroso e pelos Ministros que o
acompanharam, tal como faço também nesse passo.
O terceiro item que realço refere-se à votação em aberto. Esse é tema
delicado, porque põe-se na estreita via conferida à formulação das
normas a serem adotadas pela Casa encarregada de tomar a deliberação
autorizativa do processamento. E, como de pleno conhecimento,
considerando-se ser matéria interna corporis, não poderia sobre ela se
manifestar este Supremo Tribunal. Essa a delicadeza do tema que se tem,
a meu ver, nesse item.
O voto apresentado pelo Ministro Relator, sobre a adoção do voto
4
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secreto ou a possibilidade ou necessidade de se adotar o voto aberto,
considera que neste tema não poderia atuar o Poder Judiciário.
O que me conduz, entretanto, com as vênias de estilo ao Ministro
Fachin, a acomprulhar a divergência instamada, é o entendimento de que
esse é tema constitucionalmente cuidado para se dru· plena eficácia ao
princípio da publicidade, pelo que parece mais consentâneo com a
principiologia constitucional a obrigatoriedade de se adotar a votação
aberta para se ter o acatamento do sistema fundamental, do que não se
poderia afastar o autor daquela norma. Atende a mudru1ça
constitucionalmente produzida desde 1988 sistema jurídico que impregna
toda a normatividade vigente, inch.údas as regras in&·alegais. Observa o
Ministro Barroso que também não se haveria como se manter o modelo
de votação secreta em face do precedente acollúdo po1· este Supremo
Tribunal em 1992, quando vigente a mesma principiologia constitucional
e o regramento das Casas congressuais. Vou acompanhar a divergência
também no ponto, sem deixar de atentar à sutileza da competência
jmisdicional que, naquele ctúdado prudencial a que antes me referi, põe o
tema numa linha de cuidado mtúto exíguo e grave. Mas reconheço válida
a argumentação apresentada de não haver como se assegm·ru· que
haveria de ser secreta a votação, por faltru·, então, um fundamento
jurídico voltado especificamente para este caso.
O último item a que faço referência específica relaciona-se à questão
de candidaturas avulsas. Neste momento e sem embargo de me reservar
o direito de continuar a estudar o caso, não me comprometendo com a
tese de forma definitiva, acompanho a divergência, porque considero que
a indicação a ser feita pelos líderes dificulta a possibilidade de se aceitar
como seria a sua defuúção. Acho que a observação do Ministro Toffoli,
que alerta ser essa questão que poderia ser rotulada de matéria interna
corporis, não é sem razão. Entretanto, em algumas ocasiões e talvez essa
seja uma delas, como antes acentuei, é tênue o fio a separar o político e o
que é extra-mUl'OS, digamos, de cada qual dos Poderes. Voto com a
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divergência, no ponto, considerando que a análise completa dos pedidos
feitos indica não haver razões suficientes para deixar desvalia os
argumentos apresentados inicialmente pelo Mi:nisb·o Barroso, o qual,
portanto, com as ressalvas ou apesar delas, acompanho.
Assim, Senhor Presidente, fazendo valer as razões Tapidamente aqui
expostas, acompanho o voto divergente do Ministro Barroso, com as
vênias do Ministro Fachin na parte em que dele se afasta aquela
conclusão.
É como voto, Senhor Presidente.
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PLENÁR10

MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DfSTRJTO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, como já
me manifestei, gostaria também de reconhecer os méritos inegáveis do
voto trazido pelo ministw Edson Fachin. Sem dúvida nenhuma, tivemos
na tarde de ontem, um dia memorável desta Corte. Sua Excelência
apontou e enfrentou todas as questões suscitadas na ADPF, que não que
são poucas, como vimos a partir itemização. E deu a elas respostas
plausíveis, que vêm sendo reconhecidas pela Corte.
Alguns pontos precisam de ser discutidos e têm suscitado
indagação. Um deles tem dividido a douhina e, também, o entendimento
jurisprudencial, que é a questão do papel de Câmara e Senado. E,
evidentemente, o Texto Constitucional permite duas leituras, como temos
visto, inclusive, nas manifestações no Plenário. Evidentemente, a
exigência para que se autorize ou admita-se o processo, já chamou a
atenção o ministro Dias Toffoli, indica a importância que o constituinte
conferiu à Câmara dos Deputados, que se permite, portanto, essa é a
leitura que Sua Excelência o ministro Faclun e, agora, o ministro Toffoli
fizeram do ten1a. Evidente, também há problemas aqui suscitados, por
exemplo, pelo ministro Celso de Mello quanto a situações que podem ser
colocadas e que levariam a uma necessidade de rejeição do processo no
Senado: a hipótese de alguém, do autor, do representante não estru· na
posse de seus direitos políticos, ou uma outra situação que se poderia
cogitru· de uma renímcia, após aceitação ou recebimento do pedido no
âmbito da Câmru·a dos Deputados; renúncia do Presidente da República,
em que o Senado não estaria obrigado a dar prosseguimento eventual ao
processo, porque a matéria poderia ser julgada prejudicada. A mim,
parece-me que as duas teses nesse sentido não são incompossíveis, quer
dizer, se se colocar essa sihtação, peculiar, obviamente que o Senado
poderá instalar a comissão e encerrar o processo imediatamente. Disse-o,
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com toda a clareza, ontem, o expe:tiente parlamentar Miro Teixeira.
Portanto, a mim, parece-me que a solução que o ministro Fachin traz
ao Tribunal é adequada à sihtação e respeitosa da convivência entre essas
duas casas. Estamos vivendo um momento extremamente delicado, de
conflitos enormes enh·e os poderes e também no âmbito do próprio Poder
Legislativo, com afirmações retóricas que se podem convolar em
desarmonia. Há poucos dias, eu ouvia o vice-presidente Michel Temer
dizer que a desarmonia entre os poderes, ou até :intrapoderes, era
:inconstitucional, chamando a atenção para distorções que podem ser
colocadas. Então, nesse passo, a mim, parece-me que o eminente Relator
trouxe importante conn·ibuição a esta Casa ao indicar um caminho nesse
sentido.
Eu, também, como outros muústros, compartilho da ideia de que é
necessário preservar a jurisprudência estabelecida no caso de Collor,
indubitavelmente. Mas o que Sua Excelência está fazendo é seguir
exatamente aquele roteiro com adaptações que, inclusive, reforçam o
direito de defesa. De modo que não há dificuldade, a meu ver, de seguir
esses passos traçados em seu voto. E Sua Excelência não está destoando
em substância daquele roteiro. Na parte que o faz, faz de maneira a
reforçar a defesa de quem ve1ú1a a ser processado.
As considerações que vimos e aqui se mistma o debate, na verdade,
acaba sendo um debate pessoalizado e personalizado. E é inevitável até
que isso ocorra diante desse quadro. Infelizmente - como já disse -não foi
feita a lei no tempo adequado. Já estamos a vivenciar um segundo
impeachment presidencial, em vinte e sete anos, e conthmamos a esgrllnir
argumento e tentar salvar a Lei de 1.950.
Portanto, compreendem-se as dificuldades colocadas. Mas, de fato,
devemos ter enorme cuidado para não agravar uma situação que já está
muito agravada.
Ministro Toffoli falou que quem não tem cento e setenta e um votos
na Câmara não tem condições de governar, morreu politicamente. E eu
ouvi de um ilustre juiz desta Corte, que participou do caso Collor, que
disse: se o Presidente não tem cento e setenta e um votos - e nós sabemos
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que eles são insuficientes -, ele não vai ser mantido por liminar, nem por
tentativas de expedientes, de lançar expedientes jurídicos, manejar tricks.
Há um duro encontro com a realidade. E isso tem de estar em nossas
considerações. Nós temos de ler o texto e o contexto.
Portanto, parece-me, a mim, nesse ponto, devo acompanhar, sem
ressalvas, sem nenhuma reserva, o voto do ministro Fachin, a despeito, e
ontem tive intensa discussão com o ministro Celso de Mello a propósito
da tese por ele sustentada sobre o papel da Câmara e do Senado e do
julgamento que se deveria fazer apenas na Câmara Alta, Câmara da
Federação. E o próprio ministro Toffoli, em seu voto, mostrou também
que aqui há papéis distintos que têm de ser considerados na interpretação
sistemática que há de se fazer.
Quanto ao voto secreto, há essa lenda urbana, fácil de esgrimir e que
nos faz lembrar daquela célebre fl:ase de um jornalista inglês de que, para
problemas complexos, existem respostas, soluções fáceis, mas
inequivocamente erradas. Quer dizer, se nós pudermos dizer, a partir do
Texto Constitucional, que o que o Texto Constitucional quis, na ordem
jurídica e declarou que seria voto secreto, portanto, tudo mais tem de ser
voto aberto, nós teríamos que começa1· a rever todos os regimentos dos
tribunais no Brasil todo, para não praticar uma insinceridade
constitucional. Todos nós sabemos que escolha de advogados, no TSE,
escolha de lista e tudo mais; portanto, nós temos que ter cuidado, até paxa
sermos razoavelmente coerentes. É óbvio que a Lei e o Regimento podem
definir outra situações. Imaginar essa onisciência do constituinte é uma
quimera, com todas as vênias. De modo que eu, nesse ponto, também
sufl·ago o voto de Sua Excelência.
E aqui. aquela esquizofrenia que eu já apontei, a questão do voto da
candidatura avulsa. A Lei fala em eleição. Aí se diz: "Não, mas tem que
ser indicação do partido! Ah! A eleição deveria ser no partido". E nós
sabemos que isso se faz, como nós estamos a assistir esse fenômeno
lamentável que aí está a ocorrer no PMDB, com troca de líderes a cada
hora, com as indicações, as indicações se dão pelos líderes. Ora, essa uma
tradição antiga. Até no regime militar, havia candidatura avulsa.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E interna corporis. Não há, na Constituição, nada que vede.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Aí, nós estamos que

é uma eleição. Mas que eleição secreta - as palavras têm algum
significado e alguma força -, que eleição secreta, se a chapa já está
definida? E pode ocorrer o impasse que se colocou aqui: "Al1, se eles não
conseguem o número de sufrágio, então, estarão não eleitos, e não se
forma a Comissão". Que contribuição estamos dando, inclusive à força
normativa do Texto Constitucional? "Ah, mas isso está no Regimento!"
Mas, se é assim, certamente a Câmara mudará o Regimento, porque
obviamente nós estamos fazendo uma intervenção em algo que é o core
do sistema de autonomia do Parlamento e que vitaliza a democracia,
porque permite que eventualmente se escape do modelo oligárquico que
se forma nos partidos políticos, em todos os partidos políticos.
Mas, entre nós, esse quadTo de domínio das diretorias, dos órgãos
clli·etivos assumiu uma situação conhecida de total domínio, de imposição
por parte dos órgãos diretivos. Então, a gente vem e caça a possibilidade
de a Câmara se manifestar. É claro que há o parâmetro da representação
parlamentar, do quadro plural, proporcional. Porém, estamos dizendo
que cabe ao partido indicar. Quer dizer, que eleição é essa? De que eleição
nós estamos falando? De que vale falm que é eleição secreta? Se se trata
de manipular esse processo, então, está, assnn1amos, mas assumamos que
estamos fazendo uma manipulação do processo para efeito ad hoc, para
interferir no processo. Se é disso que se cuida, mas vamos dar a cara a
tapa. Vamos assumir que estamos fazendo isso com endereço certo.
Estamos tomando tm1.a decisão casuística. Se se trata de ter regras claras e
de respeitar a autonomia do Parlamento, então, vamos respeitar. Se se
trata de eleição, por que não se trata de eleição? Por que não se falou em
indicação para uma questão das mais sélias que se coloca no Parlamento,
que é a questão do ímpeachment, em que se convolam as duas casas em
julgadoras, em sentido amplo.
Então, estejamos atentos quanto a nossa responsabilidade lústórica.
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E estejamos atentos também quanto ao fato de que expedientes desse tipo
não resultam em aborto de medidas desse tipo, não resultam na
possibilidade de evitar impenchrnent. Ninguém será salvo de impeachment
por cautelar ou por interferência do Judiciário. Se não tiver base
parlamentar, não sobrevive. Os cento e setenta e um votos necessários
para permitir que se escape do impenchment, como o ministro Celso
chamou a atenção no caso dos Estados Unidos, não são suficientes para
governar. Nós estamos ladeira abaixo - fomos desclassificados ontem por
mais uma agência de rating -, sem Governo, sem condição de governar,
com um modelo de fisiologismo que nos enche de vergonha e sem
capacidade retomar qualquer iniciativa.
Esses dias, o senador Serra escreveu 11m artigo, citando Bernardo
Cho, dizendo que devemos ter medo de duas coisas no mundo: daquilo
que a gente deseja e consegue e daquilo que a gente deseja e não
consegue. As duas coisas podem-se transformar em tragédia.
Nós estamos vivendo um momento em que a recuperação política
passa por obter vitórias efetivas no Parlamento, apoio no Parlamento,
não tentativas de manipular o resultado de votação via intervenção
judicial.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Minish·o Gilmar, se deliberarmos que só cabe aos líderes indicar os
candidatos e impedir a candidatura avulsa, nós estamos autorizando um
déficit demoo·ático no Parlamento. Por quê? Porque vinte e seis (26)
líderes vão definir exclusivamente quem são os elegíveis, subtraindo, dos
outros 487 deputados, a liberdade de votar em quem se apresente denh·e
eles como candidatos.
É muito grave essa questão da candidatw·a avulsa. Eu divergi em
outros temas, entendendo e respeitando as posições divergentes, mas,
neste ponto, não consigo entender, data vênia. E eu volto a insistir: 26
líderes vão definir o que é essa Comissão, e não os 513, porque os 513
vão votar em algo que já está previamente definido.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É disso que se
cuida.
Portanto, Senhor Presidente, encerrando minha manifestação, estou
votando no sentido aqui indicado pelo ministro Fachin e pelo ministro
Toffoli em toda sua inteireza. Acompanho, também, o voto do ministro
Teori, no que diz respeito ao voto secreto.
Mas encerro, Presidente, destacando a responsabilidade desta Corte
nesse tipo de matéria. Dizer que os líderes devem indicar é comprometer
o próprio sistema democrático, num modelo que já é, por natureza,
oligárquico. E nós estamos a ver isso nos dias de hoje, de ontem, de
anteontem, com as disputas nesse grande partido que compõe a base com
o Governo, o PMDB, com abaixo-assinados que faz com que o líder do
partido dme dois dias, três dias ou quatro dias. Isso que deve indicar,
segw1do os critérios que nós estamos estabelecendo, os representantes
PMDB na Comissão.
Paxa que eleição? O que nós estamos dizendo, a rigor, é que cabe a
uma oligarquia a designação desses membros. E, veja, com reflexo em
todo o
funcionamento da Câmara dos
Deputados. Estamos
manipulando esse processo com eficácia próxima de zero, senão zero,
porque não se salva quem precisa de força política com esse balão de
oxigênio dado por corte judicial.
Voto apoiando integralmente a manifestação do ministro Fachin.
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PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Presidente, retomo,
em primeiro lugar, ao :ilúcio da Sessão. Devo, a esta altura, dar a mão à
palmatória e reconhecer que o sistema engendrado pela maioria, para a
tomada dos votos, mostmu-se profícuo, tendo em conta o trabalho
realizado pelo nUnish·o Luís Roberto Barroso.
Quando a votação chega à cabeceira, chega praticamente com os
temas já definidos. Nossa tarefa, que estamos na cabeceira, é facilitada
pelas discussões havidas, pelos votos que nos antecederam.
Presidente, a Carta de 1988 deu ênfase muito gran.de aos partidos
políticos, muito embora se diga que, praticamente, no Brasil, não temos
partidos políticos. Imaginávamos que tínhamos um no passado, partido
político realmente definido, sob o ângulo ideológico, sob o ângulo de
uma plataforma, e acabamos constatando que não. Mas não podemos
desconhecer que esse valor representado pelas legendas foi agasalhado
pela Constituição Federal. Começamos a constatar isso quando vemos o
rol das condições de elegibilidade. Nesse rol, tem-se a necessária filiação
pru:tidária. A seguir, no artigo 17 - e um Capítulo da Lei Maior foi
dedicado à exposição -, há a ênfase aos partidos políticos, versando-se,
inclusive, a problemática das normas de disciplixta - e a disciplina não é
apenas no âmbito da agremiação, mas também no da Casa Legislativa - e
de fidelidade partidária.
Disse-se aqui, ouvi, que teremos a questão da escolha dos
integrantes da Comissão Especial definida pelos lideres dos partidos
políticos. Mas :il1.dago, Presidente, como surge um líder? Ele se escoll1e?
Ele se declara líder de um grupo de Parlamentares? Não! Ele é escolhido
pelos próprios Deputados que compõem, na Casa, a legenda. Há o líder
para viabilizar, até mesmo, uma racionalização maior.
Presidente, apenas vou me pronunciar no tocante às partes em que
divirjo do Relator - que produziu um traball•o excepcional e conseguiu

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/08/2001, que insUtui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasll. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://Wiwl.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o numero 10219622.

4855

4856

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão • Página 308 de 403

ADPF 378 MC I DF
lê-lo em tempo recorde na Sessão de ontem, com uma belíssima dicção.
Reconheço, Presidente, que, no tocante à fmmação das Comissões
em geral, a Carta Federal se refere à representação proporcional dos
partidos e admite - porque é a realidade - essa proporcionalidade como
observada, tendo em conta os blocos parlamentares. E, se se cogita de
bloco parlamentcu-, há uma finalidade, que é a votação em certa linha.
Portanto, assento que, de üúcio, cabe realmente aos líderes a indicação
daqueles que deverão compor - e nem por isso se deixa de ter a eleição,
verdadeira ratificação - a denominada chapa para a consti.húção da
Comissão Especial.
Presidente, sob o ângulo do voto secreto - diria -, do voto
misterioso, isso se levarmos às últimas consequências o Regimento da
Câmara dos Deputados, no que realmente dispõe que, nos casos de
eleição, e é do que se trata, tem-se o voto secr-eto- inciso ID do artigo 188
- , estaremos contrariando um silêncio eloquente das Constituições
Fede1·ais posteriores à de 1934, no que esta previu, relativamente a
eleições, o voto secreto. Refu·o-me, Presidente, ao artigo 38 da
Constituição de 1934, no que versava o voto secreto nas eleições e nas
deliberações sobre vetos e contas do Presidente da República. Mas esse
preceito não foi repetido, em um silêncio que já enquadrei como
eloquente, nas Cru·tas posteriores.
Há mais, Presidente: o interesse público deve sempre prevalecer e
direciona- é prinópio básico da Admirústração Pública- à publicidade, à
trru1sparência, no que viabiliza a busca de um outro predicado: a
eficiência.
Aludo, Presidente, ao voto que proferi na Ação Dü-eta de
Inconstitucionalidade n 2 2.461, quando este Plenário acabou abordando a
matéria da votação aberta, no que teve que se pronunciar quanto à
harmonia ou não de preceito da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
com a Carta Federal, o qual versava o problema da cassação de
parlamentar e dispunha que deveria ser mediante eso·utínio aberto.
Reporto-me ao meu voto, ao voto do ministro Carlos Ayres Britto no
mesmo sentido, ao voto sempre muito douto do ministro Celso de Mello
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e também, muito embora Sua Excelência tenha votado em sentido
diverso, no caso, ao aparte, ao meu voto, do ministro Carlos Velloso.
Nada justifica, Presidente, a existência, no caso, do voto secreto. Tal
como o ministro Luís Roberto Barroso, não potencializo, em si, o rol de
situações jurídicas, apontando-as, portanto, exaustivas, o rol previsto na
Carta de 1988.
Poderei raciocinar e concluir, depois de reflexão, pela existência de
certa situação que revele, a partir do interesse público, do interesse
coletivo, do interesse da sociedade, a necessidade de ter-se o escrutínio
secreto. Mas não posso, potencializando o Regimento da Câmru:a dos
Deputados, ressuscitar o artigo 38 da Constihtição de 1994.
Portanto, entendo que, no caso, a votação tem que ser aberta e que,
ante a ênfase dada pela Carta aos protidos politicos, não há campo para
candidahrra avulsa, cuja espontaneidade é de um subjetivismo maior.
Quro1to à defesa, isso é pacífico, precisamos admitir que houve
modificação substro1cial, levando em conta o papel das duas Casas, com a
Carta de 1988. Até esse Diploma, incumbia à Câmara não apenas
autorizro· o processo contra o Chefe do Poder Executivo nacional, mas
também decretar a própria acusação.
Interpreto o que se contém no artigo 86 da Constituição Federal de
forma sistemática, como o fez também o ministro Luis Rober to Barroso e
aqueles que o acompromaram. Considerado o sistema, não posso
dissociar a cabeça do artigo 86, no que realmente alude à admissão da
acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos
Deputados, de outros dispositivos previstos nessa mesma Constituição
Fede1·al. Então, em primeiro lugar, strrgem as competências da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, e os artigos 51, inciso I, e 52, inciso
também I, são categóricos ao revelarem que à Câmara dos Deputados
compete autoriz;n·, por 2/3, que seja processado o Presidente da
República.
Então/ nesse caso, ante esse sistema, de freios e contrapesos, não
cabe potencializar o vocábulo "acusação" contido na primeira parte do
artigo 86, já que, ao Se11ado Fede1·al, cumpre julgar, mas cumpre também
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processar, e, no âmbito dessa arte de processar, tem-se a possibilidade, ou
não, de concluir-se pelo arquivamento da própria acusação formalizada
pelo cidadão, ou cidadãos brasileiros, contra o Chefe do Poder Executivo.
Entendo que, até mesmo na visão do leigo, se se disser que o Senado está
atrelado ao que deliberado pela Câmara, deixaria de ser uma Câmru:a
Alta e passaria a ser uma Câmara baixíssima - isso na visão leiga, não na
visão técnica, evidentemente.
A questão da defesa, Presidente, é muito séria, e precisamos
homenageru·, tanto quanto possível, o sistema, o grande todo. Não
potencializo o fato de, no rol das garantias constitucionais, apenas se ter
assegurado o contraditório quando existente acusado ou litigante, porque
se deve viabilizar o devido processo legal. No âmbito da Câmara, não
vejo como se cogitar do contraditório e, portanto, da necessidade, no que
minimizo a participação da Câmara na leitura que faço da Constituição
Federal, de viabilizar a aucüção de possível interessado, isso quanto à
autorização a ocorrer.
Mas o mesmo não se dá tendo em conta a acusação, tendo em conta
o smgimento de um processo no âmbito do Senado Federal. Du·-se-á que,
instaurado o processo no Senado Federal, haverá a oportunidade de ouvir
o interessado ou a interessada, no caso concreto. Nessa quadra tão difícil,
ante um impasse incompreensível entre o Executivo nacional e o
Legislativo, dll·-se-á que terá oportunidade após a instatu·ação do
processo. Acontece que, se concluirmos dessa forma, o sistema ficru·á
capenga. Por que? Aplico ru1alogicamente a legislação instrumental
comum à espécie. Sabemos que, no processo-crime, antes de ter-se o
processo propriamente dito, há fase preliminar em que o Juízo recebe,
sem exame aprofundado, como está no artigo 396 do Código de Processo
Penal, a denúncia e, depois, ouvido o Estado-acusador, que é o Ministério
Público, pode arquivá-la.
No tocante à chefia do Poder Executivo nacional, o que acontece
quando se trata de imputação de crime comum? Antes do recebimento da
denúncia, pelo Supremo, antes de instaurado o processo-crime
propriamente dito, que pressupõe o recebimento da denúncia, há a
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audição do acusado, segundo o disposto no artigo 4° da Lei nQ 8.038/90.
E digo mais, Presidente, a u1stauração do processo no Senado da
República tem consequência que considero exh·emada: o afastamento, por
seis meses, do 01efe do Poder Executivo. Indago: essa instauração- pode
haver o arquivamento- não vai ser precedida do que aponto como o
mínimo, que é a manifestação do Executivo? Penso que sim. A fase
própria, a meu ver - isso, cogitando de um sistema que deve fechar, deve
ser um grande todo, dando ênfase maior ao devido processo legal, gênero
- , para a audição precede à instauração, que digo da acusação em si, a
decretação da acusação, que gera, vou repetir, consequência maio1~
prevista no § 1° do artigo 86.

o SENHOR MINISTRO RICARDO
(PRESIDENTE)- Vossa Excelência me permite?

LEWANDOWSKI

Isso seria, analogamente, aquilo que se tem aqui nos processos
penais originários, uma defesa prévia, antes do recebilnento da denúncia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Exato, como ocorrerá
se, em vez de um oime de responsabilidade, em que o julgamento é
procedido pelo Senado da República, houver um a·ime comum. Não
posso dizer que, em se tratando de crime comum, que também gera,
recebida a denúncia, como consequência o afastamento do exerdcio do
mandato, tenha-se a audição prévia, antes do recebilnento, antes do
surgimento do processo-o·ime propriamente dito, e que, no tocante ao
crime de responsabilidade, não ocorra a mesma coisa.
Por isso, no caso, aderindo substancialmente à divergência externada
pelo ministro Luís Roberto Barroso, assento que a oportunidade ótima da
audição é aquela que antecede à instauração da acusação pelo Senado da
República. Estou a clivergir nessa pmte.
Então, Presidente: a) assento que é viável a formação- e assim deve
ser considerada a ordem natlual das coisas - da Comissão Especial,
mediante a indicação dos líderes dos partidos políticos, para chegar-se à
proporcionalidade buscada com o texto do artigo 58; b) afasto a

5
Documento assinado digitalmente confonne MP n• 2.200·2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira· !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrónico http://Www.stf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o número 10219622.

4859

4860

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão - Página 312 de 403

ADPF 378 MC I DF

candidatura avulsa, pmque homenageio a existência dos partidos
políticos e, portanto, visão coordenada, concatenada do exercício no
âmbito da Casa Legislativa; c) assento também que a votação deve ser
aberta, isso quanto à formação da Comissão.
Por último, consigno que a oportunidade para ouvir, mediante
notificação, o interessado ou a interessada é aquela que antecede o que se
pode ver - para utilizar expressão das Constituições anteriores - como
decretação da acusação pelo Senado Federal, que tem ampla liberdade na
atuação e, portanto, deve figmar, como disse, também na visão leiga,
como uma Câmara Alta.
É como voto.
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PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDA~ifENTAL

378 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Também eu, Senhor
Presidente, tenho wn longo voto escrito, que farei jtmt<u aos autos para
efeito de sua formal documentação e incorporação a este processo,
achando-se nele delineada a minha posição sobre o litígio constitucional
ora em análise.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Vossa Excelência me
perrrute?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Pois não.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Muito embora
tenhamos o rótulo de decisão alusiva a uma medida de urgência, a uma
medida que setia, de início, precária e efêmera, o julgamento que está se
realizando é definitivo.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sem dúvida, o
conteúdo dos prommciamentos revela que estamos a julgar, na realidade,
o próprio fundo da controvérsia constitucional.
Em meu voto escrito, Senhor Presidente, estendi-me, longamente,
sobre diversos pontos gue reputei relevantes no exame da causa.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: - Só uma observação, Minish·o
Celso.
Eu tive oportunidade de ler o voto de Vossa excelência, e Vossa
excelência faz exatamente uma abordagem processual desse processo do
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impeachment e afirma que a atuação da Câmara representa um
pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do
processo.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Realmente, eminente
Ministro LUIZ FUX. Ao entender que a autorização dada pela Câmara
dos Deputados atua como verdadeiro pressuposto de constihrição e de válido
desenvolvimento do processo constitucional de "impeacliment", que se instaura
perante o Senado da República (ÇF, art. 52, I, c/c o art. 86, § 12, II), vali-me
de importantes diretrizes ministradas pela teoria geral do processo e
expostas por autores eminentes, como Vossa Excelência e Elio Fazzalari,
qualificando a deliberação autorízativa da Câmara dos Deputados como
requisito de procedibilidade, sem cuja observância não se torna legítima a
instauração do processo de responsabilização política do Presidente da
República, mas que, ao mesmo tempo, não constitui imposição vinculante
que torne incondicional e compulsória a abertura desse mesmo processo
por parte do Senado Federal.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - E eu tive a oportwudade de
mencionar que a hipótese é de um processo constitucional. Então, dois
fatores convergem para essa exposição brilhante que Vossa Excelência
está fazendo. Em primeiro lugar, qualquer Magistrado, mesmo depois de
ter analisado de forma preliminar os pressupostos processuais, pode
eventualmente lá adiante julgar que estão ausentes e extinguir o processo.
Segundo lugar: é da essência do processo brasileiro - e pode ser Processo
Ovil, Penal - que o jtúzo de adnlissibilidade tem dupla apreciação.
Então, Vossa Excelência, veja: os recm·sos são interpostos perante o
Juízo para o Tribunal. Quantas vezes aqui o 1·ecurso é admitido - o
recurso extraordináxio que veicula matéria constitucional - em Primeiro
Grau, e o Tribm1al inadmite o recurso.
Então, seria realmente uma contradição, em relação ao nosso
sistema, que o Senado não pudesse, por exemplo, naquela hipótese que
Vossa Excelência citou, diante da ilegitimidade de quem representou,
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porque perdeu a cidadania supervenientemente, não pudesse nulificar
aquele processo, tivesse que abrir de qualquer maneira e, ao abrir o
processo, afastaria a titular da Presidência.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: As razões que Vossa
Excelência agora expõe confümam, superiormente, a minha posição, pois
não se pode desconhecer que o Senado Federal, ao fazer instaurar o
processo de "impeachment", não atua corno um cego executor de mera
permissão dada pela Câmara dos Deputados, ainda mais porque sempre
será lícito à Câmara Alta proceder, sem prejuízo de outras considerações,
ao exame, p. ex., da própria legitimidade ativa do denunciante, a quem
poderá falecer a condição de eleitor em razão da privação temporária da
cidadania (fato eventualmente não constatado pela Câmara dos
Deputados) motivada por condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem os seus efeitos, na hipótese prevista no art. 15, m, da
Constituição.
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PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜJÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

.Y.OIO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO:
1. INTRODUÇÃO
Quero re.gistrar, desde logo, que acompanho, em quase toda a. mdfl
Q primoroso voto proferido pelo errúnente Ministro EDSON
FACHIN, dele apenas dissentindo no ponto concemente no ~
constitucional do Senado da República, tendo em vista o que dispõe o
art. 52, inciso I, da Constituição.

extensão.

Essa .é. -ª razão pela qual, ao assim votar, entendo importante pôr em
destaque, sem prejuízo de outros pontos, alguns dos vários tópicos em relação
aos quais a minha posição coincide com a do eminente Ministro EDSON
FACHIN, notadamente no que se refere:
(g) ao reconhecimento de $Y1. não há direito à d~{esa prévia na
fase que precede ao ato do Presidente da Câmara dos
Deputados que recebe a denúncia e a despacha a uma
Comissão Especial (Lei n° 1.079/50, art. 19);
(Q)
inocorrência de suspeicão do Senhor Eduardo
Cunha, Presidente da Cflmarn dos Deputados, em razão do caráter
estrito das hipóteses de inabilitação definidas, de modo taxativo,
!lQ art. 36 da Lei n~> 1.079/50, eis que inaplicáveis,
subsidiatiamente, as regras de impedimento/suspeição previstas no
CPP. Vale referir, no ponto, que esse entendimento tem Q
beneplácito de eminentes doub:inadores, como CARLOS
MAXIMILIAi'\10 ("Comentários à Constituição Brasileira",
vol. II/113, nota de rodapé, item n. 334, sa ed., 1954, Freitas
Bastos), para quem o nosso ordenamento positivo, em tema de

ª
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"impeachment", "não autorizou a excluir inimigos pessoais ou
políticos" (grifei);
(ç_) possibilidade de votacão secreta para a escolha dos
parlamentares que irão compor f! Comissão Esvecial a que se

-ª

refere o art. 19 da Lei n2 1.079/50; ~
(Q) -ª legitimidade de candidaturas avulsas ~ independentes
das lideranças partidárias, bem assim -ª viabilidade da
formação de chapa nvulsa para composição de referida Comissão
Especial.
Devo assinalar, ainda, por oportuno e relevante, que o Supremo
Tribunal Federal, guardião da intangibilidade da Lei Fundamental d o
Estado, órgão de cúpula do Pod er Judiciário nacional, não compactua com
ilegalidades nem transige com eventuais desrespeitos à ordem jurídica
estabelecida, e que é chamado, por isso mesmo, a desempenhar, nesta
causa, que exterioriza situação d e litigiosidade político-institucional en tre
dois Poderes da República, uma de suas atribuições mais expressivas: o
exercício de sua irrecusável funcão arbitral.

ª

Passo, desse modo, proferir o meu voto, destacando. tão somente,
alguns pontos que reputo importantes no exame da presente arguição de
descumprimento de preceito fundamental.
2. REPÚBLICA E RESPONSABILIDADE

Todos sabemos {].11§. [!responsabilidade dos governantes. em um sistema
constihlcional de poderes limitados, tipifica-se como lUlla das cláusulas
essenciais à configuração mesma do primado da ideia republicana, que
se opõe- em funcão de seu próprio conteúdo - às formulações teóricas ou
jurídico-positivas que proclamam, nos regimes monárquicos, a absoluta
irresponsabilidade pessoal do Rei ou do Imperador, tal como ressaltado por
JOSÉ ANTONIO PIMENTA BUENO, Marquês de São Vicente ("Direito
Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império", p. 203,
item n. 267, 1958, Ministério da Justiça- DIN).
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Mesmo naqueles Países cujo ordenamento político revela urna
primazia do Poder Executivo derivada do crescimento das atividades do
Estado, ainda assim - e tal como salienta JOSAPHAT MARINHO
(RDA 156/11)- essa posição hegemônica no plano jurídico-institucional
"niio equivale a domínio ilimitado e absorvente", basicamente porque a
expansão do arbítrio deve ser contida por um sistema qu e permita a
aferição do grau de responsabilidade daqueles que exercem o podel'.
A consagracão do princípio da responsabilidade do Chefe do Poder
Executivo configura "uma conquista fundamental dn democracia e, como tal, é

elemento essencial da forma republicana democrática que a Constituição
brasileira adotou ( ... )" (PAULO DE LACERDA, "Princípios de Direito
Constitucional Brasileiro", vol. I/459, item n. 621).
A sujeicão do Presidente da República às consequências jurídicas de
seu próprio comportamento g inerente~ consubstanciai. desse modo, ao
regime republicano, que constitui, no plano de nosso ordenamento positivo,
uma das mais relevantes decisões políticas fundamentais adotadas pelo
legislador constituinte brasileiro.
Não obstante a posição lregemônica que detém na estrutura político-institucional do Poder Executivo, o Presidente da República - que
também g súdito das leis como qualquer outro cidadão deste Pais - não se
exonera da responsabilidade política e penal emergente dos atos que
tenha praticado.
A forma republicana de Governo, analisada em seus aspectos
conceituais, faz instaurar, portanto, um regime de responsabilidade a que
se deve submeter, de modo pleno. entre ou tras autoridades estatais, o
Chefe do Poder Executivo, quer da União Federal, quer dos Estados-membros/Distrito Federal, quer, ainda, dos Municípios (RTJ 162/462-464.
Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO).
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O princípio republicano. que constitui um dos núcleos imutáveis

das Cartas Políticas promulgadas a partir de 1891, não obstante sua
plurissignificaçiio conceitual, consagra. a partir da ideia central que lhe é
subjacente, Q dogma de ÇJ:!1f. todos os agentes públicos - o Presidente da
são responsáveis perante
lei
República, em particular
(WILSON ACCIOLI, "Instituições de Direito Constitucional",
p. 408/428, itens ns. 166/170, 2il ed., 1981, Forense; JOSÉ AFONSO DA
SILVA, "Curso de Direito Constitucional Positivo", p. 518/519, 10ª ed.,
1995, Malheiros; MARCELLO CAETANO, "Direito Constitucional",
vol. II/239, item n. 90, 1978, Forense, v.g.).

ª

Cumpre destacar, nesse contexto, Q magistério irrepreensível do
saudoso GERALDO ATALIBA ("República e Constituição", p. 38,
item n. 9, 1985, RT), para quem a noção de responsabilidade traduz um
consectário natural do [JQgn:m_ republicano:
'~ sitnples menção no termo rgpública já evoca um universo de
conceitos, intimameute relacionados entre si, sugerindo n noção do
princípio jurídico que n expressão quer designar. Dentre tais
conceitos, o de respousabilidade é essencial." (grifei)

Foi por tal razão que Q Plenário do Supremo Tribunal Federal,
atento às implicações juridicas e políticas que resultam do princívio
republicano, pronunciou-se sobre o tema, proferindo decisão
consubstandada em acórdão assim ementado:
"PRINCÍPW REPUBLICANO & RESPONSA BILIDADE
DOS GOVERNANTES.
- d res.vo1tsabilidade dos governaHtes tipifica-se como
uma das pedras angulares essenciais à configuração mesma da
idéia republicana. A consagração do prtnctplO da
responsn.bilidade do Chefe do Poder Executivo, além de refletir
uma conquista básica do regime democrático, constitui

4
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conseqüência necessária da forma republicana de governo adotada
pela Constituição Federal.
O princípio republicano exprime. a partir da idéia central
que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos
( ... )são igualmeute responsáveis perante a lei. (. . .)."
(ADI 1.008/PI. Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE
MELLO)

3. A NATUREZA DO PROCESSO DE "IMPEACHMENT"
CLAUDE-ADRIEN HELVÉTIUS, em carta dirigida a Montesquieu
em 1748, salientava que só conhecia "( .. .)duns espécies de governo: os bons

e os maus. Os bons, que estão ainda por Jazer; os maus, em que toda a arte

consiste, por diferentes meios, em passar o dinheiro da parte governada à bolsa dn
parte governante( ... )" (grüei). Numa clara demonstração de confiança, no
entanto, na dignidad e, na correção g no rigor ético daqueles que exercem o
poder, deixou registrada a sua crença "( ... ) na possibilidade de um bom
governo, em qrte, respeitadas n liberdade e a propriedade do povo, ver-se-in
resultar o interesse geral, em contraposição ao interesse particular".
Para obviar os males resultantes do exercício ilícito do poder
governamental - e, desse modo, inibir e reprimir práticas atentatórias e
transgressoras daauela constelncão de valores ético-jurídicos e político-administrativos que a Carta Federal consagra como indeclináveis
pressupostos nxiológicos, fundantes do próprio sistema que estabelece - ,
concebeu-seª fórmula constitucional do "impeachment", que exterioriza,
em ftmção dos objetivos a que se vincula, um dos mais relevantes
instrumentos de preservação e de estabilização da ordem normativa
plasmada na Constituição da República.
A repulsa a práticas administrativas ou a comportamentos pessoais
indignos reflete-se, claramente, na própria gravidade objetiva dos efeitos
5
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A Lei Fundamental do Estado revela-se hostil - intransigentemente
hostil - aos comportamentos d o Presiden te da República - de qualquer
Presidente dn Re.pública - que ofendam, por transgressão aos modelos
normativos definidores dos crimes de responsabilidade, a integridade
dos deveres inerentes ao cargo, comprometendo, assim, a dignidade g o
decoro das altas funções presidenciais.
O "impeachment" - enquanto prerrogativa institu cional do Poder
Legislativo - configura sanção de índole político-administrativa
destinada a operar, de modo legítimo. a destituição constitucional do
Presidente da República, além de inabilitá-lo, temporariamente, pelo
período de oito anos, para o exercício de qualquer função pública, eletiva
ou de nomeação.
Não desconheco, Senhor Presidente, !!.!! linha dos votos que proferi
em diversos julgamentos (Pet 1.656/DF - Pet 1.954/DF - RE 367.297/SP RE 411.414/MG, v.g.), que se r egistra. na matéria em exame, amplo dissídio
doutrinário em torno da qualificação jurídica do "crime de
respousabilidnde" g do processo a que dá origem, pois, para uns, o
"impeachment" constitui processo eminentemente político, enquanto que,
para outros, ele representa processo de índole criminal (como sucedeu sob a
legislação in1perial brasileira: Lei de 15/10/1827), havendo, ainda, os que
nessa matétia identificam a existência de um processo de natureza mista,
consoante revela Q magistério de eminentes autores, cada qual pe~filhando
uma das orientações que venho de referir (PAULO BROSSARD DE
SOUZA PINTO, "O Impeachment", p. 75/87, 2ª ed., 1992, Saraiva; PINTO
FERREIRA, "Comentários à Constituição Brasileira", voL 3/596-600, 1992,
Saraiva; MANOEL GONÇALVES FERREIRA ffiHO, " Comentários à
Constituição Brasileira de 1988", vol. 2/168-172, 1992, Saraiva; JOSÉ
AFONSO DA SILVA, "Curso de Direito Constitucional Positivo",

6
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p. 518/520, 10il ed., 1995, Malheiros; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR,
"Comentários à Constituição de 1988", vol. V/2.931-2.945, 1991, Forense
Universitária; PONTES DE MIRANDA, "Comentários à Constituição de
1967 com a Emenda n° 1 de 1969", tomo ill/351-361, 3a ed., 1987, RT;
MIO-IEL TEMER, "Elementos de Direito Constitucional", p. 165/170,
7ª ed., 1990, RT; JOSÉ FREDERICO MARQUES, "Elementos de Direito
Processual Penal", vol. 3/375, Forense; JOÃO BARBALHO, "Constituição
Federal Brasileira - Comentários", p. 133, 2ll ed., 1924; CARLOS
MAXIMILIANO, "Comentários à Constituição Brasileira", vol. ll/105-106,
item n. 332, 5a ed., 1954, Freitas Bastos; AURELINO LEAL, "Teoria e
Prática da Constituição Federal Brasileira", Primeira Parte, p. 480, 1925;
THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, "A Constituição Federal
Comentada", vol. II/274-275, 1948, Kon.fino; CASTRO NUNES, "Teoria e
Prática do Poder Judiciário", vol. 1/40-41, item n. 2, 1943, Forense;
ALEXANDRE DE MORAES, " Constituição do Brasil Interpretada",
p. 1.239, 2002, Atlas; LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO e VIDAL
SERRANO NUNES JÚNIOR, "Curso de Direito Constitucional",
p. 268/269, itens ns. 1 e 3, 6" ed., 2002, Saraiva, v.g.).
Na realidade, o "impeachment" - que não pode ser degradado nem
reduzido à figura inconstitucional do golve de Estado - traduz, em ft.mção
dos objetivos que persegue e das formalidades lituaís a que
necessariamente se sujeita, um dos mais importantes elementos de
estabilização da ordem constitucional lesada por comportamentos do
Presidente da República que, configurando transgressões dos modelos
normativos definidores de ilícitos político-adminish·ativos, ofendem a
integridade dos deveres do cargo g comprometem a dignidade das altas
funções em cujo exercício foi investido.
Embora prerrogativa da cidadania - posto que a .instauração desse
processo de responsabi)jzação política do Chefe do Poder Executivo
submete-se no princípio dn livre denuncinbilidnde popular -, o instituto do
"impenchment" também configura - e nessa condição deve ser

7
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compreendido e analisado- garantia de índole constitucional destinada a
impedir que se concretize, de modo ilegítimo ou arbitrário, a "remova/ jrQm
otfice and disqual~fication" do Presidente da República.

Desse modo. as normas de regência do "impeachment" -cuja gênese
reside no texto da própria Constituição da República - pertinentes às
diversas fases procedimentais em que ele se desenvolve impõem
limitações intransponíveis aos poderes do Legislativo na condução do
processo e julgamento do Chefe de Estado.
Relevante, sob tal perspectiva, Q pronunciamento do saudoso Ministro
EDGARD COSTA que, ao julgar a Rp n 11 96 (RF 125/93. 147-148) - g ao
admitir a possibilidade de revisão judicial nessa matéria - , definiu a estrutura
formal do "impeachment" como instrumento de preservação não só da
garantia subjetiva de defesa do Chefe do Govemo, como também da
independência instihtcional do Poder Executivo:

"O 'impeachment' é um processo de nntltl'eza
essencialmente política e de raízes constitucionais, tendo como
objetivo não a 'tplicação de uma pena criminal, mas a perda do
mandato. Instituindo-o, prescreveu a Coustitztição Federal
as nonnas que o estz·utztram, e por forma a ressalvar,
assegurando-as, a independêttcia e a harmottin necessária dos
poderes. Essas normas dizem respeito assim nos atos que importem em
crimes de responsabilidade como ils garantias imprescindíveis à
estabilidade do chefe do Governo mediante formalidades a serem
observadas até o seu afastameHto, medida extrema, imposta como
conveniente a um julgamento desimpedido de 6bices ou influências
prejudiciais. Com tais garantias e formalidades, com que cercou
esse procedimento que atribuiu ao Legislativo, visou a Constitztiçiio
ressalvar a independência do ExeC1ltivo." (grifei)

8
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Na realidade, pois, o processo de "impenchmenf" - para além da
sanção político-administrativa imponível ao Presidente da República busca, em essência, protegei e assegurar a intangibilidade deste principio
fundamental de nosso ordenamento positivo ~ gQ da separação de poderes.
Cabe ter presente - para efeito de justificar o concreto desempenho,
pelo Supremo Tribunal Federal, de sua irrecusável função arbitral nos litígios
que contraponham os Poderes da República - a própria gravidade das
consequêndas decorrentes da condenação senatorial do Chefe de Estado por
ilícitos político-administrativos, tal como ressaltado por ALEXANDER
HAMILTON em "O Federalista":
"A pena, que da condenação no 'impeachment' pode resultar, niio
remata o casHgo do delinqüente. Após sentenciado a perder para sempre
o apreço, a confiança, as dignidndes e as remunernções pecuniárias da
sua pátria, ai11da fica sujeito a jalga~t~ento e condenação pela via
ordinária das leis."

Todos sabemos - e niio constitui demasia reafirmá-lo - que os aspectos
concernentes n natureza marcadamente política do instituto do
"impeachment", bem assim Q caráter político de sua motivação e das
próprias sanções que enseja, não tomam dispensável .!! observância de
formas jurídicas. cujo desrespeito pode legitimar a própria invalidação do
procedimento e do ato punitivo dele emergente, conforme adverte a
jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, como g verá no
~seguinte.

4. A DOUTRINA DAS QUESTÕES POLÍTICAS .!;; A
POSSIBILIDADE DE CONTROLE TURISDICIONAL SEMPRE QUE
INVOCADA TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL

A natureza de que se reveste a controvérsia ora em exame torna
legítima a intervenção jurisdicional desta Corte Suprema, pois o "thema
9
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decidendum" conceme à alegação de ofensa a preceitos da Constituição, Q
que basta, por si só, para autorizar Q conhecimento da matéria pelo Poder
Judiciário.
Com efeito, tem-se por legitimamente instaurada a competência do
Supremo Tribunal Federal, ainda flll_g se trate de procedimentos g deliberações
parlamentares, toda vez que se imputar às Casas do Congresso Nacional a
prática de atos ofensivos à Constituição, notadamente a direitos e
garantias fundamentais.
Cabe observar, por isso mesmo, que Q exame das postulações
deduzidas n a presente sede processual justifica - !1ll estrita perspectiva do
princípio da separação de poderes - algumas reflexões em torno de
relevantíssimas questões pertinentes ao controle jurisdicional do poder
político g às implicações jurídico-institucionais que necessariamente
decorrem do exercício do "judicial review" .

.t_ antiga, porém ainda revestida de inegável atualidade, ª advertência de
RUI BARBOSA, para quem 'j4 violação de garantias individuais perpetrada à
sombra de funções políticas nií.o i. imune à ação dos TI·ibwrais" (grifei).
É por esse motivo que a questão deixa de ser política, quando há

um direito subjetivo ou um princípio constih1cional a ser amparado, tal
como decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos da América no caso
Baker Jl:. Carr (1962), em julgamento no qual esse Alto Tribunal, fazendo
prevalecer o postulado "one man, one vote" g af astando, por isso mesmo, a
invocação da doutrina da questão política, entendeu que o tema da
reformulação legislativa dos dishitos eleitorais ("legislative redistricting")
mostrava-se impregnado, em razão de sua própria natureza, de
"Justiciable questions", reconhecendo, portanto, a possibilidade de "federal
courts to intervene and to decide redistricting cases" .

10
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~ inquestionável, bem por isso, que a existência de controvérsia
jurídica impregnada de relevo constitucional legitima o exercício, por esta
Suprema Corte, de sua atividade de controle, que se revela ínsita ao âmbito
de competência que a própria Carta Política ou torgou-lhe.

Isso significa reconhecer q ue a prática do "judicial review" - ao
contrário do que muitos erroneamente supõem e afirmam - não pode ser
considerada !J1lJ. gesto de indevida inte~ferência jurisdicional na esfera
orgânica do Poder Legislativo.
A discricão dos corpos legislativos não se legitima quando exercida
em desarmonia com os limites estabelecidos pelo estatuto constitucional,
eis que as atividades dos Poderes do Estado sofrem os rígidos
condicionamentos que lhes impõe a Constituição da República,
especialmente nas hipóteses de inflição de sanção punitiva, ainda fJ1if. de
índole política. como a decretação da perda do mandato presidencial.
Não custa rememorar. neste ponto, que tal entendimento plenamente legitimado pelos princípios que informam o Estado
Democrático de Direito e que re~em, em nosso sistema institucional, as
relacões entre os Poderes da República- n ada mais representa senão 11111
expressivo reflexo histórico da prática jurisprudencial do Supremo TribLmal
Federal (RTJ 142/88-89 - RTI 167/792-793 - RTJ 175/253 - RTJ 176/718,

v.g.).
~ imperioso assinalar, portanto, em face da alta missão de que se
acha investido o Supremo Tribunal Federal, que os desvios jurídico-constitucionaís eventualmente praticados pelas Casas legislativas - mesmo
quando surgidos no contexto de processos políticos - n ão se mostram imunes
à fiscalização jud icial desta Suprema Corte, como se a autoridade e a força
normativa da Constituição e das leis da República pudessem, absurdamente,

ser neutralizadas por estatutos meramente regimentais ou pelo suposto

11
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caráter "interna corporis" do ato transgressor de direitos e garantias
assegurados pela própria Lei Ftmdamental do Estado.
Irrecusável. desse modo, que a índole política dos atos pm·lamentares
não basta, só por si, para subtraí-los à esfera de controle jurisdicional, eis
que sempre caberá a esta Suprema Corte, mediante formal provocação da
parte lesada, o exercício da jurisdição constitucional, {J.11f. lhe g inerente, nos
casos em que se alegue ofensa, atual ou iminente, a um direito individual,
pois nenhum Poder da República tem legitimidade para desrespeitar a
Constituição ou para ferir direitos públicos e privados de seus cidadãos.
Disso tudo resulta {J.11f. incumbe ao Supremo Tribunal Federal
desempenhar verdadeira funciio arbitral nas delicadas relações
institucionais entre os Poderes da República, em ordem ª- fazer
prevalecer, no plano político jurídico, o convívio harmonioso entre os
órgãos do Estado, prestigiando-se, desse modo, Q dogma ria separação de
poderes, que traduz elemento nuclear e central no contexto das ftmções
governamentais.

t_ por esse motivo que assume indiscutível relevo o significado da
jurisdição desta Corte Suprema na prática irtstitucional viabilizada pelo
modelo que consagra a democracia constitucional em nosso País,
notadamente quando o Supremo Tribtmal Federal exerce ll funcâo
contmmajoritária, [JJ:.!.f lhe g ínsita, no contexto de suas atividades
jurisdicionais, ª- significar que este Tribunal acha-se legitimamente investido
da função de promover o equilíbrio entre os Poderes do Estado e de
atuar como garante dos direitos fundamentais.

ª

Daí
plena legitirnidade jurírlico-constitLlcional da decisão que o
Supremo Tribunal Federal está fi proferir neste julgamento.
O fato irrecusável é que, no longo itinerário histórico percorrido pela
furispruriência do Supremo Tribllnal Federal, iniciado em 1898 com o
julgamento do HC 1.073/DF, Rel. Min. LÚCIO DE MENDONÇA, g
12
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imunidade do Poder g limitando ª abrangência da doutrina das questões
políticas, culminou por consagrar o direito de qualquer pessoa,
governante ou governado, à proteção judicial efetiva, que se traduz no
denominado "parágrafo régio do Direito" (Eduardo Garcia de Enterría),
que assegura, 11M hipóteses de lesão atual ou potencial, a inafastabilidade do
controle jurisdicional.
Como sabemos. o regime democrático, analisado na perspectiva das
delicadas relacões entre Q Poder g Q Direito. não tem condicões de subsistir,
quando as instituições políticas do Estado falharem em seu dever de
respeitar a Constituição e as leis, pois. sob esse sistema de governo, não
poderá jamais prevalecer a vontade de uma só pessoa, de um só
estamento, de um só grupo ou, ainda, de uma só instituição.

ª

todos os Poderes da República (e aos
Impõe-se. bem por isso,
membros que os integram) Q respeito incondicional aos valores que
informam a declaração de direitos g aos prindpios sobre os quais se
estrutura, constitucionalmente, a própria organização do Estado.
DeHneia-se,
nesse
contexto,
a
irrecusável
importân.cia
jur.í dico-institudonal do Poder Judiciário, investido do gravíssimo
encargo de fazer prevalecer a autoridade da Constituição g de preservar a
força e o império das leis, impedindo, desse modo, que se subvertam as
concepções que dão significado democrático ao Estado de Direito, em
ordemª tornar essencialmente controláveis, J2Q!_ parte de juízes g Tribunais,
os atos estatais que importem em transgressão a prindpios, direitos,
garantias e liberdades fundamentais assegurados pela Ca1ta da
República.
A controvérsia suscitada na presente causa subsume-se, com plena
adequação, à esfera de cognoscibilidade do Poder Judiciário, eis que, no

13
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processo sob apreciação desta Suprema Corte, suscitam-se temas
impregnados de inquestionável conteúdo constitucional.
Vê-se. daí, M perspectiva da pretensão ora em exame, que a
intervenção do Poder Judiciário em hi póteses de suposta lesão a
preceitos fundamentais que definem as relações institucionais entre os
Poderes da República g que conformam o próprio regime político
estabelecid o pelo ordenamento positivo reveste-se de plena legitimidade
constitucional, pois o modelo d o "judicial review" foi concebido para
neutralizar condutas alegadamente tipificadoras de abuso de poder, seja
por ação, seja por omissão.
Isso significa. portanto - considerada a fórmula política do reghne
democrático -, que nenhum dos Poderes da República está acima da
Constituição e das leis. Nenhum órgão do Estad o - situe-se ele n o Poder
Judiciário, ou n o Poder Executivo, ou no Poder Legislativo - g imune à
força da Constituição g ao império das leis.
Uma decisão judiciaJ que restaure a integridade da ordem jurídica g
que torne efetivos os direitos assegurados g os princípios contemplados nas
leis e na própria Constituição da República não pode ser considerada um
ato de i.nJerferênda na esfera d o Poder Legislativo, consoante já
proclamou, em unânimes decisões, o Plenário do Supremo Tribtmal
Federal (BTJ 175/253, Rel. Min. OCTAVIO GALLOffi- RTJ 176/718. Rel.
Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
Ninguém ignora qu e o controle do p oder constitui uma exigência
de ordem político-jurídica essencial ao regime democrático.
Resulta evidente, pois, qu e o sistema constitucional brasileiro, ao
consagrar Q princípio da limitacão de poderes. teve por objetivo instituir
modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônícas de poder
no âmbito do Estado, em ordem neutralizar, no plano político-jurídico, a
possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da

ª

14
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/0812001 , que institui a Infraestrutura de Chaves Póblicas Brasitetra - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portaVauteoticacao/ sob o número 10278031.

4877

4878

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão - Página 330 de 403

ADPF 378 MC I DF
República (ou daqueles que os integram) sobre os demais órgãos e
agentes da soberania nacional.

ª

Com
finalidade de obstar que Q exercício abusivo das
prerrogativas estatais possa conduzir a práticas ~ transgridam o regime
das liberdades públicas, f]1Jg sufoquem, pela opressão do poder, os direitos
e garantias individuais, inclusive aqueles assegurados às minorias nas
Câmaras legislativas (como o direito de oposição), ~ f1lli. ofendam
postulados essenciais da ordem constitucional, atribuiu-se ao Judiciário
funcão eminente de controlar os excessos cometidos por qualquer das
esferas governamentais, quando seus órgãos, agentes .Q.1!., até mesmo,
grupos majoritários que atuam no Parlamento, 'fL. ª'-' incidirem em abuso
de poder ou em desvios inconstitucionais no desempenho de sua
competência institucional.

ª

Em suma: a estrita observância das fórmulas consagradas na
Constituição, ainda mais quando elas são alegndamente transgredidas pelo
Poder Legislativo, traduz fator de legitimação da atividade estatal.
Esse dever de obediência ao regime da lei ~ da Constituição impõe-se a
todos- magistrados, administradores g legisladores.
É que o poder não se exerce de forma ilimitada. No Estado
Democrático de Direito, não há lugar para o poder absoluto.
A separacão de poderes - consideradas as circtmstâncias históricas
que justificaram a sua concepção no plano da teoria constitucional - não
pode ser jamais invocada como princípio destinado
frustrar -ª
resistência jurídica a qualquer ensaio de opressiio estatal ou de abuso de poder
que emane de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

ª

A qualificacão constitucional dos temas suscitados na presente
causa apresenta-se claramente evidenciada na espécie, em ordem
viabilizar, por isso mesmo, Q conhecimento, por esta Suprema Corte, da
presente arguição de descumprimento de preceito ftmdamental, eis que a

ª
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controvérsia instaurada nesta sede processual não se resume, não se
reduz nem se degrada à condição de um tema revestido de caráter
meramente regimental.
Ao contrário, as alegações deduzidas pela parte arguente põem em
evidência !l inquestionável magnitude constitucional dos fundamentos
jurídicos em que se apoia este processo.

É importante assinalar (e relembrar) que o Supremo Tribw1al
Federal - não desconhecendo as delicadas questões que podem surgir
das controvérsias instauradas em torno de matérias que transitam entre{!
esfera do Direito g Q domínio da Política - consolidou orientação
jurisprudencial fumada desde a. primeira década republicana (HC 1.073/DF.
Rel. Min. LÚCIO DE MENDONÇA, 1898) g desenvolvida ao longo do
período histórico subsequente, notadamente durante
Pl'imei1'a República
(HC 3.536/DF. Rel. Min. OLIVEIRA RIBEffi.O, 1914 - HC 3.554/DF, Rel.
Min. ENÉAS GALV ÃO, 1914 - HC 3.697/DF. Red. p/ o acórdão Min.
ENÉAS GALV ÃO, 1914 - HC 4.014/PI. Red. p/ o acórdão Min.
GUIMARÃES NATAL, 1916 - HC 8.800/RJ, Rel. Min. GUIMARÃES
NATAL, 1922), no sentido de reconhecer plenamente legítima a
intervenção do Poder Judiciário, sempre que provocado -ª amparar
direitos, garantias g princípios de natureza constitucional, quando
alegadamente desrespeitados por atos dos Poderes políticos (Legislativo e
Executivo), sem que os magistrados g Tribtmais, no assim procederem,
incidam em transgressão ao princípio fundamental da separação de
poderes, taJ como esta Suprema Corte, .&1 dsun elevada missão institucional.
tem enfaticamente proclamado:

ª

"O CONTROLE TURISDICIONAL DE ABUSOS
PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARACÃ O
DE PODERES.
- A essência do postulado da divisão funcional do poder, além
de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que

16
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compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador
das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para
tomar efetivos e reais os direitos e garantias pmclamados pela
Constituição.
Esse princípio, que tem assento 110 art. 22 da Carta Política,
não pode constituir nem qualificar-se como um inaceitável manto
protetor de comportamentos abusivos e arbitrários por parte de
qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal.
- O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as
franquias constituciOitais e para garantir a integridade e a
supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente
legitima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da
República.
O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo,
desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o
princfpio da separação de poderes.
Desse modo, não se revela lícito afinnar, na hipótese de
desvios jurídico-constitucionais nos quais incida uma Comissão
Parlame11tar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle
j11risdicional possa traduzir situação de ilegítima ilzterjerência na
esfera de outro Poder da República.( ... )."
(RTI 173/806, Rei. Mi.n. CELSO DE MELLO)

Essa compreensão do tema -que se tem refletido, historicamente, na
prática jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no longo do período
republicano, em torno da cognoscibilidade das denominadas "questões
políticas"- encontra perfeita traducão em douto voto proferido, em 1922,
pelo saudoso e eminente Ministro GUIMARÃES NATAL no julgamento
do HC 8.584/DF, Rel. Min. MUNIZ BARRETO ("Revista do Supremo
Tribunal Federal", volume 42/135-221, 192-194):
"Nunca professei .!! doutri1ta ~ considera ~ questões
políticas como absolutamente impenetrâveis aos olhos
investigadores da Justiça, que deverá ter sempre por impecáveis,
na sua constitucionalidade e 11a sua conformidade à Lei, as soluções
que lhe houverem dado os poderes políticos a cuja competência

17
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constitucional pertencerem. Nos regimes, como o nosso, de
constihâção escrita, os poderes são limitados, e as limitações
excluem a discrição e o arbítrio. Se, no exercício de suas funções,
q~utlquer dos poderes políticos exorbita, lesando um direito, o
direito lesado pela exorbitância poderá reclamar a sua reintegração
ao judiciário, o poder especialmente preposto pela Constituição a tais
reintegrações. E a ação do Judiciário não se poderá deter diante
de uma. questão política, sob o pretexto de que é ela atribuída
privativamente a um poder político, po1·q1te privativa do
Congresso Nacio11al é a decretação das leis e o Judiciá·rio
declara-as innplicnveis, quando contrárias à Constituição;
privativos do executivo são atos que o Judiciário anula, quando,
contrariando a Constihliçiio e as leis, lesam um direito.
Nos regimes de Constituição escrita, de poderes limitados, a
Lei Fundamental é, na frase de 'Coole~j', a regra absoluta de ação e
decisão para todos os poderes públicos e para o povo, e tudo qumzto em
oposição a ela se Jaz é substallcialmente nulo.
Mas para que a Constituição mantivesse esta
preemiJtêllcia de regra absoluta de açiio e decisão, que lhe dera o
povo, decretando-a, era 11ecessário criar mn órgão que fosse dela
a encamação viva, que a interpretasse soberanamente,
irrecon·ivelme11te, que com ela c01~{ro11tasse as Leis e os atos dos
Poderes Públicos e até do próprio povo e que tivesse o poder de
declarar tais Leis e tais atos insubsistentes quando desconformes aos
princípios nela consagrados. Esse órgão no nosso regime, como 11os
semelhantes ao nosso, é o Poder Judiciário Federal (. .. ).
Dada !J111J! violncão dn Constitui,ão, parta de quem partil~
verse sobre que matéria versar, desde que contra ela se insurja um
direito individual lesado e invoque, em processo regula~~ o amparo e
proteção do Judiciário, i este. sob pena de incorrer em denegação de
Justiça, obrigado a conhecer do caso e julgn-lo. ( .. .)."(grifei)

Esses precedentes históricos do Supremo Tribtmal Federal
situam-se na linha dos grandes julgamentos desta Suprema Corte, cujas
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decisões assinalam~ acentuam que os direitos e garantias fundamentais,
além dos princípios impregnados de estatura constitucional, só se
afirmam quando passíveis de eficácia prática g suscetíveis de efetiva
concretização, pois tais poshllados, prerrogativas e liberdades
assegurados pela Constituição de nada valerão ~ nenhum significado
terão se não forem observados ~ plenamente respeitados, impondo-se,
até mesmo, se necessário fur, a intervenção moderadora desta Suprema
Corte, tal como observou, em douto voto, o eminente Ministro
GUIMARÃES NATAL, Relator do HC 8.800/RJ ("Revista do Supremo
Tribunal Federal", vol. 47/172-193, 179, 1922):
"Quanto à competência do Trilnmal para conhecer das
questões suscitadas no processo e decidi-las, uada posso
acrescentar ao já tantas vezes dito e redito pelos eminentes colegas
em grande cópia de Acórdãos que ilustram a nossa jurisprudência. De
três dos julgados que os pacientes invocam fui o Relator em
espécies idênticas.
Tenho sempre sustentado que, nos regimes como o nosso, de
pode1·es limitados, era necessária n. existência de um poder que
fizesse respeitadas, pelos outros poderes, as limitações
constitucionais, contendo-os dentro da órbita de suas atribuições mn
em relação ao outro e ambos em relação aos Estados, e esse poder é
o Jttdiciá1·io, por ser o que, pnrn impor obediência iis suas decisões, só
tem o prestígio moral e jurídico que os revestir.
No exe1'cicio desta alta função, tem o Tribunal, mais de ttma
vez, amparado o regime contra os ataques das ambições partidárias
incontidas." (grifei)

EPITÁCIO PESSOA - que foi Ministro do Supremo Tribunal
Federal por 10 anos (1902/1912) g Presidente da República (1919/1922) - ,
pronunciando-se, certa vez, como Senador da República, da tribuna
daquela Alta Casa do Congresso Nacional, sobre decisão proferida por
esta Corte Suprema
propósito do conhecimento de determinada causa
alegadamente revestida de índole exclusivamente política, expendeu

ª
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considerações que conservam. impressionante atualidade em face do
quadro atual.
Disse EPITÁCIO PESSOA, em tal oportunidade, em
pronunciamento parlamentar com. que justificou plena legitimidade da
intervenção desta Suprema Corte 'º-ª resolucão de litígio que, embora
impregnado de componente político, apresentava-se revestido de
qualificação constitucional ("Revista do Supremo Tribunal Federal",
vol. I- Segtmda Parte, agosto a dezembro/1914, p. 387/390):

ª

Q

"Diz-se, Sr. Presidente, [J11Jr se trata de casos políticos g_ [J11Jr
Supremo Tribunal não pode conhecer de questões politicas.

(. .. ) Para mim. e nisto nada mais faço do [J1Yt_ seguir a opinião
dos competentes, o Poder Judiciário tem jurisdicão para conhecer

de todas as questões políticas, desde que a solução delas seia
indispeusável à garantia de u.m direito consagrado em lei
Constítui,iío ( ... ). " (grifei)

Q11

lli!

:É importante observar que o Supremo Tribunal Federal, nesse
processo histórico de construção de sua jmisprudência em torno da
denominada "doutrina das questões políticas'', sempre teve presente que o
sistema democrático, para subsistir - e assim preservar a integridade de
suas instituições - , deve dispor de mecanismos que lhe permitam
conviver com tensões resultantes de litígios subjacentes a antagonismos
que se registram na arena política.
Um. desses mecanismos - cuja atuacão permite superar situações de
tensão dialética que opõem grupos políticos no âmbito e na estmtura da
instituição parlamentar ou que antagonizam os Poderes da Repúblicareside na possibilidade de intervenct'fo do Poder Judiciário,ª quem incumbeuma vez configurada a controvérsia constitucional - desempenhar função
arbitral que reconstrua g restaure direitos e princípios injustamente
lesados. Essa g missão institucional do Poder Judiàário. Essa g

ª

ª
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funcão moderadora, em tema de conflitos institucionais,
investido, por expresso mandato constitucional, o Supremo Tribtmal Federal.

Em uma palavra: os atos ora questionados nesta sede processual não
configuram nem se qualificam como a tos "interna corporís", eis que,
como precedentemente já ressaltado, ª jurisprudência desta Suprema
Corte, desde a primeira década de nossa experiência republicana, vem
consagrando a possibilidade jurídico-constitucional de fiscalizacão de
deterrnirtados atos ou omissões do Poder Legislativo, quando
alegadam ente eivados do vício da inconstitucionalidade, sem que Q
Supremo Tribunal Federal, ao assim proceder, vulnere o postulado
ftmdamental da separ·ação de p oderes.
A imperiosa necessidade de fazer prevalecer a supremacia
constitucional, que se acha necessariamente subordinada a vontade de
todos os órgãos e agentes do Estad o que se revelam depositários das
funções político-jurídicas definidas pela teoria da separ·ação de poderes,
de um lado, g inafastável obrigacão de tornar efetivas as cláusulas
constitucionais que dispõem sobre direitos fundarnentais e que
enunciam princípios estruturantes de nossa organização política,
n omeadamente no plano das relações entre os Poderes da República, de
outro, legitimam, plenamente, na espécie ora em julgamento, Q
conhecimento do presente litígio g consequente atuacão do Supremo
Tribwlal Federal.

ª

ª

ª

Não constitui demasia relembrar que o dogma da separação de poderes
não pode ser invocado para estabelecer, em torno de um dos órgãos da
soberania nacional, um indevnssável círculo de imunidade ~ torne
insuscetíveis de revisão Judicial os atos ou as omissões emanados das Casas
legislativas nlegndamente transgressores de preceitos ftmdamentais
consagrados no texto da Constituição da República.

21
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Reafirme-se. portanto, que a jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal jamais tolerou que a invocação da natureza
"interna corporis" dos atos emanados das Casas legislativas pudesse
constituir um ilegítimo manto protetor de comportamentos abusivos e
arbitrários do Poder Legislativo. É que, segt.mdo observa PONTES DE
MIRANDA ("Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, de
1969", tomo ill/644, 3~ ed., 1987, Forense) - ainda que acentuando
incognoscibilidade judicial das questões políticas atinentes à
oportunidade, conveniência, utilidade ou acerto do a to emanado do órgão
estatal-, "sempre que se discute se i constitucional ou não, o ato do poder

ª

executivo, ou do poder judiciário, ou do poder legislativo, .a questão }udicial
está formulada, o elemento político foi excedido, g caiu-se no terreno da
questão }urídica" (grifei).
Impõe-se rememorar, bem por isso, lapidar decisão proferida pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar Q MS 1.959/DF, Rel.
Min. LUIZ GALLOTTI, reconheceu, em votação unânime, existência de
jurisdicão desta Suprema Corte sobre controvérsia motivada por
deliberação político-administrativa da Câmara dos Deputados de que
resultara - co11sonnte então sustentado - injusto gravame a direito
indi vidu aJ fundado na Constit11ição, afastando-se, em consequência,
questão prejudicial de incognoscibilidade da ação ajuizada.

ª

ª

O voto que então proferiu, naquele julgamento, o saud oso MinistTo
NELSON HUNGRIA assim analisou o tema referente -ª.possibilidade de
conhecimento, pelo Poder Judiciário, de litígio constitucional, ainda que
impregnado de forte coloractio ]2Q]i..t:]m:
"( ... ) alega-se {Jl!&. se trata lli! espécie de matéria {Jl!&.
escava !! censura dQ Poder Tudiciário . ]2QI. isso {Jl!&. cousiste
numa 'reso lução ' votada vela Câmara d.!l§. Deputados sobre
assunto volítico-administrativo. comvreendido l!Q âmbito da
s1tc1 atuação discricionária. É o que se depreende das informações
prestadas pela ilustre Mesa da Câmara dos Deputados.
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Entendo fUfg não g exata, assim formulada, 11 pretensa
im-unidade do Poder Legislativo. Como muito bem acentuou o
eminente Sr. Ministro Relator, constitui, hoje, ponto morto, que é
irrelevante indagar se se trata, 01.1não, de ato político, para que
seja excl1dda ou admitida a intervenção do Poder Judiciário.
O que hti a indagar é se o ato, político ou não, lesa um direito
individual, 11m interesse individual legalmente protegido.
Se g apresenta essa lesão direta, esse dano imediato a um
direito individual, surge 11 possibilidade. 11 legitimidade
constitucional da intervenção do Poder Tudiciá·rio.
Evidentemente, não pode o Supremo Tribunal Federal arrogar-se a
faculdade de praticar ou obstar a política legislativa, como não pode
criticar ou inibir a política do Poder Executivo. Não pode o Poder
Judiciário entender, por exemplo, que determinada medida tomada por
qualquer dos dois outros Poderes não atende ao inte1·esse nacional.
Have1·ia, com isso, uma evidente usurpação de poder, uma indébita
intromissão do Judiciário. Ainda que dessa medida possa decorm~ por
via remota ou indireta, qualquer dano a interesse privado, será defeso
ao Judiciário intervir. O indivíduo, atingido em ricochete, não
poderia vir bater às portas do Supremo Tribunal Federal, p01'que as
enco11traria fechadas. Mas, desde q1te se identifique lesão direta e
imediata a direito individual, aí pode i11te1ferir o Judiciário, e
isto está escrito com todas as letras nn CoHstit11içiio, cujo art. 141,
§ 4g, dispõe que nenhuma lesão a direito individual escapará à
apreciação do Poder Judiciário. Não há que renovar discussão em tomo
do tema; não é mais possível estar-se a revolver debates de um passado
longínquo, do tempo em que Ruy Barbosa ensi11ava o ABC do Direito
Constitucional 110 Brnsíl. No caso, apresenta-se o seguinte: um
maHdado de segurança contra um ato político-administrativo da
Câmara dos Deputados, que terá como consequência direta a violação
de um interesse individual legalmente tutelado, qual seja o sigilo
bancário. Em tese. não pode haver dúvida sobre ª- competência
do Poder Tudiciário para co11hecer do caso g resolvê-lo." (grifei)

ª

Na realidade,
exegese abusiva da Constituição não pode ser
tolerada. sob pena de converter-se em inaceitável instrumento opressivo

23
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de dominação política, além de gerar uma inadmissível subversão do
ordenamento positivo fundado e legitimado pela própria noção de Estado
Democrático de Direito, que repele qualquer desrespeito aos diJ:eitos
públicos subjetivos titularizados por qualquer pessoa, inclusive pelos

titulares de mandatos eletivos.

ª

Definitiva. sob todos os aspectos, irrepreensível licão de PEDRO
LESSA ("Do Poder Judiciário", p. 65/66, 1915, Francisco Alves):
"Em substancia: exercrndo attribuições politicas, e toma11do
resoluções políticas, move-se o poder legislativo num vasto
domínio, q11e tem como limites um circulo de extenso diametro,
que é a Constituição Federal. Emquanto não transpõe essa
peripheria, o Congresso elabora medidas e normas, que escapam à
competencia do podt>r judiciario. Desde que ultrapassa a
drcumferenda, os seus netos estão sujeitos ao julgamento do poder
judiciario, que, declarando-os inapplicaveis por offensivos a
direitos, lhes tirn toda a efficacia jurídica." (grifei)

5. A OUESTÃO DO VOTO SECRETO DOS MEMBROS DO
CONGRESSO NACIONAL

Entendo possíveL Senhor Presidente, na linha do voto proferido
pelo eminente Ministro EDSON FACHIN, realizacão de votacão secreta
para a escolha dos Deputados Federais que vão compor a. Comissfio
Especial a que se refere o art. 19 da Lei n 11 1.079/50.

ª

As razões apontadas pelo eminente Relator convencem-me, com a
devida vênia, da plena legitimidade constitucional desse método de votação
circunstância de sua aplicabilidade ao
parlamentar, considerada
processo de eleição dos integrantes que vão compor referida Comissão
Especial.

ª

24
Documento assiflado digitalmente conforme MP n' 2.200.2/2001 de 24/08/2001, que institui a lnfraestrulura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o número 10278031 .

4887

4888

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Inteiro Teor do Acórdão- Página 340 de 403

ADPF 378 MC I DF

Tenho para mim {llJ.f §.g revela incensurável ª deliberacão do Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados no ponto gm que definiu essa
particular modalidade de votação para efeito de escolha e composição do
órgão colegiado ª que alude o art. 19 da Lei nQ 1.079/50, cabendo-me
reconhecer legítima, bem por isso, a formação dessa Comissão Especial a
partir de candidaturas avulsas g independentes das lideranças partidárias. sob
pena de inaceitável ofensa, tratando-se de processo de eleição nas Casas
legislativas, ao princípio fundamental que consagra, nos regimes
democráticos, a personalidade g a intransmissibilidade do voto de cada
membro do Parlamento.
Os líderes partidários não podem concentrm· em sua pessoa a
totalidade dos votos de seus liderados, pois entendimento diverso
implicaria frustrar e, até mesnw, aniquilar a inafastável condição de
representante do Povo que cada Deputado Federal ostenta.
Daíª plena validade, segundo entendo, do processo de escoll"1a dos
componentes da Comissão Especial, com aceitação, inclusive, de
candidaturas avulsas, estabelecido pelo Senhor Presidente da Câmma
dos Deputados.
Quando atingida, no entanto, a fase deliberativa na qual a Câmcu·a
dos Deputados irá autorizar, 011 não, a instauração do processo de
"impenchmeut" pelo Senado Federal, impor-se-á, nesse estágio final,
votacão ostensiva, realizada "coram populo", em que os Deputados
Federais, mediante ~ nominal. poderão autorizar a abertura, perante
o Senado da República, do processo de responsabilização política do
Chefe do Poder Executivo da União.

ª

Sabemos. quanto ao ponto fJ11f. venlw de referir, que o processo de
votação nominal traduz instrumento de exteriorização da vontade

25
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parlamentar compatível com Q voto ostensivo g aberto, que se apresenta
revestido, quanto à sua forma de manifestação, de um grau de máxima

publicidade.
A locução votação nominal a que alude o art. 23, "cnput", da
Lei n 11 1.079/50 há de ser interpretada em oposição ao conceito de

escrutínio secreto.
O sentido conceitual de 1.10tacão nominal - esclarece JOSÉ AFONSO
DA SILVA em monografia clássica ("Processo Constitucional de
Formação das Leis", p. 286/287, item n. 13.t 211 ed./2~ tir., 2007,
Malheiros) - compreende
pública manifestacão de vontade
exteriorizada, de viva voz, pelo membro da Casa Legislativa. Por isso
mesmo, acentua esse ilustre Autor, -ª votacão nominal, "Na Câmara,

ª

far-se-á pela lista geral dos Deputados, que serão chamados, em voz alta,
pelo 1 ~ Secretário, e responde1·ií.o SIM ou NÃO, C01tfonne sejam favoráveis
ou contrários ao que se estiver votando. À medida que for sendo feita a
chamada, os 2° e 3° Secretários tomarão assentamento, respectivamente, dos
Deputados num 011 noutro sentido, repetirão, em voz alta, os seus nornes e votos,
um n um, e irão proclamando o resultado dn votnçiio; qualquer retificação
somente será admitida imediatamente após a repetição, pelos Secretários, dn
resposta de cada Deputado. Aqueles que chegarem no recinto após a chamada dos
seus nomes aguardarão que se atinja o fim dn lista, quando, então, o Presidente
deverá convidrí-los a manifestarem o seu voto, que será feito no Plenário e em voz
alta( ... )" (grifei).
Perfilha igual compreensão dessa matéria Q magistério de
AURELINO LEAL ("Teoria e Prática da Constituição Brasileira", Parte
Primeira, p. 838, 1925, Briguiet), para quem Q processo nominal de votaciio
faz-se "pela lista geral, sendo os deputados chamados pelo 1 Q secretário. Os que
votarem a favor dizem - sim, os que votarem contra, dizem - não. Os demais

secretários víio fazendo e acusando em voz alta a apuração, e o presidente
proclama o resultado, depois do que nenhum deputado poderá mais votar".

26
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prevalecer, na esfera da Câmara dos Deputados, no estágio final em que essa
Casa do Congresso Nacional deliberará sobre a autorização de abertura,
pelo Senado Federal, do processo de "impeachment" contra o Presidente da
República.
O caráter aberto dessa votação parlamentar impõe-se como um meio
necessário de controle da opinião pública sobre as deliberações dos
representantes do Povo. No magistério de JOÃO BARBALHO
("Constituição Federal Brasileira - Comentários", p. 88, 1902, RJ),
deve-se presumir que os Deputados Federais, na sua condição política
de representantes da sociedade, "são sensíveis às simpatias, estão vigilantes
aos interesses e prontos a reparar os males do povo. Se é do seu dever demmciar à
justiça os delinqiientes oficiais, mal poderão deixar de e11mprír esse deve0 sem
que da parte dos seus constituintes sejam publicamente den1111CÍados e
politicamente abandonados".
A imperatividade da votacão ostensiva g aberta. pelo processo
nominal, encontra a sua própria razão de ser - consoante observa
CARLOS MAXIMILIANO ("Comentários à Constituição Brasileira de
1946", vol. 2/39-40, 5ª ed., 1954, Freitas Bastos) - na relevantíssima
circunstância de q ue:
"Em um regimen democrático devem os governantes agir à
luz meridiana, expondo todos os seus nfos ao estudo e à crítica dos
interessados e dos competentes.
A publicidade ainda é mais necessária, em se b·atando das
palavras e votos de congressistas, que não têm sertão a
responsabilidade moral e são mandatários diretos do povo.
Quando errnm, o castigo único é a repulsa geral e a falta de sufrágios
quando pleiteiem a reeleição.

27
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ser n imagem exata dos sentimentos da nação', diz Burke. Precisa
esta conhecer as palavras dos representantes, a fim de
demonstrar por aplnusos ou protestos se eles refletem ou não as
aspirações da comunidade. O próprio parlamentar inspira-se nas
reações que os votos dos seus pares provocam no seio da multidão."
(grifei)

Reafirmo, portanto, Senhor Presidente - não obstante Q caráter
ostensivo ou aberto da deliberação da Câmara dos Deputados por
ocasião da outorga, ou não, de autorização para abertura do processo de
"impeachment" (Ç.F, art. 51, I) -, que eleicão dos integrantes que irão
compor a Comissão Especial a que se refere o art. 19 da Lei n 11 1.079/50
realizar-se-á mediante escrutínio secreto, com a possibilidade, ainda, de

ª

formação de candidaturas avulsas e independentes das lideranças partidárias,
nos precisos termos do voto proferido pelo eminente Ministro EDSON
FACHIN.

6. CÂMARA DOS DEPUTADOS (Çf, ART. 51, I: AUTORIZAÇÃO)
]l SENADO FEDERAL (Ç.F, ART. 52, I: INSTAURACÃO DO PROCESSO

DE "IM.PEACHMENT")

ª

Registre-se, desde logo, precisa observacão feita pelo eminente e
saudoso Ministro PAULO BROSSARD, em sua clássica monografia ("O
lmpeachment", p. 08, item n. 8c, 2~ ed., 1992, Saraiva), no sentido de que,
~a. égide da Constituição de 1988, a Câmara dos Deputados foi despojada
de importantes prerrogativas institucionais em sede de processo de
"impeachment", pois. agora, não mais lhe compete declarar procedente a
acusação popular nem mais lhe assiste a atlibuição de provocar, uma vez
por ela decretada a acusação, o afastamento cautelar do Presidente da
República de suas .ftmções, como s11cedia nas Constituições anteriores.

28
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~

no ponto, o entendimento exposto pelo eminente Ministro
PAULO BROSSARD sobre a matéria (op. loc. cit.) :
"( ... ) No que conceme à competência da Câmara em
relação ao processo de responsabilidade, a Constituição de
1988 dei:~:ou de repetir o que era tradicional m1 linguagem das
nossas leis, 'declarar a procedência ou improcedência da acusação',
para dizer que a ela compete 'autorizar, pelo voto de dois terços de
seus membros, a instauração do processo contra o Presidente da
República'. Pode parecer que o novo texto niío chega a discrepar dos
anteriores, pois quem declara procedente a acusação autoriza o seu
curso e q~tem autoriza a instauração do processo declara procedente a
acusação para esse fim. No entan.to, a alteração não foi apenas
essa; enquanto ao Senado competia, tradicionalmente, julgar o
Presidente nos processos de responsabilidade, compete-lhe agora
processá-lo e julgá-lo, e enquanto a suspensão do exercício das
funções presidenciais resultava da declaração de procedência da
acusação pela Cânmra, decorre ela n.gorn da instauração do
pmcesso pelo Senado. Em ve1·dade, a Câmara perdeu uma
atribuição que lhe era historicameHte reservada;( ... )." (grifei)

(Cnso Collor), salientei Q
caráter vinculante da deliberação parlamentar emanada da Câmara dos
Deputados nos termos do art. 51, inciso I, da ConstihÚção Federat
havendo enfatizado, então, no voto ~ proferi, que -ª instauracão do
processo de "impeachrnent", pelo Senado da República, traduzia
consequêncin necessária da autorização dada, previamente, por dois terços
dos Deputados Federais.
É_ certo que, ao votar no MS 21.564/DF

Tenho para mim, no entanto, após nova e detida reflexão sobre o
tema em causa - não obstante respeitáveis opzmoes doutrinárias em
sentido contrário, todas sustentando Q caráter impositivo da autorização
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Alcino Pinto Falcão, Alexandre de Moraes, Uadi Lamrnêgo Bulos e Ives
Gandra Martins, "inter alia") - , que a deliberação emanada dessa Casa do
Congresso Nacional não se reveste de t:ficácin vinculante. qualificand o-se, ao
contrário, como requisito de procedibilidade que meramente possibilita ao
Senado Federal, fundado em juízo discricionário, instamar, ou não, o
concernente processo de "impeachment" contra o Presidente da República.
Cabe assinalar. por necessário e relevante, que a Constituição Federal,
dando consequência no postulado republicano, definiu os parâmetros
essenciais à configuração da Tesponsabilidade político-adminish·ativa do
Presidente da República, sujeitando-o, ~ crimes de responsabilidade. ao
processo de "impenchment", instaurável perante o Senado Federal
m ediante prévia deliberação da Câmara dos Deputados pela maioria
qualificnda de 213 dos membros que a integram.
Com a promulgação do texto da vigente Carta Política, operou-se
radical transformação na ordem ritual que condiciona o processo e o
julgamento do Presidente da República, em sede de "ímpeachment", por
ilícitos político-administrativos.
A Câmara dos D eputados, na tradição de nosso constihtcionalismo,
sempre atuou corno h·ibunal de prontíncia, cabendo-lhe. no processo de
"impeachment", desde a vigência da própria Carta Política do Império do
Brasil de 1824 (art. 38), a formulação ''do judicium nccusationís", do qual
decorria, entre outras consequências, a suspensão, prévia g provisória, do
agente público objeto de acusação popular.
A nova ordem constitucional, contudo, introduziu nesse procedimento
modificações expressivas, que se traduziram, em essência, na p erda
substancial, pela Cfimara dos Deputados, dos poderes e das competências
que até então lhe haviam sido atribuídos.

30
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Com efeito, não mais compete à Câmara Federal decretar (ou
declarar) a procedência da acusação popular deduzida contra o Chefe de
Estado por suposta prática de infrações político-administrativas. Mais do
que isso. falecem-lhe poderes, sob a vigente Lei Fundamental, para,
mediante deliberação própria, suspender o Presidente da República do
exercício de suas funções nos casos de crimes de responsabilidade.

A análise dos preceitos inscritos nos aTts. 51, I, 52, I, e 86, "caput",
todos da Carta Política de 1988, permite concluir f/.l.1.f d Câmara dos
De.putndos apenas foi deferido o poder de, mediante formulação de wn
juízo eminentemente discricionário, autorizar, ou não, a instauração, pelo
Senado Federal, do processo de "ímpeachment" do Presidente da
República nos Cl'itnes de responsabilidade.
A Constituição defere à Câmara dos Deputados, assim, com exclusão
de qualquer outro órgão do Estado, não importando a natureza do ilícito
imputado ao Presidente da República, apenas a competência parn
autorizar o Senado Federal a instam·ar processo de "impeaclzment" conh·a o
Chefe do Poder Executivo da União (ÇE art. 51, 1).
Essa autorização, fundada no voto da maioria qualificada de 2/3 de
todos os membros da Câmara Federal, configura típico requisito de
procedibilidade. sem cuja ocorrência não se viabiliza a instauração, perante o
Senado da República, do processo de "impeachment" contra o Chefe de
Estado e de Governo.
Esse ato meramente autorizativo da Câmara Federal constitui juízo
congressual eminentemente politico _g_ configura. nn indispensabilidade de sua
man.(festn~fio. pressuposto processual necessário à válida formação e
ulterior desenvolvimento regular do próprio processo de "impeachrnent",
a ser eventualmente instaurado e promovido na instância jurídico-constitucional competente: o Senado da República.
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Não obstante a significativa redução da esfera de atribuições
constihtcionais da Câmara dos Deputados, compete-lhe. ainda, no que
concerne ao tema da responsabilidade político-administrativa do
Presidente da República, formulacão de juízo a que se revela subjacente
uma forte carga de discr.idonariedade, motivada por razões de mdole
diversa.

ª

Ao Senado FederaL constitucionalmente designado como instância
concentradora do processo g julgamento do Presidente da República, nos
crimes de responsabilidade, faculta-se. ante a autorização derivada da
Câmara dos Deputados, -ª possibilidade de instauração do processo de
"impeachment", com todas as consequências jurídico-constitucionais
daí emergentes, notadamente a suspensão cautelar~ provisória do Chefe
de Estado, quanto ao exercício de suas funções, pelo prazo máximo
de 180 dias.
Vale registrar. por relevante, quanto ao afastamento cautelar do
Presidente da República (efeito jurídico ~ decorria. sob a égide de
Constituicões anteriores. da declaração d e procedência, pela Câmara dos
Deputados, da acusação popular), que autores eminentes- como A. DE
SAMPAIO DÓRIA ("Direito Constitucional
Comentários à
Constituição de 1946", vol. 3/388-389, 1960, Max Limonad) reconheciam que a formulação daquele jtúzo de procedência revestia-se
de caráter eminentemente discricionário, tal a extrema gravidade resultante
do decreto de acusação.
S.ANIPAIO DÓRIA, na obra mencionada, reconhecia -ª possibilidade
de avnlincão discricionária. pelo órgão legislativo competente, de diversos
fatores concernentes à necessidade, à oportunidade ou à conveniência da
adoção dessa medida extraordinária, acentuando ser lícito ao
ParlameJ.1to, mesmo na hipótese de eventualmente achar-se configurada a
prática do crime de responsabilidade, deixar de tomar deliberação cuja
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consequência imectiata consistisse, ante a !..l.llll.!<.!llll~~
remoção provisória e cautelar do Presidente da República:

na

"O segundo acto, porém, a declaração da procedência ou
improcedência da acusação, é discricionário. Não g Q
imperativo da lei Q ~ decide. Mas !! convrmiência aos
interêsses da nação, !! oportunidade da deposição, ainda ~
merecida. Entre o mal da permanência no cargo de quem tanto
mal causou. e poderá repeti-lo, além do exemplo de impunidade, e o
mal da deposição numa atmosfera social e política carregada de
ódios, ainda lJlli1. culpado o Presidente, poderá a Câmara dos
Deputados isentá-lo do julgamento, dando ]2QI impt·ocedente a
acusação." (grifei)

Presentemente, como jÍl g_ IlÍ!.J., ªvigente Constituição da República,
i!Q outor&ar ao Senado Federal competência 12-ara Q wae.es.so g jvlgamerzto do
Presidente da República nos crimes de responsabilidade (.ÇE, art. 52, I),
estabeleceu. em detrimento de antiga prerrogativa da Câmara dos
Deputados, [J.11f. suspensão preventiva do Chefe do Poder Executivo da
União configura. agora, efeito resultante da instamação, pelo Senado dn
República. do processo de "impeachment" (Çf, aTt. 86, § P, 11).

ª

Nesse contexto. cabe ao Senado Federal, "nmtatis mutandis", o mesmo
poder discricionário que então se reconhecia à Câmara dos Deputados,
tendo em vista. precisamente, a gravíssima consequência derivada da
instauração do processo de apuração da responsabilidade política do
Presidente da República.
Não foi por outra razão que o próprio Senado Federal, em perfeita
compreensão de seu novo papel constitucional, ao delinear a ordem ritual
do processo e julgamento do Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, corretamente estabeleceu, ainda na .fug introdutória desse
procedimento. um estágio preliminar que lhe permite, mediante adequado
juízo de ponderação, examinar a necessidade, a oportunidade e a
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conveniência de instaurar-se, ou não, o concernente processo de
"impeachment", como resulta do item 8Qque compõe o "modus procedendi"
aprovado pela Câmara Altn (Diário do Congresso Nacional, Seção ll,
de 08/10/92, p. 794/795):
"SENADO FEDERAL COMO ÓRGÃO TUPICIÁRIO
PROCESSO f; nrLGAMENTO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
RITO PROCEDIMENTAL
g) 'TUPICIUM ACCUSATIQNIS' - (Juízo de acusação)

o_. Discussão

votacão nominal do parecer, pelo Plenário
do Senado Federal, em um só tumo (Lei n° 1.079/50, art. 47,
primeira parte):
g

'f!) ~ rtzjeitado. dar-se-á a extinção anômala do processo,
com o consequente arquivamento dos autos (Lei nQ 1.079150,
art. 48);
12) ~ aprov ado. por maioria simples de votos,
reputar-se-á passível de deliberação a denúncia popular oferecida
(Lei li a 1.079/50, art. 47, 'in filie')."' (grifei)

Tenho para mim, desse modo, q11e se irnpõe observar, no presente
caso, a ordem procedime11tal que o Ser1ado da República, em 1992, aprovara e
fizera aplícnr no processo de "ímpeachment" do então Presidente COLLOR
DE MELLO, sob pena de o Supremo Tribunal Federal vir a instih1ir, sem
rnzfio legítima, tratamento diferenciado a dois Presidentes da República,
não obstrnte vigenteª mesma ordem constitudonal.

Demais disso, ~ importante referir o fato de que entendimento
diverso implicaria submeter o Senad o Federal a urna inaceitável situação
de subordinação institucional à Câmara dos Deputados, pois, além de
negar-lhe autonomia decisória em matéria impregnada de tão graves e
prohmdas consequências político-jurídicas, torná-lo-ia simples executor
constitucional de uma autorização dada pela Câmru:a Baixa.
34
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Cabe insistir. portanto, na asserção de que a autorização dada pela
Câmara dos Deputados, longe de representar imposição vinculante. traduz
mera permissão, simples "conditio sine qua non" ou reqtúsito de
procedibilidade que, uma vez presente. viabilizará, se assim o entender o
Senado da República, a instauração, por ele, do processo e julgamento do
Presidente da República por crime de responsabilidade.
7. CON CLUSÃ O

Concluo Q meu voto. Senhor Presidente. .&, ao Jazê-lo, ~vênia
para acom panhar, em quase toda n sua extensão, o voto do eminente
Ministro EDSON FACHIN, dele dissentindo. unicamente, como salientei
no i.túcio de meu prontmàamento, na parte referente ao ~
constitucional do Senado da República.
É o meu voto.

35
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-2!2001 de 24/08/2001 , que Institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - !CP-Brasil.
documento pode ser acessado no endereço eletrOnioo http://www.slf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o número 10278031.

o

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão- Página 351 de 403

17/12/2015

MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜlÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu queria, inicialmente, cumprimentar o eminente
Ministro Luiz Fachin pelo denso e substancioso voto que proferiu e que,
no tocante ao direito à ampla defesa e ao contraditório, é uma verdadeira
aula. É uma peça acadêmica que deve ser recomendada para estudo em
todas as universidades do País. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo
estudo que fez, pela contribuição que deu a esse debate, que permitiu,
realmente, que aflorassem várias ideias, várias posições no Plenário desta
Suprema Corte. E todos sabem que Vossa Excelência teve pouquíssimo
tempo para trazer esse alentadíssimo voto com que brindou a Casa, que
honra, como disse, inclusive, quando Vossa Excelência terminou de
formulá-lo, as melhores tradições do Supremo Tribunal Federal. E
também sou testemunha da angústia republicana de Vossa Excelência no
sentido de buscar a pauta no dia 16, antes do recesso, para que nós
tivéssemos pelo menos dois dias para discutir este assunto
importantíssimo e não deixar a sociedade ou o próprio Congresso
Nacional em suspenso, aguardando eventualmente o fim do recesso.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACIDN (RELATOR) - Senhor
Presidente, permita-me apenas nesse sentido cumprimentar Vossa
Excelência, que acolheu prontamente o pedido que lhe fiz, aliás, no dia da
Justiça, dia 8, quando despachei a respectiva liminar para inclusão em
pauta. De modo que os elogios devem ser dirigidos à diligência de Vossa
Excelência.
o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Não, absolutamente, não apoiado. Vossa Excelência é
que obrou com a máxima diligência e com o espírito estritamente
republicano.
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Dito isso, eu vou pedir vênia para divergir em parte de Vossa
Excelência, também para adotar integralmente o voto do eminente
Ministro Luís Roberto Barroso.
Eu vejo que são três os pontos trazidos a debate, ou que foram agora
mais intensamente debatidos. Primeiramente, o pedido de letra d
formulado na cautelar:
"d) seja realizada interpretação conforme a Constituição do al't.
19 da Lei n. 1.079150, afastando-se a interpretação segundo a qual a
formação da comissão especial deve se dar com representantes dos
blocos parlamentares no lugar de representantes dos partidos
políticos;".

Eu confesso que, num p1imeiro momento, tive certa perplexidade e
ia divergir de Vossa Excelência, porque entendia que, quando o Supremo
declarou recepcionada a Lei 1.079/50, e considerando que o artigo 19
expressamente estabelecia que a Comissão seria eleita com a participação
proporcional apenas e exclusivamente de representantes dos partidos, eu
entendi, então, que apenas os partidos estariam habilitados a participar
com os seus integrantes dessa Comissão. Mas depois verifiquei, e isso foi
agora aclarado com muita evidência pelos Ministros que me
antecederrun, que hA sem dúvida nenhuma, um dispositivo taxativo,
expresso, ümpido e claro, que é o que consta no§ l u do artigo 58, que diz
exatamente:
"(. ..) é assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos 011 dos blocos parlamentares que participam
da respectiva Casa".

Aliás, a Ministra Rosa, que está assentindo com a cabeça, foi também
urna das que enfatizou esse aspecto. E eu penso, então, que, dada esta
clareza meridiana da Constituição, não há como excluir os blocos da
feihua da Comissão que aceitará o impenchment na Câmara dos
Deputados.
No entanto, eu acompanho a maioria que já se formou no sentido de
afastar a possibilidade de candidaturas avulsas, porque nós temos que
considerar, e peço vênia aos que não concordam com esse ponto de vista,
que o regime político que nós adotamos é o da democraàa representativa.
2
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/0612001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portaVautenticacaol sob o número 10444618.

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão- Página 353 de 403

ADPF 378 MC I DF

democracia representativa se faz mediante partidos políticos, não há
nenhuma possibilidade de candidaturas avulsas, seja para se habilitar a
um mandato na Câmara, no Senado, ou no Executivo; não existe essa
possibilidade.
Aliás, o Ministro Marco Aurélio, com a experiência que tem em
matéria eleitoral, foi várias vezes Presidente do TSE, h·ouxe para mim um
argumento imbatíveL O artigo 14, § 3º, inciso V, da nossa Carta Magna
estabelece como condição de elegibilidade a filiação partidária. Portanto,
parafraseando aquela famosa expressão "fora da igreja, não há salvação'',
eu diria que, na democracia representativa, fora dos partidos, não há
salvação. Não existe candidatura avulsa. Pode até, de forma anômala, a
praxe parlamentar admitir, mas isso não é salutar para a democracia
representativa.
A eleição de um candidato, por meio de um partido político, garante
ao eleitor exatamente aquela possibilidade de acompanhá-lo no que diz
respeito à fidelidade relativamente à agremiação partidária, à qual ele
pertence. Por isso mesmo é que nós aqui, depois de um longo debate,
deduzimos, dos princípios da Constituição, a fidelidade paxtidária,
assentando que o mandato não pertence ao Parlamenta1~ mas pertence
sim ao partido político.
Então, dito isso, eu aceito que 05 blocos parlamentares juntamente
com os partido poüticos participem da formação da Comissão que
aceitará ou não a denúncia na Câmara dos Deputados, mas exorcizo,
afasto a possibilidade de candidaturas avulsas pelas razões que emmciei.
O pedido g da medida cautelar é aquele que se pretende afastar
aquela ampla discridonariedade da Câmara para não apenas aceitar a
representação contra o Presidente da República, mas também aquela
ideia que se tinha, ou que alguns tinham de que a Câmara pudesse impor
ao Senado a sua vontade, ob1igar que o processo e o julgamento fossem
obrigatoriamente desencadeado. Eu não quero tecex maiores
considerações, porque todos aqueles que me precederam e que abraçaram
essa tese trouxexam argumentos muito superiores. Mas eu queria apenas
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sublinhar dois aspectos: primeiramente, quando o artigo 51, inciso I, da
Constituição Federal diz "autoriza", ele quer dizer "faculta", facul ta à
Câmara Alta, o Senado, julgar e processar. Não é uma determinação, não
é uma ordem, não é um comando. A decisão da Câmara não vincula o
Senado, é disso que se cuida. Essa é a conclusão que se pode tirar das
intervenções que foram feHas majoritariamente; e agora, inclusive, a
partir dessas lições que nós haurimos do pronunciamento de nosso
eminente decano.
Queria adicionar llln segundo argurnertto que é o seguinte: processar
e julgar o Presidente da República é competência privativa do Senado,
conforme o art. 52, inciso I. Quando o Constituinte fala "competência
privativa", ele quer dizer competência exclusiva, competência
indelegável. Portanto, ela não é compartilhada, de nenhuma forma, com a
Câmara dos Deputados.
Eu teria uma série de outros argumentos, mas paro exatamente
nesses dois argumentos.
Finalmente, o terceiro ponto de discórdia é aquele forn:n.Llado na
petição inicial e incidental que é a peça 35, que diz respeito à votação para
a Comissão Especial. E aí trata-se de saber se o voto é aberto ou fechado.
Aqui eu gostaria também de repetir brevemente - talvez em outra
palavras- aquilo que já foi dito pelos Ministros que me antecederam e
que adotaram a tese do voto aberto, com a qual eu concordo, dizendo que
as hipóteses de es01.ttínio sigiloso estão taxativamente previstas na
Constituição de 1988, como, por exemplo, no art. 52, incisos III e rv, que
trata da aprovação da escolha de Magistrados e Ministros dos Tribunais
de Contas e de Governador dos territórios, Presidentes e Diretores do
Banco Central, Procurador-Geral da República; o artigo 52, inciso XI, para
aprovar a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes
do término do seu mandato. Ou seja, quando a Constittúção quis que a
votação fosse secreta ou sigilosa, ela o deixou expressamente consignado.
Como disse o eminente vice-decano, o Ministro Marco Aurélio, trata-se
de um silêncio eloquente da Constituição - essas são as palavras do nosso
Ministro Marco Auré]jo.
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que me antecederam e que também estão concordes com essa tese de que,
numa democracia, especialmente na sua forma republicana, o principio, a
regra é a de que todos os atos da Administração Estatal sejam públicos,
sejam transparentes. Não há razão - e tendo em conta, inclusive, a menção
que a Ministra Rosa fez no sentido de que o processo de impeaclzment é
um processo pedagógico, que deve reforçar a democracia, não é um
processo contrário à democracia, ele realmente é um instrumento para
expungir os maus govemantes, na evocação de um texto histórico que fez
o Ministro Celso de Mello. Portanto, se é algo para melhorar a
democracia, precisa ser h·ansparente, público. Não há nenhuma razão
para permitir que aqueles que representam o povo, que são meramente
mandatários, possam, de alguma forma, atuar nas sombras. Eles precisam
dizer a que vieram, têm que expressar a sua vontade de maneira clara,
para que os mandantes, que são os eleitores, possam saber exatamente em
que sentido os seus rep1·esentantes ou mandatários estão atuando.
De maneira que me filio à corrente do voto aberto. Penso que nós
estamos num momento de aprimoramento da nossa democracia e
precisamos avançar, até porque aqui no ambiente Judiciái·io, tanto as
sessões jurisdicionais quanto as administrativas, agora por força da EC
45/2004, são públicas. Aqui não há segredo, não há sigilo. Quando se faz
eleição secreta, na ve1·dade, é uma eleição praticamente simbólica, porque
até as cédulas de votação são pré-preparadas.
De maneira que eu queria, respeitando e louvando o trabalho
exaustivo e profundo feito pelo eminente Ministro Fachin, dizer que adiro
integralmente ao voto do eminente Ministro Roberto Barroso.
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FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

VOTO
0 SENHOR MINISTRO RICARDO L EWANDOWSKI (PRESIDENTE):
Senhores Mmistros, também rejeito as preliminares suscitadas e filio-me à
maioria já formada.

Peço, no entanto, vênia ao Relator para divergir em parte de Sua
Excelência, de modo a adotar integralmente o voto do Ministro Roberto
Barroso.
Passo à análise de cada ítem do pedido.

1.1 Pedido Cautelar A
"a) seja realizada iuterpretação couforme a Constituição do nrt.
19 da Lei 11. 1.079150, parn se fixar, com efeito ex tunc- abrcmgendo
os processos em a11damento -, a interpretação segulldo a t]llnl o
recebimento da denúncia referido 110 dispositivo legal deve ser
precedido de a11diência prévia do acusado, 110 prazo de quinze dias".

O autor requer, em suma, com base no princípio da separação dos
poderes, nos princípios democrático, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, do juiz natural, bem como no instihlto
constitucional do impeachment, que o Supremo Tribtmal Federal:
"realize a 'constitucionalizaçiio' do procedimento do
impeachment ft-•ado na Lei n. 1079150, por meio da aplicação dos
preceitos fundamentais acíma citados, que servirão como parâmetro
para se verificar quais normas legais permanecem em vigor e de que
forma devem ser interpretadas" (pág. 14 da petição inicial).
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Entendo, todavia, faltar plausibilidade jurídica ao referido pedido.
Isso porque esta Corte tem concluído pela recepção da Lei 1.079/1950
quanto ao ponto, como se observa dos seguintes julgamentos: MS
21.564/DF, Red. p/ o ac. Min. CARLOS VELLOSO; MS 21.689/DF, Rei.
Mi.n. Carlos Velloso.
Quanto à alegação de ofensa à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgado pelo Brasil por
meio do Decreto 678/1992, também não me parece válido o argumento,
uma vez que o direito de defesa é garantido ao acusado junto à Comissão
Especial instih.úda para examinar o recebimento da denúncia na Câmara
dos Deputados, como se vê no disposto no art. 22 da Lei 1.079/1950, não
havendo obrigatoriedade de comunicação ao acusado em momento
anterior à próplia instauração do processo.
Indefiro, por isso, o pedido de medida cautelar.

1.2 Pedido Cautelar B

No pedido que consta no item B, insurge-se o arguente contra as
expressões "regimentos internos da Câmnrn dos Deputados e do Senado
Fedem/", contidas no art. 38 da Lei 1.079/1950.
Aduz que a impossibilidade de aplicação subsidiária das regras
desses regimentos no processo e julgamento de crimes de
responsabilidade, visto que a maté1ia estaria sujeita à reserva absoluta de
lei em sentido formal, nos termos do art. 85 da CF.
Entendo, no entanto, que não há inconstitucionalidade nesse aspecto
da Lei ao possibilitar, no processo e julgamento por crime de

2
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responsabilidade do Presidente da República e de Ministros de Estado, a
aplicação subsidiária dos regimentos intemos da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal.
Como é cediço, as Casas do Congresso Nacional, de acordo com os
arts. 51, III, e 52, XII, da Constituição, têm competência para "elaborar seu
regimento interno". O regimento é a norma interna que disciplina as
atribuições do órgão, estabelece as regras de seu funcionamento, enfim,
rege os atos interna corporis. Trata-se de ato normativo secundário, ao
passo que a lei (e, na espécie, a Lei 1.079/1950) é um ato normativo
primário.
Nesse diapasão, o parágrafo único do art. 85 reserva à lei formal
(especial) ditar o rito, o procedimento do processo em matéria de crime
de responsabilidade, mas não se mostra vedada a disciplina
complementar por norma regimental, desde que guarde correspondência
com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis. Como afirmou o
Parquet, não cabe aos referidos regimentos, portanto, "inovar juridicamente

no ordenamento jurídico e criar normas processuais penais, sob pena de violarem
os arts. 22, 1, e 85, parágrafo único, da CR".
Por ocasião do julgamento do MS 21.564, essa questão foi posta e
analisada por todos os integrantes da Corte, que foram unânimes em
ressaltar que "só poderiam os atos de tal índole, ditos procedimentais (assirn

rotulados, ou subestimados), ser disciplinados, pelo Regimento da Câmara, em
caráter supletivo ou subsidiário" (voto do Min. Octavio Gallotti, pág. 30).
Trata-se, como se percebe, de verificar, passo a passo, em três fases
distintas, se, em certas cirumstâncias, determinado requisito formal é
regulado pela própria Constituição, em face de sua transcendência, em
outras, pela própria lei, que o disciplina, ou, ainda, se é matéria confiada
ao Regimento Intemo (voto do Min. limar Galvão, pág. 3).

3
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O importante a se destacar, aqui, é que,
"Se a Constituição, a lei ou o Regimento Interno, no espaço que
lhes está reservado pela Constituição, estabelece um procedimento a
ser atendido, não fica a critério da autoridade, do órgão, ou do Poder,
observá-lo. Entendimento em sentido contrário valeria pela negação
do Estado de Direito e pela instauração do regime do arbítrio" (voto
do Min. llmar Galvão, pág. 2).

Por essas razões, defiro parcialmente o pedido B, para estabelecer,
em interpretação conforme à Constituição do art. 38 da Lei 1.079/1950,
que é possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da
Câmara e do Senado ao processo de impenchment, desde que sejam
compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes.

1.3 Pedido Cautelar C

O Partido requerente, quanto aos arts. 19 a 23, caput, da Lei
1.079/1950, requer a declaração de r ecepção de tais dispositivos pela
ordem Constitucional vigente, "a fim de afastar interpretação permissiva de
que regras procedimentais ali previstas sejam substituídas pelas do art. 218 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICO)".
Ora, hoje não paira mais dúvida de que somente a União detém
competência legislativa para estabelecer as normas de processo e
julgamento dos crimes de responsabilidade.
A jurisprudência da Corte está absolutamente consolidada a respeito
do tema, consolidada na Súmula Vinculante 46, in verbis:
"A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento
das respectivas normas de processo e julgamento siio da competência
legislativa privativa da União".

4
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Como já ressaltei acima, o Regimento Interno, nessa matéria, é
norma infralegal, que deverá ater-se apenas à disciplina interna corporis
das Casas Legislativas e, principalmente, observar com fidedignidade os
preceitos legais e constitucionais correspondentes.
Dessa forma, a exemplo dos demais atos infralegais, não pode inovar
no mundo jurídico e criar normas processuais em maté1ia de crimes de
responsabilidade, pois, se assim procederem, usurparão a competência
do próprio Congresso Nacional no tocante à nobilíssima função de
legislar, no sentido estrito da palavra.
Com efeito, da análise do Regimento da Câmara, verifico que a
maior parte dos seus dispositivos limitou-se a reproduzir as regras
existentes na Lei 1.079/1950, à exceção dos § 31l, § 42 e § 52, que extrapolam
o citado diploma legal, invadindo seara submetida à reserva legal.
Por essas razões, defiro parcialmente o pedido para (1) declarar
recepcionados pela CF/88 os arts. 19, 20 e 21 da Lei 1.079/1950,
interpretados conforme a Constituição, de maneira que se entenda que as
"diligências" e atividades ali previstas não se destinam a provar a
improcedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia; e (2)
para declarar não recepcionados pela CF/88 os ruis. 22, cnput, 2~ parte
[que se inicia com a expressão "No caso contrálio..."], e§ 12, § 22, § 311 e§
411, da Lei 1.079/1950, que determinam dilação probató1ia e segunda
deliberação na Câmara dos Deputados, partindo-se do pressuposto de
que caberia a tal Casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação.

1.4 Pedido Cautelar D
"d) seja realizada interpretação conforme a Constituição do art.
19 da Lei n. 1.079150, afastnndo-se n interpretação segundo a qual a
formação da comissão especial de"ve se dar com representantes dos

5
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blocos parlamentares
políticos".

110

lugar de representantes

O autor alega que "padece de grave ilegitimidade constitucional o

preenchimento das vagas da comissão especial por representantes dos blocos
parlamentares, por destoar do que determina o art. 19 da Lei n. 1.07911950, que
prevê o seu preenchimento por representantes de todos os partidos" (pág. 46 da
inicial).
Para tanto, argumenta que a adoção de regras regimentais, em
detrimento da disposição legal específica, viola a cláusula constitucional
de reserva legal quanto ao tema. Pede, assim, "para declarar a recepção do

artigo 19 da Lei n. 1.079/50, afastando a interpretação segundo a qual aformação
da comissão especial deve ser balizada pela escolha de representantes dos blocos
parlamentares no lugar de representantes dos partidos políticos" (pág. 50 da
inicial).
Pois bem, a Constihtição Federal, no que toca à formação das
Comissões parlamentares, afirma, no§ 1° do art. 58, que é "assegurada,

tanto quanto possível, a representação proporcional dos Jli7Tfidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa".
O ora questionado al"t. 19 da Lei 1.079/1950 prevê que, após o
recebimento da denúncia, a Comissão Especial formada para opinar sobre
o pedido será eleita com a participação proporcional de representantes de
todos os partidos.
Nesse sentido, não pode ser atendido o pedido do requerente no
sentido de que a escolha da Comissão deverá ter apenas em conta a
representação dos partidos, uma vez que o Texto Constitucional assegura,
como visto, "a representação proporcional dos partidos ou dos blocos

parlamentares que participam da respectiva Casa".
Assim, dada a clareza meridiana da Constituição, não há como
6
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excltúr os blocos da participação da feitura da Comissão que analisará o
pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, uma vez que entendo
não haver autorização constitucional que albergue tal hipótese.
Indefiro, pois, este item do pedido.

1.5 P.edidos Cautelares E e F
Pede, mais, o arguente que seja realizada interpretação conforme dos
arts. 18; 22, § 1ll; 27; 28; e 29 da Lei 1.079/1950, para se fixar a interpretação
segtmdo a qual toda atividade probatória deve ser desenvolvida em
primeiro lugar pela acusação e por último pela defesa (Pedido E).
Postula, também, que "seja realizada interpretação conforme do § 1 ~ do
art. 22 e dos artigos 28 e 29, todos da Lei n. 1.079150, para se fixar a
interpretação segundo a qual, em cada fase processual - pemnte a Câmara
Federal e perante o Senado Federal-, a manifestação do acusado, pessoalmente ou
por seus representantes legais, seja o último ato de instrução" (Pedido F).
Bem examinados esses argumentos, tenho que assiste razão ao
arguente.
É que, na mesma linha do parecer ministerial, verifico que as normas
não estabelecem ordem para produção probatória (Pedido E) nem para
manifestação das partes (Pedido F) no processo de impedimento.

Consoante afirmei anteriormente, o processo de ímpeachment é uma
espécie de processo - de conteúdo político, é verdade -, mas um processo,
que deve observar o devido processo legal em sua inteireza. A questão
que se coloca, portanto, encerra-se no alcance concreto da cláusula
constitucional que assegura a qualquer acusado a garantia do devido
processo legal. Assim dispõe a nossa Carta, em seu art. 5º, LV:

7
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"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;"

Esta Corte, em diversas ocasiões, foi chamada para se pronunciar a
respeito da aplicação e eficácia desse preceito constitucional, de estatura
maior, que, nas palavras do nosso Decano Min. Celso de Mello,
"combinado com o direito de acesso à Justiça (art. s.z, XXXV) e o contraditório e
n plenitude da defesa (art. 5°, LV), fecha o ciclo das garantias processuais" (MS
21.564, pág. 20 de seu voto).
Correta, então, a afirmação do requ erente no sentido de que
"essa compreensão de que os princípios da ampla defesa e do
contraditório impõem o reconhecimento do direito do acusado de falar
por último conduziu o Supremo Tribunal Federal a afirmar, em sede
de processo de cassação de parlamentar, a /lU/idade da prova produzida
peln acusação depois da produção de provas pela defesa".

Com efeito, paradigmática é a decisão do Plenário desta Casa, em
30/11/2005, no MS 25.647-MC, de relataria do Ministro Cezar Peluso, que
assentou o cabimento das garantias que compõem o núcleo material do
devido processo legal também no processo de cassação de parlamentar,
inclusive o direito da defesa de sempre falar por último e,
consequentemente, produzir provas após a acusação.
Destaco, in verbis, do voto do Relator:
"( .. .) quanto à perda de mandato parlame1ttar, não fosse a
disposição expressa do artigo 55, § 2~, que remete explicitamente a
uma de duas cláusulas do devido processo legal, que não se exaure
nelas, ou seja, à ampla defesa, já bastaria o princípio mesmo do devido
processo legal pam ver logo que ofensa de norma regimental do
Congresso Nacional não é matéria interna corporis, insuscetível de
reconhecimento pela Corte, se dela resulta ofensa a direito subjetivo ou

8
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perda de bem j~trídico sem observância do devido processo legal".

Em nova manifestação, o Colegiado, no julgamento da AP 528-AgR,
de minha relatoria, em 24/3/2011, ratificou a tese de prevalência da prática
que garante ao acusado o direito de falar por último em processo penal.
Na ocasião, afumei ser relevante constatar que,
"se a nova redação do art. 400 do CPP possibilita ao réu exercer
de modo eficaz a sua defesa, tal dispositivo legal deve suplantar o
estatuído no art. 7D d Lei 8.038/90, em homenagem aos princípios
constituci01tais aplicáveis à espécie. Ora, possibilitar que o réu seja
interrogado ao final da instrução, depois de ouvidas cãs testemunhas
arroladas, bem como após a produção de outras provas, como
eventuais perícias, n meu juízo, mostra-se mais benéfico à defesa, na
medida em que, no mínimo, conferirá ao açusado a oportunidade para
esclarecer divergências e incongruências que, não raramente,
afloraram dltrnnte a edificação do conjunto probatório". (. ..) É que, a
meu sentir, a norma especial prevalece sobre a geral apenas nas
hipóteses em que estiver presente alguma incompatibilidade manifesta
e insuperável enh·e elas. Nos demais casos, co11sideraHdo a sempre
necessária aplicação sistemática do direito, cumpre cuidar para que
essas
normas
aparen teme11 te
an tagônicns
com.•ivam
harmon icamen te".

Cito, por fim, nesse mesmo alinhamento, decisão proferida pelo
Plenário no RHC 104.261/ES, em 15/3/2012, ReL Min. Dias Toffoli.
Por essas razões, defiro os pedidos cautelares deduzidos nos itens E
e F, para estabelecer que a defesa tem o direito de se manifestar após a
acusação e que o interrogatório deve ser o ato final da instrução
probatória.

9
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1.6 Pedido Cautelar G

A Lei 1.079/1950 dispõe, nos arts. 24 a 38, sobre o procedimento a ser
seguido no Senado, após a admissão da acusação pela Câmara dos
Deputados.
Com efeito, o art. 24, captlt, estabelece que:
"Art. 24. Recebido no Senado o decreto de acusação com o
processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado o libelo
pela comissão acusadora, remeterá o Presidente cópia de tudo ao
acusado, que, na mesma ocasião e nos ternws dos parágrafos za e 3Q do
art. 23, será notificado para comparecer em dia prefixado perante o
Senado".

O requerente, por seu turno, pede que
"( .. .) seja realizada interpretação conforme a Constituiçiio do
artigo 24 da Lei n° 1.079 para se fixar a interpretação segundo a qual
o processo de impeachment, autorizado pela Cíimara, pode ou aão ser
instaurado no Senado, cal1endo a decisão de instaurá-lo ou niio à
respectiva Mesa, aplicaudo-se analogicamente o disposto 110 artigo 44
da própria Lei 1079/50, niio sendo tal decisiio passível de vecurso".

ÜTa, a Lei 1.079/1950 foi editada quando vigente a Constituição de
1946, a qual, confonne apontou o Procurador-Geral da República,
"(.. .) conferia à Câmara dos Deputados competência para
realizar juízo de admissibilidade, instrução e pronúncia nos casos de
denúncia por prática de crime de responsabilidade do Presidente da
República. Ao Senado Federal competia o julgamento do processo,
decidindo por condenação ou absolvição do chefe do Executivo. A
Constituiçiio de 1967, com a Emenda Constitucional 1, de 17 de
outubro de 1969, distribuiu da mesma maneira as atribuições das
casas legislativas".

10
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A Carta Política de 1988, todavia, alterou essa sistemática.
Atualmente, a Câmara dos Deputados possui apenas o jtúzo político de
admissibilidade da denúncia.
Quer dizer, acollúda a acusação pela Câmara, o processo seguirá
para o Senado Federal, que hoje possui competência de instaurar, instruir
e julgar o processo contra o Presidente da República, considerada a
acusação da prática de crime de responsabilidade.
É dizer, somente após a instauração do processo pelo Senado é que o
Presidente da República estará st~eito ao julgamento político da daquela
Casa, sendo, em consequência, afastado das suas ftmções, conforme o que
dispõe expressamente o art. 86 do Texto Magno, verbis:
'}\rt. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República,
por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais
comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
§ 1~ O Presidente ficará suspenso de suas funções :
I - 11as infrações pmais comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
TI - nos crimes de respo11snbi/idade, após a instauração do
processo pelo Senado Federal" (grifei).

De fato, não faz sentido, data venia, defender a tese de que o
Presidente da República será afastado de suas funções com a adnússão da
acusação pela Câmara dos Deputados, pois a letra da Constituição aponta
em sentido diametralmente oposto a esse entendimento, ao consignar que
o afastamento depende da instauração do processo pelo Senado.
Também não se sustenta, a meu sentir, a alegação de que o Senado
estaria compelido a instaurar o processo contra o Presidente da República
após a admissibilidade da acusação pela Câmara dos Deputados.
11
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A leitura do art. 51, t da CF nos esclarece esse ponto:
"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração
de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente dn República e os
Ministros de Estado" (grifei).

Cumpre notar que o dispositivo é claro: a Câmara autoriza a
instauração do processo, ou seja, ela não o instaura desde logo. E não se
diga que o mero encaminhamento da acusação ao Senado corresponderia
à instauração.
Se o Senado não pudesse deliberar acerca da instauração ou não do
processo, por óbvio, seria a própria Câmara que o estaria deflagrando.
Em outras palavras, quando o art. 51, I, da Constituição diz "autoriza",
ele quer dizer "faculta", pois a locução não consubstancia uma ordem,
não representa um comando imposítivo, de modo que se concluí que a
decisão da Câmara não vincula o Senado. Essa foi a clara opção dos
constituin tes, homenageando o sistema de freios e contrapesos interno ao
Congresso Nacional.
Além disso, vale registrar que o art. 51, I, tem aplicação tanto aos
crimes comuns quanto aos de responsabilidade. Assim, mantido o
raciocínio que ora se repudia, seria o mesmo que imaginar que o
Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, imputadas ao
Presidente da República, estaria obrigado a receber a denúncia, após a
Câmara dos Deputados autorizar a instauração, sem o necessário juízo de
admissibilidade, que é feito após o contraditório, que íntegra a garantia
fundamental da ampla defesa.
1

Uadi Lammêgo Bulos, ao comentar o art. 52 I, da CF, afirma que,
1
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"(.. .) se no passado a suspensão do
presidenciais resultava da declaração de procedência da acusação pela
Câmara dos Deputado, a partir do Texto de 1988 ela advém da
instauração do processo no Senado Federal" (BULOS, Uacli
Lammêgo. Constituição Federal anotada. 8. ed. rev. e atual. até a
EC 56/2007. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 750).

A instauração do processo pelo Senado dar-se-á - ou não - após o
juízo acusatório realizado pela Câmara, com a observância dos arts. 44 a
49 da Lei 1.079/1950, observando-se que esse diploma veio a lume antes
da promulgação da Carta de 1988, razão pela qual deve ser interpretado
sob a perspectiva desta última, conforme decidiu o STF por ocasião do já
inúmeras vezes citado MS 21.564/DF.
Como anotou o Procurador-Geral da República em seu parecer:
"após recebimento da autorização da Câmara dos Deputados
para instaurar o processo, comissão especial do Senado Federal deve
emitir parecer sobre a viabilidade de a denúncia ser objeto de
deliberação pelo Plenário. O quórum dessa votação é maioria simples,
por força do art. 47 da Lei 1.07911950 e do art. 47 da Constituição da
República. A CR/1988 não adotou quór11111 específico para o juízo de
acusação, e m'io cabe aplicar o de dois terços, previsto apenas para o
juízo de admissibilidade (CR, art. 51, I) e para julgamento da causa
(CR, art. 52, parágrafo único).
( .. .)

Dessa forma, após autorização aprovada por dois terços da
Câmara dos Deputados, cabe ao Senado Federal avaliaT a viabilidade
de instaurar o processo de impeachment. Esse entendimento enconh·a
simetria com o ajuizamento de ação penal contra o Presidente da
República por alegada prática de crime comum. Na hipótese, após
autorização da Câmara, cabe ao Supremo Tribunal decidir receber a
denúncia. A suspensão das funções do Presidente ocorrerá apenas após
recebimento da acusação".

13
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Por fim, aduzo um último ru·gumento em abono da tese de que o
Senado Federal possui competência privativa para processar e julgar o
Presidente da República, invocando o art. 52, 1, da Carta Magna. Não há
dúvida, a meu ver, de que, quando o constituinte falou em competência
privativa, pretendeu dizer que se trata de competência exclusiva,
indelegável, a qual não pode ser objeto de compartilhamento com a
Câmara dos Deputados.
Por isso, defiro parcialmente o pedido formulado na letra G, para
dar interpretação conforme à Constituição ao art. 24 da Lei 1.079/1950, a
fim de declarar que, com o advento da CF/1988, a abertura do processo de
impenchment ocorre apenas após a decisão discricionária do Senado de
submeter ao Plenáiio a den{mcia recebida pela Câmara.

1.7 Pedido Cautelar H

No pedido seguinte, o Partido Comunista do Brasil pugna
"st:ja realizada interpretação conforme a Constituição do artigo
24 da Lei 11. 1079150 pam se fixar a in terpretação segu11do n qual n
decisão dn mesa do Senado pela instauração do processo deve ser
submetida no Plenário dn Cnsn, aplicando-se, por analogia, os artigos
45, 46, 48 e 49 da p1·óprin Lei 11. 1079, exigindo-se, para se c011jirmar
n instauração do processo, a decisão de 213 dos senadores".

A questão já foi parcialmente enfrentada na alínea anterior, ocasião
em que se demonstrou a mudança significativa promovida pela
Constituição Federal de 1988 ao atribuir ao Senado, e não mais à Câmara,
a competência para a instauração propriamente dita do processo contra o
Presidente da República denunciado pela suposta prática de crimes de
responsabilidade.
Como vimos, a Lei 1.079/1950 foi editada sob o pálio do Sistema

14
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Constitucional anterior, em que a Câmara dos Deputados detinha essa
prerrogativa de .iJ.1.staurar o processo. Assim, há um vácuo legislativo
sobre quais as normas a serem aplicadas, motivo pelo qual o STF
determinou, no caso do então Presidente Fernando Collor, a aplicação dos
arts. 44, 45, 48 e 49 da Lei 1.079/1950.
Na votação do parecer, o requerente sustenta a exigência de quórum
de 2/3. Contudo, não há na Constituição Federal nenhuma referência a
esse quórum.
Confira-se a propósito o parágrafo único do art. 52 da CF/1988:
'~rt.

52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da
República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comm1dantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica
llOS crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
( ... )

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos f e Il,
funcionará como Presideute o do Supremo Tribunal Federal,
limit(mdo-se a co11denaçiio, que sommte será proferida por
dois terços dos votos do Senndo Federal, à perda do cargo, com
inabilitação, por oito anos, para o exercício de funçiio pública, sem
prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis" (grifei).

Note-se que o quórum de 2/3 é expresso na Constituição para a
condenação, não cabendo por essa razão estendê-lo à instauração do
processo. Foi o que decidiu o STF quando delineou o 1ito para o caso do
julgamento do então Presidente Fernando Collor.
Há, ainda, nesta alínea, o pedido de que a Mesa do Senado possa
deliberar de forma irrecorrível sobre a instauração do processo.
Sem razão o requerente, pois tal interpretação não encontra guarida

15
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seja na CF, seja na Lei 1.079/1950, cuja
demanda a apreciação pelo Plenário do Senado.
Defiro, pois, parcialmente o pedido H, para declarar
constitucionalmente legítima a aplicação analógica dos arts. 44, 45, 46, 47,
48 e 49 da Lei 1.079/1950 - os quais determinam o rito do processo de
impeachmen t contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o
Procurador-Geral da República - ao processamento no Senado Federal de
O'ime de responsabilidade contra Presidente da República.

1.8 Pedido Cautelar I
Em seguida, o requeren te busca declaração de não recepção, pela
ordem constitucional vi~ente, dos arts. 23, § 12 e § 52; 80; e 81 da Lei
1.079/1950.

Primeiro vamos aos § 12 e § 52, cujos textos transO'evo, por oportuno:
"art. 23. (... )
§ Ia Se da aprovação do parecer resultar n procedência da
denúHcia, considerar-se-á decretada n acusação pela Câmarn dos
Deputados.
( ... )

§ 511 São efeitos imediatos ao decreto da acusação do
Presidente da República, ou de Ministro de Estado, a suspensão
do exercício das fLmções do acusado e da metade do subsídio
ou do vencimento, até sentença final".

Como afirmei anteriormente, a CF de 1988 proveu uma mudança em
relação ao papel da Câmara dos Deputados, que atualmente apenas tem a
função de autorizar ou não a instauração do processo pelo Senado.
Assim, tais parágrafos conilitam com a nova ordem constitucional, pois a
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acusação não mais é decretada pela Câmru:a, tampouco o Presidente
ficará afastado após a deliberação da Câmara.
O art. 80 dispõe que, "nos crimes de responsabilidade do Presidente
da República e dos Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados é
tribunal de pronúncia e o Senado Federal, tribunal de julgamento; nos
crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do
Procurador Geral da República, o Senado Federal é, simultaneamente, tribunal
de pronúncia e julgamento".
Em relação à primeira parte do citado artigo, também há uma

inconstitucionalidade evidente, pois na nova ordem constitucional a
Câmara dos Deputados apenas autoriza ou não a instauração,
competindo a pronúncia e o julgamento ao Senado.
Quanto ao art. 81 da Lei 1.079/1950, ao estabelecer o quórum de
maioria absoluta para que a Câmara dos Deputados decrete a acusação
contra o Presidente da República também é incompatível com o Texto de
1988.
Assim, defiro integralmente o pedido da letra I.

1.9 Pedido Cautelar J
"j) seja realizada interpretação conforme dos artigos 25, 26,
27,28,29 e 30 da Lei n. 1.079150, para se fixar a interpretação segundo
a qual os Senadores só devem realizar diligências ou a produção de
provas de modo residual e complementar às partes, sem assumil; para
si, a função acusatória".

O Partido Comunista do Brasil articula suas razões nestes termos:
'J<l necessidade de garantir n imparcialidade do julgnmento exige

17
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a releitura da Lei n. 1.079/50 sob a ótica dos princípios do devido
processo legal e do juiz natural, de modo a garantir a separação entre
as funções de acusação e de juiz 110 âmbito do processo de
impeachment. Isso conduz à conclusão de que os Senadores,
verdadeiros juízes da causa, devem se apartar da função acusatória, o
que resulta na vedação à assunção da incumbêrzcia de apurar e
produzir provas" (pág. 63 da inicial).

Com efeito, a interpretação pretendida pelo partido autor acarretaria
sihtação não prevista na Constituição Federal, tampouco na lei especial
que rege a matéria.
Não obstante ser verdadeira a tese de que o processo de julgamento
por crimes de responsabilidade deve observar de modo estrito os ditames
constitucionais, o paralelo com o processo penal não é de todo absoluto,
dada a especial nahueza política do processo de impeachment.
O controle da constitucionalidade das leis não atribui ao Poder
Judiciário funções de legislador positivo (ADI 2.554-AgR/DF, Rel. MiJ.1.
Maurício Corrêa). Desse modo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal,
guardião maior da Carta da República, estabelecer fase procedimental
não prevista na lei ou na Constituição, sob pena de extravasamento de
suas competências constitucionais.
lsso posto_, indefiro o pedido nesse ponto.

1.10 Pedido Cautelar K
"k) seja realizada interpretação conforme do art. 19 da Lei n.
1.079150, com efeitos ex tunc- alcmzçando processos em andamento
-, para fixar a interpretação segundo a qual o Presidente da Câmara
dos Deputados apenas pode praticar o ato de recebimento da acusação
contra a Presidente da República se não incidir em qualquer das
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hipóteses de impedimento ou suspeição, esta última objetivamente
aferível pela presença de conflito concreto de interesses".

O argwnento do requerente quanto a este item resume-se nestes
termos:
"No tocante ao procedimento já recebido pelo Presidente da
Ciimara dos Deputados, verificn-se que a ausência de imparcialidade é
objetivamente aferfvel. O Presidente da Câmara dos Deputados é alvo
de representação pelo cometimento de falta de ética no âmbito da
Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, o que pode conduzir à
perda do seu mandato. E o recebimento da representação, com a
instauração do processo, resultaria de decisão colegiada da qual
participariam deputados integrantes do partido da Presidente da
República. Institui-se, por isso, um contexto de suspeição
objetivamente ajerível, que inabilita o Presidente da Câmara dos
Deputados para tomar a decisão de receber o processo de
Tmpeachment".

O pedido é incabível.
A estreita via do controle concentrado de COT\Stitucionalidade não

permite a dilação probatória (ADI 1.523/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa),
fato que, de plano, inviabiliza qualquer tipo de análise sobre
impedimento ou suspeição das autoridades públicas envolvidas no
processo de impeac/zment.
De toda sorte, cabe registrar que a Lei 1.079/1950, por ser especial em
relação ao tema, enumera de forma taxativa as lúpóteses de impedimento
dos parlamentares.
Diante do exposto, indefiro esse item do pedido.

19
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2. Pedidos constantes em petição incidental
Por meio de petição protocolada em 8/12/2015, o Partido Comunista
do Brasil requereu a concessão de
"(.. .) medida cautelar incidental objetivando seja deferido
provimento liminar para garantir que os partidos políticos indiquem,
por meio de seus líderes, os integrantes da comissão especial
constituída na Câmara dos Deputados no âmbito do processo de
impeachment da Presidenta da República, bem como que a eleição da
Comissão seja feita por meio do voto aberto do Plenário da Câmara,
nos termos seguintes".

Quanto ao primeiro pedido, entendo ser ele inviável.

É sabido que, no Brasil, adotamos a democracia representativa,
temperada, em algumas situações específicas, pela participação direta dos
cidadãos na gestão da coisa pública - como nos casos do plebiscito, do
referendo e da iniciativa legislativa popular, nom.inados na Constituição.
Tal regime encontra expressão nos representantes eleitos por meio de
partidos políticos, não havendo nenhuma previsão constitucional de
candidaturas avulsas para qualquer cargo eletivo, quer do Executivo,
quer do Parlamento, valendo a regra para a escolha dos integrantes de
seus órgãos internos, respeitado sempre o princípio da
proporcionalidade. Aliás, especialmente em virtude deste.
A propósito, como bem anotado pelo Ministro Marco Aurélio, o art.
14, § 32, V, da nossa Carta Magna estabelece como condição de
elegibilidade a filiação partidária. Portanto, parafraseando uma conhecida
expressão empregada no meio eclesiástico, eu diria que, na democracia
representativa, fora dos partidos não há salvação.
Isso porque a eleição de um candidato por meio de um partido
político garante ao eleitor a possibilidade de acompanhá-lo no que diz
20
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pertence. Em razão disso, esta Corte já assentou, após longo debate, com
fundamento nos princípios da Constituição, que o mandato não pertence
ao parlamentar, mas, sim, ao partido político, criando, por decisão
pretoriana, o instituto da fidelidade partidária. Afasto, assim, a
possibilidade de candidah1ras avulsas de parlamentares no procedimento
sob exame.
Com relação ao segtmdo pleito, o Supremo Tribtmal Federal, ao
examinar o MS 21.564/DF, assentou que o parecer que analisa a admissão
da acusação conh·a o Presidente da República é deliberado mediante voto
aberto, sendo uma regra consagrada pela Constituição Federal, salvo em
circtmstândas especificamente por ela discriminadas.
Nessa linha, o Ministro Carlos Velloso asseverou que
"o voto secreto é exceção no princípio dn publicidade.
Montesquieu, no sempre atual 'Espírito das Leis', deixa claro, no
capihtlo li do Livro II, que a publicídade do voto é lei fundamental da
democracia. É o próprio Montesquieu que nos revela que, segundo
Cicero, as leis que tomaram secreto o voto constitufram a causa da
queda da república romana ('0 Espírito dtls Leis', tradução de
Femando Henrique Cardoso e Leônico Martins Rodrigues, Ed. UnB,

1982,pág.SO)".

O Ministro Octavio Gallotti, por sua vez, apontou que:
'~ Constituição de 1946 concentrava, no art. 43 (mediante
remissão a outros dispositivos), todos os casos estabelecidos para o
voto secreto parlamentar e, entre eles, não se arrolava o processo e
julgamento de crimes de responsabilidade.
Comentando esse dispositivo, afirmou PONTES DE
MTRANDA:

( .. .)

'4) RAZÃO DA PUBLICIDADE - O sigilo nas votações,
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se, por um Indo, atende à liberdade de não emitir o pensamento,
a despeito da 'emissão para efeito de contagem', por outro lado
evita que temperamentos menos corajosos se abste11ham de
votar, ou temperamentos exibicionistas tomem atitudes
escandalosas ou insinceras. No regime pluripartidário, em
Constituição que mandou atender-se a representação dos
partidos nas comissões e adotou outras medidas de
responsabilização, ê difícil explicar-se esse receio da votação
aberta. O eleitor ê que deve votar secretamente (há razões da
têcnicn para isso); não, o eleito"'.

Como se sabe, no tocante ao tema, a CF trouxe regras expressas,
quando, por exemplo, consagrou como um dos princípios que norteiam a
Administração Pública o princípio da publicidade, o qual abl'ange todos
os Poderes da República.
Com relação aos magistrados, vale notar que, embora não sejam
eleitos diretamente pelo povo, aplica-se-Lhes idêntico raciocinio, segundo
o qual o controle dos atos do Poder Judiciário é feito por meio de sessões
públicas, ressalvadas as exceções previstas em lei, e mediante a
fundamentação das respectivas decisões.
No que se refere ao Poder Legislativo, a publicidade da manifestação
de vontade dos parlamentares é a regra, porque, como visto, eles devem
prestar contas de seus atos, de forma ampla, a quem os elegeu, seja
quando votam pela aprovação ou rejeição de um projeto de lei, seja
quando elegem os membros de uma comissão. Os eleitores têm o direito
de saber como os seus mandatários procedem, ressalvadas as situações repito - em que o próprio Texto Constitucional afasta a publicidade para
preservar outro valor de igual ou maior importância, entre os quais
avulta a independência dos congressistas.
Nessa linha, vale lembrar que as hipóteses de escrutínio sigiloso
estão taxativamente previstas na Carta Política de 1988, por exemplo: no
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art. 52, III e IV, que h·ata da aprovação da escolha de magistrados, dos
ministros do Tribunal de Contas, do governador de Território, do
presidente e diretores do Banco Central, do Procurador-Geral da
República; e no art. 52, XI, para aprovar a exoneração, de ofício, do
Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Ou
seja, a votação somente é secreta nas hipóteses expressamente
consignadas pela Constituição.
Foi a conclusão a que também chegou o Procurador-Geral da
República:
"É inapropriado o argumento da Câmara dos Deputados (peça
47) de que persistem votações secretas no Legislativo e em órgãos
judiciários. No primeiro caso, trata-se precisamente das exceções
previstas de forma explícita na Constituição. No segundo, não se
cuida de eleições realizadas por agentes públicos que são
representantes eleitos do povo, como no parlamento, cuja forma de
escrutínio popular demanda, ainda com mais ênfase, transparência
nas ações. Os votos judiciais, diversamente dos que exercem os
parlamentares, demandam fundameHtação técnica passível de
recurso".

Repise-se, portanto, que, quando a Lei Maior desejou que a votação
fosse secreta ou sigilosa, ela o deixou expressamente previsto. Trata-se,
nas palavras do Ministro Marco Aurélio, de um "silêncio eloquente".
Por esses motivos, defiro os pedidos, constantes da petição
incidental, para declarar que não é possível candidatura por meio de
indicação avulsa de parlamentar e, mais, que a eleição da comissão
especial somente pode se dar por voto aberto.
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17/12/2015
MEDIDA C AUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE D ESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRlTO FEDERAL

QUESTÃO DE ORDEM

o SENHOR MINISTRO
(PRESIDENTE) - Pois não.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR ADVOGADO - Excelência, o Ministro Fux e o Ministro
Marco Aurélio mencionaram, ao longo dos deba tes, algumas observações
sobre a maioria qualificada de 2/3 (dois terços) na primeira votação do
Senado. Então, requeiro a Vossa Excelência que colha também os votos
relativos a esse tópico - da maioria qualificada de 2/3 (dois terços) na
votação de admissibilidade do processo de impeachment no Senado.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Eu tenho a
impressão de que ficou claro na discussão que essa é uma votação ao
final.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Primeiramente, gostaria de ouvir os Pares, para saber se
devo ou não colocar essa questão que foi apresentada.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Presidente, entendo
que é uma questão importantíssima.

o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Pois não.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - E tentei. revelar que
não há campo para aplicação do artigo 47 da Constih.tição Federal, numa
interpretação teleológi.ca e integrativa, porque surge verdadeira
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incongruência em assentar-se que, para que haja autorização, tenha-se
342 votos, enquanto, para o afastamento, em tese, sejam necessários
apenas 21 votos, que é a maioria simples do quorum de funcionamento
mínimo- 41 senadores presentes.
Penso que, da mesma forma que interpretamos de modo integrativo
a Carta quanto à deliberação final do Senado, assentando que alcança o
impeachment propriamente dito, a cassação do mandato popular, deve ser
observado o quorum qualificado de 2/3, para medida drástica - e drástica
no campo temporário e efêmero, é wn detalhe que mais robustece o rigor
- de afastamento. A medida extrema também deve contar com os 2/3 dos
integrantes do Senado da República.
É um tema, a meu ver, primordial para ter-se, até mesmo, segurança
jurídica mínima. Evidentemente, estou raciocinando a partir do que
previsto no artigo 47, interpretando-o, ante a regra dos 2/3 para uma
simples autorização de abertura de processo que, já proclamamos, não
resulta no afastamento.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Presidente,

eu gostaria de pedir vênia, com carinhosa estima e respeito que tenho
pelas posições do lvlinistro Marco Aurélio.
Eu penso duas coisas. A primeira é de natureza institucional: eu acho
que o que nos liberta em um processo como esse é respeitar precedentes,
e
o
precedente
era
de
maioria
simples.
E
em
segLmdo lugar, mudando para um plano dogmático, essa não é uma
hipótese que tenha previsão constitucional de 2/3 (dois terços). Portanto,
eu veria com dificuldade nós, por criação jurisprudencial, instituirmos
uma nova hipótese de quorum qualificado.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Seria, sob a minha
óptica, uma interpretação sistemática integrati va.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu entendo

e respeito a posição do Ministro Marco Aurélio e a gravidade que é o
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afastamento da Presidente, mas é preciso deixar claro que nós Ja
declaramos hoje uma etapa específica, que é o juízo de admissibilidade da
denúncia. Eu acho que exigir 2/3 (dois terços) para a admissibilidade da
denúncia, que é o que motiva o afastamento da Presidente, eu acho que
nós não teríamos um bom lastro, com todas as vênias, nem constih1cional,
nem nos precedentes.
De modo que, respeitando o ponto de vista, e considerando que seja
próprio deliberar sobre isso, se o Tribtmal quiser, eu peço vênia para
encaminhar em sentido divergente.
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17/12/2015
MEDlDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 3 78 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor
Presidente, antes de me manifestar sobre essa questão, eu gostaria, se os
eminentes Pares me permitirem, relembrar que, ao início da Sessão de
julgamento ontem, antes de apresentar o voto que trouxe a este
Colegiado, disse que era uma proposta de voto e que iria acompanhar os
debates para, enfim, nutrir-me das questões a serem suscitadas - e que
foram suscitadas - e, ao final, de algum modo, ajustar, se fosse necessário,
alguma conclusão.
Nada obstante, já se formou, na divergência, uma maioria, de modo
que, avançar sobre esse tema, por agora, seria mesmo anódino. Então,
regish·o que fico vencido, naquilo que vencido estou, embora não
totalmente convencido, mas, apenas registro, portanto, esta circunstância.
E cumprimento Vossa Excelência pela condução dos trabalhos na
ação de julgamento de ontem e de hoje e que, de algum modo, revelou o
acerto desse tema ser trazido a este Plenário pela gravidade e seriedade
da qual essa matéria se reveste.
E por último, Presidente - aliás, penúltimo -, se o Ministro Marco
Aurélio me permitir, pegando uma espécie de carona argumentativa
numa intervenção de Sua Excelência, gostaria de propor a este Plenário o
exame da possibilidade de convertermos o julgamento da cautelar no
próprio julgamento da ADPF. Os requisitos dessa circunstância me
parecem presentes, acho que com isso fomeceriamos uma segurança
jurídica, até mesmo maior, com provimento jurisdicional definitivo.
Temos quorum para apreciar essa matéria. Como Relator, eu posso
atestar que a instrução está completa, os interessados se manifestaram, os
argumentos são suficientes para o exame da matéria e, ainda mais, os
pedidos principais são precisamente simétricos aos pedidos cautelares
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que nós aqui estamos a examinar.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Entendo plenamente
acolhível, Senhor Presidente, a proposta formulada pelo eminente
Ministro EDSON FACHIN no sentido de converter, em definitivo,
o
,
julgamento referente ao pleito cautelar, pois os votos proferidos
examinaram, na realidade, o próprio fundo da controvérsia constitucional
suscitada na presente causa.
Observo, ainda, que há precedente desta Corte legitimando a
conversão ora sugerida pelo Ministro Relator.
Refiro-me à ADPF 144/DF, de que eu próprio fui Relator, em cujo
âmbito o Plenário desta Corte - indo além do mero exame do pleito
cautelar- deliberou converter, em definitivo, o julgamento então realizado,
pois todos os votos proferidos procederam a um exaustivo exame da
pretensão deduzida pela parte arguente.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSI<l
(PRESIDENTE)- Pois, não.
Se Vossa Excelência me permite? Também, nessa linha, eu observo
que o próprio prommciamento do Ministério Público foi exaustivo e foi
ao mérito das questões, não foi apenas um pronunciamento circunscrito
às cautelares, e, portanto, eu desde logo também adiro, e sobretudo,
agora, tendo ciência do precedente, adiro a essa proposta do eminente
Ministro Fadún.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu o
acompanho igualmente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX- Não há divergência.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSI<l
(PRESIDENTE) -Não há divergência. Pois, não.
Então, convolaram a medida cautelar numa ADPF e tornando,
portanto, o pronunciamento definitivo.
2
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Exatamente ...

o

SENHOR

MlNIST RO

RlCARDO

LEWANDOWSKI

(PRESIDENTE) -Definitivo o julgamento.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - E, por

último, eu vou me manifestar agora especificamente, apenas registrando,
Senhor Presidente, que acho que devemos apressar essa matéria do
quorum, e aqui pedir vênia ao Ministro Ltús Roberto Barroso, pois vou
divergir da divergência.
Acho que o quorum neste caso, por simetria e pelos argumentos que
já aqui restaram expostos pelo Ministro Marco Aw·élio, há que se fixar na
proporção dos (2/3) dois terços.
Então, eu acompanho a direção indicada por Sua Excelência o
Minish·o Marco Aurélio.

3
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17/12/2015
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

VOTO SOBRE QUESTÃO DE ORDEM
O SENHOR MINISTRO TEOR! ZAVASCKJ- Senhor Presidente,
manifestei-me no meu voto, sobre isso, pela maioria simples. Mantenho o
entendimento com base no precedente, e, tendo em vista que se trata de
um quorum, que é o quorum padrão, em matéria de decisões do Poder
Legislativo, com uma observação: a maioria simples, nas circunstâncias,
qualifica a decisão da Câmara dos Deputados porque é maioria simples
para manter a decisão da Câmara dos Deputados. Se fosse exigida
maiolia qualificada para manter a decisão da Câmara dos Deputados,
isso &agilizaria a posição da Câmara dos Deputados.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É verdade,
esse argumento é relevante.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Efetivamente
relevante...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Esse é
matador.
O SENHOR MINISTRO TEOR! ZAVASCKI- De modo que eu voto
pela maioria simples.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu ainda
fico - se o Ministro Teori me permitir - com a simetria do quorum da
Câmara em relação ao quorum do Senado. Acredito que é uma
homenagem à Câmara dos Deputados o Senado também ret.Uúr-se com
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esse quorum.
O SENHOR MINISTRO TEOR! ZAVASCKI- A Câmara n ão iria
gostar dessa h omenagem, não.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - E, aí, :tvlinistro Fachin, alguém disse, no decorrer d esse
julgamento, que uma d ecisão de tal importância, d e tal m agnitude não
p ode ficar a mercê d e uma maioria ocasional. Realmente tem que ser uma
maioria qu alificada. Eu lembro qu e o impedimen to, como bem mostrou o
n osso Decano, é um i nstituto do anglo-saxão que tem origens até numa
expressão latina, antiga, que vem de impedicare, que eram aqueles ferros
que se colocavam nos prision eiros para impedir que a p essoa caminhasse.
Então, do que se trata aqui é exatamente impedir a ação d e um Presidente
da República eleito por milhões de votos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Lewandowski, por esse critério, nós só poderíamos receber dentmcia
contra o Presidente da República com oito votos, pela mesn1a lógica, que
é 2/3 (dois terços).

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - E por que não?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas
também não é o que corresponde ao precedente.
O
SENHOR
(PRESIDENTE) - É.

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - No tocante, por
exemplo, à repercussão geral, a rejeição p ressupõe 2/3.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Eu não

2
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o SENHOR MINISTRO RICARDO
(PRESIDENTE) - E é um assunto muito mais grave.

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉUO - Pois é.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Gostaria de
reproduzir o que temos feito. Tudo que nós criarmos especificamente, eu
pessoalmente acho problemático, o jogo já está sendo jogado, portanto,
toda a lógica do que eu defendi foi manter as regras. E, se nós mudarmos
regras agora, eu acho que nós vamos estar fazendo, com sinal trocado, o
que eu também pretendi evitar no meu voto, quer dizer, um jogo grave
corno este tem que começar com regras claras, preestabelecidas e que não
possam ser modificadas no curso do jogo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Isso, foi a manutenção do
procedimento do Collor.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - De modo
que, com todo respeito, eu acho que é uma exceção que não nos faria
bem.

3
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17/12/2015
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECETTO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

VOTO
(S/ QUESTÃO DE ORDEM)
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu também, Senhor
Presidente, em função das premissas que adotei ao acompanhar a
divergência do Ministro Ll.Ús Roberto, que, na verdade, traduziam
também o meu entendimento. Apenas tinha dúvida com relação aos
blocos parlamentares e aos partidos, mas, ao longo do debate, firmei a
minha convicção. E adotei, como uma das premissas, a observância do
rito já definido por esta Corte. E vejo, pelas notas que foram apresentadas
à época, com redação, ao que parece, do Ministro Celso de Mello.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Está explícito.
exigência
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A
constitucional da maioria qualificada de 2/3 (dois terços) da totalidade
dos senadores limita-se exclusivamente à hipótese de condenação do
Presidente da República pelo Senado - Constihtição Federal, artigo 52,
parágrafo único.
As demais deliberações do Senado serão tomadas por maioria
simples, presente a maioria absoluta de seus membros - Constituição
Federal, artigo 47.
Todas as questões incidentes do processo serão decididas por
maioria simples, não assim a sentença condenatória. A simples maioria
enseja absolvição.
E, no caso, estamos tratando de decisão que seria interlocutória.
Então, pedindo todas as vênias e fiel às premissas do meu voto,
mantenho o que já votei, pela maioria simples.
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P LENÁRIO

MEDIDA C AUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE D ESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
F UNDAMENTAL 378 D ISTRITO FEDERAL

VOTO S/ QUESTÃO D E ORDEM

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX- Senhor Presidente, também,
por coerência, uma vez que eu, à luz do princípio da segurança jurídica
preconizei a adoção da nossa jurispmdência, do rito que foi adotado em
1992, eu verifico que no item 8, "b", nota 3, exatamente é explícito o
quorum, consistente na maioria simples.
De sorte que eu também vou rejeitar essa questão de ordem.
1
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17/12/2015
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 678 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu fiquei vencido quanto à necessidade de uma
análise preliminar do Senado para instaurar o processo. Portanto, por
decorrência lógica, entendo que se trata de maioria simples. Diante da
decisão da maioria dos Ministros, da sábia maioria, no sentido da
necessidade dessa análise prévia no Senado, eu fico com aqtúlo que já foi
aplicado pela Corte, na linha do voto do Ministro Luís Roberto Barroso e
dos demais que o acompanharam.

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 24/08!2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autentlcacao/ sob o número 10231416.

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão - Página 391 de 403

17/12/2015

PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE D ESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 3 78 DISTRITO F EDERAL

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também,
Presidente, pedindo vênia ao Ministro-Relator, acompanho a divergência
no sentido de ser necessária apenas maioria simples.
# :t tt
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17/ 12/2015

PLENÁRIO

M EDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE D ESCUMPRlMENTO DE PRECEITO
F UNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

YOIO
(s/ questão de ordem)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Peço vênia, Senhor
Presidente, para manter a exigência de maioria simples. já prevista no
item {E alínea "]2", constante da resolução com que o Senad o Federal,
vigente a Constituição d e 1988, instituiu a ordem ritual do processo de
11
impeachment11 do Presidente da República (Diário do Congresso
Nacional, Seção TI, de 08/10/92, p . 794/795).
A razão, de ordem constitucional. é uma só: incide. na especze, a
cláu sula inscrita no art. 47 da Constituição da República, que assim
prescreve: "Salvo disposição COIIStitucional em contrário, as deliberações de
cada Casa e de suas Comissões serão tornadas por maioria rios votos, presente a
maioria absoluta de seus membros".
Suficiente, portanto, nessa fase introdutória do processo de
"ímpeachment", maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros
do Senado Federal.

É o meu voto.
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17/12/2015
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE)- Bem, eu, embora seja sedutora realmente a ideia de que
seriam necessários 2/3 (dois terços) dos votos para receber a denúncia ou
acusação por parte do Senado e afastar o Presidente da República,
cautelarmente, eu sucumbo diante de dois argumentos que foram
colocados agora.
Primeiro, de que devemos seguir aquilo que já foi definido pela
Suprema Corte no julgamento do Presidente Collor. Portanto, isso foi já
decidido, nós estamos com o processo em curso, não podemos inovar
em homenagem ao princípio da segurança jurídica, como diz o Minish·o
Fux.
E há um outro argumento que me paxece absolutamente imbatível,
que é o argumento do eminente Minish·o Teori Zavascki no sentido de
que a maioria simples, no caso, qualifica a decisão da Câmara, de 2/3
(dois terços). Realmente, a Câmara, como nós sabemos, é integrada por
representantes do povo. Portanto, a vontade manifestada, por 2/3 (dois
terços) dos representantes do povo, deve ser, de alguma forma, acolhida,
de forma expedita pelo Senado, ainda que possa causar uma certa
perplexidade. E, realmente, se eu fosse um legislador constitucional - mas
não sou; sou um intérprete constitucional -, talvez, eu assentasse a
necessidade de um quorum de 2/3 (dois terços). Mas, no caso, não vejo
como, com o devido respeito, deduzir a necessidade dos 2/3 (dois terços)
a partir de uma interpretação sistemática do Texto magno.
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17/12/2015
MEDIDA C AUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE D ESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAl 3 78 DISTRITO FEDERAl

DEBATE

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Portanto, por maioria, decidiram que o juízo de
admissibilidade por parte do Senado, e para que seja placitado o
afastamento do Presidente da República, é o quórum de maioria simples,
vencido os eminentes ministros Luiz Faclún e Marco Aurélio, que
entendiam que o quomm necessário seria de 2/3 (dois terços).

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Agora, quanto ao
prommciamento final, sim.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
(PRESIDENTE) - Sim. Isso n ão há dúvida nenhuma.

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -Aí não há
dúvida.

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) -Acho que ai não paira nenhuma dúvida.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Isso bem revela que é
possível caminhar-se no sentido da .interpretação integrativa, porque o
quorum também não está previsto quanto a essa deliberação final, ou está?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nn realidade, a
Constituição dispõe, expressamente, sobre esse "quorum". Há, portanto,
previsão na Lei Fundamental.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Na Constituição?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim, na própria
Constituição da República.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO- Os 2/3? Em que artigo,
Ministro?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A maioria
qualificada de dois terços (213) está prevista no texto constitucional, seja
em r elação à autorização da Câmara dos Deputados para a instauração
do processo de "impeachment", seja quanto à condenação do Presidente
da República, pelo Senado Federal, por crime de responsabilidade.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Onde, Ministro?
Vamos ver? Onde?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tratando-se dn
nutoriznção da Câmara dos Deputados, a previsão normativa tem
fundamento no art. 51, I, da Carta Política. Cuidan do-se da condenação do
Presidente da República, a exigência de 2/3 consta do parágrafo único do
art. 52 da Constituição.
O SENHOR MINTSTRO MARCO AURÉLIO- O a1·tigo 52?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim, o art. 52,
parágrafo único, e, também, o art. 51, inciso I, ambos da Constituição da
República.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O art. 52 é do Senado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O art. 52 é do

2
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Senado; art. 51 é o da Câmara.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Só se exige 2/3 do Senado para a condenação.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É que eles
espalham para a vida da gente ficar mais difícil, mas está no art. 52,
parágrafo único.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Vê-se, desse modo,
que há expressa previsão constitucional sobre esse "quorum''.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Onde?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: No art. 51, inciso I, g
no parágrafo único do art. 52, ambos da Constituição Federal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - No artigo 52,
parágrafo t'mico?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sem que se alcance a
maioria qualificada de 213 dos votos, o Senado não poderá condenar o
Presidente da República, no processo de "impeaclzment", por crime de
responsabilidade, consoante prescreve o parágrafo único do art. 52 da
nossa Lei Fundamental.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Com afastamento...
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O afastamento
cautelar do Presidente da República, no entanto, resultante da instauração
do processo de "impeachment" pelo Senado Federal, sujeita-se tão somente
à exigência de maioria simples, "presente n maioria absoluta de seus membros",
consoante prescreve o art. 47 da Constituição.

3
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o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) -Perfeito.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Exatamente.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É. Isso é um dado importante, porque o afastamento é
preventivo e cautelar. E nada obriga que o Senado...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -Presidente, no Brasil,
o fato consumado tem uma eficácia incrível!

4
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17/1212015
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Desejo fazer, Senhor
Presidente, uma pequena observação.

o

SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Sim.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Parece-me haver um
ponto sobre o qual a Corte não se pronunciou.

o SENHOR MINISTRO
(PRESIDENTE)- Pois não.

RICARDO

LEWANDOWSKJ

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O Partido ora
arguente impugnou o§ 1a do art. 23 da Lei n 2 1.079/50, que assim dispõe:

"Se dn aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia, considerar-se-á
decretada a acusação pela Câmara dos Deputados".
Questionou-se, ainda, o § 5° desse mesmo artigo 23, cujo teor é o
seguinte: "São efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente da

República, ou de Ministro de Estado, a suspensão do exercício das funções do
acusado e da metade do subsídio ou do vencimento, até sentença final".
Proponho, Senhor Presidente, por traduzir consequência necessária
resultante do jtúzo negativo de recepção incidente sobre os§§ 1° e 511 do
art. 23 da Lei nll 1.079/50, que também se declare não recebida a norma
fundada no § 411 do art. 23, que prevê a eleição, pela Câmara dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n~2.200·2r.2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portaVautentlcacao/ sob o número 10280015.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão- Página 399 de 403

ADPF 378 MC I DF

do acusado".
A "ràtio" subjacente a essa norma legal (§ 41:\) derivava da
circtmstânda de fJ1J.C. competia à Câmara dos Deputados declarar procedente a
acusação, justificando-se, por tal motivo, a formação de uma Comissão
acusadora que, composta por 03 (três) Deputados Federais, achava-se
encarregada de acompanhar, perante o Senado Federal, o jul gamento do
Presidente da República por crime de responsabilidade.
O novo modelo constitucional com que se delineou, sob n égide da
Lei Fu.ndamentnl de 1988, o instituto do "impeachment" reduziu,
sign ~ficativamente, os poderes da Câmara dos Deputados.

Desse modo, entendo que, ]2QI. efeito consequencial, o § 411 do art. 23 da
Lei n 2 1.079/50 não foi recepcionado pelo vigente ordenamento
constitucional.
O SENHOR MINISTRO
arrastamento.

MARCO

AURÉLIO

-

Teoria

do

o

SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Quer dizer, então, Vossa Excelência...
O SENHOR MINISTRO CElSO DE MELLO : ... que o § 411 do
art. 23 da Lei n 11 1.079/50 também deve sofrer juízo negativo de recepção
por parte desta Corte, eis que a superveniência da Constituição de 1988
tornou incompatível essa norma legal com o novo modelo institucional
que conforma ~ condiciona o "iter" procedimental concernente ao
"impeachment" do Presidente d a República.
SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu iria me
manifestar, Senhor Presidente, na condição de Relator, acolhendo a

2
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realmente, por arrastamento, leva ao não acolhimento do § 411, bem como
o que anteriormente também foi mencionado, o § 2r1, mas especialmente o
§511.
De modo que acoll1o e adiro a sugestão para incluir também no
relatório e voto, se é que irei permanecer na condição de Redator, tendo
em vista o resultado que será proclamado daqui um pouco.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está ótimo.
Eu, com relação a esse ato, a esse aspecto, eu queria dizer a Vossas
Excelências, também apenas para efeito de reflexão, o art. 135, § 42 do
nosso Regimento Interno, diz o seguinte:
"Se não houver Revisor, ou se este também ficar vencido,
designar-se-á para redigir o acórdão o Ministro que houver proferido o
primeiro voto prevalecente, ressalvado o disposto no art. 324, § 3u,
deste Regimento".

Então, eu temo, ou imagino, que o voto prevalecente foi o do
eminente Ministro Luís Robe1to Banoso.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Não há
dúvida, a divergência foi substancial.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉUO - O integralmente
acolhido pelo Colegiado foi de Sua Excelência, o Ministro Luís Roberto
Barroso.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE)- Pois é, exatamente, Majoritariamente acolbido.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Sua Excelência deve ficar como Relator para o acórdão.

3
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 378

PROCED . : DISTRITO FEDERAL
RELATOR ORIGINÁRIO: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR PARA O ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO

REQTE . (S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ADV . (A/S) : ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC. (A/S) (ES ) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO . (A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC . (A/S) (ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM . CURIAE . : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ADV . (A/S) : AFONSO ASSIS RIBEIRO E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE . : DEMOCRATAS - DEM
ADV . (A/S) : FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE . : P&~TIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADV . (A/S) : BRENO BERGSON SANTOS E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE . : PP~TIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV . (A/S) : ANDRÉ BRP~DÃO HENRIQUES MAIMONI E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE . : UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE
ADV . (A/S) : MAGNOS HENRY DA SILVA MARQUES E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE . : PP - PARTIDO PROGRESSISTA
ADV . (A/S) : HERMAN BARBOSA E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE . : REDE SUSTENTABILIDADE
ADV . (A/S) : EDUARDO MENDONÇA E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE . : SOLIDARIEDADE
ADV . (A/S) : RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA E OUTRO(A/S)
AM . CURIAE . : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
ADV. (A/S) : THIAGO FERNANDES BOVERIO
Decisão: O Tribunal acolheu pedido suscitado da tribuna de admissão
do Partido Social Democrático na condição de amicus curiae . Após o voco
do Ministro Edson Fachin (Relacor) , que rejeitava as preliminares
suscitadas, conhecia integralmente da arguiçào e , no mérito, deferia
parcialmente os pedidos cautelares, indeferindo os pedidos deduzidos nas
medidas
cautelares
incidentais,
o
julgamento
foi
suspenso.
Por
unanimidade, o Tribunal decidiu prorrogar a eficácia da medida cautelar
monocraticamente concedida até a conclusão do julgamento . Falaram: pelo
requerente Partido Comunista do Brasil , o Dr . Claudio Pereira de Souza
Neto ; pela Càmara dos Deputados, o Senhor Deputado Miro Teixeira ; pela
Jl_dvocacia- Geral da União, o Ministro Luis Inácio Lucena Adams ; pelos
amicus curiae Partido Social Democrático, o Dr . Claudio Lernbo; pelo
amicus curiae Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, o Dr.
Flávio Henrique Costa Pereira; pelo amicus curiae Democratas - DEM, o Dr .
Fabricio Juliano Mendes Medeiros; pelo amicus curiae Partido dos
Trabalhadores - PT, o Dr . Flavio Crocce Caetano ; pelo amicus curiae
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, Dr. André Mairnoni ; pelo amicus
curiae Rede Sustentabilidade, o Dr . Eduardo Mendonça ; pela amicus curiae
União Nacional dos Estudantes
UNE , o Dr . Pedro Dallari , e, pelo
Miniscério Público Federal , o Dr . Rodrigo Janot Monteiro de Barros ,
Procurador-Geral
da
República.
Presidência
do
Ministro
Ricardo
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Lewandowski . Plenário, 16 . 12 . 2015 .
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator , rejeitou as preliminares e conheceu da ação . O Tribunal, nos
termos do voto do Ministro Roberto Barroso , que redigirá o acórdão :
quanto ao item ~, por unanimidade , indeferiu o pedido para afirmar que
não há direito à defesa prévia ao ato do Presidente da Câmara ; quanto ao
item
por unanimidade , deferiu parcialmente o pedido para estabelecer ,
em interpretação conforme à Consticuição do art . 38 da Lei n° 1.079/1950,
que é possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara
e do Senado ao processo de impeachment, desde que seJam compatí veis com
os preceitos legais e constitucionais pertinentes ; quanto ao item ç, por
maioria, deferiu parcialmente o pedido para (1) declarar recepcionados
pela CF/88 os artigos 19 , 20 e 21 da Lei no 1 . 079/1950 , interpretados
conforme à Constituição , para que se entenda que as "diligências" e
atividades ali previstas não se destinam a provar a improcedência da
acusação , mas apenas a esclarecer a denúncia ; e (2) para declarar não
recepcionados pela CF/88 o artigo 22, caput, 2" parte [que se inicia com
a expressão " No caso contrário ... " ], e §§ 1°, 2° , 3° e 4°, da Lei n°
1. 079/1950 , que determinam dilação probatória e segunda deliberação na
Câmara dos Depucados , partindo do pressuposto que caberia a tal casa
pronunciar-se sobre o mérito da acusação , vencidos os Ministros Edson
Fachin (Relator} , Dias Toff oli e Gilmar Mendes ; quanto ao item ];!_, por
unanimidade , indeferiu o pedido, por reconhecer que a proporcionalidade
na formação da comissão espe cial pode ser aferida em relação aos partidos
e
blocos
partidários ;
quanto ao
item .§,
por
maioria,
deferiu
integralmente o pedido , para estabelecer que a defesa tem o direito de se
manifestar após a acusação, vencido o Ministro Marco Aurélio ; quanto ao
item ~ , por unanimidade , deferiu integralmente o pedido, para estabelecer
que o interrogatório deve ser o ato final da instrução probatória ; quanto
ao item @,
por maioria , deferiu parcialmente o pedido para dar
interpretação conforme a Constituição ao art . 24 da Lei n° 1 . 079/1950, a
fim de declarar que , com o advenco da CF/88 , o recebimento da denúncia no
processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do l?lenário do
Senado Federal ,
vencidos ,
nessa parte ,
os Ministros Edson Fachin
(Relator) , Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e declarar que a votação nominal
deverá ser tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de
seus membros , vencidos, nesse pont o , os Ministros Edson Fachin (Relator),
Gilmar Mendes e Marco Aurélio ; quanto ao icem H, por maioria , deferiu
parcialmence o pedido para declarar constitucionalmente legítima a
aplicação analógica dos arts . 44, 45 , 46, 47 , 48 e 49 da Lei n°
1.079/1950 - os quais determinam o rico do processo de impeacbment contra
Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador- Geral da República ao processamento no Senado Federal de crime de responsabilidade contra
!?residente da República, vencidos os t<linistros Edson Fachin (Relator) ,
Dias Toffoli e Gil mar Mendes ; quanto ao item .!t por maioria , deferiu
integralmente o pedido para declarar que não foram recepcionados pela CF/
88 os art.s . 23 , §§ 1° , 4 ° e 5° ; 80 , la parte ; e 81, todos da Lei n°
1 . 079/1950 , porque estabelecem os papeis da Câmara e do Senado Fede ral de
modo incompatível com os arts . 51 , I ; 52, I ; e 86, § 1°, II , da CF/88 ,
vencidos , em menor extensão , os Ministros Edson Fachin (Relator) , Dias
Toffoli e Gil mar Mendes ; quanto ao item ~, por unanimidade , indeferiu o
pedido para afirmar que os senadores não precisam se apartar da função

ª'

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200·212001 de 2410812001, que instilui a Infra-estrutura de Chaves Püblicas Brasileira -!CP-Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portaVautenUcacao/autenlicarDocumento.asp sob o numero 10201286

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Inteiro Teor do Acórdão- Pâgina 403 de 403

acusatória; quanto ao item ~, por unanimidade, indeferiu o pedido para
reconhecer a impossibilidade de aplicação subsidiária das hipóteses de
impedimento e suspeição do CPP relativamente ao Presidente da Câmara dos
Deputados . Quanto à cautelar incidental
(candidatura avulsa) ,
por
maioria, deferiu integralmente o pedido para declarar que não é possivel
a formação de comissão especial a partir de candidaturas avulsas ,
vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli , Gilmar Mendes
e Celso de Mello . Quanto à cautelar incidental (forma de votação), por
maioria, deferiu integralmente o pedido para reconhecer que a eleição da
comissão especial somente pode se dar por voto aberto, vencidos os
Ministros Edson Fachin (Relator), Teori Zavascki, Dias Toffoli , Gilmar
Mendes e Celso de Mello. o Tribunal, por maioria , resolveu questão de
ordem suscitada da tribuna para reafirmar o quorum de maioria simples
para deliberação do Senado quanto ao juízo de instauração do processo,
vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que estabeleciam o
quorum de 2/3. Ausente, nesta deliberação , o Ministro Gilmar Mendes. Ao
final, o Tribunal , por unanimidade, converteu o julgamento da medida
cautelar em julgamento de mérito . Ausente , nesta questão, o Ministro
Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário , 17 . 12 . 2015 .

Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello , Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki,
Roberto Barroso e Edson Fachin .
Vice- Procuradora- Geral
Castilho .

da

República,

Ora .

Ela

Wiecko

Volkmer

de

p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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(AgRg no MS 16.7021DF Rei. M1mstro HUMBERTO MARTINS
PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 14/1012015, DJe 22110/2015)'Grilel
Com relação ao pedido do Estado de Sergipe, outro aspecto hé de
ser observado. tendo-se em vista as suas considerações para o momento
processual.
Ante o exposto
a) defiro parcialmente o pedido do E.sttJdo de Sergipe p ara que,
após o recálcvlo a ser realizado pelo TCE, em cumpnmento 8 medida liminar
deferida no dia 2611012015, o çonsequente ato det1beratlvo n6o produza
qualquer efeito, até decisão final deste mandamus, apesar de
obrigatonamente ter de ser pub/teado (at13~ §9• da Lei Complementar

631!990),
b) determin o ainda q ue a autoridade imp etrada abstenha-se de
praticar qualquer ato posterior tendente a realizar repasses para o impetrante
com base nessa novo cálculo que será realizado pato TCEJSE. até o
julgamento d e mérito desta ação" (grilos no onglnal; pág. 36-37 do
documento eletrônico 1).
Sobreveio. enlão, o presente pedido de suspensão a esta Corte (pág.
1·27 do documento eletrônico 16), no qual os requerentes afirmam que a
decisão Impugnada impõe grave risco â ordem jurid1ca e à ecooom1a públicas.
Esclarecem que o Mun1cipio interessado busca o reconhecimento de
uma suposta operação sujelfa à Incidência de ICMS, resultando na
modificação do cálculo do Valor Adacionado Fiscal e que,
·raJcaso o Munlclp lo de Cani ndé logre êxito, a revisão dos cálculos
do Valor Adicionado FiScal provocará um relevante aumento na sua cota de
participação do ICMS desti(lado aos municlpios, a como consequéncia haverá
uma substancial 1'6duçilo na parcela que caberá a todos os dema1s mumclpios
serg1panos• (pág. 6 do documento eletrônico 16).
Destacam que o demonstratiVO elaborado peta SEFAZISE indica que
o lndlce anual de participação do MuniclpiO de Canindé para o ano de 2013
passa de 3,9735% para 21 ,8107%.
Apontam que o índice provasórlo do interessado pera o exeiCiclo de
2014 é de 4,4989% e que o cumpnmento da determinação judicial implica um
aetéSClmo de 8,9166% em relação ao ano de 2016. equivalente a RS
4 000.000.00 (quatro milhões de rea1s) mensais,
"levando-se em conte que o lndlce de participação é calculado com
base na média dos dois anos anteriores, nos termos da LC n• 63190, o índice
final para o ano de 2016 corresponderá 8 média Simples de 21,8107% ma1s
4,4989%. dando um resultado da 13.1548%" (pág. 9 do documento eletrônico
16).
Estimam que os Municípios de Arecaju. Laranjeiras, Eslãncia e Nossa
Senhora do Socorro. Rosãno do Catete. Itabaiana, ltaperenga D'Ajuda e
Lagarto sofrerão. respectivamente, uma perda anual de RS 18.253.513,31 , RS
4.866.436,24, RS 4 .183.501,48. RS 3.750,917,22, RS 2.739.023,29, R$
1.395.758.07, R$ 1 263.211 45 e R$ 1.256.989,85.
lnd1cam que o Munlciplo de Can111dé de São Francasco conta com
aproximadamente 28.279 habitantes, o que representa cerca 1,26% da
população do Estado de Serg1pe.
Aduzem, ent!io. que
·o Estado de Sergipe não arrecadou um só centavo de ICMS sobre
as parcelas mdenlzatórias pagas á CHESF em decorrfJncia da Lei n•
12 763113, por se tratar de indemzaçâo pelos invesümentos das
concessionárias em bens reversive1s não amorllzados ou não deprectados"
(pâg 13 do documento eletrõmco 16).
Argumentam, também, que
·está presente grave lesá o li ordem pública, pDIS que se pretenda
cumpnr uma l1mlnar em flagrante ofensa â Lei Complementar n• 63190, tendo
em vista que sequer a Secretaria da Fazenda de Sergipe reconhece a
mcldénCia da ICMS sob/'6 os valores recebidos pela CHESP (pâg. 13 do
documMto eletrônico 16).
Destacam. amda, a eXJstêncJa de efe1to mult1phcador. ·na medida em
que cada munic/p/0 poderá, Individualmente, propor ação contra o Estado de
Sergtpa no escopo de se ressarcir dos preJuízos sofridos por força do
cumprimento da deCisão liminar enfrentada" (pãg. 14 do documento eletrônico
16)
AtJ final requerem o defenmento do pedido para suspender a decisão
proferida no Mandado de Segurança 201400129023.
Instado e se maOifestar, o Mumcipio de Can1ndé de São Franosco
requereu o indeferimento do pedtdo (documento eletrônico 14).
O Procurador-Geral da República entendeu configurada não apenas
a lesão à ordem e ã economia públicas- situação apta a ensejar a suspensão
da bmlnar - . lendo em vasta a 'alteraçilo de elevada magO/Iude na d1visi!o das
cotas de parllclpação do ICMS dos municlplot', mas também a oonsequente
afetação dos serviços públicos béslcos. AtJ final, opinou pelo defe rimento do
pedido de suspensão. O parecer do Ministério Público Federal possui a
segu111te ementa
"SUSPENSÃO DE LIMINAR CONSTITUCIONAL TRIBUTAR/O.
ICMS. ENERGIA ELt:TRICA. LITIGIO ENTRE MUNICIPIOS E ESTADO.
DIVISÃO. VALOR ADICIONADO FISCAL OFENSA ORDEM E ECONOMIA
PUBLICAS DEFERIMENTO.
1 - Há risco de grave tesão ãs economias dos requerentes quando
se promove alte,.ç§o de elevada magnitude na divisão das cotas de
parlicipação do ICMS dos muntelp1os
2 - A ordem pública é afetada, nessa sítuação. dada a potencial
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Incapacidade de prover os serviços públiCOS bás
modo devrdos, â populaç6o
3 - Parecer pelo dafenmento do pedido de suspensão' (pág. 1 do
documento eletrôniCo 49).
J: o relatório necessário.
Decido.
Bem exam1nados os autos, entendo que a pretensão dos requerentes
merece acolhida.
Com efeito, o deferimento do pedido de suspensão exige a presença
de dois requisitos· a matéria em debate ser constitucional e a ocorrência de
lesão á ordem, á saúde, à segurança ou à economia públicas.
Embora seja vedada nesta esfera a análise de mérito da demanda,
faz-se necessário um juizo de delibação mímmo acerca da matéria ~~eiculada
na lide principal, a fim de se estabelecer a natureta conslilucional da questão
(SS 1.272-AgRIRJ, Rei. Mm Ca~os Velloso). E o que passerel a examinar

neste momento.
Compulsando os autos. verifico que a controvérsia detém lndole
constitucional {art. 158, caput e parágrafo úmco. da CF), ratão pela qual
passo ã análise do pedido.
Os requerentes aponlam que a decisão Impugnada causa grave
lesão ã oréem e à economia públicas.
No caso concreto, constata-se a eXlstêncla de deosão judicial que
determinou a 1nclusão de valor receb1do pala CHESF e o recálculo do lndloe
de participação no produto da arrecadação do ICMS do Munlcfpio de canindé
de São Francisco, lmpactando na participação dos demais municípios
serglpanos. dentre eles os requerMtes.
Destaco que os Municípios requerentes nunca foram parte na ação
ontentada pelo Município de Canfndé de São Francisco, tendo absorvido o
prejuizo da dec1são atacada. sem ao menos serem ouvidos.
Adema1s, os requerentes demonstram que a dec1são 1mpugnada
reduZirá a arrecadação do ano de 2016 em aproximadamente 50 milhões ele
reais aos demais municipoos serg1panos. ocasionando-lhes prejuízos na
execução de seus orçamentos calculados çom base nas partiCJpações
antenores â decísão, comprometendo sensivelmente as polit1cas públicas
básiCas nas áreas de saúde. educação e segurança
Está demonstrada. portanlo, a grave lesão à ordem econômica,
porque a execução da medida liminar, de caráter juridicamente precâno.
proll'lOvê t1 altera~o dos fnd•ces no quadro distnbutivo entre os Municípios
sergipanos, desviando, em favor do Município de Canlndé de São Francisco
o repasse dos valores constitucionalmente devidos aos requerentes. sem que
haja decisão transitada em julgado para tanto.
Entendo, portanto, que está devidamente demonstrado o fundamento
de aplicebtlldade do 1nstituto da suspensão, pois a decisão impugnada importe
em grave lesão à ordem juridica e â econom1a pública.
Isso posto, defiro o pedido para suspend!>r a execução da dec1são
lim1nar profenda no Mandado de Segurança 201400129023, em trâmite
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, até o trânsito em
julgad o d o processo
Comumque-se com urgênCia.
Publique-se
Brasnia, 3 de março de 2016.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
• Presidente •
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Decido. O Tnbunal acolheu ped1do suscitado da lnbuna de
adm1ssAo do Partido Socl&l DemOCfàtico na condição de amicus curiae. Após
o voto do Ministro Edson Fachln (Relator), que rejeilava as prellm.nares
suSCitadas, conhec•a •ntegralmenle da argulção e, no ménto. deferia
parcialmente os pedidOS cautelares, indeferindo os pedidos deduzidos nas
medidas cautelares oncidentais, o julgamento foi suspenso. Por unanimidade,
o Tribunal decidiu prorrogar a eticácia da medida cautelar monocra11camente
conced1da até a conctusao do julgamento. Falaram pelo requerente Parlido
Comunista do Brasil, o Dr. Claudio Pereira de Souza Neto; pela Câmara dos
Deputados o Senhot Depuwdo Miro Teixeira, pela AdvocaCia-Geral da União,
o Ministro Luis tnãc10 Lucena Adams, pelos amicus curiae Pan•do Sooal
Democrático, o Dr. ClaudiO Lembo, pelo amicus curiae Par!Jdo da Social
Democracia Brasileira - PSDB, o Dr. Flávio Henrique Costa Pereira, pelo
amicus cunae Democratas - DEM, o Dr. FabriCio Juliano Mendes Medeiros,
pelo amicus curiae Part1do dos Trabalhadores - PT, o Dr Flavio Crocce
Caetano; pelo amicus curiae Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, Dr.
André Malmom. pelo amicus curiae Rede Sustentabilidade, o Dr. Eduardo
Mendonça. pela amicvs curiae Umão Nac1ooal dos Estudanles - UNE, o Dr.
Pedro Dallari, e, pelo Mln1sléno Publico Federal, o Dr ROdrigo Janot Monteiro
de Barros, Procurador-Geral da República. Presidência do M1nistro Ricardo
Lewandowskl. Plenário, 16.12.2015
Decisão: O Tnbunal, pO< unan1m1dade e nos lermos do voto do
Relator, re)e1tou as prehm1nares e conheceu da ação. O Tribunal, nos t&rmos
do voto do Mlms!lo Roberto Barroso, que redigirá o acórdão: quanto ao ítem
A. por unanimidade, .ndeferiu o pedido para afinmar que nAo há direito â
defesa prévia ao ato do Pres•dente da Câmara; quanto ao 1tem .11. por
unamm1dade, deferiu parcialmente o pedido para estabelecer, em
lnlerpretação conforme à Constituição do arL 38 da Lei n' 1 079/1950, que é
posslvel e aphceção subsidiária dos Regimentos Internos da Câmera e do
Senado ao processo de Jmpeachment, desde que SeJam compatlvels com os
precectos legais e cons"tucionals pertinentes; quanto ao 1tem Ç. por malorta,
deferiu parcialmente o ped1d0 para (1) declarar recepcionados pela CF/88 os
artigos 19, 20 e 21 da Lei n• 1.07911950, interpretados conforme à
Const1tu1ção, para que se entenda que as ' diligências' e atividades al1
previstas não se destinam a provar a Improcedência da acusação, mas
apenas a esclarecer a denúncia; e (2) para declarar não recepcionados pela
CF/88 o artigo 22, capul, 2" parte [que se •rnoa com a expressao ' No caso
contráno .. : ], e §§ 1°, 2", 3' e 4' da Lei n• 1.07911950, que determinam
dilação probatória e segunda deliberação ne Câmara dos Deputados, partindo
do pressuposto que cabena a tal casa pronunciar-se sobre o mérl1o da
acusação. venctdos os Ministros Edson Fachln [Relator), D1as Toffoli e Gílmar
Mendes, quanto ao llem Q, por unanimidade. indeferiu o pedido, por
reconhecer que a proporcionalidade os formação da comissão especial pode
ser aferida em relação aos partidos e blocos parlidãnos; quanto ao nem~ por
ma1ona. deferiu •ntegralmenle o pedido, para estabelecer que a defesa tem o
dlf&1to de se manifestar após a acusação, venc<do o Ministro Marco Aurélio,
quanto ao Jtem f, por unanimidade deferiu integralmenle o pedido, para
estabelecer que o interrogatório deve ser o ato final da ~nstrução probatóna;
quanto ao ilem ~ por maioria, defenu parcialmente o pedído para dar
Interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lel n• 1,07911950, a fim
de declarar que, com o advenlo da CF/88, o recebimenlo da denúncia no
processo de 1mpeachment ocorre apenas após a decísAo do Plenâno do
Senado Federal, vencidos. nessa parte. os Ministros Edson Fachin (Relator),
Dias Toffoll e G1tmar Mendes, e declarar que a votação nominal deverá ser
tomada por maioria Simples e p<esente a maioria absoluta de seus membros,
venc1dos, nesse ponto. os Min1stros Edson Fachlrt (Relator), G1lmar Mendes e
Marco Aurélio, quanto ao Item 1:!. por maioria, deferiu parcialmente o pedido
para declarar oonsiJIUcíonalmenle legitima a aplicação analógica dos arts. 44,
45, 46. 47, 48 e 49 de le< n' 1.07911950- os quais determinam o mo do
processo de tmpeechmenl contra Ministros do Supremo Tnbunal Federal e o
Procurador-Geral da Repl)bhca - ao processamento no Senado Federal de
crime de responsabilidade contra Presidente da Repl)blica, vencidos os
Min1stros Edson Fach~n (Relator). D1as Toffoli e Gilmar Mendes; quanlo ao
Item L por ma1ona, deferiu integralmente o pedido para declarar que não
foram recepcionados pela CF/88 os arts 23, §§ 1°, 4' e 5', 80, 1• parte; e 81 ,
todos da Le• n• 1.07911950, porque estabelecem os papeis da Câmara e do
Senado Federal de modo Incompatível com os arts. 51 . I; 52, I; e 86, § 1• lt,
da CF/88. vencidos, em menor extensão, os Ministros Edson Fach•n (Relator),
Dias Toffofl e Gilmar Mendes, quanto ao Item .i por unanimidade, Indeferiu o
pedido para afirmar que os senadores nao p<ee~sam se apartar da função
acusatôria, quanto ao •tem ~ por unanimidade, Indeferiu o pedido para
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~'I
reconhecer a lmpossibfr.dade de
· í!) ~_)ol{póteses de
Impedimento e suspeição do CPP relatlvamente ao
·
:ie'éía Cêmara dos
Deputados. Quanto a cautelar Incidental (candidatura avulsa), por malona,
defenu Integralmente o pedido para declarar que nêo é possível a formação
de comlssAo espec•al a partJr de cand•daluras avulsas, vencidos os Mimstros
Edson Fachin (Relator), Dias Toffoll, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Quanto
é cautelar Incidental (forma de votação), por matona, dafenu integralmente o
pedido para reconhecer que a eleição da eotnissão especial somente poode se
dar por voto aberto. vencidos os M•nistros Edson Fachln (Relator), Teorl
Zavascki, Dias Toffol•, Gllmar Mendes e Celso de Mello. O Tribunal, por
matoria, resolveu questão de ordem suscitada da tnbuna para reafirmar o
quolllm de maiona simples para deliberação do Senado quanto ao juizo de
Instauração do processo, vencidos os Mlms!los Edson Fachln e Marco Aurélio,
que estabeleciam o quorum de 2/3. Ausente. nesta deliberação, o Ministro
Gilmar Mendes. Ao final, o Tnbunal. por unanimidade, converteu o julgamento
da medida cautelar em julgamento de mérito. Ausente, nesta questlio, o
Ministro Gilmar Mandes Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo
Lewandowski, Plenâno, 17. 12.2015.
Ementa· DIREITO CONSTITUCIONAL MEDIDA CAUTELAR EM
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
PROCESSO DE IMPEACHMENT. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DO RITO PREVISTO NA LEI N' 1.07911950. ADOÇÃO,
COMO UNHA GERAL, DAS MESMAS REGRAS SEGUIDAS EM 1992.
CABIMENTO DA AÇÃO E CONCESSÃO PARCIAL DE MEDIDAS
CAUTELARES CONVERSÃO EM JUlGAMENTO DEFINITIVO
I. CABIMENTO DA AOPF E DAS MEDIDAS CAUTELARES
INCIDENTAIS
I . A presente eção tem por objeto central anaiJsar a compatibilidade
elo nto de impeachment de Presidente da República previsto na Le1 n•
1.079/1950 com e Constituição de 1988, A ação é cabivel, mesmo se
considerarmos
que
requer,
Indiretamente,
a
declaração
de
inconstitucionalidade de norma posterior á Const•tulção e que prelende
supe<'8.r omissão parcial .ncons~tucional. Fung•b•lidade das ações dlfelas que
se prestam a viabilizar o controle de constitucionalidade abstrato e em tese.
Atendimento ao requisito da subsicllariedade, tendo em vista que somente a
apreciação cumulabve de tais pedidos é capaz de assegurar o amplo
esclarecimenlo do rito do impeachment por parte do STF.
2. A càutelêr illcidental requerida di2 respêllo á forma de votação
(secreta ou aberta) e ao tipo de cand!deiUra (•ndicação pelo llder ou
candidatura avulsa) dos membros da Comissão Especial na Câmara dos
Deputados. A formação da referida ComiSSão fo1 questionada na inic1a I, ainda
que sob outro prisma. Interpretação de ln1oal de mOdo a conferir maior
efetividade ao pronunciamento judicial. Pedido cautelar InCidental que pode
ser recebido, Inclusive, como aditamento â Inicial, Inocorrência de violação ao
principio do JUIZ natural, pois a ADPF 101 à l1vre d•stnbUição e os ped1dos da
cautelar lncld ~ntal sao abrangidos pelos pleitos da Inicial
11. MERITO: DELIBERAÇOES POR MAIORIA
1. PAPÉIS QA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL NO PROCESSO DE IMPfACHMENT C!IENS C G H f I DO
PEQIPO CAUTELAR\·
1.1, Apresentada denúncia contra o Presidente da República por
crime de responsabilidade. compete ã Câmara dos Deputados autorizar a
instauração de processo (art. 51 , I, da CF/1988). A Câmara exerce, assim. um
juízo eminentemente polltico sobre os fatos narrados, que constitui condição
para o prosseguimento da denúncia. Ao Senado compele, privahvamenle,
processar e julgar o Presidente (art. 52, 1), locução que abrange e realização
de um juízo iniCial de Instauração ou não do processo, isto é, de recebimento
ou não c!a denúncia aulonzada pela Câmara
1.2. Hé três ordens de argumentos que juslificam esse entendlmenlo.
Em pnmMo lugar. esta é a ünica interpretação possível á luz da Conslituíção
de 1988. por qualquer enfoque que se dê: lrteral histórico, lógico ou
sislemãtlco Em segundo lugar, é a lnterp<e!ação que foi adotada pelo
Supremo Tribunal Federal em 1992, quando atuou no impeachment do entllo
Presidente Fernando Collor de Mello, de mOdo que a segurança juríd•ca
reforça a sua reiteração pela Corte na presente ADPF E, em terceiro e último
lugar, trata-se de entendimento que, mesmo não tendo sido proferido pelo
STF com força vinculanle e erga omnes, foi, em alguma medida, incorporado
à ordem JUrídica brasileira Dessa forma, mOd•ficá·lo, estando em curso
denúncia contra a Presídenle da República, representaria uma violação ainda
mais grave à segurança juridica, que afeta lia a própria exigência democrática
de definição prévia das regras do jogo polftico.
1.3. Part1ndo das premissas acima. depreende-se que não foram
recepcionados pela CF/1988 os arts 23, §§ 1', 4' e s•, 80. 1• parte (que
define a Câmara dos Deputados como tnbunal de pronúncia); e 81 , lodos da
Lei n•1 ,079/1950. porque íneotnpativeis com os ans. 51. 1. 52, 1: e 86, § 1'. 11
tOdos da CF/1988.
2. RITO DO /MffACHMENT NA CÂMARA IITEM C DO PEDIDO
CAUTElAR\·
2. 1. O rilo do fmpeachment perante a Câmara, preVIsto na Lei n•
1.079/1950, partia do pressuposlo de que a tal Casa caberia nos termos da
CF/1946, pronunciar-se sobre o mérito da acusação. Em ra>:ão cllsso,
estabeleciam-se duas deliberações pelo Plenário da Câmara: a pnmeire
quanto é admiss•bil•dade da denúnc•a e a segunda quanto à sua procedência
ou nAo Havia, entre elas. ex•géne~a de dilação probatória.

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 24/08/2001 , que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira • !CP-Brasil.
documento pode ser acessado no endereço eletrônico htlp:/lwww.stf.jus.br/portaVautenticacao/autenticarOocumento.asp sob o número 10447206

o

4953

4954

Sexta-feira 18

STF • OJe n• 43/2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Olvulgoçio: segunda·feln~, 07 de março de 2016

Março de 2016

61

Publlcaçlo: terça-feira, 08 de março de 2016

o

2.2. Essa sistemãlica foi, em parte. revogada pela Constrtulção de
1988, que, conforme Indicado acima. alterou o papel institucional c!a Câmara
no •mpeachment do Presidente da República. Conforme Indicado pelo STF e
efetrvamente seguido no caso Collor. o Plenáóo da Câmara deve deliberar
uma única vez, po< ma:ona qualificada de seus Integrantes. sem necessitar,
po<êm, desmcumbor-se de grande ónus p10bat6rio. Afinal, compete a esta
Casa Legislativa apenas autorizar ou não a Instauração do processo
(condição de procedibil•dade).
2.3. A ampla defesa do acusado no nto da Câmara dos Deputados
deve ser exercida no prazo de dez sessões (RI/CO. art. 218, § 4°), tal como
decidido pelo STF no caso Collor (MS 21 .564, Rei. para o acórdão Min. Carlos
Valioso].
3. RITO DO /MfEACHMENT NO SENADO I!TENS G E H 00
PEDIDO CAUTELAR\
3.1 Por outro lado. há de se estender o nto relatiVamente abreviado
da Lei n• 1.07911950 para julgamento do impeachment pelo Senado.
incorporando-se a ele uma etapa inicial de mstauração ou não do processo,
bem como uma etapa de pronúncia ou não do denunciado, tal como se tez em
1992. Estas são etapas essenciais ao exercicio, pleno e pautado pelo devido
processo legal, da competência do Senado de processar e julgar o Presidente
da Repubhca
3.2. Oíante da ausência de regras específicas acerca <!essas etapas
iniciais do rito no Senado_ deve-se seguir a mesma solução JUrid•ce
encontrada pelo STF no caso Collor. qual seJa, a aplicação das regras da Lei
n• 1.079!1950 retauvas a denuncias por cnme de responsabilidade contra
Ministros do STF ou contra o PGR (também processados e julgados
exclusivamente pelo Senado).
3.3. Conclw-se, ass1m, que a instauração do processo pelo Senado
se dá por deliberação da maioria simples de seus memb10s a partir de
parecer elaborado por Comissão Espec•al, sendo Improcedentes as
pretensões do autor da ADPF de (i) posslb,r,tar â própria Mesa do Senado, por
decisão lrrecorrivel, reJeitar sumanamente a denúncia: e (ii) aplicar o quórum
de 213. exlgfvel para o Julgamento final pela Casa Legislativa. a esta etapa
1nicial do processamento.
4 NÃO É pOSSIYELAAPRESEijTACÃO DE CANQIDAWRAS OU
CHAPAS AVULSAS PARA FORMACÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
!CAUTELAR INCIPENTALt É 10compativel com o art. 58, caput e § 1°, de
Const11VIção que os representantes dos partidos políticos ou blocos
parlamentares detxem de ser Indicados pelos líderes. na forma do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, para serem escolhidos de !ora para
dentro. pelo Plenáflo, em v1olação ã autonomia partidálía. Em rigor portanto,
a hlpólese não é de eletção. Para o rito de 1mpeachment em curso, contudo,
não se considera 1nvélida a reahzação de eleição pelo Plenário da Câmara.
desde que hm1tada, tal como ocorreu no caso Collor, a ra!JfJCar ou não as
Indicações feitas pelos lideres dos partidos ou blocos, isto é. sem abertura
para candidaturas ou Chapas avulsas. Procedência do pedido.
5. A YQTACÃO PARA FORMACÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
SOMENTE popE SE DAR POR YQTO ABERTO !CAUTELAR lljC]QENTAL\.
No impeachment, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir
maior transparénda. controle dos representantes e leg•umação do processo.
No s11êncio da Consbtuição, da Lei n• 1.07911950 e do Reg•mento Interno
sobre a forma de votação. não é admissível que o Presidente de Câmara dos
Deputados possa por decisão unipessoal e dlscriclonâria, estender hipótese
mespecifica de volação secreta prevlsla no RI/CO. por analog•a, à eleição
para a Comissão Especial de impeachmetll Em uma democracia, a regra é a
pubUcidade das votações. O escrutínio secseto somente pode ter lugar em
hipóteses excepc•onais e especificamente previstas. Além d1sso, o slg•lo do
escrutínio é lncompatlvel com a natureza e a gravidade do processo por crime
de responsabilldade Em processo de tamanha magnitude, que pode levar o
Presidente a ser afastado e perder o mandato. é preciso garantir o maior grau
de ttaosparêoc1a e publiCidade possível. Nesse caso, não se pode Invocar
como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a hberdade e
Independência dos congresslstas. afastando e possibilidade de Ingerências
indevidas Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas
pressões, ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre os
representantes, em violação aos princípios democrático, representauvo e
republicano. Por fim, a votação aberta (simbólica) foi adotada para a
compos1ção da Comissão Especial no processo de ímpeachment de Collor. de
modo que a manutenção do mesmo rito seguido em 1992 contribui para a
segurança jurídica e a previs•bilidade do procedimento. Procedência do
pedido.
S. A QEEESA TEM DIREITO DE SE MANIFESTAR Após A
ACUSACÃO !ITEM E QO PEDIDO CAUTELAR> No curso do procedimento
de 1mpeachment. o acusado tem a prerrogativa de se manifestar, de um modo
geral. após a acusação Concret1zação da garantia constitucional do devido
processo legal (clue process of /aw]. Precedente MS 25.647-MC Redator p/
acórdão Mln. Cezar Peluso, P1enério. Procedência do pedido.
111. MÉRITO: DELIBERAÇÕES UNÂNIMES
1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SlJBSIQIÁBIA QAS
HIPóTESES DE IMPEQIMENTD E SUSPEIÇÃO AO PBESIQENTE DA
CÂMARA IITEM K DO PEDIDO CAUTELARl. Embora o art. 38 da Lei n•
1.079!1950 preveja a aplicação subSidiaria do Código de Processo Penal no
processo e julgamento do Presidente ela Repubilca por cnme de
responsab•fldade, o art. 36 dessa Lei Já cuida da maténa, confenndo

tratamento especial, ainda que de maneira disil
~~~mor:Q;~;;t,.
lacuna legal acerca das hipóleses de lmpediili'llo"''lll~a....g;
julgadores, que pudesse Justificar a inc1déncia subsldlâna do Código. A
diferença de d1sciphna se justifica, de todo modo, peta distinção entre
magistrados. dos quais se deve exigir plena Imparcialidade, e parlamentar»s.
que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento. com
base em suas conVIcções políbco-partldánas, devendo buscar rea hzar a
vontade dos representados. Improcedência óo ped•do.
2. NÂQ HÁ DIREITO A DEFESA PRÉVIA l!TEM A DO PEQIDO
CAUTELAR): A apresen!ação de defesa prêVla não é uma exigência do
principio consbtucional da ampla defesa: ela é exceção. e não a regra no
processo penal. Não há, portanto, Impedimento para que a pnme~ra
oportunidade de apresentação de defesa no processo penal comum se dê
após o recebimento da denúncia. No caso dos autos. muito embora não se
assegure defesa previamente ao ato do Presidente da Câmara dos Deputados
que micia o rito naquela Casa. colocam-se à disposição do acusado Inumeras
oportunidades de manifestação em ampla Instrução processual. Não hâ.
assim, violação é garantia da ampla defesa e aos eomprom•ssos
1nternacoonals assumidos pelo Brasil em tema de direito de defesa.
Improcedência do pedidO.
3. A PROPORCIONALIDADE ljA FORMACÃO DA COMISSÃO
ESPECIAL POQE SER AFERIDA EM RELACÃO A BLOCOS !ITEM Q QO
PEDIDO CAUTELAR) O art. 19 da lei n• 1.07911950, no ponto em que el<lge
proporcionalidade na Comissão Especial da Câmara dos Deputados com
base na participação dos partidos políllcos, sem menc1onar os blocos
parlamentares. !oi superado pelo regime constJ!uctonal de 1988. Este
estabeleceu expressamente· (1) a possibilidade de se assegurar a
representaUv1dade por blooo (art. 58. § 10) e (ii) a delegação da matéria ao
Regimento lntemo da Câmara (art. 58 capuf) . A opção pela aferição da
propoi'Cionahdade por bloco fOI falia e vem sendo aplicada reiteradamente
pela Câmara dos Deputados na formação de suas diversas Comissões, tendo
sido seguida, 1nclusive, no caso Collor. Improcedência do pedíóo.
4. OS SENAQORES NÃO PRECISAM SE APARTAR DA FUNCÃO
ACUSATÓRIA I! TEM J QO PEDIQO CAUTELAR> O procedimento acusatório
estabelecido na Lei n• 1.079/1950. parcialmente recepcionado pela CF/1988,
não Impede que o Senado adote as medidas necessãnas é apuração de
crimes de responsabilidade, •nclus1ve no que concerne â produção de provas.
função qué pMé ser desempenhada de forma livre e independ8!1te
Improcedência do pedido.
5. Ê pOSSiVEL A APLICAÇÃO SUBSi DIÁRIA OOS REGIMENTOS
INTERNOS DA CÂMARA E DO SEijAQO /!TEM B DO PEDIDO CAUTELAR)
A aplicação subs•diána do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do
Senado ao processamento e julgamento do ímpeechmenl não viola a reserva
de lei especial imposta pelo art. 85, parágrafo único da Constituição, desde
que as normas reg•menlais se)am compatíveiS com os preceitos legais e
eonsbtuc•onals pertinentes, limitando-se a éisaphnar questões Interna
corporis. Improcedência do pedido.
6. O lljTERROGATÓR!O QEVE SER O ATO FINAL QA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA !ITEM F QO PEQIQO CAUTELAR\. O lnterrogatõrlo do
acusado, Instrumento de autodefesa que densifica as garantias do
contrad•lório e da ampla defesa. deve ser o úlbmo ato de Instrução do
processo de •mpeachment. ApliCação analógica da Interpretação contenda
pelo Supremo Tnbunal Federal ao oto das ações pena1s orlginánas.
Precedente AP 528-AgR, Rei. Mm Ricardo Lewandowski, Plenãrio.
Procedência do pedido.
IV. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO
Convertido o Julgamento da med•da cautelar em definitivo, a fim de
promover segurança jurid1ca no processo de impeachment. !oram acolhidos
em parte os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos
1. Item ·r (equivalente à cautelar 'a')· denegação, de m()do a afirmar
que não hé direlto a defesa prévia ao ato de recebimento pelo PreSJdenle c!a
Cêmara dos Depulados previsto no art. 19 da Le1n° 1.079/1950.
2. Item •g• (equivalente à cautelar 'b'): concessão parcial para
estabelecer. em Interpretação conforme a Consbtuição do art. 38 da lei n•
1.079/1950. que é possível a aplicação subsidiária dos Regimentos llnternos
da Câmara e do Senado ao processo de impeachmenf. desde sejam
compatíveis com os preceitos legais e constituCionais pert•nentes.
3 Item ' h' (equivalente ã cautelar ' c') concessão pate~al para 1.
declarar recepcionados pela CE/1988 os arts. 19. 20 e 21 da Lei n•
1.07911950 in;erpretados conforme a Conslrtulçào, para que se entenda que
as diligências e atividades ah previstas não se dest~nam a pJovar a
(•m)procedéncla da acusação. mas apenas a esclarecer a denúncia. e 2. para
declarar não recepcionados pela CE/1988 os arts. 22. capul , 2" parte (que se
lntcia com a expressão 'No caso contrário...'). e §§ 1°, 2", 3° e 4°, da Lei n•
1 07911950. que determinam d1tação probat6<~a e uma segunda deüberação
na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto que cabana a tal Casa
pronunciar-se sobre o mérito da acusação;
4. ttem "I' (equivalente á cautelar ' d'): denegação, por reconhecer
que a proporc.onaiKlade na formação da comissão espec1al pode ser afenda
em relação aos partidos e blocos parlamentares.
5. Item 'l" (equivalente à cautelar 'e' ). concessão lnleg!BI, para
estabelecer que a defesa tem o direito de se manifestar após a acusação,
s. Item ' k' (eqwvalente à cautelar "r): concessão •nteg~BI. para
estabelecer que o ínten10gat6rio deve ser o ato final da 1nstrução probatória;
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7. Item ' I" (equivalente á cautelar "g1: concessão parc1al para dar
Interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lei n• 1.0 79/1950. a fim
de declarar que, com o advento da CF/1988, o re<>eb1mento da denúncia no
processo de 1mpeachment ocorre apenas após a decisão do PlenáJio do
Senado Federei em votação nominal tomada por maioria SJmples e presente
a maioria absoluta de seus membros,
8 . llem · m• (equrvaJente à cautelar 'h') concessão parcial para
declarar constitucionalmente legítima a aplicação a nalógica dos arts. 44, 45,
46, 47, 48 e 49 da lei n• 1.079/1950, os quais determ.nem o rilo do processo
de impeachmenl contra Ministros do STF e PGR ao processamento no
Senado Federal de crime de responsabilidade contra Presidente da
República, denegando-se o pedido de aplicação do quorum de 2/3 do Plenário
do Senado pare confirmar a Instauração do processo;
9. Item · n• (éqU<vatente à cautela r ' i") concessão Integral. para
declarar q ue não forem reoepc100ados peta CF/1988 os arts. 23, §§ 1•, 4• (por
arrastamento) e s•, 80. 1' parte; e 81 . todos da Le1 n• 1.07911950, porque
estabelecem os papéis da Câmara e do Senado Federal de modo
Incompatível com os arts. 51 , I, 52, 1: e 86, § 1' 11 da CF/1988,
10. Item "o" (equ,valenle à cautelar "j') denegação. para aftrmar que
os senadores r>Ao predsam se apartar da função acusatóna,
11. Item ' p' (equiva.lente â cautelar 'k") denagação, pera reconhecer
a impossibilidade de apllcação subsidiá ria das hipóteses de 1mped1mento e
suspeição do CPP relalivamente eo Presidente da Câmara dos Deputados;
12. Cautelar 1ncidental (candidatura avulsa)· concessão integral para
dedarar que r>Ao é possível a formação da comissão especial a partir de
candidaturas aiiUises, de modo que eventual eleição pelo Plenârío da Câmara
lim1te-se a confirmar ou não as indicações feitas pelos lideres dos part1dos o u
olocos; e
13 . Cautelar Incidental (forma de votação); concessão Integral para
reconhecer que, havendo votação para a formação da comissão espedat do
/mpeachment, esta somente pode se dar por escrutínio aberto.
EMB QECL NO AG REG, NOS EMB DIV1 NOS EMB.QECL NO
AG REG NO RECURSO EXTBAORQINARJO COM AGRAVO

8ll.lli
ORIGEM
PROCEO.
RELATOR
EMBTE.(S)
ADV.(AJS)
EMBDO.(AJS)
PROC.(AJS)(ES)

(545)

: AC - 3023314 ·TRIBUNAL DE JUSTlÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
PERNAMBUCO
: MIN. ROBERTO BARROSO
· JEAN DE AZEVEDO SILVA
EUZABETH DE CARVALHO SIMPLICIO E OUTRO(AJS)
ESTADO DE PERNAMBUCO
. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

Decisão: O Tnbunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, rejeitou os embargos de declaração. Ausentes. justificadamente, os
Min•stros Celso de Mello e G1lmar Mendes. Presidiu o julgamento o MiniStro
Ricardo Lewendowskl Plenário , 18.12.201 S.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. EMBARGOS OE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAl EM EMBARGOS DE
DIVERGt.NCIA NOS EMBARGOS DE DEClARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZOES
RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA AUS~NCIA DE QUALQUER DOS viCIOS DO ART. 535 DO
CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1 As razões recursa•s nao guardam pertinénc1a com e
fundamentação do acórdão Impugnado, que. portanto, permanece Incólume
Enquanto, nos embargos declaratórios, reitera-se a pretensão de
conhec1mento e provimento de recurso extraordi nário •nadmítldo desde a
ortgem. dentre outros motivos por auséncia de preliminar de repercussão
geral fundamentada: o acórdão embargado amparou-se na J Ur~prudéncta no
sen~do de não serem cabíveis embargos de divergência contra decisão qua
não adentre no ménto da causa e sem que haja demoostração anatltica do
d.ssldio jurisprudencial
2. Não há, adema1s, om1ssão, contrad1ção ou obscuridade no acórdão
recorrido.
3 Rejeição dos embargos de declaração.
Brasnla, 4 de março de 2016
Guaraci de Sousa Vieira
Coordenador de Acórdãos

PRIMEIRA TURMA
PAUTA DE JULGAMENTOS
PAUTA N' 5/2016 • Elaborada nos termos do art. 83 do Reg1mento
Interno. para julgamento e partir da Sessão do dia 15 de março de 2016,
oontendo o seguinte processo:
EXTRADICÃO 1.419
ORIGEM
EXT- 1419- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(546)
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PROCEO.
RELATOR
REOTE.(S)
EXTOO.(AJS)
ADV.(AJS)
Brasltie, 4 de março de 2016 .
Cennen Uhan Ollve1ra de Souza
Sect'etilrta da Prlmeíra Turma
ACÓRDÃOS
Vigésima Quinta Ata de Publicação de Acórdãos, realizada nos
termos do art. 95 do RISTF.
AG.REG NA ACÃO ORIGINÁRIA 1.540
(547)
ORIGEM
PROC- 200861000204213- JUIZ FEDERAL
PROCED
· SÃO PAULO
RELATOR
: MtN. LUIZ FUX
AGTE.(S)
, UNIÃO
ADV.(A/S)
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(AIS)
ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES FEDERAIS DE SÃO PAULO
E MATO GROSSO DO SUL· AJUFESP
ADV.(AJS)
·SERGIO t.A.ZZARINI
Decisão· A Turma negou provimento ao agravo reg1mental. nos
termos do voto do Relator. Unàn1me. PreSJdénc•a do Senhor M1rustro Luis
Roberto Barroso. 1• Turma, 23.2.2016.
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA.
MAGISTRADO. DIREITO A ACUMUlAÇÃO OE FÉRIAS E DO
PARCElAMENTO OE SEU USUFRUTO. INEXISTÊNCIA OE INTERESSE OE
TOCA A MAGISTRATURA. CAUSA OE INTERESSE RESTRITO.
INTERESSE NÃO EXCLUSIVO. ART. 102, I, N, OA CRFB/88.
INCOMPETÊNCIA ORIGINÂRIA DO STF. PRECEDENTES. REMESSA DOS
AUTOS AO JUIZO COMPETENTE OA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO
GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A competência constitucional originãna do Supremo Tribunal
Federal para a ação prev1sta no art. 102. l , n, da Consblu1çào Federal,
demanda a ex1stênC18 de situação em q ue todos os membros da magistratura
sejam direta ou lndlfetamente interessados e que o direito postulado seja
excluSivo da categoria.
2. Nesse senudo: ' N§o fixa competênCia ongmána do STF a

propositura de aç§o com pecviJsridsdas que dizem respeito e número restrito
de msQistrados alegadamenta m/eressados na solução da causa: (Rei
16.061-AgR, ret. Mln. Teori Zavasckl, Segunda Turma, OJe de 6/3/2014 AO
1.951-AgR, rei. Min. Luiz Fux, Pnmelra Turma. JUfg. em 25/11/2015).
3. In casu, trata-se de causa de interesse restrito, q ue não alcança a
totalidade da magistratura nacional, tampouco se discute dlfeito exclusivo seu,
pelo que não se justifica a competênCia originária desta Corte pare o
julgamento do fetto. Precedente: AO 1.970, rel. M1n. Olas Tolfotl, Segunda
Turma DJe de 8/6/2015.
4. Agravo regimental a q ue se nega pro111mento.
AG REG NA ACÃO PENAL 931
(548)
ORIGEM
.AP- 00048173620134058000 ·JUIZ FEDERAL DA 5'
REGIÃO
PROCED.
. AlAGOAS
: MIN. ROBERTO BARROSO
RElATOR
:MARX BELTBÃO LIMA SIQUEIRA
AGTE .(S)
LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO E OUTRO(AJS.)
ADV.(AJS)
AGDO.(AIS)
. MINIST~RIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(AJS)(ES) . PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
Decisão· A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Relator. Unânime. Não partiCipou . justificadamente, deste
Julgamento o Senhor Mimstro Luiz Fux. Presidência do Senhor Mmlstro Luis
Roberto Barroso. 1• Turma, 23.2.2016.
EMENr~: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA NA ORIGEM, RESPOSTA DE QUE
CUIDA DO ART 4°, DA lEI N' 8.038190. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1 A denúncia pelo crime de falsidade Ideológica já !ore recebida na
origem. Nos termos do art. 230-A do RI/STF, o Tribunal reoebe o processo no
estado em que se encontra.
2. Assim sendo, a resposta de que cuida o art. 4' da Lei n•
8.038/1990, apresentada no Tribunal, somente posslbllitana o exame das
hipóteses legais de absoMção sumária, nos termos do art. 397 do CPP,
3. No caso sob exame, não se verificam man1testas cau sas de
exclusão de ilicitude do fato, da culpabilidade do agente, ou de extinção da
punibitldade. Tampouco se verifica não constituir cnme o fato narrado.
4. Agravo regimentais que se nega provimento.
AG.REG. NO AG.REG. NO AGRAVO PE INSTRUMENTO 699,511
(549)
ORIGEM
. AC- 70007191232- TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL
PROCED.
· RIO GRANDE DO SUL
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIAISGM
Íntegra do acórdão proferido na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) n. 378, publicado no Diário da Justiça
Eletrônico n. 43/2016, disponibilizado em 07 de março de 2016 e
publicado em 08 de março de 2016.
Em 10/03/2016.

Junte-se aos autos da DCR n. 1/2015. Publique-se.

EDUARDO-#
Presidente

l l l l l l l l l l l ~l l l l l l l~lll l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Documento : 69409 - 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 14

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, em Brasília,
Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos
Deputados, certifico, para os devidos fins, que este volume de número 14
(quatorze), com folhas numeradas de 4501 a 4931, pertencente à Denúncia por
Crime de Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,
Miguel

Reale Júnior e Janaina Conceição

Paschoal, em

desfavor da

da República, Dilma Vana Roussef, foi
E,

para

constar,

eu,

.......... , Silvio Avelino da Silva, Secretário-
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 15

AUTUACÃO

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, em Brasilia,
Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos
Deputados, autuo os documentos que se seguem, referentes à Denúncia por
Crime de Responsabilidade n. 112015, apresentada por Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale

Júnior e Janaína Conceição
~~L.L~!J.!,idq;;nte

Paschoal, em desfavor da

da República, Dilma Vana Rousseff, em
ro

14.

E,

para

constar,

eu,

... ·... . ................................... ... , Silvio Avelino da Silva,
, I vro e subscrevo a presente autuação.

Março de 2016
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Supr~Jmo Trlbune.J F.,tt..,.,.l
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DEPUTADOS

Excelentíssimo Senhor Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
Supr~mo Tribunal Federal

ADPF n. 378-DF
A MêSA DA CÂMAP.A DOS DEPUTADOS, nos autos da
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL em referência,
proposta pelo Partldo Comunista do Brasil - PC do B, neste ato representada
por advogado especialmente designado, .. ~onfo.rme documento já juntado ao
processo, vem, dentro d~ prazo l~gal, _relterartratjficar os termos dos
EMBARGOS DE DECLARACÃO já opostos contra o v. acórdão qu~ julgou desde
logo a pretensão posta, no mérito, acolhendo-a parcialmente - o tem o condão de
afastar a alegação (equivocada, diga-se de passagem) de intempestividade dos
embargos suscitada pel~s demais partes envolvidas no processo.
Registre-se que os embargos de declaração anteriormente
apresentados, ora reiterados/ratificados nesta oportunidade, cuja cópia, inclusive,
segue anexa a esta peça, possuem total pertinência temática com o que foi
decidido, ainda que apresentados anteriormente à divulgação do acórdão. Nada
do que constou no acórdão somente-agora pu~licado· está diferente do que já
havia sido divulgado anteriormente (votos e ata de julgamento) e do que se pode
aferir da transcrição dos debates realizados nas sessões de julgamento, ccnforme
notas taquigráficas juntadas com o recurso, o que significa dizer que os vfcios
apontados nos embargos de declaração permanecem sem solução e, por isso,
merecem ser resolvidos por essa Corte.

-

.
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Não é demais repetir que nao se trata de embargos
genéricos, meramente procrastinatórios e emulatórios. Trata-se. Isso sim. de
embargos relevantisslmos. que guardam relaclo direta com o que restou
decidido por essa. Corte, sendo certo, insista-se1. que os fundamentos adotados
para as questões aborqadas nos embargos de declaração já eram

perfeitam~ nte

aferlveis pela leitura dos votos disponibilizados e dos debates ocorridos, o que
justifica

o

seu

conh.ecimento,

afastando-se

eventual

alegação : de

intempestividade.

Brasllia, 09 de março de 2016.

RA DOS DEPUTADOS

MOS

MARCELO RIBEIRO DO VAL
Advogado da Unia o

.r ..

2

Oocumento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200.212001 de 24/0812001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. O
doeu~~ acessado no endereço eletrônico htlp://www.stf.jus.br/portal/autenlicacao/autenticarOocumento.asp sob o número 10461290
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"H~ mal& COIIIgiHI'I . , ser
ju&to, par!J(;ffndo &er lnjU&to,
do que ser lnju&to para
selvllgullftlar as epa,..,c/u dil
jusiiÇ4"- Plaro Calamandrei

ADPF n. 378-DF
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, nos autos da
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL em referência,
proposta pelo Partido Comunista do Brasil - PC do 8 , neste ato representada
por advogado especialmente designado2 (doc. 1) e também por Advogado da
União designado ad hoc pela Portaria n. 358/2015 do Advogado-Geral da União e
ato da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados (doc. 2), com os poderes
atribuldos pela Lei Complementar n. 73/1993, vem, com fundamento nos arts.
535. I e 11, CPC e 337, RUSTF, opor EMBARGOS QE DECLARACÃO ao v.
acórdao (ainda pendente de lavratura e publicação) que julgou desde logo a
pretensão posta, no mérito, acolhendo-a parcialmente, com fundamento no que
se segue.
TEMPESTIVIDADE

e CABIMENTO

Certo é que qualquer recurso deve ser apresentado somente
após a intimação da decisão, a teor do art. 242, CPC. É igualmente certo, por
outro lado, que a atual jurisprudência dessa Suprema Corte passou a considerar
tempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão, desde que a
1

Art. 337, § 2°. RIISTF.
Por decisêo da Presidência, 8d referendum da Mesa Diretora, o servidor e advogado Renato Oliveira Ramos. OAB-DF
20.562. loi designado para a praltlca de todo e qualquer ato ne<:Húrio à plena defesa das prerrogativas da Câmara dos
Deputados no Julgamento da Argulr;4o de Descumprimento de PreceHo Funclamental n. 378. conforme documento entrague
á Ilustre Secret4rla do Pleno no dia do julgamento,juntJido novamente nestJI oportunidade.
2

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 24/081200 1. que insutui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira- !CP- Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http:/lwww.stf.jus.brlportal/autenticacao/autenlicarDocumento.asp sob o numero 10461290
24.579 (JVN/13)
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parte tenha conhecimento dos seus fundamentos e desde que o recurso
apresentado tenha pertinência temática com o que restou decidido. Isso se
deu em março/2015, quando do julgamento pelo Plenário desta Corte do AI n.
703.269-MG, relator o Ministro LUIZ FUX, cujo acórdão recebeu a seguinte
ementa, no que interessa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERG~NCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DIVERG~NCIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EXTEMPORANEIDADE. INSTRUMENTALISMO
PROCESSUAL. PRECLUSÃO IMPRÓPRIA PARA PREJUDICAR
A PARTE QUE CONTRIBUI PARA A CELERIDADE
PROCESSUAL. BOA-F~ EXIGIDA DO ESTADO-JUIZ. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.

se

1. A extemporaaeidade não
verifica com a
lnterposlciJo de recurso antes do termo a quo e
conseauentemente m1o
gera
a
ausfncia
de
preenchimento de requisito de admissibilidade da
tempestividade.
2. O principio da instrumentalidade do Direito Processual
reclama a necessidade de interpretar os seus institutos
sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5°,
XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais
(OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo
valorativo no confronto com o formalismo excessivo. In:
Revista de Processo, Slio Paulo: RT. n. 0 137, p. 7-31, 2006;
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do
processo. 14• ed. Slio Paulo: Malheiros, 2009; BEDAQUE,
José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e
Técnica Processual. 3' ed. São Paulo: Malheiros, 2010).

3. As preclusões se destinam a permitir o regular e
célere desenvolvimento do feito, não senclq posstve/
penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o
progresso da marcha processual com o · não
conhecimento do recurso por ela Interposto
antecipadamente, em decorclncia de purismo formal
InJustificado.

4.5.6. (... )".
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 24.10812001 . Qlje Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP·8rasil. O
documento pode ser acessado no endereço ele trOnico http:/twww.stf,jus.br/portallatltenticacao/autenllcarOocumento.asp sob o número 10461290
24.579 (JUN/13)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA

DOS

Sexta-feira 18

DEPUTADOS

Na oportunidade desse julgamento, o ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, em. Presidente, manifestou preocupação quanto aos casos em
que os embargos são apresentados antes da publicação do acórdão e não
guardam relação com a decisão questionada. Salientou S.Exa. que se a parte não
conhece o acórdão, não pode embargar de modo genérico, sem atacar os pontos
especificos. Da sua manifestação, a propósito, colhe-se a seguinte passagem:
"Pois é, ai, a parte não conhece o acórdão, mas entra com
~mbargos de declaração genérico. abstrato, simplesmente

para ganhar tempo ou para impugnar sem atacar os pontos
específicos do acórdão embargado.
E, ai, nós temos entendido sistematicamente, pelo menos,
até o momento, que, se os embargos protocolados antes da
publicação do acórdão embargado ou embargável, nós o
consideramos intempestivo. Essa tem sido a posição".

O Ministro ROBERTO BARROSO, nessa mesma linha, também
ao aderir a esse novo posicionamento, foi expresso ao distinguir as hipóteses em
que a parte apresenta embargos de declaração antes da publicação do acórdão
com nítido espirito emulatório ou procrastinatório daquele que apresenta o
recurso com fundamentos coerentes com o que restou decidido. A Ministra ROSA
WEBER ilustrou a questão, inclusive, apontando os casos em que o advogado
assiste ao julgamento, aos debates, e já tem condições de apresentar o recurso
antes mesmo da própria lavratura formal do acórdão.

É disso que cuida a presente hipótese. Tratou-se de
julgamento relevantlsslmo. público. gravado e transmitido pela TV Justiça,
obieto de várias matérias jomallsticas e entrevistas, já tendo sido, inclusive,
disponibilizado os votos vencedor (Ministro ROBERTO BARROSO) e vencido
(Ministro EDSON FACHIN). Além disso, a ora EMBARGANTE procedeu à
degravação das duas sessões de julgamento (doc. 3), o que lhe possibilitou

Documento assinado digitalnwilte Wiirutll iG fwtP ,,. 2:266·212661 de 24:1681266 I. que h1stitui a hili&~esb otm a de Cl•aves Pôblicas B•asileha - ICP.-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http:/lwww.stf.jus.br/porlal/áLtenticacao/autenlicarDocumento.asp sob o número 10461290
2•. 579 (JUN/13)

4963

4964

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

CÂMARA

DOS

Março de 2016

DEPUTADOS

analisar com ainda mais precisão os fundamentos da decisão e os respectivos
debates.
A própria ata de julgamento é exaustiva quanto ao que restou
decidido, como bem registrou o em. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI em
audiência pública3 com o Presidente da Câmara dos Deputados, ocasião em que
S. Exa. entregou ao Deputado, em mãos, a ata de julgamento e os votos já
disponibilizados.
Não se trata, portanto, de embargos genéricos, meramente
procrastinatórios

e

emulatórios.

Trata-se.

Isso

sim.

de

embargos

relevantissimos, que guardam relação direta com o que restou decidido por
essa Corte, sendo certo, ademais, que os fundamentos adotados para as
questões abordadas nestes embargos de declaração são perfeitamente aferiveis
pela leitura dos votos disponibilizados e dos debates ocorridos.
Ainda sobre a questão da tempestividade, acrescenta-se que
o Superior Tribunal de Justiça, 6rgao judicial máximo para as questões
4

infraconstitucionais, também já alterou seu posicionamento quanto ao tema, por
seu órgão especial, para admitir a interposição de recurso antes da publicação do
acórdão. Esse avanço, ademais, foi adotado pelo novo Código de Processo Civil
(Lei n. 13.105/2015), que passa a vigorar em março deste ano, em seu art. 218, §
4°, segundo o qual será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo
inicial do prazo.

3 Em 2311212015. houve um encontro aberto aos jornalistas entre o Ministro LEWANOOWSKI e o Presidente da camara
dos Deputados. Deputado EDUARDO CUNHA. amplamente divulgado pela Imprensa.
• AgRg/EREsp n. 492.481-MG, Corte Especial. relator para ac6rdlo a Ministra ELIANA CALMON, OJ 2311012006, assim
ementado: PROCESSO CIVIL - RECURSO • TEMPESTIVIDADE - MUDANÇA OE ORIENTAÇÃO NA JURISPRUO~NCIA
DO STJ. 1. A jurlsprudencia desta Corte flrmou-se no sentido de considerar Intempestivo o recurso Interposto antes da
publica~o da declsao no veiculo oflcial. 2, Entenglmeoto aue 6 !!VIsto nesta oportynl d!!de, diante da atyal
s !stem6!!ca !le publicidade das deçlsoa. moopcrttlçts ou co!eg!ac!as, c!IYJJtaadts oor melo elrtrOn!co. 3. AHeraçAo
jurisprudencial que se amolda à modernizsçAo da sistematica da publicaçAo via INTERNET. 4. Agravo regimental provido

Documento assinado digitah••e••te w• tfu••••e MP •t 2.266-~/266 I de 24/06/!001, que htstltol a lrifta-esb otu•a de C li3Y&S PObllcas Brasileira . ICP-Brasll.

documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/aétenlicacao/aulenlicarDocumento.asp sob o numero 10461290
?A ~O /.li IN I\~'
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É importante registrar que a interposição desde logo dos
embargos de declaracio se !ustifica porque a matéria decidida é inédita.
relevantissima do ponto de vista institucional, e acarretou uma guinada na
jurisprudência dessa Corte quanto à intervenção em matéria interna

comoris de outro Poder da República. A decisão proferida tem gerado
inúmeras interpretações divergentes, contraditórias e obscuras, a ponto até
mesmo de impedir o regular funcionamento da Câmara dos Deputados nos
próximos meses.
Nunca na história do Supremo Tribunal Federal se
decidiu por uma intervenção tão profunda no funcionamento interno da
Clmara dos Deputados. restringindo, inclusive, o direito dos parlamentares.

A

decisão

proferida,

na

verdade,

não

tem

gerado

controvérsias apenas em relação ao processo de impeachment que se encontra
em andamento na Câmara dos Deputados e foi a causa para o ajuizamento desta
ação de descumprimento de preceito fundamental, mas também - o que é pior em relação a todo o funcionamento da Casa, especialmente quanto à composição
das suas comissões permanentes e temporárias (que deverá ocorrer em fevereiro
próximo), eleição da Mesa Diretora da Câmara e das próprias comissões,
possibilidade de chapa avulsa em outras eleições, utilização do voto secreto em
outras "eleições". ao próprio conceito de "eleição", entre outras questões.

Por tudo isso, a Câmara dos Deputados suplica a essa
Suprema Corte que receba e decida estes embargos de declaração o quanto
antes, a fim de que todos esses pontos contraditórios, omissos e obscuros sejam
resolvidos imediatamente, independentemente da publicação do acórdão -- já,
insista-se, conhecido por todos.

Documento assinado 0J9Jtãlménte conforme MP n 2.200·212001 de 24/08/2001 , que 1nsU1U1 a intra estrütura de Chaves Publ1cas Braslie1ra -ICP:Srasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http·/Jwww.stf.jus.br/portal/a§tenticacao/autenticarDocumento.asp sob o numero 10461290
4
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Estes embargos, é bom que se diga, não interessam
5

pessoalmente ao atual Presidente da Câmara dos Deputados ou a esta ou
aquela força politíca, como insiste a imprensa em dizer. Cuida-se, sem dúvida
alguma, de questão institucional das mais graves, envolvendo o prestigio e as
prerrogativas de um dos Poderes da República, incluindo a defesa da liberdade
da Câmara dos Deputados em praticar seus atos internos, sem interferência do
Poder Judiciário. Ora, não se pode desconsiderar que as pessoas passam,
mas as instituições ficam!
Superada a questão da tempestividade, destaca-se também
que não há qualquer intenção de rediscutir, por si só, a matéria decidida por essa
Corte. Na verdade, na perspectiva da Câmara dos Deputados a decisão proferida
incorre em graves vlcios (omissão, contradição e obscuridade), além de ter
partido de premissas absolutamente equivocadas, sabido que os embargos
declaratórios também constituem o meio apto para a correção de premissa
inexata na qual se tenha baseado a decisão recorrida, como entende a Suprema
Corte, de que são exemplos os seguintes julgados:
"Embargos declaratórios: admissibilidade e efeitos. Os
embargos declaratórios são admlsslvels para a
correção de pcemlssa equivocada de que haja partido a
atribuindo-se-lhes
efeito
decisão
embargada,
modificativo quando tal premissa seja influente no
resultado do julgamento." (RE 197.169/SP, Relator Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de

31/10/1997).
"Recurso extraordinário. Embargos de Declaração. 2. Efeito
infringente ou modificativo do julgado. 3. Premissa
equlyocada capaz de alterar o julgado (EDRE n°
197.169/SP, 1• Turma, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, O.J.
de 9. 9 .1997). 4. Distinção entre "obiter dictum e ratio
• Nao é demais lembrar que o Presidente da Cêmara dos Deputados tem como competência regimental e de zelar pelo
preatlglo e decoro de Clmant, ~m c:omo pela dignidade e respeito lls prwrogetJvas c:onstltuclonals de seus
membros, em todo o temtórlo nac:/one/, atllm de cumprir • fazer cumprir o Regimento (artigo 17, VI, g e p do
Regimento Interno da Cêmara dos Deputados).

OoC\Jmento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 24/0812001, q'l? institui a lnfra·estrutura de Chaves Públicas Brasileira . ICP·Brasil. O
d<>cumento pode ser acessado no endereço eletrOnico htlp:/lwww.stf.)us.br/portaVaulenticacao/aulenticarDocumento.asp sob o número 10<161290
24.579(JUN/13)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA

DOS

Sexta-feira 18

DEPUTADOS

decidendi" 5. Prevalência da lei federal superveniente. que
altera o padrão monetário e fixa nova polftica salarial, em
face de cláusula de acordo coletivo fixada sobre a matéria.
6. Embargos de declaração interpostos por SINPER
acolhidos. 7. Embargos de declaração interpostos por
SINDIQUIMICA rejeitados. (RE 194662 ED/BA, Relator Min.

GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 21/03/2003).
A propósito, é bastante lúcido o voto lavrado pelo em. Min.
GILMAR MENDES nesse último caso, de cujo acórdão extrai-se o seguinte trecho,
a dispensar maiores acréscimos:

•o objetivo desse recurso é o aperlelcosmento do
pronunciamento Judicial. seja para esclarecê-lo ou para
completá-lo. com a eliminação de contradiçiJo, obscuridade
ou omissão. No entanto, por vezes, visa reformar ou
invalidar a decisiJo, pela ocorrênc;a de manjfesto
equivoco. Nessa hipótese é que se tem admitido o efeito
infringente ou modificativo do julgado, por não haver, no
sistema legal, previsão de outro recurso para a correcão
de eventual erro cometido. A única ressalva que fazem a
doutrina e a jurisprudência, em tais casos, é quanto á
observãncia do contraditório."
O Ministro MARCO AURÉLIO, com a sua habitual precisão,
sempre defendeu que os embargos de declaração não consubstanciam critica
pura e simples ao ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento, devendo
o órgão apreciâ-los com esplrito de compreensão, por consubstanciarem
verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal, havendo,
inclusive, a possibilidade de extrapolação do âmbito normal da eficácia dos
embargos quando, utilizados para sanar omissões, contradições, obscuridades ou
equlvocos manifestos, implicando em modificação do que restou decidido no
julgamento embargado6 .

• P"!cedentes: AI (Ag·Edd) 163.047. relator MINISTRO MARCO AURéLIO; RE (Edcl) 207.928. relator Ministro
SEPULVEOA PERTENCE. Doutrina; •Nada Impede, pois, que a petiçio de embargos Inclua pedido de feição 'Infringente'mas o pedido primário do embargante hé de ser, obrigatoriamente, o de remoç4o de algum dos defei1os tratados 110 citado
artigo; s6 corno Imperativa dec~ncla lógica dessa c::orreçAo poderA sobrevir o provimento do pedido secundarto de
modlf.caçAo· (FABRICIO, Adroaldo Furtado. Embatpos de C1ec/araç/lo: importllncia e necessidade d6 sua rasbüiteçllo in

Documento assinado digitalliibl 1le COiifol me h1P 1•' 2.299-212661 de 2~16612961. que li iStllaf a lu ha-esb 0101a de et 1aves I'Obllcas el&slleha - IGI'-erasll. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http:/lwww.stf.íus.brlportalfailtenticacao/aulenticarOocumento.asp sob o número 10461290
?,tt;7QI,IltN/1:\l
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A par da relevância da questão decidida, impende relembrar
que se trata de acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
contra o qual não cabe mais nenhum outro recurso além dos declaratórios, que,
em regra, não possuem natureza infringente. Também por esta razão, portanto, a
sua análise merece maior atenção.
Nessa linha de raciocinio, como decidido por este Plenário
quando do julgamento dos embargos de declaração opostos na AP 516-0F,
relator o Ministro AYRES BRITO, "os efeitos infringentes ou modificativos dos
embargos nlio encontram disposição expressa legal, mercê de os tribunais
procederam à infringência com fundamento em excertos doutrinários e
jurisprudenciais. Assim, contudo, não oco"e no âmbito do Supremo Tribunal
Federal. dado que o Regimento Interno desta Corte, editado em face da
autorização constitucional então vigente (Constituição Federal de 1967),
expressamente dispõe no artigo 338 que, 'se os embargos forem recebidos, a
nova decisão se limitará a corrigir a inexatidão, ou a sanar a obscuridade, dúvida,
omissão ou contradição, salvo se algum outro aspecto da causa tiver de ser
apreciado como consequência necessária'. Admite-se, por conseguinte, a
interposição de declaratórios contra julgados desta Corte em face da disposição
contida na legislação especial que rege os processos e os procedimentos no
âmbito do Supremo, mormente no que respeita ao caráter integrativo. e, a
fortiori, também embaraos com efeitos modificativos. o que significa não ser
posslvel tomar como definitiva a decisão proferida pelo Plenário do Supremo, se o
acórdão não transitou em julgado".
Por tudo isso, requer

a Câmara dos Deputados o

conhecimento de seus embargos de declaração, impondo-se o seu julgamento
imediatamente, mesmo antes da publicacão do acórdão, com a análise
Meios de Impugnação ao julgado clvel: estudos em homenegem a José Carlos Barbosa Moreira. FABRICIO, Adroaldo
Furtado (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 60).

Documento assinado dtyltaht •e•Jte co•tfOi t• •e MP as 2.200::21200 1 de 241061200 1. qoa lnsCltol a lnfta:esuotora de cnaves POOileas srasue,ra . ICP~Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.lus.br/portalla8tenlicacao/autenticar0ocomento.asp sob o numero 10461290
.,.. lí'70 ( 111N./1'\
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cuidadosa dos temas aqui expostos, afastando os vícios apontados, além de
corrigir as premissas equivocadas que fundamentaram a decisão, especialmente
(a) quanto à impossibilidade de haver chapa avulsa na composição da comissão
do impeachment, por ser - segundo a decisão embargada - da responsabilidade
dos respectivos lideres partidários a indicação de seus membros; (b) quanto à
obrigatoriedade de a "eleição" (na verdade, nos termos do que restou decidido por
esta Suprema Corte, uma mera "confirmaçãon pelo Plenário da Câmara dos
Deputados dos parlamentares indicados pelas respectivas lideranças partidárias)
ser por voto aberto, e, finalmente, (c) quanto ao real papel do Senado Federal
quando do recebimento da "decisão" tomada pela Câmara dos Deputados
autorizando a abertura do processo de impeachment.
Caso, no entanto, não se entenda possível o julgamento
desde logo deste recurso ou mesmo que sua interposição tenha sido prematura, a
Câmara dos Deputados ressalva seu direito de reiterar/ratificar os seus termos,
após a respectiva publicação do acórdão, evitando-se, assim, eventuais
alegações de intempestividade e de preclusão.

CHAPA AYULSA
CQNTRADICÃO e PREMISSA EQUIVOCADA

No ponto, o voto vencedor do em. Ministro ROBERTO
BARROSO considerou que a expressão "eleita" prevista no art. 19 da Lei n.
1.079/50 significaria "escolhida", de maneira que a formação da comissllo de
impeachment seguiria, por completo, o regramento padrlio do RI/CO. Por essa

razão, entendeu aplicáveis à Comissão de impeachment os dispositivos gerais do
RI/CO que tratam da composição de outras comissões da Casa, os quais
delegam ao respectivo llder partidário a indicação de seus membros (arts. 10, VI,

Documento assinadO OIQilálffiéhté eonrorma MP n 2.2QQ..2/2001 de 24/0812001 , que enshtUI a lnlra·estiUtura de Chaves Publicas Bras1fe1ra. !CP-Brasil. O
documenlo pode ser acessado no endereço elettõnico hltp:/lwww.stf.jus.br/portalla@tenticacao/autenlicarDocumento.asp sob o nümero 10461290
24.579 (JUN/13)
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26, 28 e 33: §1°). Sob -outra vertente, argumentou S.Exa. que como a

r

.

representação proporcional é do partido ou c[o bloco parlamentar, os nomes do
partido não podem ser escolhidos heterqnomamente, de fora para dentro, em
. violação à autonomia partidária, salvo quanto à escolha da Mesa das Casas
Legislativas, cuja exceção foi expressamente consignada pela Constituição (art.
57, §4°). Mais adiante, ,por adotar como linha mestra em todo o seu voto o
principio da segurança juridica, tendo qomo paradigma o rito aplicado no caso
Collor, entendeu que os nomes indicados pelos lideres deveriam ser ratificados
pelo Plenário como ocorrera naquela ocasião. Em suma, ao dar interpretação
sistemática ao art. 19 da Lei n. 1.079/50 com o RIICD, afastou a possibilidade
de candidaturas avulsas para a formacão da Comissão Especial, limitando a
I

atuação do Plenário da Câmara, tal como no caso Collor, a confirmar ou não

as indicaç6es feitas pelos lideres dos partidos ou blocos.
Com todo o respeito, _os fundamentos adotados para decidir
7

essa questão da chapa avulsa são contraditórios

e ainda partem de uma

premissa absolutamente equivocàda8 , acarretando dificuldades intransponíveis
para o regular curso do processo de imp,_eachment, sem contar que representou como dito - uma preocupante e inédita guinada na jlifisprudência dessa Corte
quanto à (im)possibilidade de haver intervenção do Poder Judiciário em assuntos
9

internos de outro Pode_r da República

.

contntd/çlo hfl d& ser enlnt anuncledos dO scórdSo, mesmo se o enunciado é d& fundamento e outro é de conclusAo.
a ementa e o BCórdSo, ou en~ o que vfloriosemente se decidlnt na voteçao e o teor do BCórdAo. di$COtTJ6ncis
cuje ~xlsMnc/11 se pod& prover com os votos vtHICtldores, ou 1111la, ou outros dados." (Pontes de Miranda, In Comentários
110 Código de Processo Civil, Tomo VIl. 3' ed~o. Forense, 1999, pêg. 322). Ou seja, a contradlçlo verlflca·se quando, no
contexto do decisum, estão contldas proposlçOes lnconcíllévels entre sí, dificultando-lhe a lnterpretaçlo e a compreensAo.
Vate dizer, a contradlçao que rende ensejo à oposlçAo de ambargM de dtÇiaraçlo 6 aquela Interna ao Julgado, como
no caso.
• Como ~istrado no capHulo anterior, •os embSf!}Os d9cl/lf'lltórios s§a lldmlsslvllls para 11 CO!ll!C4o de premi~SII
f!Q!!tfocl!dl! da que hajll partido 11 decislo embarglld&, lltribuindo-5(1·/hes efeito modlflcetfvo quando tal premissa seja
influente no rosunsdo do jutgemento• (~E 197.169/SP, Relator Mln. SEPÚLVEDA PERTENCE. Primeira Turma. DJ de
•
•
31/1ot199n.
' Vale lembrar a clássica frase de Rui Barbosa: A pior cllttdura i do Pod!r Judiei-do. ConiTJ til, nlo hA « qurm

1 •A

ou entre

+

!H!!!!!Il·
Documento assinado digilai<R&Rkl G9Afe'"'e ' 4P • • 2.209 212991 ee 24l98/i!891. que illstilul a Iuh a esh o tu; a de Chaves f'óbllcas 8 ;asil\ili a • ICP-!Irasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrOnioo http://www.slf.)us.br/portaVaQ~nticacao/autentícarOocumenlo.asp sob o número 10461290
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A primeira contradição está no fato de que o voto vencedor
r

.

considerou constitucional o art. 3810 da Lei n.l 1.079/50 e, portanto, aplicável o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (e do Senado Federal) ao processo
de impeachment para as questões interna corporis do Poder Legislativo, mas,
mesmo assim , deixou de aplicar os dispositivos regimentais que tratam
justamente de "comiss~o eleita", optando, equivocadamente, por aplicar
analoglcamente dispositivos gerais e ge~éricos , que dizem respeito a comissões

especificas,. distintas completamente da Comissão Especial do impeachment,
cu!os membros não são eleitos e sim indicados. e, por Isso, nio possuem
"mandato" e podem ser subsütuidos a qualquer tempo.
t

Como sabido, a analogia consiste em um ._.método de
interpretação jurfdica que é utilizado quando, diante da ausência de previsão
especifica em lei, se aplica uma disposição legal que regula casos idênticos,
semelhantes, ao da controvérsia. No caso, a analogia foi aplicada em
hipóteses

absolutamente

distintas.

mesmo

havendo

sltuacão

mais

assemelhada no RUCD em relacio à composicão da Comissão Especial do
impeachment.

Explica-se.
O artigo 22 do RIICD dispõe que as comissões da Câmara
são

permanentes~ 1

e temporárias12• As

comissões

permanentes estão

•l8. No processo e julgamento do Presidente da RepOblic;a e dos MiniStros de Estado, $erlio subsldl•rlos desta lei,
naquilo em que lhes forem apldvels, assírn os reginentos intamos da Clmara dos Deputados e do Senado Federal. como
o Código de Processo Penal.
•
" Art. 22. As ComissOea camara eAo: I - Pennanentea, as de car6ter té<:nlco·leglslativo ou espeçial~ado integrantes da
estrutura lnst~ucional da Case, copartlc!pes e agentes do processo legiferante, qi>e têm por finalidade apreciar os assuntos
ou proposlçOes submetidos ao sou exame a aobre elea deliberar, auim como exercer o acompanhamento dos planos e
programa• governamentais e a fisc:alizaçlo orçamentária da Unillo, no llmbko dos respectivos campos tem~cos e éreas
de atuaçAo.
" Art. 22. As Comissões da Cê11111ra sAo: 11 - Tempon!rias, as c:riadas para ap!llciar determinado assunto. que se
extinguem ao término da legislatura, ou antes dele, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado o prazo de
duraçêo.

10 Art.

Oocumento assinada ~~~ilaiM&Ata aaRie...,ei1P R'~ :!QQ 2':!QQ1 Ele 21'QAJ:!QQ1 . 11•a iA&IIIwi aiAife eslr•l•"' Ele bRil' as PlliiWsas 8F8eilei•a lbP Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrOnico http:/lwww.stf.jus.bt/portal/lll.ltenticeceo/autenticarDocumento.asp sob o número 10461290
' "Ut"J'I'\ /II II•II'f')\
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relacionadas no art. 32
,. do RIICD. As comissões temporárias, por sua vez,

segundo o art. 33 do RIICD, são as especiajs, de inquérito e externas, assim
definidas pelos artigos 34, 35 e 38 do RI/CO, respectivamente:
"Art. 34. As Comissões Especiais serão
constitufdas para dar parecer sobre: I - proposta de
emenda à Constituicl o e proieto de códi go. casos em
que sua organização e funcionamento obedecerão às
normas fixadas· nos Capitulas I e 111, respectivamente, do
Titulo VI; 11 - proposlcões que versarem matéria de
competência de mais de três Comissões que devam
pronunciar-se quanto ao mérito. por iniciativa do
Presidente da Câmara, ou a requerimento de Líder ou de
Presidente de Comissão interessada".
"Art. 35. A Cãmara dos Deputados, a'..requerimento
de U!Jl terço de seus membros, Instituirá Comissão
Parlámentar de Inquérito para apuracão de fato
determinado e por Q@ZO ceft9, a qual terá poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de
outros previstos em lei e neste Regimento".
•Art. 38. As Comissões Externas poderão ser
instltuldas pelo Presidente da Cj mara de offcio ou a
requerimento de qualquer Deputado, para cumprir
. mlsslo temporária autorizada. sujeitas à deliberação do
Plenário quando importarem ônus para a Casa•.

Em nenhuma delas, permanentes ou temporários, enquadra. se a Comissão do impeachment, que, como se verá mais adiante, possui
regramento próprio.

" ComissAo de Ag~cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Comlsslo de lntegra~o Nacional.
Desenvolvimento Regional e da AmuCnla, Comisslo de Ciência e Tecnologia, Comunlcaçêo e Jnrormatica , ComissAo ·de
Constltuiçlo e Justiça e de Cidadania, ComissAo de Defesa do Consumidor, Comlssllo de Dasenvolvlmento EconCmlco,
Indústria e Comércio, Comlsslo de Desenvolvimento Urbano. ComissAo de Direitos Humanos e Minorieis, Comlssslo de
EducaçAo, Comi99Ao de Finanças e TributaçAo. Cornlsslo de Ftscatlzaçto Financeira e Controle, ComlssAo de Leglslaçêo
Participativa, Comlssllo de Melo Ambiente e Oesenvolvlmento Sustentével, Comlss4o de Minas, e Energia, Comisslo de
Rela~o Elcteriores e de Defesa Nacional, Comlsslo de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Comissão de
Seguridade Social e Famllla, Com~o da Trabalho, de Admlnlstraçto e Serviço Público, ComlssAo de Turismo, ComisaAo
de Viaçlo e Transportes, ComlssAo de Cultura, Comlsslo do Esporte, ComissAo de Defesa dos Dlrettos das Pessoas com
Deficiência.

Documento assinado lliliilai!Ol&Ria eeAklrMa 'IP •• :! :lQQ :!.QQ91 !le 24/9~991. ~ue iustitui e ldh& esbutu•e de 6ha1es Públicas B•asilaila - ICP· Brasll. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico hHp:/twww.slf.jus.br/portaVdQienticacao/autenlicarOocumento.asp sob o número 10461290
-,., c-"r ft I lt U\..114'\\
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É oportuno o regjstro de que o só fato de a Comissão
(

.

Especial do impeachment ser. "temporária" do ponto de vista do prazo de
seu funcionamento. não implica dizer. por óbvio, que se trata de uma
comissão temporária na perspectiva do RIICD e 'que. por isso. deveriam ser
aplicadas as regras referentes a essas comissões.
As comissões assim. chamadas de temporárias pelo RI/CO,
como visto,. são apenas aquelas expressamente previstas no art. 33 do RI/CO em
rol taxativo, especiais (para dar parecer sobre proposta de emenda à
Constituição e projeto de código, assim como sobre proposições que versarem
matéria de competência de mais de três Comissões). de inquérito (investigação
parlamentar) e as externas (cumprir missão temporária), cujos ·.. objetivos e
finalidades, sem dúvida, não guardam qualquer relação, sequer min imame~te,
com a Comissão Especial do impeachment.
A equiparação dessas comissões, insista-se, apenas porque
são "temporárias• do ponto de vista do tempo de seu funcionamento não tê.m o
menor sentido. muito menos amparo .Jurídico, uma vez indiscutível que M
comissões temporárias previstas 1 no RIICD (art. 33) não são apenas
exemplificativas. mas taxativas.
A Comissão do impeachment encontra-se disciplinada no
Regimento da CAmara dos Deputados no capitulo destinado a "matérias
sujeitas a disposições especiais"·e tem regra expressa, prevista no art. 218,
§

2'!14 , RIICD. dispondo de que se trata de "comissão ELEiTA". Portanto,

desde logo, pode-se dizer que à Comissão do impeachment não devem ser

" Recebida a denúncia pelo Presidente . verificada a existência dos requlsftoa de que t rata o parégrafo anterior, seré lida no
el(l)ediente da sesslo seguinte e despachada a ComlssAo Especial !l!ül. da quat partJclpem, obseN ada a respectiva
proporçOo, representantes de tooos os Partldos.

Documento assinado dogualmenle conforme MP n' 2.200-2/2001 de 2410812001. q.l'~ institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil.
documento pode ser acessado no endereço eletrOnico http://www.stf.jus.br/portalldulentJcacao/autentJcarOocumento.asp sob o número 10461290
24.579 (JUN/13)
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aplicar essas regras gerais das comissões, ai incluida a regra de composição por
i

.

indicaçao do líder partidário.
Devem ser aplicados. portanto. aí sim por uma correta
analogia. os dispositivos regimentais que disciplinam as "eleições" nesses
casos de "comissão eleita" -- que são os artigos 7°. I e 8° do RIICD,
referentes à eleição da Mesa Diretora, ql!e nada mais é do que uma comissão da
Casa, também eleita, como previsto no art. 14 do RI/CO, a saber:
Art. 14. A" Mesa, na qualidade de Comissão
Diretora. incumbe a direção dos trabalhos legislativos.e dos
serviços administrativos da Câmara.

.

Tais dispositivos que disciplinam as eleições na casa
autorizam expressamente a disputa e a existência de chapa avulsa, da mesma
forma como deve ocorrer com a composição da Comissão Especial do
impeachment, cujos membros, assim como da Comissão Diretora da Casa, são

eleitos. A propósito, dispOem tais dispositivos regimentais:
"Art. 7"A eleiçiio dos membros da Mesa far-se-á em
votaçã~ pof escrutfnio secretp·. e pelo sistema eletrônico,
exigido maioria absoluta de votos, em primeiro escrutlnio,
presente a maioria absoluta dos Deputados, observadas as
seguintes exigências e formalidades:
I - registro, perante a Mesa, individualmente ou
por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas
bancadas dos Partidos ou Blocos Parlamentares".
"Art. tfJ. Na composição da Mesa.será assegurada,
tanto quanto possível, a representação proporcional dos
Partidos ou Blocos Parlamentares que participem da
Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos
cargos que, de acordo com o mesmo principio, lhes caiba
prover, sem pre!ulzo das· candidaturas avulsas oriundas
das mesmas bancactas. observadas as seguintes regras

(.. .)".

Documento assinado dlgita•meRto eo•fo,.,o UP R' ~ :100 :l/:!001 lia :!~'9812991 , ~~e il\slit~i a h oh e M liblwa de 81ieoes Publicas B•aslleha - lel'. !;asil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrOnico http:/twww.stf.jus.br/portallaGIIlnlicacao/autenllcarDocumento.asp sob o número 10461290
.... o;.,f'l.llllloll.. o:ll\
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Como sao "eleitos", seus membros possuem "mandato" e
r

.

não podem, assim, . ser substituidos, diferenJemente do que ocorrem com os
membros das comissões gerais (pennanef')tes e temporárias) da Câmara, que são
nomeados por ato do Presidente, nio eleitos, após designação dos respectivos
líderes partidários, e podem ser substituldos a qualquer tempo mediante
simples ofício direcionado à Presidência da Câmara dos Deputados - à
i

exceção do Presidente e Vice-Presid~ntes (Mesa Diretora) de todas essas
comissões; que também são "eleitos", por voto secreto, admitida a candidatura
avulsa, e não podem ser substituldosH•.
Veja-se o proplema criad~: como a maioria dessa ·corte
entendeu que a composição dessa Comissão Especial se dará por indicação dos
respectivos lideres, diante da-· aplicação das regras referentes às comissões
gerais, serão também aplicáveis. por decorrência lógica. os mesmos
dispositivos regimentais que autorizam a substituicão. a qualquer tempo,
dos parlamentares Indicados por simples vontade da liderança partidária o que é manifestamente contrário à importância da Comissão Especial de
impeachment. que nio pode conviver com .substituições e manipulações

"--"'

partidárias.
Ou, em mais uma interpretação equivocada e sem qualquer
respaldo jurldico, os membros da Comissão Especial, mesmo não eleitos, terão
mandato e assim hão poderao ser substituidos.
Essas questões certamente irão à discussão durante o
desenrolar do processo de impeachment e decorrem diretamente do que restou
decidido por essa Corte, que, portanto, deve ser resolvida desde logo,
" Art. 188. A votaçao por es<:l\ltfl1io secreto far·s&-1\ pelo sistema eletr6nlco, nos teomoa do artigo precedente, apurando-se
apenas os nomes dos votantes a o resultado flnal, no seguinte• casos: ( ... ) 111 - para elelçlo do Presidente e demais
membros da Mesa Diretora, dO P!!aldtntt t Vlct.Prnlclontu dt Com!p!!n Ptananentu e Temportrtp (...)

Documento assinado tligilel..,eAte e<~••le""'e MP ,,• í!.281H/2ee 1 de 24>'8Mee 1. que u tsHiaf a liiha·eSDaro•a de CnaVés PObllel!s erasllélla • !CP·Brasl! o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.slf.jus.br/portaVaG&nticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 10461290
·
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especialmente · diante do quadro atual de instabilidade política, com mudanças
f

.

repentinas nas respectivas lideranças partidári~s .
Sob outra vertente, é importante frisar em todos os outros
casos previstos no RI/CO ou em Decretos-Legi~lativos que fazem referência ao
termo "eleição", sempre ~á a possibilidade de "disputa" (candidatura avulsa), de
que são exemplos, apenas, as escol~as do representante da Câmara dos
Deputados para integrar o CNMP/CNJ, de Ministro do TCU (Decreto-Legislativo n.
6/93) , da Comissão Representativa (art. 224, RI/CD), dos cidadãos que integram
o Conselho da República (art. 225, RI/CO), para a escolha de Presidente e VicePresidentes das comissões gerais (art. 39, RI/CD), pará a escolha de Presiélente
e Relator da Comissão Especial do impeachment (art. 20 da Lei n. 1·:079/50). Em
todas essas hipóteses, justamente por se tratar de ''eleição", há a possibilidade

de alternativa na escolha (ou sela. chapa ou candidatura avulsa). e não
simplesmente uma mera indicacio dos respectivos lfderes.
As últimas eleições ocorridas na Câmara dos Deput~dos
estão resumidas no documento anexo (doc. 4) e retratam com exatidão que em
todas as eleições da Casa há a possibilidade de candi~a.tura avulsa. Quândo não·
houve outro candidato, a votação é apenas sim/não. Mas em todos esses casos
houve e sempre há a possibilidade de candidaturas avulsas.
• Se, no entanto, a partir de agora entender-se que "eleição"
não se cuida de "eleiçao• propriamente dita, mas sim de "indicação", todas as
refefências à "eleição" no RI/CD e nos Decretos-Legislativo·s poderão ser
interpretadas como simples "indicação", o que pode inviabilizar totalmente os
18

casos previstos de "eleição". O próprio tenno "elegér'' previsto no art. 20

da

•• Art. 20. A comisslo a que aJude o artlg'o ante~or se reunirâ dentro de 48 horas e, depol$ de tJtal[ seu Presidente e
relator, emalrâ parecer, derrtro do prazo de dez dias, $6bre se a denúl'lcia deve ser ou nlo julgada objeto de deliberaçto.
Dentro deMe perlodo podenl a c:omlssêo proceder às dlllgencJu que julgar necessértas ao esclarecimento da denúncia

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 24108/ 2001 , Q'i~ institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasll. o
documento pode ser acessado no endereço eletrônico hftp://www.stf.jus.brlportal/aul'enticacao/autenticarDO<;umento.asp sob o número 10461290
2A.579 (JUN/13)
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Lei n. 1.079/50. que diz respeito à eleicão do Presidente e Relator da
r
.
Comissão Especial do impeachment. pod~rá ser considerado como mera
indicacão e. diante da aplicação do regramento geral das comissões. como
entendeu o voto do Ministro BARROSO. será do ·presidente da Câmara essa
prerrogativa. Mais um motivo para considerar rel!'lvantes estes embargos.
O RI/CO como um todo é tão cuidadoso com a expressão
"eleita'' que· quando se refere aos lideres partidários usa a expressão "escolha"

17
,

e não "eleiçao", justamente porque para a "escolha" do líder não há
obrigatoriedade de "eleição", cabendo a cada partido decidir internamente a
melhor forma de indicação, devendo, apenas, apresentár à Mesa da Câmara um
documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes de bancada. O Partido
pode optar por fazer um sorteiÕ. eleiçao interna, rodlzio, ou qualquer outra forma
que determine a indicação do seu llder. Para a Mesa da Câmara, prevalece o
documento apresentado pelo partido, independentemente da forma pela qual
houve essa "escolha".
Hou\'e induvidosamente uma verdadeira confusão entre
membros eleitos e indicados. ~as• comissões gera_is., os seus mem-bros são
indicados, enquanto o Presidente e os Vice-Presidentes são eleitos, com a
possibilidade de candidatura avulsa, e, portanto, não podem ser substituldos, já
que possuem "mandato". Já na Comissão Especial do impeachment, seja quanto
aos seus integrantes seja quanto a sua mesa diretora e relatoria (art. 20 da Lei n.
1.079/50), a forma de escolha é nécessariamente por eleição, admitida a disputa
e vf3(lada a substituição dos seus membros por simples vontade da liderança
partidária.

11

Art. 9". Os Deputados silo agrupados por reprG$6ntaç6~t~ p~rtid~rias ou de Blocos Parlamentares, cabendo-lhes

~o Lide r quando a rapresentaçAo for Igual ou superior a um .c entésimo da composição da Câmara.

Documento assinado digitalmente conforme MP n• ~.200·2/2001 de 24/06/2001 , qup,lnstitui a Infra-estrutura de Chaves Publlcas Brasileira - ICP-8rasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrõmco http://www.slf.jus.br/portaVautenticacao/autenticarOooumenlo asp sob 0 numero 10461290
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Como já dito, não se pode equiparar a Comissão Especial do

,.

impeachment com qualquer outra comissão dé1 Câmara dos Deputados. Trata-se

de comissão especifica, rara, relevantisslma do ponto de vista institucional,
11

que, assim como a Mesa Diretora, tem como papel primário ou centra/

a

representação da própria instltuicão parlamentar, enio de um ou outro lider
partidário.
Com efeito, a Comissão Especial do impeachment deve
retratar o sentimento geral de toda a Câmara dos Deputados. inclusive das
minorias. e não de um ou outro lider partidário. É por isso que não se pode
permitir que a composição dessa comissão de tamanha importância - seja
I

exclusiva dos lideres partidários.
Como registrou o Ministro DIAS TOFFOLI quando dos debates
sobre a questão, é muita grave a vedação da questão da candidatura avulsa, já
que 26 lideres vão definir o que é essa Comissão, e não os 513, porque os 513
vão votar em algo que já está apresentado

19

.

É pertinente, portanto, que h'\'ia a

interferência das minorias na escolha da composição da chapa como um todo,
inclusive aprovando ou não os parlamentares dos .putros partidos- pollticos
(heteronomamente, como consignou o Min. BARROSO).

O importante é que haja respeito à representa~iva partidária
na composição dà Comissão Especial, como determinado· de uma forma geral
pelo art. 58,§ 1°20 da Constituição 'Federal, e também, mais especificamente, nos
artigos 19 da Lei n. 1.079/50 e 218, §2°, RICO. E a· chapa .avulsa assegura a

Mln~tro

~sa

" ExpressOes utilizadas pelo
ROBERTO BARROSO para fazer distinçlo entre a
Diretora e as comJssOes da
Casa e. assim. considerar que para a Mesa Diretora pode haver ele içAo e para a Comissllo Especial do lmpeachmenl mera
indieaçAo dos lideres (nota 20 da seu voto).
" Conforme degravaçAo juntada a esse recurso.
,. Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terAo comiss6es permanentes e temporér1as, const~uidas na forma e com
as alribuiçOes previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar aua Cliaçto. §1° Na const~uiçto das Mesas e de
cada Comissao. é assegurada, tanto quanto posslvel. a representaçto proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa.

Documento assinado gigilaiM&Rie eeAfefme 11P A• 2.299 :!12891 de 2t/99/iBB1, que h•stitui a h•fia"bsbutma de e11aves I"Obllcas Bras!leha - ICP-Brasil. o
dOcumento pode ser acessado no endereço eletrOnlco hUp:flwww.stf.jus.brlportal/adltnticacao/autenticarOocumento.asp sob o numero 10461290
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proporcionalidade partidária,.por ser obrigatoriamente composta com membros de
r

.

todos os partidos no exato número previament~ definido, observadas as regras de
proporcionalidade.
A solucão dada pelo voto vencedor é inusitada. O próprio
Ministro BARROSO em s~u voto (nota 15) já antevê o problema de existir apenas
uma chapa, tendo em vista que essa qhapa pode ser recusada pelo Plenário.
Nesse caso, como registrado pelo próprio Ministro, há o risco de sucessivas
deliberações do Plenário denegatórias das Indicações feitas pelos lideres,
inviabilizando a formaç.ã o da Comissão.

,
Com a chapa ayulsa. por sua vez. esse problema não
existirá, já que será eleita oU uma ou outra. A chapa com maior número. de
votos, ainda que seja apenas um. será considerada eleita.
O Ministro GILMAR MENDES, quando da sua manifestação
oral, assentou essa preocupação quanto à eventual rejeição dos nomes indi~dos
pelos lideres partidários, nos seguintes ~ermos, conforme degravação oficiosa dos
debates realizados:
"AI nós estamos dizendo que é uma eleíçao. Mas
que eleiçlJo secreta - as palavras têm algum significado e
alguma força - . se a chapa já está definida e pode
ocorrer o Impasse que se colocou aqui? "Ah, se eles

não conseguem o número de sufrágio, entjo, estarlio
não eleitOs, e não se forma a Comissão".
Que contribuição nós estamos dando, inclusive, para
a força normativa do texto constituc~onal? •Ah, mas está no
Regimento. • Se é assim, certamente a Câmara vai mudar o
Regimento, porque obviamente não estamos fazendo uma
intervenção em algo que é o cor do sistema de autonomia
do Parlamento e que vitaliza a democracia, porque permite
que eventualmente se escape do modelo oligárquico que se
forma nos partidos políticos, em todos os partidos polfticos.
Documento assinado digitalmente oonfoiioe MP ;/ 2 ..200:27200 I de 24J08i200 i . que IHSUtol ã ihffã-estrotora oe Chaves Pubircas Brastleira . !CP-Brasil.
documento pode ser acessado no endereço eletrOnico http://www.stf.jus.br/portallaüi.nticacao/autentlcarOocumento.asp sob o núme~ 10461290
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Em instigante artigo21 sobre a questão, o Ministro NELSON
JOBIM, com larga experiência legislativa, expõe suas preocupações quanto aos
efeitos práticos do entendimento tomado pela maioria desta Corte em relação ao
tema em debate, nos seguintes termos, que bem exemplificam as incongruências
da decisão:

"(...) 1) Quanto à Comisslio, o STF decidiu que não
cabia candidaturas avulsas, pois os membros seriam
aqueles indicados pelo Lideres partidários, obedecida a
proporcionalidade das bancadas, pois a expressão eleita
significaria escolhida pelo Lideres.
Pergunta-se:
a) a exigência da CF de respeito a proporcionalidade
partidária na composição da Comissão impõe que a
nominada de seus membros seja sempre aquela indicada
pelos lideres dos partidos?
bJ ele/cão não é uma das formas de escolha.
como o é a lndicacão de um nome constante de uma
lista trfplice?
c} pode-se impedir. com recurso à slnonlmia do
voto do Mio. Ba"oso. que a uco/ha nlio sela procedida
pela forma prevista nas regras, ou se/a, a eleiciío7
dJ se não pode haver outra nominata, respeitada
a proporcionalidade (única exlglncia da CFJ. qual a
finalidade de uma votacão sem alternativas de
escolhas?
e) se o plenário não Mrovar a nomlnata Indicada
pelos Uderes, como cteve ser solucionado o Impasse?
( )".

...

Outro problema: se tem aplicação à Comissão Especial do
impeachment as regras gerais das comissões da Casa, caso os lideres partidários

não indiquem os membros dos respectivos blocos parlamentares ou se o Plenário
não aprove (recuse, não ratifique) tal indicação, poder-se-á entender aplicáveis o

"'2016. Como sen~?". Jomol Zero Hora, edlçllo de 07/0112016.

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212{)01 de 24/0812f:RJ1 . que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletr6nloo http:llwww.stf.jus.br/poi1aVautenticacao/autentícarDocumento.asp sob o número 10461290
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§ 1o2 do art. 33, o art. 17, 111, a) 23, o art. 28. §1o24 e o art. 45, § 3o2 5 todos do
RIICD que autorizam o Presidente da Casa fazer tal designação26•

Há mais: quando o bloco parlamentar ou o partido for
composto por apenas um parlamentar, e esse nome não for aprovado pelo
Plenário, não se sabe qual a solução a ser tomada; não se sabe também como se
dará a indicação daqueles partidos cuja composição não alcance o número
mlnimo necessário para constituirem lideranças27 ; há dúvida também se a
ratificação pelo Plenário se dará de uma só vez, por votação única, incluindo
todos os blocos, ou individualmente, bloco a bloco; os nomes indicados pelas
lideranças poderão ser aceitos pelo Plenário individualmente, parcialmente
(votações em blocos) ou apenas totalmente (votação única, de todos os
membros).

Tudo isso, insista-se, decorre da indevida interferência
dessa Corte em assuntos internos do parlamento e da contraditória analogia
aplicada peJo voto do em. Ministro ROBERTO BARROSO.
De mais a mais, se os próprios lideres partidários não
conseguirem resolver os problemas internos dos respectivos partidos com a
indicação dos integrantes da comissão do impeachment, não se mostra
:u As Comissões Tempor.lrias compor-se,.Ao do número de membros que for previsto no ato ou requerimento de su a
constltulçllo, designados pelo P1'11Sidente por indicação dos Lideres, ou independentemente desta se. no prazo de quarenta
e oito horas após criar,. se a Comi$slo, nl o se fizer a escolha.
u Art. 17. São atribuições do Presidente, alem das que estao expressas n este Regimento ou decorram da natureza de
suas fUnçOea e prerrogatlva.s : 111 - quanto lls Comlss6ss: a) designar seus membros titulares e suplentes mediante
comunicaçao dos Lfdl!(es, ou independentemente desta, se expirado o pr1120 fiXado. consoante o art. 28. caput e §1°.
" O Presidente farll, de oficio, a designaçlo se, no prezo ftxado. a Liderança n~o comunicar os nomes de sua
represent ação para compor as Comissões. nos termos do § 3° do art. 45.
,. A vaga em Comissao será preenchida por designação do Presidente da Camara, no interregno de três sessões. de
acordo com a lndicaçAo rena pelo Llder do Partido ou de Bloco Parlamentar a que pertencer o lugar, ou
independentemente dessa cornunlcaçlo. se não for feita naquele prazo.
21
Vale lembrar que na votação que ocorreu para eleiçOo dos membros da Comissio Especial do impeachment a chapa
considerada "oficial" (Chapa A) sequer preencheu o nümero total de vagn. Eram exigidos 65 membros t~ulares e 65
suplentes e e chapa foi fonnada com 36 vagas em branco.
·
21
Art. 9". § 4° RI/CO: O Partido com bancada Inferior a um centésimo dos membros da Casa não teré Liderança, mas
poderá Indicar um de seus Integrantes para expressar e posiçAo do Partido quando da votação de proposições. ou para
fazer uso da palavra. uma vez por semana. por cinco minutos. durante o pertodo destinado às ComunlcaçOes de
Lideranças. Ex.: PHS. PTN. PT do B. PEN, PSL, PMN. PTC possuem menos do que clnco deputadoa cada um.
Documento assiRaêe Sigitai ~ &At9 SQRfo~R:lG UP 1=1• 2 200 21200 1 de 24 1ºAt?oo' q u e iostjtui a !afm_esta •tnra dp C haves P•'th !jc a s Brasi'eJra - !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/Jl!>(tallautenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 10461290
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prudente tolher o direito de cada parlamentar de concorrer às vagas da
comissão, sob pena de violação ao que prevê o § 3° do art. 26 do RI/CO,
segundo o qual "ao Deputado, salvo se membro da Mesa, será sempre

assegurado o direito de integrar. como titular. pelo menos uma Comissão,
ainda que sem legenda partidária ou quando !$fa não possa concorrer às
vagas existentes pelo cálculo da proporcionalidade".
Por tudo isso, parece não haver dúvidas quanto à contradição
do acórdão embargado que, de um lado, considerou aplicável o RI/CO para a
composição da Comissão Especial do impeachment, mas, de outro, aplicou
dispositivos regimentais absolutamente inaplicáveis, fazendo uso de uma indevida
analogia, acabando por acarretar uma soluçao pra lá de salomônica, criando uma

verdadeira celeuma aos próximos passos do processo do impeachment, e no
próprio funCionamento da Câmara, sem contar que impediu o livre exercício do
parlamento e de seus membros, incorrendo em indevida intervenção em assuntos
internos do Poder Legislativo.
O mais correto seria fazer uma intepretaçao sistemática de
todo o RI/CO para aplicar analogicamente, ai sim, os dispositivos que tratam
efetivamente de "eleição", e não de uindicação", observando que o termo
"eleição", como já dito e repetido, é usado em todas as ocasiões pelo RI/CO ou
em qualquer outro regramento legislativo para casos de disputa. E que o termo
"eleição" implica em "mandato" e, por consequência, impede a substituição do
ueleito" a qualquer tempo, por livre vontade da liderança partidária.
O Ministro ROBERTO BARROSO faz referência ao Dicionário
Aurélio para justificar sua interpretação de que "eleição" também significa

"escolha". Desconsiderou S.Exa., todavia, que "escolher" nada maia é do que
"eleger", o que não se confunde com "indicacão". e que o Dicionário
Documento aS5htsdo digitshueute eoAfemte MP ~· 2.299 212991 ~e :14'98r:I001, ~"" iA&Iitwi a IR!ç;j " i l"'tma de Cba"e& P,.•blicas Arae11 ei•a !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no el\dereço eletrônico hUp:/lwww.stf.jus.br/~al/autenticacao/autentícarDocumento.asp sob o número 10461290
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mais apropriado para essas discussões jurldicas, apresenta

como significado para "eleição" a expressão "sufrágio", que significa o
direito de votar e de ser votado. O direito de sufrágio caracteriza-se pela
capacidade eleitoral ativa e passiva, exatamente o contrário de mera "indicação".

Não há dúvida posslvel: se a lei fala em Comissão eleita, é
de "eleição" de que se cuida, e não de "indicação". Segundo lição clássica de
CARLOS MAXIMILIANO, prefira-se a inteligência dos textos que tome viável o seu

objetivo, ao invés da que os reduza à inutilidade. Verba cum effectu sunt

.accipienda. As disposiçoes legais devem ser interpretadas de modo que não
pareça haver palavras inúteis.
Um dos expedientes de que se pode valer o mau intérprete
para alterar, na interpretação, o sentido da norma, é o de ''fechar os olhos" para
uma palavra ou um trecho do texto. Nas questOes onde a redação da norma é
deficiente, em especial, acode a tentação de "esquecer'' a palavra ou expressao
que cria uma dificuldade interpretativa (ou conduz a um resultado indesejado pelo
intérprete). Todas as palavras contidas na lei são lei, e todas têm força
obrigatória. Nenhum conteúdo da norma legal pode ser esquecido, ignorado
ou tido como sem efeito. sem importância ou supérfluo. A lei não contém
palavras inúteis. Só é adequada a interpretação que encontrar um significado
útil e efetivo para cada expressão contida na norma.
Pois bem. Além de contraditório, o voto vencedor parte
também de uma premissa absolutamente equivocada para concluir, o que
também justifica a oposição destes embargos de declaração.

za ' EieiçAo: Derivado do latim electio, de e/igere (escolher, eleger). em sentido amplo é o ato pelo qual se escolhe ou se
prefere alguma coisa ou alguma pessoa. D!z·ll· llmbtm, aufn)aJo. No sentido do Direito Administrativo, em oposlç~o à
nomeaçJo, slgnifrca, Pf&Cisamente, a escolha de ym• pe!!O! DO! melo de votos colhidos entrt outras D!U08J, oara
ocupar um çarao ou cleJtmpenbar uma runcao p4bUc• (VocsbuJilrio Jurfdico de Plácido e Silve, 29" ediçAo, Forense).

Documento ass1nado dlQ1lalmenle conforme MP n 2.200:212001 de 2410612001, que IHStliUI a rmra..esumura oe cnaves POblleas Brasileira · !CP-Brasil. O
dOcumento pode ser acessado no endereço eletrOnico http://www.stf.jus.br/~aliautenllcacaolautenlicarOocumento.asp sob o numero 10461290
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Veja-se. Foi dito que no caso Collor a escolha dos integrantes
da Comissão Especial teria sido pelos respectivos lideres partidários e que o
Plenário teria apenas «ratificado" essa escolha, por votação simbólica. Por esse
motivo, em observância ao principio da segurança jurldica, entendeu-se que o
mesmo deveria ocorrer no processo atual de impeachment.
De fato, no caso Collor houve chapa única. Todavia. esse
fato não implica concluir de forma alguma que foi vedada a existência de
chapa avulsa. Naquela época, como sabido, havia um consenso diferente do que
existe hoje, mas isso não significa dizer, muito menos concluir, que naquela
época foi afastada a possibilidade de disputa. Não há como se extrair conclusão
jurldica alguma de um único fato isolado.
Não houve - isso sim - interessados em comporem chapa
avulsa, diferentemente do que ocorre hoje, cujo momento político é extremamente
delicado, com várias correntes divergentes.
Assim, corrigida essa premissa, deve ser afastado do voto o
fundamento de que no caso Collor não houve chapa avulsa e que, por essa
razão, também não deveria haver nesse caso, por segurança jurldica. Uma coisa
não tem nada a ver com a outra. Não houve chapa avulsa naquela época nio
por vedação. mas sim por falta de Interessados. o que é bem diferente.
Não é demais lembrar que, no Senado, no caso Collor,
quando da eleicão do Presidente e Relator da Comissão Especial do
impeachment, houve disputa, com a apresentação de candidaturas avulsas29.

Já na Câmara, por sua vez, conforme consta da ata da reunião de lnstalaçao da
Comissão Especial naquela Casa, a eleição ocorreu por chapa decorrente de
nAta Circunstanciada da ReuniAo da Comissão Con5t~ulda nos termos do art. 380. b. do Regimento Interno. realizada em
30 de setembro de 1992. publicada no Diário do Congresso Nacional. SeçAo 11. em 0811011992.

Documento ass1nado digitalmente ccntorme MP n 2.200:212001 ae 241081200 t. que insiliol a Hilra-esuotura de Ct1aves PObllcas erasneua - ICP~Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrOnlco http://www.stf.jus.br/p6/tal!autenticacao/autenticar0ocumento.asp sob o numero 10461290
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porque seria vedada a disputa e sim

porque novamente houve consenso.
É induvidoso que a existência de eventual consenso sobre
determinada questão não implica em djzer que não pode nem poderia haver
disputa entre candidatos diversos. O consenso apenas evitou a disputa.
Mas, caso não houvesse consenso, a disputa seria absolutamente válida e
legitima.

não

só

em

observância

aos

ditames

regimentais.

mas

principalmente por se tratar de tradição do Poder Legislativo nesses casos
de "eleição".
Com efeito, a chapa avulsa é da tradição do Poder Legislativo
e se constitui induvidosamente como matéria interna corporis. É muito grave
essa intervenção determinada por essa Suprema Corte em assuntos
internos do Poder Legislativo. Esse ineditismo na decisão proferida pode
acarretar consequências maiores do que o casuismo desse julgamento. As
preocupações levantadas pelo Ministro DIAS TOFFOLI em sua manifestação oral
devem ser lembradas para uma nova reflexão, a saber:
"Nós estamos interferindo em matéria interna
corporis sem fundamento na Constituição. Nós temos o
direito constitucional de, como guardião da Constituição,
analisarmos se a Comissão foi composta proporcionalmente
ou não entre os partidos, porque, se elegeram todos de um
único partido ou se elegeram de vários partidos, mas de
maneira desproporcional. aquele que se sentir atingido ou
ofendido virá aqui a esta Casa, e nós recolocaremos as
questões no sentido da defesa do que está no art. 58, § 1°,
que é a proporcionalidade. Mas dizer se pode ou não pode
haver candidatura avulsa, se as indicações têm que ser do
Lfder partidário ou do Presidente de partido, Isso não são
matérias que tenham base constitucional. E nós estamos
aqui em uma arguiçlio de descumprimento de preceito
constitucional, de preceito fundamental. Que preceito

Documen to assmado digitalmente conforme MP ns 2.200:2/2001 de 24708/200 1. quê lhSutUI a lhffã~éStfufufã dê Chã VêS PObUeas Brasllelia - !CP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrOnioo http:/lwww.stf.jus.br/~liaVautentlcacaolautenticarDocumento.asp sob o número 10461290
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fundamental é este que nos dá ensejo a glosar candidaturas
avulsas internas no Congresso Nacional?
Eu gostaria de ver que Deputado teria coragem de
vir à tribuna defender que não cabe candidatura avulsa. ou
que ela não seja da tradição da Casa, ou que ela não seja
da cultura da Casa. Ela é da cultura da Casa.
Nós estamos interferindo em uma posição
absolutamente interna corporis da Cãmara dos Deputados.
Eu não dou esse passo. Eu respeito as atividades e as
competências interna corporís de todos os Poderes. Procuro
respeitar e respeito. Nós deliberarmos aqui que não pode
haver um Deputado... Nós estamos tolhendo! Nós estamos
tolhendo a representação popular, nós estamos tolhendo a
soberania popular, Ministro Gilmar, a mais não poder,
porque qualquer um dos 513 Deputados pode ser
candidato. O que a Constituição determina é que tem que
ser respeitada, nas composições de Comissões, a
proporcionalidade. Nós estamos tirando de um Deputado o
poder legitimo de se colocar aos seus pares como
candidato em uma eleição interna. E a Lei n° 1.079 fala que
é eleição. Então vai haver Deputado de primeira e/asse e
Deputado de segunda e/asse. Não há essa possibilidade.
Aliás, foi para não haver Deputado de primeira
e/asse e de segunda classe que este Supremo Tribunal

Federal acabou com a cláusula de barreira.

Isso é multo grave, Sr. Presidente. V.Exa. é um
Presidente de Poder. Ê muno grave. Nós estamos
Interferindo na liberdade de qualquer um dos
Qeputados de se apresentar como candidato a essa
Comissão, (... )
Eu reitero: isso é de uma gravidade imensa. é de
uma gravidade imensa. Ê uma interferência no outro
Poder. a mais não poder. Ê a minha ótica. com a devida

vênia".
Por tudo isso, suplica a Câmara dos Deputados para, uma
vez afastada a apontada contradição e corrigida a premissa em que se baseou a
decisão, acolha os embargos de declaração, com efeitos modificativos (art. 463-
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1130 , CPC e 33831 do RI/STF), a fim de que seja revista essa questão quanto à
impossibilidade de haver "eleição" (disputa, com possibilidade de chapa avulsa)
propriamente dita para a composição da Comissão Especíal do impeachment,
dando-se correta interpretação aos arts. 19 e 38 da Lei n. 1.079/50 e 218, §2° do
RI/CO, com a aplicação sistemática e analógica (ai sim, correta) dos arts. 7°, I, e

8° do RI/CO.

VOTO ABERTO
PREMISSA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO e OMISSÃO

Nessa questão, o voto vencedor assentou, inicialmente, que
não teria a Constituição Federal definido de forma taxativa as hipóteses de
deliberação das Casas Legislativas que possam ser realizadas por voto sigiloso,

registrando ser possfvel extrair da Constituição algumas balizas e diretrizes para a
instituição do voto secreto, como a sua excepcionalidade e a restriçao do voto sob

sigilo aos casos de exercfcio de func.i o eleitora, com vistas a garantir a
independência do congressista, permitindo-lhe manifestar de forma aut6noma

suas preferências,

sem innuências indevidas.

No mais, apontou quatro

fundamentos para concluir que no processo de impeachment não há lugar para
voto secreto: (a) em razão do conjunto normativo aplicável ao processo por crime
de responsabilidade; (b) o sigilo do escrutlnio é incompativel com a natureza e a
gravidade do processo por crime de responsabilidade; (c) o processo de
impeachment se sujeita à incidência direta e com especial vigor dos principies

democrático, representativo e republicano; (d) por adotar como paradigma o caso
Collor, ocasião em que a chapa única formada por Indicação dos ffderes foi eleita
em votação aberta (simbólica) do Plenário da Câmara dos Deputados.
,. Publicada a sentença, o juiz só podarA afterá·la: 11- por melo dt embl!110!! dt dteJaraclo.
" Sa os embargos forem recebidos, a nova decido se nm~ará a corrigir a lnexatidOo, ou a sanar a obscuridade. dúvicla.
omlaslo ou contradlçao, ylyo 11 alaum outro !JRtcto da Cl\111 tiver de ser apreciado como cpnttautnçlf

necessârta.
Documento assinado digitehiieiile tollfOIIIIe MP.,. 2.266·!1~00 I de 2410~200 I, QUe IIISIIIOI a lnrla·êslil)lula de Chaves Pub!Jcas Bras,le~ra - !CP-Brasil. o
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Abra-se um parêntese inicial apenas para registrar que, ao
contrário do que assentou de forma enfática o em. Ministro BARROSO, sabe-se lá
por que, sem conhecimento do que efetivamente ocorreu naquela sessão
plenária, não foi o Presidente da Câmara quem decidiu sozinho, por mera
discricionariedade, no meio de uma votação, diante de um resultado desfavorável,
alterar a regra do jogo para obrigar a votação por escrutlnio secreto.
Foi- isso sim- uma decisão tomada pelo Colegiado de
Líderes, tendo como base a interpretação dada naquele momento aos arts.
.188, 111 e 218, § 2" do RI/CO. A decisão foi colegiada e de comum acordo.
Não obstante, ainda que eventualmente se diga que essa
decisão tenha sido apenas do Presidente da Câmara, não foi de forma alguma
arbitrária, no meio da votação32• Ora, além de o Presidente da Câmara dos
Deputados possuir competência para dirigir os trabalhos da Casa (art. 16 do
RI/CO), bem como para cumprir e fazer cumprir o Regimento (art. 17, VI, p do
RI/CO), a controvérsia é tão senslvel do ponto de vista interpretativo que a
existência de 5 votos em sentido contrário à tese defendida pela maioria dessa
Corte já tem o condão de demonstrar que a decisão tomada não foi de forma
alguma por vontade unipessoal pura e simples, sem autorização constitucional,

sem autorização legal, sem autorização regimental, como bradou o voto
vencedor.
Na verdade, o que de fato ocorreu foi que, diante de um
resultado supostamente inesperado, aqueles que se sentiram perdedores
resolveram impugnar a votação a que eles mesmos anulram em um primeiro
momento.

NAo seria poulvel do ponto de vista prético que a decisao fosse tomada no melo da votaçAo, considerando que foram
utilizadas umas especificas, em um sistema de votaçAo distinto da fonna nonnalmente utllizada para as déllberações.

32
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Voltando ao que interessa ao julgamento dos embargos de
declaração, pode-se dizer que a decisão quanto ao tema, data vênia, foi omissa

33
,

contraditória e, ao mesmo tempo, partiu de uma premissa equivocada quanto ao
disposto no art. 188, 111 34 , do RI/CO, acarretando consequências gravlssímas para
outras questões que envolvem não só a Comissão Especial do impeachment.
mas os próprios trabalhos da Câmara dos Deputados.

Explica-se.
Apenas uma nota de rodapé constante no voto vencedor
(nota 23) tratou expres.samente do tema, embor;a de forma absolutamente
equivocada - cuja nota, aliás, sequer foi Uda35 quando do julgamento, o que fez
com que o Ministro TEORI ZAVASCKI, inclusive, ficasse em dúvida sobre a
questão em um primeiro momento, além de ter causado indignação a um dos
advogados dos amicus curiae que ocupou a tribuna justamente para chamar a
atenção da Corte sobre esse lapso.
Foi dito nessa nota de rodapé que a expressão nas demais
eleições constante no inciso 111 do art. 188 do RI/CD seria genérica demais a

ponto de se permitir o voto sigiloso em toda e qualquer eleição. Essa
generalidade ensejaria a sua inconstitucionalidade (cujo dispositivo, aliás,
curiosamente, sequer foi declarado inconstitucional pela decisão embargada,
ainda que somente nessa parte).

33 A omlss!o pmvista em lei como requisito p81'8 o cabimento dos embargos de declara~ o 6 aquele mferante é eus!ncie
de análise de algum dos argumentos deduzidos pele part&lnterassede (HC 9159!1 ED·SP, Ministro JOAQUIM BARBOSA)
.. Art. 188. A votaçlio por escrutlnlo secreto far-se-~ pelo sistema eletrônico. nos termos do artigo preeedente, apurando-se
apenas os nomes dos votantes e o resultado finei, nos seguintes caso•: 111- para elelçao do Presidente e demais membros
da Mesa Diretora. do Presidente e V!Ce..Presldentes de Comiss6es Permanentes e Tempotérlas, dos rnembnos da Clmara
que irao compor a Comisslo Representativa do Congresso Nacional e dos dois c!dedAos que itéo integrar o Conselho da
Repllblica e nas demais tltlcOtt,
"Como dlzla RUI BARBOSA: Não falsific<J e Hislórie somente quem inverle e verdade. sen/Jo também quem a omite.

Documento assinado d1gi'a'meºte coo'on:Rv ''9 R0 ~ ::!00 ~'2991 -e 24/e8~991 . fii:'C i1 sslilul a li iha~esliuloia de etcaves P:ObllCãS BfãSiiélta - ICP-Brasil. O
documen to pode ser acessado no endereço eletrõnoco http://www.stf.jus.br/portaValllflnticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 10461290
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Ocorre -- daí o primeiro vicio (premissa equivocada e
omissão) do julgado quanto a esse ponto, que não há absolutamente nada de
genérico nessa expressão. Além das hipóteses taxativas previstas no

dispositivo legal, as demais eleições compreendem hipóteses restritas, de que
são exemplos, apenas, a escolha dos representantes da Câmara dos Deputados
que integrarao o CNMP e o CNJ, a escolha de Ministro do TCU e a própria
escolha dos membros da Comissão Especial do impeachment. Nenhuma outra!
Em outras palavras, são apenas três os casos de "eleições"
na Câmara dos Deputados além das hipóteses previstas expressamente, o que
significa dizer que a expressão "demah~ eleições" não é de tamanha
generalidade a ensejar o seu afastamento, como erroneamente entendeu o
voto vencedor, talvez por desconhecer os trabalhos da Câmara dos Deputados e
o seu Regimento Interno.

A par dessa omissão e da premissa equivocada em que se
baseou a decisão, o voto vencedor é contraditório em si mesmo. De um lado,
restringe o voto sob sigilo aos casos de exercfcio de fundo eleitora, com vistas

·'-'

a garantir a independência do congressista, permitindo-lhe manifestar de forma
autônoma suas preferências, sem influências indevidas e entende que não teria a

Constituição Federal definido de forma taxativa as hipóteses de deliberação das
Casas Legislativas que possam ser realizadas por voto sigiloso; de outro lado,

desconsidera que os membros da Comissão Especial do impeachment são
justamente "eleitos", como previsto nos arts. 20 da lei n. 1.079/50 e 218, §2°,
RIICD.
Com efeito, em todas as "eleições" que ensejam a escolha de
pessoas para ocupar cargos relevantes na organizaçao estatal, temporários ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-212001 de 24/08/2001 , q~nstitul a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. O
docomento pode ser acessado no endereço eletronico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarOocumento.asp sob o número 10461290
24.579 (JlJN/13)
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não, o voto secreto é a regra qeral38. O voto aberto ou nominal nesses casos é
exceção porque deve prevalecer a liberdade de escolha do eleitor em tais
circunstâncias, sujeito muitas vezes a pesadas influências externas. pollticas ou
não, incluindo a malsinada troca de favores -- como, aliás, se tem noticiado em
diversos canais de comunicação que vem ocorrendo no momento atual.
~ importante registrar, mais uma vez. que a Comissão

Especial do impeachment não se constitui como uma comissão qualquer,
corriqueira. Trata-se da comissão mais importante que a Câmara dos Deputados
pode instaurar. Na democracia. é a segunda vez que uma comissão dessa
natureza será Instaurada. Dai a razão para que sua composição seja formada
decorrente de uma "eleição", por escrutínio fechado. preservando a escolha dos
"votantes". Os parlamentares eleitos terão uma função relevantlssima, porque
representarão a própria instituição parlamentar.
Há outro vicio, data vênia. Em várias passagens do seu voto,
o em. Ministro BARROSO assenta que a atuação da Câmara dos Deputados
deveria ser entendida como parte de um momento pré-processual. Ou seja. o
processo propriamente dito só teria inicio com sua instauração no Senado
Federal. Não obstante, ao examinar essa questão da votação secreta, o
argumento utilizado Relo voto vencedor foi justamente a de que o sigilo do
escrutlnio seria incompatível com a natureza e a gravidade do processo por
crime de responsabilidade.
Dai mais uma contradição. Na Câmara dos Deputados
ainda não há processo. e a votação levada a efeito não deliberou nada.
O próprio art. , 4 , CF. pode ser levado em consideraçAo. ao garantir o voto direto e secreto nas eleições como regra a
ser seguida. Em outros CMos, sto exemplos os arts. 52, 111, IV e XI, CF, e as elelçlleS para Integrantes de lista trlplice dos
tribunais e para a elelçao de dirigentes dos lribunais. como ocorre. inclusive, no Supremo Tribunal Federal (arts. 12. §1" e
355, caput do RIISTF). A Emenda Constitucional 76/201 3 nao extinguiu a possibilidade de haver votaçao secreta nas
elei ções havidas internamente na Câmara e Senado, mas apenas nos casos de deerelaçio de perda de manda1o e
apreciaçao de vetos presidenciais.

30
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Tratou-se apenas da escolha dos integrantes da Comissão Especial do
impeachment. O voto secreto, por expressa disposição regimental (art. 188-111,
parte final), só deverá ser adotado para a composição da Comissão Especial, e
não para as deliberações - que, inclusive, possui expressa disposição regimental
determinando a votação aberta nesses casos. Por ser relevante, confira-se o que
dispõe o art. 188, §2°, IV, RI/CO:
"Nao ser~o objeto de deliberado por meio de
escrutinio secreto: (... ) IV- autorização para instauração
de processo. nas Infrações penais comuns e nos crimes
de responsab/lídade. contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros de Estado".

Se ainda não há processo propriamente dito, todo o raciocínio
do voto condutor do julgado perde sustentação. A afirmação do voto vencedor de
que a exigência de votação ostensiva toma-se ainda mais evidente, tendo em
conta que a mera aceitação da denúncia contra o ocupante do mais elevado
cargo da Nação já instaura no pafs um clima de instabilidade po/ftica, econômica
e social não tem qualquer razão de ser, muito menos o entendimento de que o
voto secreto, no caso, viola os principios democrático, representativo e
republicano.
Insista-se: se ainda não há processo e se nada está sendo
decidido, não se pode dizer que se está violando qualquer principio constitucional.
Assim como o voto de qualquer eleitor deve ser preservado, o mesmo deve
ocorrer em relação aos parlamentares na escolha daqueles que irão representar o
parlamento como um todo na tal Comissão Especial do impeachment.
O entendimento do voto condutor é explicitamente
casuístico e direcionado para que se entenda que a escolha dos Integrantes

Documento assinado digitalmente conrorme MP n• 2.200·21200 1 de 24/08/2001 . qta:!lnsUtul a lnlra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP·Brasil
documanl~i.r
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da Comissão Especial já seria ato integrante do processo de impeachment e
grave, a ponto de gerar instabilidade social. Nada disso, data vénia.
Caso prevaleça esse racioclnio de que toda e qualquer
votação no tramite do impeachment, seja na fase pré-processual seja na fase
processual propriamente dita, certamente outras controvérsias surgirão, como,

por exemplo, quanto à " eleição" do Presidente e Relator da Comissão do
lmpeachment, que, a rigor. nos termos doa arts. 20 da Lei n. 1.079/50 e,

especialmente, d o art. 188-111, do RIICD, deve ser secreta e com
possibilidade de candidatura avulsa. Pelo voto vencedor, no entanto, todas as
votações relacionadas ao impeachment deverão ser abertas, sem candidatura
avulsa, o que contradiz expressamente tal dispositivo regimental, que não foi
afastado, muito menos declarado inconstitucional por essa Corte.
E se também permanecer o racioclnio de que a parte final do
inciso 111 do art. 188 do RI/CO é inconstitucional por ser genérico demais, as
votações para escolha dos representantes da Cêmara dos Deputados para o
CNJ/CNMP e para Ministro do TCU deixarão de ser secretas, por ausência de
previsão legal expressa, já que essas hipóteses estariam incluldas na expressão
"demais eleições" contida no referido dispositivo regimental, tida como genérica
demais.
Por fim , mais uma vez, o voto vencedor faz referência ao
caso Collor de forma equivocada, extraindo dos fatos ocorridos naquela ocasião
conclusões absolutamente distorcidas e precipitadas. A votação naquela
ocasião foi meramente simbólica, aberta, por aclamação, poraue não houve
divergência alguma e essa questão não foi ob!eto de impugnado por
eventuais parlamentares descontentes. Mas isso nao significa dizer que a
votação aberta foi e é a forma correta e que, por ter sido assim naquela ocasião,

Documento assinado dogllalmente conforme MP n• 2 200.212001 de 2410812001 , quêl}.strtul a lnfrrestru!Ura de Chaves PúbUcas Brasileira ·ICP· Brasil.
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deveria ser assim também agora, mesmo que contrária ao entendimento mais
acertado.
Desconsiderou-se. O qUE É MAIS GRAVE. que. NO
SENADO. naquela ocasião. a votacão para eleição dos membros da
Comissão Especial FOI SECRETA37. Se foi secreta, e considerando o raciocínio
de que tudo que ocorreu naquela ocasião deve ocorrer também no processo
atual, a votação para eleição da Comissão Especial do impeachment, seja na
Câmara seja no Senado, deve ser induvidosamente secreta. Ou, então, será
aberta na Câmara como decidiu a decisão embargada e fechada no Senado
por ter ocorrido dessa forma no caso Collor, o que é absolutamente
contraditório e, por isso, deve ser resolvido por essa Corte.

Avista do exposto, sanados os vícios apontados, impõe-se o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja dada correta
interpretação ao art. 188-111 , RI/CD, a fim de se admitir a votaçao por escrutlnio
fechado para escolha dos integrantes da Comissão Especial do impeachment,
exatamente como se deu no caso Collor e na linha do próprio raciocínio adotado
pelo Ministro ROBERTO BARROSO.

O PAPEL DO SENADO FEDERAL
PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO e OBSCURIDADE

No que se refere a essa questão, todos os votos concluíram
que a deliberação da Câmara não implica o afastamento automático do
Presidente da Repúblíca, que apenas ocorre se o Senado instaurar o processo. A

"Sesdo realizada em 30/0911992, cuja ata está publicada no Diário do Con9re$$O Nacional, Seçlo 11, em 1110/1992. A
votação se deu por cédulas, dt tonna tpçreta. sendo que os nomes Integrantes da Comissao só se tomaram públicos
depol& da votação.
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divergência está no que seria essa instauração do processo pelo Senado: se
automática, sem possibilidade de revisão, ou se formal, passlvel de rejeição. A
maioria formada entendeu que a decisão da Câmara dos Deputados não é
vinculativa, cabendo ao Senado deliberar formalmente sobre a instauração ou não
do processo, em votação nominal no Plenário, por maioria simples, em um só
turno, podendo, assim, haver discordância da decisão tomada pela Câmara e
sequer instaurar o processo. No mais, da mesma forma que em relação aos
outros itens abordados nestes embargos de declaração, disse o voto vencedor
que a conclusão no sentido de caber ao Senado Federal instaurar ou não o
processo de impeachment se justifica por segurança jurfdica, ao argumento de

que o STF manifestou esse entendimento (ainda que em obiter dictum) à época
do impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello, em atuação tanto
jurisdicional como administrativa.

De início, pode-se dizer que há um vicio grave. Na verdade,
gravisslmol Consta no voto vencedor que o Supremo Tribunal Federal, em
atuação jurisdicional, quando do caso Collor, teria manifestado o entendimento,
ainda que em obter dictum, de que caberia ao Senado Federal instaurar ou não o
'-._....•

processo de impeachment. Essa afirmacão é manifestamente contrária ao que
efetivamente se deu quando do julgamento do citado MS n. 21.564-DF,
relator p/ acórdão o Ministro CARLOS VELLOSO. A premissa adotada pelo voto
vencedor é absolutamente errônea.
Com efeito, naquele julgamento, o que constou no respectivo
acórdão foi exatamente o contrário o que disse o Ministro BARROSO e nem se
pode dizer que teria sido apenas em obter dictum. Do voto proferido pelo em.
Ministro CELSO DE MELLO, por exemplo, no qual consta referência a vários
doutrinadores, colhe-se a seguinte passagem, que bem ilustra a posição adotada
por essa Corte àquela época:

Documento assinado digitalmente conrorme MP n• 2.200-212001 de 24/08/2001 . qu~~nstitul a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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"(.. .) A Câmara dos Deputados, na tradição do nosso
constitucionalismo, sempre atuou como tribunal de
pronúncia, cabendo-lhe, no processo de impeachment,
desde a vigência da própria Carta Politica do Império do
Brasil de 1824, a formulação do judicium accusationis, do
qual decorria, dentre outras consequências, a suspensão
prévia e provisória, do agente público objeto de acusação
popular.
A nova ordem constitucional introduziu, nesse
procedimento, modificações expressivas, que se traduziram,
em essência, na perda substancial, pela Câmara dos
Deputados, dos poderes e das competências que até então
lhe haviam sido atribuídos.
Com efeito, não mais compete à Câmara Federal
decretar a procedência da acusação popular deduzida
contra o Chefe de Estado por suposta prática de infrações
polftico-administrativas. Mais do que isso, falecem-lhe
poderes, sob a vigente Lei Fundamental, para, por
deliberação própria, suspender o Presidente da República
do exercicio de suas funções, quer nas hipóteses de ilícitos
penais comuns, quer nos casos de crimes de
responsabilidade.

A análise dos preceitos inscritos nos arts. 51, I, 52, I,
e 86, caput, todos da Carta Polftica, permite concluir que à
Câmara dos Deputados apenas foi deferido o poder de,
mediante formulação de um juizo eminentemente
discricionário, autorizar. ou não, a instauração, perante o
Senado Federal, do processo de impeachment do
Presidente da República, nos crimes de responsabilidade.
Do juizo positivo de admissibilidade da acusação
popular resultará, tão-somente, a autorização parlamentar.
pela Câmara dos Deputados, para o processo e julgamento
do Chefe de Estado nas infrações de caráter polfticoadministrativo.

A Constituição defere à Câmara ·dos Deputados,
assim, com exclusao de qualquer outro órgão do Estado,
não importando a natureza do ilícito imputado ao Presidente
da República, apenas a competência para proferir um
julgamento sobre a processabilidade da acusação que lhe
foi dirigida.
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Permite-se, desse modo, que a instituição
parlamentar. por uma de suas Casas, efetue controle de
admissibilidade sobre as acusações oferecidas contra o
Presidente da República, especialmente nos i/feitos de
caráter polftico-administrativo.
Essa autorização, fundada no voto da maioria
qualificada de 213 de todos os membros da Câmara
Federal, configura típico requisito de procedibilidade, sem
cuja ocorrência não se viabiliza a instauração, perante o
Senado da República, do processo de impeachment contra
o Chefe de Governo.
Esse ato autorizatlvo da Cãmara Federal constitui
juizo congressual eminentemente polltico e configura, na
indisponibilidade de sua manifestação, pressuposto
processual necessário à válida formação e ulterior
desenvolvimento regular do próprio processo de
impeachment, a ser promovido na instância jurídicoconstitucional do Senado da República.

Não obstante significativa redução da e,sfera de
atribuições constitucionais da Câmara dos Deputados,
compete-lhe. ainda, no que conceme ao tema da
responsabilidade polftlco-admlnlstrativa elo Presidente
da República. a formulação de juízo a que se revela
subJacente uma forte carga de dlscrfcionariedade.
mofjvada por razões de Indo/e diversa.
Ao
Senado
Federal.
constitucionalmente
designado como fnstáncia concentradora do processo e
julgamento do Presidente da República. nos crímes de
responsabilidade. Impõe-se. ante a autorizado derivada
da Câmara dos Deputados. a necessária lnstauraclo do
processo
de
lmpeachment.
com
todas
as
consequências lurldico-constitucionais daí emergentes,
notadamente a suspensão cautelar e provisória do
Chefe de Estado. qyanto ao exerclclo de suas funcões,
pelo prazo máximo de 180 dias.
Esse caráter vinculado da atuação processual do
Senado da República. que deriva da manHestaciio
autor!zat!va validamente enunciada pela Cámara dos
Deputados. foi reyaltado por JOSÉ AFOSNO DA SILVA
("Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 473, 5' ed.,
1989, RT) que, ao analisar o novo contexto normativo
pertinente ao processo de impeachment, obseNou, varbis:
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'Recebida a autorização da Câmara para
instaurar o processo, o Senado Federal se
transformará em tribunal de juizo político, sob a
Presidência do Presidente do Supremo Tribunal
Federal. Não cabe ao Senado decidir se instaura
ou não o processo. Quando o texto do art. 86 diz
que, admitida a acusação por dois terços da
Câmara, será o Presidente submetido a julgamento
perante o Senado Federal nos crimes de
responsabilídade, não de.ixa a este possibilidade
de emitir juizo de conveniência de Instaurar ou
nlo o processo. pois aue esse juízo de
admissibilidade refoge à sua competência e lá
fora feito por quem cabia. Instaurado o processo, a
primeira consequência será a suspensão do
Presidente de suas funções (art. 86, §1°, 1). O
processo seguirá os trâmites legais,
com
oportunidade de ampla defesa ao imputado,
concluindo pelo julgamento, que poderá ser
absolutório, com o arquivamento do processo, ou
condenatório por dois terços dos votos do Senado,
/ímitando-se a decisão à perda do cargo com
inabilitação, por oito anos, para o exercfcio de
função pública, sem prejulzo das demais sanções
judiciais cablveis (art. 52, parágrafo único)'.
Outro não era, já sob a égide da Constituição de
1946, o entendimento de ALCINO PINTO FALCÃO
("Constituição Anotada", p. 156, 1956, Konfino) que, com
apoio na opinião de publicistas norte-americanos, como
WILLIAM BENNETT MUNRO ('The Government of the United
States', p. 299, 1949), sustentava que 'o Senado não pode
recusar ou voltar afrás. depois da detiberaclo da
Cãmara; éabe=lhe prosseguir em julgamento·.

O em. Ministro
PAULO
lmpeachment', p. 7 e 10, itens n°s
Saraiva), prestigiando igualmente
doutrinária, fez consignar que:

BROSSARD
('O
2• ed., 1992,
essa orientação

s• e Bf,

'Segundo a Constituição de 1988, o
impeachment do Presidente da República, por
crimes de responsabilidade, se desenrola no
Senado, desde sua instauração até o julgamento
final; mas o Senado nSo pode instaurá-lo, senão
depois de autorizado. pelo voto de dois terços da
Câmara dos Deputados; sem a autorização nlio
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pode encetá-lo, e uma vez autorizado nilo pode
deixar de Instaurá-lo (. ..)

.........................................................................
(.. .) a autorizacáo da Câmara é requisito
necessário ã lnstauracão do processo e. uma vez
concedida. sua instauração é irrecusávef (. . .)'.
(...)".

O

mesmo

posicionamento

foi adotado

pelo

Ministro

SEPÚLVEDA PERTENCE, ainda com mais ênfase, nos seguintes termos:

"(...) E vou mais longe. ~ certo que o papel da
Câmara dos Deputados, na Constituição de 88, não é mais
o de tribunal de pronúncia. Mas. a meu ver. no que toca
ao impeachment. no que toca aos crimes de
responsabilidade. a função da Câmara dos Deputados
também alo se pode reduzir à mera licença de
processar. No processo de impeachment, a autorização da
Câmara dos Deputados ocupa, pelo menos, a área
correspondente, no processo penal judicial, ao recebimento
da denúncia.
~ previsivel a réplica. Seria posslvel cindir a
natureza da autorização da Câmara dos Deputados,
conforme se trate de crime comum ou de crime de
responsabilidade? Aparentemente, n§o! A Constituição
trata, promiscuamente, de ambas, quer ao outorgar
competência à Câmara no artigo 51, quer no caput do artigo
86: segundo o artigo 21, compete à Câmara autorizar a
instauração do processo por crime comum ou.por crime de
responsabilidade; a teor do caput do artigo 86, admitida a
acusação pela Câmara dos Deputados, o Presidente será
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal, nos crimes comuns ou perante o Senado Federal,
nos crimes de responsabilidade.

Mas, a unidade de natureza das duas autorizações
referidas, que daf se pretendesse extrair. a meu ver. é só
aparente. ~ que o preceito seguinte, o do artigo 86, §1°,
pela radical diversidade das consequências que dá a
autorização, num e outro caso, ao que entendo, destrói a
identidade aparente de ambas e impõe uma diferença
ontológica, de natureza, entre uma e outra modalidade.
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(...)

Veja-se, Senhor Presidente, a primeira hipótese, a
dos crimes comuns. Af, de fato, a autorização da Cámara,
seja quaf for o conteúdo que se lhe queira dar - jufzo
polftico discricionário, jufzo de admissibilidade ou
razoabilidade da acusação - na verdade, tem eficácia
processual de mera condição de procedibilidade. Ela
apenas afasta, suspende, levanta aquela imunidade relativa
do Presidente da República à persecuçllo dos crimes
comuns. Concedida a autorização, a instauração do
processo, no Supremo Tribunal Federal, se subordinará às
mesmas regras de qualquer outra ação penal da sua
competência originária: notificação do acusado, resposta
escrita, julgamento plenário do Tribunal, para, ai sim, se
recebida a denúncia, instaurar-se o processo. Só desse
juízo liminar, precedido de defesa e típicamente
jurisdicional, é que decorrerá, na hipótese de crime comum,
a gravlssima consequência político-institucional e pessoal
da suspensão do Presidente da República do exercicio das
suas funções.
No processo de impeachment, tudo é diferente. Já
ouvi, repetida, aqui, a afirmação, que independa de texto
expresso, que esta autorização vincula e não apenas libera
o Senado, impõe-lhe a instauração do processo.

Esse relevo excepcional da autorização para
abertura do processo de ímpeachment não permite reduzila, e ao procedimento que antecede, a fatos préprocessuais interna corporis, da órbita da autonomia do
Poder Legislativo, sob comando privativo da disciplina do
seu Regimento Interno: essa redução importaria esvaziar
inteiramente, diminuir a pouco mais eu nada o sentido de
garantia da tradicional, da centenária reserva à lei formal da
regulação do processo de impeachment.
Por isso, Senhor Presidente, não tenho dúvida: o

âmbito material a reserva legal do artigo 85. parágrafo
único. nlo comeca com a instauração do procuso:
cobre toda a fase desenvolvida na Câmara, que culmina
com uma autorizaçlo que fá tem, pelo menos. repito, o
significado de um recebimento de denúncia.

...

( )
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E nesse esquema constitucional novo, nesse
bosquejo de um processo simplificado, o sfmile adequado
para esse juízo liminar de admissibilidade da Câmara já não
é mais a pronúncia, porque a pronúncia é, sim, um juizo de
admissibilidade, mas um juizo de admissibilidade
qualificado, porque precedido do que, na velha linguagem
do Júri, se vai chamar de 'formação' ou de 'sumário de
culpa', que é uma instrução completa, contraditória, que se
teria de repetir no juizo da causa, ociosamente.
(...)

Estou convencido de.que a lnovaçilo da Constituiçilo
vigente, ao deslocar, terminologicamente, o processo para o
Senado, seria inócua, se não reduzisse o juízo da Câmara
dos Deputados, da antiga pronúncia - esta, sim, uma
declaração provisória de procedência da acusação,
necessariamente subsequente a uma Instrução contraditória
- a uma admissão da acusação, que muito mais se
aproxima do que é o recebimento da denúncia, no processo
judicial.
Creio que foi exatamente por isso - e nessa linha
também os votos já pronunciados - que posto ante o
problema do prazo de defesa, o Supremo Tribunal Federal
afastou, no julgamento liminar, a regência do artigo 22 da
Lei 1.079. Por quê? Porque se o prazo ali concedido
constituia um momento imbricado, inteiramente, no 'sumário
de culpa', um prazo a que se seguia um direito à produção
de provas. Mas, tudo isso perdeu sentido com a diminuição
do papel da Câmara, no novo esquema constitucional.
Donde, o apelo, no juizo liminar, que me pareceu adequado,
e que. agora, em jufzo definitivo, me parece correto, ao
artigo 217, /, do Regimento da Cãmara como padrão
adequado de analogia para a solução daquele problema
especffico.
Mas, agora, o que cumpre indagar não é da
recepção do artigo 22 da Lei 1.079, mas do artigo 23, e à
recepção desse último - em toda a brilhante discussão 8
qual, nos autos e fora dele, o tema tem dado margem, nada
se opôs de incompatibilidade substancial com a
Constituição de 1988.

Não procederia, evidentemente, o ensaio de
reduzir à expressão mais simples o papel da Câmara
para fazer aplicar. ao invés do art/ao 23. a parte inicial
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do artigo 22 da Lel1.079, que ai. sim. se cuida de mero
exame formal prévio ao encaminhamento da denúncia
até o /uízo de admissibilidade.
Por que. Senhor Presidente. não caberia reduzjr
tudo àquela primeira deliberacáo de mera admissão da
denúncia à deliberação da Clmara? Ê que. embora
simplificado em seu procedimento. em seus
pressupostos. a autorização da Cámara mantém na
Constltulcão vigente o mesmo drástico efeito da antiga
declaracão de procedência da acusação, da velha
pronúncia do antigo processo do impeachment: o
afastamento do Presidente da República. A diferença é
formal: antes. o afastamento decorria lpso iure. da
pronúncia da Clmara dos Deputados. Ho/e, e/a ocorrerá
têlo logo o Senado tenha instaurado o processo. por
decisão. no entanto. vtncu{ada à autorização da
Çfmara.
Revela-o. aliás. a Constituição. ao reclamar para
essa autorizado o Imenso quórum de dois tercos dos
Membros da Casa que. como notam eloquentemente as
informaçóes do Presidente da Clmara. é um qu6rum
superior ao da reforma cons(ftuclonat.
· Malgrado já não se reclame o juizo subjacente à
pronúncia - a declaração provisória da procedência da
acusação - mas, apenas, a admissibilidade da acusação, a
Constituição, mediante o quórum altamente qualificado que
impôs a essa deliberação, quis cerca-la das preocupações
da pronúncia, salvo as inconciliáveis com o novo sistema
(...)".

Esses votos são clarosl Basta a sua leitura. O em. Ministro
BARROSO, na verdade, desconsiderou esses votos, novamente sabe-se lá por

que. e cítou a ementa do referido julgado e duas pequenas passagens,
respectivamente. dos votos dos Ministros CARLOS VELLOSO e MOREIRA ALVES,
que faz.iam referência genérica ao recebimento da denúncia pelo Senado Federal
diante da nova ordem constitucional, como se dessas partes pudesse extrair a
conclusão inequlvoca de que naquele julgamento foi firmado o entendimento (em
obter dictum) de que a decisão da Câmara dos Deputados quanto à autorização

o
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da instauração do processo do impeachment poderia ser revista pelo Senado
Federal.
Nao foi nada disso! O que se decidiu foi justamente o
contrário. Da leitura dos votos citados não há como se extrair outra conclusão: 2
SENADO NÃO PODE DISCORDAR DA DECISÃO DA CÂMARA. Deve

instaurar o processo. porque tal decisão (da Câmara) é vinculativa. Não
encontra qualquer respaldo fático ou juridico, repita-se, a afirmação do voto
vencedor de que o STF, em 1992, validou a interpretação ora postulada nesta
ADPF, no sentido de caber ao Senado instaurar ou não o processo de
impeachment contra o Presidente da República, previamente autorizado pela
Câmara.
Nessa linha, o raciocinio do em. Ministro BARROSO de que

a

reafirmação desse entendimento constitui valor em si mesmo: promove a
segurança jurldíca, conferindo estabilidade e isonomia â prestação jurisdicional e
de que não pode que o Tribunal, simplesmente, adote, na presente ação,
orientação diversa da que manifestou em 1992, sem sequer prestar deferência às
decisões que havia tomado, deve ser aplicado Justamente para que se
entenda vinculativa a decisão tomada pela Câmara dos Deputados.
As preocupações invocadas pelo Ministro BARROSO de que
pouco importa que tal decisão tenha sido proferida há mais de vinte anos e por
composição substancialmente distinta, e que está em jogo, afinal, é uma das
matérias mais senslveis à democracia e à separaçao dos poderes no pafs, são
realmente importantes. Mas não. de forma alguma. para se defender
justamente o contrário do que foi dito pelo STF naquela ocasião, inclusive
pelo próprio Ministro CELSO DE MELLO, único Ministro que participou dos dois
julgamentos.
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Certo é, é bem verdade, que em sessão administrativa o
rito fixado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso Collor previu essa
competência ao Senado Federal. Mas esse rito não foi submetido ao crivo do
contraditório. e não pode prevalecer de forma alguma sobre o que restou
decidido judicialmente. ainda que eventualmente se diga que tenha sido em

obter dictum (o que não foi o caso).
Não é porque-não houve impugnação naquela época contra
esse rito fixado administrativamente, sem contraditório, que não se pode ser
adotado agora um rito distinto, mais condizente com a Constituição Federal, com
38

o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal

e com a doutrina

constitucional em sua totalidade.
Com efeito, além de PAULO BROSSARO, ALCINO PINTO
FALCÃO e JOSÉ AFONSO DA SILVA, todos citados pelo Ministro CELSO DE MELLO
no voto acima transcrito, ALEXANDRE DE MOARES39 defende o mesmo
posicionamento, ao dizer:

•o processo dos crimes de responsabilidade e dos
comuns cometidos pelo Presidente da República divide-se
em duas partes: juizo de admissibilidade do processo e
processo e julgamento.
O processo de responsabilidade inicia-se na Câmara
dos Deputados para declarar a procedêncía ou
improcedência da acusação. se· declarada procedente, farse-á jufgamento pefo Senado Federaf.
A Constituição Federei preceitua que admitida a
acusação contra o Presidente da Repúbfica, por dois terços
da Câmara dos Deputados, será efe submetido a
julgamento perante o Senado Federaf nos crimes de
responsabífldade. Ora. a admissibilidade da acusação
feita pela Climara dos Deputados, autorizando a
,. Como já virou dHado popular: nlo se muda de opln/lo a~n.s porque ourros slo os personagens envolvidos.
"Direito Conslllucionel. Ed. Atlas. 11• edlçAo. p. 432.
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abertura do processo, vincula o Senado Federal no
sentido de instaurar-se o devido processo lega/ para
apuracão do crime de responsabilidade, impedindo-lhe,
neste momento inicial, qualquer discricionariedade
poUtlca•.

A força imperativa da expressão será ele submetido a
julgamento (art. 86, CF) retira do Senado a possibilidade de rejeitar a autorização
expedida pela Câmara dos Deputados. A expressão verbal será é peremptória.

Não há interpretação que resista a isso, seja histórica, seja literal, seja
sistemática, seja lógica, como entendeu o voto vencedor. Não há como concluir
.que o papel da Cimara dos Deputados sela um nada. Depois de todo o
trabalho realizado, com a exigência de quórum tão qualificado, maior até mesmo
do que o necessário para emenda constitucional, não há como entender que o
Senado possa rever a decisão tomada pela Câmara dos Deputados por maioria
simples. Trata-se de um absurdo jurldico/constitucional, data vênia.
O Poder Legislativo é um só, dividido em duas Casas
Legislativas, cada uma delas com competências próprias. No caso do
impeachment, o racioclnio do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE acima transcrito é

inequlvoco: cabe à Câmara autorizar a instauração do processo (o que inclui,
ainda que implicitamente, por decorrência lógica, a própria admissibilídade da
denúncia) e cabe ao Senado instaurar, processar e julgar a denúncia. Simples
assim! Repita-se: cada casa legislativa com sua competência própria em relação
ao processo de impeachment.
O Senado pode até rever a decisão da Câmara dos
Deputados, mas não nesse momento inicial. Nesse momento inicial. cabe-lhe
instaurar o processo. Depois, ai sim, processada a denúncia, o Senado poderá
eventualmente discordar dos pontos abordados pela Câmara dos Deputados,
especialmente aqueles relacionados com a própria admissibilidade da denúncia.
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Vale lembrar que a denúncia por crime comum em desfavor
da Presidente da República demanda a análise técnica por juízes togados, nos
termos do art. 102, I, b, da Constituição da República, que não seria satisfeita,
validamente, por parlamentares, guiados por juizo eminentemente político . Q
mesmo. entretanto. não pode ser dito em relação aos crimes de
responsabilidade. cuja natureza político-penal enseja ao Plenário da Câmara
dos Deputados a emissão de ju(zo quanto ao mérito da denúncia,
recebendo-a ou rejeitando-a.
Assim, impõe-se assentar, novamente, sob pena de se
entender que o Senado pode sobrepor-se à Câmara dos Deputados - mitigandolhe

a

competência

e

suprimindo-lhe

o

relevantíssimo

papel

de

representação popular, em evidente prejuízo ao sensível balanceamento
delineado

pela Constituição da

no tocante

República

às

funções

desempenhadas pelas duas Casas em matéria de impeachment, a
Impossibilidade de revisão, pelo Senado Federal, da decisão do Plenário da
Câmara dos Deputados no sentido do recebimento da denúncia (análise das
condições de procedibilidade) por crime de responsabilídade.
Mais

uma

vez,

traga-se

à

colação

as

respeitáveis

preocupações do em. Ministro NELSON JOBIM quanto ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, desta vez quanto a essa questão do papel do Senado
Federal:
"(...) 2) Quanto ao Senado Federal, o STF decidiu
que compete, por maioria simples, decidir sobre a
instauração do processo.
Pergunta-se:
a) o SF passaria a ser 6rglo revisor da CD, pois
estaria negando execuçáolprossegulmento à deci$10
desta?

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-2/2001 de 24/08/2001, q~ institui a lnfra-es!Tutura de Chaves Públicas Brasllelra . !CP-Brasil.
document~~l.MMSfssado no endereço ele!tônico http://www.stf.jus.br/portaVautentlcacao/au1enticarDocumento.asp sob o número 10461290
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b) a maioria simples do SF pode derrubar
decisão da CD, tomada por maioria de 213?
c) para que o procedimento qualificado da CD,
instituído pela CF?
d) em linguagem de processo, a aceitação da
denúncia poderia ser rejeitada pelo SF?
e) o entendimento não é contrário à CF pois esta
dispõe que, admitida a acusação pela Câmara dos
Deputados, será o PR submetido a julgamento perante o
Senado Federal?;
f) ao atribuir-se ao SF a possibilidade de revisão
da decisão da CD não importaria em concentrar em uma
só casa duas competências que a CF distribui entre a
CD (admissibilidade) e o SF (processamento e
julgamento)?
g) o rito no caso "Collor", fixado sem contraditório
pelo STF, não importou em confundir o rito dos processos
contra ministros do STF e PGR da lei de 1950, onde
somente figura o SF: admite a denúncia, processa e julga,
sem participação alguma da CO?( ... )".

Por outra perspectiva, ainda que a decisão tomada por esta
40

Corte prevaleça nesse aspecto. há uma omissão/obscuridade

que precisa ser

suprimida/eliminada desde logo, mais precisamente quanto ao que efetivamente
pode ser analisado pelo Senado Federal quando for revisar (ratificar ou não) a
decisão da Câmara dos Deputados.
Explica-se.
No procedimento de admissibilidade da denúncia. a Câmara
dos Deputados profere juizo politlco. Isso é indiscutlvel, tanto é que o artigo 51, I.
CF registra que compete privativamente à Câmara ·dos Deputados autorizar, por
dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o
Vice-Presidente da República. A competência para esse juizo polltico, portanto,

.. Verifica-se a obscuridade sempre que hã fa~a de clareza na reclaçAo elo julgado. tomando dlffcll dele ter-se a vere1adeira
inteligência ou exata interpretaçAo. Em oulras palavras. significa pouco intellglvel, pouco perceptlvel. que mal se
compreende, enlgrrnltico, confuso. vago, màl definido.

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200·212001 de 24/08/2001. q~institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira. !CP-Brasil. O
no endereço eletrOnico http://www.stl.jus.br/portal/autenUcacao/autenticarOocumento.asp sob o número 10461290
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nesse momento inicial, é exclusiva da Câmara dos Deputados. O voto vencedor
não entende diferente.
Ademais, como registrado pelo próprio voto vencedor ao
fazer referência ao citado MS n. 2 1.564, esse juízo polftico incluiu

a

admissibilidade da acusação, (...) em que a Câmara verificará se a acusação é

consistente, se tem e/a base e alegações e fundamentos plausíveis, ou se a
notícia do fato reprovável tem razoável procedência. não sendo a acusação
41

simplesmente fruto de quizilias ou desavenças politicas

.

Na Câmara, portanto, além do juízo politico próprio ao
processo de impeachment, são analisadas questões técnicas e formais
relacionadas com a própria admissibilidade da denúncia.
Se assim o é, mostra-se relevante que essa Corte
determine/esclareça os parâmetros da revisao que será feita pelo Senado Federal
quando do recebimento da autorização dada pela Câmara dos Deputados: ~
será limitada à análise dos requisitos formais de admissibilidade da
denúncia e, também. se for o caso. da validade formal dos atos
procedimentais praticados até então (observância ao contraditório, ao
quórum. etc) ou se poderá sim rever o próprio JUIZO POLITICO realizado na
Câmara dos Deputados.
Essa distinção é relevantíssimal E se mostra mais compatlvel
com o papel, a relevância e a importância da Casa do Povo, além de preservar o
sistema bicameral brasileiro, a integridade e a união do Poder Legislativo e a
própria Constituição.

'' TreellO do voto do Ministro CARLOS VELLOSO colacionado pelO voto vencedor do em. Ministro BARROSO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200·212001 de 24/08/2001, qde institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira . !CP-Brasil
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Diga-se: é até possivel admitir-se que o Supremo Tribunal
Federal entenda que o Senado Federal possa decidir ou não pela instauração do
processo, ao dar uma interpretação nova42 sobre a questão, mas é salutar que
essa nova competência do Senado Federal seja limitada a aspectos meramente
formais da denúncia e, também, até mesmo, a verificação da validade dos atos
procedimentais praticados na Câmara (contraditório, quórum, etc.), mas jamais,
de forma alguma, pode-se pennitir que o Senado tenha competência para,
por maioria simples. revisar o juízo polltico realizado pela Câmara dos
Deputados -- que é de sua competência exclusiva, sob pena de afronta direta ao
art. 51 , I, da Constituição Federal.
Todos aqueles elementos de interpretação adotados pelo em .
Ministro BARROSO (histórico, literal, sistemática e lógica) são perfeitamente
aplicáveis para esse entendimento. A Câmara dos Deputados fará um juizo
polltico da denúncia, examinando, por decorrência lógica, a sua admissibilidade,
os seus requisitos formais. O Senado Federal poderá reexaminar apenas essa

parte formal e técnica sobre a admissibilidade da denúncia e dos atos
procedimentais praticados até então -- sem adentrar. insista-se, no juizo politico
realizado pela Câmara dos Deputados, instaurará o processo caso considere
preenchidos esses requisitos formais, e processará e julgará a denúncia.
Aparentemente, aliás, é isso que decorre da seguinte
afirmação constante no voto do em. Ministro BARROSO, a saber:
•Apresentada denúncia contra o Presidente da
República por crime de responsabilidade, compete à
Câmara dos Deputados autorizar a instauraçiio do processo
(art. 51, I, da CF/1988). A Câmara exerce, assim, um juizo
eminentemente polltico sobre os fatos narrados, que
constitui condíçiio para o prosseguimento da denúncia. Ao
" Diga·se nove, mais uma vez, porque quando do julgamento do MS n. 21 .564. o entendimento firmado judicialmente pelo
Supremo Tribunal Federal foi distinto do agora adotado pelo voto vencedor e acolhido pela maioria da Corte.

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-212001 de 24/0612001, ql!i Institui a Infra-estrutura de Chave$ Públicas Brasileira - tCP·Brasil. o
documento pode ser acessado no endereço eletrOnico http://www.stf.jus.br/portalfauteotieacao/autenticarDocumento.asp sob o número 10461290
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Senado compete, privativamente, 'processar e j ulgar' o
Presidente (arl. 52, /), locução que abrange a realização
de um lulzo Inicial de instauração ou não do processo,
isto é, de rec9blmento ou não da denúncia autorizada
pela Câmara•.

Ou seja, como se vê dessa própria argumentação, embora
não de forma clara, parece que ficou definido o papel de cada casa legislativa: à
Câmara, um juizo eminentemente polftico sobre os fatos narrados, incluindo
nesse juizo polltico os requisitos formais e técnicos da denúncia; ao Senado, por
sua vez, recebimento ou não da denúncia, mas apenas em seus aspectos

formais, sem revisar o juizo polftlco realizado pela Câmara dos Deputados,
e , uma vez instaurado o processo, o processamento e julgamento da denúncia.

De

qualquer

forma,

essa

omissão/obscuridade

induvidosamente precisa ser suprida/evidenciada com mais precisão, a fim de
evitar interpretações divergentes, sem contar que é essencial para que o papel da
Câmara dos Deputados, relevantíssimo no processo de impeachment, seja

realizado com a lisura e independência que se espera.
Como registrou o Ministro NELSON JOBIM em outra ocasião43,
ao tecer novas considerações sobre as contradições da decisão tomada por essa
Corte, se a votação para a autorização da Câmara para abertura do processo de

impeachment é aberta, mas pela decisao do Supremo ela não é definitiva,
dependerá ainda da análise de admissibilidade pelo Senado Federal, quais entao
seriam as alternativas dos deputados: votar sim e ficarem expostos à retaliação
do governo ou votar não ou em branco para se proteger? Ou

se omitir e não

comparecer à votação?

" bltD'/lwww.va!or CO!D br/poli!jca/4398§08úob!m-aDPO!a=<:gotradicoOs-sjO•Stf
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Enfim, em razão do que foi dito neste capitulo, pugna a
Câmara dos Deputados pela correção da premissa equivocada em que se baseou
o voto vencedor quanto ao entendimento firmado pelo STF no MS n. 21.564-DF,
rejulgando o ponto tendo como base essa nova premissa, além de que seja
suprida/esclarecida a omissão/obscuridade apontada em

relação

a real

competência do Senado Federal quando do recebimento da decisão da Câmara
dos Deputados e da respectiva instauração do processo de impeachment.

CONCLUSÕES

e PEDIDOS

Por tudo o que foi exposto, requer a Câmara dos Deputados
o conhecimento e acolhimento destes embargos de declaração a fim de que
sejam supridos os vlcios apontados, com as consequências modificativas que
eventualmente advenham desse julgamento"'

4

•

Não é demais lembrar que se trata de matéria relevantissima,
sensível, com graves consequências institucionais. Todas as questões postas
nestes embargos, data vênia, não representam simples discordância com o que
restou decidido por essa Corte. A Câmara dos Deputados respeita esse Tribunal
e as suas decisões, mas nao pode deixar que seu prestígio e as suas
prerrogativas sejam totalmente desconsideradas e que haja tamanha intervenção
em seus assuntos internos.
Os fatos e a história não podem ser manipulados e
propositadamente direcionados para conclusões errôneas, precipitadas e graves.
Talvez não se tenha notado ainda a relevância dessa decisão não só quanto ao

"Art. 463. II.CPC e PET 1.079-5/0F, Rei. Min. SEPÚLIIEOA PERTENCE, OJ de 26.04.96; RE 75.142/GB, Rei. Min.
XAVIER OE ALBUQUERQUE, RTJ 64/836; e RE 85.039/0F, Rei. Min. THOMPSON FLORES. RTJ 89/5"18.

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.20o-212001 de 24/08/2001, q~ Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP·Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http:/lwww.stf.jus.br/portaVaulentlcacao/autenllcarDocumento.asp sob o número 10461290
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processo de impeachment em si, mas ao futuro institucional da Câmara dos
Deputados, e do próprio Poder Legislativo.
Sob outra vertente, como essa Corte se propôs a
praticamente fixar um rito a ser seguido no processo do impeachment, quase que
determinando um roteiro a ser seguido, é importante que essas questões
paralelas sejam devidamente esclarecidas, ainda que algumas delas tenham sido
trazidas neste recurso apenas em tese e que outras decorram das conclusões
tomadas no julgamento, como, por exemplo, sem exclusão de outras:
(1) no caso de rejeição pelo Plenário da Casa dos nomes indicados pelos
respectivos lideres partidários, tendo em vista a possibilidade de haver sucessivas
rejeições, poderá o Presidente da Câmara fazer essa indicação, observada a
proporcionalidade partidária, como determina o RI/CO para as demais comissões
da Casa, ou deverá haver novas e reiteradas votações, independentemente do
número, até que se obtenha os respectivos integrantes da Comissão Especial;
(2) se os lideres partidários não indicarem os nomes (ou mesmo apenas parte
~-

deles) que integrarão a Comissão Especial por falta de consenso no respectivo
bloco parlamentar poderá o Presidente da Câmara fazer essa indicação, como
determina o RI/CO para as demais comissões da Casa;
(3) no caso de partido ou de bloco parlamentar que possua apenas um deputado
e seu nome não for ratificado pelo Plenário, esse partido ou bloco poderá ficar
sem representação na Comissão;
(4) no caso de Partido cuja composição não alcance o número minimo necessário
para constituir liderança, como se dará a indicação para particlpaçao na
Comissão Especial do impeachment;

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200·212001 de 24/08/2001. qlli2institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira . ICP-Brasil. O
documenl~fs>~e(J~!:J\%Tssado no endereço eletróníoo http://www.stf.jus.br/portallaulentk:acao/alllenticarDocumento.asp sob o número 10461290
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(5) instalada a Comissão Especial do impeachment, a escolha do seu Presidente
e de seu Relator se dará por votação secreta com possibilidade de chapa avulsa
(como prevê o RI/CO} ou aberta (como entendeu o voto vencedor ao firmar
posição de que toda e qualquer votação no processo do impeachment precisa
necessariamente ser aberta) sem possibilidade de disputa. E não sendo caso de
eleição e não havendo possibilidade de disputa, ao Presidente da Câmara caberá
essa indicação;
(6) seguindo esse mesmo racioclnio, não se sabe se a partir de agora a "eleição"
de Presidente e Vice-Presidentes de qualquer outra comissão da Casa se dará ou
por "eleição" propriamente dita, com voto aberto, sem possibilidade de "chapa
avulsa", ou por mera "indicação" do Presidente da Câmara dos Deputados ou por
voto secreto, com possibilidade de "chapa avulsa·, como expressamente
determina o RI/CO;
(7) a votação dos nomes indicados pelas respectivas lideranças será feita de uma
só vez, com todos os nomes, ou parcialmente, bloco a bloco, ou até mesmo
individualmente, nome a nome. O Plenário só poderá aceitar a chapa toda ou
~--

poderá aceitá-la parcialmente;
(8) se as "demais eleições" da Câmara dos Deputados, além daquelas previstas
taxativamente em seu RI/CO, já citadas neste recurso (CNMP, CNJ e TCU),
deverão ser a partir de agora por voto aberto e sem candidatura avulsa, por
inexistir previsão legal expressa;
(9) se são aplicados à Comissão Especial do impeachment os dispositivos que
tratam das comissões gerais da Câmara dos Deputados, os parlamentares que
integrarão essa comissão, por indicação dos lideres, não terão "mandato" e, por
isso, poderão ser substituldos a qualquer tempo, mediante simples oficio

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200·212001 de ~410812001, q14!'1in~titu i a Infra.-estrutura de Chaves Públicas Brasileira . !CP-Brasil. O
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direcionado à Presidência da Câmara dos Deputados. ou mesmo indicados. e não
propriamente dito eleitos, terão "mandato" e não poderão ser substituídos;

(1 O) se é para seguir a risca o rito adotado no caso Co/for. a eleição da Comissão
na Câmara se dará por voto aberto45, mas no Senado será secreta, porque assim
ocorreu naquela época;

(11) se o Senado Federal poderá rejeitar a autorização dada pela Câmara dos
Deputados divergindo do seu juízo político ou se estará limitado a analisar os
requisitos formais da denúncia e a validade dos atos procedimentais até então
praticados.

É o que se requer.

Brasília, 1° de fevereiro de 2016.

DOS DEPUTADOS

~-;

..------~
MARCELO RIBEIRO DO VAL
Advogado da Uniao

"Volta·se a frisar que na camara, no caso Conor. a votação foi por aclamaçêo, em rszAo do consenso que existia à época
sobre a cornposiçilo da Comtssào Especial
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PRESIDÊNCIAISGM
Petição contendo reiteração/ratificação dos Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) n. 378 pela Câmara dos Deputados.
Em 15/03/2016.

Junte-se aos autos da OCR n. 1/2015. Publique-se.
EDUARDO#
Presidente
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Decisão: O Tri bunal, por unanimidade, conneceu em
parte dos embargos de decl aração e, na parte conhecida, por maioria,
rejeitou o recurso, vencidos os Mini stros Dias Toffoli e Gilmar
Mendes, que o acolhia. Tudo n os termos do voto do Relator. Presidiu
o j ulgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Pl enário, 16.03.2016.
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Acompanhamento Processual

ADPF 378 • ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL (Eletrônico)
[Ver peças eletrônicas]
Origem:
DF - DISTRITO FEDERAL
Relator atual: MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S)
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ADV.(A/S)
ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO E Ol1TRO(A/S)
I NTDO.(A/S} PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S) ADVOGADO-GERAL DA UN.IÃO
(ES)

!NTDO.{A/S) CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S) ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
(ES)

AM. CURIAE.
ADV.(A/$}
AM. CURI AE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM . CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.{A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CIJRIAE.
ADV.(A/S)
A~1. CURI AE.
AOV.(A/5}
Andamentos
Data

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA • PSDB
AFONSO ASSIS RIBEIRO (OAB· DF 15010) E Ol1TRO{A/S)
DEMOCRATAS· DEM
FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS {OAB- DF 27581) E Ol1TRO{A/S)
PARTIDO DOS TRABALHADORES· PT
BRENO BERGSON SANTOS E Ol1TRO(A / S)
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE • PSOL
ANDRÉ BRANDÃO HENRIQUE$ MAIMONI (OAB- DF 0029498) E
Ol1TRO(A/ S)
UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES · UNE
MAGNUS HENRY DA SILVA MARQUES (OAB· RN 0013191, OAB· RN
0013191) E OUTRO(A/ S)
PP • PARTIDO PROGRESSISTA
HERMAN BARBOSA (OAB· DF 10001) E Ol1TRO( A/S)
REDE SUSTENTABIUDADE
EDUARDO MENDONÇA (OAB-DF 41458} E Ol1TRO( A/ S)
SOLIDARIEDADE
RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA { OAB-DF 28438) E Ol1TRO{A/ S}
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO · PSD
THIAGO FERNANDES BOVERIO (OAB-DF 22432)
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-rRIBUNALil Decisão: O Tribunal, por un.;;imldad;, conheceu1 '
PLENO
em parte dos embargos de declaração e, na
Decisão de
parte conhecida, por maioria, rejeitou o recurso, Julgamento
.
vencidos os Ministros Dias Toffoll e Gilmar
Mendes, que o acolhia. Tudo nos termos do voto ·
do Relator. Presidiu o julgamento o Ministro
J Ricardo Lewandowski. Plenário, 16.03.2016.
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~~-- ~

-1

- J __j

J~}gamento

08/03/2016 Petição

-

I

PLENO

I

Mesa~Câmara do~,
Deputados - Reitera os termos dos embargos de
, declaração.
' 10673/2016 - 08/03/Ü l16 •

I

, DATA DE PUBUCAÇÃO DJE 08/03/2016- ATA No'1Intelro teor
f 25/2016. DJE n° 43, divulgado em 07/03/2016 1' do acórdão
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1
I

I
Manifestação
l da PGR

~~ Manife;tação. · Petição: 8BG8 D~ta: 01/03/2.016
1às 16:35:22
' 25/02/2016 1 Juntada

I deUsta d;Remessa, referente ; o Ofício.

ll~

l <rcc~bi~_sm 25/0_2[?01~):_

1 _

I 2004/2016, ao Sr. Advogado-Geral da União
___ __

j<i
Usta de Rem~ss~, ~~f~ren~ aoOffci;
j~2005/2016, ao Sr. Procurador-Geral da Repúbllca
(r.~s~E.!~~-~-m 2_5/02/?Qt6)._

~-- tÕ!A~PF·MANIFEsTAç.ÃoAGU

2~2/~oM"LEx~~do~;)

1

_

_ ;, _ _ _

}~------~

-

l - -]

TAOl ADPF - MANlFESTAÇÃO PGR

_l

'I

" AO! ÃÕPF-- MANIFESTAÇÃO PGR
- 2·vÔÚ20161'"com~i~ão 1
~J\._a~_llln~ -~--ADPF-: MANIFESTAÇÃO AGU
r24!02Jzin6 comunicaçã~.j
assinada
1Juntada de documentos- Petição: 7258 Data:
23/02/2016 1 Petição
- - ]J/O?JlQl.6 ~~:02.'124 GMT·i>J:OO -Juntada d·e-d~umentos- Petic;i~: 6940 Data : ~
22/02/2016 ;jPetição
22/02/201? 16:_52:06.244 G~T-03;00
j

L ___ -

1

fAõi

I

04/Q2/.~1_6.

19/02/2016 1 Petiçã~

~-

--

ILR~~tor(a)_
:j

-,

--

-

1=-

-

1 19/02/2016 1 Petição

19/02/2016 ' Petição

L_

-

.11

-

f

, Co~tr~rrazões • Petiçã_o: 6634 Data: 19/02/2016
18.36.00.886 GMT-02.00

.._
11

-

Ma-nifestação- Petição: 66lt Data: t9/02!20t6 l,--l
1 22:25:21.826 GMT-02:00

I

19f02/2Õl6 1Conclusos
1 ao(à)
19/02/2016 Petlçã;I
.

__

11-

19/02/2016 1! Co~usos
ao( a)
R~l~or(a}

l

--·1

"!l -

Certifico que elaborei 2 ortcios. Oespacllo de

I c~;:;;luso-;---

1 ao(à)
1 Relator(a)
t9/0~2/2016.j Petiçã(; - -

1

JL --

lI

~2/0~0~~ tCeftidâo
22/02/2016

r--I

- - .L

1

-----

=-=-

,~

=---ri

-- -

lr

J

Contraminuta- Petição: 6576 Data: 19/02/2016 I.
116:41:04.846 GMT:Q2:00
'

__I

'j Informações - Petição: 6521 Data: 19/02/2016
, 15~3:4!!_.647 G!'I_'!-.02:Q~ _

Ma_nl~stação • Peti~~: 6514 Data~t9toú2o16

IÍ

11

15.18.05.337 GMT-02 .00

19/02/2016 11 Petição
12/02/20161 M licação,
IL DJE
I

.I

04/02/2016 Despacho

I

Informações· Petição: 6435 Data: 19/02/2016

1

_i, _
11 Despacho de 04/02/2016 (DJE n° 25, divulgado !I Despacho
13~47:4~183 GMT·O~:OO

em 11/02/2016)

·r·(ADPF
...)3.e aConsiderando
a relevância da presente
necessidade de preservar o prinópio
do contraditório e da ampla defesa, Intime-se o

Jl autor da ação e os demais interessados (Senado •

11

hUpJ/www.stf.jus.br/porlal/gerallverlmpressao.asp
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Federal e Presidência da Repúblíca), para, assim
desejando, manifestarem-se sobre o recurso no 11
prazo comum de 5 (cinco) dias. Em seguida, dê·
se vista à Advocacia-Geral da União e à
Procuradoria-Geral da República, para que se
manifestem acerca dos presentes embargos,
também em prazo comum de 5 (cinco) dias.
I Após, voltem-me co~clusos. Pub_!!gue-se."_

I

I

1da certidãÕ de julga; ento coma s decisões d~
1dias 16 e17/12/2015, do Plenário.
1

02/02/2016 Juntada
I
' 01/02/2016 Conclusos
ao(à)
Relator(a}
para o
acórdã~

Juntada Petição: 2551/2016

01/02/2016 Opostos
embargos de
__
_ declar~~o

'I

1

-li

1r 255-l f 2016 • Ot/oÚ2016 ~·MESA ÔA CÂMAAA - - DOS DEP!JTADOS - 5.~~DECL.
ATA N° 42, de 17/12/20 15. DJE no 256,
divulgado em 18/12/2015 • decisão publicada
I•
também no DOU-1, nos termos da Lei 9.882/99) ,

01/02/2016 Petição
21/12/2015 Ata de
: Julgamento
, Publicada,
OJE

I

I'

r

ATA NO 38, de 16/12/201 S. DJE n° 256,
divulgado em 18/12/2015- decisão publicada
também no DOU·1, nos .termos da Le19.882/99~J

21/12/20151. Ata d-;
, Julgamento
: Publicada,
OJE

, ref. a.o ofício n. 29512/2015, entregue na

lB/12/2015 I Juntada de
' AR

1C~mara dos D~p!!fados e!"

I

1'!/.!.?120.~ 5.

-1 ---

!

18/12/2015 , Publicação,
DJE

, Despacho de 15/12/2015 (DJE n° 255, divulgado
j em 17/12/2015)

17/12/2015 Procedente
em parte

_
Despacho

tsii2i2o-ts côjÊ~;; 2sS: divulgadol

Despacho de
em 17/12/2015}

18/12/2015 Publicação,
DJE

:

jl
Despacho
1

TRI BUNALI Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos
1
1
PLENO
termos do voto do Relator, rejeitou as
Decisão de
Julgamento
preliminares e conheceu da ação. O Tribunal,
11
1 nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso,
,! que redigirá o acórdão: quanto ao Item A, por
unanimidade, Indeferiu o pedido para afirmar
que não há direito à defesa prévia ao ato do
j
Presidente da Câmara; quanto ao item B, por
I
1
unanimidade, deferiu parcialmente o pedido para
estabelecer, em Interpretação conforme à
constituição do art. 38 da Lei n° 1.079/1950, que
é possível a aplicação subsidiária dos
I Regimentos Intemos da Câmara e do senado ao 1
processo de impeachment, desde que sejam
compatíveis com os preceitos legais e
I
constitucionais pertinentes; quanto ao item C, 1
por maioria, deferiu parda !mente o pedido para
(1} dedarar recepcionados pela CF/88 os artigos
19, 20 e 21 da l,el n° 1.079/1950, Interpretados
conforme à Constituição, para que se entenda
que as "diligências" e atividades ali previstas não
1
se destinam a provar a Improcedência da
i
, acusação, mas
I Certifico q-;;e retifiquei a autuação deste pr;-cesso
para Incluir o advogado Herman Barbosa como
representante do "amicus curiae" Partido
,j Progressista.
,
Procuração/Substabelecimento - Petição: 66424
• D~ta: 17/12/.2015 18:28:Q9.~1 G~-:!2:QO
,
---,

I

'I

I

I

li

I

17/12/2015 Certidão

17/12/2015 I Petição

http://www.stf.jus.bt/porlallgeraiNerlmpressao.asp

l

I

I
I

l
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!NTIMAÇÃO POSTAL DESPACHO/DECISÃO
. INTEGRA • SE1
J~~~ dê d;;ume~s - Petição: 66387-Data:
17/12/2015 17:09_:_51.859_GMT-02:00

Expedido( a)

-rI

Petição

1ref. ao ofício n. 29231/2015, recebido na Cámara-

17/12/2015 ; Juntada de
AR

d~s _Q~P'd.taJI~s-~m 14/12/2015.
_
Certifico que retifiquei a autuação deste processo :
1 para constar o advogado Rodrigo Molina
'· Resenda Silva como representante do "amicus 1
curiae" Solidariedade

l

1

17/1Ü2Õ15 Certidão

I

I

Exclusão de nome de advogado da capa dos
autos- Petição: 66212 Data: 17/12/2015
11:35:45.758 GMT-02:00

17/12/2015 1Petição

l
·1

Transmitido Fax em 16/12/2015, ao Partido
Progressista
,
D~cisã~: O T;ibunal acolhe~pedido.susdtado da
" tribuna de admissão do Partido Social
Decisão de
Democrático na condição de amicus curiae. Após Julgamento
1
o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que 1
1 rejeitava as preliminares suscitadas, conhecia
· integralmente da arguição e, no mérito, deferia
parcialmente os pedidos cautelares, indeferindo
os pedidos deduzidos nas medidas cautelares
incidentais, o julgamento foi suspenso. Por
unanimidade, o Tribunal decidiu prorrogar a
eficácia da medida cautelar monocratícamente
concedida até a conclusão do j ulgamento.
Falaram: pelo requerente Partido Comunista do
Brasil, o Dr. Claudio Pereira de Souza Neto; pela
Câmara dos Deputados, o Senhor Deputado Miro
Teixeira; pela Advocacia-Geral da União, o
Ministro Luis Inácio Lucena Adams; pelos amicus 1
curidt! Pdrliúu SOcial Democrático, o Dr. Claudio
Lembo; pelo amicus curlae Partido da Social
1
Democracia Brasileira - PSDB, o Or. Fláv•o
Henrique Costa Pereira; pelo amicus curlae
Democratas· DEM, o Dr. Fabrício Juliano
Mendes

16/12/2015 Expedido
~~~?')(_fax

'I

no

I

16/12/2015 li Suspenso o
julgan1ento

-

I
I

I

16/12/2015 1: Comunicação
...,.,.
_ :. assinada
16/12/ 2015 lt Lançamento
_ indev12_o
.._ _

INTIMAÇÃO POSTAL DESPACHO/DECISÃO
ÍNTEGRA • SEJ
~·-,--~/ 12/2015- Comunicação assinada

16/1~2915 1: Ce;t~Aisçãe
_assiftaéa
16/12/2015 1 Certidão

Certifico haver elaborado 1 intimação. Despacho
de 15/1?/_2015. ______ _

I

16/12/2015 jl Petição

I

16/12/2015 Certidão

Jl'.~--

r---

1

Amicus curlae ·Petição: 65994 Data:
16/12/2015 15:03:45.493 GMT-02:00
CERTIDÃO

DE RETIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

11

Manifestação- Petição: 65986 Data: 16/12/2015
) 4:42:()5.1 ~._GMT-Q2:00

1

16/12/2015 ' Conclusos
ao( à)
Re~ator(a)

16/12/2015 Petição

16/l2/20~s J

Amicus curiae - Petição: 65938 Data:
L16J.~2/201?. 1~;58:12.2B9 G~"[-02:00 _

certidão

I

16/12/2015 Despacho

httpJ/www.stf.jus.br/porlal/geral/verlmpressao.asp

CERTIDÃO DE RETIFICAÇÃO DE AUiUAÇÃO
em 15/12/2015: "( ... ]. Diante do exposto, com
base na aplicação análoga e subsidiaria do
disposto no artigo 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999,
lnadmito o Governador do Estado do Maranhão,
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Flávio Dlno de Castro e Costa, como amicus

1curiae na presente Arguiç~o de Descumprimento 11
de Preceito Fundamental A Secretaria para as
• providêndas necessárias. Publique-se. Intimem·

1

se"
, em 15/12/2015: "[... ]. Diante do exposto, com
base na aplicação análoga e subsidiaria do
disposto no artigo 70, § 20, da Lei 9.868/1999,
lnadmito o !nsUtuto de Estudos Socioeconômicos
(IN ESC), a Terra de Direitos, o Conselho Latino Ir
Americano de Igrejas (CLAI), a KO!NONIA
i';
•· Presença Ecumênica e Serviço, o Instituto
Feminista para a Democrada (SOS CORPO) e a
' Contederação Nacional dos Metalúrgicos da
Centra l Única dos Trabalhadores (CNMCUT)
I como amlcl curlae e admito os ParUdos
Progressista (PP), Rede Sustentabilidade e o
I
Solidariedade (SD) como amici curiae na
'
presente Arguição de Descumprimento de
j
Preceito Fundamental Determino a InUmação do I
Partido Progressista para que, no prazo máximo j
de 24 (vinte e quatro horas), regularize a sua
representação processual, juntando aos autos
I procuração com poderes específicos de
1
advogado para atuar nesta Arguiç.ão. Defiro o
pedido do Partido Rede Sustentabllidade,
facultando-lhe a juntada do instrumento de
mandato em momento anterior à sessão
;: designada para amanhã, dia 16 de dezembro de
2015. À Secretaria para as providências
'I necessárias, de modo mais célere possível,
inclusive via fax. Publique-se. Intimem-se."

16/12/2015 Despacho

I

I

1c 16/12/_201~_9~:39: 18.492 GMT·02:QO

_

'IDespacho de 12/12/2015 (DJE no 252, divulgado IDespacho
I em 15/12/2015)

I

I

-~

· Sustentação oral - Petição: G5893 Data:

16/12/2015 1 Petição
16/12/20-;5 Publlcação,
DJE

1

I
16/12/2015 Publicação,
IDJE

h
' Despacho de 13/12/2015 (DJE n° 252, divulgado 1 Despacho
!! em 15/12/2015)

I

1

I

16/12/2015 ' Petição

Aditamento à Inicial - Petição: 65887 Data:
16/12/2015 01:3~35.363 GMT·92:00
Guntada de documentos· Petiçã~:-65881 Data:
15/12/2015 23:37:05.13 GMT-02:00

1

15/12/2015 [ Petlção
15/12/2015 I Petição

-

15/12/2015 Petição

-

-

J

l

Procuração/Substabelecimento • Petição: 65866 11
i Data: 15/12/2015 20:39:07.436 GM:t:-02:00
'fAmic~s
Petição: 65863 Data-: ~ 15(12/2015 2Q:26: 16.444 .GMT-02:00

ruri,;;.

15/12/2015 Petição

'i Sustentação -;ai - Petição: 65862 Data:

15/12/2015 Petição

Amicus curiae • Petição: 65856 Data:

15/12/2015 Petição

Sustentação oral • Petição: 65852 Data:
15/12/2015 19:39:03.0 GMT-02:00

j
1

l
_]

15/12{2015 20:20:~~-~157 GMT-02:00
1~/12/.~'!_15 _19:5?:3~.132 G~T~2:00

15/12/2015 Conclusos
ao( à)
Relator( a)
15/12/2015 Petição

Amicus curiae - Petição: 65840 Data:

15/12/2015 Petição

Amicus curlae- Petiy'ío: 65826 Data:
15/12/2015 18:43:07.471 GMT-02:00

15[12/20~7:50.714_GMT-!E:~O

15/12/2015 Conclusos
ao(à)
1, Relator( a)_

http://www.stf.jus.br/porlal/gerallvetlmpressao.asp
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Manifestação - Petição: 65802 Data: 15/12/2015
I18:17:02.305
GMT-02:00
, Amicus curiae - Petição: 65800 Data:
15/12/2015 18:14:41.96 GMT-02:00
Conclusos
ao( à)
Relator(a)
I 15/12/20151 Petição

I

I

I

65763/2015- 15/12/2015 ·PARTIDO
PROGRESSISTA - requer ingresso como amicus
curiae.

165760/2015 • 15/12/2015 - CÂMARA DOS
DEPUTADOS- requer juntada de cópia da
decisão da Presidência da Câmara dos
, Deputados e Inscrição como orador.

15/12/2015 Petição

,,

IMa.~l~stação-

15/12/2015 1Petição

Petiçã.o: 65738 Data: 15/12/2015

1~.2_5..:..15.32 GMT·02.RQ

15/12/ 2015 1 Conclusos
ao( à)

I~

~ela~r(a)

15/12/20 l5 I Certidão

_

15/12/2015 ij Petição
15/t2i2o15-f Mlk ação,-

CertifiCo que retifiquei a autuação deste processo
para constar o advogado Fabrício Juliano Mendes'
Medeiros como representante do "amicus curiae"ji
l De.mocratas- DEM.
•.
', Procuração/Substabelecimento - Petição: 65609
·i Data: .§'_~2015_g;oz: 13.405 GMT-02:0Q_
I

~

DJE

_

I

I

i

J

--..:::~

1

Amlcus curiae - Petição: 65566 Data:
14/12/20~5 22:0p:26.950 GMT-02:00
INTIM/IÇÃO POSTAL DESPACHO/DECISÃO
ÍNTEG~ • SEJ

14/12/2015 Petlção
14/12/2015 Expedldo(D)
- 14/t2/zois I certidão

l

que retifiquei a aub.•ação deste processo
para incluir a União Nacional dos Estudantes UNE como "amicus curiae~·.

i

l

em 13/12/2015: "A União Nacional dos
Estudantes (UNE), requereu a admissão no feito
na condição de amicus curiae em peça subscrita
, por advogados regularmente constituídos para
atuar no presente feito (eDOC 94)[...] Aplicando
análoga e subsidiariamente disposto no artigo
7o, § 20, da Lei 9.868/1999, admito a União
1Nacional dos Estudantes {UNE) como amicus
curlae na presente Arguiç~o de Descumprimento
de Preceito Fundamental. A Secretaria para as
providências necessárias. Publique-se. Intimem·

I

I

I

li

I

J .~e."

14/12/2Dl 5 1: Certidão-

l

1 Certifico

14/12/2015 'i-Despacho

l14/12/2015

_

'[ Despach;d"e t ÍÍ12/l Ô15 (DJE n° zsl,divulgado Despacho
em 14/12/2015)

I

I
Despacho

http-Jiwww.stf.jus.bt/prxtaVgerallverlmpressao.asp

____

_

L.

lí:• Certifico
qu~-retiftquei a autuação deste processo_'
para induir o Partido
SOCial Democracia
;
da

':I Partido
Brasileira - PSDB, o Democratas - DEM, o
dos Trabalhadores - PT e o Partido

Socialismo e Uberdade - PSOL como "amíci
curiae...

1

I

,.

;~ n/i2t2015: ·o Partido Soci~lismo e
-,·••
Uberdade (PSOL), requereu a admissão no feito
I na condição de amícus curiae em peça subscrita
por advogados regularmente cúnstituídos para
atuar no presente feito (eDOC 79)[.•. ] Aplicando
análoga e subsidiariamente disposto no artigo
70, § 20, da Lei 9.868/1999, admito o Partido
SOCialismo e Uberdade (PSOL) como amicus
curiae na presente Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental. À Secretaria para as
:I providênCias necessárias. Publique-se, Intimem- ,
6110
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se."
Amfcus curiae - Petição: 65190 Data:
12/12/2015 21:12:42.976 GMT-02:00

12/12/2015 Petição

Transmitido Fax em 11/12/2015, ao Partido
: D~mocrat,a_~:?EM
INnMAÇÃO POSTAL DESPACHO/DECISÃO
ÍNTEGRA - SEJ

11/12/2015 Expedido
telex/fax no
11/12/2015 Comunicação
assll)ada

~/12/2015 1 C~rtidão

Certifico que elaborei 1 carta de intimação.
Decl.são ---..::::o;;:'."".
de 11/12/2015.
•
Procuração/Substabelecimento- Petição: 65101

ll/12/2015 Petição

Í Data: 11/12/2015 17:37:22.771 GMT-02:00

I

--

.

-

-

~-

~~ Manifustaçãd

11/12/2015 Manifestação
da PGR

' da PGR

l

11/12/2015 Petição

I

__} -

.

ln~orn:'ações ·Petição: 65Ó22 Data:

11/12/2015

16.02.23.881 GMT-02.00

! .-

-I

'

I

I Amicus curiae - Petição: 65009 Dat!:

ll/12/2015 Petição

1,1{12/2015 15:46:?~.502 GMT:O~;Q9
11/12/2015 Petição
11/12/2015 Prejudicado

Manlfest!ção - Petição: 64994 Data: 11/12/2015 !
,
15:34:44.834 G~1T·02:00
MIN.
EDSON
FACHIN

"[...)Decido sobre a admissão no feito na

, da Social Democracia Brasileira (PSDB), o
Partido Democratas (DEM) e o Partido dos
Trabalhadores (PD como amici curlae na
presente Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundament!l. Decido sobre o pedido de
imediata revogação da liminar [ ...) Por definição '
congênita, é finita (somente até 16.12.2015) a
i eficâcia da liminar por mim deferida em 08 de
dezembro, coerente com o sentido de submeter 1
ao Tribunal Pleno a matéria. Em 16 vindouro
(com a pauta prevista e pela sua previsão tão li,
somente) ocorre, ipso facto, exaurimento dos
efeitos daquela liminar pelo simples fato da
previsão de realização da sessão do Tribunal
Pleno. Desnecessária nesse horizonte, por essas
razões, a revogação, razão pela qual a considero
prejudicada. Determino a Intimação do Partido
" Democratas para que, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito horas), regularize a sua
representação processual, j unt!ndo aos autos
1• procuração com poderes específicos dos
1advogados subscritores para atuarem nesta
Arguição. À Secretaria para as providências
necessárias, de modo mais célere possível,
Inclusive via fax. Publique-se. Intimem-se,
Inclusive vi'? fax."

I

I'
I

I

11/12/2015 Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumpridoAG!J
11/12/2015 Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido_

li

Icondição de amícus curiae [ ...] admito o Partido li

!I

CONGRESSO NACIONAL/AGU ·Referente à
Pauta n. 65/2015 • Plenário.
I

I
J
PRESIÓENTE DA REPÚBUCA/AGU - Referente à

IPaut! n. 65/2015 • Plenário.

c~GU

11/12/2015 Petição

I
ll/12/2015 Pauta

http://www.stf.jus.br/porlallgeral/verlmpressao.asp

Informações - Petição: 64919 Data: ll/12/2015 ll
13:02:27.54.-.; GMT-02:00
PAUTA No 65/2015. DJE no 249, divulgado em

l

J
I

--.

I
7110
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I publicada no

10/12/2015

I

1Decisão de 08/12/2015 (DJE n° 249, divulgado
em 10/12/2015)

Decisão
monocrática '

I .
.

Amicus curiae - Petição: 64855 Data:
'' 10/12/2015 18: 18:20,_146 GMT-02:00

10/12/2015 Petição

'
10/12,12015 rP~tição

I

Amicus curiae - Petição: 64831 Data:
10/12/2015 17:19:58.896 GMT-02:00

___J

10/12/201s 1 Petição

·~.,.

64761/2015 • 10/12/2015 • OF. N.
2858/2015/SGM/P, CÂMARA DOS DEPUTADOS,
_ 99)12/2015 • P~.E~A IN~ORMAÇÕES.

I

64661/2015- 10/12/2015- Of. n.
2857/SGM/P/2015, Câmara dos Deputados,
109/12/2015 - Requer o não conhecimento da
__ [ ação e o indeferimento da Uminar.

10/12/2015 Petição

l

10/12/2015 Certidão

FAX NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 351/2007

10/12/2015 Certidão

IFAX NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 351/2007

I

Of.

11·7"-

64614/201s:.-l0/12/2015- (Vfa Fax)
n.
12857/SGM/P/2015, Câmara dos Deputados,
09/12/2015 · Requer o não conhecimento da
ação e o indeferimento da liminar.

10/12h015 [ Petição

I

64610/2015 • 10/12/2015- (Via Fax) Of. n.
2858/2015/SGM/P, Câmara dos Deputados,
09/12/2015 • Apresenta informações
complementares.
' 64586/2015 • 09/12/2015 · (Via Fax).Ofíclo n.
2357/SGM/P/2015, Câmara dos Deputados,
9/12/2015 ·apresenta manifestação.

10/12/2015 1 Petição

I
L
09/12/2015 Petição

j

' ll.sta de remessa do oficio n. 29235/2015,
1
entregue na Procuradoria-Geral da República em ·j
4/12{2015.

09/12/2015 Juntada

1
'

09/12/2015 11 Juntada

lista de remessa do ofício n. 29233/2015,
' entregue na Advocacia-Geral da União em
, 4/12/2015.

09/12/2015 Juntada

I
I[Ofioo -

lista de remessa do ofício 11. 29230/2015,

entregu~ no Senado Federal__~m 4/12( 2Q15. _

lista de remessa do ofício n. 29229/2015,
· entregue na Presidência da República em
4/J_2/?-015.
.. .••
coMuNICAÇÃo DEClSÃo LiMINAR
INFORMAÇÕES RELATOR· RELATOR EM
8]12/2015.
I FAX· C~-UNIÕ.'Ç:Ão-DÊOSÃO. UMINAR
RELATOR· RELATOR EM 8/12/2015

09/12/2015 ! Juntada

I.
09/12/2015 r Expedido(a)

e

I

09/12/2015 Expedldo(a)

I

Despacho de 03/12/2015 (DJE no 247, divulgado . Despacho
em 07/12/2015)
1

09/12/2015 Publicação,
DJE
OB/12/2015 Deferido em
parte

MIN.
EDSON
FACHlN

Com o objetivo de (i) evitar a prática de atos que
eventualmente poderão ser lnvalídados pelo
, Supremo Tribunal Federal, {lí) obstar aumento
' de Instabilidade jurldica com profusão de
, medidas judiciais posteriores e pontuais, e (iii) •
1
1apresentar respostas céleres aos
questionamentos suscitados, lmpende promover, ''
de Imediato, debate e deliberação pelo Tribunal
Pleno, determinando, nesse curto interregno, a !
suspensão da formação e a não instalação da
'
Comissão Especial, bem como a suspensão dos '

I
hiJf)'//www.stf.jus.brfporlatlgeraltverlmpressao.asp
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eventuais prazos, indusive aqueles, em tese, em
curso, preservando-se, ao menos até a deásão
do Supremo Tribunal Federal prevista para
16/12/2015, todos os atos até este momento
praticados...
1

08/12/ 2015 Comunicação

FAX- COMUNJéAÇÃO DECISÃO liMINAR
RElATOR- RElATOR

~ assinada

08/12/ 2015 Comunicação
assinada

r ofíciO- COMUNICAÇÃO DEC;sÃO UMINAR E
INFORMAÇÕES RElATOR· RElATOR

08/12/ 2015 Inclua-se em
pautaminuta
extraída

I

08/12/2015 I Petição

Pleno em-OSÍ12/2015 17:29: 15- ADPF-MC

-

04/12/2015 Expedido(a)
1

04/12/2015 , Expedido(a)
04/12/2015 · Expedido(a)
o4;t12/201S j! Expedldo(a)

i[_

I
1:

!Manifestação - Petição: 64216 Data: 08/12/2015 111
' 13:34:42.412 GMT-02: 00

08/1212015 Petição

IL

Manifestação ::-P etição~ 64l 12 Data:
13:16:03.358 GMT-02:00
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I

J

I

J

I

08/12/20~s j'r

Informação Petiçã~ I nicial Ação Controle -de
Constitucionalidade - Relator

I
'!l-:--- I

FAX- I NFORMAÇÃO GERAL- RElATOR

I[

I

Informação Petição Inicial Ação Controle de
Constitucionalidade - Relator

-,,...:!

l

Informação Petição Inicial Ação Controle de
- R_elat?r

Constitucionali~ade

04/l2/2015 Expedido(a)
04/12/2015 Expedido(a)

Informação Petição Inicial Ação Controle de
Constitucionalidade - Relator
Informação Petição Inicial Ação Controle de
- Relator

Constituc[onalid~d_e

03/12/ 2015 1: Expedido(a)

FAX- INFÓRMAÇÃO GERAL- RElATOR

03/12}2015 Expedido(a)

FAX- INFORMAÇÃO GERAL· RElATOR

03/12/2015 Expedido(a)
I
03/ 12/2015 1 Expedlcfu(a)

FAX - I NFORMAÇÃO GERAL· RElATOR

03/ 12/2015 Comunicação
assinada

FAX- INFORMAÇÃO GERAL- RElATOR

03/12/2015 !
1

c~~u~icação.

FAX - INFORMAÇÃO GERAL· RElATOR

'f FAX- INFORMAÇÃO GÉRÃi. - RElATOR

assinadil

03/12/2015 Comunicação
assil')ªda
03/12/2015 Comunicação

FAX- INFORMAÇÃÕ GERAL- RElATOR
FAX - INFORMAÇÃO GERAL - RElATOR

assina~

, Informação Petição inicial Ação Controle de

03/12/2015 Comunicação
assinada

I Consmucionaiidade - Relator

03/12/2015 Comunicação
assinada

; Informação Petição Inicial Ação Controle de
Constitucionalidade - Relator

03/12/2015 Comunicação
I assinada

! Informação Petição I~lcial Ação Controle de
Constitucionalidade - Relator

03/12/2015 Comunicação
1 assinada

1 Const~tucionaljdade

03/ 12/ 2015 1 á;munlcaÇão
assinada
03/12/201s li Comunicação
assinada

:-.•

I

- "'-

03/12/2015 Certidão
03/12/2015 Despacho
hUp://www.stf.jus.briportallgerallverlmpressao.asp

Informação Petição Inicial Ação Controle de
- Relator
FAX- Í NFÕRMAÇÃO GE.RAL- RElATOR
Informação Petição Inicial Ação Controle de
_ _
_ 1

1 Constituclon~ldade _:_Relator

Cerlifico a elaboração de 5 Oficios e 5 Faxes.
· Decisão de 3/12/2015.

I

"Trata-se de Arguição de Descumprimento de
S/10
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1

I

l

03/12/20 15 1~ Conclusos
ao(à)
• ~!ator~~
03/12/2015 Distribuído

I

l -

, 03/12/2015 Alll\Jado

I
03/12/2015 Protocolado

Preceito Fundamental, com pedido de medida
cautelar, proposta pelo Partido Comunista do
Brasil em face da Lei 1.079/1950. Solicitem-se
informações à Presidência da República, ao
Senado Federal, à Câmara dos Deputados, bem
como à Advocada Geral da União e à
Procuradoria Geral da República, no prazo
comum de OS (cinco) dias (art. 5°, §2° da Lei
9.882/1999). Comunique-se, com a máxima
urgência, inclusive via fax ou outro melo mais
expedito, o teor do presente despacho.
Decorrido o prazo, com (ou sem) as
informações, venham os autos conclusos.
Publique-se."

I

MIN. EDSON FACHIN

l

Praça dos Três Poderes- Brasllia -DF - CEP 70175-900 Telefone: 55.61.3217.3000

htlp1/www.stfJus.brlporUI!/geral/verlmpressao.asp
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIAISGM
Decisão do Supremo Tribunal Federal em que conheceu em parte dos
embargos de declaração e, na parte conhecida, por maioria, rejeitou o
recurso. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 378.
Em 16/03/2016.
Junte-se aos autos da OCR n. 1/2015. Publique-se.
EDUARDO#
Presidente

~1 1 1 1 ~1 1 1 1 ~li~~ 1 1~1 1 1 ~~1111 ~1 1lill~ 1 1~1 1~ ~li

11111111111

Documento : 69506 - 1
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DEPUTADOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA
Convoco Sessão Deliberativa Extraordinária da Câmara dos Deputados, a ser
realizada amanhã, quinta-feira, 17 de março de 2016, às 10 horas, no Plenário Ulysses
Guimarães, com a seguinte Ordem do Dia:

ELEIÇÃO
ITEM ÚNICO

ELEIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE
DENUNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, SRA. DILMA VANA ROUSSEFF, OFERECIDA PELOS SRS. HÉLIO
PEREIRA BICUDO, MIGUEL REALE JÚNIOR E JANAINA CONCEIÇÃO
PASCHOAL.
Brasflia, 16 de março de 2016,

24.579 (JUN/13)

ãsl9

h5 .!<...
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

,

DIARIO
DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
A

I

ANO LXXI- SUPL. AO No 34 QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2016
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MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Biênio 2015/2016)

PRESIDENTE

EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ)

1° VICE-PRESIDENTE

WALDIR MARANHÃO (PP-MA)

2° VICE-PRESIDENTE

GIACOBO (PR-PR)

1° SECRETÁRIO

BETO MANSUR (PRB-SP)

2° SECRETÁRIO

FELIPE BORNIER (PSD-RJ)

3a SECRETÁRIA

MARA GABRILLI (PSDB-SP)

4° SECRETÁRIO

ALEX CANZIANI (PTB-f'R)

1° SUPLENTE

MANDETTA (DEM-MS)

2° SUPLENTE

GILBERTO NASCIMENTO (PSC-SP)

3a SUPLENTE

LUIZA ERUNDINA (PSB-SP)

4° SUPLENTE

RICARDO IZAR (PSD-SP)
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DEPUTADOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA
Convoco Sessão Deliberativa Extraordinária da Câmara dos Deputados, a ser
realizada amanhã, quinta-feira, 17 de março de 2016, às 10 horas. no Plenário Ulysses
Guimarães. com a seguinte Ordem do Dia:

ELEIÇÃO
ITEM ÚNICO

ELEIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE
DENUNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, SRA. DILMA VANA ROUSSEFF, OFERECIDA PELOS SRS. HÉLIO
PEREIRA BICUDO, MIGUEL REALE JÚNIOR E JANAINA CONCEIÇÃO
PASCHOAL.
Brasília, 16 de março de 2016, às-!J...h .-,.,~.-

24.579 (JUN/13)
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I

(O.S. 10236/20 16)

Secretaria de Editoração
e Publicações - SEGRAF

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CÂMARA

DOS

Sexta-feira 18

DEPUTADOS

ATO DA PRESIDÊNCIA

Em aditamento ao Ato da Presidência, de 03 de
dezembro de 2015, que constituiu a "Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da República por crime de responsabilidade,
oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale
Junior e Janaina Conceição Paschoal", e considerando que os
Partidos PMN e PTC, antes contemplados pelo art. 19 da Lei n°
1079, de 1950, perdem suas vagas porque deixaram de ter
representantes na Câmara dos Deputados, esta Presidência
RESOLVE adequar, de acordo com o princípio da proporcionalidade
partidária, a quantidade de vagas de titulares, e igual número de
suplentes, para os Partidos PP, de quatro para cinco, e DEM, de
dois para três.

Brasília,

f1 de março de 2016.

__!2~

EDUARDO
Presidente da Câmara d

24.579 (JUN/13)

A
Deputados
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CÂMARADOSDEPUTADOS
LIDERANÇA DO PCdoB
Ofício n. 25/2016
Brasília, 17 de março de 2016.
Excelentíssimo Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Assunto: Indicação de membros para Comissão Especial.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência a indicação da Senhora Deputada
JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ) e do Senhor Deputado ORLANDO SILVA
(PCdoB-SP)

para

integrarem,

na

condição

de

titular

e

suplente,

respectivamente, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre denúncia
por crime de responsabilidade contra a Presidente da República, Sra. DILMA
VANA ROUSSEFF, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale
Júnior e Janaína Conceição Paschoal.

Atenciosamente

Deputa~
Líder

Março de 2016
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Junior Marreca - PEN/MA

OF. GAB n° 044/2016

Brasília, 17 de março de 2016.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasilia/DF
Assunto: Indicação para Comissão Especial do lmpeachment

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do
presente indicar a Vossa Excelência os membros do PEN para
participar da Comissão Especial do lmpeachment, destinada a
proferir parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da
República, Dilma Rousseff, por crime de responsabilidade,
oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior
e Janaina Conceição Paschoal - Titular: Dep. Junior Marreca e
Suplente: Dep. Erivelton-ktmet-Santana.
Sem mais para o momento, despeço-me apresentandolhe votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Deput do Federal PEN MA
Líder do PEN

Câmara dos Deputados 1 Anexo IV • Gabinete 537 1CEP 70160-900 • Brasnla/DF
Tels (61) 3215-5537/353 7 · Fax (61) 3215-2537 1dep.íuniormarreca@camara.leg.br
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Oficio n° 019 /2016/LIDPV

Brasília, 16 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Assunto: Indicação Comissão Especial

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os deputados Evair de Melo
(PV/ES) e Leandre (PVIPR) para integrarem, como Titular e Suplente,
respectivamente, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a
denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel
Reale Júnior e Janafna Conceição Paschoal.

Atenciosamente,

~ jly~ilho
Líd1/!;?:~ I

Deputad

Março de 2016
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Câmara dos Deputados
Deputado Federal LUIS TIBÉ- PTdoB/ MG

Of. GAB-DFtn• 025/2015
Brasília, 17 de março de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para compor a Comissão Especial de Análise do
Pedido de lmpeachment

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, nos

termos

regimentais, indico

como

membro-titular da Comissão Especial de Análise do Pedido de lmpeachment, o
Deputado Federal Silvio Costa (PTdoB/PE), informando ainda que a vaga de
suplente será preenchida oportunamente.
Certo da atenção de Vossa Excelência, expresso votos de estima e apreço.

Respeitosamente,

IJ(jJ

Deputado Federal
líder do PTdoB

Càmara dos Deputados 1Anexo IV· 6° andar· Gabinete 632170160·900 BrasOia DF
Tel (61) 3215·5632(3632 • Fax (61) 3215·2632 I dep.luistibe@camara.gov.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Ofício n° 18/2016

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 17 de março de 2016.

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Exa . para, nos termos do art. 10, VI do Regimento Interno desta
Casa, indicar os seguintes deputados para compor a chapa a ser submetida a processo
de eleição para formar a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre denúncia por
crime de respoosabilidade. contra a Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff,
oferecida pelos Srs. Hélio 'Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição
Paschoal: Deputado Chic6 Alencar, como titular e Deputado Glauber Braga, como
suplente.

Atenciosamente,

NA&~
líder do PSOL

Março de 2016
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF.B I 037 I 16.

Brasília, 17 de março de 2016.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação dos deputados
BEBETO (PSB-BA), FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE), TADEU
ALENCAR (PSB-PE) E DANILO FORTE (PSB-CE) como titulares, e
JOSÉ STÉDILE (PSB-RS), PAULO FOLETTO (PSB-ES), JHC (PSB-AL
e JOÃO FERNANDO COUTINHO como suplentes, da Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da
República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio
Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a
serem eleitos pelo Plenário.

Respeitosamente,

Deputado FERN
Líder o PSB

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO LÍDER DO PDT

Of. W 51/2016/PDT
Brasllia, 17 de março de 2016

Senhor Presidente,
lndic~ a Vossa Excelência os nomes dos Deputados WEVERTON ROCHA PDT/MA e ~LÁVIO

NOGUEIRA PDT/PI, para integrarem como membros TITULARES, a CHAPA

da Comissão

Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República
por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale
Junior e Janaina Conceição Paschoal.
Ainda no âmbito da mesma Comissão Especial. indico os Deputados FLÁVIA MORAIS PDT/GO e
ROBERTO GÓES PDT/AP, para integrarem na condição de membros SUPLENTES, nas vagas que
cabem ao PDT.

Respeitosamente,

Líder do PDT

ASua Excelência o Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Março de 2016

•

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Câmara dos Deputados
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

OF n° 104/GAB-LidPT
Brasília- DF, 17 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir- me a Vossa Excelência para indicar como membros
titulares os (as) deputados (as)"ZÉ GERALDO- PT/PA,'PEPE VARGAS- PT/RS,
'ARLINDO CIIINAGLIA - PT/SP, 'HENRIQUE FONTANA - PT/RS, 'JOSÉ
MENTOR- PT/SP, 'PAULO TEIXEIRA - PT/SP, 'VICENTE CANDII?O- PT/SP e
'WADIH DAMOUS - PT/RJ, em substituição aos anteriormente indicados e como
membros suplentes os (as) uc::putados (as) PADRE JOÃO - PT/MG, BENEDITA DA
SILVA - PTIRJ, CARLOS ZARATTINI - PTISP, 'L UI? SÉRGIO - PTIRJ, ·BOHN
GASS - PT/RS'PAULO PIMENTA- PT/RS, -LUlZ SERGIO - PTIRJ e~ALMIR
ASSUNÇÃO - PT/BA, em substituição aos anteriormente indicados, na Comissão
Espec;al desUnada a da< parecer sobre a dcnúnc;a contra a Senhora Pres;denle d~
República por crime de responsabil idade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira
Bicudo, Miguel Reale Junior, Janaina Conceição Paschoal e F láv.io Henrique Cost
Pereira.

~

~~

~·

~

M
~

··

~

~- ....

Atenciosamente,

~
~
q :;:

G_ r 1· J_,_ Llo ~
Dep. E rika Kokay - P'UDF
Vice Líder da Bancada

f
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Liderança do Solidariedade

Ot..;/f- Solidariedade/2016-LID

Brasllia, 17 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Oep. EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF
Assunto: Indicação para a Comissão Especial (lmpeachment)

Senhor Presidente,

Com relação à Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
pedido de autorização para instaurar processo em desfavor da Presidente da
República pela prática de suposto crime de responsabilidade, indicamos os
seguintes nomes para eleição, nos termos do § 2° do Art. 218 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, considerando o número de vagas do
Solidariedade:
1. Dep. Fernando Francischini, como membro titular;
2. Dep. Paulo Pereira da Silva, como membro titular;
3. Dep. Genecias Noronha, como membro suplente;
4. Dep. Laudívio Carvalho, como membro suplente;
Na certeza da compreensão

e do atendimento do pleito, expresso

meus sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

RAMR -17/03/2016
2:\llderança do Solldarledade\Chefia de Gabloete\Ofldos Uderança\OF.OXX· Indicaç3o lmpeachment · 2016.doac
LIPE8ANQI OOSQtiOAB! UIADf. U MAM 09$ Dfl lfW)Q$ - ANIJ!:O !I -t1$()WPf RIOR. AlA R SALA 171 - UiJI U1S·9HZ I f?$191
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Câmara dos Deputados
Liderança do Partido Popular Socialista - PPS

OF/LID/N° 036/2016
Brasilia, 17 de março de 2016.
Excelentíssimo Senhor
Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação Comissão Especial

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os deputados Alex Manente - PPS/SP
e
Sandro Alex - PPS/PR para integrar como titular e suplente,
respectivamente, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a
denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale
Junior, Janaina Conceição Paschoal e Flávio Henrique Costa Pereira ,
composta por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de
suplentes a serem eleitos pelo Plenário.

Atenciosamente,

Deputad~~ Bueno

.

Uderdo PPS

Liderança dO PartidO Popular Socialista - PPS
Câmara <los Deputados - Anexo 11 Sala T-23 CEP: 70160-900
(61) 3215.9600 / 9603 Fa.x: (61) 3215.9616 e-mait: lid.pps@camara.leg.br

t-
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PBOS
1!!190

Of. n° 20/16- Pros
Brasília, 17 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de Membros de Comissão Especial.

Senhor Presidente,

Indico para compor, na condição de titular, os Deputados
RONALDO FONSECA (Pros/DF) e EROS BIONDINI (Pros/MG), e, na
condição de suplente, os Deputados ODORICO MONTEIRO (Pros/CE) e
TONINHO WANDSCHEER (Pros/PR) , a Comissão Especial destinada a
proferir parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República,
por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal.
Atenciosamente,

Março de 2016
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 048-L-Democratas/16

Brasilia, 17 de março de 2016.

Excelentfssimo Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.

Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que
integrarão a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a
Presidente da República, Senhora DILMA VANA ROUSSEFF, por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reate
Junior e Janaina Conceição Paschoal, em vagas existentes.

TITULARES
Deputado RODRJGO MAIA
Deputado MENDONÇA FILHO
Deputado ELMAR NASCIMENTO
SUPLENTES
Deputado MORONI TORGAN
Deputado MANDETTA
Deputado FRANCISCO FLORIANO

5045
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
liderança do Bloco PRB, PTN, PMN, PTC e PTdoB

Ofício Ind 048/2016
Brasília, 16 de março de 2016.
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão Especial

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os Deputados JHONATAN
DE JESUS (PRB/RR) e MARCELO SQUASSONI (PRB/SP) para

integrarem, como membros TITULARES e os Deputados CLEBER
VERDE (PRB/ MA) e RONALDO MARTINS (PRB/CE), como membros
SUPLENTES, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a

denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel
Rea le Junior, Janaina Conceição Paschoal e Flávio Henrique Costa

.,.~
if

Pereira, composta por 65 (sessenta e cinco) deputados titulares e igual ?
cr
número de suplentes a serem eleitos pelo Plenário.

..

....

~

~~

cLi~.~
Líderd

USSOMANNO
entar PRB, PTN, PTdoB e PSL

1~
:z·
I?

...

~

~

~
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Câmara dos Deputados
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

OF no 107/GAB-LidPT

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir- me a Vossa Excelência para indicar membro suplente
o deputado ASSIS CARV ALI-10 - PT/PI, em substituição aos anteriormente
indicados, na Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a
Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos
Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior, Janaina Conceição Paschoal e
Flávio Henrique Costa Pereira.
Atenciosamente,

Dep.

;id;.C

-I'TIRJ

Vice Líder da Bancada
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Brasília,

.! t

Março de 2016

de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos Deputados
do Bloco PMDB/ PEN, que comporão a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncii'
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal.

~

Senhore~ S:

i~

o.

TITULARES

· JOÃO MARCELO SOUZA
· JOSÉ PRIANTE
· LEONARDO PICCIANI
· LUCIO VIEIRA UMA
· MAURO MARIANI
·OSMAR TERRA
• VALTENIR PEREIRA
·WASHINGTON REIS

SUPLENTES

· ALBERTO FILHO
. CARLOS MARUN
. ELCIONE BARBALHO
· HILDO ROCHA
• LELO COIMBRA
. MANOEL JUNIOR
· MARX BELTRÃO
VITOR VAUM

~~

--.9~

::;:

't

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto de estima e
apreço.

LE~-;,ICCIANI

utado
Uder do Bloco PMDB/ PEN

....

.... i.....
"'
~
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CÂMARA DOS DEPUTAOOS
LJOERANÇA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO • PSO

Of. n. 85/16/PSD
Brasília, 17 de março de 2016.

Ao Excelentissimo Senhor
Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de parlamentares do PSD para comporem comissão
especial
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os parlamentares abaixo para
comporem, como membros, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a
denúncia

contra

a

Senhora

Presidente

da

República

por

crime

de

responsabilidade, oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale
Júnior e Janaína Conceição Paschoal:

TITULAR

SUPLENTE

Rogério Rosso

Irajá Abreu

Paulo Magalhães

Goulart

Marcos Montes

Evandro Roman

Júlio César

Fernando Torres

Atenciosamente,

'

DeputaéÍo ogério Rosso
/ . Líder do PSD
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO lÍDER DO PSDB

Of. n°

J=t3t2016/PSDB
Brasilia,

1.6 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados BRUNO COVAS, CARLOS
SAMPAIO, JUTAHY JUNIOR, NILSON

LEITÃO, PAULO ABI-ACKEL e

SHÉRIDAN, como membros titulares, e os Deputados IZALCI, FÁBIO SOUSA,
MARIANA CARVALHO, BRUNO ARAÚJO, ROCHA e ROGÉRIO MARINHO,
como membros suplentes, para integrarem a Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale
Junior e Janaina Conceição Paschoal.

Respeitosamente,

Oeputbo~f~
fsAHY
d~N~~b~ss
Líder

Março de 2016
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Câmara dos Deputados
•

Liderança do PTB

Of. n°f'CÓ /2016
Brasília, 17 de Março de 2016.

Exmo. Sr.
Deputado EDUARDO CUNHA
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Com os meus cumprimentos, em aditamento ao Of. 527/2015, indico a
Vossa Excelência para a composição da Comissão Especial destinada a dar parecer
sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reate
Junior e Janaina Conceição Paschoal:
Titulares:

Senhor Deputado JOVAffi ARANTES (PTB/GO)~
Senhor Deputado LUIZ CARLOS BUSATO (PTB/RS); e
Senhor Deputado BENITO GAMA (PTBIBA);

Suplentes: 1° Suplente Senhor Deputado PEDRO FERNANDES
(PTB/MA);
2° Suplente Senhor Deputado PAES LANDIM (PTB/PI);
3° Suplente Senhora Deputada ARNALDO FARIA DE SÁ ..,
(PTB/SP).
~
'L
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e c-::::--~
consideração.

~
"'
Q(

~

\bi

~

De

NTES
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Lider ança do Partido SociaJ Cr istão- PSC
Líder Deputado ANDRE MOURA

Ofício Líder no 035/2016
Brasília-DF, 17 de março de 2016.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para Comissão Especial - IMPEACHMENT DA PRESIDENTE
DILMA ROUSSEFF.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico os Deputados EDUARDO
BOLSONARO (PSC/SP) e PR. MARCO FELICIANO (PSC/SP) para integrar, como
membros titulares, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia

contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Rea/e Junior e Janaina Conceição
Paschoal.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelêncía meus protestos de
elevada consideração.
Respeitosamente.

Liderança do Partido Social Cristão - PSC
Endereço: Praça dos Três Poderes ·Anexo I - sala 1606 e Anexo IV- sala 28 subsolo
camara dos Deputados • CEP: 70.160-900- BrasilialDF
Telefones: (61) 3215-9762 / 9771- Fax: (61) 3215·9770
e·mall: lid.psc@camara.gov.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Social Cristão - PSC
L íder Deputado ANDRE MOURA

Ofício Líder no 036/2016
Brasília-DF, 17 de março de 2016.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para Comissão Especial - IMPEACHMENT DA PRESIDENTE
DILMA ROUSSEFF.

Senhor Presidente,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, indico os Deputados IRMÃO
LÁZARO (PSCIBA) e PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (PSCIMn para integrar, como
membros suplentes, a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia
contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecí!}a ~
o~

"'

.....

pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Concei~ ~.

3t""

~

Paschoal.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos ~e ~
~

elevada consideração.
Respeitosamente,

Liderança do Partido Social Cristão- PSC
Endereço: Praça dos Três Poderes -Anexo I -sala 1606 e Anexo IV- sala 28 subsolo
Camara dos Deputados - CEP: 70 160-900- Brasilia/OF
Telefones: (61) 3215-9762/9771- Fax: (61) 3215-9770
e-mail: lid.psc@camara.gov.br

5053

5054

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DA REDE SUSTENTABILIDADE

Ofício n° J O /2015
Brasrlia, 17 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Exa. para indicar os deputados ALIEL MACHADO e
ALESSANDRO MOLON como membros titular e suplente, respectivamente, da
Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora
Presidente da república por crime de responsabilidade (CEDENUN).

Atenciosamente,

ALESSANDRO MOLON
Uderda REDE
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Liderança do Partido Trabalhista Nacional . PTN
Câmara dos Deputados, Anexo IV, 5° andar- Sala 52
Telefone: (6 1) 3215-8900 • E-m ail: lid.ptn@camara .leg.br

Ofício n° 005/2016
Brasília, 17 de março de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Assunto: Indicação do PTN para compor a Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre denúncia contra a Senhora Presidente da República.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e, na qualidade de Líder, venho
indicar o meu nome para compor como membro Titular, a Comissão Especial
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da
República por crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio
Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior, Janaina Conceição Paschoal e Flávio
Henrique Costa Pereira , e como Suplente indico o Deputado ALUISIO
MENDES-PT N!MA.
Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e
consideração.
Atenciosamente,

7

BACELAR
r do Partido - PT
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PHS

Of. Lid PHS n° 17/2016
Brasllia, 17 de março de 2016

A Sua Excelência o Senhor
Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Designação membro Comissão Especial

Excelentlssimo Senhor Presidente,

Solicito a gentileza de Vossa Excelência em indicar o
Deputado

MA R.Cf t-..9 A{?.G

para

membro TITULAR, e o Deputado

f(As'"t'O@,

integrar,

como

G:vR\G€>

para integrar, como membro SUPLENTE, a Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime
de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel
Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal.

Respeitosamente.

Líder do PHS
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício/2016

Brasília, 17 de março de 2016.

Exmo. Sr. Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, indicamos à V.Exa. o Deputado Weliton Prado (titular)
e o Deputado Fábio Ramalho (suplente) como membros da Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de
responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina
Conceição Paschoal.

Atenciosamente,

FÁBIO RAMALHO
DEPUTADO FEDERAL - PMB/MG

\0~/Q/Vv f~

WELITON PRADO
DEPUTADO FEDERAL - PMB/MG

Exmo. Sr.
Deputado Federal Eduardo Cunha
Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
NESTA CASA
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Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR

Of. no 59/2016 -Lid-PR
Brasília, 17 de março de 2016.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação de membro em Comissão Especial.

Senhor Presidente,

Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar os
Deputados abaixo relacionados:
g~~;=~;;~:~:,~~!~.~~- ~-:• ~·fe:i:G::r•.

·. ·: _:•~ ,~·~~}

:.~~~ ~ ;t~-,}~~~!: ..ib~~~:!~~; ;.:-.r:1;·,~-Il~~fP~:~ ·, ~iS:~~~i~i
Dep. Maurício Quintella (PR/ AL)
Dep. Gorete Pereira (PR/ CE)
Dep. José Rocha (PR/BA)
Dep. Aelton Freitas (PR/MG)
Dep. Édio Lopes (PR/RR)
Dep. João Carlos Bacelar (PR/BA)
Dep. Zenaide Maia (PR/ RN)
Dep. Wellington Roberto (PR/PB)

Para compor a Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a
denúncia contra a

Senhora Presidente da

República por crime de

responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale
Junior, Janaina Conceição Paschoal e Flávio Henrique Costa Pereira, composta
por 65 (sessenta e cinco) Deputados titulares e igual número de suplentes a
serem eleitos pelo Plenário".

Respeitosamente,

i~

- . v-...-:=:
c.
Deputado Maurício Q
lla L ssa
Lider do Partido da República - R

Liderança do Partido da República- Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Sala 122 -; Anexo 11 - - Bloco das Lideranças
Partidárias (BL.P) - Pavimento superior- Ala das Lideranças Deputado Alvaro Valle
Tel: 61·32159550 FAX: 61 -32159577
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Câmara dos Deputados
,
Deputado Federal LUIS TIBE - PTdoB/ MG

Of. GAB-DF/n" 025/2015
Brasília, 17 de março de 2016.

Ao Excelentissimo Senhor
Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para compor a Comissão Especial de Análise do
Pedido de lmpeachment

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, indico como
membro-titular da Comissão Especial de Análise do Pedido de lmpeachment, o
Deputado Federal Silvio Costa (PTdoB/PE) e para a vaga de suplente, o Deputado
~.

Federal Pastor Franklin (PTdoB/MG).
Certo da atenção de Vossa Excelência, expresso votos de estima e apreço.

Respeitosamente,

'-.l..UCI....riU'e

Deputado Federal
lider do PTdoB

r.

-.'\ •

~~ \ )\j) '•:\KJ

.

·. ,

Câmara dos Deputados I Anexo IV- 6° andar · Gabinete 632 I 70160-900 Brasflia DF
Tel (61) 3215-5632/3632 - Fax (61) 3215-2632 1 dep.luislibe@camara.gov.br

} · r -. l ' , ' .' • ;J.__
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Liderança do Partido Progressista

Ofício/LID.PP n°

/2016

Brasília,

de março de 2016.

Excelentíssimo Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação dos membros da Comissão Especial, destinada a proferir
parecer ao pedido de autorização para instaurar processo em desfavor da
Presidente da República pela prática de suposto crime de responsabílidade.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados abaixo relacionados para
integrarem a Comissão Especial, a ser eleita em Plenário, destinada a proferir
parecer ao pedido de autorização para instaurar processo em desfavor da Presidente
da República pela prática de suposto crime de responsabilidade:
Titulares:
-Deputado (PP/PB)AGUINALDO RIBEIRO;
- Deputado (PP/BA)ROBERTO BRITTO;
- Deputado (PP/SP)PAULO MALUF;
-Deputado (PP/RS)JERONIMO GOERGEN; e
- Deputado (PP/RJ)JULIO LOPES.
Suplentes:
- Deputado (PP/RS)LUIS CARLOS HEINZE;
- Deputado (PP/MG)ODELMO LEÃO;
- Deputado (PP/MA)ANDRE FUFUCA;
- Deputado (PP/PE)FERNANDO MONTEIRO; e
- Deputado (PP/CE)MACEDO.
Atenciosamente,

DepJtad~

AG NALDO RIBEIRO (.
L(der do Partido Progressista
'

v'
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de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado ALTINEU CÔRTES PMDB passa a integrar, na qualidade de TITULAR, a Comissão Especial destinada a dar parecer

sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaína Conceição Paschoal, em
substituição ao Deputado JOSÉ PRIANTE - PMDB.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelênda protestos de estima e
consideração.

C---~

putado LEONARDO PICCIANI
Uder do Bloco PMDB/ PEN
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OF/GAB/I/NO

Brasília,

de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado LEONADO QUINTÃO

- PMDB passa a integrar, na qualidade de TITULAR, a Comissão Especial destinada a dar parecer
sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida
pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Paschoal, em
substituição ao Deputado JOSÉ PRIANTE - PMDB.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e
consideração.

"

'

~ '

eputado LEONARDO PICCIANI
Líder do Bloco PMDB/ PEN

Março de 2016
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA/ SGM
Ofícios nº 25/2016, da Liderança do PCdoB; nº 44/2016, da Liderança do
PEN; nº 19/2016, da Liderança do PV; nº 25/2016, da Liderança do PTdoB; nº
18/2016, da Liderança do PSOL; nº 37/2016, da liderança do PSB; nº
51/2016, da liderança do PDT; nº 104/2016, da liderança do PT; nº 27/2016,
da Liderança do SD; nº 36/2016, da Liderança do PPS; nº 20/2016, da
Liderança do PROS; nº 48/2016, da Liderança do DEM; nº 48/2016, da
Liderança do Bloco PRB/PTN/PTdoB/PSL; nº 107/2016, da Lid erança do PT;
nº 157/2016, da liderança do Bloco PMDB/PEN; nº 85/2016, da Liderança do
PSD; nº 173/2016, da Liderança do PSDB; nº 58/2016, da liderança do PTB;
nº 35/2016 da Liderança do PSC; nº 36/2016, da Liderança do PSC; nº
10/2016, da Liderança da REDE; nº 5/2016, da Liderança do PTN; nº 17/2016,
da Liderança do PHS; S/N/2016, da Liderança do PMB; nº 59/2016, da
Liderança do PR; nº 25/2016, da Liderança do PTdoB; S/N/2016, da Liderança
do PP; nº 158/2016, da Liderança do Bloco PMDB/PEN - registro de chapa
para concorrer à eleição dos membros da "Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por
crime de responsabilidade, oferecida pelos Senhores Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale Junior e Janaina Conceiç~o Paschoal" .
Em 17/03/2016.
Registre-se. Publique-se.

EDUARDO#
Presidente

1 1 1 1 1 1 1 1~111~1 1 ~1 1~1 1 11 ~1 1 1 1 1 1 1~1 1~1 ~111111 ~11 1 ~ ~1111
Documento : 69514- 1
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CHAPA ÚNICA
Titulares

Suplentes

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMNTPR
P/PSDC/PEN/PRTB
Aguinaldo Ribeiro(PP)
Alberto Filho(PMDB)
Bacelar(PTN)
Aluísio Mendes(PTN)
Benito Gama(PTB)
André Fufuca(PP)
Eduardo Bolsonaro(PSC)
Arnaldo Faria de Sá(PTB)
Elmar Nascimento(DEM)
Carlos Marun(PMDB)
Fernando
Cleber Verde(PRB)
Francischini(SD)
JerOnimo Goergen(PP)
Elcione Barbaiho(PMDB)
Jhonatan de Jesus(PRB)
Erivelton Santana(PSC)
Joao Marcelo
Fernando Monteiro(PP)
Souza(PMDB)
Jovair Arantes(PTB)
Genecias Noronha(SD)
Julio Lopes(PP)
Hlldo Rocha(PMDB)
Junior Marreca(PEN)
lrmao Lazaro(PSC)
Leonardo Picciani(PMDB)
Laudivio Carvalho(SD)
Leonardo Quíntao(PMDB)
Leio Coimbra(PMDB)
Lucio Vieira Lima(PMDB)
Luis Carlos Heinze(PP)
·. Macedo(PP)
Luiz Carlos Busato(PTB)
Marcelo Aro(PHS)
Mandetta(DEM)
Marcelo Squassoni(PRB)
Manoel Junior(PMDB)
Mauro Mariani(PMOB)
Marx Beltrao (PMDB)
Mendonça Filho(DEM)
Moroni Torgan(DEM)
Osmar Terra(PMDB)
Odelmo Leao(PP)
Paulo Maluf(PP)
Paes Landim(PTB)
Paulo Pereira da
Pastor Eurico(PHS)
Silva(SD)
Pr. Marco Feliciano(PSC)
Pedro Fernandes(PT B)
Roberto Britto(PP)
Professor Victório Galli(PSC)
Rodrigo Maia(DEM)
Ronaldo Martins(PRB)
Valtenir Pereira(PMDB)
Vitor Valim(PMDB)
(Dep. do
Washington Reis(PMDB)
PT/PSD/PRIPROS/PCdoB
ocupa a vaga)

Ronaldo Fonseca(PROS)
Vicente Candido(PT)
Wadih Damous(PT)

Orlando Sílva(PCdoB)
Padre Joao(PT)
Paulo Pimenta(PT)
Toninho
Wandscheer(PROS)
Valmir Assunçao(PT)
Wellington Roberto(PR}

Zé Geraldo(PT)
Zenaide Maia(PR)

PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente(PPS)
Bebeto(PSB)
Bruno Covas(PSDB)
Carlos Sampaio(PSDB)

Bruno Araújo(PSDB)
Fábio Sousa(PSDB)
lzalci(PSDB)
Jhc(PSB)
Joao Fernando
Coutinho(PSB)
Jose Stédile(PSB)

Danilo Forte(PSB)
Evair de Melo(PV)
Fernando Coelho
Filho(PSB)
Jutahy Junior(PSDB)
Nilson Leitao(PSDB)
Paulo Abi-ackei(PSDB)
Shéridan(PSDB)
Tadeu Alencar(PSB)

Leandre(PV)
Mariana Carvaiho(PSDB)
Paulo Foletto(PSB)
Rocha(PSDB)
Rogério Marinho(PSDB)
Sandro Alex(PPS)
PDT

Flavio Nogueira(PDT)
Weverton Rocha(PDT)

Flávia Morais(PDT)
Roberto Góes(PDT)
PSOL

Chico Alencar(PSOL)

Glauber Braga(PSOL)
PTdoB
Franklin Lima(PTdoB)
REDE

Arlindo Chinaglia(PT)
Edio Lopes(PR)
Eros Biondini(PROS)
Henrique Fontana(PT)
Jandira Feghali(PCdoB)
José Mentor(PT)
José Rocha(PR)

Aelton Freitas(PR)
Assis Carvalho(PT)
Benedita da Silva(PT)
Bohn Gass(PT}
Carlos Zarattini(PT)
Evandro Roman(PSD)
Fernando Torres(PSD)
Francisco FlorianofPRI vag,aoo

Júlio Cesar(PSD)

PM061PP/PTBIOEMIPRBJSb/PSéJPHS/PT
NIPMN/PRPIPSOC/PENIPRT8

Rogério Rosso(PSO}

Suplentes

Silvio Costa(PTdoB)

PT/PSD/PR/PROS/PCdo B

Marcos Montes(PSD)
Mauricio Quintella
Lessa(PR)
Paulo Magalhaes(PSD)
Paulo Teixeira(PT)
Pepe Vargas(PT)

Titulares

Gorete Pereira(PR)
Gouiart(PSO)
Irajá Abreu(PSD)
Joao Carlos Bacelar(PR)
Luiz Sérgio(PT)
Odorico Monteiro(PROS}

Aliei Machado(REDE)

Alessandro Molon(REDE)

PMB
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I
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS FEDERAIS DO BRASIL

Referente à denúncia ofertada em face da Presidente da República, pela
prática de crimes de responsabilidade, já admitida pela Presidência (pedido
de impeachment em andamento)

JANAINA CONCEIÇÃO PASCHOAL, na condição
de uma das autoras da denúncia ofe1tada em face da Presidente da
República, ao lado dos também denunciantes HÉLIO BICUDO e
MIGUEL REALE JúNIOR, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
vem requerer seja anexada aos autos a íntegra da colaboração (delação)
premiada, firmada entre a Justiça Pública Federal e o Senador Delcídio do
Amaral, ex-lider do Governo no Senado Federal.

Referida colaboração foi homologada e disponibilizada
ao público, nesta data, tendo a subscritora da presente obtido cópia, cuja
juntada ora se requer, diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal.
As informações prestadas pelo ex-líder do Governo no
Senado Federal corroboram integralmente os tennos da denúncia ofe11ada
em outubro de 2015, já admitida pela Presidência desta casa.
Com efeito, na exordial, os denunciantes consignaram
que os prejuízos havidos na negociação referente à Pasadena, diante de
todos os fatos descortinados, não poderiam ser deconentes de simples falha
na análise de um contrato. No depoimento que segue, Delcídio confirma
que os denunciantes estavam certos.
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•
Igualmente, na denúncia já admitida, consignou-se que a ff(AUTUAÇÃO ~
Presidente, deliberadamente, deixou de responsabilizar pessoas próximas =;._ Ra. S"O«J ~
que estavam intimamente ligadas à sangria perpetrada na Petrobrás, 0)~ 3
situação que a Chefe máxima da nação sempre negou. Pois bem, em sede
de colaboração premiada, o ex-líder do Governo confirma que a Presidente
sempre teve conhecimento do que se passava na empresa que já foi um
símbolo nacional, fazendo, inclusive, gestões no sentido de poupar pessoas
criminalmente envolvidas no denominado escândalo do Petrolão.
Já na denúncia, asseverou-se que haveria muito a apurar
no funcionamento do BNDES, sobretudo no que tange ao beneficiamento
de pessoas próximas ao ex-presidente Lula, a quem a presidente Dilma deu
carta branca. Pois bem, o Senador Delcídio mostra que os denunciantes
estavam certos.
Fümemente, na denúncia, narra-se que a Presidente
praticamente passou o governo para o ex-presidente Lula, que seria o
presidente de fato, sendo certo que este, aos olhos de todos, funcionava
como uma espécie de representante das empresas que mantinham contratos
milionários com o Governo Federal. Ora, em seu depoimento, o Senador
Delcídio deixa bem evidente o poder conferido ao ex-presidente Lula,
situação que, a cada dia, resta mais evidenciada pelas várias fases da
Operação Lava Jato.
A esse respeito, foi de indignar o fato de a Presidente da
República ter deixado suas atividades para fazer wna visita ao exPresidente, logo após ele ter sido alvo de busca e apreensão e de proferir
um discurso bastante enfático, reconhecendo-se como uma verdadeira
cobra.
A denúncia, os termos da colaboração premiada de

Delcidio do Amaral e os fatos mais recentes, infelizmente, mostram bem
que o Partido que está no Governo e a Presidente da República não
conseguem compreender os limites entre o público e o privado.
Na dentmcia ofettada pela peticionária, em conjunto
com Hélio Bicudo e Miguel Reate Júnior, são mencionados os sigilosos
repasses de dinheiro para governos estrangeiros, inclusive Angola, sendo
intrigante a coincidência de a empreiteira, envolvida na Lava Jato e
representada pelo ex-presidente Lula, ter contratado obras com este país,
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•
onde, também coincidentemente, o marqueteiro de campanha do PT, agora
preso, prestou seus serviços. No docwnento que segue, Delcídio do Amaral ·
narra várias ineguJaridades envolvendo os negócios havidos em Angola.
AUTUAÇÃO ~
~ Fls Só4[ ;g
Acerca de Angola, imperioso consignar que, na sentenç o>
'
condenatória referente a Marcelo Odebrecht, consta que a origem do ~30
dinheiro usado para o pagamento de propina são contas bancárias
encontradas em referido país.

i

Os elementos trazidos nesta delação são tão minuciosos
e complexos, que seria possível escrever páginas e páginas, a fun de
ilustrar que constitui prova cabal de todo o constante da denúncia, já
alicerçada em documentos bastante contundentes, entretanto, apenas a fim
de exemplificar, transcrevem-se alguns trechos do termo ora anexado, que
conta com mais de duzentas páginas:
Fls. 94- "DELCIDIO sabe que DILMA ROUSSEF, como então Presidente

do Conselho de Administração da Petrobrás, tinha pleno conhecimento de
todo o processo de aquisição da Refinaria de Pasadena e de tudo que esse
encerrava. DELCÍDIO DO AMARAL conhece DILMA ROUSSEF há mais
de 20 anos, sabe que a atual Presidenta da República é detalhista e
centralizadora ".
Fls. 114- "QUE DILMA, até mesmo peLo seu perfil, acompanhava as

questões políticas de maneira bastante próxima e tinha clara ciência do
que significava este 'compromisso'; QUE DILMA conhecia não apenas
diretores da PETROBIUS presos, mas também empresários presos; QUE
tanto assim que DILMA se referia a tais pessoas pelo nome".
Fls. 145- "QUE a mensagem de ALOÍSIO MERCADANTE, a bem da

verdade, era no sentido do depoente não procurar o MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL para, assim, ser viabilizado o aprofundamento das
investigações da Lava Jato... QUE, naqueLe momento, ALOÍSIO
MERCADANTE disse que a questão financeira e, especificamente, o
pagamento de advogados, poderia ser solucionado, provavelmente por
meio de empresa ligada ao PT. .. QUE ALOÍSIO MERCADANTE é um dos
poucos que possui a confiança de DILMA ROUSSEF, tendo afirmado,
inclusive, que <se ela tiver que descer a rampa do Planalto sozinha, eu
descerei ao lado dela',· QUE, em razão disso, entendeu o depoente que
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ALOÍSIO MERCADANTE agiu como emissário da Presidente da
República".
colaboração prestada pelo Senador
corrobora, fortemente, todo o conteúdo do pedido de impeachment já em
andamento perante esta Câmara dos Deputados Federal. Os fatos
desvendados pela Operação Lava Jato, a íntima relação (que já resta
impossível negar) entre as Construtoras envolvidas no Petrolão e o expresidente, bem como a subserviência da denunciada diante deste tomam
imperioso que o feito tenha imediato andamento, independentemente do
que restar decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange aos
embargos de declaração opostos.
A

Em outras palavras, seja para encaminhar o feito à
Comissão já eleita, seja para a Comissão a constituir, certo é que o processo
de impeachment não pode ficar parado, pois sobram elementos para o
impedimento.
Ademais, não se pode desconsiderar a crescente
indignação popular. No dia 13 de março, a popu lação foi em peso às ruas,
em conjunto com os Movimentos Populares que deram apoio a nossa
dentmcia (Movimento Brasil Livre, Movimentos contra a Corrupção e
Movimento Vem pra Rua). Diante desse quadro, infelizmente,
insustentável, reitera-se o pleito de que o Congresso Nacional cumpra o seu
papel.

Nesses termos,
Pede deferimento.
Brasil, 15 de março de 2016.

A
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I IIII IIIIIII~IIIIIIJIII IIII~IIIIIIIl lllll llllll l lll~lll l l ll lll
MINISTÉRIO PúBUCO fEDERAl..
Procuradori:.-Gernl da Repúblico

N°
22854/2016- GTLj/PGR
RelatOr:
Ministro Teori Zavascki
Autor:
Ministério Público Federal

•

PROCEDIMENTO OCULTO E EM SEGREDO DE
JUSTIÇA
Homologação de acordo de colaboração premiada
pelo Supremo Tribunal Federal

PROCESSO PENAL PROCEDIMENTO SIGILO. REQUERIMENTO INCIDENTAL ACORDOS DE COLABORAÇÃO.

SUBMISSÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO. REQUERIMENTOS.
Suhmis~âo ao Supremo Triblln:tl Federal uo acordo de colaboração finriado p01 um do~· cnvt>kldo~. Anál!~e c requerimento de
homologação, nos lermos do § 7° do are. 4° da Lei n.
12.8S0/2013 .

•

O Procurador-Geral da República vem expor e requerer o
que segue:

l - Síntese dos fatos.

.

..

~

O presente requerimento ttJ.z ao conhc::cJmenro do Supremo
Tribunal federal cont<:!údo de acordo de:! colaboração (com resJ

pectivos ane-xos e termos de d~.:pouncotos) firmado co111 DELCÍ-
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DIO DO AMARAL GOMEZ, com requenmentos ao final especificados.
O Procurador-Geral da Repúbhca celebrou, com fulcro nos
arttgos 4n e seguintes da Lei n° 12.850/2013, acordo de colaboraçiio premiada com DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, doravante denonúnado colaborador, firmado em 11 de fever<.>iro de
2016. Segue, anexa. via original do acordo dt: colabor..tção premiada assinada.

•

O acordo é acompanhado de 2 1 (vinre e urn) termos de declarações do colaborador, lavrados em duas vias e documentados
mcdi:mre

~egistro

audtovisual conado em núdta digital. Nessa

comta amda a gr:tvação e respectiva degravação mencionadas no
Tc.:rmo de Colaboração n° OS.
Acre~c;:\-~e

que nem

rodo~

os anexos (em número de 29) são

objeto de termo específico. porque alguns foram tra tados de forma
conJunta e outros não furam objeto de Termo de Declaração (anexos 10. 12, 19 ~:: 25), conforme esclareceu o Colaborador no Termo

•

de Colaboração 11° 21, inclusive.
Todo o rnaren:1l ficou acautelado, com o tmuito de resguar-

dar o sigilo, unicamente com o representante do Grupo de Trab:~

lho mstHuído pela Procurador-Geral da Rcpóblica, vtsando a
apresentação ao Supremo Tribunal Federal.
Tal acordo foi fumado com a

finahd~de

de obtenção de ele-

mentos de provas parn o desvelarnentt) dos agentes e partícipes responsáveis. esrrutura hierárquica.

div1~ào

de tarefas e crimes

praticados pela organrz.açào critrunosa, no âmb1to do Palácio do

Planalto, do Senado Federal. da Càmara

do~

Depuudos, Jo Minis-
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tério de Minas e Energia e da companhia Petróleo BrasileirO S/ A,

entre outras.
O acordo de colaboração rambém ceve por fim a rewperaçiio
do proveito das

lll tr ações

penais praticadas pelo cobborador, no

valor de R$ 1.500.000.00 (um milhão e meio de reais).

Em decorrência do acordo, o colaborador, renunciando à garantia contra a autoincriminaçào e ao exercício do direito ao

~ilên

cio, comprometeu-se. a fa lar a verdade sobre todos os faros de que

•

civesse conhecimento.

Os depoimentos foram colhidos entre o s d ias 11 e 14 de
fevereiro de 2016, em

l3 r".ISÜ I:!,

por l!letnbros do Ministério Pú-

blico da União que auxiliam o Procurador-Geral da República e
imegram o Gmpo de Traballw mst:ituído por meio da Poruria
PGR./MPU n° 3, de 19/01/2015 1, com a participação de Delegado de Polícia Federal respo nsável pela investigação~, assim como
com a participação indispensável dos defensores do colaborador3 •

•

ll. Da c o mpetên cia
II.l

~

Distribuição por d ependência

O presente;: expediente esrá diretamente relacionado com os
fatos apurados no bOJO dos Inquéritos n° 4170 c n° 3989/STF. Naquele, fora oferecida denúnna contra o

cobbor:~dor,

Diogo Fer-

reira, André Esceves e Edson l<..ibciro por terem se cnvolvJdo numa
I Procur.1dor da Rcpúbhc:~ Anclrcy .Borg~~ de Mcuclonç3.

2 Ddeg.1do de Polici" Fedcr~l 1\.Jcudo Hirosht !shid~.
3 Advog.1dos Lui~ Gust~vo Rodngucs Flor"s, OAB PR 27865, MJria

Fr~u<:tS<:.1 Sofia

NcdcffS~uro'. OAB PR. 77507, Daniel Alberto C.tsa~rJndc, OAB <;J> 172 73:1 c Lc-

.llldroAJberro Cas.1grandc. 0Al3 SP 221673
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trama criminosa para <::vltar que Nestor Cerveró firmasse acordo
de colaboraç.ào com o Ministério Público FederaL O objetivo
priJicipaJ era ev1tar que Nestor Cerveró falasse dos faros crimino~os

envolvendo o próprio colaborador e André Esteves.
Contudo, nas declarações prestadas no bojo do presente

acordo, o colaborador esclarece que outras

pe~soas

estão envolvidas

na tr.lrna, cais como a família BurnJai e o ex-presidente Luiz Inác1o
Lula da Silva.

•

O Colaborador, além dos fatos atinenres à denúncia oferecida no bojo do lnquériro

11°

4170/STF, escbrecell , nos demais

Tennos de Colabol'ação, diversos

fato~

que interessam diretamente

à investigaç.1o em curso acerca da atuação da organização criminosa que é objeto do Inquémo n" 3989/STF. Resta, dara, assim, a
conexão do presenre Acordo com os mencionados autos, o que
atrai a competência desse erninente Relator.

A respectiva homologação cabe ,to Supremo Tribunal Federal,
na rnedJda em que os Termos de Colaboraçiio menc1onam :lUcori-

•

dadcs com foro por prerrogativa de função junto a essa Corte.

ll.II - Da homologação do acordo de colaboração

O acordo de colaboração que é ora submetido ao Supremo
Tribunal Federal fo1 redig1do de modo a gar.mtir, do modo mai:;
seguro possível, simultaneameme, o inreresse público c os direitos
do col.~borador. Em prol da cl.1rcza e da segunnça JUrídica. o
acordo foi fe1to na forn1a escrit:l, explicitando os direitos e

o~

de-
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0&'--

veres de cada parte. Em todos os atos relauvos ao acordo, nos termos da Lei, o colaborador esceve acompanhado de advogados de
sna hvn:: eleição.
Com rebçào ao collteúdo do acordo, destaca-se, por rclevance, a cláusula 10" que prevê prazo mínimo de 180 dias

para o levantamento do sigilo do conteúdo do acordo e
dos respectivos tennos de declarações. [sso justifica a fundamental cautela de que todas as providências adotadas a

•

partir daqueles Termos sejam mantidas em autos ocultos .

Já

as demais cláusulas são bastante sinúlares a outr:~s fi'<adas

em acordos anteriores, devidamente homologados por esse Juízo.

A homologação do acordo escrito está prevista no art. 4°, §r,
da Lei 12.850/20J3. O §8° desse mesmo anigo prevê que o
acordo não ser:i homologado quaudo "nàcl flten,ler aos requisitcJS lr~ais".

Compreendendo-se que não hJ pos.~ibilidade para sindicabí-

hdade do mérito do acordo (salvo. evidente, dos cerTUs relaciOnados
à legalidade), em relação aos seus efeitos acorre-se novamente ao
magmério de Andrey Borges de Mendonça:

•

l···l Antonio Scar:mce Fernandes. após estudar profund.1tneme ~s soluções por consenso no processo penal comparado, asseverou que <1 vincuJação do JUlZ ao acordo das
partes é uma tômca d~s noV<ls legislaçõc:; c:uropeias. Argumenta-se, como no d1reiro amcncano, que sem cssn vinculação haverin perda de efic1ência das mluções
consensua1s c JJlllguém se avcnturJrta a realizar acordos com
o M P se o jlllz pudesse alterá-los.
Na mesma linha, .Eduardo Araújo, ao cratar do acordo que
prev1sse o perdão, assevera qut: o magistrado deve ficar
vinculado ao acordo. "Do contrário. a noção de proce~~o cooperativo restaria esvaz1:1d~ e haveri_
a um dima e
mdesejãvel msegurança JUrídica na apl1c:a(ão do mst1cuto,
pots o MtniSléno P6blico não terid como cumpru a sua ob-
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rigação no acordo, ante a po~stbdidade de o JUIZ não conceder o perdão judicial na s.:ntença". J>ára o Jutor, o imprcscmdível controle JUdicial ocorrerá quando da homologação
do acordo e de seu Clltllpnmento. Mas "uma vez homologado e cumprido o aco rdo sem revogação ou retraraçào, não
há como o juiz rettarar-~e Jla ~cntença".

•

•

A nova Lei indica que o magistrado não pode simplesmente
desconsiderar o acordo. As~cver~. expressamente, que o juiz
<lprectará o rem1o e a su:1 efidc1a. As~m1. o qne nos parec.e é
que o magtsrrado deve analisar se o colaborador realmente
cumpriu o acordo homologado e, ass1m, atingiu o resultado a
que esta na proposto. A análise da sentença deve ser fe1ta à luz
da eficácia da colaboração para a persecuçào pen:V. Se o colaborador cumprir totalmente o acordo realizado, prestando
colaboração efetiva, o magiscr:~do, em princípio, deve aplkar
o beneficiO que lhe foi propo~to, sendo sen~ívcl ao aco rdo
reahz~do c aos mteresse~ em jogo. ( ... )
Ressalre-se que essa interprt'ração n5o elimina os poderes do
JUiz, que continua a exercer diversa~ e rdevantcs funções.
Scarance Fcrnand~ lembra que o magistrado continuará a
exercer tríplice função. Será o r~pons~vel por ,\n~lisar ~ legalidade e v·olumanedade do acordo - para identificar se o
acusado estava sulicumtementc esc!arcç1do e agm de forn1.1
voluntária. Poderá. ainda, aprec1:1r o mérito e absolver o
acusado ou exunguir a punibd1dade, sequ!!r analisa.ndo o
acordo. Por fim. continuará a ser o respon~:ivel por fazer a qualificação jurídica do fato, ao aprcc1.1T as '-trcunstâncias apomadas pebs partes para ~ determinação
d.1 penn em concreto. Nesse ~entld<l, a le1 aponta que cabe
ao magmrado venficar a eficácia do acordo. ou seja, se
houve ou não a o-fetiva contribuição do colaborador
para a persecuçâo penal, nos termos. Poderá, ponanto,
de m:metl"J fundamentada. emenc.ier que a contnbuição
do colaborador em nada contribuiu para J pcrsecnção penal ou;ainda, que o colabor~dor resctndiu o acordo. Porém.
ret:onheccndo que o colaborador contribuiU para 3 persecuçiio penal, deve assef,.•urar-lhe o beneficiO proposto.
Somente deve ncg11r validade :10 acordo se houvec resdsão
ou ineficáCia do Jcordo.'
MENDONÇA. Andrcy Borgt:' de. A c·olarn>r-ac,Jio premiad1 e ,1 nova Ld
do \.nme OrgamÃado (Lc:1 12.830/2013). In. \usro; Lcgis, R.eVlSta Elerrónica do Mini~tério Pt'thlico Federal (ISSN 2177 -0921), v. 4, 201 J p. 24.
D>~ponivd em· <http;/ /wv-.'w.pr!J.mpf.mp.br/~ala-dc-unprensa/pubhca
r.ocs/ custo~-lcgis/a-col.\borAcao-premiad.I-C-a-nova-lel-do-cr>mc-orgam-
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No presente caso, o Ministério Público Federal entende
que restaram preenchidos tados os requisitos legais essenciais (formais e ~ateriais) no acordo firmado com DELCÍ-

DIO

DO

AMARAL

GOMEZ, razão

pela

qual,

com

fundamento no art. 4°, §7°, d;~ Lei n. 12.850, submete ao Supremo
Tríbun:1l Federal para a dev1da homologação com efeitos er<(a

0111-

III'S.

•

111. Dos requerimentos

D iante de n1do que foi l:Xpmto, o Pn">cúrador-Geral da República requer:
a)

<1

autuação do presemc requerimento - comendo o origi-

nal de uma d:ls vtas do acordo de colaboração. de uma das vias de
todos os Termos de Cobboração presodos~ c c.:ópía do respectivos
registros

•

audiovi~uais

em midia digiol ora encaminhada, registran-

do-se como "oculto" e "em segredo de Justiça", com dismbwçào por dependência aos lnq. n° 4170 /STF e fnq. n°
3989/STF;
b) autua~·âo de cada um dos Termos de Colaboração, com exceção do lcn11o n" 21, como J>eti\àO avulsa, oculta c em segredo
deJu~tiç:~;

c) autorização para, se fo r o caso, compartilhar com

05

Juízos

competentes, após eventual cisão sohc1tada, cóp1a dos documentos
zado-icl-1 2.850-2013/view> .Acesso em: 19 sct. 2014.
Oe número I ~ 21.

i?
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09
que o colaborador aprese11te, autorizando-se que a

Procur.:~doria

Geral da República diretamente ns providencie;
d) que, caso entenda necessário, realize a oitiva do colabora-

dor, que se encontra ;\tualmcn tc em Brasília, nos termos do art. 4°,

§7°, da Lei J::!.850/2013, com a máxima urgência;
e) nos termos do disposto no art. 4°, § 7° da Le1 n.

12.850/2013, a homologação do acordo de colaboração firmado com DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ;

•

f) restituição das

Peti~·ões avulsas autuadas na forma do pe-

dido da alínea ''b" para as providênci:ls necessárias.

, Brasília (OF), 18 de fevere1ro de 2016.

'I

•

Rôdrigo Jaoot
Procurador-Geral da República
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TERMO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO

O

PúBLICO
FEDERAL,
doravante
designado
por
sua
completa ou simplesmente pela sigla ME'F, pelo qual
neste instrumento atua , no legítimo exercício de suas atribuições
naturais e legais, o Procurador-Geral da República, e DELCÍDIO DO
AMARAL
GOMEZ,
brasileiro,
casado,
congressista,
nascido
em
8/2/1955 em Corumbá/MS, filho de Rosely do Amaral Gomez e Miguel
Gomez, inscrito no RG sob o n. CI/RG 46900134 - SSP/SP e no C?F
sob o n° 011 . 279 . 828-42, atualmente recolhido ao cárcere no
Batalhão de Policia de Trânsito da l?olicia Militar do Distrito
Federal , doravante designado por seu nome completo ou simplesmente
COLABORADOR ,
devidamente
assistido
por
seus
advogados
constituídos, que assinam o presente termo, formalizam e firmam
acordo de colaboração premiada nos seguintes termos :
M!NISTÉRl:O

denom~nação

•

I - DA BASE JURÍDICA

•

Cláusula 1 • - O presente acordo funda-se no artigo 129, inciso I,
da Constituição da República,
nos art~gos 4° a 8° da Lel
12 . 850/2013, nos artigos 13 a 15 da Lei n° 9.807/99, no artigo 1°,
§5°, da Lei 9. 613/98 , no artigo 26 da Convenção de Palerma e no
art1go 37 da Convenção de Mérida .
Cláusula 2•
O presente acordo atende aos interesses do
Colaborador, nos termos do art. 5° , LIV e LV, da Constituição
Federal, dos artigos 5° e 6°, ambos da Lei n° 12.850/2013, e das
cláusulas a
seguir alinhavadas .
Atende,
de igual modo,
ao
interesse publico,
na medida em que confere efetividade à
persecução criminal de outros suspeitos e ampl1a e aprofunda
investigações
de
crimes
contra
a
Administração
l?ública,
a
Administração da Justiça, da Fé Pública, o Sistema F~nanceiro
Nacional, a Ordem Tributár~a e de lavagem de dinhe~ro, tanto no
âmbito do complexo investigatório chamado de Caso Lava Jato quanto
em outros feitos e procedimentos com ele . O presente acordo
auxilia, ainda, na apuração da repercussão desses ilícitos penais
nas
esferas
civil,
tributária,
administrativa,
inclusive

adm>nütrati,. sancionadora, e

di~ar .'h

.~

a
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II - DO OBJETO

Cláusula 3"
O COLABORADOR compromete- se
a
colabo r ar na
elucidação
dos
fatos
em
apuraçao
no
âmbito
do
complexo
investigatório cognominado Caso lava Jato, em especia l nos feitos
e procedimentos criminais que já se encontram em tramitação no
Supremo Tribunal Federal, na 13" Vara Federal Criminal da Subseção
Judiciária de Curitiba/PR, nas Seções Judiciárias de São Paulo e
do Rio de Janeiro,
bem como em quaisquer outros feitos e
p r ocedimentos criminais , perante qualquer foro, cujo objeto possa
ser , no todo ou em parte, elucidado por sua colaboração .

•

Cláusula 4• - Estão abrangldos no presente acordo todos os crimes
compreendidos no escopo do complex o investigatório denominado Caso
Lava Ja t o ou de feitos e procedimentos dele desmembrados , não
obstante conexos, que tenham sido praticados pel o COLABORADOR até
a data de sua assinatura, desde que efetivamente narrados no
ãmblto da colaboração ora entabulada, conforme anexos que compõem
e integram o p r esente acordo, bem como outros declinados nos
depoimentos que serão prestados em razão deste.
Parágrafo único. São objeto dos anexos que compõem e integram o
p r esen te acordo fatos l licítos que consubstanciam, dentre outros ,
os
seguintes
tipos penais:
crganizaçào cr~m1nosa ,
peculato ,
corrupção ac~va , corrupção passiva , lavagem de dinheiro , evasao de
divisas , fraude a licitação, formação de cartel e falsidade
ideológica.

•

III - DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Cláusula s•
Para que o presente acordo possa produzir os
beneficlos nele relacionados, especialmente os constantes na
c láusula s•, a colaboração deve ser volun t ária, ampla , efetiva,
eficaz e conducente aos seguintes resultados :
a) a identificação dos autores,
coautores e participes das
associações e organizações crlminosas de que tenha ou venha a ter
conhecimento , notadamente aquelas sob investigação em decorrência
do Caso Lava Jato, bem como a identificação e a comprovação das
infrações penais por eles praticadas que sejam ou que venham a ser
de seu conhecimento,
inclusive agentes politicos que tenham
praticado ilicitos ou deles partlcipado;
b) a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas das
ozqan i zaçôe' cdmino.a' de que tenha ou ~ t ez c onhec ~men to;~

~a
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d) a identificação de pessoas físicas e jurídicas
organizações criminosas
supramencionadas
para
ilícitos;
e)
fornecimento
de
documentos
e
outras
notadamente em relação aos fatos refer1dos
acordo .
Cláusula 6 •
mentais , a:

•

-

O COLABORADOR obriga - se,

Março de 2016

u~ilizadas

a

pelas
pratica de

provas
materiais ,
nos ane~os a este

sem malícia ou

reservas

a)
esclarecer cada um dos esquemas criminosos apontados nos
diversos aneY.os deste acordo, fornecendo todas as informações e
evidências que estejam ao seu alcance , bem como indicando provas
potencialmente alcançáveis ;
b)
cooperar sempre que
solic~tado,
mediante comparecimenco
pessoal a qualquer das sedes do MINIST~RIO PÚBLICO fEDERAL, do
DEPARTAMENTO DE; POLÍCIA E'EDERJ\L ou da RECEITA E'EDERAL DO BRASIL ,
para anal1sar documentos e provas, reconhecer pessoas, prestar
depoimentos e auxiliar peritos na análise pericial;
c)
entregar todos os documentos, papeis , escritos, fotografias,
gravações de sinais de áudio e video , banco de dados , arquivos
eletrônicos, etc , de que disponha , quer estejam em seu poder, quer
sob a guarda de terceiros, e que possam contribuir, a juízo do
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , para a elucidação dos crimes que são
objeto da presente colaboração;

•

d)
declinar o nome e todas as informações de contato de
quaisquer pessoas de seu relacionamento que tenham a guarda de
elementos de informação ou prova que se mostrem, a critério do
MINISTÉRIO
PÚBLICO
fEDERAL,
relevantes ou
úteis ,
bem como
empreender seus melhores esforços para entrar em contato com cada
uma
dessas
pesseas
e
ob~er
delas
o
acesso
necessário,
comprometendo-se o MINISTÉRIO PÚBLICO E"EDERP.L , se oportuno e
cabível, a abrir tratat~vas e, conforme o caso, apresentar
proposta para a celebração de acordo de colaboração premiada com
quaisquer dessas pessoas cuja conduta presente ou pretérita a
propósito da guarda do elemento de informação ou prova tido por
relevante ou útil possa constituir infração penal;
e)
não impugnar,
por qualquer meio,
o presente acordo de
colaboração, em qualquer dos inquéritos policiais ou ações penais
nos quais esteja envolvido, no Brasil ou no exterior, salvo por
fato
superveniente á
homologação
judicial e
resultante de
descumprimento do acordo ou da lei pelo MINISTÉRIO PÚBLICO fEDERAL
ou pelo Poder Judic~ário;
f)
colaborar amplamente com o MINISTÉRIO PÚBLICO fEDERAL e com
outras
autoridades
públicas,
inclusive
com
autoridades
estrangeiras ind1cadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO f8DERAL no que d1ga

re,peito •o• fõto• do pre•ente ocordo; ~

~

~
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g)
afastar- se de suas atividades crlml.nosas, especificamente não
vindo mais a contribuir, de qualquer forma , com as atividades das
organizações criminosas ora investigadas ;
h)
comunicar imediatamente o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL caso
seja contatado por qualquer coautor ou par ticipe dos esquemas
criminosos ab r angidos pelo presente acordo ou por qualquer
integrante das associações ou organizações criminosas acima
referidas;
i)
entregar, em tempo hábil , extratos de contas controladas por
ele , no Brasil ou no ext erior , salvo comprovada impossibilidade de
fazê-lo ,
ainda que para tanto necess1te da colaboração de
ter ceiros , às suas expensas , observado o disposto na alinea neN ; e

•

•

j)
informar senhas, logins, contas e outros dados necessários
para acessar
contas de corre1.o eletrônico
utilizadas
pelo
COLABORADOR que tenham sido já identificadas pelo DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA f8DERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO fEDERAL ,
inclusive
fornecendo ,
quando
requerido,
autorizaçao
para
autoridades
nacionais ou estrangeiras acessarem essas contas .

Cláusula 7 •
O COLABORADOR autorizará o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL ou outro::; órgãos nacionais ou escr.angeiros indicados pelo
MINISTERIO PÚBLICO fEDERAL a terem acesso a todos os dados de sua
movimentação finance~ra no Brasil e no e xterior, o que inclui,
exemplificativamente , todos os documentos cadastrais , extratos,
cartões de assinaturas , dados relativos a cartões de crédito ,
aplicações e identificação de depositantes e benefic~ários de
transações financeiras, mesmo que as contas não es'::ejam em seu
nome e sim no de pessoas fisicaa ou jurídicas interpostas ou de
estruturas
patrimoniais
personalizadas,
ta~s
como
empresas
offshore , trusts, fundações pessoais, procuradores, comissários ou
agentes,
ainda
que
informalmente
constituídos ,
ou
ainda
familiares .
Parágrafo único. O COLABORADOR assinará termo especif~co para os
fins do caput , bem como desde logo renuncia, para a mesma
fina l idade, ao SLgilo deste acordo,
limitada a exibição às
instituições
financeiras
relevantes,
desde
que
também
se
comprometam a respeitar o sigilo no que dia respeito a terceiros .
Cláusula a•
A enumeração de casos específicos nos quais se
reclama a
c.;olabordçéio não tem caráter exaustivo,
tendo o
COLABORADOR o dever geral de cooperar com o MINIS78RIO PÚBLICO
tEDERAL e com outras au~oridades públicas por este apontadas , para
o esclarecimento de quaisquer fatos relacionados com o obJeto
deste acordo .
Cláusu~a 9 " Cada anexo a este acordo, assincdo pelas partes,
integra este instrumento e diz respeito a um fato tlpico ou a um
grupo de fatos típicos em relação ao qual o COLABOR.ZI.DOR prestará
depoimento, bem como fornecerá provas em seu poder e indicará

diligências que possam ser empregadas para a s ~ ração .~

~
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Cláusula 10 "
O sigilo estrito deste acordo,
e de suas
correspondentes declarações, será mantido no interess~ da Defesa ,
enquanto necessário à efetividade das investigações em curso e
por , no min i mo , 180 (cento e oitenta) dias , após o que poder á ser
levanta do , a juizo do MINISTtRIO PÚBLICO FEDgRAL e do Poder
Judiciá r io , nos termos do enunciado sumular vinculante de n° 14 do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL .

•

Cláusula 11 41 - Os depoimentos colhidos se r ão regist:rados e m duas
v i as , das quais não terá cóp~a o COLABORADOR em a sua defesa
técnica , resguardado o direito de receber , a cada depoimen t o,
atesta do de que prestou declarações em determi nado dia e horário
no interesse de determinada invest~gação . Realizada a homologação ,
o COLABORADOR ou a sua defesa técnica terão acesso à integralidade
dos d epoimentos por e l e prestados , devendo guardar o sigilo sob o
ma terial, conforme previsto nas cláusulas de sigilo estabelecidas
no present e acordo .

IV - DA PROPOSTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

•

Cláusula 12 4 - Considerados os antecedentes e a personalidade do
COLABORADOR, a gravidade e a repercuss~o social dos fatos por ele
praticados , e a utilidade potencial da colaboração por ele
prestada , inclusive em face do tempo em que por ele oferecida, uma
vez cumpridas integralmente as condições impostas neste acordo
para o recebimento dos beneficios , e desde que efetivamente
obtidos os resultados previstos nos incisos r, II, III e IV, do
a r t . 4° d a Lei n° 12 . 850/2013 , o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propõe
ao COLABORADOR, no Inquérito Judicial n° 4170 , e , cumulativamente,
em qualquer outro feito já instaurado ou que venha a
ser
instaurado cujo objeto coincida com os fatos revelados por meio da
colaboração ora pactuada , na forma da cláusula 4" , a seguinte
premiação legal, desde logo aceita :
IV .1 - DAS CONDIÇÕES INCIDENTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA

Cláusula 13 4 - A medida cautelar de privaçoi!io de liberdade , ora
imposta nos autos do Inquérito Judicial n° 4170, será subst~tuida
observadas
as
seguintes
condições
(equ~valentes
ao
regime
semiaberto domiciliar) , as quais deverão ser cumpridas no período
de 1 (um) ano e 6 (seis) meses a partir da homologação do acordo,
observado o prazo constante na cláusula 23" , "a" :
l) Permanência no Distrito Federal, enquanto o Colaborador estiver
no exercício de mandato parlamentar ;~
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2)
Recolhimento dom~ciliar em local def1nido,
salvo para o
exercício de atividade parlamentar ou, em sua perda, de a~ividade
privada previamente comunicada;
3) O recolhi men to a que se refere o item anterior inclui os fina i s
de semana e feriados , sem possibilidade de exercicio de atividade
profissional, salvo se o colaborador estiver no exercicio da
atividade parlamentac e se for designada sessão do Senado Federal
ou do Congresso Nacional para tais períodos ou . ainda, no caso de
compromissos
relat~vos
à
atividade
parlamentar ,
desde
que
previamente comunicada ao MINISTÉ:RIO PÚBLICO FEDERAL a respectiva
dgenda.

•

4} O exercicio da atividade parlamentar ocor~erá nas dependê ncias
do Congresso Nacional ou em ambientes de trabalho a elas externos
e
correlatos,
suJel.tos
a
comunicação
posterior,
vedada
a
frequência . ainda que a titulo funcional, a locais de convivl.o
social , tais como restaurantes, bares , casas de espetáculos,
clubes, parques e centros comerciais;
5) Proibição de contatos reservados com outros réus e investigados
no Caso Lava Jato , admitidos contatos institucionais , desde que
assim ocorram na presença de duas ou mais testemunhas;
6) Comunicação quinzenal ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de contatos
instituciona1s com outros réus e investigados no Caso Lava Jato;
7) Audiência judicial mensal de

avaliaç~o ;

8) Permissão pa r a viajar, em dois fins de semana mensais, para
Campo Grande/MS,
Corumbá/MS e
Florianópolis/Se,
observado o
recolhimento domiciliar em local definido;
9) Deverá correr o prazo máximo de 3 (três) meses entre a pr1são
do COLABORADOR e a homologação do presente acordo, findo o qual se
contara em dobro o tempo que o ultrapassar com a finalidade de ser
re<';llizada g'.osa
junto ao perS.odo aludido no "caput" desta
clàusula .

•

Cláusula 14• . Cumpridas as condições acordadas na cláusula 13 4 ,
deverá ainda o Colaborador observar as seguintes (equivalentes ao
regime aber to domiciliar), pelo periodo de 1 (um) ano:
1) Permanênc1a no Distrito federal , enquanto o Colaborador estiver
no exercício do mandato;

2} Recolnimento domiciliar noturno , das 23 (vinte e três) horas de
um dia às 7 {sete) horas do dia seguinte;
3) Proibição de contatos reservados com outros réus e investigados
no Caso Lava Jato, admitidos contatos institucionais na presença
de duas ou mais testemunhas ;
4) Comunicação quinzenal ao MINISTÉRIO PÓBLICO fEDERAL de contatos
l.nsLitucionais com outros réus e investigados no Caso Lava Jato;
5) Audiência judicial bimestral de avaliação;~

jP
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!b~
6)
Permissão para viajar , nos finais de semana, para Campo
Grande/MS, Corumbá/MS , Florianópolis/Se ou São Paulo/SP , em local
residencial definido,
observado o recolhimento domiciliar em
horário noturno ;

1s•. Realizadas as condições acordadas nas cláusulas
precedentes ,
o COLABORADOR
também se
compromete a
cumprir
prestação de serviços ã comunidade , à razAo de 7 (sete) horas
semanais, pelo periodo de 6 (seis) meses, a corresponder a 180
(cento e oitenta) horas , em entidade designada pelo órgão judicial
fede ral federal competente , podendo a distribuição das ho r as
fazer - se , dentro de cada semana , por ajuste entre o COLABORADOR e
a entidade , sem vinculação a dia semanal certo .
Cláusu~a

•

Cláusula 16•. Cumpr~das, integralmente , as disposições do item
IV . l,
o COLABORADOR poderá requerer a
restituição de seus
passaportes (os quais serão por ele entregues ao Poder Judiciário
em cinco dias a contar da assinatura do presente termo) ou a
expedição de outros.
Cláusula 17 •. O COLABORADOR postulará ao órgão Judicial federal
competente, naquilo que for da atribu~çào deste registrar, que o
relatório de cumprimento das condições elencadas no i~em IV . I
deste acordo esteja à disposição do MINISTÉRIO PÚBLICO F'EDERAL
quando da reunião de avaliaç~o de desempenho .
Cláusula 18" .
no curso do
14•, ficará
implementadas

•

Se o COLABORADOR vier a perder o mandato parlamentar
cumprimento dos prazos fixados nas cláusulas 13• e
sujeito a monitoramento eletrõnico ate que sejam
todas as condições ali pactuadas.

IV. 2 - DAS CONDIÇÕES INCIDENTES
SENTENÇA PENAL CONDENATÓR1A

APÓS

O

TRÂNSITO

EM

JULGADO

DE

Cláusula 19•. Fica pactuada condenação à pena máx1ma de quinze
anos
de
reclusão,
com a
suspensão
dos
dema~s
feitos
e
procedimentos criminais na fase em que se encontrem quando
atingido esse limite, desde que não haJa recurso pendente com o
objetivo de redução da pena , somadas para esse fim aquelas que
vierem a ser aplicadas nos processos cobertos pelo obJeto dest:e
acordo .
Cláusula 20". As penas a serem cumpridas em razão do trânsito em
julgado de sentença pena l c ondenatória corresponderão às condições
a que se refere o item IV.l deste acordo, devendo ser descontado o
periodo até então adimplido.JV\
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Cláusula 21•. O presente acordo não exclui a aplicação óos efeitos
e consequências decorrentes do trânsito em julgado de sentença
penal condenatór1a,
previstos
no art .
15 ,
inciso
III,
da
Constituição Federal, no art. 92 , inciso I, do Código Penal e em
seus consectários.
IV.3. DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO COLABORADOR

Cláusula 22•. Fica convencionada a apl1cação de pena de multa, nos
seguintes termos:
a) No caso do COLABORADOR ser condenado ao pagamento da pena de
multa a que se refere o art. 58 do Código Penal, esta será
limitada ao mínimo legal.

•

b)

O

COLABORADOR

comprome~e-se

ao

pagamento

do

valor

de

R$

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a titulo de multa
compensatória , à razão de oitenta por cento
Brasileiro S/A e vinte por cento para a União.

para

a

Petróleo

c) O valor pactuado na alínea "b" poderá ser parcelado em dez
anos, corrigido o saldo devedor pelo IPCA ou índice que vier a
substituí-lo, podendo o pagamento ser iniciado em até seis meses a
contar da homologação deste acordo.
d) O COLABORADOR apresentará, em até quatro meses a contar da
homologação deste acordo , plano de pagamento do valor pactuado na
alínea ''b".
e) fica estabelecida, como garantia de adimplemenr.o das alíneas
"bH, "cH e "d" deste item e até a completa quitação do valor Ji
delineado, o imóvel identificado no Apenso I, em r:elaçao ao qual
recairá gravame de
indisponibilidade com a
aquiescência do
COLABORADOR.

•

fl O imóvel dado como garantia será considerado perdido, sem
prejuízo da rescisão do acordo por fato impur.ável ao COLABORADOR,
se, transcorrido o prazo para pagamento da multa referida na
alinea ftbn, não houver sido realizada sua integral quitaçlo.
g) No caso da alinea "f", se o imóvel for vendido e o valor
alcançado for maio r do que a divida do COLABORADOR, a diferença
respectiva ser-lhe-á restituída, mediante autorização JUdicial.
h) Se forem .identificados outros bens de que o COLABORADOR tenha
efetivo controle, aindil que em nome de interpostas pessoas e que
não esteJam descritos na relação de bens constante do Apenso I!, o
Poder Judiciário os confiscará em sentença , ou mediante ação penal
declaratória
inominada
posterior
à
sentença,
respeitados
o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão do acordo
por fato imputivel ao COLABORADOR .
i) o COLABORADOR renuncia em favor das autoridades brasileiras
qualquer quantia, bem ou direito no exterior que venha a ser
localizado em seu nome ou sob seu e f e j i J iontrole
vo
e que não tenha
sido relacionado no Apenso II.~

~4
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IV.4. DAS OBRIGAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Cláusula 23 • .
Flcam acordadas
MINISTÉRIO PÚ3LICO FEDERAL :

as

seguintes

obrigaçõe s ,

pelo

a) O MINIST~RIO PÚBLICO FEDERAL obriga-se a postular a homologação
até 19/2/20 15, salvo intercorrência de fato novo ou força maior,
que deverão ser informados ao COLABORADOR .
b) Cumpridos sete meses das condições dispostas na cláusula 14°,
designar- se-A, no prazo máximo de dez dias , reunião de avaliação
da efetividade da colaboração que houver sido prestada , podendo o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ouvido o COLABORADOR e sua defesa,
representar pela isenção dos últimos quatro meses do tempo
remanescente previsto na cláusula 14a ;

•

c) Com a homologação deste acordo, o MIN I STÉRIO PÚBLICO FEDERAL
comp r omete-se
a
não
postular medida
cautelar
privativa ou
restritiva de liberdade em desfavor do COLABORADOR em qualquer
feito ou procedimento aqui abrangido, salvo se houver justa causa
para rescisao .
d) O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requererá a suspensão de feitos e
procedimentos
instaurados
ou
por
instau r ar
em desfavor
do
COLABORADOR por fatos abrangidos neste acordo ,
bem como do
respectlvo prazo prescricional , pelo prazo de 10 anos , uma vez
atingido o limite da
de quinze anos de reclusão previsto na
cláusula s• .

IV.S . DAS DISPOSIÇÕES
PÚBLICO FEDERAL

•

COMUNS

AO

COLABORADOR

E

AO

MINISTÉRIO

Cláusula 24". Transcorrido o prazo de 10 anos sem a prática de
fato imputável ao COLABORADOR que justifique a rescis~o deste
acordo, voltarão a fluir os prazos prescr icionais de todos os
feitos e procedimentos suspensos até a extinção da punibilidade,
sem a prát:ica de ato processual durante o período em que estiver
em curso a contagem do prazo prescr1cional .
Cláusul.a 25 • . O ~1INISTÉR10 PÚBLICO fEDERAL poderá , a seu exclusivo
critério, uma vez alcançados 20 (vinte} anos do trânsito em
julgado da última condenação,
reputar não haver interesse em
promover novas ações penais em face do COLABORADOR pelos fatos
abrangidos neste acordo .
Cláusula 26 4 • Ocorrendo violação ou rescisão do acordo imputável
ao COLABORADOR, voltarão a correr todos os feitos e procedimentos
suspensos em razão de sua homologação . J1
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Parágrafo únic o. A qualquer tempo , uma vez rescindido o acordo por
fato imput.ável ao COLABORADOR, o regime da pena passará a ser o
que vier a ser fixado em decisão JUdicial condenatória ou
relacionada à unificação de penas, de acordo com os dit.ames do
art. 33 do Código Penal.
Cláusula 27". A qualquer tempo, uma vez rescindido o acordo por
fato imputável ao COLABORADOR, todos os beneficios estabelecidos
neste termo ficam prejudicados, sem prejuizo da licitude e da
admissibilidade das provas produzidas pelo COLABORADOR , bem como
da ef1.cácia imed1ata e/ou da manutenção da perda de bens em favor
da Um.ào .

•

Cláusula 28 " . Caso o COLABORADOR , por si ou por seu procurador,
solicite medidas para garant1a da sua segurança ou da segurança da
sua familia, o DEPARTAMENTO D~ POLÍCIA FEDERAL, o MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL e o juizo ou o tribunal competente adotarão as
providênc1.as
necessar1.as,
que
poderão abarcar sua
inclusão
imediata no programa :ederal de proteção ao depoente especial, com
as garant.ias previstas nos artigos 8° e 15 da Lei n° 9 . 807/99 .
Cláusula 29". O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL avalia=á o cabimento e
a oportunidade de postular perante o juizo ou tribunal competente,
a partir do pedido de homologação deste acordo, as medidas
cautelares
penais
porventura
necessar1as
para
resguardar a
segurança do COLA130RADOR e de seus familiares e procuradores, no
caso de fatos delituosos descritos nos anexos que estejam em
preparação ou execução .

•

Cláusula 30•. As part.es somente poderão recorrer da dec~sào
judicial no que toca à fixação da pena, ao regime de seu
cumprimento, à de multa e à de multa compensatória, limitadamente
ao que extrapolar os parâmetros do presente acordo. o COLABORADOR
também poderá
recorrer de imputações presentes ou
futuras ,
deduzidas no âmbito dos feitos, ações penais, inquéritos ou
procedimentos abrangidos no presente acordo, os quais excedam o
escopo material da colaboraçà.o que esteja prestando ou venha a
prestar e não sejam tangenciados pelos anexos ao presente
instrumento, pelos depoimentos por ele prestados ou por documentos
ou outros meios de prova abrang~dos pela colaboraçao.

V - DA VALIDADE DA

PRO~

Cláusula 31" - A prova obtida mediante o presem:e acordo, após a
devida homologação, será util~zada val~damente para a instrução de
inquéritos polic~ais,
procedimentos administrativos criminais,
ações penais, ações Civeis, ações de improbidade administrat~va e~~~

l

)V
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inquéritos ClVl.S , podendo se r emprestada também
Ministério
Público dos E:stados , à Receita federal, a Procuradoria da Fazenda
Naclonal , ao Banco Cen tral do Brasil e a outros órgãos , inclusive
de paise s
e
entidades
e s trange ira s,
para
a
instru ç ão
de
procedimentos e ações fiscais , cive1.s , administ r ativas , inclusive
disciplinares ,
de
responsab ilidade
bem como
qualquer
outro
procedimento público de apuração dos fatos , me smo que rescindido
este acordo, salvo se essa rescisio se der por descumprimento de
e:<clusiva responsabilldade do MINISTÊRIO PÚBLICO FEDERAL .
VI- DA RENÚNCIA À GARANTIA CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO E AO DIREITO
AO SILÊNCIO
32" - Ao assinar o acordo de colaboração premiada , o
COLABORADOR, na presença d e seus advogados, ciente do dire1to
constitucional
ao
silêncio
e
da
garantia
contra
a
autoincriminação, a eles renuncia, nos termos do art . 4° , § 14°,
da Lei n° 12 . 850/2013, em especial no que tange aos depoimentos
que vier a prestar no âmbito da presente colaborõção , estando
sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade sobre o que vier a
lhe ser pergunt ado .
Cláusula

•

VII - DA IMPRESCINDIBILIDADE DA DEFESA TÉCNICA

Cláusula 33" - Este acordo de colaboração somente terá validade se
aceito, integralmente, sem ressalvas , no momento da assinatura ,
pelo COLABORADOR, assistido por seus defensores .

•

Parágrafo único . Nos termos do arL . 4°, § 15" , da Lei 12.850/2013 ,
em todos
os
atos
de
confirmação e
e xecução da
presente
colaboraçao , o COLABORADOR deverá estar assistido por um dos seus
defensores .

VIII - DA CLÁUSOI.A DE SIGILO

Cláusula 34 • -Nos termos do art. 1°, § 3°, da

Le~ n° 12 . 850/2013,
as partes comprometem- se a preservar o sigilo sobre o presente
acordo e seus anexos, bem como sobre os depoimentos e as provas
obtidas em sua execução, o qual será levantado por o casião do
recebimen~o oul a critério do tribunal originariamente competente,
para os hns do art . 4°, § 1" , da Lei n. 8 . 038, de 28 de ma i o de
1990, do oferecimento de denúncia que tenha respaldo no acordo .

e•clu•ivamente em 'elaçao ao• fato• nela c~o'· Ji ~

~
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?I~
Parágrafo úni co .
Observado o disposto na
cláusula 10•,
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL
poderá
requerer,
a
partir
da
homologaçlo deste acordo, o levantamento do seu sigilo e de anexo
específico para reforçar a segurança do COLABORADOR e de seus
familiares ou por outro motivo relevante devendo, em todo caso,
este último ser comunicado.
Clá usula

35 •

Após o recebimento ou, a critério do tribunal
competente, para os fins do art. 4°, § 1°, da Lei
n . 8.038, de 28 de maio de 1990, do oferecimento da denúncia , os
acusados incriminados em razão da cooperação do COLABORADOR
poderão ter vista deste termo, bem como dos respect ~vos anexos e
depolmentos que tenham embasado a investigação que ensejou a
denúncia , mediante autorização judicial, sem prejuízo dos direitos
assegurados ao COLABORADOR previstos neste acordo e no art . 5° da
Lei no 12 . 850/2013 .
originar~amente

•

Parágrafo 1 ° . Tal vista será concedida tão-somente às partes e
seus procuradores devidamente constituídos .
Parágrafo 2 °. Dema~s anexos, não relacionados com a denuncia,
serão mantidos
em sigilo enquanto for
necessário para
a
preservação da efetividade das investigações,
nos termos do
enunciado sumular vinculante de no 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL .
Pará grafo 3°. O sigilo ora pactuado estende-se ao registro de
áudio e vídeo dos depoimentos prestados no bojo do presente
acordo, inclusive na fase judicial .

•

Cláusula 3 6• - ~s partes signatárias comprometem-se a preservar o
sigilo do presente acordo e de seus anexos perante qualquer
autoridade distinta do MINISTÉRIO PÚBLICO rEDERAL, do PODER
JUDICIARIO e do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, enquanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL entender que a publicidade possa
prejudicar a efetividade das investigações .
Cláusula 37" - Dentre os defensores do COJ,ABORAOOR somente terão
acesso ao presente acordo e às informações dele decorrentes os
advogodos signatários do presente termo ou os advogados que forem
por estes substabelecidos com esta especifica f~nalidade .

I X - DA HOMOLOGAÇÃO JUDIC I AL

4

Cláusula 39• - Para ter eficácia, o presente termo de colaboração
deverá ser homologado pelo Supremo Tribunal rederal, nos termos do
ut. ,., § 1•, da Lei n• 12.850/2013.~
~
~
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Clá usula 39 °
Homologado o acordo perante o juizo competente,
valerá em todo foro e instância, independentemente de ratificação.

X - DA RESCISÃO

Cláusula 40 4 - O acordo perderá efeito, considerando-se rescindido
nas seguintes hipóteses:

•

a)
se o colaborador descumprir, sem justificativa , qualquer das
cláusulas , parágrafos, alineas ou itens em relação aos quais se
obrigou;
b)
se o colaborador sonegar a verdade ou mentir em relação a
fatos em apuração, em relação aos quais se obrigou a cooperar;
c)
se o colaborador vier a recusar- se a prestar qualquer
informação de que t.enhd conheciwento;
d)
se o colaborador recusar-se a entregar documento ou prova que
tenha em seu poder ou sob a guarda de pessoa de suas relações ou
sujeito a sua autoridade ou influência, salvo se, diante da
eventual impossibilidade de obtenção direta de tais documentos ou
provas, indicar ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a pessoa que o
guarda e o local onde poderá ser obtido, para a adoçao das
providências cabiveis;
e)
se ficar provado que, ap6s a celebração do acordo, o
colaborador sonegou, adulterou, destruiu ou suprimiu provas que
tinha em seu poder ou sob sua disponib~lidade;

4t

f)
se o COLABORADOR vier a prat~car qualquer outro
da mesma natureza dos fatos em apuraçao após a
judicial do presente acordo;

cr~me

doloso
homologação

g}
se o COLABORADOR fugir ou centar furtar-se à ação da Justiça
Criminal;
h)
se o Ministério Público E'ederal não ple~tear em favor do
COLABORADOR os beneficios legais aqui acordados;
i)
se o sigilo a respeito deste acordo for quebrado por parte do
colaborador, da defesa ou do Ministério Público E'ederal;
jl
se o COLABORADOR, direta ou indiretamente , impugnar os termos
deste acordo;

kJ
se não forem assegurados ao COLABORADOR os direitos previstos
no art . 5° da Lei 12 . 850/2013;

$--

a

Cláusula 41" - ~m caso de rescisão do acordo por responsabilidade
do COLABORADOR, perderã automaticamente direito aos beneficios que

lhe forem concedido• em virtode da colaboroçãon

~

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Parágrafo 1° .
fEDERAL ou ao Poder Judiciário o
poderá , a seu
critério, fazer cessar a cooperação, assegurada a manutenção dos
benefícios já concedidos e das provas já produzidas .
Parágrafo 2°. Se a resc1sào for imputável ao COLABORADOR, perderá
todos os benefícios concedidos, permanecendo higidas e válidas as
provas produzidas, inclus1ve depo1mentos que houver prestado e
documentos que houver apresentado.
Parágrafo 3 °. Independentemente da rescisão do presente acordo o
MINISTÉRIO PÚBLICO FED8RAL poderá propor, desde logo, a respectiva
ação penal em face do COLABORADOR por fato criminoso não revelado
na forma da cláusula 5° , bem como por fato criminoso superveniente
a este acordo, perante o juizo competente.

•

Parágrafo 4 ° . O COLABORADOR fica ciente de que, caso venha a
imputar falsamente,
sob pretexto da colaboração pactuada, a
prática de infração penal a pessoa que sabe inocente , ou revelar
informações

sobre

a

estrutura

de

organização

criminosa

que

sabe

inverídicas, poderá ser responsabilizado pelo crime previsto no
art . 19 da Lei 12.850/2013, além da rescisão deste acordo.
Parágrafo 5°. Caso seja instaurado procedimento de verif4caçào de
descumprimento do presente acordo, o Colaborador passará a ser
monitorado eletronicamente, nos termos do art . 319 do CPI?, até a
decisão final sobre a revogação ou não do presente acordo.

XI -

•

DA DURAÇÃO

Cláusula 42• - O presente acordo V<llerá, caso não haja rescisão,
até o tr~nsito em Julgado da(s) sencença(s) condenac6ria(s)
relacionada(s) aos fatos que forem revelados em decorrência dele,
aos já investigados ou aos a lnvescigar em virtude da colaboração,
inclusive em relação aos processos de ~erceiros que forem
atingidos.

XII - DA DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO

Cláusula 43•
Nos termos do art. 6°, incJ.sO III, da Lei n°
12.850/2013, o COLABORADOR, assis~ido por seus defensores , declara
a aceitação ao presente acordo de livre e e1;pontânea vontade, e,
por e•terem concorde,, ficmem ' ' partes o pr~n•t~to11~
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E assim, lido e achado conforme o presente acordo, vai assinado em
2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam todos os
correspondentes efeitos jurídicos.
Brasilia/DF, em 11 de fevereiro de 2016 .

RODRIGO J>NOT

~mos

Procurador-Geral da República

•

-

OELCÍDIO 00

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO

OAB 19.950/'PR

•
MARIA FRANCISCA SOFIA NEOEFF SANTOS

OAB 77.507/PR

Março de 2016

Março de 2016
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TERMO DE CONFIDENCJALIDADE

Pelo presente termo de confidencialidade, ficam os abaixo-assinados submetidos ao
mais estrito sigilo em relação à existência e ao teor de acordo de colaboração
premiada, bem como de seus respectivos anexos, celebrado nesta data entre o
MINJSTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o Senador da República DELCÍD10 DO

AMARAL GOMEZ.
•

Ficam cientes, ademais, de que a violação da presente cláusula de confidenciatidade
ocasionará ilícitos de natureza penal, civil e administrativa, nos termos das
correspondentes legislações de regência.
Na sequência de manifestarem expressa aquiescência com o conteúdo do presente
termo, assinam-no em 3 (três) vias, de igual teor e forma.

Brasíl ia/DF, em J L de fevereiro de 2016.
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APENSO 1
BEM PARA GARANTIR PAGAMENTO DA MUI..TA DO ACORDO.

I
O COLABORADOR irá disponibilizar como imóvel em garantiu ao pagamento da
multa de R$1 .500.000,00 imposta oo acordo de colaboTação o seguinte imóvel:
lMOVEL CASA RESIDENCIAL SITUADA À RUA RODOLFO JOSE PINHO, I 330
CASA 4, JARDIM BELA VISTA- CAMPO GRANDE-MS - lOS- Brasil.

•

•
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APENSO 2
RELAÇÃO BENS

1- APTO 902 NA AVENIDA TROMPOWSKJ 08, CENTRO- FLORIANOPOLISSC I05 -Brasil.
2- LOTES 10,11.16.17 LOTEAMENTO MONCOES AGUAS QUENTES CALDAS NOVAS- 00, 105- Brasil.

•

3- GLEBAS DE TERRAS (fAZENDA SANTA ROSA) PASTÁVEIS NA REGJAO
DE JACADIGO, EM CORUMBÁ- MS, COM AREA DE 4147!-IA, HERANCA
DE SEU PAI I OS- Brasil.
4- IMOVEL FLAT APTO 2090 NO HOTEL GOLDEN TULIP- BRASÍLIA-DF
105- Brasil.

5- COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA COMERCIO DE ROUPAS DEMARKA
CNPJ 03.253.422/000167 - 105- Brasil.
6- IMOV EL CASA RESIDENCIAL SITUADA À RUA RODOLFO JOSE PINJ-10,
1330 CASA4. JARDIM BELA VISTA- CAMPO GRANDf.-MS - 105 - Brasil.

•

7- 1/3 DA FAZENDA RANCHO DO VALE 11, ADQUIRIDA DE ANISJO
APARECIDO PASTORE CHACON CPF 267.603.717-074 E JZALTINA
PASTOR E CllACON CPF 456. 746.04I-34 SENDO O VALOR PAGO TOTAL
DE R$ 1.350.000,00 CABENDO A ESTE CONTRIBUJNTE R$ 450.000.00 - IOS
-Brasil.
8- PAGAMENTOS PARA AQUTSICAO TERRAS FAZENDA MA RI LIA SENDO A
SILVANA AMARAL ALBANEZE CPF 403.306.301-30 O VALOR DE RS
380.000,00 E A SERGlO PINHO MELLAO CPF 008.397.448-20 O VALOR DE
R$ 113.500.00 TOI"ALIZANDO RS 493.500,00 . I 05 - Brasil.
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Nomeação do Ministro Marcelo Navarro Dantas para soltura de
presos da Lavajato.

tmE

Lula foi o mandante dos pagamentos à família Cerveró

t1mml

Ingerência da presidente Oilma Roussef para a nomeação de Nestor

m
<lD

1 - =·-

Cerveró cara a diretoria financeira da BR DIStribuidora

~
~

Participação da Lula e Palocci na compra de Silêncio de Marcos
Valéria no Mensalão

tm!®

Esquema em Furnas operado por Oimas Toledo

aim:®

Ilícitos envolvendo Josê Carlos Bun1lai

(;,i~Jit{•)

BeloMo'lte

a;

(!I)

(!í)

•

~
CiD

A preocupação de Lula com a CPI do CARF

t.mm)
(iJJ)

Pagamentos de propina através de laboratórios farmacêuticos e
planos de saude

lMitm

Operação lama Asfáltica

Wli3•J

Propinas na aquisição de sondas e plataformas na gestão de Joel
Rennó

e Alfredo Nascimento

m>

m

=
t.mm)

m

Manutenção de Rogério Manso na diretoria de abastecimento da
Petrobras

1-1Na3ol
ID

Relatona da CPMI dos Corre1os

ll.i.mml

Os "arquitetos" das ope~i_Ões de propina

--
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"Pedágros" cobrados na CPMI da Petrobras

41Ji:tf.f
ID

Míchel Temer e o escândalo da aquisição de etano i na BR
Distribuidora

~

Dilma Rousseff e a reffnana de Pasadena

w

(f)

WTt<•> .. Cp:q~isição das maquinas ALSTOM
fB
~

•

t:mmJ

Manipulação dos "spreeds" na Petrobras

t.mm>

Interesses chineses

w
f3:iJ

~

w
~

O comando de Lutz lnacro Lula da Srlva em todos os projetos do
governo, incluindo a nomeação dos diretores da Petrobras

00

Nomeação de Nestor Cerveró para a diretoria Internacional da
Petrobras

mrt.i~í

Refinaria de Okinawa

fD

•

tlf~f!i•1

Vinculo da CPMI dos Corretos com a operação LavaJato

ai)

Wltt~>

Atuação Senadores

f!}

m®

Atuação André Esteves E Medidas Provisórias (668 Ou 681}

~

Empreiteras

m

w
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Bancado do PMDB Se nada

Adir Assad e DI Filippi

•

•

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

miJ:t•m
NOMEAÇÃO DO MINISTRO MARCElO NAVARRO DANTAS PARA A SOLTURA DOS PRESOS DA
LAVA JATO
Pessoas ·'·
implicadas
;

.

-..

...-

- Presidenta Oilma Roussef.
- Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso,
- Sigmaringa Seixas
·Ministro Marcelo Navarro

•

":;~

. :·"~·.

- Ministro Francisco Falcão

~·

Dados de
corroboração

~

.

Agenda eletrônica; relações de telefonemas recebidos; filmagens do Planalto

1. PRIMEJRA INVESTIDA 00 PLANALTO

•

A despeito dos discursos do governo com relação à sua isenção nos rumos da
Operação lava-Jato, é indiscutível e inegável a movimentação si stemática do ministro
da Justiça, JOSÉ EDUARDO CARDOZO e da própria Presidenta DILMA ROUSSEF, no
sentido de tentar promover a soltura de réus presos no curso da referioa operação.
Fez parte dessa articulação o ad vogado SIGMARINGA SEIXAS, figura mfluente quando
se trata, no governo, de indicações para os Tribunais Superiores. Nas conversas com
JOSÉ EDUARDO CARDOZO, DILMA se refere a SIGMARINGA como "the old man".
Nesta pnmeira invest ida do planalto, em tentar alterar os rumos da Operação LavaJato, salta aos olhos pela ousadia, o encontro realizado em 07/07/2015 (18 d1as após
a p risão de MARCELO ODEBRECHET e OTAVIO AZEVEDO) entre DILMA, JOSÉ
EDUARDO e o Ministro Presidente do STF R1cardo Lewandowskr, numa escala em
Porto (Portugal) para supostamente fala r sobre o reajuste das verbas do Poder
Judiciário. A razão apontada pela presidência é absolutamente injustificável até
porque, à época, DELCIDIO DO AMARAL, como Líder do Governo, era quem conduzia
as negociações sobre o tema no Senado. A razão principal do encontro, em verdade,
for a mudança dos rumos da Operação lava-Jato. Contudo, a reunião foi um fracasso.
em função do posicionamento retiiineo do ministro Lewan dowski, ao afirmar que
não se envolveria.
2. SEGUNDA INVESTIDA 00 PLANALTO
Em virtude da falta de êxito na pmneira mvestida, mudou-se a estratégia, que se
voltou, então, para o STJ JOSÉ EDUARDO esteve em Florianópolis, em agenda
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institucional, salvo engano, tm um final de semana, aproveitando o ensejo para
conversar com o governador COLOMBO, de SC. A idela era indicar para uma das
vagas do STJ o presidente do TJ/SC, Dr. NElSON SCHAEFER.
Em contrapartida, o ministro convocado, o Dr. Trisotto, votari a pela libertação dos
Acusados MARCELO ODEBRECHT e OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO (ANDRADE
GUTIERREZ). A investida foi em vão porque o Desem bargador convocado Tri$Otto se
negou a assumir tal responsabilidade espúria. Mais um fracasso de JOSÉ EDUARDO
CARDOZO em conseguir uma nomeação.
3. TERCEIRA INVESTIDA DO PLANALTO

•

•

Após os dois fracassos anteriores, rapidamente desenhou-se uma nova "solução"
que passava pela nomeação do DR. MARCELO NAVARRO, Desembargador Federal do
TRF da S!! Região, muito ligado ao M anistro e Presidente do STJ1 Dr. FRANCISCO
FALCÃO. Ta l nomeação seri a relevante para o Governo, pois o nomeado entraria na
vaga detentora de prevenção para o julgamento de todos os Habeas Corpus e
recursos da Operação Lava-Jato no STJ. Na semana da defimção da nova estratégia,
DELCIDIO DO AMARAL esteve com a Presidenta DllMA no Palácio da Alvorada, para
uma conversa privada. DELCIDIO e a Presidenta Dll MA conversa ram enquanto
caminhavam pelos jardins do Palácio da Alvorada e DllMA solicitou que DELCIDIO
conversasse com o Desembargador MARCELO NAVARRO, a fim de que ele
confirmasse o compromisso de solt1,1ra do MARCELO e de OTÁVIO. DELCIDIO DO
AMARAL. como Lider do Governo, participou diretamente dessas tratativas.
Conforme combinado, DELCiDIO DO AMARAL se encontrou com o Desembargador
MARCELO NAVARRO no próprio Palâcio do Planalto, no andar térreo, em uma
pequena sala de espera, o que poderá ser atestado pelas cámeras do Palácio do
Planalto. Nessa reunião, mUlto rã ptda pel a gravidade do tema, o Dr. MARCELO
ratificou seu compromisso, alegando inclusive que o Or. FALCÃO já o havia alertado
sobre o assunto. Dito e feito. A sabatina do Dr. MARCElO pelo Senado e
correspondente aprovação ocorreram em tempo recorde. Em recente JUlgamento
dos Habeas Corpus ii'T'petrados no STJ, confirmando o compromisso assumido, o Dr.
MARCELO NAVARRO, na condição de Relator:. votou favoravelmente pela soltura dos
dois executivos (MARÇELO e OTÁVIO). entretanto, obteve um revés de 4 X 1 contra o
seu poslctonamento, vez que as pnsões foram mantadas pelos outros Ministros da 5!
Turma do STJ. O teor da conversa que DELCIDIO DO AMARAL teve com o Dr.
NAVARRO foi transmitido, na ocasião, de tmediato à presldenta DILMA e ao mimstro
JOSÉ EDUARDO CARDOSO.

DADOS DE CORROBORAÇÃO
APORTES PROBATÓRIOS
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8h1 Sml n.

Horário BSB

•
OBSERVACÃQ IM PORTANTE: O "ptint" da agenda acima reprodulido não constituí um

•

simples documento passível de criação aleatória ou manlpulável a qualquer tempo. Trata-se
de uma agenda oficial eletrônica, controlada à épo<a pela secretaria do Senador. Nem ê
preciso submeter o documento a uma perícia oficial para constatar que a data de c nação do
arquivo remorlla ao dia referido na agenda do Senador. Desde então, o arquivo permanece
mcorrupto, o que demonstra que o arquivo não fo1 alterado, denotando a veractdade dos
compromissos, bem como "vestindo" a sua colaboração.
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PAGAMENTO À FAMfliA CERVERÓ
Pessoas

. ~~pllcadas
~\·

• Luiz Inácio Lula da Silva,
• Mauricio Bumlai,
• Bernardo Cerveró,

I

'

• Diogo Ferreira,
- Edson Ribeiro.

··.

•

Dados de
corroboração

Agenda eletrônica, e-ticket's de passagens aereas de Delddio e de Diogo
Ferreira

1. CONTEXTO HISTÓRICO

•

NESTOR CERVERÓ sempre manteve um bom relacronamento com DELcfDIO DO
AMARAL, valendo-se da ajuda deste em momentos crit1cos, o que ocorreu em
inúmeras situações pretéritas. Para contextualizar os fatos, deve-se ter em mente
todo um histórico de acompanhamento do atendimento a NESTOR CERVERÓ. desde
as primeiras denunc1as envolvendo a compra da Refinaria de Pasadena. Como um
primeiro ponto, pode-se mencionar que o assessor DIOGO acompanhou NESTOR
CERVERÓ no depoimento prestado perante o Senado, na primeira CPI da Petrobras e
na Comissão de Fiscalização e Controle. O próprio DELCÍDIO DO AMARAL alertou
CERVERÓ sobre a gravidade do problema no dia em que o Jornal Estadão publicou
uma matéria bastante dura em relação a NESTOR CERVERÓ. Mas, CERVERÓ,
indiferente, preferiu salf de férias para a Alemanha. Quando o cenário se complicou
e NESTOR CERVERÓ foi demitido da BR DISTRIBUIDORA, DELCÍDIO DO AMARAL foi
procurado ros escritórios da FSB no leblon, no Rio, no dia 07/ 07/2014. Neste dia, às
16t1, DELCIDIO DO AMARAL foi visitar FRANCISCO BRANDÃO, o "Chiqumho", dono da
FSB, na casa dele (em anexo existe base documental disso). O escritório ê bem perto.
A própria PATRfCIA (esposa de NESTOR) ligou para a MAIKA (esposa de DELCIDIO), no
auge da crise de Pasadena, pedindo "apoio". Uma simples quebra de sigilo
telemático e telefônico bastaria para provar esse histórico que demonstra que a
iniciativa de procura partiu da familia CERVERÓ. Tudo isso demonstra que DELCfDIO
DO AMARAL sempre teve uma relação de bastante proximidade com a famllia e
sempre estendeu a mão para a família . Muito antes da lava-jato.
2. MUDANÇA DE ABORDAGEM
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Com o passar do tempo, a forma de abordagem feita pela família de CERVERÓ se
alterou. Em um prime~ro momento, a família solicitou o pagamento, pela Petrobras,
dos honorários do advogado EDSON RIBEIRO. O colaborador acredita que a
PETROBRAS sô fez um pagamento. Em virtude das d1ficuldades no recebimento de
valores da Petrobras, começaram os primeiros sinais de chantagem explícita. Vários
contatos foram feitos com as seguintes abordagens: "A famllia está a zero ... Precisa
de algum apoio...". À época, DELCIDIO DO AMARAL não tinha como atender às
"solicitações", porque estava devendo muito em função da campa nha eleitoral de

2014.
3. ENTRADA DE LULA E BUMLAI

•

•

LULA pediu expressamente a DELCIDIO DO AMARAL para "ajudar" o BUMLAI porque,
supostamente, ele estaria implicado nas delações de FERNANDO SOARES e NESTOR
CERVERÓ No caso, DELCIDIO intermediaria o pagamento de valores à família de
CERVERÓ com recursos fornec1dos por BUMLAI. DELCIDIO explicou a LULA que com o
JOSÉ CARLOS BUMLAI seria difícil falar, mas que conversaria com o filho, MAURÍCIO
BUMLAI, com quem mantinha uma boa relação. DELCIDIO, vendo a oportunidade de
djuddr d fdmílid tio NESTOR, aceitou intermediar a oper·ação. A primeira remessa de
R$ 50.000,00, foi entregue pelo próprio DElCIDIO DO AMARAL. em mãos do
advogado EDSON RIBEIRO, após receber a quantia de MAURICIO BUMLAI, em um
almoço na churrascaria Rodeio do lguatemi em 22/05/2015 (em anexo existe b<1se
documental disso). As entregas de valores à familla de NESTOR CERVERÓ se
repetiram em outras oportunidades. Nessas outras oportunidades, quem fez a
entrega foi assessor DIOGO FERREIRA (em anexo ex1ste base documental disso). O
tota l recebido pela família de NESTOR foi de R$ 250.000,00. O próprio BERNARDO
recebeu em "espécie" do DIOGO. ANDRÉ ESTEVES, preocupado com a eventual
implícaçâo de seu nome e as consequênc1as para o Banco BTG, inicialmente
consentiu em colaborar, desistindo depo1s porque já dispunha de todas as
informações a respeito das delações que. seguidamente, o próprio NESTOR vinha
fazendo. ANDR~ ESTEVES Em várias situações, manifestou grandes preocupações
com o BTG, especialmente, no que se refere a operação de embandeiramento de
postos da rede ASTER, de propriedade do empresário Carlos Santiago, além da
aquisição de 50% da PetroAfrica JUnto à Petrobras.
Ao tomar conhedmento de que Fernando Baiano e Nestor Cerveró o citariam em suas
delações, se dispôs a ajudar a familla do Nestor que, supostamente, enfrentava dificuldades
financeiras conforme eu mesmo havia relatado em reuniões que com ele estive.

Isso ocorreu quando Maurício Bumlai deixou de fazer repasses ao Bernardo Cerveró,
desconfiado de que estávamos sendo cha ntageados, tendo tomado conhecimento, por 111as
outras, dos diversos depoimentos dados pelo Nestor que incluíam o nome do seu pai.

André Esteves também recebia informações pnvíleg1adas que indicavam comportamento
semelhante por parte de Nestor Cer1eró, o que o levou a desistir da ajuda.
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As cópias das delações foram passadas por ele a DELCIDIO DO AMARAL, contudo,
DELCIDIO não tem ideia de como ESTEVES as conseguiu. Quanto ao episódio da
gravação feita por BERNARDO CEVERÓ, foi uma nova tentativa chantagem explícita
em que, DELCIDIO DO AMARAL, lamentavelmente, com o intuito de ajudar, acabou
criando muitos embaraços para as pessoas envolvidas que foram bastante
prejudicadas com tudo isso. A história de DELCIDIO prova que sempre foi um homem
de boa fe.

DADOS DE CORROBORAÇÃO
APORTES PROBATÓRIOS

•

~

SENADOR DELCXOIO 00 AM ARAL

18h03min.

lOh

. ..

13h
1611
Após vrslta ao
Or. Fr ancisco
A d efi ni r

•

Bh30min.

DIA16 DE JULHO 14- Domln o
Decolagem de Campo Grande/Rio de Janeiro Voo 3593 TAM.
Horáno de che ada: 22111lmin.
DE 7 DEIJULHO 14 ~ ~unda-reira
Ora Maria das Graças F'oster, Presidenta da PETROSRAS.
Local: Av. Re:>ública do Chile, 65, 230 andar.
TeL : 21 3224100 Sônta)
Almoço com o Dr. Flávio Decat.
Local : Restaurante Esplanada Grlff, Rua Barão d~ Torre, 600, l panema.
Tel.: 21 25284480 (Oanl/sec. Dr. Flávto) /9 96041290 (Or. Flávro
Visita ao Or. Francisco Brandl!O (FSB).
Contato: Silvio Brcsson 11 9 99926655
Reunião com o Or. Marcos Trfnclade (FSB).
Conta to: Silvio 8ressan 11 9 99926655
Dr. Othon Zanolcle.
Tel.: 21 9 81108817 35758290 esc.
DIA S 'DE JULHO ,14.;;,Teri;apfelra
Cafê da t4anhã com o or. Franklln - lbope.

1--~-------1!-'L,"o""ca,_,lc:_:J..cl,o~tce,:I...;E~x~c:e:!l~síg_r.~.:--~=:~::-----:::---:---..,,.,--,..,..,-=-....,..,:=-~
llh.26mln.
Oecolngem do Rio de Janefro/Campo Grande Voo 4015 AZUL, via
C~mplnas.

Horário de c:hegada em Campinas: 12h40min.
decolagem de Campmas!Campo Gt'llnde: 13h10mln.
, Horáno de chegada em Campo Grande: 13h50rnln.
l~orároo da
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O "pnnt" da agenda acima reproduz.ido não constitui um
simples documento passlvel de criação aleatória ou manlpulável a qualquer tempo. Trata-se
de uma agenda of1c1al eletrôn1ca, controlada á época pela secretaria do Senador. Nem ê
precíso submeter o documento a uma pericia oficial para constatar que a data de criação de
arquivo remonta ao dia referido na agenda do Senador. Desde então, o arquivo permanece
Incorrupto, o que demonstra que o arqutvo não fo1 alterado, denotando a veracidade dos
compromissos, bem como "vest 'ndo" a sua colaboração.

•

•
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Março de 2016

9h50min.

l2h

13h05min •

•

•

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE· O "prinr" da agenda ac1ma reproduzido não constituí um
Simples documento passível de criação aleatôna ou manipulável a qualquer tempo. Trata-se
de uma agenda oficial eletrônica, controlada à época pela secretaria do Senador. Nem é
preciso submeter o documento a uma perícia oficial para constatar que a data de criação do
arquivo remonta ao d'1a referido na agenda do Senador. Desde então, o arqu1vo permanece
incorrupto, o que demonstra que o arquivo não foi alterado, denotando a veracidade dos
compromissos, bem como "vest1ndo" a sua co aboração.
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- Luis Inácio Lula da Silva,
-Jose Eduardo Dutra c

•

Agenda eletrônica; relações de telefonemas efetuados e recebidos; número dos
voas e data da nomeação de Nestor Cerveró

01ferentemente do que afirmou OILMA ROUSSEF em outras oportunidades, a ind1cação de
NESTOR CERVERÓ para a Diretoria Financeira da BR DISTRIBUIDORA, contou efetivamente
com a sua participação. DELClDIO DO AMARAL tem conhecimento desta mgerência, tendo
em VJsta que, no dia oa aprovação pelo Conselho, estava na Bahia e recebeu ligações de
DILMA. DELCIDIO estava na Bahia para partlcipar de um casamento em Salvador. Por tal
razão, não é correta a afirmação que a Diretoria Financeira da BR DISTRIBUIDORA tenha sido
produto de ent endimento exclusivo entre LULA e DUTRA. DILMA ROUSSEF teve atuação
decisiva, comprovada através das ligações mencionadas, quando da sua chegada ao Rio de
Jane1ro para a reunião do Conselho de Administração da Petrobras. DILMA ROUSSEF ligou
para DELCIDIO pergurtando se o NESTOR já havia sido convidado para ocupar a 01retoria
Financeira da BR Distribuidora Depois, ligou novamente, confirmando a nomeação de
NESTOR para o referloo cargo, o que restou concretizado na segunda-feira, 03/03/2008

•

quando da posse do NESTOR na BR DISTRIBUIDORA e de JORGE ZELADA na área
Internacional da Petrobras.

DADOS DE CORROBORAÇÃO
APORTES PROBATÓRIOS
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AGENr

SENAQOR DELCÔtO AMARAL
-:.~

.:"'~":· ~..~ :!::::.::-:bt~~28;JiJE:F.MRE!ROfG8.:..;,Cf\Jinta-f9ira

!"-

•)

·:~ •. ~!.

;

Decolaaem de São Paulo/Brasllia VOo 3718 TAM.
Sessão do Conaresso Nacional.
Se&sao Especial do Senado Federal em homenagem ao exsenador Jonas Pinheiro.
10h30min Prefeito Zelmo de Brida. de Navirai. Vice-Prefeito de Sonora.
Cleber Fernandes de Moura,Vereador Francieco Oeuzlmar
Uma. Patroclnlo Sales de Arruda, de Sonora e Vereador Fl~o
Gomes de Bandeirantes.
111150min Audiência com o Ministro de Estado da Justiça, Tarso Genro.
Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco
Tel.: 61 34293520 I 3519 (Eunice)
13h50mln Decolaaem de Brasilia/Salvador Vôo 1612 GOL.
14h
Sessão do Senado Federal
20h30min Jantar com o Jornalista José Amilcar.
Local: Mezanino do Yacht Privilege Residence, av. Sete de
Setembro 3157 - Ladeira da Barra. SAlVADOR- BA.

8h23min
9h30min
10h

·r.

•

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O "prinr" da agenda acima reproduzido não co nst1tu1 um
sim ples documento passfvel de criação aleatória ou manipulável a qualquer tempo. Trata-se
de uma agenda oficial eletrônica, controlada à época pela secretaria do Senador. Nem é
preciso su bmeter o documento a uma perícia o ficial para constatar que a data de criação do
arquivo remonta ao dia referido na agenda do Senador. Desde então, o arq u1vo permanece
incorrupto, o que demonstra que o arquivo não foi alte rado, denotando a verao dade dos
compromissos, bem como "vestindo'' a sua colaboração.

•
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..

..

,I'
;-~_tt;p~;a~DE,N(;)VEMBR<:l/O&.~:Sl\llado •.<"-"'
Casamento de Carla e BenJamim.
Ela, filha de Renata e Tasso Ribeiro Joreiasatl
Ele, filho de Tânia Maria e César A Costa de Oliveira
Local: Capela do Pequeno Grande.
Após a cerimônia, os noivos recepcionarâo os convidados na Av. Senador
Carlos Jereissali 901, Dunas Fortaleza- Cearâ
'.l~- ~o!~t •
.·:f.··:· J~;!Ii)lil.S NQ~BR0/08 '· Oomlr111o ,: ·. i
15h
Decolagem de Fortaleza/Salvador VOo 3897 TAM.
Horário da chegada: 16h45min.
20h30mln
Jantar com o Deputado Mendes Ribeiro, Deputado Colbert Martins.
Pernoite em Salvador
Pestana Bahia Hotel
Tel.: 71 21038000
End.: Rua Fonte do Boi, 216 - Rio Vem1elho.
Numero da reserva: 4105869
!#!.i·~
:~i'f,lt \:l~~~ .~~ ..C~.O:DE<NOVEMBR6108 ":'·'8éilündaMàlr& .!;.,., '1
·>"'-'
9h
Semlnáno Regional da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Póbllcos
e Fiscalização, em Salvador •
Local: Plenário da Assembléia Leaislatlva do Estado da Bahia.
13h
Reunllio com o Govemador Jacques Wagner.
Local: Palácio do Governo Salvador- BA.
16h
Decclagem de Salvador/Palmas_(VOo da FA6)
Pernoite em Palmas.

·~t>~~..

-···
.--·<~·
J:..~•.·

20h

-·

•

.r:'t
9h

14h

'~")ti(...~

Dm:..ntDE<NOVJ:iMBflQ(OS .,;( Te'r ta·felrá ~.r

.

... ..t.

Seminário Regional da Comtsaao Mista de Plano&, Orçamento& Pilbllcos
e FlscalkaçAo, em Palmas,
Local: Plenário da Assembléia legislativa do Estado de Tocantins.
Decolagem de Palmas/Brasllia (Vôo da FAB).

OBSERVAÇÀO IMPORTANiE: O "pfillt" da agenda acima reproduz•do nào consti tui um

•

simples documento pass111el de criação aleatóna ou man1pulável a qualquer tempo. Trata-se
de uma agenda oflc1al eletrôn•ca, controlada à epoca pela secretaria do Senador. Nem é
preciso submeter o documento a uma perít~a oficial para constatar que a data de c.riação do
arquivo remonta ao dia referido na agenda do Senador. Desde então, o arquivo permanece
ir'lcorrupto, o que demonstra que o arquivo ,ão foi alterado, denotando a veracidade dos
compromissos, bem como " vestindo" a sua colaboração.
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-Rogério Tolentino,

- Paulo Okamotto,

•

- luis lnâcio lula da Silva,
- Mareio Thomaz Bastos e
- Antônio Carlos Pallocl
Agenda eletrônica; endereços; telefones

No dia 14/02/2006 foi reali1ado um jantar na casa de CLEIDE, nesta oportunidade e<tavam
presentes MARCOS VALÉRIO e ROGÉRIO TOLENTINO. Na ocasião, foi conversado sobre o

•

pagamento de uma divida, prometida por PAULO OKAMOTO em Belo Horizonte, a tim de que
MARCOS VALÉRIO silenetasse em relação às questões do MENSALÃO. Nos dois dias
seguintes, DELCIDIO DO AMARAL se reuniu, sucessiva- mente. prime1ro, com PAULO
OKAMOTO, a fim de que ele cumprisse rom o prometido em Belo Horizonte (de acordo com
MARCOS VALÉRIO, o valor seria de RS 220 m•lhões); segundo, com o então Presidente LULA,
sendo que na conversa DELCIDIO disse expressamente ao Presidente: ··acabei de sa1r da
gabinete daquele que o senhor enviou à Bela Horizonte. Corro Presidente, senão os c01sos
ficarão piores do que já estôo#.

No dia seguinte, DELCIOIO DO AMARAL recebeu uma ligação do então Mimstro da Justiça
MARCIO THOMAZ BASTOS na qual este disse: ''Parece que o sua reunião com o Lula foi mu1ro
boa, né?" A resposta de DELCIDIO foi a segwnte: "Não set se /OI boa pro ele!"

Na sequencla, o Ministro da Fazenda PALOCCI ligou para DELCIDIO dizendo que o LULA
estava ·•injuriado" com ele em ralâo do teor da conversa. Contudo, PALOCO d1sse que
estaria, a partir daquele momento, assumi ndo a responsabilidade pelo pagamento da d1vida.
MARCOS VALÉRIO recebeu. mas não a quantia integral pretendida. De todo modo, a hostóna
mostrou a contrapartida MARCOS VALÉRIO ~ilenciou

Sexta-feira 18
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DADOS DE CORROBORAÇÃO
APORTES PROBATÓRIOS
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~/
/
8h10min

Am:NDA
Sf.NAIIQH OI?.L CiOIO AMARA l.

,#Jo6

...

•
•
En1revis1a rom Anchieta !'Ilha, Radi<) Jo,•cm Pan

9h3Umio

Reunião <In Bancada do I'T
Rcunino d;~ Comiss.Jn de Cnnslilu• ·do. Ju<tit3 e Cidnd"nin.

iJhJt}mín

Rcumi\o da C.:omis~o de

8h30min

IOh

IOh

-

.
.

1\~suntu.s

Ccnat\mico!)

l.ncnl Solo 19. Ala Senndor Ak<ondrc Cn<l:t.
O S~11ador e TITULAR .
lteunt!o cx1r:tordim\riu thl Cntniss:to dt' Assunlo~ rconl\mi<:os t dól C'osnissOO
d~ Serviço~ uc lufra-Estrutum.
Lo.:ai· Safa f?. I\ la S<:nad!>r Alc~undre (.',.,, •.
Audii:nc•o público c/ a pre5CII'fl du Min. de E!.1:ldu dns T r..n•pt•ncs .
Alfrodn N~scml<:nlo e do Dr. Mauro U~rbos~ do Sih·•· D1r. 0<1111
UN IT, cum n iinahdt'l-dc- de pfc5.Hir h1ti.mn:.lÇ(';cs acerca do Prol!ramu
t:mergcoc>Of de frafc~abolidade c S•gumnça ua< cslr~d""·
• ()Senador ú Tlriii.AR.
Rcuniilo dn ·'CPMI dos CorreiO>;".
j
l.,(>cal: S;tl• 7. 1\13 ScnodoJr 1\lcxundre Costll
~uh- rcl:uoriJt

de Fundos de Pcoçlln-l>r:pur!ulo ACM

~tfo.

OhtV{ltt:
Oenilo Sicilionu (Real Grondt7.a), Dovid lc.'<A (Qulllity);Mnrw• C<sor
(Quality); J'ahttma CutuU\tlt CJ.rncir(Y. Carlo, Ciut:rra fSil~th>o;: As..:t
Mnnngem<nl).
suh-relntorl;t -l>cput•dn OuJ x Lorl'n>.ono.
Local: Saln 6, Alo Scun.for N1Jo Cuclho
CONVIDAO OS
I Uh
Mon:do f'crruonJc? frindnde (l'rc><. dll CVM);

l2h
Joa" ~ fan:elu M t~k:tn.l<> d\lS Snolf<>>
(Din:tor/Sup<>rllll~nMntc Suh$thnlo da SU.SI'I'I:

•

14h
((Ih

l lh45min
f;ii;Jóm in
iJh

J4h

M•nncl l'chpe Rc •o lln1ndAu ( l'rocu•ador-Gcrnl dn l'u>.~nda Públku .
Rcunino d~ <Ãmis>l<• de F..dm:nçtlo
O ~nndor c!.UI'LENTE
Enltcvi~la C(ll11 R!!uu.ldo GnsJl:.lf. Riidm l.ibcl\ladtr t-M. de P:.~runaitm.
lei.: 67 3(i(>94440 /9Qóo 1929
Obs.: () Ve=dor fvla!Quinho> e>t•r:i nrc.""-nle.
l'Uo. Bosco Mar1or1s e Raufi Marque~.
Almoço com Dr. R;,ur.
St'$$3Q do Senado Feder-• I.

.

\

f>
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Julia c Ot.ívio Cnhral (R~,·i;l.l Veia\
rref<IIO Zclmo. de Naviral.
Dcp. Pedro Henrv.

t7h4SmiD
18hJOmin
19hl~min

19hJOmin
20h
2ilh50min

•

•

Dr Cluudio Melo
Cicidc c M•I"Ulcao (CPMI dos Corrcío5~.
1

Or. Fcman.doZancan

sa tJ
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S~n nclor nELCÍ I)l() AMARAL
· ~~

'IUh

~

. ~~~~~20 ~~~.OU,Ttll1ROI2~~Ji~~~~!~á·

IOh

•

13h30miu
14h
14h
1511
18h30nu~

.?Oh30mul

Zlh

•

Reuni•1o da t:oml~n Especial Interna do Dcsburncrmi1.aç~o e
Simplifioaç:.o.
lei.. 3J l iZ461 (C:ut>. Scnndor F~nullldO Be'!<rta)
KcuniUo du ''(.;Pivl I .!tiS Con·cii)S" com os sut>.rcluto•-es c Oepulullo
Osmur St':!;!~lit>.
Jornalista Thomaz R~vislll :ll!)C_!t)
1\lmu<;o com Or P~ulo O~omC>to
Lu.:at: ll•>tnuran<e l,oLc's. 402 Sul
Td.: 61 33·18730317J00 / 99&$3RIO
:;C!$$ão> uo :;cnocto t·tderlll
Rouniõo llu "CJ'MI dos Cõtrelos".
Audientia com () Mioisuu de l;stodn t!11 Agricultorn. llccuária de
Abaslccim•n"'· R.obcno Rothi.:ucs.
Local: l~<plnnnd~ dos Mmlst~tios. I! loco "D''
Pautn· l'ehru tli~osa
TCç.nictls da Erné~LYnun l
Janror ce>m l'::.~~dfto rilho ~ loilo Bosco.
l.<..:ol. Res<ounu•lc " Dudu Cumnrgn", 30~ Sul
Tcl.. 93332095 (E•r1Cdllo)

-
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ACENI)A
S l'!'/t\OOR ~O A MAltA L

Entrrvista <"<lm .TMI ~" Sotll·'· Rúdio Club~. d• C.trumM.
Td.: 67 J2349005/92271027
9h30min
Reunião com o Excelcenti~imo ~cnhor Pr·c~tdcnte dn Repóbliea. Lui1.
'-~---+-"'n:::.à!!<.!i.a Lul• cl.1 ,.s·'":.";:"':::.·-,..---,:-:-~-:--:--.,..,-----,,-::--...,-,.,.--:--1
10h
.Reunião c.om o F:xcekntbshno ~enh nr l'~ídcnt~ d.u R<'puhlka, l,.ul'l
hulcto I. ui» d11 • 11' :te Srnnllur Aloit•o Mer<."<Uiant~.
Rruniào tf..t Cmnb.siin dt Con~titut~lio, .fu:otit.J. e C"4(Jad:mi-a .
l.,oóll: Sal' 3, ,\In Sonocl .. r Alt<tludrc Cosra.
O Senador é SUl'LF.N'fF..
Reunfih> tlOJ Comi~~n de Agrlcllllun r l~ffor-mu I'H!.iArta.
Lo<~~l: Saiu 13, AI• ~cnador Alc~undrc Cos~•·
~---i~:---,:-0
"-?'
Senudor ê Sl.i-;.;'lc;'L:;:.:F.:.;N..:
l .:E.•"', - - -- - - - , - - - - -- tOil
Rrun.idu •la C'.om1"1í>30 de Jo~dUC'JÇi.CJ,
• 0 Senudnr cSUPU:.1\TE.
I Oh
Reuniiiô d:t ''CI)M I du)-Corrtio:''' .
suh-n:lurorm !)"pulado Onyx Lorenznu\
Lnc•l: S>IH (,. Alll Seo.tdor Nilo Coei h!)
Adihun Mot~t tl'....sidtnte do TCII) - <":ONVIOAI>O.
8h

•

•ul>·f"l'lutnrio Oqtutudo ,\CM Noltt
l.oeol: Snlu 19. Alu Scnadnr Alt:xHndr. Cu>1n
J I h- F.rmindo C..:cllfllo .Junior
Jorge Loi? Mnntciro d~ Frcita:<

•

Suh· rtl:uori• Jlcputnclo .los< F.c.lunrdo Card~w
Loe:tl: :Sulu 6. Aln Senaclo~r Ntlo Cox:lho
14h - l'nuJu Roberw Mcnicurt:i
Jos~ Ot~l\'t:luH J.,crdr:t

llhJOmin

nh- ~;d>un Maurício llrock"tltl
AudiC•ttiu cum o Mini~tru Uhir;.cnn 1\,:!uiur ( r<'"U).

1-:c:::----tT=el":':
.: _33J6760'!Jconf1llu: Gluriu)._-:--=-- - ...,,-=,-:-:::--::----i
IJb
AutHêudtt rum n \ftntilrít hth~J mo dn Tur1smo~ H r. M!irdo l·..:wiht.

I

13h40min
14h
14h

Prutn • ": Pref. Monutl O\•id10 c Vtrl'.tt..fur Mnr!)uinbo~. de
llr. Marro• l, i,l><•• -IHB.
Tcl.: 21 22720342/43 Scct'Cbiri:<.: l'cnhu e/uu ,\Um)
Almoço com o l)r. Nc~tor Ccrvcrb.
Lot!JI: Rts--taurnnrc .,.Frunci~r:o'"- ;\~Ddrmi::t dê Tt·n1<.
S""'"" do Seno elo Fcdcntl

f'~ranalbú

1Sh30miu
R<'união 111lc:rnu thl ·'Cl'Mf dos Cvrrdu..;". - -- - - - - ---- - - '
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ACENDA

SENAQOR.

iiiLCfõiõ AMt\ML

!)I\ •) 1>1 'IIJ\'1.\IIll(() ~~~'·'
7h30min

8b
llb

•

'bJOmin

lOb
I Oh

r~l.: 67 33488118 1 33488080 133488334
Entrcvbta com Ana Améllo, Rádio Caúcbo.
Tet.: 61 8ll273J61 m52m
Audi@ncb .;,., o Elt<t loollssimo Senhor Prtsldtnle da R~pioblil:a, Luiz
lo6d<> J,u .. da Silva e Governador Zeea do PT.
/
Local: Pa!Acio do P..u•ho 3' aotbr •
Rtunlia da Comlss!o de Cansritulção, Jn51iç8 "Cid1danla.
Local: Sala J, Ala Senador Aluaodre Costa.
Reurtiio da MCJ>Ml dos Correios" I Reoniiío Pk:úria.
Loc:ol: Salal, Ala S<oodor Nilo C~llto
Reooilo da Comh:slo de EdvClllçAO. sub«>misslo de Cl~ncia e
Tecnologia.
PautA: Audlêocho Príbllca sobre 1 c:onstroção da Utlna Nuclear de Angra
lU.
Convidados:
Othon Lu~ P inbciro do Silva, Di r. P res. Elotrobr6s Termonadcar
S A- El~tronu c lenr;
Joaquim Jl"raacl= d10 Ca,..olbo, .Flsk:o e Mestre em Energia
Nudear;
Luiz Pin~tuelli Ros.l, Coordenador do Proarama de Pl-nej.~mento
da Coordtaaçllo do9 I'TogratU.U de Pbo.CraduuçAo de f.ogenbarla
- COPPE da Uai•rrsldllde Fcdenl d o Rio de Janeiro- UF'R.J;
AI INdo Tranju Filho, Dl~tor lk P"'!Qui>a e DuenvoMmenro da
Combsllo l'iatiooll elo Euenl.in Nue!O!Ir - CNEN/MCT.
Almoço com o jorua li$u Leonardo (Folbo de Sõo Poulo)
T el.:
LOC.!II: Rcstouraotc "FranciSilo ASBAC".
Sn:!.lo do Seu do Fedtral
l«uoiio interoa da "CPMI dos Co"i!los".
Reuaila"" "CPMJ dOIC CoiTdos".
I(Controtos) Depu tu elo Joú F.doordo Cardo%<>.
S«unillo cb "CPMI dos Correios".
Sul>-relatorla (DNA. SMP&B • Fontes I'Jnon..:irnt) Deputado <;ustavo
Fruet.
Cokliva - llllp"'au
Dr. Lauriodo e Dr. Homilton
Dr. Paulo Ma101
R<uailo ioten>JI da "CI'MI doo Co"clos".

.
.
.

•

14h

•

l-4h
1411
Hb

llh

t.hli\11:\·1\:-itn

Enmvb-. com Cleltoo Sales, Rádio Uoidcrp FM, de Campo Grande.

99mu2
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SENADOR

8h30min
10h15min

llh

•

13h
13h30mio
14h
J4h
14h20min
14h30min

AGJ:rm,\

O AMARAl.

DIA I I DI·. OI n "H Ri ll20fl;i -1 ''rl·:t·fl."'il~l
Entrevista com Caio Camargo, Rádio F-ldorado- SP.
Tcl.: 1121086709/6711/8162653 1 (Sandra/Carlos<Jrcco)
Dr. Paulo Marinho
Dele~ado Zamoronha e outros.
Entrevista - lm..Q.rensa
AnaVon
José Amilcar
Vinfcius~(Lideranca PTl
Senadora ldeli Salvati
Bemardo e Adriana (Jornal O Globo)
Sessão do Senado Federal.
Reunião da "CPMI dos Con-eios".
Oitivas dos doi eu-os .
Dr._Aivaro Vidi~al. Corretora Paulista
Entrevista com o Jornalista Josias de Souz.a.

•

Tei.:997505S5
Audiência com o Exmo Senhor Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva
20h30min Antonio Machado (1V Record)
Clodoaldo (Con-eio do madol
2lh
17b

•
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9h

"; DIA:~ J, D'e"i\OOST012005.~. 'iirta':feira ··~m
Ann Araujo, Fotógrnfu da Revisto VeJA.

Tcl.: 61 991!51484

Obs .. A Jornalista Júlía irá tamb~m
Reunião da Comis~ão de ConstituiÇão, Justiça c
Cidadania.
Locnl: Sala 3. Ala Sen~<lor Alexandre Costa.
O SeMdor é SU PL~N'I E.
9h30min Reunião Conjunta da Comissão de Desenvolvimento
Regional, Co~1 íssão de Agricultura, Reform~ Agróroa.
Comis~ão de Meio Ambi~nte. Dctesa do Conswnid1>r e
Fiscnli>.oçiío c Controle.
Local: Sala I9. Ala Scnad11r AJ,•xandre Costa.
Audienc1a Pública
Convidados: Ministr.1 de Estmlo do Meio Ambicule,
Marina Síhra c Mi11istro d~ 'ElllMdO d~ lntcgraçãt>
Nacion<tl. Ciro Gumes.
Scssiio do Congresso Nacional
~'
llh30mín Reunião da ''C'PMI dos Concios".
l4h
Sessão dQ Senado l'<:dernl
ISh
Jose Amilcar
IShJOmin Sr. Pedro (Policiaf'cdcrnl}
16h
Audiência com o êxcelcmíssimo Senhor Presidente da
República, Luiz Inácio Lula dn Silva.
L<>ea l J>alacio do Planalto 3• andar.
17h45min Jomnli~la Policarpo (Revista VI?JA) c José Amilcar

9h30mín

•

•

.
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AGENDA 15 DE JI)NHQ DE 2005

SENADOR. DELCIDIO AMARAL
6h20min
Ent<ev1sta CQm Carlos Nascimento. Radio Band News.

Tel.: 11 37-458025127
9h
Reunião da Bancada do PT.

•

local: Uderança do PT.
10h

Revniao extraocdinaria da Corrumo de Agriculrura e Reloona Agréna (Audiência Públt~).
Locar: Sala 13. AJa Senado.- Ale.JUidte Costa.
R"''u<rimento ,. 131200S·CRA, d~ nutorin do Senador Oolcldlo Amontl, aprovado em 4/5105.

10h
Reuniao da Comissaode Constituiçao, Justiça e C:<dadama.
local: Sala 3, AJa Senador Afexand\'1! Costa.
11h

Dr Antunes.
11h30mln.
Reunillo com o Ex<:ollentlll$lmo Senhor Presidente da Repúbfica, Lul21nâcio Lula da Silva.
12h30min.
Reunlllo com o Senador Me<Qidanle e demais Uderes.
Local: Uderança do Govemo.

•

13h15mln.
Reunillo ~mo Senador Ney Suassuoa e demais Ude<es
Ux:81. ltdemrlça do PMDB.
14h30min•
ReuniAo CPMI dos Correios.
Local: Sala 2. Ala Senador Nilo Coelho.
EJeiç® do Presidente e Vic:e-P/11$ldenle.

19h
PrefeitO de Sele Oue<las. Sergio Mllrlde!o e os senllo<os Nono, Valctomiro Luiz de CaiValho.
Oaru.l de Souza.

21h5Dmln.
EntltMsta com WI!Uam WB<:Jt da Rodo Glc>bo.

Coruto: Rafael lei.: 361 9343
Local: Em freme ao Canal "21".
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7h20nlm

•

•

8b30mín

•

I

"

f

:

~-r!~·1 -~~~~""i.~t4t\_#-

Enrrcvisra no Pmgrnmn "Jomnl Eldorado ... com Ca"' C~margo.
Rádio ElcJoradn. de Siio l'~ulo.
Tcl.: li 21086711 I 11086824 (Carfu~) /1'!586977 (esrúdin}
Cur>rdcuodM dn Prugrnrn~· SauJt> Gil
Assunlo: Polirico r:conómu:a do l'n::ildcnlc Lula.
Gnrr.:visru cnm Muraln. Rádio No'"' FM e Super Rádio l'r<>nl~ira.
de J>oma J>ora
Tcl.: 67431 3271

12~55

i\ssumo: Rencgr..:iMç:io diiS dividas.dus l'rodulorcs Rura1s.
Rcumoo ún Comos~:lt> d.., constlnu>iio Jusuça e Crdadnn•nLoc-.tl: Sola 3 i\ la Senador Alc~nn1lrc Cosia
Rcuni~o da_Colmiss;1n •Ie Edutuçqo_ _ _ _
IOh
IOh
Rcuninn da Combsli1> de Agri~ullum c Rcf1>n11a M:niría
l l h30min Rcuní~n da Comíssiin de Meio llmb•cnrc. l>crc.<n do Consumidor
e l'ise4li'-"<;Ü<> c Conlrolc.
L~c~l: Sala 6. Ala Stnudor Nílb Coelho
IJh
Alnw~o com Jusé Amilcar
Locll: ~stnuranlc Lc Frnnwis. 404 Sul lllocu I) Loj3 27
14h30mm Reunião riu Suhcomissão d~ As~unros Mwtícipms
Lncnl: Sala 19. A h• Scnndor 1\l~xundre Co>1u
15h
Reuni~o t.l:t J)an.::ndn MS.
Con• ite: l)<putado Bí rr;
LQcnl· Gabincre do ScnndCir IJckidi<>Amaml
l'nura. Ekiçilo rmu C(>Ord~oaçii'> du Bnncada de M~ro (in,s~c• Jo
Snl c 1\s~umn;; Gcr~i~.
17h
ReuníHo sobre LÕO
Local: Liderança <.In PT
19h
Rcuni<Io com o Exc.:lentissimo Scnlwr Presíucntc dã
RcQublica. 1.-uiz Jnãcio Lula da Sil\•a
211ü0min Alei C<lsto Lcírc Tcl .. 67 8'4093177 I 331 14Õõ1i!To
840931 73 KeJia
22h
JaJlt31' com o Dr. Ra11ffi Marg~~---I Oh
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~EN,\OOR õEi:Cfõlo AMAR.\1,
~-

9h

9h
!Oh

•

R~unl:io da

•

• " " aa•JJ({a Hl'l:le

ç""'i«.f\i..~~-~

Ouncodn do 1'1'.
Entrcvrst3 com Cid Pinheim, Rc<lc J'coto1>11 de RMio.
Tcl.: 67 32721j 14 I 96251599
0 3SSUIIIO eu mc~rno d~ coletiva do irhirno <ahad<> em C:(iR.
Rcuniw do "CJ1 MI cl"s Correio,-·
J..,c..l: S.qla 19, Alo Senodur Alexandre C'"'"
(Fundos de l'tn»iO)- Oer. ACM Nrtu.
l.ócin Uolonhn Funnro (Stncklosl;
)\)fl:C Ribeiru uo~ S:uuo~ (()>rreiMI sa.. l'•ulo);
~ub-rolaturla

Heh;;n1Cto llttuóriu

Mt'lrule~ lNiwinvc:.~u~

los.'! O•voldo Mornll'< \Nilvinvc;J}:
Rrcordo fochokago N.rk•t<u (NK l'rcsroç~o de Scrv. Soe. Sttnple.s Ltda).
15h
~utrrolarvrJa

(Contmtos)- Ocpurudo .los~ 1-..rluordo C:trdo>.u.
SergiO l'errcnO<rd Vigrloli (Acropo.1Siol) 1618
f{,hJOmin
PIMário- Dc,ruwdo O•nt~r Scrruglio.
Local. Snla 2, Alo Scnrlll<>r Nat>C:oclhu.
Dimas l'abfanu Tolt'(!o (e<·dirt'tortJc Fttm:IS)
~~!!_ ~· Aor~ Van B"rh.
12h30mln l)cputndos FJuonlo Paes e Ounar S~rf%tliO.
13h20min l'rcJcito Maur11itl Fcm:íra A.,JJ.mbuJa. -de M<~.rur,1ju.
J3h4ílmin llr. Fcm.nn..ti) Garc:in
14h
1\udiêncta eom
llr l ~iz F<tn.'lllll<> Co"""· St.·cn:ttirio Nucit>uat ch;SCGur:liiÇH l'itblica do Minhtétoo do Ju•liço .
Local: Esplon•d• d<1< Mrni<t~nos. l!lnco "I ·• s• •u<lar. SUIA 51111.
-:- • Cel. R• belo r:g>rcscutuu o Senad~
-c.--:-1Sh40roio J\udiencia corno Mh1istro de E't!\do de Jusliçn. I>r M:U'""'(') Thoma?.OnMo~.
Local' EsPJanud3 dos Monisrerio._ flloe<> '·r·. (iol:>inctc do Mrnl"ro
lf>hlSmrn Audiênei:t ~.:um o }lhnislrd Ellcn Grucic
l.otnl' P ·o doi' 't'rê• l'otlcr.:s, Ane~u 11, S.al~o Urunco.
16b
S.•<~" do Con~sso Nacinnnl.
LOClll: Plenario <lo C•itnar•l d<l!l Ooputados
Audi!>nci3 wrn n l)r Nel•11n Mpculan Filhu, iicrrct:lno:> úc Ensono Superior
17h

--

,,

•

~uMF.C

l.o<:al 8pl•nada du> Ministl!rio~ Uh~e~ "I .. <:alo JOO.

rnuw. UFGD c tli'MS

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

.,
..

"'

Pessoas
Implicadas

,._

M.uaoas

P"•

ESQUEMA EM FURNAS OPERADO POR DI MAS TOLEOO

'

''''1:'(

- Aécio Neves,
.

'

- Dimas Toledo,
- Luis Inácio lula da Silva,

~~.

•

·"
~"t·'l,l~

- Jos€ Janene,
·José Dirceu

Dados de

Colaboração de Alberto Youssef; Agenda Eletrônrca

corroboração

DELCIDIO DO AMARAL teve conhecimento de um grande esquema de corrupção que
ocorria em Furnas, operado por DIMAS TOlEDO. Tal esquema 1á foi mencionado, ''en
passont", anteriormente por ALBERTO YOUSSEF. tendo se referido à participação de
AÉCIO NEVES no esquema. DELCIDIO DO AMARAL confirma que esta referência ao
Senador Mineiro cem fundamento. A corroboração de que YOUSSEF tinha
conhecimento do esquema, é o fato de que ele mencionou a pessoa de DI MAS TOLEDO,
experiente e competente profissional do setor elétrico.

•

Sexta-feira 18

DIMAS TOLEDO era o operador do esquema de corrupção em Furnas pelo PSDB. O
esquema de Furras atendia vários interesses espúrios do PP, do PSDB e depois de 2002,
do próprio PT. DELCIDIO DO AMARAL, em v iagem a Camptnas com o presidente LULA,
foi perguntado pelo Ex-Presidente sobre a atuação de DIMAS: "DELCÍD/0, quem é esse
cora?" DELCIDIO respondeu: "E um profissional do setor elétrico. Por que o senhor me
pergunta isso?" LULA respondeu : "É porque o Jonene veio me pedir pelo permanencia
dele, depois o AÉCIO e até o PT, que era contra, jó virou o favor do permanência
dele. Deve estor roubando muito/"
DELCIOIO sabe que DIMAS TOLEDO sempre teve informações relevantes de vanos governos
estaduais e federais, vez que era Diretor de Engenharia de FURNAS, tanto que o então M inistro
JOS~ DIRCEU afirmou: wse colocarem o Dimas como ascensorista de Furnas, ele monda no
prestdence"

Ir

,.,.
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APORTES PROBATÓRIOS
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i\CENI>A
$F,NAOOR llF.I .CÍOIO •\MABA!,

II

Decolagem de: RSB/Campinas.
(Scne<_lor integra comitiva l'l::.r::::C>:::.·id:;:c:::.n;.;t.:cia::.llc.·---.,...-,...,.,-.,--j
.,..1~"'1-,---+>:A=-s"'s=inawta do aconlu de acionislns, que ~inbilizarli ~
rec~ln.llumção das empresas. com 3 prcscnçn do
Excdcnlissimo Stnhnr Presidente da República, Lui1. lnâcio
11h30rnio

Lula da Stlva

•

Convite: Elias David Nigri (l'res. da Bras1l Ferrovia~ SA)
tocai: E~t~ção Cuhur.d (Anti!):~ f:stação Ferrov1ári:1)
Praça Marechal Floriano Pc1xoro, stn (.;entro.
C<1mpinos- SI'.
21h

An,vcrsàdo Cezar Tusst.
Local: Rua Gonçalves Dias. 252- Bairro Molltc Líbano.

8h

Saída pom Nov• Andradona.
9h30min
Rcumàv com Prefeitos (as). Vice-Prefeitos (a.,).
Vc~adOI'C$ (;1$) e lidcrançM dn f{cgiào do Vale d11lvinhenul.

13h- Alon"'"
14h30mín - Saída para Camapnn
1Gh30rnin- Aberturo dn E><JX)"içln Agrotx:~uúriu <ic Com•pu~

•
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- Luis Inácio Lula da Silva,

•

- Hêlio de Oliveira Santos,
-Empresa Contern,

- Andrê Esteves,
-General Angolano João Baptista de Matos,

•

1. HISTÓRICO PRÉVIO

JOSÉ CARLOS BUMlAI era uma das pessoas mais próximas do pres1dente lUlA. A
relação entre os dois se iniciou em uma gravação de um programa eleitoral em 2002,
em uma das fazendas de BUMlAI. O tema do programa e-a agronegócío. O então
candidato LUlA precisava adentrar nesse setor tão Importante à economia do país.
DELCfDIO DO AMARAL estava na ocasião da referida gravação, vez que LULA gravou
uma inserção para o seu programa eleitoral de candidato ao Senado na campanha
eleitoral em 2002. JOSE BUMlAI é engenheiro e pecuarista, tendo 1niciado sua vida
profissional na construtora CONSTRAN, por sua competência e habilidade no trato
dos negócios, cresceu rapidamente tornando-se o "homem de confiança" do
empresário Olacyr de Morais. Após a aproximação com LUlA, JOSE BUMlAI se
tornou um grande empreendedor no agronegóciO e na área de energia, alavancando,
com c tempo, negocias importantes por todo o Brasil, especialmente entre 2003 e
2010. Ao contrário do que afirma atualmente o ex-presidente LULA, BUMLAI goza de
tota l intimidade com ele, representando, de certa maneira, o papel de "consigliere"
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da familia LULA. DELCIDIO tem conhecimento de que BUMLAI sempre prestou
grandes serviços ao ex-Presidente e sua família. Certa feita, em conversa com
DELCIDIO, LULA se referiu negativamente a BUMLAI, contudo DELCIDIO retrucou
dizendo "Não fole dele assim, Presidente./sso pode ser dito para outras pessoas, não
pro mim!" DELCIDIO também disse a LULA em outro dialogo: "Presidente Lula, nós do
PT não sobemo5 enterrar os nossos morros.Deixamos nossos cadáveres em covas
rosos.Um dia, Presidente, eles ressuscitam e matam o gente/"
2. IUCITOS ESPEÓFICOS ENVOLVENDO BUMLAI

2.1 AQUISIÇÃO DA SONDA VITÓRIA

•

De todas as ações ilícitas de BUMLAI, uma das mais relevantes é a
aquisição/operação, pela PETROBRAS, da sonda Vitória 10.000, cujos
desdobramentos políticos e financeiros são mui to maiores do que os divulgados. Ao
que se sabe, a aquisição/operação da Sonda rena sido feit a com a finalidade, entre
outras, de quitar divid<!l de SUMLAI com o BANCO SCHAHIN, dfvidil essa que el(! de
R$ 1 2 milhões. O contrato girou em torno de US$ 1.6 bilhões. O negócio não atendeu
ünica e exclusivamente o contrato bancáno c1tado. A realidade, é que a compra da
sonda não só quitou os R$ 12 milhões de dividas de SUMLAI com a SCHAHIN, como
serviu, entre outras coisas, para pagar dividas da campanha presidencial de LULA em
2006, bem como para financiar a campanha do Dr. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS para
a prefeitura de Camp111as/SP, entre outros interesses. Muito provavelmente o va lor
da operação Sonda VItória 10.000 alcançou R$ 20 milhões, de forma a atender
diversas frentes ilícitas que o Governo necessitava atender.

2.2 INCLUSÃO DA CONTERN NO CONSÓRCIO BELO MONTE

•

Especial atenção deve ser dada à inclusão no Consórcio Belo Monte da empresa CONTERN Construções e Comércio l tda. Trata-se de uma empresa pertencente ao GRUPO BERTIN c
sempre contemplada nos certames do governo federal. A familia BERTIN tem uma longa
história de negócios com JOSÉ BUMLAI, negóCJos estes que Incluem: usinas termelêtricas,
investimentos em óleo diesel no Nordeste do Pars (grande problema poro o Aneel em função
de lastro de energia, e face aos atrasos de motonzação dos mesmos), usma de São Fernando
de Açúcar e Álcool e frigodficos.

2.3 LOBBY DE BUMLAI

DELCID O tem conhecímento de que BUMLAI fo1 fundamental na liberação de
flnanciamenlos pelo BNDE5 as empresas FRIBOI, MARFRIG, BERTIN entre outras. BUMLAI
também reahzava um Jobby agress1vo com relaçao as termoelétricas buscando perdão das
dividas de energia. Em determinada oportunidade. DELCIDIO DO AMARAL fo1 procurado por
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MAURÍCIO BUMLAI (filho de JOSÉ BUMLAI) para atuar na "resolução oe assunto'' junto
ANEEL. entretanto não OELCIOIO conseguiu atender ao oue era pretendido O "prêmio"
oferecido pelo filho de JOSE SUMLAI a DELCIDIO, em caso de êx1t0, era de RS 01 mllh3o.

2.4 INSTITUTO LULA E CONSTRUÇÃO DA SITIO DE LULA

JOSÉ CARLOS BUMLAI foi o prfnc1pal responsável pela implementação do INSTITUTO LULA,
disponibllizando de todo o aparato logístico e financeiro para a criação do referido iostituto.
SUMLAI também foi a pessoa que ficou responsável, em um primeiro momento, pelas obras
no sitio de At1baia do ex-pres1dente Lula. DELCIDIO tem conheomento de que BUMLAI já

•

tinha, inclusive, contratado arquiteto e engenheiro para a realização das obras. Esse
engenheiro seria atgúem de Dourados/MS que trabalhava com BUMLAI. Contudo, a
realização das obras por BUMLAI foi abortada por LÉO PINHEIRO, outro graPde amigo do
presidente, que pessoalmente, se dispôs, a fazer o "serviço" por conta própr:a, através da
empreiteira OAS, em um curto espaço de tempo.

2.5 RELAÇÃO DE BUMLAI COM ANDRÉ ESTEVES

DELCIDIO tem conhecimento de que a relação de JOSÉ CARLOS BUMLAI com ANDRÉ ESTEVES
sempre foi negociai e amistosa. Entre seus negócios destacam-se a venda de uma das
fazendas de BUMLAI para ANDRÉ ESTEVES, em 2012, situada no munidp10 de Mtranda/MS.
Essa fazenda hospedava, sistematicamente, o presidente LULA. Os va lores envolvidos na
transação e a maneira que esta foi realizada aponram para a ex1stência de fllcítudes.
QUE os dados da fazenda são:
Nome da Fazendo. Fazenda Cristo ftel.

•

Área: mais de 110 mil hectares, assim divididos, divididos da seguinte maneira:
·Miranda- 39.816 hectares (cartório do 1" Offcio de Miranda).
- Corún1ba: cerca 80.000 hecrares
Valor da compra por José Carlos Bumla• (2001): R$ 4.03 m1lhões.
Valor da venda para o BTG Pactuai (20U): RS 76,2 milhões â v1sta
·Vide registro no g• Tabelionato de São Paulo- 26/04/2012.
Valor da venda do BTG Pactuai para BRPeq: R$ 85,5 milhões.
• BRPeq é de propriedade de Alexandre Câmara e Silva e Marcelo Dei Nero
Fiorelli.

2.6 CAMPOS DE PETRÓLEO DE ANGOLA
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DELCIDIO tem conhecimento de que outra frente de atuação de BUMLAI se deu com relação
nos campos de petróleo de Angola. As negociações foram lntermediadas pelo general
angolano JOÃO BAPTISTA DE MATOS. BUMLAI esteve Inclusive na ilha paradisíaca desse
general para tratar desse assunto espúrio. DELCIDIO sabe que BUMLAI participou de um dos
momentos das negociações envolvendo os campos de petróleo, ou da aquisição dos <:ampos,
quando da compra pela Petrobr;;~s, ou quando GRAÇA FOSTER vendeu-os, posteriormente,
para o BTG. Em conversas que DELCIDIO teve sobre o assunto com o presidente LULA, o
mesmo comentou que ANDRÉ ESTEVES estava muito preocupado com esse tema

2.7 ATUAÇÃO DE BUMLAI EM ILICITOS ENVOLVENDO A REFORMA AGRÁRIA

•

•

DELCIDIO tem conhedmento que as Incursões 1lic1tas de SUMLAI na reforma agrária também
foram relevantes. A venda da Fazenda ltamaratl, ainda no pnmeiro governo LULA, com
discurso ufanista de "maior projeta de assentamento do pois", teve direito até a passeio de
trator do ex-Presidente. A venda da propriedade rural fo1 um dos maiores negócios
fundiários do Brasil (R$ 245 milhões). Outro projeto foi o da Fazenda São Gabriel, em
Corumbá/MS, oportumdade em que o hectare foi vendido ao lncra por R$ 4.500,00, bem
acima do preço de mercado de R$ 2.500,00. Essa aquisição gerou vãrios processos pelo
verdadeiro absurdo praticado.
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- Galvão Engenharia,

• J. Malucelli,

•

- Serveng..Civllsa n,
-Andrade Gutierre~.
·Flavio Barra,

- Antônio Carlos Palocci,

•

DELCIDIO tem conhecimento que em 2010 seria feito o "leilão" de Belo Monte.
Contudo, tres dias antes do certame, o consórcio constltufdo pelas maiores empresas
de engenharia do pafs, des1st1u de participar. Em algumas horas, fo1 constituído novo
grupo de empresas junto com a CHESF e a ELETRONORTE. Entre elas, participaram
QUEIROZ GALVÃO, GALVÃO ENGENHARIA, CONTERN (pela mfluência de JOSÉ CARLOS
BUMLAI), JMALUCELLI. GAlA ENERGIA, CETENCO, MENDES JR TRADING ENGENHARIA
e SERVENG-CIVILSAN. Apesar de muito menos robusto, o Consórcio em questão
venceu o "leilão", tendo sido a unica proposta apresentada. Alguns meses depois da
realização do certame, várias empresas que não "bidorom" Belo Monte tomaram-se
sócias do empret>ndimento e contrataram como prestadoras de serviço as
companh1as do Consórcio vencedor Em pouco tempo, o controle da principal usina
do mundo, em construção, mudou de màos, sendo que as empresas que
compunham o consórcio vencedor passaram a desempenhar um papel secundário. A
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propina de Belo Monte serv1u como contriburção dec1s1va para as campanhas
eleitorais de 2010 e 2014. O principal agente negoc1ador do Consóroo de Belo
Monte foi o empreiteiro FLAVIO BARRA da ANDRADE GUTIERREZ.

•

•

Os números da propma !wavam na casa dos R$ 30 milhões, destinados às campanhas
eleitorais DELCIOIO DO AMARAL acredita que os números finais de propina sejam
superiores, pois, durante a campanha, houve acordo com relação a "cla1ms" de cerca de R$
1.5 bilhões, apresentadas pelo Consórcio. O acordo com relação a "claims" era uma das
condições exigidas para aumentar a contribuição eleitoral das empresas. Ê preciso dizer que
a atuação do "triunviroto", formado por SILAS RONDEAU, ERENICE GUERA e ANTONIO
PALOCCI foi fundamental para se chega r ao desenho corporativo e empresarial definitivo do
Projeto Belo Monte. OELCIOIO est1ma que o valor destinado para as contribuições das
campanhas (2010 e 2014) do PMDB e PT atingiram cerca de RS 45 milhões. DELCIOIO tem
conhecimento de lficitudes envolvendo o fornecimento de equipamentos nas obras da usina
Belo Monte. OELCIOIO 00 AMARAl sabe que existiu uma forte disputa em relação ao
fornec1mento dos equipamentos de Belo Monte, envolvendo: de um lado, os chineses
(patrocinados por BUMLAI); de outro lado. os fabricantes "nacionais" (ALSTOM, SIEMENS,
IMPSA e lESA). O "trlunvlrato" agiu rapidamente, definindo que o fornecimento dos
~4U1pdrn~lllU) >~lld ·~dlitddo pelo~ fdbncdnles "ndüondi~", tudo na bu.ca da comraparlida,
revelada nas contribuições de campanha. ANTONIO PAlOCCI e ERENICE GUERRA,
especialmente, foram fundamentais nessa defimção. Enquanto o pacote de obras civ1s girou
em torno de R$ 19 bilhões, o de eQuipamentos alcançou a cifra de aproxomadamente RS 4,5
bilhões. OELCIOIO reco rda ·se da Influência direta do ex·governador EDUARDO CAMPOS a
favor, especificamente, da IMPSA. De todos os concorrentes, a IMPSA era única com cadeira
cativa Ao longo do fornecimento dos equipamentos, ficou demonstrada a maptldão da
IMPSA em fazer frente a um desafio dessa envergadura. DELCIOIO, pelo acima relatado,
acredita que a contratação de equipamentos girou em torno entre RS 15 e 20 milhões de
contribuições Ilícitas para as campanhas do PMOB e PT.
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A PREOCUPAÇÃO DE LULA COM A CPI DO CARF

Pessoas
implicadas

s
- l uis Inácio lula da Silva,

Março de 2016

"i·'-i·..

• 'f .

~.

- Marcos Marconde;,
- Cnstina Marcondes,
- Fabio luis l ula da Stlva,
- Luis Claudto Lula da Silva.
- Mauricio Bumlai,

•

•

DELCIDIO DO AMARAL re m conheclmen~o que um dos temas que mats aflige o
presidente LULA é a CPI do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). A
preocupação do ex-Presidente foi elevada especialmente quando da convocação de
MAURO MARCONDES e sua esposa CRISTINA MAUTONL Por várias vezes o próprio
LULA solicitou a DELCIDIO que agisse para evitar a convocação do casal para depor
perante a CPI . LULA, alegava que estava muito preocupado com eles. Mas. em
verdade, LULA estava preocu pado com as implicações à sua própria famllla,
especialmente com os filhos FABIO LUIS LULA DA SILVA e LUIS CLAUDIO LULA DA
SILVA. Esse fato foi confirmado a DELCIDIO DO AMARAL por MAURÍCIO BUMLAI, que
conhece muito bem a relação dos familiares de LULA com o casal MARCOS
MARCONDES e CRISTIN A MAUTONI. Em resposta à insistência de LULA, DELCIDIO DO
AMARAL, com o líder do Governo no Senado, mobilizou a base do governo para
derrubar os requerimentos de convocação do casal na CPI do CARF na reunião
ocorrida no dia 05/11/2015, onde logrou êxito.

DADOS DE CORROBORAÇÃO
APORTES PROBATÓRIOS
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179/

28/10/2015

2015

Convoca o senhor

Sen.

Aprovado

Halysson

Ata ides

Carvalho Silva.
ex·direlor

Oliveira

Data de
apreciação:
29/10/2015

finance~ro

da

Fundação Cultural
do PiauíFUNDAC.
180 I

29/10/2015

2015

Requer ao Juizo

Sen.

Aprovado

da 1o• Vara da
Justiça Federal da

Vanessa
Grazziotin

Data de
apreciação:
05111/2015

Solicita ao Juizo
da 1Oft Vara ela

Sen.

Aprovado

Vanessa

Justiça Federal da

Grazziolin

Data de
apreciação:
05/11/2015

1" Região a

•

suspensão do
segredo de justiça
das ações da
Operação Zelotes.
181 I

29/10/2015

2015

14 Região
informaçôes
acerca da
selelívidade do
arbltrio de
segredo de justiça

•

no ámbito da
Operação Zelotes.
182 f
2015

29110/2015

Requer a
convocação da

Sen.
Ata ides

Sra. Erenice Alves
Guerra para

Oliveira

prestar
depoimento na

CPI.

Reíeitado

Data de
apreciação:
05111/2015
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183/
2015

29/10/2015

Requer a

Sen.

Rejeitado

transferência dos

Ata ides

s1gtlos bancário e

Oliveira

Data de
apreciação:
05111/2015

Requer a

Sen.

Rejeitado

convocação do Sr.
Gilberto CaNalho

Ataides
Oliveira

Data de
apreciação:
05/11/2015

Sen.
Ataídes

Rejeitado

fiscal da empresa
Guerra
Advogados
Associados, a
partir do ano·base
de 2011 até

29/1 0/2015.

--184 I
2015

29/10/2015

•

para prestar
depoimento na
CPL

185/

29/10/2015

2015

Requer a
convocação do Sr.
Luis Cláudio Lula
da Silva para
prestar

Oliveira

Data de
apreciação:
05111/2015

depoimento na
CPI.

•

18S I
2.015

29/10/2015

Requer a
transferência dos
sigilos bancário,
fiscal, telefôntco e
telemát1co do Sr.
Luis Cláudio Lula
da S11va, a partir
do ano-base de

2002 até
29/10/2015.

Sen.
Ataídes
Oliveira

Rejeitado

Data de
apreciação:
05/11/2015
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29/10/2015

2015

convocação do Sr.

Requer a

Sen.
Ata ides

Gilberto Carvalho

Oliveira

Rejeitado
Data de
apreciação:
05/11 /2015

para prestar
depoimento na
CP I.

185/

29/10/2015

2015

Requer a
convocação do Sr.

Sen.
Ata Ides

LUis Cláudio Lula

Oliveira

da Silva para

•

ReJe•tado
Da1a de
apreciação:
05/1112015

prestar
depoimento na
CPI.
186/

29/10/2015

2015

ReQuer a
transferência dos
sigilos bancário.
fiscal, telefôntco e

Sen.
Ata ides
Oliveira

Rejeitado
Data de
apreciação:
05/1112015

telemátíco do Sr.
Luis Cláudio Lula
da Silva, a partir
do ano-base de

2002 ate
29/1 0/201 S.

•

187/
2015

29/10/2015

Requer a
transferêncta dos

Sen.
Ata ides

sigilos bancaria e
fiscal da empresa

Oliveira

LFT Marketlng
Esporttvo Ltda. a
partir do ano-base
de 2011 até a
presente data.

ReJeitado
Data de
apreciação:
05/1112015

5141

5142

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

~
·i~

f•

.

-.-'11·-9

~1!3•G>

..

,.

.....

.

';

PAGAMENTOS DE PROPINAS ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS E PLANOS DE
-,
SAÚDE
<;
:·
....:
~
>•
'
Pessoas
- Edinho Silva,
implicadas
: - FSB,

..
-·..:

.

.

~~"' ·A~

• Zilmar Fernandes,
-EMS

,

•

Nas eleições para Governador do Estado do Mato Grosso do Sul em 2014 em que
DELCIOIO 00 AMARAL íoi candidato, o atual M onistro-chefe da Secretana de
Cumunkaçãu Social da Poesidência da República EDINHO SILVA (nd éflOLa, te~oureoro
da campanha de DILMA ROUSSEF) orientou DELCIDIO DO AMARAL para que pagasse
R$ 1 milhão do saldo da divida da sua campanha, sendo R$ 500 mil devidos à FSB
Comunocação, e mais R$ 500 mil à ZILMAR FERNANDES, através de um laboratório
farmacêutico chamado EMS.
Atendendo ao pedido de EDINHO SILVA, DELCÍDIO solícotou a FSB e ZllMAR que
emitissem faturas contra o laboratório EMS, entretanto, os pagarrentos não foram
feitos e os "credores" acabaram "retirando" as suas faturas, temendo problemas
futuros com um laboratório que, à época, já enfrentava denúncias de irregularidades.

•

Março de 2016

DELCIOIO sabe que os Impostos das transações financeoras para a EMS foram
efetivamente pagos pela FSB e por ZILMAR FERNANDES, o que pode ser levantado
por ontermédio da quebra de sigilo fiscal de ambas.
DELCIDIO DO AMARAL acredita que essa mesma situação ocorreu com outros
candidatos que podem ter se utilizado de laboratórios farmacêu ticos para os
mesmos fins ilegais similares.
OELCIDtO DO AMARAL sabe que questões envolvendo laboratórios farmacêuticos e planos
de saüde na arrecadação de propona tem despert3do grande interesse das lideranças
políticas na indicação de cargos para diretoroas da ANS e da ANVISA, a eltE!mplo do que
ocorria com a Petrobras.

\
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, .. "OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA" E ALFREDO NASCIMENTO
~~<: '

,,,

Pessoas
implicadas

.

"*:..

~·

. ./,' ~· .

- Alfredo Nascimento,

·~- .~

..,.,f··-

-~t
-'~"'--

- André Pucci nelli,
;>

'1

- Edson Glroto,

- PR,

.;:.~:.

•

~-·~

-~5~}

- PMDB.

ALFREDO NASCIMENTO, na condição de Ministro dos Transportes c:oordenou os principais
projetos nas áreas de rodovias, ferrov1as e portos no Pais. Graças a sua posição privllcg1ada,
ALFREDO NASCIM ENTO mant inha a bancada do PR unida, bem como articu lava vános
investimentos espúroos com Governadorfll de Estado de vários partidos. DELCIDIO DO

AMARAL rem conhecimento de que através de um "jogo combinado" entre o então M inistro
dos Transportes ALFREDO NASCIMENTO, o ex-Governador ANDRÉ PUCCINELU e seu
secretário EDSON GIROTO. foi realizado um nacordo'' llfcito a fim de promover uma
descentralização de todos os investimentos federais no estado, de forma a facilitar a
arrecadação de propina~. FDSON GIROTO foi quem ficou responsável pela cperacionaltzação
desta descentralização de Investimentos, sendo que a propina arrecadada era repassada ao
PR e ao PMDB, através de ALFREDO NASCIMENTO. DELCIDIO DO AMARAL sabe que essa
operação Ilícita serviu para irrigar de forma espúria as campanhas eleitorais do PR e do
PMDB no Mato Grosso do Sul e do PR Nacional. DELCIDIO DO AMARAL teve conheCimento

•

do esquema pelo próprio EDSON GIROTO. O estândalo fo i descoberto apenas em a guns
pontos, entretanto. já foi grande o suficiente para que Mmistério Público e a Polic1a Federal
Implementassem a "Operação Lama Asfál tica" que, apa rentemente, vem enfrentando
dfficuldades em avançar nas Investigações .

..
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PROPINAS NA..AQUISIÇÃO DE SONDAS E PLATAFORMAS
, NA GESTÃO JOEL RENNÓ
.:

Pessoas
" •
implicadas

Jt"'

/i

- Empresa Marítima.
· German Erfromovitch,
- Joel Rennó.

1. PLATAFORMAS

•

•

DELCIDIO DO AM ARAL tem conhecimento de ilícitos perpetrados entre a MARfTlMA,
de GERMAN ERFRO M OVITCH, e a PETROBRAS, quando era presidida por JOEL RENNÚ
(1992-1999). envolvendo o fornecimento de sondas e platafor mas de petróleo.
No inicio dos anos 1990, a MARÍTIM A era apenas uma pequena empresa que
certificava a funciona lidade de equipamentos submersos fornecidos à PETROBRAS
para a produção de petróleo na Bacia de Campos. Em um curto espaço de tempo, a
empresa MARITIMA teve um crescimentc vertigtnoso e passou a fornecer sondas e
plataformas para a PETROBRAS.
1.1. PLATAFORMA P-36
O primeiro Ilícit o ocorreu na aquisição da plataforma P-36 que sena utilizada no
Campo de Marlin e depois deslocada para o Campo de Roncador, tal plataforma
deveria ser entregue em 1998, porém, somente chegou ao Rio de Janeiro no final de
1999 e atnda estava incompl eta. Pelo contrato entre a MARITIMA e a PETROBRAS, a
aquisição da plataforma custaria aproxtmadamente US$ 400 mtlhões à PETROBRAS,
contudo, depois de tantos atrasos injustificados da MARlTIMA, em entregar a
plataforma, inclusive fazendo a Sonda P- 36 passar pelo Canadá e por Singapura antes
de aportar no Rio de Janeiro, o custo da comp ra da Sonda atmgiu mais de US$ 500
milhões, em nítido prejuízo para a PETROBRAS.
1.2. PLATAFORM A P-37
Outra aquisrção que também seguiu o mesmo " modus operondi" é a da plataforma
P-37, co ntratada através de um processo lícitatório no qual os dois proponentes,
entre eles a MARfTIMA, foram, a principio. desclassificados. Todavia, sem maiores
explicações, a diretona da PETROBRAS, na ocasião, surpreendentemente, reabilitou a
MARÍTIMA, vlabilizando, com isso, a construção da plataforma P-37 pela empresa de
GERMAN ERFROMOVITCH, sendo a data de previsão de conclusão de plataforma no
ano de 1998, mas, a entrega teve um atraso de quase dois anos entre a entrada em
operação e o prazo contratado, tal plataforma que in•cialmente custaria US$ 280
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milhões acabou custando aos cofres da PETROBRAS a quantia de US$ 350 milhões,
mais uma vez em nítido prejuízo à estatal.
1.3. PLATAFORMA P-40
DELCIDIO DO AMARAL sabe situação similar às narradas anteriormente, ocorreu com
a contratação, sem licitação, da plataforma P-40, a qual seria instalada no Campo de
Marlin, tal plataforma deveria operar em 1999, todavia, somente fo1 entregue dois
anos depois. O valor inicial da plataforma P-40 era de USS 300 milhões, mas acabou
custando US$ 400 milhões para os cofres da PETROBRAS.

2. SONDAS
DELCIDIO DO AMARAL também tem conhecimento das ilicitudes na aquisição, pela
PETROBRAS, das 06 sondas de perfuração "Ametistas" junto à empresa MARÍTIMA.

•

Estava previsto contratualmente que tais sondas seriam projetadas para perfurar a
plataforma continental em até 1.200 metros de profundidade, a um custo de aluguel
deUS$ 80 mil por dia de uso.
O procedimento de hcttaçào para a compra das seis sondas exig1a que estas fossem
entregues em até 18 meses após a contratação. Com exceção da MARÍTIMA, todos
os concorrentes se negaram a atender esse prazo. por entenderem que seria
absolutamente inexequivel.
Nesse contexto. tendo oferec1do a única proposta que afirmava atender o exíguo
prazo de 18 meses, a MARÍTIMA venceu a licitação. Entretanto, prevaleceu o que o
mercado afirmava, confirmando-se a absoluta Impossibilidade de cumprimento do
prazo estipulado.

•

Para se ter uma ideia, as duas primeiras sondas. fornec1das pela MARiTIMA, tiveram
seus prazos de entrega dtlatados em quase um ano. Tal elastecimento privilegiou a
MARITIMA em detrimento das demais concorrentes e causou notáveis prejuizos para
a PETROBRAS. A MARITIMA, em verdade, não cumpriu com o estipulado no processo
lic1tatórro.
DELCIDIO tem conhecimento de que a PETROBRAS, a fim de ampliar o prazo, firmou

"change arders" com a MARITIMA, alterando o projeto das sondas para aumentar o
potencial de perfurações para ate 1.500 metros de profundtdade. Tratou-se de uma
prerensa justificativa para os atrasos. Outrossim, a alteração. não prevista no
processo licltatório, deu azo para a aplicação de sobrepreços em prejulzo da estatal.
DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento que esses sucessivos atrasos e
sobrepreços custaram mtlhões de reais para a PETROBRAS e consequentemente para
o País. Tais trregularidades levaram DELCIDIO DO AMARAL, como um dos diretores da
PETROBRAS após a gestão de JOEL RENNÓ, a promover o cancelamento de vários
contratos com a MARÍTIMA, gerando diversos processos bilionários de arbitragem
nas Cortes de Londres e de Nova Iorque. JOEL RENNÓ, à época, gozava de apoio
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polftico que nenhum presidente da companhia teve ao longo da sua história, o que
se atesta pela sua longevidade a frente da PETROBRAS.

•

•
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MANUTENÇÃO DE ROGÉRIO MANSO NA DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRÁS

.....

Pessoas
Implicadas
7

.;.•!. •

~·

~

",.

•'

'

•.

- Rogério Manso,
- Antônio Palocci,

!!-

- Pedro Malan

DELCIOIO DO AMARAL tem conhecimento que uma das áreas mais cobiçadas da PETROBRAS
é a de Abastecimento, principalmente. em razão da comercialização de petróleo no exterior,
na medida em que são comercializados 300.000 barris diários de petróleo leve, em números

•

atuats, Isso representaria em média quase US$ 10 milhões por dia •

DELCIDIO sabe que as operações financeiras são todas feitas em Londres através de
"brokers", tal modo de comercialização permite que pequenas variações no pr~o do
petróleo representem altos ganhos aos seus principais operadores, dando azo a um terreno
fértil para várias llicitudes, vez que os preços podem ser alterados artificialmente.

DELCIDIO DO AMARAL sabe que a permanência de ROGÉRIO MANSO na Diretoria de
Abastecimento buscava manter esse quadro de Ilicitude. A manutenção de MANSO foi
"bancada" pelo então ministro da Fazenda, ANTÔNIO PALOCCI, a pedtdo do ex-ministro
PEDRO MALAN .

•

I•
I•
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- RElATOR IA DA CPMI
DOS CORREIOS
.
.
- Luos lnácoo Lula da Silva,

Pessoas

·4
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- Fábio luis Lula da Silva,

. ...'
.,
'

-Marcos Valéria,
- DeiLibio Soares,

iv •

'

•

.

- Banco Rural,

"'

- Clésio Andrade .

.
Dadosde ,..
corroboração

...

..

- Aécoo Neves,

Documentos da CPMI (oficios de quebras de Sigilo). Observação: Os
documentos da CPMI podem ser solicitados pelas autoridades a Presodênc<a
do Senado •

1. HISTÓR ICO PRÉVIO

DELcfDIO DO AMARAL foi o Presidente da CPMI dos Correoos, o que o colocou em uma
posição delicada, sendo Instado a atender inúmeros Interesses e arcar com diversas
consequências.

•

As consequências políticas para DELCIDIO foram severas: de um lado foo "acusado" pela
oposoção de favorecer o governo, de outro lado, sofreu desgastes com os membros do PT por
ter mantido no relatório da Comissão a afirmação de que o Mensalão efetivamente teria
existido.

2. EXCLUSÃO DE IMPLICADOS NO RELATÓRIO FINAL DA CPMI

Entretanto, sob a presidência de DELC!DIO DO AMARAL, os resultados obtidos pela CPMI dos
Correios foram satisfatórios, todavia, nem todos os responsáveis foram implicados.

Nesse contexto, é Importante lembrar da frase do ministro JOSÉ DIRCEU· Pode checar quem
na Granja do Torto aos dommgos. Te garanto que não era eu#. Sem dúvida, tratava-se de
uma referência a DELÚBIO SOARES e MARCOS VAl~RtO.
H
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DELCIDIO tem conhecimento das tratativas ilicitas para a retirada do relatóno, na madrugada
de 05/04/2006, dos nomes do então PRESIOENTELULA e de seu filho FÁBIO LUiS LULA DA
SILVA, em um "acordão" com a oposição.

DELCIDIO esclarece que caso não fossem retiradas as referendas ao President e e seu filho, c
relatório não se ria aprovado e todo o trabalho da Comissão Parlamentar, durante onze
meses, seria perdido.

3. EXCLUSÃO DE DADOS DO BANCO RURAL

Os oficios requerendo as quebras de stgtlo bancáno do BANCO RURAL são fundamentais para
comprovar outra atividade ilícita que DELCIDID DO AMARAl tem conhecimento •

•

OElCIDIO DO AMARAL expediU oficto requisitando a quebra do Stgrlo do BANCO RURAl, na
condição de Prestdente da CPMI. Em resposta, o BANCO RURAl enviou, através de outro
oticio, soliCitação de dtlação de "prazo". Em um terceiro ofício, DELODIO concordou com a
dilação de prazo para a aprese ntação das informações da quebra do sigilo bancá no.

DELCIDIO esclarece, que, na verdade, a solicitação de dilação de prazo feita pelo BANCO
RURAL se deu com o escopo de "ganhar tempo" para "maquiar• os demonstrativos Internos
do BANCO RURAL para, assim, evttar que o "mensalão", que é mineiro de nascença, atingisse
o Governo de Minas Gerats (AÉCIO NEVES e ClÉSIO ANDRADE).

•

DELCIOIO DO AMARAL conseguirá Identificar os nomes dos diretores do Banco Jlural que
fizeram tal ilicitude através do levantamento dos oficios enviados e recebidos pela CPMI dos
Correios .

DADOS DE CORROBORAÇÃO
APORTES PROBATÓRIOS
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OS "ARQUITETOS" DAS OPERAÇÕES DE PROPINA
Pessoas
'implicadas

• Antônio Palotcl.
- Erenice Guerra,

·.

- Silas Ronde au,
· PT,

..

- PMDB,
· AdhemarPalocci,

•

,

..

"

r:~~~

·Valter Cardeal,

'
:·

'tr-

.,

· Caixa Econômica,

"

• BNDES.
Agenda eletrônica.

Dados de

corrobora·ç~o

Banco do Brasil,

'

1. AS PERSONALIDADES

1.1. PALOCCI

•

OELCIDIO DO AMARAL sabe que PALOCCI é o homem que d1aloga com empresários,
principalmente do sistema finance1ro e mdustrial, sempre segui ndo rigorosamente as
ordens de LULA. PALLOCI é a pessoa que conversa objetivamente sobre recursos (ilicitos e
lfdtos) de campanha e definição dos grandes negócios de Interesse do PT em todo o país.
PALLOCI é, sem duvida, a cabeça pensante do partido com relação a temas econômicos
finance•ros e de infraestrutura.
DELCIDIO sabe que PALLOCI atua também como formulador de demandas dos
grandes empresános junto ao Governo e ao Congresso Nacional. transitando com
mtJlta facilidade junto ao M inistério da Fazenda, por razões óbvias, bem como junto a
bancos estatais e fundos de pensão.

1.2. ERENICE GUERRA

DELCIDIO DO AMARAL conhece ERENICE desde quando foram colegas na no setor
elétrico. ERENICE GUERRA acompanhou DILMA ROUSSEF desde o tnlcio do governo
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LULA. tendo trabalhado como Consultora Juríd1ca no Ministério de Minas
quando DILMA era ministra. acompanhando-a depois na Casa Civ1l.

e Energia

Como ministra da Casa Civil, ERENICE comandou com desenvoltura os principais
programas inacabados na gestão de DlLMA, dedicando-se com afinco,
principalmente, aos projetos energéticos e de inrraestrutura. ERENICE rez uma
aliança extremamente produtiva com o PT, através de PALLOCI e com o PMDB,
através de SILAS RONDEAU, articulando os interesses dos dois grandes partidos
aliados (PT e PMOS), com grande competência.

1.3. SI LAS RONDEAU

•

DELCIDIO DO AMARAL sabe que SI lAS RONDEAU passou a vocalizar os interesses do
PMDB do Senado na área energética durante a sua trajetória nas estatais
[LETRONORT[ e ELETROBRÁS e pelo Mmistério de Minas e Energia .
SI LAS RONDEAU roi conselheiro da PETROBRAS, mesmo Já tendo sa1do do Ministéno
de Minas e Energia, fato esse que chama a atenção. SllAS agia sempre
harmomosamente com ERENICE GUERRA.
2 .A ATUAÇÃO ILICITA

DElCIDIO DO AMARAL sabe que as três personalidades, conhecidas como
"triunvirato", detinham "braços armados" em empresas e partidos polfticos os quais
atuavam como "executivos" na implementação dos projetos, especialmente na área
de infraestrutura.

•

Na ârea de energia elétrica, os principais protagonistas ("braços armados") roram
ADHEMAR PALOCCI (irmão de ANTONIO PAlLOCl) e VALTER CARDEAl, responsáveis,
entre outros, pelos proJetos do Made1ra, Belo Monte e Usma Nuclear de Angra dos
Reis.
DHCJDIO sabe que VAlTER CARDEAl é absolutamente vinculado à PRESIDENTE
01LMA, assim como ERENICE GUERRA Como implementadores dos projetos ilegais
na área de petróleo e gás, destacavam-se PAULO ROBERTO COSTA (abastecimento),
NESTOR CERVERÓ (Internacional) e RENATO DUQUE (serviços). Os dois primeiros
diretores eram vinculados ao PT e PMDB, e o terceiro, exclusivamente ao PT.
A despeito das eventuais divergências, existia uma harmonização das ações ilegais
dos dois grandes partidos no sent1do de divisão das propinas, tal harmonização só fo1
possível graças à ação do triunvirato.
A ação integrada entre os partidos aliados passava por construção, montagem e
aquis1ção de equipamentos, consolidação de parcerias público-privados e fundos de
pensão, aqu1 é preciso lembrar de MILTON LYRA, pessoa com quem DELCIDIO DO
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AMARAL se encontrou duas vezes quando foi até a casa do ex-Senador GIM ARGELLO
(LYRA e ARGELLO são vi zinhos, residindo ambos Ql, 11, conj unto 5, casas 7 e 9).
Evidentemente, além das operações acima descritas, o "triunvirato" atuava
ativamente em instituições bancárias públicas: BANCO DO BRASIL, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL e, especialmente, o BNDES. Um exemplo dessa atuação
espúria é a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, conforme relatado em outro anexo.

•
DADOS DE CORROBORAÇÃO

•

APORTES PROBATÓRIOS
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Bh30mln.
Horário BSB

EnlTevista com Cláudio César, Programa "Manhã de Sucesso•,
Rádio Rural FM, ltaporí.í • 1'15.
Tel.: 67 96136916 (Estúdio/Cláudio)
67 99562235 {Apolo/Jair OliVeira)
Repercutir - A aliança que tem o prefeito Marcos Paoo na
condução do pro~o-esso sucessório visando âs eleições municipais
de outubro deste ano em ltaporã.

•

•

Repercutir - Sob o comando do se!'lador Delddlo, a Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado aprovou o flm do salário extra
para deputados e senadores, os chamados 140 e 1so salários. O
projeto de decreto legislativo {PDS 71/2011) da senadora
licenciada Glelsl Hoffmann (PT/PR), ministra-chefe da Casa
CÍ\In - Umlta o pagamento da ajuda de custo ao onicio e ao final
do mandato parlamentar.
Repercutir - A garantia dada ao senador Oelcldlo do Amaral pelo
Ministro da Saúde, Alexandre Padllha, no set1tld0 de liberar,
ainda este ano, os reev~s necQió.Sános para a implantação de
um Centro de Diagnóstico de Câncer em Mato Grosso do Sul. O
projeto envolverá Inicialmente 39 municípios da Grande
Dourados e do Vale do lvlnhema
Repercutir - Recursos viabilizados pelo senador Delcidlo para o
município de Itaporã: R$ 7,9 milhões para a Prefeitura investir
na melhoria da Qualidade de vida da populaçllo, como o
Esgotamento Sanitário, em parceria com o deputado Blffl,
Pavimentação e drenagem no Jardim Santa Maria, construção de
c:.asas populares pelo Programa Minha Casa, Minha VIda, Reforma
do Ginásio ele Esportes Marcelo Carbonaro, Cobertura da Quadra
de Esportes da Escola Estadual Antonio João Ribeiro, Aqulstç~o
de Motoniveladora e o Luz Para TodOs. Estão empenhados
mais R$ 2,1 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para a Obras de
Infraestrutura, em parceria com o senador Moka e o Deputado
Blftl, R$ 390 mil para compra de escavadeira junto ao Ministério
do Desenvolvimento Agrário, e R$ 90 mil para aquisição
de equipamentos
para Mini-Indüstrla de Proces.sameniXl
de Frutas, alem de R$ 3,6 milhões do PAC-FUNASA 2
para obras do Sistema de Esgotamento Sanitário.
Observação: Em !taporã, senador cumprimentar o prefeito
Marcos Paco, o companheiro Nilson Pedroso, o presidente da
Câmara, Roberto Marso.ora, e todos os dilmais vereadores, a
presidente do PT, Tere1a Vaz, e, em nome dela cumprimentar
todos os companheiros do PT em (taporã.

I
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9hl5min.
Horário BS8

Entrevlstà com Paulo A!T\lda, Programa "Paulo Arruda" RádiO FM
Kadwéu, Gula LOpes da Laguna - MS.
Tel .: 67 32591692 f 96551128 {Produ~o)
Repercutor - O apolo do senador Delddio ao projeto de reeleição
do prefeito Jãcomo, junto com o vice-prefeito Nel Marçal (1'1'),
nas eleições municipais deste ano.
RcpercuUr - Sob o comando do senador Delddlo, a Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado aprovou o fim do salâno extra
para deputados e senadores, os chamados 140 e 150 saláriOs. O
projeto de decreto legislativo (POS 71/2011) da senadora
licenciado Gleisi Hoffmann (I'T/PR), minlstra·chefe da Casa Civil
- limita o pagamento da ajuda de custo ao inicio e ao final do
mandato pa r1am.,ntar.

•

•

Repercutir - A garantia dada ao senador Oelddlo do Amaral pelo
Ministro da Saúde, Alexandre Padllha, no sentido de liberar,
ainda este ano, os rec.ursos netessárlos para a Implantação de
um Centro de Diagnóstico de Câncer em Mato Grosso do Sul. O
projeto envolverá in•cialmente 39 municípios da Grande
Dourados e do Vale do lvlnhema .
Rel)ercutlr - Recursos voabllíudO!i pelo senador Delddlo para
Guia Lopes da Laguna: R$ 10,4 mllníles par11 a Prefeitura Investir
na melhoria da oualidade de vlda da população, como o
Contorno Rodoviário na BR·2ó7, a construçllo da Ponte sobre o
Rio Santo Antônio, obra recém Inaugurada e que reve
lnvutlmento de R$ 1,2 milhão de Emenda de Bancada, o Núcleo
de Esporte e Lazer, a construção de ca:s&s populares pelo
Programa Minha Casa, Minha Vida, a Pavimentação c Drenagem
na Avenida )uscellno Kubitschek,
construç3o de escola
com R$ 825 mil vlablllllldos em parceria com o Depurado Bifrl,
AQuistç~o de móve~ para equipar Escola de Ensino Fundamental,
a compra de Pattulha MecaniZada com recursos viabilizados em
parceria com o Deputado Vander, e o luz Para Todos, que já
levou a energia el~trlca para 101 domicOios rurels de Gula
Lopes. Além disso, e~o empenhados mais RS 440 mil, S<:ndo
R$ 300 mil para a consuuçl!o do Centro de Comerclallz.ação
de Produtos da Agricultura Familiar e Ft$ 140 mil para a
cobertura da quadra de esportes da Escola Munldpal Agricolo.
Observaçllo: Em Gula Lopes, senador cumprimentar o prefeito
Jacomo, o vice-prefeito Nel Marçal, o presidente da Cãmard,
Adernar de> Barros, e todos os demais vereadores, o prosldente
do PT, Zé Gordo, e, em nome dele cumprimentar todos os
demais <:Omoanheiros do 1'1'.
9h
Reunk'io Conjunta da Comissão de Ciência, Tecnologia. Inovação,
Comunícac;ão e lnformátfca e Comtss<io do ServtÇOs de
Infraestrutura.
I~===---+Lo~,ca;""'I:""'S"'a~la~l?3, Ala Senador Al~JGJndre Costa.
llhlSmln.
Raimundo da Silva So~UI {Presidente da Assodação dos
Armadores
e Estivadores Portuános); José Geraldo Fonte
(Advogado); Francls(.o Rodrigues Rosa (Presidente do Sindicato
dos Servidores do Sistema Pen~l • RJ). {*)
nllh25mln.
Or. Nestor cerverô. (• )
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, UMOmin.

llh55min.
12h15min.
12h20min.
13h
14h
14h
16h30min.
17h30mln.

•

19h
20h

1-----

Paulo Salvatore Ponzlnl (CÕnselho Federar de Economia - DF);
Paulo Dantas da Costa ( Conselho federal de Economia- Bahia);
Eugênio de Ollveora Fraga {KFZ Consultorta); e Aline (Conselho
Federal de Economia),(*)
Tel.: 67 99821524 (Ponzinl)
Prefeito João Carlos, Bataguassu. (•)
Tel.: 67 81268638
Or. Mário Batista, Pirelll. {•)
Tel.: 11 31778705/ 81111922 (Paula)
Dr. Jorge Bornhausen. ('*']
Almoço com o Senador Renan calhelros e Or Nestor Cerveró.
Tel.: 21 23544046 (Crtstlna) /61 33032261 (Alexandra)
Sessão do Senado Federal.
Reunião extraordlnàrta da Comissão de Assuntos Econômicos.
Local: Sala 19 Ala Senador Alexandre Costa.
Or. Pedro Arraes, Presidente da Embrapa, e Cintia.
Local: Sala da Comossão de Assuntos Econômicos.
Or. Carlos Siqueira.
Endereço: PSB National, 304 Norte, Bloco A, Entrada 63.
Tel.: 332764{)5 /99512630(Carlos Sigueíra)
Prefeitos la como, Carlos e ....
Marilda e Cláudio !Embraoai. l*l
Local: 0111 ConJunto S Casa 9 Lago Sul.

-· -·

•
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8h05mln.

81\JOmln.
8h3Smln.
lionirio 858
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Entrevista com Jefferson Palmoro, Programa •conexão Senado·. Bádlo
Sonado.
Pauta: Al.ldiéncla PUblica - Comissão de Agrlculrun~ e Reforma Agrár1a,
para debawr e Instruir o PLS no 626, de 2011, que 'dlsp6e sobre a
cultivo sustentá,ol da caM·de·;,çúcar em ár•as llltcradas e nos
blom:.s Ccm>do e Cllmpo• Gerals situados na Am~>zônia Lc~10 1• .
Tel. : 33031Snl 126ÚPI!<lroe/ou Houriool
Reunl!o ele Audllnda PUblica do Comissão de AgriCUltura e Reforma
Agrária.
L.ocal: Sala 15 Ala SenadOr Alexandre ~a.
Entrevista com ~r cavalc;ant.., Progn~ma " TransNotfclas-, Rádio
Vale Transamérlca FM, Oeodápolls - MS.
Tel.: 67 34481604 ou 33481156
67 960n306 (N>oio/Eiitom Santos)
torno
Re~cutlr - os entendimentos em
oa prê•candldetura
da Maria VIana visando às el eições munld):)als oo pi'Ólt1mo mls de
ourubra em Deodapolls.

•

Reperaslfr - O Senado Foderal aprovou esta S<>mana o projeto com
em.,nda do sonador Oetddlo do Amarlll que garanta ICMS do g6s pons
Mato Grosso do Sul - Tn~ta·se do ProJeto de Resoluçilo 72 (PRS
72120 10) que unlnca em 4% a aliquoto do lÇMS cobrado sobre
p ro~utos Importados. t me<'l<la co senador Delcldto garaooo a Ma!X>
Grosso do Sul o =olhlm ent.o fnt.,gral do Imposto cobtado sobre a
Importação do gâs natural boliviano.
~ utlr

- SOD o comando do

sen~~dor

Oe!ddlo, a Comlssl!o de.

Assuntoç Econômicos do senado aprovou o projeto da decreto

legislativo da senadora llcencJaaa Glelsi lioffmann (PT·PR) m inlstn>·chere do Cas& Ovll, que pile nm llO salárto =re para
deput.cdos e senadores, oschamados l4• e tS• sal6rios.
Repercutir - Os r<!Qirsos 111ablllzados pnla SeM<Ior Odcidlo para a
Prerelrura de D<lodópo!ls lnves<ir "" melhoria d~ qualidade de vida da
POJ>ulaçio: R$ 1,8 mllhlio, destinados o ohras lmportant:M como a
oonstnuç5o de rlúdeo de Esperta o La:ter com o De!lutado Blffi,
Drenagem Urbana, Patrulha Mecanizada, Constrvç:lo de casas
popu!anes pelo Programa Minha casa. Mlnho Vida. Cobertura da Quadra
Pollesponlva da Esc:cla fllzabelh campo<;, e o lu7 Para Todos, que
l evou energia para 5 1 domtáltos runsls. Al~m dlsro, est.S 'ln'l rase de
Lldtac;áo a aqul slr;ia a aqutslello de uma Motoniveladora vtabll12ada em
pa«:eria com o Senador Molu> .

•
9h

~
!Oh

Após Reumão CRE
lOMSmln.

ObS411V• sJo: Em Oeodápoll$, senodor cumPrimentar o prcreltD
Munezl.nho, o presidente da ~mara, Vereador Expedido Ponóano; a
presidente do PT, Mer1o Viana, o ex·prefelto Vian3, o vemador M6rdo
Telles.
Rêun13o de Audlêrlcla P\l~llca da ComJSSllo de Serviços de
lnfraestruturn, com o t~~a: Situação da Malha Ferroviária Srasllelra.
Local : Sala 13 Ala Sena or Alrutandfl! ~kunlil<> com os membrO$ d~ CPI/Cachoelra (c&mara e Senado).
l ocal: lide<ana do PT.
~unlllo da Comíss&o de Relações Exteriores e OefeSI> Nao0t1ol,
~} , Ala li!enaaor Alex•ndre Cost• .
Reul\lllo utraordlr>tlrl.> da COmissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
Loa>l: Sala 7 Ala Senador Ala>candre Costa.
Mini stra Idelí SatvettJ, secrnnona de Reloc;ões I ns1iluclonais da
Presldêoda da República.
Local: Pal<lcio. do Pla!lllltO.
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qOv
Entre111Sta com Manana Gomes,
Alvorada FM, Nova Alllorada do Sul- MS.
Tel.: 67 9973681!6 (Estüdlo)
Repe.-.:utlr - As elei ções rnunldpa:s de outubro deste ano, e os
entendimentos em torno do pré-candidato de )osé PaulO Palear1 oora a
sucessão do ~f1!1to Arte I.

Repercutir - O Senll<lo Federnl apro110u estD semana o projeto com
emenda do senador Oelcidlo do Amaral que garante ICMS do gás para
Neto Grosso do Sul - Trata-se do Projeto de Resaluçao 72 (PRS
72,12010) que unlrlca em 4% a aliquota do ICMS cobrada sobre
produtos Importadas. Emenda do senador Delódlo garante a Mato
Grosso do Sul o recolhimento Integral do •mposto cobrbdo sobre a
importação do gás natun1l bolivi ano.

•

•

Repercutir - A entre<aa de 40 Retroescavadetras para a Agrkultura
Familiar, negociadas no àmbito do Território da Cld<~danle e viabilizadas
pelo senador Delcidlo junto ao Mlnlstêno do Des~nvolvlmento Agrário,
com o apoio do Delegado Federal do MOA em Mato Grosso do Sul, o
ex--deputado Jollo Grandiio. Ser3o entregues 20 máquinas no dia J& de
maio, em Nova Alvorada do Sul, e outms 20 no dia 22 de maio em
lvlnhem11, c»ntemplando os Agricultores Familiar~ de 40 munfdplos da
Grande Dourados, Vale do !VInh<!ma e Conesul.
Reper cutir - O senador OelciGio convidou o mln~ro do
Desenvolvimento Agrário. Pepe Vargas, para paroclpar do evento de
das Retroescavadelras !lOS agricul tores lamfliares, em Nova
do SUl, dia 18 de maio. O convite fo• feito no dia 12 de abril,
pública prornov•da pela Comisso3o de Agncullu111 e
Agr.lria do Senado, em Brasilla .
Repercutir - Os recursos viabilizados pelo Senaefor Delcidl o pa111 a
~feitura ele Nova Alvorada do Sul Investir na melhoria da qualidade
de vida da população: R$ 10,2 milhões, destinados a obras de
Drenagem, Pavlmentaç.!!o asfáttca, Construção de ca sas populares pelo
PTDgrama Minha Casa, Minha VIda-V!<~ Estado, Recursos Emergenciai sVIa Defesa Clvll, Patn.Aiha Mecanizada com Pá Carreg<>delra, Trator e
Grz~de de Arado, e o Luz Para Todos, que elevou energia para 2&5
dom idllos rura~s. Além disso, estão p,-evlst'OS RS 6 ,8 milhões, sendo RS
320 mil para Aquisição de Máquinos e Implementes (ProJeto em análise
na Caixa), R$ 420 mil par~~ Aquisição de Motonlveiadora ( Em Lldtação),
R.$ 140 mil para CobertlJra da Quadra Pollesportiva (Empenhado), R.S
80 mil ~ R$ 160 mil para a lmpiDntaçl!o de uma Academla de Saúde O Valor depende do Projeto (Empenhado) , R$ 5,3 mlll>iles do PAC
AJNASA Pl)ra o Sistema de Esgotamento Sanitário (30% desse
montante já estão Empenhados), e R$ 500 mil do Fundo Nacional de
Saúde para ES!Nturaç5o de Unidade Básic.o (A Empenhar).

o.,.,.,....,.adln·

Senador OJmprlmentDr o prefe1to Aliei, o presidente do
o presidenle da câmara, Aelllllno 6atbosa, o
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O •prinr'' da agenda acima reproduzido não constitui um
simples documento passível de criação aleatória ou manipulável a qualquer tempo. Trata·se
de uma agenda oftdal eletrônica, controlada à época pela secretaria do Senador. Nem e
preciso subrreter o documento a uma perícia oficial para constatar que a data de criação do
arquivo remonta ao dia referido na agenda do Senador. Desde então, o arquivo permanece
Incorrupto, o que demonstra que o arquivo não foi alterado, denotando a veracidade dos
compromissos. bem como "vestindo" a sua colaboração.

•

•
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"PEDÁGIOS" COBRADOS NA CPMI DA PETROBRAS
. Pessoas
. implicadas

- leo Pinheiro,
- Júlio Camargo,
-Ricardo Pessoa,
-Gim Argelo,
-Vital do Rego,

•

- Marco Mala,
- Fernando Francischini.

DELCIDIO DO AMARI\l sabe de ilic1tudes envolvendo o desfecho da CPMI que apurava os
crimes no âmbito da PETROBRAS.

A CPMI de 2014 obngava LÉO PINHEIRO, JÚliO CAMARGO e RICARDO PESSÔA a Jantarem
todas as segundas-feiras em Brasllla. O objetivo desses Jantares era evitar que os
empresários fossem convocados para depor perante a CPMI.

Os Senadores GIM ARGElO, VITAL DO REGO e os Deputados Federais, MARCO MAIA e
~RANCISCHINI cobravam "pedâglosn para não convocar e "evitar" maiores rnvestigações

•

contra LEO PINHEIRO, JULIO CAMARGO e RICARDO PESSÔA.

Os jantares em que foram discut1das "as não convocações" podem ser comprovados por
gravações das câmeras nas residências de GIM ARGElO ou nas ruas através dos sistemas de
segurança, bem como pelos prõpnos trabalhos da CPMI.
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MICHEL TEMER E 0 " ESCÂNDALO" DA
AQUISIÇÃO DE ETANOL NA BR DISTRIBUIDORA
Pessoas
Implicadas

·Michel Temer,
·João Augusto Henriques,
- BR Distnbuidora.

•

DELCIDIO DO AMARAL sabe que um dos maiores escândalos envolvendo a BR
DISTRIBUIDORA foi a aquisição ilícita de etano! no período de 1997 a 2001. O principal
operador desse esquema foi JOÃO AUGUSTO HENRIQUES (ex-diretor da BRDISTRIBUIDORA),
e atualmente preso por ordem judicial da 13i Vara Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba.

A ilicitude ocorreu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O "padrinho" de JOÃO
HENRIQUES no esquema do etano! foi MICHEl TEMER, atual vice-presidente da Republica.

A relação entre JOÃO HENRIQUES e MICHEL TEMER é antiga e explica a sucessão de NESTOR
CERVERÓ na Diretoria lnternacoonal da Petrobras. JOÃO AUGUSTO foi o primeiro indicado
para essa diretoria para substituir CERVERÓ, entretanto foi vetado pessoalmente por DILMA
ROUSSEF, substatuido por JORGE ZELADA, indicação do próprio JOÃO AUGUSTO •

•
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Pessoas
Implicadas

it

DILMA ROUSSEF E A REFINARIA DE PASSAOENA .1
·,

I

.

•

~~ ' -~·

••~•c-.;w

,;,.

~ - o,lma Roussef.

DELCIDIO sabe que DILMA ROUSSEF, como então Presldenta do Conselho de
Admmistraçao da PETROSRAS, tinha pleno conhecimento de todo o processo de
aquisição da Refina na de Pasadena e de tudo que esse encerrava .

•

OELCIDIO DO AMARAL c:onhec:e DILMA ROUSSEF há mais de 20 anos, sabe que a
atual Presidenta da Republica é detalhista e central izadora.
Nesse contexto, a alegação de DILMA de que ignorava o expediente habitualmente
utilizado em contratos desse tipo, alegando desconhecimento de cláusula como
"putoption", absolutamente convencional, é, no mínimo, questionável. Da mesma
forma, discutir um "REVAMP" de refinaria que nunca ocorreu, é Inadmissível!
A tram1tação do processo de aquisição de Pasadena durou um dia entre a reunião da
Diretoria Executiva e o Conselho de Administração

DELCiDIO esclarece que a aqu1s1ção de Pasadena foi feita com o conhecimento de
todos. Sem exceção .

•
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Pessoas
implicadas

:e:l'

..

~~~

AQ~~SIÇÃO DAS MÁQUINAS ALSTOM

'
- Rodolpho Tourinho,

..·,..
(i

- Antônio Carlos Magalhães,
• PFL.

•

OELCIDIO DO AMARAL esclarece que, diferentemente do que fo1 ventilado, a
aquisição de máquinas Alstom. (entre elas, a famosa t~Jrbina GT24), que
apresentaram problemas em vários países do mundo, não ocorreu durante a sua
gestão de diretor da PETROBRAS. DELCIDIO apenas partic1pou da inauguração das
máquinas, vez que os ílíc1tos foram cometidos na gestão antenor (vincu lada ao
Governo de Fernando Hennque Cardoso).
DELCIDIO DO AMARAL sabe que o contrato da Termo Bahia (OAS/Aistom) fo1
assinado, às pressas, na véspera de sua posse na PETROBRAS, por razões envolvendo
interesses específicos de polfticos baianos, que tinha como seu principal
representante o então Min1stro de Minas e Energia, RODOLPHO TOURINHO, um dos
aliados mais Importantes do ex-senador ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES.
Corroborando o afirmado por OELCIDIO DO AMARAL, a própria negociação :le
emprêstimo no BID - Banco lnterameric:ano de Desenvolvimento para a obra, foi
feita pelo próprio M1ntstro TOURINHO.

•

DELCIDIO tem conhec1mento de que essa operação rendeu algo próx1mo de USS 10
milhões ao antigo PFL Ba1ano.
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MANIPULAÇÃO DOS "SPREADS" NA PETROBRAS
Pessoas
implicadas

lt

- Phillipe Reichstul,
- Empresa Brenco.

..
DELCIOIO DO AMARAL sabe de ilicitudes envolvendo as operações de
exploração e produção de petróleo e gás na PETROBRAS.

•

. s:.

"Project Finonce" para

DELCIDIO esclarece que é comum no mercado, a manipulação dos "spreods'' nessas
operações de financiamentos, em que parte dos recursos são desviaélos para a formação de
Fundos de Investimentos no exterior.

Posteriormente, esses fundos reaplícam os rec,ursos desvia dos em projetos no Brasil.
DELCIDIO DO AMARAL conh~ce casos de ex-diretores da PETROBRAS que aplicaram ta1s
fundos em plantas de etanol, como PHILllf>E REICHSTUL, ex.-presidente da PETROBRAS, que
usou desse expediente através da empresa BRENCO.

•

'~··

~
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INTERESSES CHINESES E PROPINAS
.1·

~..i . ·~:'l~'*- ··,.:1J.r.: ......

_., .

- Charles Tang,
- Erenlce Guerra,

. -~~t:'
.-~-d~·
•

·-)

•

,

.t,

:~\:..;

-Antonio Paloccl,

'·. -Silas Rondeau,

w~ ~:~~·r-·

-

Sinopec.

DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento que em grande parte das operações
envolvenuo interesses chineses no Brasil, o grande pro'tagonlsta é o presidente da
Câmara de Comércio Brasil/China, CHARLES TANG.
DELCIDIO sabe que CHARtES TANG tem participado, sistematicamente, de vários
projet os de infraestrutura importantes no pafs e sempre teve relações muito
próximas com JOSÉ DIRCEU, ERENICE GUERRA, ANTONIO PALOCCI e SI LAS RONDEAU.
Entre as operações envolvend,_o TANG, DIRCEU e o tríu nvirato, pode-se destacar a
usina termelétrica a carvão de Candiota no Rio Grande do Sul, construção de
estaleiros, os contratos
a SINOPEC, entre eles a construção da fábrica de
fertilizantes Três Lag'?as entre oufros.

com

•
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1. HISTÓRICO PR~VIO

•

O mais popular presidente braslleiro da história, vindo de Pernambuco com a família, se cria
em São Paulo, transformando-se no maior lídl?r sindical do pais e depois fundador do Partido
dos Trabal hadores. Foi deputado federal, tentando por quatro vezes consecutivas a
Presldênclo do Rcp ublica.

Finalmente, na quarta tentativa, elegeu-se Presidente em 2002, puxando uma verdadeira
"onda" pró PT no país. OELCIDIO DO AMAN.\lreconhece que a"''onda" foi providencial para a
sua primeira eleição como senador da República. .

LULA assumiu a Presidência num ~omento econômico dificil, o Pais vivia um cllma de
insegurança generalizada, porém, LULA, com sua habilidade rara, manteve os pilares da
econom ia ao indicar ANTÔNIO PALOCCI para o Ministério da Fazenda, que manteve boa
parte da equipe econômica do go.verno anterior.

•

Na politlcá, LULA enfrentou em 2005 e 2006 uma crise sem precedentes com o advento da
CPMI qos Correios (Mensalão), que DELCIDIO DO AMARAL teve a honra de presidir.

A partir desse momento crucial, a articulação política do governo muda completamente com
a entrada do PMDB como "parceiro preferencial". Isso explica a "parceria" entre os dois
partidos nos i Ifeitos posteriores.

LULA se salva de um "impeachment" com a exclusão do seu nome e do seu filho FÁBIO LUÍS
LULA DA SILVA na madrugada do dfa 05/04/2006 do Re latório Final da CPMI dos Correios,
que foi aprovado em votação polêmica e duvidosa naquele mesmo dfa.

Com seu jeito envolvente e simples de fazer política, aberto a todo tipo de conversas com
sua base parlamentar, lULA consolida seus apoios, aprofunda, principalmente, investimentos
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no social e acaba se reelegendo em 2006 com o apoio da base de sustentação construída no
Congresso pôs-Mensalão, prmcipalmente em razão da part:ena com o PMDB.

DELCIDIO, que conviveu com LULA durante a crise e postenormente apenas no final do seu
segundo mandato e nos dois mandatos da presidente Dilma (em função do exílio polítrco
forçado de DELCIDIO DO AMARAL logo após o Mensalão), pôde observar algumas
características muito próprias da personalidade do ex-Presidente.

Ao longo da crise política, LULA abandonou todos aqueles que o ajudaram na construção do
projeto que o levou à Presidência da República (JOSÉ DIRCEU, GUSHIKEN, JOSÉ GENOfNO,
DElÚBIO SOARES, SILVIO JOSÉ PEREIRA, etc...).

•

Durante a cnse do Mensalão, LULA nunca sabia de nada, evitava assumir qualquPr
responsabilídade sobre a crise buscando sempre justificativas, ou na oposição ou,
eventualmente, nos "compan heiros" mais fragilizados.

2. NOMEACÃO DAS DIRETORIAS DA PETROBRÁS

Ao contrárro do que LULA sempre diz, DELCIOIO afirma que o ex-Presidente teve participação
em todas as decisões relativas às Diretorias das jlrandes empresas estatats, especralmente a
PETROBRAS (a Indicação do NESTOR CERVERÓ para a área internacional foi discutida com
LULA e a bancada do PT/MS (ZECA DO PT e OELCIDIO 00 AMARAL) no Palâcio do Planalto no
tnicio de 2003 .

•

lUlA conhecia os proJetos estratégicos do pais tendo ~followup" permanente dos seus
andamentos e das principais empresas contratadas. LULA sempre dialogou com todos os
setores empresartaos, tendo, com alguns deles bastante tntrmrdade, especialmente os donos
das pnncrpa>s empresas de engenharia do Brastl. Ao mesmo tempo, LULA foo sempre multo
próximo aos principais tesoureiros do PT e de alguns partidos aliados.

No governo de LULA os empresãrios tiveram um momento favorável para os seus negócios,
"nunca antes visto na História desse Pais", especialmente, como no segundo mandato do
governo LULA.

LULA, com o advento da Operação lava-Jato, continuou a adotar o mesmo comportamento
evasivo visto durante a crise do Mensalão.

Março de 2016
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NOMEAÇÃO DE NESTOR CERVERÓ PARA A

'

'

..

DIRETORIA INTERNACIONAL DA PETROBRAS

'

Pessoas
implicadas

·:-'~:.:.

- Luiz Inácio lula da Silva,
,~~-

- Zeca do PT,
- Nestor Cerveró,

,~,

•

- PMDB.

DELCIDIO DO AMARAL part1cipou da reumão com LULA e ZECA do PT, em que foi
sacramentada a nomeação de NESTOR CERVERÓ para Diretoria lnternacíonal da
PETROBRAS.
Antes da nomeação para a Diretoria, NESTOR CERVERÓ era gerente da área de
energ1a j unto à presidência da PETROBRAS. Ao ser criada a Diretoria de Gás e
Energia, a gerência que NESTOR ocupava foi deslocada para a nova Diretoria, foi
quando DELCIDIO conheceu CERVERÓ.
Com o enfraquecimento político de DELCIDIO DO AMARAL, por conta de ter
presidido a CPMI dos Correios em 2005, cujas mvestigações atingiram severamente o
PT, NESTOR CERVERÓ passou a ser apadrinhado pelo PMDS, como uma "espécie" de
contraprestação pelo apoio pol1tico dado pelo PMDB na campanha eleitoral de LULA
em 2006.

•

DELCIDIO DO AMARAL tem conheCimento de que NESTOR CERVERÓ, a partir do
apadnnhamento pelo PMDB, passou a arrecadar grandes quantias para os
representantes do referido partido.
Em 2008, o atual VICe-Presidente MICHEL TEMER, teve grande Influência na
substituição de NESTOR CERVERÓ por JORGE ZELADA, sendo que na mesma
oportunidade, CERVERÓ passou a ser Diretor Financeiro da BR DISTRIBUIDORA,
situação narrada em anexos anteriores.
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•

REFINARIA OE OKINAWA

Pessoas
implicadas

•

~ - Diretores da Petrobr4s

OELCIOIO DO AMARAL sabe que a aqu1sição, em abril de 2008 da Refmana de
Okmawa no Japão seguiu o mesmo "modelo" do adotado para a refinaria de
Pasadena, gerando propinas para funcionários do alto escalão da PETROBRAS. O
valor total da compra fo1 de U$ 70 milhões.
A Re finaria foi adquirida na gestão de JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI e dos então diretores
de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA e de Internacional NESTOR CERVERÓ.
O "negócio" foi tão desvantajoso que no ano passado a PETROBRAS encerrou as
atív1dades da Refinaria em solo Japonês, alegando altos prejuízos na manutenção da
Refinaria que não era rentável para a estatal.
DELCIDIO sabe que a compra da refinaria foi uma ação Ilícita uentre amigos•
executada pelos executivos da PETROBRAS da época.
Não houve envolvimento de agentes políticos nessa transação. QUE ficou sabendo
dessas Informações através de Manoel Guimarães, que era um executivo da
Odebretch que cuidava das refinarias da empresa no exterior.

•

~
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-Jose Dirceu,
- Antonio Palocci.

•

Vários personagens que protagonizaram o escândalo do Mensalão também marcam
presença na Operação Lava-Jato, direta ou indiretamente. Exempl os; MARCOS
VALERIO, DELÚBIO SOARES, JOSÉ DIRCEU, ANTONIO PALOCCI e vários parlamentares
da base governista e da oposição.
Ressalta -se que foram qu1tadas d1v1das negoc1adas com o empresano MARCOS
VALERIO, em troca do seu silêncio, através de empresas investigadas pela Operação
Lava-Jato.

•
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HUMBERTO COSTA

Que o depoente sabe que o Senador agiu com desenvoltura na Refinaria de SUAPE (PE). Que

•

fot parcetro, entre outras empresas, da White Martms, que sempre contrlbutu deCistvamente
para suas c01mpanhas. Tem como operador o empresário pernambucano MÁRIO BELTRÃO
Que sua proximidade com PAULO ROBERTO COSTA era conhecida

GlEISI HOFFMANN

QUE é de notório conhecimento sua relaç.ilo com a empresa CONSIST. sendo que a CONSIST
acomoanha o casal PAULO BERNARDO e GLEISI HOFFMANN desde a época em que foram
secretários do então governador do MS. ZECA DO PT. QUE a CONSIST, sempre atuou como
braço financeiro dos mesmos, e como mantenedora das despesas do mandato da Senadora
GLEiSI, nos últtmos anos. Que existem provas incontestáveis sobre tsso. Ainda, que acredita
que se deve dar atenção especial para o periodo em que GLEISI foi diretora financeira de
ltaipu, quando vários "claims" de obras passaram pelas suas mãos. O mesmo vale para as

•

concessões do Porto de Santos quando a mesma, como chefe da Casa Civil teve atuação
decisiva na definição das áreas leiloadas. Ressalte·se que o operador de GLEI51 sempre fot o
seu marido PAULO BéRNARDO, sendo que na visão do depoente, é um cos melhores
captadore~ de recursos do PT.

Ainda, cabe destacar que GLEISI tinha estreito relacionamento com outros petistas. como
JOSE GUIMARÃES, CARLOS GABAS entre outros.
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ATUAÇÃO ANDRÉ ESTEVES E MEDIDAS PROVISÓRIAS (668 ou 681)
Pess oas
'mplicadas

~

t

André Estcves
· • Eduardo Cunha

(:; fato conJ1ecido a relação de André Esteves com o Deputado Eduardo Cunha e
com o Senador Romero lucá. O presidente da Câmara funcionava como menino
de recados de André Esteves, principalmente quando o assunto se relacio nava a
interesses do BANCO BTG, especialmente no que range a emendas às MPs que
tramitam no Congresso.

•

Ainda, que recentemente a Câmara dos Deputados apresentou emenda. à uma
MP (668 ou 681) possibilitando a uti lização de ativos em mstituições em
liquidação de dividas. Mats uma tentativa, entre out•-as, de incursões do André
junto ao Deputado EDUARDO CUNHA com o pro pósito de incluir mecamsmos
para que bancos fa lidos uti liz<Jssem os Fundos de Compensação de Variações
Salariais (FCVS) para quitarem dívidas com a União (veriRcar vetos ele MP's da
DII,MA).
Que o Depoente lembra que na época, ele mesmo teria marcado a agenda de
ANDRE ESTEVE$ com o Ministro LEVY. para tratar de tal tema.
Ressalte-se a inda, que o BTG é um dos maiores mantenedo res do lnst1tuto LULA,
sendo que um dos instrumentos utilizados para repasse tle valores seria o velho
esquema de pagamento de "palestras". Que ANDRE ESTEVES tem como seu
"gendarme" junto ao instituto I.ULA e ao próp rio ex-presidente LULA . o ex·
Mimstro ANTONIO PALOCCL

•

O BTG teve papel preponderante em várias campanhas eleitorais, sendo que a
maior preocupação do ex-presidente LULA e ANDRE ESTEVES é com relação à
PETRO AFRICA. uma operação polêmica que levou a aquisição de 50% dos
campos de petróleo, principalmente na Nigéria, pelo BTG. O valor da aqu isição foi
muito aquém do que a própria PETROBRAS já havia investido e o potencial dos
poços (US$ 1,5 bilhões).
Ainda. ANDRÉ ESTEVE$ tem relações multo p1·óximas aos fundos de pensão das
estatais.
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OOEBRETCY
DAS
ANDRADE GUTIERREZ

OOEBRETCH, ANDRADE GUTIERREZ e OAS são algumas dos prmcipa1s doadores de campanha
eleitorais. Atuam em setores de l nfraestrutJra vitaiS para o país, além de participarem
ativamente dos programas de concessão de rodovias, ferrovias, aeroportos, energia, etc.

•

Que eles atuam ecumenicamente quando o a assunto é a ele1ção. OOEBRETCH e OAS são
mais peustas, o que? nunca as impediu de, evidentemente, apoiar candidaturas de outros
partidos. A ANDRADE GUTIERREZ é mais "tucana", o que não a impede de apoiar outros
partidos. Não é por mera coincidência, que estão juntas, entre outros projetos, na UHE Belo
Monte (ver anexo especifico).

Especifica-se ainda, que tais empresas, utilizaram-se para alavanca r seus negócios do BNOES,
não só no Brasil mas também no exterior. Que esta lista sigilosa da CAE com financ,amentos
do BNDES para obras no exterior.

Um mstrumento bastante utiliZado pelo Pres1deme do BNDES, LUCIANO COUTINHO, ê , de

•

uma forma muito sútil, sinalizar com a aprovação de seus fmanclamentos, obrigando-os a
viabilizar doações para campanhas eleitorais.

Ainda, que não hã sombra de dúvidas, que ao lado da JBS, foram os maiores doadores do
país. O depoente acha, que caso algum dos executivos donos dessas empresas venham a
colaborar nas investigações, cai a Republica.
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,. BANCADA 00 PMOB NO SEN ADO
P:...
~. . ·
_.
..
:·.
EUNICIO OLIVEIRA
JORGE LUZ
EDSON LOBÃO
JADER BARBALHO
~

•

...l·

ROMEROJUCÁ

-í MILTON LYRA
SI LAS RONOEAU

Tem um arco de influênc1a amplo, em varies setores do governo. A bancada do PMDS po
Senado é protagonista, especialmente, no Ministério de Minas e Energia. Tem
representantes Na ELETROSUL, ELETRONORTE e até, mais recentemente, nas diretorias de
Abastecimento e Internacional da Petrobras, além da EtETRONUCLEAR.

Entre os senadores, destacam-se Renan Calhe1ros, Edson Lobão, Jader Sarbalho, Romero
Jucà e Valdir Raupp.

•

Passaram pelas m3os desse ''time" as UHEs Jlrau & Santo Antonio e Belo Monte (ver anexo
UHE Belo Monte) entre outras obras, além da Usina Nuclear de Angra dos Rers.

Na Petrobras, abraçaram a manutençilo de Paulo Roberto Costa na Diretoria de
Abastecimento e Nestor Cerveró na Diretoria lnternac•onal, como consequência do
"escândalo do Mensalão" .

A açao desse grupo se fez presente em subsidiárias da Petrobras como, por eKemplo, a
TRANSPETRO l a remou, absoluto, durante 10 anos, Serg1o Machado, Indicado por Renan
Calheiros. Seguidas vezes o vi, semanalmente despachando com Renan na residencia of•dal
da PresJdeoda do Senado.
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OBS: Especial atenção deverá ser dada à ANS e ANVISA, cujas diretorias foram indicadas pelo
PMDB do Senado. principalmente pelos senadores Eun1c1o Olíve"a, Renan Calheiros e
Romero Jucá. Jogaram "pesado" com o governo para emplacarem os principais d1rigentes
dessas Agências. Com a decadência dos empreiteiros, as empresas de planos de saúde e
laboratórios se tornaram os pnnctpais alvos de propina para os polit1cos e eKecutivos do
governo.

Vale lembrar que empresas do senador EuniCio Olive1ra prestavam e atnda prestam servrços
terceirizados a Petrobras e a vários ministérios, através de contratos milionários, sendo que
alguns com "dispensa de licitação" ou sem concorrência pública.

Alguns dos principais operadores do PMOB são, o paraense Jorge luz (ver anexo de delação
Nestor) e Milton Lyra. Este último um "hemo brasiliens1s'', educado, fino e com grande
•

ativ1dade juntos aos fundos de pensão. Exemplo típico dessa atuação é a POSTALIS. que foi
presidida na sua gestão anterior por Alexej Predtechensky ind1cado por Renan e Lobão.

O "homo brasll·ensis" opera bastante com o deputado Eduardo Cunha e o senador Romero
Jucá, espec1almente na definição de emendas às MPs que tramitam nas duas casas (Câmara
e Senado).
D1spensa comentários o nome de Silas Rondeau, ex-ministro de Minas e Enercia (ver anexo
especifico).

DADOS DE CORROBORAÇÃO
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ADIR ASSAD
• JOSt DI FILIPPI

ASSAD E FILIPPl

•

QUE uma das maiores operações de CAIXA 2 da campanha de OllMA em 2010, foi feita
atraves do empresàrio ADIR ASSAD QUE or~entados pelo tesoureira da campanha d11 DILMA.
JOSÉ FIUPPI (atual secretarlo de saúde da Prefeitura de Silo Paulo). os empresários faz1am
contratos de serviços com as empresas de ASSAD que repassava recursos para campanhas
eleitorais. Que esse expedieme foi largamente utilizado. Que o encerramento prematuro e
sem relatório fmal da CPI dos Bingos deveu-se, exclusivamente a esse fato. Que quando o
Governo percebeu que as várias quebras de sig1lo levanam à campanha DllMA 2010.
determinaram o encerramento Imediato dos trabalhos. Que cabe lembrar que o objet1vo
dessa CPI era a desestabilização do governador MARCONI PERILLO, em função do "b1cheiro~
CARLINHOS CACHOEIRA. QUE a CPI dos Bingos foi fortemente e irresponsavelmente
incentivada pelo ex-pres1dente lULA a despeito de todos os alertas que fi< a ele próprio.
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ

I

As 17h26min do 11 de fevereiro de 2016, na sede do Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar- Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (Df), CEP 70800-400,
presentes o Procurador da República Andrey Borges de
Mendonça, o Procurador Regional da República Eduardo Botão
Pelella e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes,
integrantes do Grupo de Trabalho rnstJtuido pela ProcuradorGeral da República através da Portaria PGR/MPU no 3, de
19/01/2015, bem como o Delegado da Policia Federal Thiago
Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as cautelas
de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos
advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865,
Maria Frandsca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507,
Figueiredo Bastos, a oitiva do colaborador DEL CÍDlO DO
AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural de
CorumbáiMS filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão Senador da República,
RG no 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores, ao direito ao silêncio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do §14° do art. 4° da Lei no 12.850/2013; QUE o declarante e seu
defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro
audiovisual do preseme ato de colaboração em mídia digital,
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),
nos termos do §13° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais
serão, ao final do ato, custodiados pelos represenrames do
Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a
serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal.
Jn~ado
relação aos fatos tratados no A nexo 1 - Nomeação
o
·
o Marcelo Navarro Dantas para a soltura dos
1

•
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da Lava Jato, afirmou o seguinte: QUE o
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passou a ser líder do governo por volta de maio ou
de 2015,
escolhido pela Presidente da República; QUE afa'~m lider de
governo "ecumênico", pois conversava com tocJis as pessoas, dos
mais diversos partidos, e essa foi, ioclusive,Ai razão da escolha
do depoenre para líder do governo; QUE/já conhecia DILMA
ROUSSEFF porque ela, assim como o d~ente, vinha da área de
energia; QUE o depoente tinha u;p/"dia a dia" de muitas
conversas em sua função de líder de governo; QUE tinha acesso
direto não apenas à Presidente da República, mas também a
Ministros, Dirigentes de Estatais, etc; QUE o governo e a classe
política se preocupavam muito com a Operação Lava Jato, em
especial em razão da instabilidade política causada por ela; QUE
por isto o depoente acompanhava a Operação de perto; QUE
acompanhava diariamence, embora de maneira discreta, o dia a
dJa da operação, avaliando o cenário do ponto de vista político;
QUE o governo tinha preocupação porque o processo da Lava
Jato estava se alongando muito e havia interesse do governo em
dar celeridade em equadonar uma série de pendências, inclusive
em relação a habeas corpus impetrados; QUE o principal objetivo
do Planalto era a solrura destas pessoas presas, em razão da
importância deJas no cenário político e empresarial; QUE em
determinado momento, a Presidente D!LMA ROUSSEF foi para
a Europa e aproveitou para fazer uma escala em Ponugal para
conversar com Ministros do STF que lá se encontravam, em
especial o ministro RICARDO LEWANDOWSKJ e tambêm o
Ministro TEORI ZAWASCKI; QUE as informações que o
depoente teve sobre tal viagem foram todas repassadas ao
depoente pelo Ministro da Justiça JOSÉ EDUARDO
CARDOZO, que também participou desta viagem; QUE foi diro
ao depoente que o Ministro LEWANDOWSKl teve uma postura
bastame equidistante na questão; QUE um dos temas da conversa
era a Operação lava Jato, embora tenham dito "oficialmente"
que o assunto era o reajuste do salário dos funcionários do
Judiciário federal; QUE isto não era verdade, pois quem tratava
do tema do reajuste salarial destes funcionários era o depoente;
QUE não havia sentido em ir para Porrugal para falar deste
assunto de reajuste salarial; QUE soube que foi uma conversa

"deserta" e "á<ida", sem nenhum
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urna primeira investida frustrada, portanto; QUE co/o retomo
da Presidente _e do Ministro da Justiça ao BrasiJ/o depoente
ouviu de JOSE EDUARDO CARDOZO que a lstratégia seria
buscar a nomeação para a vaga de TRJsotfo. relator da
Operação Lava Jato, de um novo Ministro dÓ STJ para aux.iliar
/
no tema; QUE TRJSOITO era um Desembargador convocado
para o STJ; QUE a preocupação era em relação à tramitação dos
processos da Lava Jato, as dificuldades nos habeas corpus e o
tempo que isto estava levando; QUE JOSÉ EDUARDO
CARDOZO estava preocupado e entendeu que uma das
alternativas seria focar no STJ e nomear um Ministro do STJ para
auxiliar na solução da questão; QUE como havia vagas a serem
preenchidas no STJ, se pensou inicialmente em nomear o
Presidenre do TJ/SC, NELSON SCHAEFER, para uma destas
vagas; QUE em truca, TRJSOTIO deveria votar pela "liberação
do pessoal preso" e ser mais "flexível" no caso da Lava Jam;
QUE a ideia era ver se TRISOTTO "aliviava na mão" e, em
troca, Santa Catarina "ganharia" um novo Ministro do STJ; QUE
o que se buscava era algo de maior amplitude no âmbito da Lava
Jato, embora se buscasse, de maneira imediata e emergencial, era
liberar as pessoas que estavam presas; QUE não era apenas um
"abafa" imediaw, mas algo de "maior amplitude e profundidade''
que pudesse "mitigar os efeitos da operação Lava Jato'' e não
apenas liberar esta ou aquela pessoa; QUE não era apenas liberar
as pessoas presas, mas algo mais estudado e embasado; QUE o
Desembargador NELSON SCHAEFER é uma pessoa muito séria
e o depoente acredila que ele não tenha nenhuma participação ou
conhecimento desta articulação; QUE EDUARDO CARDOZO
disse ao depoente que iria conversar com o Governador de Sama
Catarina, COLOMBO, pois CARDOZO achava que COLOMBO
iria convencer TRISOITO a participar da "estratégia"; QUE
CARDOZO disse claramente ao depoente que esta era a
"estratégia", no gabinete dele; QUE em julho de 2015 JOSÉ
EDUARDO CARDOZO foi a Santa Catarina e conversou com o
Governador COLOMBO; QUE esta conversa se deu por ocasião
de um seminário em Florianópolis, para um evento no qual
OZO participaria, sendo que ele aproveitou
6'rtunidade para falar com COLOMBO; QUE, porém, "as
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coisas não andaram·· e a estratégia se mostrou ab
ment
equivocada e desastrada; QUE a operação se mostro i:iesastrada
pm·que o Governador COLOMBO não se dava bem/com o grupo
de TRISOTTO; QUE, ademais, TRISOTTO é up/a pessoa muito
séria e correta: QUE, assim, esta segunda ir,rv{stida do Planalto
não deu certo; QUE houve então, uma terceira investida contra a
Lava Jato; QUE na época havia uma outra lista tríplice para urna
vaga ao STJ, na qual apareceu o nome de MARCELO
NAVARRO, muito ligado ao Ministro FRANCISCO FALCÃO,
do STJ; QUE a ideia era que este novo Ministro tivesse
"compromisso" com a celeridade e que soltasse pessoas
importantes da operação Lava Jato que estavam presas em
Curitiba; QUE FALCÃO é de Pernambuco, onde NAVARRO era
Desembargador e o depoente sabe que ambos eram muito
próximos e tinham intimidade; QUE a intenção era colocar
NAVARRO no lugar do TRISOTTO, emão relator dos casos da
Operação Lava Jato; QUE foi dito ao depoente que o Ministro
FALCÃO era o grande "padrinho" e ''tucor" de NAVARRO;
QUE tanto DlLMA quanto JOSÉ EDUARDO CARDOZO
falavam que NAVARRO era apadrinhado pelo FALCÃO; QUE a
intenção de nomear NAVARRO foi dita ao depoente por várias
pessoas e, inclusive, foi dito ao depoente que a questão da
nomeação de NAVARRO esrava bem adiantada; QUE em um
sábado, acredita que oo dia 18 de julho de 2015, a presidente
DILMA chamou o depoente por volta das 17horas, no Palácio da
Alvorada; QUE esta reunião consta da agenda oficial do
depoente; QUE esta conversa foi no jardim de rrás do Paládo,
em um dia bonito de sol, e esravam apenas o depoente e a
Presidente; QUE, entre vários assuntos, entrou a conversa de
MARCELO NAVARRO e a sua nomeação ao STJ; QUE o
depoente sentiu que DILMA estava em dúvida se NAVARRO
tinha consciência do "compromisso" que estava prestes a
assumir; QUE nesta oportunidade, o depoente disse à Presidente
DILMA que, se ela estava insegura, o depoente poderia conversar
com MARCELO NAVARRO; QUE DILMA deu o "sinal verde"
ao depoente e disse que seria necessário conversar com
NAVARRO para saber se ele estava dente do "compromisso"
ele estava prestes a assumir; QUE DILMA não disse
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expressamente neste momento qual era o
mas
das conversas anteriores com DJLMA e JÓSÉ EDUARDO
CARDOZO ficou bastante claro que o objedvo imediato era de
liberação das pessoas mais importantes _pfesas, mas também de
uma preocupação mais ampla, sopre as consequências da
Operação; QUE o depoente esclarece que, em termos políticos,
uma vez discutida alguma questão de maneira detalhada, quando
se falava em "compromisso" já estava se fazendo referência a
conversas pretéritas, sendo desnecessário retomar maiores
detalhes; QUE DILMA, até mesmo pelo seu perfil, acompanhava
as questões políticas de maneira bastante próxima e tinha clara
ciência do que significava este "compromisso"; QUE DILMA
conhecia não apenas diretores da PETROBRAS presos, mas
também empresários presos; QUE tanto assim que DILMA se
referia a tais pessoas pelo nome; QUE, então, DlLMA disse ao
depoente para fa lar com NAVARRO; QUE a preocupação de
DILMA era que MARCELO NAVARRO dissesse uma coisa e,
depois, já como Ministro, fizesse ourra, não cumprindo o
"compromtsso" e, assim, frustrando as "expectativas"; QUE o
compromisso era "resolver" estes casos pendentes e os casos
mais esrratégicos, pela relatoria que NAVARRO iria assumir no
lugar de TRISOTIO; QUE a ideia era libertar as pessoas mais
importantes; QUE istO ficou claro ao depoente em razão do
contexto; QUE o depoente, então, saiu com a missão de falar
com NAVARRO para "olhar nos olhos dele" e verificar se ele iria
realmente assumir o "compromisso"; QUE neste mesmo dia o
depoeme voltou para Campo Grande; QUE se recorda claramente
deste dia pois o depoente encontrou RUlTER CUNHA DE
OLIVEIRA, que estava com a família dele no mesmo voa; QUE
RUITER é ex-Prefeito de Corumbá; QUE o depoente voltou para
Brasília na segunda feira seguinte, de madrugada ou de noite, e
neste mesmo dia marcou para falar com MARCELO NAVARRO
na quinta feira daquela mesma semana; QUE o depoente pediu
para GENJLSE, sua secretária, para entrar em contato com ele;
QUE tem quase certeza que o depoente foi quem falou
diretamente com MARCELO NAVARRO; QUE o depoente já
conhecia MARCELO NAVARRO através de seu primo RAUL

•

•
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de apoio de NAVARRO para a vaga do STJ, o qu~ algo bastante
comum; QUE RAUL é advogado no Ceará e possui atuação
perante o TRF da sa Região, onde/ NAVARRO era
Desembargador; QUE isto ocoJTeu, no entarfto, antes da execução
deste plano do Planalto; QUE MARCEJ!O NAVARRO dlsse ao
depoente que tinha uma sessão naquel/semana, mas que viria em
Brasília para conversar com o depoe~te; QUE realmente ele veio,
no dla 22 de julho de 2015; QUÉ esta reunião consta da agenda
do depoente; QUE esta conversa foi às 18h10min, no Palácio do
Planalto; QUE acredita que MARCELO NAVARRO estava se
dirigindo ao Palácio de Planalto para fazer as articulações
necessárias para sua nomeação e por isto o depoente aproveitou
para se encontrar com ele naquele local; QUE o depoente acabou
encontrando com MARCELO NAVARRO no térreo do Palácio
do Planalro, em uma saleta, na larert~l; QUE nesta reuruão só
estavam presentes o depoente e MARCELO NAVARRO; QUE o
depoente ficou de costas para a entrada do Palácio do Planalto e
MARCELO NAVARRO ficou defronte para a porta; QUE o
depoente foi direto ao ponto e perguntou a NAVARRO se ele
sabia o motivo da conversa e NAVARRO disse que já imaginava;
QUE então o depoente disse a NAVARRO sem muito rodeio,
algo do tipo: "O Senhor sabe o compromisso que cem, em sendo
Ministro do STJ, na re/aroria ..."; QUE o depoente oão citou
nome de pessoas, mas tem certeza absoluta de que ficou bastante
claro que estava se referindo à Operação Lava Jato; QUE na
época, dentre outros, havia o caso de MARCELO ODEBRECHT
e de OTÁVIO AZEVEDO, que estavam para ser julgados pelo
STJ; QUE embora não tenha mencionado o nome de tais pessoas,
o depoente tem certeza de que MARCELO NAVARRO sabia que
o depoente estava se referindo a tats pessoas e a outras, que
estavam para ser julgadas no STJ em relação à Operação Lava
Jato; QUE MARCELO NAVARRO dlsse: "Eu tenllo ciência

disso, não cenho medo dos desafios e eu não tenho medo da
imprensa"; QUE na ocasião MARCELO NAVARRO .inclusive
citou uma matéria, que o depoente acredita seja do jornal Folha
de S. Paulo, a respeito de alguma decisão polêmica dele; QUE o
depoente tem absoluta certeza que MARCELO NAVARRO
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esvaziar a Operação Lava Jato, até mesmo pela
osta que ele
deu; QUE NAVARRO já estava, inclusive "pau do , e sabia do
"compromisso" que existia e o depoente rem' certeza que foi
FRANCISCO FALCÃO quem passou este ·~mpromisso" a ele;
QUE FALCÃO era quem "afiançava" ,9/n;~e de MARCELO
NAYA RRO; QUE ao longo das tratativas, inclusive,
FRANCISCO FALCÃO disse a JOSÉ EDUARDO CARDOZO
que, com essa indicação, poderia garantir a maioria na turma, ou
seja, se conseguissem um relator, FALCÃO poderia controlar o
posicionamento da turma; QUE o depoente tinha contato com
NAVARRO, mas o contato de EDUARDO CARDOZO neste
tema era com FALCÃO; QUE o depoeme não conversou com
SlGMARINGA SEIXAS, mas acredita que ele estava articulando
em prol da indicação, pois ele se envolvia com todas as
indicações para o Judidário; QUE DTLMA chamava
SIGMARlNGA SEIXAS de "Old Man "; QUE depois da reunião
do depoente com NAVARRO, em despacho ordinário com
DILMA ROUSSEFF, esta perguntou se "ceria problema" com
MARCELO NAVARRO e o depoente respondeu que não, pois
teve uma conversa "olho no olho'' com ele; QUE da mesma
forma, o depoente se encontrou com o Ministro da Justiça e
falou: "Passei o recado"; QUE JOSÉ EDUARDO CARDOZO
respondeu: "Eu sei que a conversa foi boa, porque o FALCÃO
me falou"; QUE em seguida o depoente trabalhou duramente no
Senado para pautar a sabatina de MARCELO NAVARRO e ele
foi sabatinado muito rapidamente, em curto tempo; QUE no
mesmo dia em que foi sabatinado, NAVARRO foi aprovado na
CCJ e acredita que ele tenha sido aprovado no mesmo dia; QUE
a aprovação dele foi bastante rápida, pois já ex.istia este acordo
político; QUE a atuação do depoente foi política, como
"soldado", mas podem ter ocorrido outros fatos concomitantes e
paralelos por trás; QUE não duvida que tenha ocorrido vantagens
financeiras nestas tratativas, embora não tenha presenciado nada
neste sentido; QUE neste tema a conversa do depoente foi com a
Presidente DILMA ROUSSEFF e com JOSÉ EDUARDO
CARDOZO, além de MARCELO NAVARRO; QUE não
conversou com ninguém mais ou com nenhum outro Senador
·obre este tema, mas vários políticos sabiam que NAVARRO
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seria um "aliado", em especial a bancada do Nordes/,e ist
explica também porque tudo correu também tão/rápido no
Senado; QUE o assessor do depoente DIOGO)RODRIGUES
tinha plena consciência da movimentação d9/Planalto para a
nomeação de MARCELO NAVARRO para o STJ e, inclusive, da
finalidade de "esvaziar'' a Operação Lava Jato; QUE DJOGO
sabia de tudo o que o depoente fazia, pois era o "braço direito"
do depoente; QUE o depoente não u-abalha de maneira
centralizadora, mas "delegando", e por isto DIOGO sabia de
tudo; QUE posteriormente, MARCELO NAVARRO, como
relator, cumpriu o "compromisso" e deu um voto favorável à
liberação de réus da Operação Lava Jato, enquanto o restante da
turma votou contrariamente, sendo a votação de 4 a 1; QUE não
sabe ao certo o caso, mas sabe que era alguém de interesse do
governo; QUE, portanto, a iniciativa não surtiu os efeitos
pretendidos; QUE os diversos enconcros mencionados acima
constam da agenda oficial do depoente; QUE questionado ao
depoente o motivo do interesse do Planalto em "esvaziar" - ou
seja, minimizar os efeiros - da operação Lava Jato, o depoente
respondeu que existiam figuras na operação da Lava Jaw de
importância para o governo, o que trazia uma série de receios, de
caráter político, econômico para as empresas, de proteção aos
doadores de campanha, sobre os partidos políticos, de revelação
de informações, dentre outros interesses; QUE a Lava Jato é um
fator de instabilidade política e, em razão de sua amplitude,
acabou trazendo muitas preocupações; QUE o interesse do
Planalto era minimizar os efeitos da Operação Lava Jato, para
que as consequênc1as não fossem piores do que já estavam; QUE
a operação Lava Jato sempre trouxe muita desestabilização
política dentro do Congresso Nacional e isto sempre preocupou o
Planalto, inclusive a Presidente DILMA; QUE esse caso de
MARCELO NAVARRO, especificamente, era um assunto que
conversava muito com a Presidente DILMA ROUSSEF e com o
Ministro da Justiça JOSÉ EDUARDO CARDOZO; QUE
questionado ao depoente se soube de alguma iniciativa de JOSÉ
EDUARDO CARDOZO para influenciar a conduta da Polícia da
Federal, já que é subordinada ao Ministério da Justiça, o
depoente respondeu que não; QUE o depoente poderá,
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posterionnente, apurar outras circunstâncias assim ~ e for solto;
Nada mais havendo a ser consignado, determinoú'-se que fosse
lido e achado
encerrado o presente termo às 18h48
conforme, vai por todos assinado.
/

q,;

•

AOVOGAUOS

Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507,
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

•
~~Cabral Fernandes
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Às 19h12min do 11 de fevereiro de 2016, na s{c;'e do Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Jusg.(a Militar - Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (0F), CEP 70800-400,
presentes o Procurador da República Andrey Borges de
Mendonça e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral
Fernandes, integrames do Grupo de Trabalho instituído pela
Procurador-Geral da República au·avés da Portaria PGRJMPU no
3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Polida Federal
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigi1o e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença
dos advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865 e
Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do
colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, natural de Corumbá!MS, fi1ho de Miguel Gomez e
RoseJy do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão
Senador da República, RG n° 46900 L3, CPF no Oll 27982842, o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei no 12.850/2013;
~
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de
.
colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias
C.:o termo assinadas em papel), nos tem1os do §13° do art. 4° da
Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, cusrodiados
pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que
ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo
das informações, a serem ulteriormente apresenrados ao Supremo
Tribunal FederaL Indagado em relação aos fatos tratados no ~
Anexos 22 e 3 "NOMEAÇÃO DE NESTOR CERVERÓ
PARA
A
DIRETORIA
INTERNACIONAL
DA
PETROBRAS" e "INGERÊNCIA DA PRESIDENTA
J.?_ILMA ROUSSEF PARA A NOMEAÇÃO DE NESTOR

vQ;;~\./Sdllefter Fonte&
~~
Gab, Mll1f!WO '!VOII Za~IQJ

-ef
~

r

~

\ ' -'\

5187

5188

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

CD
.,..--

.

~~

.

, ;;;: ~~r:,
~'f

t2L.

~3~ -.j\';()
PGR

Termo de Colabora ão u. 02 de DELCfD

'ifoJA
Már

I

/Sd11etl
Mz

Gllti/Mltllwo

•

•

_Y)

A .
f

filmes

l8vasâl

CERVERÓ PARA A DIRETORIA FINANCEI~ DA BR
DISTRIBUIDORA", afirmou o seguinte: Q0E NESTOR
CERVERÓ trabalhou com o depoente na PEIÍROBRAS em
1999; QUE quando foi criada a Dire(Qria de ~á~ e Energia - que
era ligada à Presidência da PEffiOBRAS nati~poca- buscava-se
"monetizar" o consumo do gás natural "' Bolívia; QUE isto
significa garantir que o gás seria consumido de qualquer maneira,
dando-se destino ao gás e o rraosfom1aado em dinheiro; QUE em
/
razão do Gaseoduto Brasil-Bolívia e em função do racionamento
de energia do país, na época, se criou esta Diretoria; QUE o
depoente foi convidado para ser Diretor de Gás e Energia peJo
emão Ministro de Energia RODOLPHO TOURINHO, contando
com o apoio do PMDB da Câmara e do Senado; QUE JADER
BARBALHO, RENAN CALHEIROS, ELISEU PADlLHA
(então Mimstro dos Tr;msportes), GhUELL VlElRA LIMA,
MOREIRA FRANCO, EDUARDO JORGE (então Secretário
Geral da Presidência da República), dentre outros, apoiaram o
depoeme; QUE esta Diretoria tinha uma gerência de Gás e outra
de Energia; QUE NESTOR CERVERÓ já era o gerente da área
de energia, sendo servidor de carreira, enquanto RODOLFO
LANDIM era o gerente da área de Gás; QUE em 2001 o
depoente saiu da Diretoria de Gás e Energia e foi para a
Secretaria de Jnfraestrurura do Estado do Maw Grosso do Sul,
ZECA DO PT; QUE o compromtsso era o colaborador sair para
candidato ao Senado em 2002; QUE isto realmente ocorreu e o
depoente saiu pelo PT; QUE antes foi filiado ao PSDB, não se
recordando ao certo quando se filiou ao PT; QUE em 2003
começaram a definir os Diretores da PETROBRAS, que seriam
os Diretores no primeiro Governo Lula; QUE o depoente atuou,
junto com ZECA DO PT e a bancada do PT no Mato Grosso do
Sul, na nomeação de NESTOR CERVERÓ para a Direroria
Internacional da PETROBRAS; QUE DILMA ROUSSEFF tinha
relação com NESTOR CERVERÓ, com RODOLFO LANDIM e
com GRAÇA FOSTER, em razão da atuação de DILMA como
Secretária de Energia no Rio Grande do Sul no Governo OLÍVIO
OUTRA; QUE ZECA DO PT conhecia NESTOR por conta do
Gaseoduto Brasil-Bolivia, que passa pelo Mato Grosso do Sul, e
t;nh• ptoxinüdade com LULA; QUE ZECA DO PT ceun;u
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bancada e avalizou o nome de CERVERÓ; QU houve u ·a
reunião com Presidente LULA para cravar o oomlde CERVERÓ
para o cargo da Diretoria Internacional; Ql)É FERNANDO
MOURA e SILVIO PEREIRA. conhecido éomo SILVINHO,
também atuaram na nomeação de Diretores"da PETROBRAS e
suas subsidiárias; QUE, no entanto, ~1es não atuaram na
nomeação da Diretoria Internacional; QUE acredita que
FERNANDO MOURA tivesse relação com JOSÊ DIRCEU,
então Ministro da Casa Civil; QUE LULA já ónha o nome de
CERVERÓ e inclusive DILMA, como então Ministra das Minas
e Energias, também já estava de acordo; QUE, então, CERVERÓ
assumiu a Diretoria Internacional; QUE em 2005 e 2006, o
depoente "caiu em desgraça" e a bancada do PT do Mato Grosso
do Sul também, em especial pela maneira como o depoente
conduziu a CPI dos Correios; QUE o problema foi que o
depoente foi escolhido como Presidente da CP!, com apenas dois
anos de mandato e, portanto, sem experiência, e acreditavam que
o depoente iria levar a CPI a nada; QUE, porém, o efeito foi o
inverso, pois foi da CPI dos CORREIOS que apareceu o
escândalo do Mensalão, que atingiu diretamente o PT e os
partidos aliados; QUE por isto o depoente caiu em desgraça
politicamente e ficou sem apoio, inclusive no seu Estado; QUE o
PMDB percebeu a fragilidade do depoente e, também, que o
governo do Presidente LULA precisaria de base parlamentar para
se manter no Congresso; QUE o PMDB se aproveitou da
situação e "assumiu" NESTOR CERVERÓ, adotando-o; QUE a
força do PMDB na PETROBRAS surgiu, portanto, após o
escândalo do Mensalão, pois o governo LULA precisava de
apoio do referido partido para governar; QUE na época, SILAS
RONDEAU, então Ministro das Minas e Energia e Hgado a
SARNEY, assim como o PMDB. passaram a ser os responsáveis
pela permanência do NESTOR CERVERÓ na Diretoria
Internacional; QUE PAULO ROBERTO COSTA havia sido
indicado pelo JANENE, do PP, mas JANENE havia caído em
desgraça pelo seu envolvimento no escândalo do Mensalão; QUE
assim o PMDB passou a ter patticipação na Diretoria
Internacional e na Direwria de Abastecimento da PETROBRAS

•

•

e assumiu !ais diretorias, junro com o PT e o PP
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QUE, no entanto, a maior força nestas diretorias
a set o
PMDB; QUE quesLionado ao depoente o que significa "assumir''
uma diretoria, o depoente respondeu que, alér(do peso político,
os Diretores indicados por partidos "atender-tí as demandas" do
Partido; QUE se rrata não apenas de influência política, mas
também de "doações" e "outxos objeti~os não republicanos";
QUE NESTOR CERVERÓ, então, pa(sou a ser "anfíbio", pois
foi abraçado pelo PMDB e também/ pelo PT, embora muito mais
ligado ao PMDB; QUE o mesmo ocorreu com PAULO
ROBERTO COSTA, que ficou ligado ao PP e ao PMDB, mas
também ao PT; QUE isto ocorreu também porque PAULO
ROBERTO COSTA ficou gravemente enfermo, em uma viagem
para a Ásia; QUE a chance de ele sobreviver na época era baixa;
QUE ALAN KARDEC, o gerente executivo da Diretoria de
Abasrecimemo, remou ganhar o cargo; QUE quando PAULO
ROBERTO COSTA se recuperou, buscou o PMDB para se
manter no cargo; QUE quem conduziu este processo de o PMDB
"assumir" a Diretoria Internacional e a Diretoria de
Abastecimento foi o então Ministro de Minas e Energias SILAS
RONDEAU, que era ligado ao PMDB do Senado, em especial a
ROMERO JUCÁ, EDISON LOBÃO, RENAN CALHEIROS e
JADER BARBALHO; QUE o depoente não sabe ao certo o que
NESTOR CERVERÓ e PAULO ROBERTO COSTA faziam, mas
havia uma ascendência do PMDB sobre ambos; QUE isto
represenrava, dentre outros, a escolha de empresas de interesse
do partido, em especial pela forma como é flexibilizado o
processo seletivo na PETROBRAS, que petmite tais
direcionamentos em razão dos convites; QUE tais diretores
"ajudavam" as empresas e os partidos recebiam "doações" das
empresas em rroca; QUE por volta de 2007, era necessário votar
no Congresso a CPMF; QUE a CPMF havia sido aprovada na
Câmara e rejeitada no Senado; QUE o PMDB da Câmara
condicionou a aprovação da CMPF a eles indicarem o Diretor da
Diretoria Internacional; QUE o PMDB do Senado aceitou passar
a Diretoria Internacional para o PMDB da Câmara; QUE o nome
do PMDB era JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUE$, que
era muitO ligado a MICHEL TEMER; QUE o nome de
HENRIQUE$ foi avalizado pelo MlCHEL TEMER; QUE, no
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entanto, o nome de JOÃO AUGUSTO REZENDE -IENRIQ
foi vetado por DILMA ROUSSEFF (então
·stra Chefe da
Casa Civü), em razão de ele ter problemas no Tribunal de
Contas; QUE JOÃO AUGUSTO REZ~~·ÓE HENRIQUES
indicou JORGE ZELADA; QUE JORGE ZELADA foi
/
chancelado por MICHEL TEMER e a)Jancada do PMDB na
Câmara; QUE o falecido deputado FERNANDO DINIZ teve
participação ativa na nomeação dt( JORGE ZELADA; QUE,
então, foi indicado JORGE ZELADA para a Diretoria
Internacional; QUE JOÃO AUGUSTO sempre atuou nas
"sombras" de JORGE ZELADA; QUE especificamente sobre a
indicação de NESTOR CERVERÓ para a BR DISTRIBUIDORA
(Anexo 3), o depoente estava em Salvador, quando recebeu uma
ligação de DILMA ROUSSEF (então Ministra Chefe da Casa
Civil), questionando o depoente se NESTOR CERVERÓ estaria
sendo indicado ou não para a Diretoria Financeira da BR
DISTRIBUIDORA; QUE o depoente respondeu não saber; QUE
DILMA d isse que aquilo poderia ser uma iniciativa de JOSÉ
GABRIELLI, para indicar alguém dele no lugar; QUE algumas
horas depois DlLMA ROUSSEFF retomou ao depoente para
dizer que NESTOR CERVERÓ seria realmente indicado para a
Diretoria Financeira da BR DISTRIBUIDORA; QUE, assim,
DJLMA ROUSSEFF teve conhecimemo e participação na
nomeação
de
NESTOR
CERVERÓ
para
a
BR
DISTRIBUIDORA, ao contrário do que ela declarou; QUE
questionado por qual motivo CERVERÓ foi indicado para a BR
DJSTRIBUIDORA, respondeu que acredita que tenha sido um
"prêmio de consolação", em especial pela atuação dele na Sonda
VITÓRIA 10000, que será objeto de termo próprio; Questionado
se poderia ter sido também um "cala boca", respondeu que sim;
QUE NESTOR CERVERÓ ajudou muito o PT, em especial o
caso que envolve a Sonda VITORIA 10000; QUE na operação da
Sonda VITORIA 10000 foi feita com a finalidade de arrecadar
fundos e valores paJa pagamento de dívida de campanha do PT,
do caso de Samo André (Prefeito Celso Daniel) e a campanha
eleiwral de Prefeito de Campinas, do Dr. HÉLIO, temas que
serão detalhados em anexo próprio; QUE CERVERÓ também
ajudou o PMDB; QUE questionado como um Diretor de estatal
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pode ajudar um partido, o depoente responde/ que e várias
maneiras; QUE pode ser atuação simples, coh,o um pe ido de
"doação" a um fornecedor da empresa, a(é o pagamento de
valores a um politico que indicou um n~~cio ou um contrato;
QUE questionado ao depoente se soublde valores repassados
para os políticos que apoiavam os DiJ.lores, respondeu que sim;
QUE soube de esquemas ilíci(os envolvendo NESTOR
CERVERÓ, relatando como exemplo a sonda VITORJA 10000,
que será objeto de anexo próprio; QUE CERVERÓ atuou na
captação de doações ilícitas para políticos, assim como recebeu
valores em transações envolvendo a empresa; QUE o depoente
não tem dúvida nenhuma de que NESTOR CERVERÓ anecadou
valores para o PT e para o PMDB; QUE, neste sentido, há a
operação do Navio-Sonda VICTORIA 10.000, que será objeto de
depolmemo próprio; QUE o Diretor Financeiro da BR
DISTRIBUIDORA não traz muitos recursos, ao contrário de
ourras diretorias desta empresa, que definem os principais
negócios; QUE a diretoria financeira da BR DlSTRlBUTDORA
atua mais como um pagador de contas; QUE as diretorias da BR
DISTRIBUIDORA que mais têm "poder" são as diremrias de
mercado e consumidor, de postos e de engenharia; QUE são estas
três diretorias que dão o "tom" na BR DISTRIBUIDORA; QUE
o depoente já esteve em uma reunião com diretores da BR
DISTRIBUIDORA e parlamentares no Rio de Janeiro, em um
Hotel; QUE nesta reunião, além do declarante, estava VANDER
LOUBET e wn terceiro parlamentar que não se recorda; QUE
da
BR
nesta
reumao
estavam
quatro
diretores
DISTRIBUIDORA; QUE foi uma reunião por ocasião da posse
destes diretores; QUE também esteve presente a esta reunião
PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE sabe que PEDRO
PAULO era próximo de FERNANDO COLLOR, mas não sabe
ao certo o motivo da presença dele na reunião; QUE na reunião
não foi tratado do pagamento de ''comissões"; QUE questionado
sobre a pessoa de JORGE LUZ, respondeu que ele é do Pará e
atua na PETROBRAS há muito tempo, desde os tempos de JOEL
RENNÓ; QUE na verdade ele não era um empresário, mas sim
era um grande "operador", pois viabilizava negócios e tinha
grande relação política; QUE ele sempre teve próxima relação
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com RENAN CALHEIROS, SILAS RONDEAU! J ER
BARBALHO, entre outros; QUE sabe que tais polítü2bs receb·ilrn
vantagens ilícitas, em especial da Diretoria lntérnacional da
PETROBRAS; QUE JORGE LUZ tinha atuação1muito forte na
Diretoria lmemacional, na Áiea de Abastecfmento, além de
outras áreas, e para isto tinha apoio político;;ÓUE JORGE LUZ
tinha "capilaridade" na PETROBRAS e/não tinha uma área
específica de atuação em um dNerminadcÚema; QUE o depoente
conheceu JORGE LUZ através de JORGE SERPA, braço direito
de ROBERTO MARfNHO; QUE JORGE LUZ era apadrinhado
de JORGE SERPA; QUE teve uma época em que JORGE LUZ
tinha tamanha intimidade na PETROBRAS que ele estacionava
no local reservado para os Diretores; QUE JORGE LUZ
"garimpava" negócios, com um suporte político inegável; QUE
JORGE LUZ tinha muira relação com RENAN CALHEIROS e
JADER BARBALHO, mas quem fazia esta relação era SILAS
RONDEAU; QUE isto ocorria pela posição estratégica deste
último, como Ministro das Minas e Energia, e nesta qualidade
RONDEAU poderia saber de todos os projetos que poderiam ser
de interesse do PMDB; QUE STLAS RONDEAU "pautava"
muitas coisas para o JORGE LUZ, ou seja, os projetos, onde
JORGE LUZ tinha que "correr atrás" para prospectar negócios;
Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse
encerrado o presente termo às 21h3lmin, que, lido e achado
conforme, vai por todos assinado .

•
Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507
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Às 09h52min do 12 de fevereiro de 2016, na sede doJ"Iinistério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar- Secar de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), cEif 70800-400,
presentes o Procurador da República Andrey Borges de
Mendonça, a Procuradora da República Anna Carolina Resende
Maia, o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes e o
Procurador Regional da H.epública Silvio Roberto Oliveira c1e
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela
Procurador-Geral da República através da Portaria PGRNPU n°
3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Polícia Federal
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença
dos advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865.
Adriano Sérgio Nunes Bretas, OAB PR 38524 e Maria Francisca
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do colaborador
DELCíniO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural
de Corurnbá/MS, filho de Miguel Gome.z e Rosely do Amaral
Gornez, nascido em 08/02/1955, profissão Senador da República,
RG 0° 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores, ao direito ao silêncio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do §14° do art. 4" da Lei n" 12.850/2013; QUE o declarante e seu
defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro
audiovisual do presente aro de colaboração em mídia digital,
além do registro escriw (duas vias do termo assinadas em papel),
nos rem10s do §13" do arr. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais
serão, ao final do aro, custodiados pelos representantes do
Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela
g~a, custódia e preservação do sigilo das informações, a
uJ~íorrneote apresentados ao Supremo Tribunal Federal.
aga
em relação aos fatos tratados no Anexo 4 -
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DO SILÊNCIO DE MARCOS VALÉRIO NO MiNSAI.( O afirmou o seguinte: QUE o depoente foi presidentl da CPI DOS
CORREIOS, entre 2005 e 2006, e conviveu basta{,te com o tema;
QUE ao longo das investigações, MARCOSIVALÉRIO pediu
uma conversa reservada com o depoente/ ainda durante os
trabalhos da CPI; QUE o depoente foi proturado, acredita, pelo
advogado de MARCOS VALÉRJO, M.KRCELO LEONARDO,
que procurou CLEIDE diretamente;_.QÚE CLEIDE era secretária
geral das Comissões do Senado, atualmente aposentada; QUE o
depoente acredHa que MARCOS VALÉRIO tenha o procurado
justamente em razão de sua qualidade de presidente da CP!; QUE
mesmo como presidente da CP!, o depoente sempre conversava
com todas as pessoas, mesmo pessoas investigadas; QUE tal
encontro ocorreu na casa de CLEIDE; QUE como se uarava de
uma reunião reservada, foi colocado na agenda um ourro nome
para identificar o enconcro, como se fosse a comemoração do
aniversátio dela; QUE inclusive a data da reunião efetiva não
batia com o aniversário de CLEIDE; QUE ao tenrar recuperar em
sua agenda tal encontro, acredita que o encontro tenha sido em
fevereiro de 2006; QUE analisando sua agenda, acredita que este
encomro tenha ocorrido em 14/0212006; QUE o encontro ocorreu
no apartamento dela, em urna cobertura; QUE CLEIDE não
participou dos fatos, embora tenha acompanhado a CPI de perto e
tinha noção do que estava ocorrendo; QUE somenre estavam o
depoente, MARCOS VALÉRIO e o sócio dele, ROGÉRIO
TOLENTINO; QUE eles chegaram muito larde da noite, de avião
particular, para que não fossem "incomodados" por ninguém do
PSDB com a sua presença em Brasília; QUE MARCOS
VALÉRIO disse que estava sofrendo muito, que a situação
familiar era muito complicada, que a mulher teria tentado se
matar e os filhos estavam fora da escola; QUE MARCOS
VALÉRIO disse que precisava resolver aquilo e disse que queria
apenas que o PT ressardsse o que devia a ele; QUE MARCOS
VALÉRIO disse ao depoeme que o valor que o PT devia a ele
chegaria a R$ 220 milhões, referenres a recursos de caixa dois, o
valor devido a ele próprio, o valor para pagar parlamentares,
entre outros, no contexto que ficou_conhecido como escândalo do,
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recebia de comissão; QUE chegou um
em que
MARCOS VALÉRIO disse: "Se estas cois6s não {orem
resolvidas, se a situação está ruim, vai ficar p)br ainda"; QUE,
traduzindo-se, isto foi uma ameaça, de assimir urna série de
coisas que ele ainda não tinha assumido; QtlE o depoente então
perguntou a ele: "Você já conversou cor~ alguém sobre isto?;
QUE ele respondeu que sim, e que Üma pessoa havia sido
enviada pelo PT para conversar com ele em Belo Horizonte;
QUE esta pessoa era PAULO OKAMOTO; QVE PAULO
OKAMOTO, na época era presidente do SEBRAE; QUE
PAULO OKAMOTO garantiu, em nome do PT, "honrar esta
dívida" e este "compromisso"; QUE o depoente disse a
MARCOS VALÉRIO que iria fazer o que fosse possível e que
iria falar com PAULO OKAMOTO e com o próprio Presidente
LULA; QUE MARCOS VALÉRIO acreditava, na visão do
depoeme, que o depoente já soubesse mais dos fatos envolvendo
MARCOS VALÉRJO do que efetivamente o depoente sabia;
QUE o depoente disse que a situação era preocupante e os
reflexos da CPI já seriam muito fones, e que se estas temas
surgissem, seria ainda pior; QUE, apesar da crise política, na
época o país não estava em crise econômica; QUE havia uma
preocupação em conter os danos, que já eram grandes; QUE
MARCOS VALÉRIO disse ao depoente que não resistiria por
muito tempo e que a questão deveria ser resolvida logo; QUE é
importante mencionar que MARCOS VALÉRIO tinha muito
conhecimento, com profundidade, do funcionamenco do governo;
QUE ele falava de ministério, de empresas estatais, com muita
naturalidade; QUE na época MARCOS VALÉRIO já sabia da
sonda SCHAHIN, Vitória 10000, do esquema de Furnas, entre
outros; QUE tudo isto foi dito por MARCOS VALÉRIO ao
depoente na referida reunião; QUE foi inclusive a primeira vez
que o depoente ficou sabendo da questão envolvendo a
SCHAHlN; QUE isto mostrava que tinha um "trânsito violemo"
e era "avalizado" pelo Governo, ou seja, detinha muita
influência; QUE o PT aparentemente terceirizou estas questões
para MARCOS VALÉRIO; QUE para ter tanto conhecimento,
MARCOS VALÉRJO tinha contato com altos lideres do PT;
QUE MARCOS VALÉRIO transitava junto aos Ministros e em
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algumas situações ficava claro que tinha acess/ao róprio
Presidente LULA; QUE ele era muito próximo/de DELlJBIO;
QUE JOSÉ DIRCEU inclusive falavl ao depoente
sistematicamente: "Quebra o sigilo lá que vã6 ver quem passa o
domingo na Granja do Torw"; Ql}E isto/ha visão do depoente,
df..monstrava que MARCOS VALERlü''frequemava a Granja do
Torto aos finais de semana; QUE chamou atenção que MARCOS
VALÉRIO tinha discernimento das coisas, não apenas do
governo, mas dos esquemas ilicitos; QUE o depoente, após esta
rew1ião, procurou PAULO OKAMOTO no SEBRAE e foi muito
sucinto na conversa; QUE o depoente disse a PAULO
OKAMOTO: ''Eu me encontrei com uma péssoa com quem você

esteve em Belo Horizonte e a quem você se comprometeu com
algo. Você cem que cumprir o que prometeu"; QUE PAULO
OKAMOTO logo compreendeu, sem sombra de dúVIdas, que o
depoente estava se referindo a MARCOS VALÉRIO; QUE a
conversa foi bem objetiva; QUE o depoente disse, inclusive, a
PAULO OKAMOTO: "O grande erro de vocês foi que nunca
tinham comentado isso comigo"; QUE o depoente acabou
chegando aos fatos naturalmente, em razão dos rrabalhos da CPT
DOS CORREIOS; QUE PAULO OKAMOTO disse que
compreendeu o recado e que iria tomar as providências devidas;
QUE o depoente não perguntou mais nada, pois não queria ouvir
mais nada sobre aquele assunto tão delicado; QUE questionado
por qual r<;lzão ninguém do PT revelou os detalhes do esquema
operado por MARCOS VALÉRIO ao depoente, respondeu que
eles não confiavam no depoente e que o depoente era um novara
no Partido; QUE existiam outros parlamentares designados para
fazer a interlocução do governo e que tentavam influenciar as
decisões da GPI DOS CORREIOS e de conter os danos da CP!;
QUE o PT contava com a inexperiência do depoente e com a
participação ativa destes parlamemares para que a CPI não desse
em nada; QUE depois de conversar com PAULO OI<AMOTO,
foi conversar com o presidente LULA; QUE o depoeme ligou
para GILBERTO CARVALHO para marcar o enconrro,
oportunidade em que este último disse que LULA estava muito
ocupado; QUE o depoente afirmou que seria aJgo rápido, não
mais que cinco minutos; QUE enrão GILBERTO CARVALHO
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disse ao depoente para ir para lá; QUE o depoente ainda di se:

"GILBERTO, não quero testemunha'', o que /GLLBERTO
CARVALHO disse: "TUdo bem"; QUE nesta époa~, em razão de
toda crise, toda vez que ia conversar com LU..iA, ele colocava
alguém junto; QUE naquela época quem em/geral estava junto
era JACQUES WAGNER, que era o Ministro da Coordenação
Política; QUE, no entanto, em razão _9-o/pedido do depoente, o
encontro do depoente foi a sós com o presidente LULA, no
palácio do Planalto, no gabinete dele; QUE não sabe ao certo
quando foi este encontro, mas ele efetivamente ocorreu; QUE na
memória do depoente, ranto o encontro de PAULO OKAMOTO
quanto de LULA foram no dia seguinte à reunião com MARCOS
VALÉRlO ou de maneira imediata; QUE, do jantar até a
conversa com LULA, não passou mais de uma semana; QUE
quando o depoente chegou, já tinham percebido o tamanho do
problema e por isso foi recebido imediatamente; QUE o depoente
disse a LULA que Linha ido passar uma mensagem bem sucinta;
QUE então o depoente disse que havia conversado com
MARCOS VALÉRIO e que tinha acabado de sair do gabinete do
interlocutor que LULA havia enviado a Belo Horizonte para falar
com MARCOS VALÉRIO; QUE, embora não tenha dito
expressamente, estava se referindo a PAULO OKAMOTO, o que
foi compreendido por LULA; QUE PAULO OKAMOTO é a
pessoa que LULA mais confia e, para estas "missões" delicadas,
LULA sempre o escala; QUE o depoente disse a LULA:

•

"Quando se assume um compromisso, esce tem que ser cumprido
ou negociado"; QUE o depoente ainda disse: "Se as coisas não
andarem, o quadro que está ruim vai ficar pior ainda"; QUE
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estava implíciro, pelo teor da mensagem, que a questão era
urgente; QUE, ademais, quando marcou, já disse que era urgente;
QUE LULA - e nunca o depoente esquece disso, pois era um
final de tarde bonito - não falou nada, ficou constrangido e
"branco"; QUE o depoente percebeu que LULA ficou "mal"
quando ouviu aquilo, mas não comentou nada; QUE o depoente
apenas se despediu e salu, dizendo que já tinha cumprido sua
missão; QUE foi a primeira vez que o depoente falou remas
difíceis deste tipo e complicados- ou seja, ilegais- com LULA;
QUE questionado se o fato de ter ido falar com o presidente em
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uma missão ilicita não traria mais confiança do
d poente,
o depoente respondeu que o efeito fo i ao conwÍrio; QUE não
queriam que o depoenre participasse do tema/ QUE isto ficou
claro com as ligações que recebeu em seg.ó'ida; QUE no dia
seguinte a esra conversa com LULA/ligou ao depoente
MARCIO THOMAZ BASTOS, então Ministro da Justiça; QUE
/
'
durante a crise do Mensalão, era com MARCIO com quem o
depoente mais conversava; QUE -riÁRCIO ligou como quem
cobrasse do depoente por ter ido falar com o presidente LULA,
"passando por cima" dele; QUE MÁRClO disse: "Ouvi que a
conversa foi boa"; QUE DELCÍDIO disse: "Para mim foi boa,
não sei se a conversa foi boa para o Presidente"; QUE disse que
foi boa para o depoente, pois o depoente se desincumbiu de sua
missão; QUE MÁRCIO THOMAZ BASTOS disse que a
conversa tinha sido boa sim e desligou; QUE MÁRCIO
THOMAZ BASTOS disse o seguinte: "Eu sei o que você falou
com o presidente"; QUE depois ligou o PALOCCI e disse: "Você
esteve com o Presidence, não é?"; QUE esta ligação foi no
mesmo dia ou muito próxima da de MÁRCJO THOMAZ
BASTOS; QUE PALOCCI disse: "O presidente ficou 'puto da
vida' com o que você disse para ele''; QUE PALOCCI disse ainda
para o depoente ficar fora disso, pois ele (PALOCCI) iria resolver
pessoalmente aquilo: QUE PALOCCI era Ministro da Fazenda e
o "homem forte" do governo; QUE PALOCCI ligou para dar
recado e para que o depoente saísse de cena; QUE este assunto,
em seguida, s\Jmiu do "radar" do depoente; QUE o depoente não
deu feedback diretamente para MARCOS VALÉRIO, mas falou
para MARCELO LEONARDO (advogado de MARCOS
VALÉRIO) que tinha feiro o que MARCOS VALÉRIO tinha lhe
pedido; QUE o depoente sabe que o pagamento foi feito para
fvlARCOS VALÉRIO, provavelmente por meio de contas no
exterior; QUE havia conversas muito fortes ao longo da
campanha de 2008 de que os pagamentos estavam sendo feitos
por MARCOS VALÉRIO no exterior, em suas contas ou de
terceiros; QUE não sabe se os valores foram de R$ 220 milhões,
pois ouviu que foi em torno de R$ 110 milhões; QUE
possivelmente foram as grandes empreiteiras ligadas à Lava Jato
que fizeram tais pagamemos; QUE questionado por qual motivo
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aponta tais empresas, respondeu que foi porque eram ,{ g ndes
doadores e a estratégia mais fácil era desta forrnTe" também
porque, sistematicamente, estes pagamentos no exterior vinham
sendo feitos no extetior; QUE tal informação jurgiu de várias
origens, de dentro e fora do PT e inclusive no/meio empresarial;
QUE isto era algo bastante disseminado, n-ã'o sabendo apontar
nenhuma pessoa; QUE tem certeza, porén{ que o pagamento foi
feito; QUE ninguém afirmou ao depoerft'e peremptoriamente que
tenha fejto tal pagamento; QUE pelo sigilo e gravidade do terna
envolvendo MARCOS VALÉRlO, acredita que esta orientação
de pagamento no exterior deva ter partido do próprio tesoureiro
nacionaJ responsável pelas campanhas do PT da época; QUE
acredita gue, embora o tesoureiro nacional fosse PAULO
FERREIRA, quem era o tesoureiro de campanha fosse JOSÉ DE
FILIPPI à época; QUE o depoente não acredJta que esta seja uma
informação difícil de ser obtida e acredita que, sendo solto, se
compromete a buscar obter a informação sobre quem fez tal
pagamento e as comas onde foram pagos; QUE questionado ao
depoeme quais eram as empresas de confiança da cúpula do PT
na época, o depoente respondeu que as grandes empresas, como
OAS, QUEIROZ GALVÃO, ODEBRECHT e outras, eram
empresas de confiança do Governo, até mesmo pelos valores
doados; QUE em relação à ANDRADE não saberia dizer, pois
ela tinha mais afinidade com o PSDB, "era mais tucana", no
dizer do depoente; QUE questionado sobre a empresa
SCHAHlN, o depoente afirmou que não era das empresas mais
próximas do Governo e o fato envolvendo a VITÓRIA 10000
(que será tratado em outro termo) foi, na visão do depoente, aJgo
mais episódica e de oportUnidade; QUE, porém, não pode
garantir qual empresa fez este pagamento; QUE pode confirmar
que o pagamento foi feim; QUE inclusive a postura de MARCOS
VALÉRIO se manteve em absoluto silêncio após a conversa que
o depoente teve com ele, a confínnar isto; QUE não sabe quando
os pagamentos ocorreram, mas teve conhecimento dos
pagamentos em 2008; QUE questionado ao depoente por qual
motivo MARCOS VALÉRlO procurou a PGR, na fase final do
julgamento do Mensalão, para tentar faz:er um acordo de
colaboração, se recebeu tais valores, o depoente não sabe ao
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certo o que oconeu, pois já estava fora deste tem/ QU , no
entanto, o depoente acredita que isto tenha ;/ver com a
condenação de MARCOS VALÉRIO ou ao/menos a sua
iminência de ser condenado; QUE MARCOS/VALÉRIO tinha
uma confiança muito grande, quando conversó'u com o depoente,
que poderia ser absolvido e que, inclusi~e, isto havia sido
garantido a ele, no sentido de que seria pr6servado; QUE talvez a
frustração de MARCOS VALÉRlO com o julgamento do
Mensalão tenha sido o motivo pelo qual procurou a PGR; QUE
ademais MARCOS VALÉRIO pode ter procurado a PGR pelo
fato de não ter recebido a integralidade dos valores do PT; QUE
o depoente também sabe que, por ocasião das indicações de
Ministros ao STF na época do julgamento do Mensalão, teria
havido rumores de alguma tentativa de mitigar os efeitos das
investigações do Mensalilo, o que acabou, porém, não
acontecendo de fato; QUE, inclusive, o maior cuidado nas
tratativas de nomeação de um Ministro para o STJ para atingir a
Lava Jato, relatadas em outro termo de depoimento (n. 1), foram
inclusive resultado desta frustração ocorrida no juJgamemo do
Mensalão com os Ministros nomeados para o STF; QUE
indagado se ROGÉRIO TOLENTINO leria faJado algo na
reunião na casa da CLEIDE, o depoente respondeu que ele ficou
mais em silêncio e apenas confirmou uma ou outra informação
de MARCOS VALÉRIO; QUE não Leve mais contato com
ROGÉRIO TOLENTINO depois desta reunião e ninguém
mencionou o nome dele para o depoente, sempre fazendo
referência apenas a MARCOS VALÉRIO; QUE MARCOS
VALÉRIO e ROGÉRIO TOLENTINO eram muito próximos e o
depoente acredita que ambos fossem sócios na divida com o PT,
pois eram sócios; Nada mais havendo a ser consignado,
detem1inou-se que fosse encerrado o presente termo às
llh51min. que, lido e achado conforme, vai por todos assinado.
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MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Andrey Borges de Mendonça

Anna Carolina Resende Maia

•

Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior
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Às llh55min do 12 de fevereiro de 2016, na sede o Ministério
Público Militar- Procuradoria-Geral de Justiça Mil tar- Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), cÉP 70800-400,
presentes o Procurador da República Anclfey Borges de
Mendonça, a Procuradora da Repúbllca An'}/Carolina Resende
Maia, o Promotor de Justiça Sérgio Bruno,Cabral Fernandes e o
Procurador Regiuual da República Silvio Roberto Oliveira de
Amorirn Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela
Procurador-Geral da República arravés da Portaria PGRIMPU n°
3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Polícia Federal
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença
dos advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865.
Adriano Sérgio Nunes Bretas, OAB PR 38524 e Maria Francisca
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do colaborador
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural
de Corumbá!MS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão Senador da República,
RG D0 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores, ao direito ao silêncio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do §14° do art. 4° da Lei no 12.850/2013; QUE o declarante e seu
defensor aurorizam expressamente e estão dentes do regisao
audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital,
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),
nos termos do §13° do art. 4° da Lei no 12.850/2013, os quais
serão, ao final do ato, custodiados pelos representantes do
Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a
ser~fll ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal.
~
á!!, d m relação aos fatos tratados no Anexo 5 - ESQUEM ·
AS OPERADO POR DIMAS TOLEDO - afirmou~
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o seguinte: QUE DIMAS TOLEDO era diretor de e'9'genha ·a de
FURNAS e foi por muito tempo, por vários go~ernos; QUE
quando o governo LULA assumiu a Presidê~6a, ele já era
diretor; QUE questionado quem o indicou, afirou que DIMAS
tinha apoio m~ito forte do Partido Progressis~- PP e do PSDB,
por meio de AECEO NEVES; QUE DlMAS/possui um fllho, que
hoje é Deputado Federal e ligado ao PSDB; QUE seu nome é
FABIANO TOLEDO; QUE quando o g()'verno LULA assume, há
uma movimentação de se mudar a diretoria de FURNAS, mais
especificamente a diretoria de engenharia; QUE o depoente se
lembra bem que fez uma viagem com Presidente LULA para
Campinas, no avião presidencial; QUE já fez levantamentos e tal
viagem ocorreu em 06 de maio de 2005; QUE o depoeme viajou
na área reservada para a presidência da República no avião e
acredita que somente estavam ambos; QUE na VIagem LULA
perguntou ao depoente: ''quem é este DIMAS TOLEDO?"; QUE o
depoente respondeu: "é um companheiro do setor elétrico, muito
competence"; QUE LULA respondeu: "Eu assumi e o JANENE

•

veio pedir pelo DIMAS. Depois veio o AÉCIO e pediu por ele.
Agoro o PT, que era contra, está a favor. Pelo jeito ele está
roubando muito!"; QUE foi JOSÉ DIRCEU quem pediu a LULA
para DIMAS continuar; QUE LULA afirmou isto ("Pelo jeito ele
escá roubando muito!") porque seria necessário muiw dinheiro

•
J.Ál1 ~-

para manter três grandes frentes de pagamentos e três partidos
importantes: QUE se recorda que JOSÉ DJRCE.U sempre dizia
que, se DIMAS fosse nomeado ascensorista de FURNAS,
mandaria no Presidente de FURNAS; QUE questionado ao
depoente o que significava esta frase, respondeu que DlMAS
tinha uma capilaridade e um protagonismo tamanho em
FURNAS que ele era um "super Diretor"; QUE os demais
Diretores eram coadjuvantes, até mesmo porque a Diretoria de
Engenharia é a mais forte, pelo orçamento e pelas obras, sendo a
mais poderosa; QUE a Diretoria de Engenharia de FURNAS é a
"joia da coroa" da ELETROBRAS, sendo a mais cobiçada pelos
partidos; QUE questionado por que ela é mais cobiçada,
respondeu que não ha dúvidas que FURNAS foi usada
sistematicamente para repassar valores para Partidos; QUE o que
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se vê hoje na PETROBRAS ocorreu sem dúvida em FURNA ,
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em vários governos, e Lalvez a figura mais
neste
sentido seja o próprio DIMAS, que passor.Gilos anos na
Diretoria, tendo grande longevidade; QUE D AS ainda está
"no mercado", ou seja, tem uma empresa e ainda é muito
influente, tanto assim que elegeu o filho Deputado Federal; QUE
DIMAS possui vinculo muito forte com ~ÉCIO NEVES; QUE
na CPI DOS CORREIOS surgiu
chamada LISTA DE
FURNAS; QUE o tema foi muito pol~mico, pois se alegou que a
lista teria sido falsificada; QUE, embora o documento pudesse
ser falso materialmente (até mesmo porque constava como se
fosse assinado por DIMAS, o que ele jamais fatia), o conteúdo
do documento não era falso, ou seja, realmente existia repasse de
valores para políticos; QUE se tratava de uma üsta de doações
destinadas a vários políticos; QUE acredita que ao menos parte
daqueles políticos recebeu valores, embora a lista possa ter sido
superdimensionada (ou seja, nem todos políticos mencionados
realmente receberam); QUE questionado ao depoente quem teria
recebido valores de FURNAS, o depoente disse que não sabe
precisar, mas sabe que DTMAS operacionalizava pagamentos e
um dos benefidários dos valores ilícitos sem dúvida foi AÉCIO
NEVES, assim como também o PP, através de JOSÉ JANENE;
QUE também o próprio PT recebeu valores, mas não sabe ao
certo quem os recebia e de que forma; QUE não sabe quem são
os operadores do esquema e como os repasses são feiws; QUE
pode afirmar categoricamente que o esquema funcionava de
maneira bastante "azeitada" e de maneira bastante competente;
QUE não há dúvida nenhuma que o esquema existia: QUE
DIMAS era muito competente e era muito difícil perceber o
esquema ilícito, mesmo para os demais diretores; QUE o
depoente conhecia DfMAS por serem ambos do setor elétrico;
QUE questionado sobre AIRTON DARÉ, respondeu que é um
empresário da empresa BAURUENSE, que era prestadora de
serviços em FURNAS; QUE o depoente sabe que AIRTON
DARÉ e DIMAS eram muito próximos, tanto assim que a
BAURUENSE cresceu muito na gestão do DIMAS; QUE este
caso da BAURUENSE tem muita "confusão"; QUE o assunto da
BAURUENSE, porém, é algo muito pequeno demro do esquema .1~
de FURNAS, que era grande; QUE as empresas envolvidas em V
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FURNAS são as mesmas que estão sendo iry
gadas na
PETROBRAS: ANDRADE GUTIERREZ, OAS, C
GO
CORREA, ODEBRECHT, entre outras; QUE ~ta área, além da
expertise, someme grandes empresas conseguem atuar; QUE
questionado sobre a irmã de AÉCE~VES, o depoente
respondeu que a mentora incelectual de · CEO é a. sua irmã,
ANDRÉA NEVES; QUE no governo d Minas de AECEO, era
ANDRÉA uma das grandes mentora{intelectuais dele e estava
por trás do governo; QUE não sabe se ela tinha um cargo oficial,
mas ficava e atendia dentro do gabinete de AÉCEO; QUE
embora ANDRÉA NEVES seja muüo influente em relação a
AÉCIO NEVES, não tem conhecimento da atuação dela em
relação ao esquema de FURNAS; QUE a Diretona de FURNAS
anterior à atual (a penúltima) era muito ligada a EDUARDO
CUNHA; QUE questionado quem era ligado a EDUARDO
CUNHA, afirmou que LUIS PAULO CONDE, ex-Prefeito do
Rio de Janeiro; QUE Lambém CARLOS NADALtJITI FTLHO
também era ligado a EDUARDO CUNHA; QUE embora não
tenha visto, como EDUARDO CUNHA tinha comando absoluto
da empresa, acredita que ele tenha recebido vantagens ilícitas;
QUE EDUARDO CUNHA tinha outras pessoas indicadas em
FURNAS; QUE FURNAS chegou a ser "sócia" de uma PCH
(Pequena Central Hidrelétrica) ügada a LÚCIO BOLONHA
FUNARO; QUE referida PCH seria em Apertadinho, em
Rondônia, e a barragem acabou se rompendo: QUE quem era
responsável pela construção era a SCHAHIN; QUE passou a
haver um jogo de empurrar a responsabilidade para o outro e se
iniciou uma grande desavença entre FUNARO e o grupo
SCHAHIN: QUE EDUARDO CUNHA "comprou esta briga" na
Câmara dos Deputados, até mesmo porque era muito próximo de
LÚCIO BOLONHA FUNARO; QUE questionado sobre a
proximidade entre ambos, respondeu ser corrente isto e o próprio
LÚCIO BOLONHA FUNARO já mencionou a diversas pessoas
esta proximidade com EDUARDO CUNHA, pessoas que
comentaram isto com o depoente; QUE em razão desta
desavença, usaram requerimentos para a convocação dos sócios
da SCHAHIN, de tal maneira a pressioná-los; QUE havia a
participação de EDUARDO CUNHA nestes requerimentos;
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QUE, inclusive, este procedimento de fazer requerime tos e usar
expedientes parlamentares é um expediente muflO comum do
EDUARDO CUNHA, de usar tais expediente/para pressionar;
QUE a briga entre FUNARO e SCHA.HÍN era uma luta
fratricida, embora não tenha maiores dera19/s; QUE em relação
a FURNAS, DILMA teve praticamente que fazer uma
intervenção na empresa para cessar/s práticas ilicitas, pois
existiam muitas noticias de negócjos suspeitos e ilegalidade na
gestão da empresa; QUE, ao que parece, "a coisa passou da
conta"; QUE atualmente em FURNAS praticamente toda a
diretoria é de confiança de DILMA ROUSSEFF; QUE a atual
direroria é absolutamente técnica e vários nem são de FURNAS;
QUE questionado até quando durou o esquema de ilegalidades de
FURNAS, respondeu que até uns quatro anos atrás, quando
DlLMA mudou a Diretoria, ou seja, até a penúltima Diretoria;
QUE esta mudança na Diretoria de FURNAS foi o início do
enfrentamento de DlLY1A ROUSSEFF e EDUARDO CUNHA,
pois este ficou contrariado com a retirada de seus aliados de
dentro da companhia; QUE FURNAS sempre teve uma ligação
muito grande com Minas Gerais, até pela origem, ligada a
Juscelino Kubitschek; QUE inclusive rradicionalmeme os
presidentes da empresa eram mineiros; Nada mais havendo a ser
consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo
às 12h51min, que, lido e achado conforme, vai por todos
assinado.

COLABORAO

~

Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507
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FEDERAL

Procuradorin-Gcral <In República

TERMO DE COLABORAÇÃO N° OS
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ
Às 14h30min do 12 de fevereiro de 2016, na~ed do Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça ilitar- Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, BrasíUa (DF), CEP 70800-400,
presentes o Procurador da República Marcell, Paranhos Miller, a
Procuradora da República Anna Carolimí Resende Maia, o
Promotor de Justiça Sérgio Bruno éabral Fernandes e o
Procurador Regional da República Silvio Roberto Oliveira de
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela
Procurador-Geral da República através da Portaria PGRIMPU no
3, de l9/0V2015. bem como o Delegado da Polícia Federal
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença
dos advogados Luís Gustavo Rodtigues Flores, OAB PR 27865.
Adriano Sérgio ~unes Bretas, OAB PR 38524 e Maria Francisca
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do colaborador
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural
de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão Senador da Repúbüca,
RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores, ao direíto ao silêncio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do §14° do art. 4° da Lei no 12.850/2013; QUE o declarante e seu
defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro
audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital,
11
além do registro escrito (duas Vias do termo assinadas em papel),
nos termos do §13° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais
serão, ao final do ato, custodiados pelos represenrames do ~\x\\
Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a
sere ,ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal~\
O la~o or manifestou, espontaneamente, interesse em preslar ~
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entregues ao Ministério Público Federal, a partír d cont :do de
meio de prova digital que apresenta neste aro /ara registro e
gravação. Tendo havido a concordância do M,inistério Público
Federal, afirmou o seguinte: QUE indagado a }/speito do assunto
não previamente encartado nos anexos,/i·
sse que apresenta
O MARZAGÃO,
gravação realizada por seu assessor, EDU
ao ter sido contatado pelo Ministro ALOÍ
10
MERCADANTE,
I
na sede do Ministério da Educação; QUE o Ministro já havia
tentado entrar em contato com a;2:lffber do depoente, a qual
declinou o convire, porque esta não gostava de influir em
questões de ordem política e também porque sabia que ALOÍSIO
MERCADANTE e o depoente possuíam atritos de narureza
política; QUE o depoente esclarece que um desses atritos
políticos deu-se por ocasião da análise, pelo Conselho de Ética
do Senado, de assunto levado à discussão e que envolvia o então
Senador JOSÉ SARNEY, uma vez que ALOÍSIO
MERCADAi~TE não cumpriu a palavra em relação à orientação
para votação pela bancada elo PT, já que esta votou pelo
arquivamento do assunto e ALOÍSIO MERCADANTE, mudando
de posicionamento, manifestou-se pelo prosseguimento das
investigações; QUE, em razão disso, o depoente concedeu
entrevista no sentido de que não considerava mais ALOÍSIO
MERCADANTE o lider da bancada do PT; QUE também se
recorda que, durante a CPI dos Correios, da qual o depoente era
Presidente, ALOÍSIO MERCADANTE compareceu uma única
vez, apenas para tentar livrar sua própria responsabilidade pelo
fato de DUDA MENDONÇA ter feito sua campanha e estar, ao
mesmo tempo, envolvido no contexto das investigações do
Mensalão; QUE, frustrado o contato com a esposa do depoente,
ALOÍSlO MERCADANTE buscou conversar com EDUARDO
MARZAGÃO, tendo este gravado os diálogos mantidos a partir
de então; QUE EDUARDO MARZAGÃO foi contatado,
inidalmente, pela assessora de ALOÍSiO ME.I:H..AlJAN rE, de
~
apelido CACA; QUE ainda houve outras duas ocasiões em que
EDUARDO MARZAGÃO participou de reuniões, sendo que as
duas primeiras com o próprio ALOÍSIO MERCADANTE, e~
·
ltima, com CACA; QUE cais reuniões aconteceram nos dias
f112, 9/12 e 26/12 de 20!5; QUE ALOÍSIO MERCADANT

tJ1V

"·'/~~T'1

5211

5212

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

~

fJ

Março de 2016

<.P

A.IITUAÇAO i'l'

~;~>~
o
~'I
)~3 _...:~

PGR

•

I.J
(

c:

t-J L,.

r;)J)v

Termo d_e Colabq_@_Çào n_. QS de DELCIOIO DO 1\
M

"
' flet Fontes
1 Jufl
lar
Thon laVllscltl

Gab,

•

•

em tais oponuuidades, disse a EDUARDO MARZA.ÓÃo para o
depoente ter calma e avaliar muito bem a conduta /romar, diante
da complexidade do momento político; QUE a1 mensagem de
ALOÍSIO MERCADANTE, a bem da verdade,1~ra no sentido do
depoente não procurar o MINISTÉRIO PqBLICO FEDERAL
para, assim, ser viabilizado o aprofundamento das investigações
da Lava Jato; QUE ALOÍSIO MERCADÁNTE também afirmou
que, em pouco tempo, o problema do depoente seria esquecido e
que tudo ficaria bem; QUE sabe dizer que, em dado momento,
EDUARDO MARZAGÃO mencionou que o depoente e sua
família estavam gastando dinheiro com advogados e, para tanto,
colocando imóvel à venda; QUE, naquele momento, ALOÍSIO
MERCADANTE disse que a questão financeira e,
especificamente, o pagamento de advogados, poderia ser
solucionado, provavelmente por meio de empresa Ligada ao PT;
QUE o depoente assim conclui porque este é o modus operandi
do PT; QUE, a propósito da contratação de escritórios de
advocada ao tempo do Mensalão, acredita o depoente que o PT
bancou a defesa dos correligionários envolvidos; QUE ALOÍSIO
MERCADANTE é um dos poucos que possuí a confiança de
DILMA ROUSSEF tendo afirmado, inclusive, que "se ela tiver
que descer a rampa do Planalto sozinha, eu descerei ao lado
dela"; QUE, em razão disso, entendeu o depoente que ALOÍSIO
MERCADANTE agiu como emissário da Presidente da
República e, porranto, do Governo; QUE esclarece melhor o
depoente que considera ALOÍSIO MERCADANTE o principal
vetor de relacionamento político de DILMA ROUSSEF; QUE o
depoente esclarece que, até por isso, ALOÍSIO MERCADANTE
era o Ministro-Chefe da Casa Civil, de modo que sabe que
DILMA ROUSSEF relutou bastante em tirá-lo do posto; QUE
ALOÍSIO MERCADANTE, a despeito disso, prossegue sendo
conselheiro político privilegiado de DILMA ROUSSEF, tanto
que continua a exercer tarefas delegadas ctiretamente pela
Presidente da República, a exemplo de missões relativas a
Tribunais Superiores e Tribunal de Contas da União; QUE
EDUARDO MARZAGÃO, logo após o primeiro diálogo
ntido com ALOiSIO MERCADANTE, mostrou a gravação ao
depoente e soliciwu orientações em relação ao segundo diálogo;
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QUE o depoente não sabia que EDUARDO MAR.{A ÃO iria
gravar ditas conversas, mas indicou para que ~Je gravasse as
outras, inclusive aquela com CACÁ; QUE neszaÓÍuma conv~a,
mantida com CACA, esta afirmou que ALOISIO
MERCADANTE dissera a ela que o "as unto" não estava
esquecido e que após o recesso iria /(er tornada alguma
providência; QUE ALOÍSIO MERCADA:NTE disse que também
intercederia junto a RICARDO LEWANDOWSKI e RENAN
CALHEIROS para tomarem partido favoravelmente ao depoente,
no sentido de sua soltura~ QUE não houve mais contato com
ALOÍSIO MERCADANTE depois desses fatos, acreditando o
depoente que ele o fará agora que findou o recesso parlamentar;
QUE ALOÍSIO MERCADANTE disse, ainda, que se o depoente
resolvesse colaborar com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
e com o Poder Judiciário, receberia uma "responsabilidade
monumental" por ter sido "um agente de desestabilização"; QUE
o depoente achou estranha esta afirmação, acredicando que possa
ter representado ameaça velada à vista de possível
recrudescimento da crise política, o que poderia resultar em
problemas para o próprio ALOÍSIO MERCADANTE; QUE
ALOÍSIO MERCADANTE também afirmou que "vai abrir a
porteira" se o depoente dissesse os fatos sobre os quais tinha
conhecimento; QUE, a despeito disso rudo, ALOÍSIO
MERCADANTE salientava que deixava o depoente à vontade
para decidir o que achasse melhor o que, na percepção do
depoente, reforçava a imenção que possuía, no sentido do
depoente permanecer em silêncio; QUE o depoente não chegou a
receber outros recados tão fortes para se manter em silêncio, mas
recorda que diversos parlamentares, por ocasião de visitas que
realizaram, de modo mais sutil buscaram saber se o depoente
efetuaria algum tipo de acordo a respeito das investigações
empreendidas pela Lava Jato; QUE ditas investidas, sutis ou não,
influenciaram positivamente o depoente para a realização de
~
acordo de colaboração premiada, deixando-o mais certo quanto à
citada celebração; QUE tal se dá porque o depoente conhece o
Governo "por dentro" e, por !sso, não sentiu qualquer firmeza,\
promessas de sohdariedade e de ajuda política que,!~
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esta mesma situação aconteceu com MARCOS VALÉ~H6 e com
; QUE
outras pessoas que enfrentaram problemas semeU.fant
(
pode recordar que SIGMARINGA SEI)ÇAS, PAULO
OKAMOITO e JOSÉ EDUARDO CARDOZb são agentes
ligados ao PT que buscaram contato com outfos envolvidos, a
serem frustradas,
exemplo de RENATO DUQUE, para o fimAÍe
/
por exemplo, as investigações realizadas a partir do Caso Lava
Jato; QUE as discussões relativas aos desdobramentos da Lava
Jato ficavam restritas a um número muito reduzido de pessoas, a
saber, DJLMA ROUSSEF, JOSÉ EDUARDO CARDOZO,
SIGMARJNGA SEIXAS, ALOÍSIO MERCADANTE (enquanto
Ministro-Chefe da Casa Civil, uma vez que o depoente não mais
teve contato com tais pessoas após ser preso) e, mais
recentemente, JAQUES WAGNER; QUE ocasionalmente o
depoente participou dessas reuniões, quando presenciou
discussões sobre o impacto político e os desdobramentos das
investigações contra o ex-Presidente LULA, além de
parlamentares como RENAN CALHEJROS e EDUARDO
CUNHA; QUE durante essas reuniões também era manifestada
alguma preocupação quanto aos empresários presos ou
envolvidos na Lava Jato; QUE, por todas essas razões, depois de
duas ou três semanas após sua prisão, o depoente já sabia como
iria agir, isto é, que não acreditaria nas promessas de ALOÍSiO
MERCADANTE e que colaboraria com o MINISTÉRlO
PÚBLICO FEDERAL; QUE, se fosse outro o Govemo, o
depoente poderia pensar de modo diferente; QUE ALOÍSIO
MERCADANTE, ainda durante as conversas mantidas com
EDUARDO MARZAGÃO e ao tocar no assunto da CPI dos
Correios, recordou que o depoente romara-se persona non grara
no PT pela sua aruação naquela Comissão Parlamentar de
Tnquérito, bem como afirmou que fizeram ao depoente uma
covardia por ocasião de sua prisão; QUE tal ato de covardia foi
represento, particularmente, pela nota emitida pelo presidente do
PT, Rui Falcão; QUE ALOÍSIO MERCADANTE acrescentou
que tal ato era ainda mais grave em razão de vá1ias "broncas"
quE' o depoente havia segurado, de que é exemplo a reúrada dos
nomes do ex-pres1denre LULA, e de seu filho LULJNHA, do
relatório final da CPI dos Correios, o que foi feito, inclusive. com
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o apoio de parlamentares da oposição; QUE ou~-~ue tão de
grande gravidade que o depoente segurou, na
dos Correios,
foi a questão mencionada no Termo de ;colaboração 4,
relacionado ao Anexo 5, alusiva a suposto créjlto que MARCOS
VALÉRIO possuía junto ao PT; QUE outras questões que o
depoente retirou de discussão foram os es~emas levados a cabo
em FURNAS e no Banco Rural, tu~o~o âmbito da CPI dos
Correios; QUE os temas relativos ao Banco Rural serão
aprofundados quando prestado o depoimento relacionado ao
Anexo 13. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se
que fosse encerrado o presente termo às 15h46min, que, lido e
achado conforme, vai por todos assinado .
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MINESTEruO PúBLICO FEDERAL

Procurodoria-Gcral dn República

TERMO DE COLABORAÇÃO W 06
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ
Às J6h14min do 12 de fevereiro de 2016, na sede dp Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça MiHfar- Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CÉP 70800-400,
presentes o Procurador da República Mar~(o Paranhos de
Oliveira Mlller, a Procuradora da República Anna Carolina
Resende Maia, o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral
Fernandes e o Procurador Regional da República ::>ilvio Roberto
Oliveira de Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho
institufdo pela Procurador-Geral da República através da Portaria
PGRIMPU n° 3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Policia
Federal Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se
codas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na
presença dos advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB
PR 27865. Adriano Sérgio Nunes Bretas, OAB PR 38524 e Maria
Francisca Sofia Nedeff Sanros, OAB PR 77507, a oitiva do
colaborador DELCÍDJO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, natural de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez e
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão
Senador da República, RG 0° 4690013, CPF n° 01127982842, o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei 0° 12.850/2013;
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de
colaboração em mídia digital, além ào registro escritO (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do art. 4° da
Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao fi nal do ato, custodiados
pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que
ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo
i)info ações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
bun
ederal. Indagado ~m rel~ção aos fatos ~atados ~
ex
-PAGAMENTOS A FAMILIA CERVERO - afim1 u
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o seguinte: QUE em janeiro de 2015, o depoente rec.,/eu e-mail
de BERNARDO CERVERÓ, por meio do qual soli.d?;~ contato
com a família CERVERÓ ou com o Adv~do EDSON
RIBEIRO; QUE, na semana seguime, o d~oente contatou
EDSON RIBEIRO, momento a partir do qual f-6ram transmitidas
as dificuldades que a família CERVE~Ó enfrentava para
pagamento de honorários advocatícios; (QUE a família tinha,
àquela altura, forte convicção quanto à~ossibilidade de sollura
de NESTOR CERVERÓ; QUE os pagamentos pelos serviços de
EDSON RIBEIRO eram, apenas, parcialmente realizados pela
PETROBRAS, de modo que isto preocupava a família, que se via
sem condições de efetuar o pagamento do que restava; QUE a
família, então, inicialmente solicitou intervenção do depoente
junto à PETROBRAS; QUE o depoente, em seguida, conversou
com BENDINE e com um assessor de sobrenome TOLEDO;
QUE. a partir dai, foram pagas duas faturas, de aproximadamente
R$ 600 mil e R$ 147 mil reais; QUE ainda havia ouuas faturas a
pagar, as quais tiveram sua quitação suspensa, até que a
companhia avaliasse se os respectivos pagamentos eram devidos;
QUE a familia do depoente sempre manteve excelente contato
com a familia CERVERÓ e, também por isso, esta fez chegar ao
conhecimento do depoente a existência de dificuldades
financeiras as mais diversas; QUE o depoente, então, disse que
não poderia ajudar financeiramente os familiares de NESTOR
CERVERÓ, já que acabara de sair de uma campanha eleitoral e
também possuía dívidas as mais variadas; QUE, à medida em que
o tempo passava, as mensagens provenientes da familia
CERVERÓ passaram a ser menos sutis e mais graves, no sentido
de que uma delação de NESTOR CERVERÓ poderia acontecer;
QUE, neste ínterim, o depoente manteve diálogo com o expresidente LULA na sede do INSTITUTO LULA, provavelmente
em meados de maio de 2015; QUE, naquela ocasião, LULA
manifestou grande preocupação com a situação de JOSÉ
CARLOS BUMLAJ em relação às investigações do Caso Lava
Jato; QUE LULA expressou que JOSÉ CARLOS BUMLAI
poderia ser preso em razão das colaborações premiadas que
estavam vindo à tona, panicularmeme de FERNANDO BAIAN<?
de NESTOR CERVERÓ e que, por conta disso, JO'\
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CARLOS BUMLAI precisava ser ajudado;
E LULA
certamente chamou o depoente para tal diálogo po que sabia que
este era ligado a NESTOR CERVERÓ, além d/ ser do mesmo
Estado da família BUMLAI e que, portanto, a~judar as famílias
CERVERÓ e BUMLAl, estaria contribuinde para salvaguardálas e a ele próprio, LULA; QUE o depoentl, então, afirmou que
possuía afinidade com MAURÍClO ~lfMLAI, de modo que
buscaria conversar com este último; QUE o depoente, em
seguida, chamou MAUR{CIO BUMLAI em um domingo do mês
de maio, momento em que transmitiu o recado e as preocupações
de LULA; QUE durante esta conversa, o depoente disse a
MAURÍCIO BUMLAI sobre a siruação financeira da fanúlia de
NESTOR CERVERÓ; QUE o depoente pode diz.er que o pedido
de LULA para auxíliar JOSÉ CARLOS BUMLAl, no contexto
de "segurar" as delações de NESTOR CERVERÓ, certamente
visaria o silêncio deste último e o custeio financeiro de sua
respectiva família, fato que era de interesse de LULA; QUE o
depoente considera, então, que havia urna "chantagem explícita",
realizada inicialmente sobre o depoente e, em seguida, sobre a
família BUMLAI. por meio da qual deveria ser prestada ajuda
financeira à família CERVERÓ, para viabilizar o silêncio de
NESTOR CERVERÓ e, assim. favorecer não apenas JOSÉ
CARLOS BUMLAI, como também o próprio LULA; QUE o
depoente considera que havia chantagem contra si diante de
eventuais colaborações premiadas de NESTOR CERVERÓ e de
FERNANDO BAIANO, as quais poderiam indicar o nome do
depoente em questões ilícitas; QUE o depoente, então, temia ser
incluído nas investigações do Caso Lava Jato a partir de tais
delações, espedficameme porque soube que FERNANDO
BAIANO havia falado sobre possível envolvimento indevido na
aquisição das sondas PETROBRAS 10000 e YITÓRJA 10000;
QUE o depoeme pode dizer, então, que, inicialmente, o motivo
fundamentaJ para sua intervenção na engrenagem voltada ao
embaraço da delação de NESTOR CERVERÓ consistia em evitar
que viessem à tona faros supostamente ilícitos com o
envolvimento do próprio depoente, além de JOSÉ CARLOS
1
BUMLAI e de LULA; QUE soube isso diante de convers\
· anridas com o Advogado EDSON RIBEIRO e con
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J\.1.A.URÍCIO BUMLAI; QUE houve concordfoa de
MAURÍCIO BUMLAl quanto aos pagamentos solicltados pela
família CERVERÓ, tendo o primeiro ocorrido no Gl1a 2215/2015,
no valor de R$ 50 mil reais; QUE sabe o depoi,{e que EDSON
RIBEIRO repassou este primeiro valor pag,9 a BERNARDO
CERVERÓ; QUE outros quatro pagamentes, de igual valor,
foram realizados nos dias 12/6, 3 ou 4/7o/fl/8 e 25/9 de 2015;
QUE o depoente afirma, com certe~a;' que tais pagamentos
ocorreram nessas datas porque o assessor DJOGO FERREIRA
nunca viajava a São Paulo e, no encanto, dito assessor esteve
naquela cidade, exatamente, em tais dias; QUE o primeiro
pagamento ocon·eu pelas mãos do próprio depoeme para o
Advogado EDSON RIBEIRO; QUE os outros quatro foram
entregues por DIOGO FERREIRA, sendo que três deles para
EDSON RIBEIRO e um para BERNARDO CERVERÚ; QUE os
pagamentos realizados em São Paulo foram realizados em hotel
próximo ao Aeroporto de Congonhas; QUE MAURICIO
BUMLAI entregava o dinheiro em espécie para DIOGO
FERREIRA quando ambos embarcavam em automóvel do
primeiro no caminho para o citado hotel; QUE DlOGO
FERREIRA, por sua vez, repassava os respectivos valores aos já
mencionados EDSON RIBEIRO e BERNARDO CERVERÓ;
QUE, portamo, foi enrregue à família de NESTOR CERVERÓ o
valor de R$ 250 mil reais; QUE o depoente avisou tanto a
EDSON RIBEIRO quanto a BERNARDO CERVERÓ que os
pagamentos partiam da família BUMLAI, com a concordância da
família BUMLAI; QUE, contemporaneameme ao último
pagamento, ocorrido em 25/9, a Revista Época veiculou notícia
dando conta da colaboração premiada de NESTOR CERVERÓ, o
que confirmou as suspeitas de MAURÍCIO BUMLAI no sentido
de que JOSÉ CARLOS BUMLAf fora citado nos anexos
elaborados por NESTOR CERVERÓ; QUE a publicação da
Revista Época precipitou a cessação dos pagamentos realizados
por ~URÍCIO BUMLAl à familia CERVERÓ; QUE o
depoente, durante conversas mantidas com MAURÍCIO
BUMLAl em Campo Grande/MS, pressentira os temores deste
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último e a co':sequente vontade de fazer cessar ditos pagamento ;
MAURICIO BUMLAI disse, inclusive, que iria " parar
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pagar porque o pessoal está enganando a gen~e"; · UE,
paralelamente, por volta de junho de 2015, viajou;:f São Paulo
para conversar com ANDRÉ ESTEVES a respeito de tais fatos;
QUE esclarece o depoente que passou a dialog/r regularmente
com Al'IDRÉ ESTEVES a partir de quahdo assumiu a
Presidência da Comissão de Assumes Econô}ll{co~ do Senado, no
início de 2015; QUE, no entanto, conhece ANDRE ESTEVES há
uns 8 (oüo) ou 10 (dez) anos; QUE, então, sempre que ia a São
Paulo, conversava com ANDRÉ ESTEVES no escritório deste
último, ocasiões em que entrava pela garagem ou pela entrada
principal; QUE o objeto de tais conversas girava em torno das
grandes questões e problemas políticos e econômicos do Brasil;
QUE ANDRÉ ESTEVES também visitou o depoeme no gabinete
deste úlrimo no Senado; QUE o depoente mantinha conversas
semelhantes com ourros banqueiros, muito embora deva ser
esclarecido que ANDRÉ ESTEVES sempre foi mais acessível
para dialogar; QUE um dos remas o-atados entre ambos foi sobre
a SETE BRASIL, considerado "periférico" pelo depoente diante
dos outros que os dois conversavam; QUE ANDRÉ ESTEVES,
com a Presidência de DJLMA ROUSSEFF, perdeu interlocução
junto ao Governo Federal, a qual antes era feita por meio de
ANTONIO PALOCCI; QUE, a partir de então, como Líder do
Governo, o depoente passou a exercer esse papel de imerlocutor;
QUE o depoente passou a ser Líder do Governo em abril de
2015; QUE no mesmo dia 22/5/2015, data em que o depoente
efetuou o primeiro pagamento a EDSON RIBEIRO. também
visitou ANDRÉ ESTEVES sem, no entamo, mencionar naquele
momento a possível ajuda financeira à família CERVERÓ; QUE,
ao longo das conversas mantidas com ANDRÉ ESTEVES, este
manifestou preocupação quanto a temas ligados à Lava Jato e
que
lhe
diziam respeito,
nomeadamente
sobre o
embandeiramento de postos de combustíveis havido no Estado de
São Paulo, quando NESTOR CERVERÓ ainda era Diretor na BR
DISTRIBUIDORA; QUE ANDRÉ ESTEVES também
expressava preocupação sobre os negócios que mantinha na
África, o que ficou reforçado quando o ex-presidente LULA, e~
utra conversa mantida com o depoente, disse que a rea

P. eocupação de ANDRÉ ESTEVES residia nos _ ; ; s ~
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África; QUE durante as avaliações que ANDRÉ ESTEvJs fazia
sobre as investigações da Lava Jato e ao longo d/;nc ntro
mantido em setembro de 2015, o depoente incluiu/o tema das
dificuldades financeiras da família CERVERÓ e q/e um valor a
ser destinado poder!a se situar na ordem de R)II,s milhão de
reais; QUE ANDRE ESTEVES, em princípi«? disse que tinh?
interesse nos pagamentos para o custeio da ,família CERVERO
em pagar os honorários advocatícios; QUE ANDRÉ ESTEVES
também sinalizou a realização de oucra reunião, para discutir de
forma mais detalhada esse assunto; QUE o depoente não marcou
tal reunião de imediato; QUE o depoente informou à família
CERVERÓ e a EDSON RIBEIRO que estava em tratativas com
ANDRÉ ESTEVES para que este prosseguisse com os
pagamentos; QUE o depoeme contou com a concordância de
ANDRÉ ESTEVES para prestar tais informações à família
CERVERÓ; QUE ANDRÉ ESTEVES, em seguida, manteve
contato com o depoente em outra reunião, na sede do BTG em
São Paulo, para dizer que seria melhor "segurar, por enquanto", o
andamento do tema sem, no entanto, fechar as portas para o
prosseguimemo das tratativas relativas aos pagamentos à família
CERVERÓ; QUE o depoente, então, colocou a família
CERVERÓ e o Advogado EDSON RIBEIRO em compasso de
espero, rendo sido este, precisamente, o mamemo em que foi
gravado por BERNARDO CERVERÓ; QUE se recorda o
depoente que conversou com EDSON RIBEIRO a respeito da
perspectiva de ser simulado concrato de consultoria encre o BTG
e o escritório de advocacia daquele primeiro, para dissimular os
pagamentos à família CERVERÓ; QUE EDSON RIBEIRO
passou a trabalhar na concepção dessa simulação depois de ter
sido avisado pelo depoente de que este mantinha tratativas com
ANDRÉ ESTEVES para a continuação dos pagamentos à família
CERVERÓ: QUE este último assunto, no entanto, não chegou a
ser tratado pelo depoente com ANDRÉ ESTEVES; QUE, em
relação a exercer influência em Ministros do Supremo Tribunal
Federal para favorecer, de algum modo, a situação juridica de
NESTOR CERVERÓ, o depoente esclarece que expressou uma

basófia; QUE o depoente rememora haver convma~
nicamente, com o Ministro José Dias Toffoli ~~
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relativa ao Tribunal Superior Eleitoral e dando condde uestão
do Estado do Mato Grosso do Sul. Nada maisjavendo a ser
consignado, determinou-se que fosse encerradol presente termo
às 18h27min, que, lido e achado conforme, vai por todos
assinado.

/

COLABORADOR

DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ

•

ADVOGADOS
Luís Gustavo

~odrigues

~

Flores, OAB PR 27865

Maria Franci~)\a Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507
Adriano

~:
strg io' Nunes Eretas, OAB PR 38524
r
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 07
DELCíDIO DO AMARAL GOMEZ
Às 14h42rnin do 13 de fevereiro de 2016, na sede d Ministério
Público Milicar - Procuradoria-Geral de Justiça Mi;ftar - Setor de
Embaixadas NOite, lote 43, Brasilia (DF), GÉP 70800-400,
presentes o Procurador da República Marcello Paranhos de
Oliveira Miller, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado, o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes e
o Procurador Regional da República Silvio Roberto Oliveira de
Amorim Junior, integrames do Grupo de nabalho instituído pela
Procurador-Geral da República através da Portaria PGR/MPU n°
3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Polícia Federal
·n,iago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, ua presença
dos advogados Luís Gustavo Rodtigues Flores, OAB PR 27865.
Adriano Sérgio Nunes Bretas, OAB PR 38524 e Maria Francisca
Soôa Nedeff Samos, OAB PR 77507, a oitiva do colaborador
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado. natural
de Corumbáll'v1S, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão Senador da República,
RG n° 4690013, CPF no 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores. ao direito ao silêncio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu ~
defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro
audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital,
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),
nos termos do §13° do art. 4" da Lei n° 12.850/2013, os quai~
serão, ao final do ato, custodiados pelos representantes d
Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a
seretf?lter' rmeme apresentados ao Supremo Tribunal Federal.
Ind~J~O e
relação aos fatos u-atados no Anexo 6 - FATO,S
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afirmou o seguinte: QUE JOSÉ CARLOS BÓJ ~I é
conterrâneo do depoente, engenheiro e começou j carreira na
empresa CONSTRAN; QUE foi crescendo deotr~~ empresa até
ficar como o seu homem de confiança do empresário OLACIR
DE MORAES; QUE em 2002, o ex-Presidente LULA
necessitava de um local para servir de loca(ão para programa de
campanha voltado ao agronegócio, sendo que o Local de gravação
ocorreu na propriedade de JOSÉ CARLOS BUMLAI; QUE
ZECA DO PT foi quem apresentou LULA a JOSÉ CARLOS
BUMLAI; QUE, à época, DUDA MENDONÇA era o
marqueceiro da campanha eleitoral do ex-presidente LULA; QUE
o depoente estava presente na fazenda de JOSÉ CARLOS
BUMLAI quando este programa eleitoral foi gravado; QUE a
partir de então, JOSÉ CARLOS BUMLAI aproximou-se da
família de LULA e, ao longo do tempo, este relacionamento
consolidou-se, até que JOSÉ CARLOS BUMLAI tornou-se o
conselheiro da farru1ia de LULA; QUE JOSÉ CARLOS
BUMLAI também se colocou à disposição quando LULA
assumiu a Presidência da República, tendo passado a solucionar
problemas os mais variados; QUE se recorda o depoente que um
desses problemas foi a questão relacionada à contratação do
Grupo SCHAHIN como operador da sonda VITÓRIA 10000, da
PETROBRAS, para pagamento de empréstimo anteriormente
tomado por JOSÉ CARLOS BUMLAI junto ao banco do próprio
Grupo SCHAHIN; QUE o empréstimo tomado por JOSÉ
CARLOS BUMLA1 junto ao banco SCHAHIN, no valor
histórico de R$ 12 milhões, foi destinado ao pagamento de
chantagens efetuadas por empresário de nome RONAN contra a
cúpula do PT, a partir do Município de Santo André/SP, o que já
foi, em parte, mencionado no termo 3; QUE outra parte do
empréstimo também serviu para quitar dívidas da campanha ~
eleitoral da Prefeitura de Campinas/SP no ano de. 2004, cujo.
candidato foi DOUTOR HÉLIO, apoiado por JOSE DIRCEU;
QUE JOSÉ CARLOS BUMLAI tomou esse empréstimo ~
propósito da aquisição da sonda VITORIA 10000, porque dev·
ao GRUPO SCHAHIN e, para o pagamento do dtad
'préstimo, o Grupo SCHAHIN foi contratado para operar a
citada sonda; QUE, além da chantagem no Município de Santo
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André/SP e da campanha eleitoral no Município
mpinas/SP,
o empréstimo de JOSÉ CARLOS BUMLAI junto ao banco
SCHAHIN fora destinado para o paga ento de outras
campanhas eleitorais, de modo difuso, e, pa ·cularmente, para a
campanha presidencial de 2006 relaúva ao ex-presidente LULA;
QUE a contratação do grupo SCHAHIN para operar a sonda
VITÓRIA 10000 foi, portanto, destin'ada a cobrir o citado
empréstimo; QUE, portanto, foi realiz{do o empréstimo de R$ 12
milhões por JOSÉ CARLOS ~BUMLAI junto ao banco
SCHAHJN e, para qtútar essa divida, o grupo SCHAIDN foi
contratado, pela PETROBRAS, para operar a sonda VITÓRIA
10000; QUE o depoente sabe desses fatos porque se trata de
história "muito conhecida no meio político e junto ao PT"; QUE,
dentro do PT, essa operação era bastante falada, e quem a
relatava em detalhes era a pessoa de ARMANDO PERALTA, o
qual fez a aproximação de JOSÉ CARLOS BU.MLAI com o
grupo SCHAHJN; QUE DELÚBIO SOARES e JOSÉ DIRCEU
também disseram o mesmo ao depoente; QUE o depoente sabe
dizer que DELÚBIO SOARES e JOSÉ DIRCEU fizeram contato
e usaram de seu peso politíco, junto ao banco SCHAHIN, para
que o empréstimo fosse autorizado em favor de JOSÉ CARLOS
BUMLAI; QUE o depoente conhece os donos do banco
SCHAIN, mas não tem proximidade com eles; QUE, além disso,
pessoas próximas a JOSÉ CARLOS BUMLAT também diziam ao
depoente sobre a citada operação; QUE o depoente, de igual
modo, teve conl1ecimento disso a partir de NESTOR CERVERÓ,
quem falou expressamente a respei[o; QUE outros funcionários
da PETROBRAS também relataram o mesmo ao depoente, a
exemplo de COMINO e MOREIRA; QUE, em uma das
conversas mantidas com JOSÉ CARLOS BUMLAl, o mesmo ~
disse ao depoente que precisava eferuar a quitação do
empréstimo jumo ao banco SCHAHlN; QUE, inclusive, JOSÉ
CARLOS BUMLAl mencionou a citada chantagem realizada
pelo empresário RONAN contra ínlegrantes do PT em
/ )/ \
relativas ao Município de Santo André/SP; QUE o empréstim
tomado por JOSÉ CARLOS BUMLAI foi realizado pelas• vias
ordinárias, de modo que deve estar devidamente contabilizado e
registrado; QUE, em relação ao Grupo BERTIN, o depoente sabe

questõe~
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dizer que mantinha ligações com JOSÉ CARL<fs B · MLAI;
QUE JOSÉ CARLOS BUMLAI e o Grupo BER-rÍN mantiveram
várias sociedades comerciais; QUE recorda o d~poente que uma
dessas sociedades disseram respeito à Usina de Açúcar e Álcool
de São Fernando, locaüzada em Dourado/!Ms, ao passo que
oucras foram mantidas no Nordeste e güavfun em torno de usinas
termelétricas
. a óleo diesel; QUE sabe ,o1Íepoente que a Usina de
Açúcar e Alcool de São Fernando, já aludida, recebeu recursos
do BNDES; QUE o depoente supõe que, à vista dessas ligações
comerciais, pan:e do empréstimo tomado por JOSÉ CARLOS
BUMLAI junto ao banco SCHAHIN também foi destinado ao
Gmpo BERTIN; QUE, pelas mesmas razões, supõe que JOSÉ
CARLOS BUMLAI e o Gmpo BERTIN fizeram algumas
operações financeiras casadas e algum tipo de engenharia
contábil, relacionadas à quitação do empréstimo tomado junto ao
banco SCHAHIN; QUE sabe a respeito disso tudo também
porque o próprio JOSÉ CARLOS BUMLAI falou a respeito para
o depoente; QUE, em relação à aquisição de sondas pela
PETROBRAS, o depoente esclarece que mantinha
relacionamento próximo com NESTOR CERVERÓ, Diretor da
Diretoria Internacional; QUE o depoente dava sustentação
política a NESTOR CERVERÓ; QlJE o PMDB do Senado
também dava sustentação política a NESTOR CERVERÓ; QUE
essa questão da sustentação política a NESTOR CERVERÓ
já foi tratada em detalhes no termo 2, prestado pelo
depoente; QUE o depoente teve muitas informações, depois de
2006, em relação à aqtúsição de sondas pela PETROBRAS; QUE
essas informações provieram do próprio NESTOR CERVERÓ,
além de SILAS RONDEAU e de Senadores do PMDB, a ~
exemplo de RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO;
QUE NESTOR CERVERÓ confirmou ao depoen~e que destinava
dinheiro ao PT, no caso da compra da sonda VITORfA 10000, ao
passo que o PMDB do Senado recebia valores a partir da compra
da sonda PETROBRAS 10000; QUE o depoente pediu valores d
NESTOR CERVERÓ e a RENATO DUQUE para auxiliar

•
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E esses valores serviriam para o pagamento de parte da divida
;áe campanha contraída no citado pleito eleitoral; QUE esses
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pedidos realizado a NESTOR CERVERÓ e a
DUQUE,
para pagamento de dívidas eleitorais, ocorreu/depois de findo o
pleito eleitoral, provavelmente em novemtlro ou dezembro de
2006; QUE o depoente, no caso das con{pras das sondas, não
teve participação quanto à percepçã0e valores ilícitos, até
porque só descobriu depois, como já af1rmado, como foram feitas
as destinações ilidtas de dinheir-o/QUE, portanto, o depoente
não recebeu ou, ao menos, não linha conhecimento de que os
valores recebidos provinham de ilidtudes na compra das sondas
da PETROBRAS; QUE, ao saber dessas ilidtudes, teve certeza
que NESTOR CERVERÓ já estava "no colo do PMDB do
Senado"; QUE, indagado se solicitou dinheiro a RENATO
DUQUE, a propósito de contratos firmados com a
PETROBRAS, o depoente responde afirmativamente, e que tal se
deu no inicio de 2007, porque sua divida eleitoral remontava a
R$ 6 ou R$ 7 milhões de reais; QUE o depoente, depois,
percebeu que RENATO DUQUE teria falado para NESTOR
CERVERÓ auxiliar com rais pagamentos, até porque este último
era "apadrinhado" pelo depoente; QUE FERNANDO BAIANO
também destinou recursos a pedido do depoente, o que será
melhor esclarecido em anexo específico; QUE o depoente
reconhece que fugiu ao modo natural de fazer política, ao ficar
endividado na campanha eleitoral de 2006 tendo, inclusive,
vendido ativos familiares; QUE o depoente não sabe dizer como
foi operacionalizada a destinação ilícita de recursos a partir da
compra da sonda VITÓRIA 10000; QUE o depoente não sabe,
ainda, como dizer como foi feita a "contabilidade criativa"
voltada a "maquiar" essas ilicitudes para que "as pontas fossem
fechadas", prindpalmente para pag~memo dos bancos; QUE, a ~
respeito da participação de JOSE CARLOS BUMLAI na
cons~ção da Usina de Belo Monte, sabe o depoente dizer que
JOSE CARLOS BUMLAl tentou influenciar na compra de
f
equipamentos chineses a partir de empresários chineses; Q~
CHARLES TANG é empresário bastante atuante, sendo
,
presidente da Câmara de Comércio Brasil-China; QU
CHARLES TANG tem contato próximo com ERENICE

y

~ GUERRA; QUE, por ocasião d,a fonnação do consórcio para a
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a inclusão da empresa CONTERN, ügada ao grupo B RTIN;
QUE, portamo, iss? deixa ao depoente maior/certeza quanto à
vinculação de JOSE CARLOS BUMLAI confo grupo BERTIN,
como também sua capacidade para influerkiar nas decisões do
Governo Federal, em vários segmentos; QUE, até pelas ligações
de JOSÉ CARLOS BUMLAI com o ex-presidente LULA, aquele
também linha "ponas abenas" no BNDES; QUE todos no
Governo Federal sabiam dessa íntima relação, de modo que
JOSÉ CARLOS BUMLAl tinha livre trânsito no Governo; QUE
JOSÉ CARLOS BUMLAI era dos poucos que entrava no Palácio
do Planalto sem oferecer sua identificação; QUE JOSÉ CARLOS
BUMLAI não precisava do depoente para que este exercesse
qualquer influência em algum interesse daquele, já que o contato
de JOSÉ CARLOS BOMLAI era, diretarneme, com o expresidente LULA; QUE sabe o depoente, em relação às ligações
de JOSÉ CARLOS BUMLAI com a ANEEL, que houve atraso
na implementação de projeto de energia elétrica que o mesmo e o
grupo BERTIN implementavam, de modo que JOSÉ CARLOS
BUMLAI deveria oferecer 1astro para comprar energia elétlica de
outro fornecedor, além de sofrerem multa da ANEEL pelo atraso;
QUE, a partir daí, JOSÉ CARLOS BUMLAI e o grupo BERTIN
entraram em conflito com a ANEEL; QUE, então, l'v1AURÍC10
BUMLAI pediu que o depoente ajudasse na solução do conflito e
ofereceu, para tanto, o valor de R$ 1 milhão de reais; QUE o
depoente tomou providência única de marcar audiência enlre
MAURÍCIO BUMLAI e REINALDO BERTIN com o DiretorGeral da ANEEL, ROMEU RUFINO, além do Superintendente
de Geração da ANEEL, cujo nome não se recorda; QUE isso
ocorreu entre outubro e novembro de 2015; QUE o depoente não~
teve mais tempo de tomar alguma outra medida concrera e não
~
chegou a receber qualquer valor em razão de sua atuação; QUE a
divida de JOSÉ CARLOS BUl\IILAI e do grupo BERTIN
remontava a dezenas de milhões de reais, não sabendo o
depoente precisar o valor exato; QUE, no que diz respeito à
relação entre JOSÉ CARLOS BUMLAI e o INSTITUTO LUL.Al
afirma o depoente que ouviu do próprio JOSÉ CARLOS
BUMLAT que foi ele mesmo quem ajudou a construi-lo,

J~:.~ J! estlllturá-lo e organizá-lo; QUE a ideia de-ermontar
o INSTITUTO
~
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LULA apareceu no fim do segundo mand~to residencial de
LULA; QUE JOSÉ CARLOS BUMLAI, de i ual maneira, era
quem resolvia os problemas da família de L A, isto é, quando
algum aparecia, ele era chamado para s~Úcioná-lo; QUE, em
relação ao sítio de Atibaia/SP, vinculado ao ex-presidente LULA,
sabe o depoeme que seria construícto-"da mesma forma que o
11\fSTlTUTO LULA; QUE o depoente ouvia de JOSÉ CARLOS
BUMLAl e de MAURÍCIO BUMLAI que, ao tratarem do sitio
em Atibaia/SP, diziam expressamente que estavam "indo ao sítio
do LULA"; QUE, de igual maneira, ZECA DO PT também
relatou ao depoente que passava os fins de semana "no sítio do
LULA", também se referindo àquele de Atibaia/SP; QUE ZECA
DO PT e o ex-presidente LULA são amigos e próximos, da
mesma forma que suas respectivas esposas; QUE o depoente,
então, sempre entendeu que o sítio era do ex-presidente LULA;
QUE JOSÉ CARLOS BUMLAJ e MAURÍCIO BUMLAl
chegaram, inclusive, a contratar engenheiro para elaborar o
projeto e responsabilizar-se pela construção do sítio; QUE, no
entanto, em seguida apareceu LÉO PINHEIRO, o qual se
ofereceu para a construção do sítio; QUE o depoente atribui o
interesse de LÉO PINHEIRO ao fato de que era o executivo mais
próximo de LULA e, assim, gostaria de manter esse
relacionamento mais íntimo; QUE LÉO PJNHETRO, ponanto,
poderia ter interesse em que os projetos da OAS não sofressem
qualquer solução de continuidade; QUE sabe o depoente que
JOSÉ CARLOS BUMLAI e ANDRÉ ESTEVES possuem
relação comercial muito próxima o que levou, inclusive, à
aquisição, por ANDRÉ ESTEVES junto a JOSÉ CARLOS
BUMLAI, de fazenda de gado em Miranda/JvlS, chamada de ~
Santo Cristo ou algo semelhante a esse nome, com área de, .
aproximadamente, 13.000 hectares; QUE, no que toca à
~
aquisição dessa área em Miranda!MS, sabe o depoente que valia
por volta de R$ 17 milhões de reais, salvo engano, e, no entanto,
sua aquisição atingiu o valor aproximado de R$ 74 milhões, se~
qualquer motivo especial ou benfeitoria que a fizesse atingir t
montante; QUE isso gera ao depoeme a suspeita que a diferença
espectiva serviu para dar lastro a pagam_entos de outros projetos
e de outros negócios mantidos por JOSE CARLOS BUMLAI e
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ANDRÉ ESTEVES; QUE LULA frequentava,
. _de
semana, inclusive, a fazenda localizada em Miranda/MS,
enquanto era de propriedade por JOSÉ C~RLOS BUMLAI;
QUE o depoente nunca compreendeu porqu(ANDRÉ ESTEVES
entrou nas negociações relativas à eÔmpra do imóvel de
Ivtiranda!MS; QUE tal se tenha daq~ talve2, porque ANDRÉ
ESTEVES teria o interesse de_plaíl'tar soja, o que o depoente
nunca havia visto no Panlanal; QUE, talvez, isso tenha ocorrido
para ANDRÉ ESTEVES agregar valor à fazenda e revendê-la por
numerário maior; QUE o depoente sabe que houve uma primeira
operação de venda, relativa à fazenda de Miranda/MS, da qual
panicipou ANDRÉ ESTEVES, e uma segunda, envolvendo
outros dois sócios cujos nomes não se recorda; QUE, no entanto,
ANDRÉ ESTEVES prosseguiu sendo o responsável pelos
empreendimentos da fazenda que comprara de JOSÉ CARLOS
BUMLAI; QUE outro negócio suspej[o de JOSÉ CARLOS
BUMLAI disse respeito à Fazenda São Gabriel, localizada em
Corumbá!MS, a qual foi desapropriada para fins de reforma
agrária pelo INCRA, com avaliação que remontou ao dobro do
que o natural para a região; QUE a desapropriação, à época,
atingiu o valor de R$ 4.500 reais, sendo que o valor comum
atingiria o montante aproximado de R$ 2.500 reais; QUE o
depoente sabe disso porque sua familia possui imóvel vizinho
àquele que fora desapropriado; QUE outra fazenda desapropriada
para reforma agrária, com valores superfaturados em relação aos
hectares, disse respeito à Fazenda Itamarari, de propriedade da
CONSTRAN; QUE, além disso, JOSÉ CARLOS BUMLAI fazia
muitos outros negócios nos quais o banco BTG, de
copropriedade de ANDRÉ ESTEVES, funcionava como o
financiador; QUE, no que diz respeito aos negócios da
PETROBRAS na África e, mais especificamente, em Angola,
sabe o depoente que há um general angolano de nome JOÃO
BATISTA; QUE JOÃO BATISTA possui o dominio das
negociações de petróleo em Angola; QUE JOSÉ CARLO
BUMLAI acompanhou comitiva presidencial, durante o mandato
do ex-presidente LULA, para prospectar negócios, ligados à área
petrolífera, em Angola; QUE, então, JOSÉ CARLOS BUMLAI
visitou uma ilha paradisíaca de JOÃO BATISTA, localizada na
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costa de Angola; QUE a PETROBRAS compr./u c mpos de
petróleo em diversos países e, depois que já esfuva operando e
produzindo petróleo naqueles mais rentáveis( criou a empresa
PETROÁFRJCA; QUE ANDRÉ ESTEVES( por meio do BTG,
•/..
comprou, em seguida, 50% da PETR9AFRICA pelo valor de
US$ 1,5 bilhão; QUE o depoente soube a respeito por meio de
alguns executivos da PETROBRAS; QUE, além disso, empresas
de auditoria fizeram avaliação dos aludidos campos de petróleo
abarcados pela PETROÁFRJCA., tendo fixado o valor de compra
dos 50% adquiridos por ANDRÉ ESTEVES, por meio do BTG,
no importe aproximado de US$ 2,7 bilhão; QUE o depoente
obteve informação de que a PETROBRAS vendeu parte da
PETROÁFR1CA. a ANDRÉ ESTEVES para preservar seus
programas de investimentos e, particularmente, o pré-sal, uma
vez que passava por momentos de pouca liquidez; QUE a
PETROBRAS, em relação à venda de parte da PETROÁFRICA,
fe.z uma oferta aberta, sabendo o depoente que houve ouu·os dois
ou três interessados além do BTG; QUE o BTG foi o único que
fez proposta mais firme o que, no entanto, não isenta o negócio
de ilicitude, porque o negócio já poderia estar ajustado; QUE
GRAÇA FOSTER era a Presidente da PETROBRAS por ocasião
da venda de parte da PETROÁFRICA, sendo JORGE ZELADA
o Diretor da Diretoria Internacional; QUE sabe o depoente que
houve, inclusive, grande surpresa, por parte do mercado e de
funcionários da PETROBRAS, quanto ao valor de venda de parte
da PETROÃFRTCA; QUE o depoente compromete-se, por este
ato, a rrazer informações mais detalhadas em relação à aquisiçãol
da PETROÁFRICA. Nada mais havendo a ser consignadQ..
determinou-se que fosse encerrado o preseme termo à~
18h07min, que, lido e achado conforme, vai por todos assinado. \
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Às 18h35min do 13 de fevereiro de 2016, na sede 9 Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça M1J(tar- Seror de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), <:;ÉP 70800-400,
presemes o Procurador da República Mar:71Ío Paranhos de
Oliveira Miller, o Procurador da República_;:aniel de Resende
Salgado, o Promowr de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes e
o Procurador Regional da República Sllvio Roberto Oliveira de
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela
Procurador-Geral da República através da Portaria PGRJMPU n°
3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Polida Federal
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença
dos advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865,
e Adriano Sérgio Nunes Eretas, OAB PR 38524, a oitiva do
colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, natural de Corurnbá/MS, filho de Miguel Gomez e
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão
Senador da República, RG n° 4690013, CPF n° 01]27982842, o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos lermos do §14° do art. 4° da Lei D0 12.850/2013;
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de
colaboração em mídia digital, além do registro esai[Q (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do an. 4° da
Lei no 12.850/2013, os quais serão, ao final do aro, custodiados
pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que
:icarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigil~
das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Suprem~
Tribunal Federal. Indagado em relação aos faros tratados no
Anexo
M ONTE - afirmou o seguinte: QUE BELO
~~
é I principal usina hidrelétrica em construção no
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mundo; QUE BELO MONTE foi objeto de leilão, tendo s do
criado consórcio com participação mista, isto é,~rivada e estatal,
para sua construção; QUE dias ames de ocogêr o leilão, o único
consórcio interessado em construir a/ usina desistiu do
empreendimento; QUE tal fato levou/o Governo Federal a
procurar empresas diversas daqueles~P'articipantes, a maioria de
porte médio, permanecendo unicamente as estatais CHESF e
ELETRONORTE; QUE se recorda o depoeme que tais empresas,
a maioria de médio porte, que foram contatadas para salvar o
leilão, foram GALVÀO ENGENHARIA, QUEIROZ GALVÀO,
J. MALUCELLI, SERVENG, GAlA ENERGIA, CETENCO,
CONTERN e MENDES JÚNIOR; QUE tais empresas venceram
o leilão por seu valor mínimo; QUE, pouco tempo depois, os
participames privados do consórcio desistente passaram a gerir a
obra, isto é, a ser os efetivos realizadores do empreenàimento, ao
passo que os vencedores do leilão passaram a ser subcontratados;
QUE o depoente entende que, ao assim agir, os primeiros
interessados buscavam, inicialmente, incrementar o valor da
obra, [ixado no Leilão; QUE a retomada da obra por eles também
indica que o preço fixado para a obra era exequível, bem como
que seria possível que as empresas de maior porte já
vislumbrassem possível retomada de seu controle; QUE houve
articulação do Governo Federal, no sentido de não permitir que o
leilão ficasse deserto, principalmente a partir da atuação de
VALTER CARDEAL, mas também com o envolvimento de
ERENICE GUERRA; QUE as empresas de médio porte tiveram,
inclusive, dificuldades para apresentar as garantias necessárias e,
assim, faz.er com que o leilão não ficasse deserto; QUE o leilão ~
prosseguiu pelo valor inicialmente fixado pelo Governo Federal;
QUE acredita o depoente que BELO MONTE representa obra
diferenciada, à vista de ser construída na Amazônia e gerar
impacws ambientais severos, o que desafia projetos de
engenharia complexos; QUE o depoente tem a leitura de que as
empresas grandes imaginaram que o valor inicialmente fixado
para BELO MONTE sofreria inarredável acréscimo, cuj
valores se aproximariam dos valores inicialmente previstos; QU~
os acréscimos, de fato, ocorreram; QUE buscavam as empresa~
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inicialmente estabelecidos; QUE acredita o d/oeme ue as
empresas grandes, percebendo que teriam ganhos financeiros
vultosos, mesmo sem a repacruação que pretefi'diam,
resolveram
I
retomar a construção da usina; QUE sabe -informar o depoeme
que as negociações relativas a BELO MONTE foram conduzidas
por ERENICE GUERRA, SJLAS RONDEAU e ANTÔNIO
PALOCCI, os quais fizeram aproximação com os grandes
empresários; QUE ERENICE GUERRA fazia o diálogo com o
empresariado, ao passo que SILAS RONDEAU, do Pl'viDB, e
ANTONIO PALOCCl, do PT, demonstravam que o Governo
Federal dava aval às rratativas; QUE o depoente soube que houve
o pagamento, à época, de ao menos R$ 30 milhões, a titulo de
propina pela construção de BELO MONTE, pagos ao PT e ao
PMDB; QUE ANTONIO PALOCCI coordenou esses
pagamentos de propina no âmbito do PT, destinando-os à
campanha eleiloral de DILMA ROUSSEFF e ao próprio PT, para
redistribuição em beneficio de diversas outras campanhas
eleitorais, de modo difuso; QUE, pelo PMDB, SILAS
RONDEAU destinou ditas propinas para o grupo de JOSÉ
SARNEY, do qual fazem parte EDISON LOBÃO, o próprio
SlLAS RONDEAU, RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCÁ,
VALDIR RAUPP e JADER BARBALHO; QUE o pagamento
dessas propinas foi realizado pelo consórcio da construção da
usina, capitaneado pela ANDRADE GUTIERREZ; QUE o
depoente soube essas informações por meio de várias fontes,
recordando-se de JOÃO VACCARI NETO e daquele que
acredita chamar-se FLÁVIO BARRA e que é representante da
ANDRADE GUTIERREZ; QUE o depoente obteve as ~
informações sobre as propinas diretamente de FLAVIO BARRA
~
e, quanto a JOÃO VACCARI NETO, este relatou ao depoente
que soubera do assunto por meio de ANTONIO PALOCCl; QUE
o ex-presidente LULA e ANTÔNIO PALOCCI tinham ascensão
sobre JOÃO VACCARJ NETO; QUE, em relação a quem definiu
os fornecedores nacionais de BELO MONTE, a saber, IMPSA!
SlEMENS, ALSTOM e lESA (como representante de empr~
austríaca), o declarante indica que foram as pessoas d
ANTONIO PALOCCJ e ERENICE GUERRA; QUE, por
mpresas nacionais, esclarece o depoente que são as empresas
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que possuem filial em território nadonal; QUE / emp esa
IMPSA contava com o maior lobby a seu favor, tendo o suporte
politko do falecido EDUARDO CAMPOSYQUE sabe o
depoente, ainda, que havia o compromisso de ser incrementado o
valor da propina, no caso de reajuste no gr~o da obra; QUE o
depoente recebeu doações ofidais de dÍmpanha, por meio do
Diretório Nacional do PT, oriundas dessas empresas que
compunham o consórdo de BELO MONTE, de modo que não
descarta que tais valores tiveram origem a partir de pagamentos
realizados naquela obra. Nada mais havendo a ser consignado,
determinou-se que fosse encerrado o presente termo às
19h22min. que, lido e achado conforme, vai por todos assinado.
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depoence esclarece que, em uma das vezes que o ex-presidente
LULA esteve em Brasilia!DF, pediu para con~ersar de forma
privada no aeroporto, em hangar cujo nomtyhão sabe precisar;
QUE tal se deu em setembro ou outubro dé 2015; QUE, então,
LULA soliciwu ao depoenre que 'yi(se", como Líder do
Governo, a questão de MAURO MARCONDES e de sua esposa,
a propósito de requerimentos de convocação de ambos,
formulados no âmbito da CPI do CARF; QUE pela expressão
"visse", ficou claro que o depoente deveria evitar tais
convocações; QUE soube o depoente que LULA e MAURO
MARCONDES são próximos e amigos há bastante tempo,
supondo que desde o tempo em que LULA era metalúrgico; QUE
MAURO MARCONDES atua como lobista em vários
segmentos; QUE MAURO MARCONDES, inclusive, tinha
atuação proeminente na aquisição dos caças Grlpen, de origem
sueca; QUE MAURO MARCONDES também atuou em edições
de Medidas Provisórias voltadas a conceder benefícios fiscais
para o setor automobilístico; QUE, a propósito dessa edição de
Medidas Provisórias, o depoente esclarece que era tema de
extrema relevância e que, por isso, ERENlCE GUERRA, como
Ministro-Chefe da Casa Civil, tinha a obrigação de atuar; QUE o
depoente, antes do encontro com LULA, nunca havia
comparecido à CPI do CARF; QUE o depoente, então, prometeu
a LULA "mobilizar a tropa" para resolver a questão; QUE, em
seguida, o depoente reuniu-se com Líderes da base do Governo e
combinaram mobilização para o dia 5 de novembro de 2015, data
em que a CPI estaria reunida; QUE tal mobilização resulwu oa
derrubada de todos os requerimemos de "alta periculosidade" e
sensíveis ao ex-presidente LULA, a exemplo da convocação de
seus filhos; QUE outro "requerimento grave" era a convocação
de ERENlCE GUERRA, em relação à qual o depoente sabe diz.er
que defende interesses privados em diversos órgãos públicos;
QUE, durante a conversa com os lideres da base, o depoente ~
tomou conhecimento que já únham relação de outros
"requerimentos graves" ; QUE o depoente reconhece que pode
não Ler adotado uma "atitude republicana" mas, mesmo a~si
,
atuou como Líder do Govemo; QUE os outros lideres com ue J
se reuniu foram HUMBERTO COSTA, OITO ALENCA
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VANESSA GRAZZIOTJN; QUE esta foi a única
1 ação do
depoeme no contexto da CPI do CARF; QUE acredya o poente
que o ex-presidente LULA fez esse pedido porque sabia do bom
trânsito que o depoente possuía dentro do Senadb e que também
poderia parecer um pedido do próprio Govi"ho Federal para a
derrubada daquelas convocações; QUE DlLMA ROUSSEFF não
foi contatada pelo depoente a respeito/ desse assunto; QUE
ninguém mais tocou nesse tema, muit~mbora o depoente saiba
que o resultado no âmbito da CPI da CARF agradou ao Governo
Federal; QUE o depoente compromete-se a entregar a agenda que
dá conta de seu encontro com o ex-presidente LULA. Nada mais
havendo a ser consignado, detenninou-se que fosse encerrado
presente termo às 19h59min, que, lido e achado conforme, v~
por rodos assinado.
~
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MtNl.STÉlUO PlJBLICO FEOBl.AL
Procuradoria-Geral da República

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ
Às 20l11Smin do 13 de fevereiro de 2016, na sede do inistério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Milita - Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP/70800-400,
presentes o Procurador da República Marcellr:Paranbos de
Oliveira Miller. o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado, o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes e
o Procurador Regional da República Silvio l{oberto Oliveira de
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela
Procurador-Geral da República através da Portaria PGRIMPU n°
3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Polícia Federal
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se codas as
cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença
dos advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865,
e Adriano Sérgio Nunes Bretas, OAB PR 38524, a oitiva do
colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, narural de Corumbá!MS, filho de Miguel Gomez e
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão
Senador da República, RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do §14° do an. 4° da Lei n° 12.850/2013;
QLJE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de
colaboração em mídia digital, além do registro esctito (duas vias
do termo assmadas em papel), nos termos do §13° do art. 4° da
Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do aro, custodiados
pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que
ficarão responsáveis peJa guarda, custódia e preservação do sigilo
das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
ynal l deral. Indagado em relação aos fatos tratados n,'
I. ~AGAMENTOS DE. PROPINAS POR MEIO DE

•

•

y:o

f
Ji!J,

/-

::ORJOS FARMACEUTICO~S D

y-~"*

--

l

I

~:

5243

5244

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

'

I

PGR
Má

.Mr

,

•

•

Gô . M '

.._, la~taQI

SAUDE - afirmou o seguinte: QUE o depoente esdatece ue o
objetivo de suas declarações, em relação a esse Lel'na, não diz
respeito propriamente a problemas com empre{as, mas para
alertar a respeito de possível novo Wão d,e / pagamentos de
propinas; QUE, ao final da campanha ele.itotal de 2014, para o
Governo do Estado de Mato Grosso Sul, ftfou com dívidas com a
FSB, no valor R$ 500 mil, e com a empresa BLACK NINJA, de
ZILMAR FERNANDES, ex-sócia do marqueteiro DUDA
MENDONÇA, também no valor de R$ 500 mil; QUE, assim, o
depoente pediu, provavelmente em novembro de 2014, ao
tesoureiro de campanha de DILMA ROUSSEFF, EDlNHO
SJLVA, para repassar tais recursos, ou seja, o valor total de R$ 1
milhão; QUE o depoente fez, esse pedido a EDINHO SILVA
porque, quando havia dificuldades de repasse pelo PT nacional,
era EOlNHO SiLVA quem resolvia; QUE, alguns dias depois,
EDINHO SILVA ligou ao depoente e disse para as empresas
credoras apresentarem notas fiscais relacionadas às respectivas
dívidas, figurando como tomadora de serviço a empresa EMS;
que tanto a FSB quanto a BLACK NTNJA apresentaram suas
notas fiscais e, inclusive, tiveram que pagar os impostos
correspondentes; QUE, ao mesmo tempo, começaram a surgir
denúncias que a EMS estava envolvida em escândalos, de modo
que tanto a FSB quanto a BLACK NlNJA não quiseram mais
receber qualquer valor da EMS e, assim, cancelaram as notas e
ficaram no prejuízo; QUE o depoente, então, falou com EDINHO
SILVA a respe.im desse problema e reclamou pela ausência de
solução; QUE, na mesma ocasião, EDINHO SILVA sugeriu ao
depoente que ALOÍSIO MERCADANTE resolveria o assunto;
QUE
o
depoente, efetivameme, procurou ALOÍSIO ~
MERCADANTE, o qual se esquivou de qualquer
responsabilidade e sugeriu ao depoente que agendasse encontro
com o presidente da EMS; QUE o depoente não conhecia o
presidente da EMS e não acolheu a sugestão de ALOÍSIO
MERCADANTE; QUE as duas dívidas, enfim, ficaram
"penduradas"; QUE o depoente acredita que a solução
apresentada por EDJNHO SILVA pode ter ocorrido para o
pagamento de outras dividas; QUE a EMS possui boas relações
com ALOÍSIO MERCADANTE, com EDJNHO SILVA e com o
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próprio Governo Federal; QUE chamou a atenção do d poente
que laboratórios farmacêuticos e planos de saúd'llstejam endo
prestigiados, atualmente, pelo Governo Fedéral; QUE há
verdadeira "queda de braços" para indicação/cíe nomes para as
agências reguladoras relacionadas à área/ da saúde, até pela
visibilidade negativa que o Caso Lava JaLo impôs aos setores de
energia, engenhatia e petróleo; QUE, arualmenre, está a cargo do
PMDB do Senado indicar nomes para agências reguladoras
ligadas à área da saúde; QUE os Senadores EUNÍCIO DE
OLIVEIRA, ROMERO JUCÁ e RENAN CALHEIROS possuem
papel e força incontestável quanto a essas indicações; QUE o
depoente recorda que as indicações mais recentes para as
agências reguladoras voltadas ao setor da saúde aconteceram em
maio de 2015; QUE o depoente rememora que houve queda de
braço "tremenda" para a indicação de JOSÉ CARLOS DE
SOUSA ABH.AÃO, apadrinhado do PMDB do Senado, para o
cargo de Diretor-Presidente da Agência Nacional de Sat'tde; QUE
o depoente quer registrar o respeito que possui em relação às
empresas FSB e BLACK NINJA, as quais desempenham serviço
sério e regular; QUE as dividas que o depoente conrraiu junco a
tais empresas eram decorrentes de serviços efetivamente
pres[ados por ambas. Nada mais havendo a ser consignado
decerminou-se que fosse encerrado o presente termo
20h42min, que, lido e achado conforme, vai por todos assinado.~
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As 20h48min do 13 de fevereiro de 2016, na sede do
Público Mllitar -Procuradoria-Geral de Justiça Mili - Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), C]} 70800-400,
presentes o Procurador da República Marcell6 Paranhos de
Oliveira Mlller, o Procurador da República Dãniel de Resende
Salgado, o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes e
o Procurador Regional da Republica SUVlo Roberto Oliveira de
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela
Procurador-Geral da República através da Portaria PG R!MPU no
3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Policia Federal
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença
dos advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865,
e Adriano Sérgio Nunes Bretas, OAB PR 38524, a oitiva do
colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, natural de Corumbá!MS, filho de Miguel Gomez e
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão
Senador da República, RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei no 12.850/2013;
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressameme e
estão cientes do registro audiovisuaL do presente ato de
colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do art. 4° da
Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, custodiados
pelos represenrantes do Ministério Público ora presentes, que
ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo
das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
T?t'?al Federal. Indagado em relação aos fatos tratados no
A~~o
REFINARIA DE OKINAWA - afirmou o seguinte
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Japão, fez parte de um processo de imemacionatzação
da
I
PETROBRAS, aprovado ainda durante o @ovemo de
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, no âmbitÓ da execução
do planejamento estratégico da empresa; QU~ a aquisição de
várias refinarias no estrangeiro deveu-se, tameim, ao interesse da
PETROBRAS ter condições de processar o petróleo pesado da
Bacia de Campos; QUE a PETROBRAS teve interesse, então, de
entrar no mercado asiático e, assim, a Refinaria de Okinawa foi
adquirida, salvo engano, no ano de 2008; QUE a aquisição da
Refinaria de Okinawa deu-se de modo semelhante àquela
ocorrida para a Refinaria de Pasadena, no que diz respeito à
estruturação do pagamentO e recebimento de propinas; QUE o
processo de aquisição da Refinaria de Okinawa deu-se intra
muros, isto é, circunscreveu-se ao ãmbito da estrutura intema da
PETROBRAS; QUE a Refinaria de Okinawa foi adquirida por,
aproximadamente, US$ 72 milhões; QUE o depoente acredita
que o mesmo esquema de pagamento de propinas, já investigado
no Caso Lava Jato, repetiu-se durante a compra da Refinaria de
Okinawa; QUE os desenvolvedores do projeto de compra da
Refinaria de Okinawa foram NESTOR CERVERÓ, então Diretor
da Diretoria Internacional, a equipe comandada por ele,
MOREIRA e TAVARES incluídos; QUE o Presideme da
empresa, à época, era JOSÉ SÉRGIO GABRfELLI, o qual
assentiu na compra; QUE esclarece o depoente que o Chefe de
Gabinete de JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI, de nome ARMANDO
TRÍPODI, era o grande articulador interno daquele Presidente,
atuando em nome do mandatário maior da PETROBRAS,
inclusive; QUE o depoente não se recorda quem relatou as
iliciludes levadas a efeito na Refinaria de Oldnawa, mas se
compromete a fazer esforço para lembrar os respectivos nomes;
QUE, no entanto, adianta que pode ter sido alguém da área de
abastecimento da PETROBAS; QUE o depoente não sabe dizer
se a Refinaria de Okinawa gerou prejuízos tendo conhecimento,
apenas, que sua produção gira em torno de 40 mil barris diários e
que possui restrições ambientais severas; QUE o depoente
ressalva parte do anexo, referente ao encerramento das atividades
da Refinaria de Okinawa, para acrescentar que pode estar
equivocado o que, de todo modo, não influenda o teor central
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MtNlSTERlO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria-Geral d,,

República

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ
Às 21h38mín do 13 de fevereiro de 2016, na sede do Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Mil~r.;r - Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasi1ia (DF), CEP 70800-400,
presentes o Procurador da República Marçel(o Paranhos de
Oliveira Mi1ler, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado, o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes e
o Procurador Regional da República Silvio Roberto Oliveira de
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela
Procurador-Geral da República através da Portaria PGRIMPU n°
3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Policia tederal
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigilo e presO'ições da Lei 12.850/2013, na presença
dos advogados Luís Gustavo Rodrigues r-lares, OAB PR 27865,
e Adriano Sérgio Nunes Eretas, OAB PR 38524, a oitiva do
colaborador DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, natural de Commbá/MS, filho de Miguel Gomez e
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão
Senador da República, RG n° 4690013, CPF n° 01127982842. o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
àireito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos lermos do §14° do art. 4° da Lei 11° 12.850/2013;
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e
estão cientes do registro audiovisual do presente aw de
colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos lermos do §13° do art. 4° da
Lei 0° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, cuscodiados
pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que
ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo
das infonnações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
Tribunal Federal. Indagado em relação aos faros tratados no
Anexo 17 - REFINARIA DE PASADENA - afirmou o
t : QUE o depoente não acompanhou a estruturação d
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operações relacionadas à compra da Refinaria de PasJ. ena; UE
voltou a saber dos problemas relativos a essa aq~sição há uns
dois anos, quando o assunto passou a ser noticjádo na mídia a
partir do Caso Lava Jato; QUE isso também}ez esclarecer ao
depoente outras questões relativas à aprovâção da aquisição
daquela refinaria, notadameme a aquiescência do Conselho de
Administração, em relação ao qual póde afirmar que não há
qualquer possibilidade de isenção de responsabilidade; QUE, ao
conhecer a operação de compra da Refinaria de Pasadena,
entendeu que haviam sido comeúdos ilícitos; QUE a Refinaria de
Pasadena foi adquirida com base no planejamento estratégico de
internacionalização da PETROBRAS e também porque era
importame ingressar no mercado norte-americano; QUE o
depoente não sabe dizer quais os critérios de ordem técnica que
conduziram à escolha da Refinaria de Pasadena podendo afirmar,
por outro lado, que tal decisão deve ter sido trabalhada no âmbito
do Conselho de Administração da PETROBRAS; QUE
considera, então, que foi "vendido um peixe" de que a compra da
Refinaria de Pasadena teria ocorrido sem o conhecimento do
Conselho de Administração da PETROBRAS e de sua respectiva
Presidente à época, DILMA ROUSSEFF; QlJE a decisão de
compra da Refinaria de Pasadena decorreu de "ação entre
amigos", no âmbito dos executivos e técnicos da PETROBRAS;
QUE seriam interessados na aquisição NESTOR CERVERÓ,
FERNANDO BAIANO, PAULO ROBERTO COSTA e o grupo
relacionado a novos negócios da PETROBRAS, entre outros;
QUE o REVAMP na Refinaria de Pasadena tinha a incumbência
de fazer o retro fit da refinaria, de modo que passasse a processar
óleo pesado; QUE o REVAMP em questão acabou não
acontecendo; QUE o depoente nega que tenha participado de
qualquer reunião politica, na PETROBRAS, a respeito de
tratativas relativas ao REVAMP da Refinaria de Pasadena; QUE
RICARDO PESSOA é amigo do depoente, sendo doador ~
1
sistemático das campanhas eleitorais desde 2002; QUE
RICARDO PESSOA, em 2006, entrou pessoalmente em contato
com outros empresários, a exemplo daqueles da lESA e da
SADF'EM, para viabilizar doações oficiais à campanha do
depoente; QUE soube o depoente q~ de RICAR'
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PESSOA, participaria do REVAMP da Refinaria de Pas dena;
QUE o depoente nega haver recebido R$ 800 mil~ a úru b de
propina, de RICARDO PESSOA; QUE o deplence não sabe
informar o exato motivo que conduziu ao abandÓno do REVAMP
da Refinaria de Pasadena, mas acredita qu~ tal se deu para
priorizar os investimentos no pré-saiY,<QtJE o depoente foi
derrotado nas eleições para o Governo do Estado de Mato Grosso
do Sul, ocorridas em 2006; QUE dessa campanha contraiu
dívidas no valor aproximado de R$ 5 ou R$ 6 milhões; QUE,
paralelamente, o depoente foi abandonado pelo Governo Federal,
por ter se tornado persona non grata a partir da atuação que teve
como Presidente da CPI dos Correios, havida entre os anos de
2005 e 2006; QUE o depoente, então, pediu apoio a ·NESTOR
CERVERÓ e a RENATO DUQUE, para a quitação das dívidas
de campanha; QUE tal apoio consistiria no fato de ambos
entrarem em contato com fornecedores da PETROBRAS, para o
citado pagamento de dívidas eleitorais; QUE soube,
posteriormente, que RENATO DUQUE deixou nas mãos de
NESTOR CERVERÓ o atendimento do pedido do depoente;
QUE, paralelamente, enquanto não obtinha resposta dos diretores
da PETROBRAS, o depoente buscou e recebeu apoio financeiro
de outras empresas e do Diretório Nacional do PT, na forma de
permissão oriunda da legíslação eleitoral; QUE o PT nacional
acabou assumindo parte da dívida contraída pelo depoente,
depois que este fez contato com RICARDO BERZOINI para que
assim ocorresse; QUE o depoente recebeu, ainda, o valor deUS$
1 milhão em espécie, a partir de FERNANDO BAIANO, a
mando de NESTOR CERVERÓ; QUE NESTOR CERVERÓ,
antes disso, comunicou ao depoente que este receberia US$ 1
milhão de FERNANDO BAIANO; QUE a forma de recebimento
deu-se da seguinte maneira: o depoente disse a NESTOR
CERVERÓ que ALBERTO GODINHO, amigo de longa data do ~
depoente, iria procurá-lo para receber o valor de US$ 1 milhão, a
ser entregue por FERNANDO BAIANO; QUE o depoente pagou
as despesas de viagem ALBERTO GODINHO, além de comissão
pela realização do serviço; QUE o depoente não sabe dizer como
se deu a operação para ser disponibilizado o valor de US$ '
milhão; QUE esse valor recebido não foi contabiliza
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oficialmente pelo depoente; QUE as dívidas de campanha fo am
foi usado,
pagas e o valor recebido por ALBERTO GODINHÔ
/
unicamente, para o pagamento de fornecedores; QJ1E o depoente
não utilizou o mesmo tipo de conduta em outras campanhas
eleitorais; QUE o depoente arrepende-se da oá'mpanha eleitoral
que disputou em 2006; QUE o recebim7nto desse valor foi
episódico e excepcional; QUE o depo/ente arrepende-se disso;
QUE o depoente, de fato, recebeu US$ 1 milhão, nos moldes
relatados; QUE, no entanto, como já afirmou, não sabe dizer a
origem desse dinheiro; QUE o depoente soube, posteriormente,
que a origem desses recursos teria advindo de propinas pagas a
partir da compra da Refinaria de Pasadena, no valor global de
US$ 15 milhões; QUE o depoente sabia que NESTOR
CERVERÓ arrecadava dinheiro, a título de propina, para o
PMDB do Senado; QUE o depoente dirigiu-se a NESTOR
CERVERÓ para solicitar recursos visando pagamento de dívidas
de campanha porque, por meio dele, poderia obtê-los de
empresários que eram fornecedores da PETROBRAS, mediante
doações eleitorais; QUE o depoente sabe que, sendo doação
oficial de campanha ou não, o valor destinado seria oriundo de
propina; QUE o depoente concorda que o pedido que realizou a
NESTOR CERVERÓ e a RENATO DUQUE foi errado; QUE o
depoente reconhece esse erro; QUE o depoente não entrou em
contato com NESTOR CERVERÓ após receber o valor de US$ 1
milhão; QUE o depoente não tinha ideia do montante de propina
arrecadada pela equipe de NESTOR CERVERÓ e, quando
obteve tal conhecimento, ficou estupefato; QUE, dada a palavra
ao Advogado Luís Gustavo Rodrigues Flores, este solicitou que o
depoente esclarecesse qual a participação de ALBERTO
GODTNHO no recebimento do repasse de US$ 1 milhão; QUE o
depoente, então, afirma que ALBERTO GODINHO não era
operador do depoente nem sabia da origem dos recursos que foi ~
receber; QUE ALBERTO GODlNHO foi o mero recebedor
desses valores e o responsável pelo pagamento dos credores do
depoente, relativos à campanha eleitoral de 2006. Nada mais
havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado
presente termo às 22h41 min, que, lido e achado conforme, v ·
por todos assinado.
Teoof
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Às 22h57min do 13 de fevereiro de 2016, na sede dojMinistério
Público Militar- Procuradoria-Geral de Justiça Militér- Setor de
Embaixadas Norle, lote 43, Brasília (DF),
70800-400,
presenres o Procurador da República Marcello Paranhos de
Otiveira Miller, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado, o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes e
o Procurador Regional da Repúbllca Silvio Roberto Olíveira de
Amorim Junior, imegrames do GIUpo de Trabalho instituído pela
Procurador-Geral da República através da Portaria PGRIMPU n°
3, de 19/0112015, bem como o Delegado da Policia Federal
Thiago Mad1ado Delabaiy, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença
dos advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865,
e Adriano Sérgio. Nunes Bretas, OAB PR 38524. a oitiva do
colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, natural de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez. e
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão ~
Senador da República, RG no 4690013, CPF no 01127982842, o
quaJ declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei na 12.850/2013;
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e
estão ciemes do registro audiovisual do presente alO de
colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do art. 4° da
Lei nl) 12.850/2013. os quais serão, ao final do aro, custodiados
pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que
ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo
das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
rjbunal Federal. lndagado ~m relação aos fatos tratados nÓ
rr~ 16 - AQUISJÇAO DE ETANOL NA ·
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AUGUSTO HENRIQUES foi direcor na BR DISTRIBcliDORA,
entre 1998 e 2000; QUE a diretoria de JOÃO l~UGUSTO
HENRIQUE$ tinha, entre outras atribuições, a co~pra de etanol
e, por conta disso, mantinha relação estreita comt usineiros; QUE
a gestão de JOÃO AUGUSTO HENRlQUES fol polêmica e, por
isso, acabou sendo demitido da BR DlSTiÜBU1DORA; QUE
JOÃO AUGUSTO HENRIQUES foi cotado para ser Diretor da
Diretoria Internacional da PETROBRAS, em 2007 ou 2008, com
o apadrinhamento de MICHEL TEMER e da bancada do PMOB
na Câmara, mas teve seu nome ve[ado pela Presidente DILNlA
ROUSSEFF, diante dos desmandos havidos quando foi clirelor na
BR DISTRIBUIDORA; QUE as diretorias que estão envolvidas
com compra e venda de etano] são muito cobiçadas na BR
DISTRIBUIDORA; QUE JOÃO AUGUSTO HENRIQUES fazia
operações, enquanto diretor na BR DISTRJBUIDORA, para
obter recursos a partir da variação do preço de compra do ecanol
junto às usinas; QUE a fotma de obtenção de recursos llíci[QS nas
operações de compra de etanol consistia na manipulação das
margens de preço do produto, estabelecidas pela assim chamada
"Escola de Piracicaba", ligada à área de agronomia e que possui
o nome "Luís de Queirós"; QUE estes fatos deram-se entre os
anos de 1999 e 2000; QUE o depoente sabe diz.er que JOÃO
AUGUSTO HENRIQUES era apadrinhado por MlCHEL
TEMER, ao menos até a tentativa de ser Diretor na Diretoria
Tmemadonal da PETROBRAS. Nada mais havendo a se~r
consignado, determinou-se que fosse encerrado o preseme te~
às 23h08min, que, lido e achado conforme, vai por tod .
assinado.
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As 141114 min de 14 de fevereiro de 2016, na sede o Ministério
Público Militar -Procuradoria-Gera] de Justiça Militar- Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), / CEP 70800-400,
presentes a Procuradora da República Anna Carolina Resende
Maia Garcia, o Procurador da República Marcello Paranhos de
Oliveira Miller, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado e o Promotor de Justiça Sérgio Wilton Queiroz de Lima,
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela ProcuradorGeral da República através da Portaria PGRIMPU n° 3, de
1910112015, bem como o Delegado da Polída Federal Thiago
Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as cautelas
de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos
advogados Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865, e
Adriano Sérgio Nunes Eretas, OAB PR 38524, a oitiva do
colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, natural de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez e
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão
Senador da República, RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos [ermos do §14° do an. 4° da Lei 0 ° 12.850/2013;
QUE o declarante e seu defensor amorizam expressamente e
estão cientes do regisllo audiovisual do presente ato de
colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do an. 4° da
Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, custodiados
pelos representames do Ministério Público ora presentes, que~
ficar- responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo
f\t.Jtt.:.JIÚ das· o ções, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
:Jj}. v~.;
~de<aL Indagado ~ão aos tos ttatados no
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Anexo 18 - AQUISIÇÃO DAS MÁQUINAS ALSTOM afirmou o seguinte: era Diretor de Gás e Energia)Ía Petrobras
quando no governo de Fernando Henrique c0meçou a ser
implementado um programa que visava mitiga_y-6 racionamento
de energia elétrica; QUE, o programa·· se denominava
PROGRAMA PRIORITÁRIO DE TER1v10ELETRICAS - PPT;
QUE, esse programa foi concebido para (erar 8000mw e quando
se alcançou esse limite o programa foi encerrado; QUE, a
máquina GT24 foi adquirida antes desse programa; QUE, a
GT24 foi adquirida para atender às necessidades da Refinaria
Landulfo Alves; QUE, essa máquina apresentou uma série de
defeitos em países que a adquiriram; QUE, a GT24 não foi
comprada na gestão do declarante; QUE, o contrato foi assinado
um dia ames do declarante assumir a diretoria; QUE: a máquina
GT24, ao tempo de sua aquisição, não atendia a potência definida
em contrato; QUE, o declarante não sabe dizer porque assinaram
o contrato na véspera de sua assunção como diretor; QUE, a
aquisição da GT24 foi feila pela presidência da PETROBRAS;
QUE, a informação que o declarante tem é que prindpalmente o
PFL da Bahia tinha especial interesse na aquisição da GT24;
QUE, esse projeto foi todo ele articulado pela OAS que também
é baiana e tinha laços fo1tes com o Governo da Bahia; QUE, o
projelo de aquisição era um tanto quanto hermético e todos os
sinais eram claros de que havia ocorrido pagamento de propina
na aquisição dessa usina: QUE, CARLOS LARANJEIRA, então
diretor da OAS, confirmou ao declarante que exislira interesses
do PFL baiano na aquisição das máquinas; QUE, segundo
CARLOS LARANJEIRA de nove a dez milhões de dólares
foram separados para pagamento de propina; QUE, não sabe o
percentual desse valor que foi repassado ao PFL, mas acredita
que grande pane desse montante foi para o mencionado partido;
QUE, Nestor Cerveró panicipou dessa conuatação porque era o
gerente da área; QUE, como o declarante era de fora,
praticamente teve que herdar um corpo técnico advindo de ouuas
diretorias da PETROBRAS, casos de Landim, Graça e Cerveró ;
QUE, ao assumir a diretoria, Nestor Cerveró era o principal
gerente e conduzia a conu·atação; QUE, o declarante acredita que
inclusive pessoas da PETROBRAS receberam propm~
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relacionadas com essa contratação; QUE, acres/ema que o
projeto todo teria nascido no Ministério de Mina/e Energia, do
qual, à época, RODOLPHO TOURINHO, aliádo de Antonio
Carlos Magalhães, era o ministro; QUE, ha~ia a previsão de
aquisição de uma segunda GT 24 a ser m'stalada no Rio de
Janeiro; QUE, todavia, optaram po~ uma máquina mais
convencional em detrimento da GT24, visto que a GT24 já era
reconhecidamente uma máquina problemática; QUE, durante a
execução do contrato a ALSTOM realizou uma série de
alterações na máquina GT24, de modo que essa viesse a enu·egar
a quantidade de energia constante do projeto; QUE, o declarante
não teve como interferir na execução desse projeto; QUE, o
declarante pode afirmar que na contratação da GT24 o Ministério
de Minas e Energia agia em consonância com a PETROBRAS;
QUE, o próprio ministro negociou os recursos com o BID ou
BJRD; QUE, na visão do declarante não era usual que um
ministro se aplicasse tanto em favor de um projeto; QUE, houve
efetivamente uma ação muito cemrada no Ministério de Minas e
Energia em favor desse projeto, rendo o projeto andado com uma
velocidade incomum; QUE, o declarante aa·edita que os valores
das propinas foram pagos durante a execução da obra, entre os
anos de 1999 e 2001; QUE, a respeito dos documentos
apreendidos no apartamento do declarante, afirma que alguns
destes estão relacionados com acordos que
técnicos da
Petrobras, incluindo Nestor Cervero, fizeram com o Ministério
Público Suíço em 2010; QUE, afirma que se Afonso Pinto
Guimarães passasse na sua frente o declarante não o
reconheceria; QUE, o declarante não sabe quem é essa pessoa e
com ela jamais teve contato; QUE, indagado sobre uma empresa
de nome ABB, o declarante diz ter conhecimento que essa
empresa foi absorvida pela ALSTOM; QUE, o declarante afirma
que essa empresa é uma empresa LradicíonaHssima; QUE, não
consta ao declarante ter essa empresa de algum modo participado
dos fatos nan·ados no presente termo de colaboração; QUE, José
Reis era vice-presidente da ALSTOM; QUE, o declarante não
tinha amizade, mas conhecia José Reis; QUE, ele participou da
contratação da GT24, mas não sabe dizer em que nível
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toda a geração da ALSTOM; QUE, indagado sobre f~~zão pela
qual outros colaboradores disseram que o declarante teria
recebido valores indevídos relacionados com aiaquisição da
GT24, disse acreditar que os colaboradores dedÚziram que teria
recebido pelo simples fato de ter assumíd~a/diretoria de gás e
energia ao tempo da execução do conrmo; QUE, o declarante
não fez acordo com o Ministério Público Suíço e autoriza
consulta para que se certifique tal afirmação; QUE, o declarante
não rem ou controla conta na Suíça. Nada mais havendo a ser
consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo
às lShOSmin, que, lido e achado conforme, vai por todos
assinado.
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Às 15h20 mio de 14 de fevereiro de 2016, na sede d Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar
- Setor de
/
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400,
presentes a Procuradora da República Anna Carolina Resende
Maia Garda, o Procurador da República Marcello Paranbos de
Oliveira Miller, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado e o Promotor de JusLiça Sérgio Wilton Queiroz de Lima,
integrantes do Grupo de Trabalho instiruído pela ProcuradorGeral da República através da Portaria PGR/MPU n° 3, de
19/0112015, bem como o Delegado da Polfda Federal Thiago
Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as cautelas
de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos
advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865, e
Adriano Sérgio Nunes Eretas, OAB PR 38524, a oitiva do
colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, natural de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez e
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão
Senador da República, RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do §14" do art. 4° da Lei n° 12.850/2013;
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e
estão dentes do registro audiovisual do presente ato de
colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do art. 4" da
Lei no 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, custodiados
pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que
fic7r}o responsâveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo
dr.>,;n
ações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
,w.. ~fb 1al Federal. Jndagado em relação aos fatos tratados no
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Anexo 28- BANCADA DO PMDB NO SENADO/afirmou o
seguinte: a bancada do PMDB no Senado tem urrl núdeo duro
composto por Renan, Romero Jucá, EWlício 9J<veíra, Raupp e
Lobão; QUE, esse núcleo sofre influência / do ex-presidente
Sarney; QUE,
esse núcleo monopoliz;y as nomeações no
Governo Federal, não apenas nas t.rnpresas de energia, mas
também nas agências reguladoras e Ministérios; QUE, esse
núcleo possui uma ação muito efeúva e arúculada visando ter
agentes em áreas estratégicas do governo que alimentem
inreresses não apenas politicos, mas também próprios; QUE, por
exemplo, no setor de energia, eles tem uma ação muito
consistente; QUE, o presidente da ELETRONORTE atual é
indicação de Jader; QUE, a ELETRONORTE atende Raupp,
Jader e Romero Jucá; QUE, indagado se tem conhecimento de
algum fato específico, afirma que não sabe de valores ou ourros
detalhes de operações específicas, mas sem dúvida nenhuma
essas pessoas tem um protagonismo muito fone nos projetos da
ELETRONORTE, como por exemplo,
Belo Monte e Jirau;
QUE, o Senador Valdir Raupp tem uma influência muito forte
nos projetos de Jirau e Santo Antônio; QUE, o governo tem o
conu·ole de quem indicou quem; QUE, o Governo tem registro de
quem apadrinha quem em tal ou qual órgão; QUE, o PMDB é
muito competente em mapear a estrutura de governo; QUE, no
caso da Transpetro, Sérgio Machado nos quase dez anos que
dirigiu essa empresa construiu quase um monopólio e
verticalizou a sua gestão de modo a ter um amplo conrrole sobre
aquilo que era realizado na empresa; QUE, Sérgio Machado é
pessoa indicada por Renan e chegava a despachar na casa deste;
QUE, não pode provar que Sérgio Machado recebeu propina,
mas por sua proximidade com Renan, o tempo de permanêncja e
os rúveis das contratações realizadas pela Transpetro, considera
que valores relacionados a contratos dessa empresa foram
repassados a políticos a título de propina; QUE, quem comandou
durante muito tempo a Postalis foi Lobão, controlando as
nomeações; QUE, no caso da nomeação do genro de Eunício
Oliveira, cujo sobrenome ao que se recorda é Fenelon, para a
ac,
ficou muito claro que essa pessoa não possuía a
competência técnica necessária para ocupar cargo nessa agência
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reguladora; QUE, nesse caso, houve orientação do G/verno para
aprovar tal nome no âmbiro do Senado; QUE, ioáagado sobre
Jorge Luz., Silas Rondeau e Milton Lira esdare;.ef que SUas é o
grande articulador desse grupo até por sua relação com Erenice
Guena; QUE, Sitas atua principalmente n/ área de energia e
possui uma grande trajetória nessa área;"'6UE, Silas não apenas
tem conhecimento dos principais projetos do Governo oa área de
energia como trabalha na iniciativa privada; QUE, ao ter
conhecimemo de projetos, Silas costura, dentro do Ministério de
Minas Energia e com as empresas, a execução desses projetos;
QUE, Silas era a pessoa que mapeava os negócios; QUE, SUas ia
até as empresas interessadas, se apresentava como intermediário
de um ou mais integrantes desse núcleo duro e oferecia negócios
com eventuais contrapartidas financeiras ilícitas para os
integrantes desse núcleo; QUE, SUas não era o operador
financeiro desses negócios; QUE, a título de exemplo desses
negódos eira Belo Monte; QUE, Silas atuava em muitas frentes;
QUE, nos projetos de Jirau, Silas teve proragonismo grande;
QUE, em relação a Angra não tem certeza, mas peJa fmma
sistêmíca como o núcleo duro atua, provavelmente Silas aruou;
QUE, Jorge Luz é uma pessoa muito ligada ao PMDB paraense e
alguém que atua com muita desenvolrura; QUE, Milton Lira é
uma pessoa que tem por negócios fundos de pensão e sistema
financeiro: QUE, Milton Lira alua também com emendas; QUE,
Milton Lira tem intimidade com o PostaUs, mas não tE'm como
apontar um fato concreto; QUE, num encontro com Gim
Argello, por exemplo, Milton Lira demonstrou essa desenvoltura:
QUE, foi convidado a ir até a casa de Milton Lira para, salvo
engano, tratarem de um assunto relacionado com bolsa de
valores; QUE, no decorrer do almoço, outros assuntos foram
tocados, dentre estes assuntos fundo de pensão e temas ligados à
Bolsa de Valores; QUE, o declarame sentiu que Romero Jucá
mudou o seu foco e com o passar do tempo se tomou um homem
do sistema financeiro, tanto que é uma espécie de porta-voz desse
assunto no Congresso Nacional; QUE, não tem jmimidade com
Milton Lira mas sabe pelas conversas que participou que ele tem
uma atuação muito forte com fundos de pensão e sistema
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reguladora; QUE, nesse caso, houve orientação do Gtverno para
aprovar tal nome no âmbito do Senado; QUE, intlagado sobre
Jorge Luz, Silas Rondeau e Milton Lira esclarece~ que Silas é o
grande artkulador desse grupo até por sua rel/ção com Erenice
Guerra; QUE, Silas atua principalmente n/área de energia e
possui uma grande trajetória nessa árearQUE, Silas não apenas
tem conhecimento dos principais projetos do Governo na área de
energia como trabalha na iniciativa privada; QUE, ao ter
conhecimento de projetos, Silas costura, dentro do Ministério de
Minas Energia e com as empresas, a execução desses projetos;
QUE, Silas era a pessoa que mapeava os negócios; QUE, Silas ia
até as empresas interessadas, se apresentava como intermediário
de um ou mais integranres desse núcleo duro e oferecia negócios
com eventuais contrapartidas financeiras ilícitas para os
integrantes desse núcleo; QUE, Silas não era o operador
financeiro desses negócios; QUE, a título de exemplo desses
negócios cita Belo Monte; QUE, Silas atuava em muitas frentes;
QUE, nos projetos de Jirau, Silas teve protagorusmo grande;
QUE, em relação a Angra não tem cetteza, mas pela forma
sistêmica como o núcleo duro atua, provavelmente Silas atuou;
QUE, Jorge Luz é uma pessoa muito ligada ao PMDB paraense e
alguém que atua com muita desenvoltura; QUE, Milton Lira é
uma pessoa que tem por negócios fundos de pensão e sistema
financeiro; QUE, Milton Lira atua também com emendas; QUE,
Milton Lira tem intimidade com o Postalis, mas não tem como
apontar um fato concreto; QUE, num encontro com Gim
Argello, por exemp lo, Milton Lira demonstrou essa desenvoltura;
QUE, foi convidado a ir até a casa de Milton Lira para, salvo
engano, tratarem de um assunto relacionado com bolsa de
valores; QUE, no decorrer do almoço, outros assuntos foram
tocados, dentre estes assuntos fundo de pensão e temas ligados à
Bolsa de Valores; QUE, o declarante sentiu que Romero Jucá
mudou o seu foco e com o passar do tempo se tomou um homem
do sistema financeiro, tanto que é uma espécie de porta-voz desse
assunto no Congresso Nacional; QUE, não tem intimidade com
Milton Lira mas sabe pelas conversas que participou que ele lem
uma aruação muito forte com fundos de pensão e sistema
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Renan na Transpetro; QUE, Aníbal Gomes fala por en n em
várias estatais; QUE, exemplificativarnente, a atuaç-o de Anibal
Gomes se dá na Petrobras e na Eletrobras; QUE, nonnalmente, as
áreas de influências dos políticos são respeitada}(QUE, não pode
indicar outros fundos de pensão, mas no casp do Postalís pode
afirmar com cerceza que Lobão exercia influência; QUE, com
essas confusões todas, em função da operaÇão Lava Jato, houve
migração da atuação para outros setores, como saúde e sistema
financeiro; QUE, a FUNCEF sempre foi área de influência do
PT, mas não tem conhecimento da atuação nesses fundos; QUE,
Renan conversou com várias empresas no sentido de bancar a
candidatura do filho; QUE, o Renan é uma pessoa que conversa
diretamente apenas com pessoas com as quais tenha muita
proximidade; QUE, nom1almente Renan se serve de terceiros;
QUE, além de Anibal Gomes, Milron Lira é uma dessas poucas
pessoas com quem Renan conversa diretamente; QUE, o Senador
Renan é muito cuidadoso e discreto nas suas articulações; QUE,
a Odebrecht e a OAS são mais próximas do PT e do PMDB, mas
isso não quer dizer que não apeiem candidatos de outros partidos
em campanhas eleitorais; QUE, a Andrade Gutierrez já tem uma
postura um pouco mais tucana; QUE, até pelas ligações com
Minas Gerais a Andrade Gutierrez é uma empreiteira mais
peessedebista, como a Camargo também o é; QUE, essas
empresas são pragmáticas e em função dos interesses que tem
financiam as pessoas que vão proporcionar as ações que vão de
encontro aos seus planos de negócio; QUE, em período eleitoral,
em período de campanha,
muitas empresas buscam
financiamento do BNDES; QUE, nas reuniões com Luciano
Coutinho, este, de maneira muito sutil, muito elegante, afirma
que estão tramitando os pedidos das empresas e aparece com
outra conversa: "nos ajudem, nos apoiem"; QUE, soube disso por
alguns diretores de empresas que procuraram o BNDES como
João Santana, da Constram; QUE, João Santana teve uma
conversa com Luciano Coutinho e sutilmente essa conversa (nos
ajudem, nos apoiem) surgiu; QUE, o mesmo aconLeceu com
Atilano, dono da lESA; QUE, soube desses fatos porque essas
pessoas lhe contaram; QUE, o mesmo aconteceu com Antunes,

•

•

da Engevix; QUE, não presendou essas conversas com o
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presidente Ludano Coutinho e não sabe se hou·/ alguma
concretude; QUE, os fatos relatados coincidem comfa~ercepção
do declarante em re1ação ao modo de atuação d6 governo no
condicionamento dos financiamentos à aju~lpor pane das
empreiteiras nas campanhas eleitorais; Q~; em 2015, Renan
procurou o declarante e disse que o presidente Lula estava
querendo conversar com eles; QUE, acredita que foi procurado
por Renan porque era líder do Governo e porque Renan sabia que
o declarante era um interlocutor frequente de Lula; QUE,
indagado sobre a razão pela qual não foram em avião de carreira
e sim em avião alugado, o declarante afirma que talvez em razão
da urgência; QUE, conversaram com Lula sobre a Lava Jato e
trataram para criar uma espécie de gabinete de crise de modo a se
contraporem àquilo que estava sendo divulgado; QUE, no final
de 2014, o presjdente Lula já sug~rira à Presidente Dllma a
oiação desse grupo de administração de crise para acompanhar a
Lava Jato; QUE, corno a proposta não avançou, veio a ideia de
criar esse grupo no Congresso; QUE, o presidente Lula queria
que esse grupo assumisse um contraponto forte em relação àquilo
que estava ocorrendo e que se protegesse o legado do expresidente Lula; QUE, a pauta era ter uma ação proativa nesse
processo; QUE, o discurso era menos incisivo que embaraçar,
mas de o objetivo era organizar os discursos e oferecer um
contraponto; QUE, na prática o efeito pretendido era o de
embaraçar as investigações da operação Lava Jato; QUE, essa
mensagem não foi passada diretamente, mas todos a entenderam
perfeitamente; QUE, a atuação em face do Judiciário se daria
com o fortalecimento dos contrapontos oferecidos pelo gabinete
de gestão de crise; QUE, todos disseram sim, mas na prática ~
pouco fizeram; QUE, o Renan jamais comandaria um comitê de
crise no Senado até pelos problemas que vivia; QUE, o mesmo se
aplica a Lobão; QUE, a própria fragilidade da casa . 1 bV- C.
contraindicava a instalação do comitê de crise; QUE, a angústia Y
.
do ex-presidente Lula estava no fato de que não conseguia
/
alguém que o defendesse; QUE, a atuação na defesa do legado
não estava relacionado com os programas sociais, mas sim com o
seu legado de gestão, na medida em que não encontrava no

governo uma defesa do seu modelo de gestão; QUE, discutiram
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sobre o assunto durante o voo de volta, particularmlnte sobre o
sentimento de fragilidade e vulnerabilidade d9/ex-presidente
Lula; QUE, discutiram também sobre o temor fie Lula sobre as
investigações, fato que está se cristalizando/à medida que as
investigações da operação Lava Jato avançan;'; QUE, soube que o
Lula tivera idêntico propósito de criação de comitê de crise no
âmbito do Governo Dilma porque ele próprio, Lula, lhe falou
sobre isso; QUE, o declarante chegou a conversar com Dilma e
lhe relatou que estivera com o ex-presidente Lula quando esse
sugerira a criação do comitê de crise e nessa ocasião a presidente
Dilma disse que criaria o comitê, assumindo o mesmo discurso
que o declarante assumira quando recebera a proposta do expresidente Lula. Nada mais havendo a ser consignado,
determinou-se que fosse encerrado o presente termo às
16h10min, que, lido e achado conforme, val por todos assinado .
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MJNISTEfUO PútJLJCO FEDERAL
Procuradoria-Geral da Repúblicn

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ

I

JjJ)..

Às 17h50 min de 14 de fevereiro de 2016, na sede do Ministério
/
Público Militar- Procuradoria-Geral de Justiça Militar- Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400,
presentes a Procuradora da República Anna Carolina Resende
Maia Garda, o Procurador da R~pública Marcello Paranhos de
Q)jveira Miller, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado e o Promotor de Justiça Sérgio Wilton Queiroz de Lima,
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela ProcuradorGeral da República através da Portaria PG RIMPU n° 3, de
19/01/20 15, bem como o Delegado da Polícia Federal Thiago
Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as cautelas
de sigilo e prescrições da Lei J 2.850/2013, na presença dos
advogados Luís Gusravo Rodrigues Flores, OAB PR 27865, e
Adriano Sérgio Nunes Brecas, OAB PR 38524, a oitiva do
colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro,
casado, natural de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez e
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão
Senador da República, RG n° 4690013, CPF no 01127982842, o
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores, ao
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013;
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e
estão ciemes do registro audiovisual do presente ato de
colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do an. 4° da
Lei 0° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, custodiados
pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que
fica ão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo
n~ações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo

u'ederal.

lndagad~ em relação aos ~",!~os no

7'\::r~--f!

-er

vL

l

~

~

5271

5272

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

PCR
Mérdo .

Fontes

Juiz
Gab. Mlnlatro ~ z.v..t

Anexo 26 - ATUAÇÃO DE ANDRÉ ESTEVES -!afirmou o
seguinte: que ANDRE ESTEVES tinha preocupaçã/com o rema
do embandeiramento de postos, operação pela q4af uma rede de
postos de propriedade do empresário paulista tarlos Santiago
passou a funcionar com bandeira BR; qu~ - essa operação foi
conduzida por ANDRE ESTEVES com um empresário de São
Paulo, de nome Carlos Sanúago; que essa operação foi objeto do
complexo investigatório Lava Jato, havendo nela ocorrido
pagamento de propina a políticos e a diretores de BR
Distribuidora; que ANDRE ESTEVES alegava ao depoente que
quem pagara propina fora Carlos Sanúago e não ele próprio
(ANDRE ESTEVES); que, ao que se recorda o depoente,
ANDRE ESTEVES já era sócio de Carlos Santiago na rede de
postos mencionada quando se deu a operação de
embandeiramentu; que ANDRE ESTEVES disse ao depoente que
não queria ver seu nome envolvido na apuração de pagamento de
propina, pois, nas palavras de ANDRE ESTEVES, "meu banco é
meu nome"; que sabe que o Banco BTG tem área de compfiance;
que a rede de postos, quando pertencia apenas a Carlos Sanúago,
enfrentava dificuldades regulatórias e financeiras; que, ao que se
recorda o depoente, ANDRE ESTEVE$ se associou a essa rede
de postos em 2012 ou 2013; que, para o depoente, é
surpreendente que ANDRE ESTEVES, apesar de o Banco BTG
contar com área de compliance, haver se associado a Carlos
Santiago nessa rede de postos, ainda que a operação apresentasse
bom prognóstico financeiro; que ANDRE ESTEVES disse ao
depoente, no contexto de alegar que não fora ele que pagara
propina, que "ninguém meu foi à BR"; que foi com a finalidade
de evitar que esses fatos viessem à tona que ANDRE ESTEVES
aceitou participar do pagamento de valores à família de NESTOR
CERVERÓ; que os fatos relativos a essa participação estão
descritos em t ermo de depoimento referente ao Anexo 2; QUE
André Esteves tinha interlocução frequente com ROMERO
JUCÁ e EDUARDO CUNHA; que uma das filhas de
EDUARDO CUNHA, salvo engano, trabalha no Banco BTG;
ue o processo legislaúvo de emendas parlamentares a medidas
rovisórias se transformou em campo fértil para oportunidades
de defesa de interesses setoriais e para negócios escusos; que
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uma das emendas à MP 668, apresentada por BDUARDO
CUNHA ou congressista a ele ligado, dizia respeito/ao FCVS e
foi "de lavra de BTG"; que o conteúdo da emenqá' consistia em
permitir o pagamento de dividas com o governo Ólediante papéis
de baixa liquidez; que essa emenda foi vetad,lela Presidente da
República; que, depois do vem, o depoente,-.oatuando em favor de
ANDRE ESTEVES, marcou reunião deste com o então Ministro
da Fazenda, Joaquim Levy, a fim de que o banqueiro remasse
convencer o ministro do mérüo da emenda vetada, para que ela
fosse reapresentada em outra medida provisória; que auxiliou
ANDRE ESTEVES a marcar reunião com o ex-ministro Levy
porque tinha bom relacionamento com o banqueiro e porque
havia integrantes do governo favoráveis ao conteúdo da emenda
vetada; que, com relação a documento apreendido na residência
do assessor do depoente, de nome Diogo, o qual conunha
referência à medida provisória 608 e ao pagamento de propina de
45 milhões de reais por ANDRÉ ESTEVES a EDUARDO
CUNHA, tem a dizer que essa informação lhe foi trazida por
Diogo, não sabendo precisar a origem, mas tende a ser a
repetição do modus operandi acima descrito; que ANDRÉ
ESTEVES incorria com frequência na prática de exercer
influência para a alteração, por via de emendas parlamentares, de
medidas provisórias; que ANDRE ESTEVES não era o único a
fazê-lo; que é cediço haver negócios escusos, com pagamento de
propinas, subjacentes à apresentação de emendas a medidas
provisórias; que ANDRE ESTEVES nunca pediu ao depoente a
apresentação de emenda dessa estirpe, porque tinha outros canais
no Congresso Nacional; que esses canais passavam por
EDUARDO CUNHA, com quem ANDRE ESTEVES tinha
reJação densa; que a frequência com que passaram a ser
apresentadas emendas a medidas provisórias constitui elemento
que corrobora a percepção do depoente de que havia negócios
escusos subjacentes a essa prática, embora nem todas as emendas
estivessem inseridas no contexto desse tipo de negócio; que
ANDRE ESTEVES é um dos principais mantenedores do
Instituto Lula; que isso se deve a Lula ter sido um grande
sponsor dos negócios do BTG; que Lula era um alavancador
eficaz de negócios para agentes econômicos jumo a instâncias
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governamentais nacionais e estrangeiras; que o ex/presidente
Lula conquistou negócios e mercados para empres/s brasileiras
no exterior utilizando-se de relações pessoais e6m chefes de
Estado e altos dignitários, em especial na ÃJri6, mas não tem
conhecimento de que isso tenha oconido,.em favor do Banco
BTG; que, com relação à PETROÁFRICA, em complemento a
termo relativo ao Anexo 6, esclarece que os campos mais
fecundos não se localizavam apenas na costa angolana, mas
também na nigeriana; que ANDRÉ ESTEVES tem
relacionamento negociai com fundos de pensão, o que se
exemplifica pelo projeto WTorre, que hoje é uma das sedes da
PETROBRAS no ruo de Janeiro; que o Banco BTG participou
da engenharia financeira, associado a fundo de pensão, para a
construção desse prédio e seu anendamento para a estatal de
petróleo. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se
que fosse encerrado o presente termo às 18h46min, que, lido e
achado conforme, vai por todos assinado.

ADVOGADOS

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Março de 2016
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MINISTÊ.RIO PúBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral <la República

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ
\
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Às 19h55 min de 14 de fevereiro de 2016, na sede do Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400,
presemes a Procuradora da República Anna Carolina Resende
Maia Garda, o Procurador da República Marcellu Paranbos de
Oliveira MilJer, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado e os Promotores de Justiça Wilton Queiroz de Lima e
Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de
Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através
da Portaria PGR/MPU n° 3, de 19/01/2015, bem como o
Delegado da Polícia Federal Thiago Machado Delabary, foi
realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições
da Lei 12.850/2013, na presença da advogada Maria Francisca
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77.507, a oitiva do colaborador
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural
de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão Senador da República,
RG no 4690013, CPF no 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores, ao direito ao silêncio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
c..
do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu
defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro ~~
audiovisual do presente aro de colaboração em mídia digital,
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),
nos termos do §13° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais
serão, ao final do ato, custodiados pelos representantes do
Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a
s~~a~f~ormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal.
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"'PEDAGIO" COBRADOS NA CPMI DA PETR}~BRAS afirmou o seguinte: QUE, na CPMJ da Petrobras, que·se encerrou
no final de 2014, que tinha como presidente VIT~r!Do REGO e
GIM ARGELO com vice, houve apresentação dé requerimentos
convocando muitos empresários que linha!]. preocupação com a
exposição pública; QUE, em razão disso, em determinando
momento, LEO PINHEIRO, começou a coordenar uma espécie
de "força tarefa" envolvendo diversos empresários no intuito de
blindá-los em razão desses requerimentos; QUE este grupo
liderado por LEO PINHEIRO se reunia normalmente nas
segundas-feiras; QUE essas reuniões ocorriam na casa de alguns
dos participantes; QUE sabe dizer que essas reuniões ocorreram
na casa do ex-senador GIM ARGELO; QUE quem organizava
essas reuniões era LEO PINHEIRO; QUE participavam dessas
reuniões empresários e membros da CPMI; QUE o objeLU dessas
reuniões era negociar a derrubada ou a não votação de
requerimemos que fossem sensíveis, ou seja, que fossem
desfavoráveis aos empresários que compunham o grupo liderado
por LEO PINHEIRO; QUE esse grupo era integrado por JULIO
CAMARGO, RICARDO PESSOA (UTC), JOSÉ ANTIJNES
SOBRINHO (ENGEVIX) e outros empresários; QUE, nessas
reuniões, os parlamentares pediam dinheiro para os empresários
em troca da derrubada dos requerimentos; QUE conversou com
Ricardo Pessoa sobre esse tema e o mesmo narrou ao depoente
esses fatos e se mostrou "revo1tado" com o pedido de dinheiro;
QUE não tem certeza, mas tem a impressão, pelo comportamento
de Ricardo Pessoa, que a propina chegou a ser paga; QUE não
compareceu a nenhuma dessas reuniões, uma vez que não era
membro da CPMI; QUE pelas informações que teve,
participaram da reunião os parlamentares MARCO MAIA,
VITAL DO REGO, GIM
FERNANDO FRANCISCHINl,
ARGELO; QUE esses nomes foram mencionados por Julio
Camargo e Ricardo Pessoa; QUE GIM ARGELO coordenava o
grupo de parlamentares; QUE Julio Camargo também se mostrou
bastante "revoltado" com o pedido de dinheiro; QUE a revolta de
Julio também indica que ele cedeu e pagou o "pedágio"; QUE os
parlamentares diziam que precisavam de dinheiro para
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"por fora"; QUE ouviu dizer que ANTUNES SOBRINHO não
atendeu às solicitações; QUE esta não é uma prátiçá' inédita no
Congresso Nacional, ou seja, que em outras CPis' e comissões
esta prática ilícita já foi realizada; QUE pode nlencionar como
exemplo de prática semelhante o ocorri~erii' ourra CPI, em
2009, também da Perrobras, na qual o ex-senador SERGIO
GUERRA, membro da CPI e presidente do PSDB, também
esteve envolvido nessa prática ilícita; QUE não tem informação
sobre o envolvimento do deputado DUDU DA FONTE na
mesma prática. Nada mais havendo a ser consignado,
determinou-se que fosse encerrado o presente termo às
20h20min, que, lido e achado conforme, vai por todos assinado.

ADVOGADA

~
Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77.507

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

~==~~==~-----------~#
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Procuradoria-Geral ela República

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 18
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ
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Às 20h45 min de 14 de fevereiro de 2016, na sede do Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de
Embaixadas None, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400,
presentes a Procuradora da República Anna Carolina Resende
Maia Garcia, o Procurador da República Marcello Paranhos de
Oliveira Miller, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado e os Promotores de Justiça Wilton Queiroz de Lima e
Sérgio Bruno Cabral Fernandes, imegrantes do Grupo de
Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através
da Penaria PGR/l'vlPU n° 3, de 19/01/2015, bem como o
Delegado da Polícia Federal Thiago Machado Delabary, foi
realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições
da Lei 12.850/2013, na presença da advogada Maria Frandsca
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77.507, a oitiva do colaborador
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, naturaJ
de Corumbá/MS, fitho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez, nascido em 08/0211955, profissão Senador da República,
RG no 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores, ao direiw ao silêncio,
reafitmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu
defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro
audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital,
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),
do §13° do an. 4° da Lei 0° 12.850/2013, os quais
~
o final do ato, custodiados pe!o~ representantes do
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seguinte: QUE, inicialmente deseja registrar que um dos temas
relacionados ao presente anexo já foi tratado por ocasião do
depoimento referente ao anexo 4 (Participação de Lula,
PaJocci, na compra do silêncio de Marcos Valério no
Mensalão); QUE, na CPI dos Correios, na qual foi presidente,
foram quebrados os sigilos fiscal e bancário de várias pessoas
físicas e jurídicas dentre elas
o Banco Rural; QUE,
curiosamente, quando foi feito este pedido de quebra dos sigilos
do Banco Rural começou a surgir um certo incômodo por parte
do PSDB; QUE, o então governador Aécio Neves era uma
dessas pessoas incomodadas com essa quebra; QUE, Aécio
Neves enviou emissários para que o prazo de entrega das quebras
de sigilo fossem delongados, com a justificativa "entre aspas" de
que não haveria tempo hábil para preparar essas respostas; QUE,
um desses emissários foi o então secretário-gera] do PSDB
Eduardo Paes; QUE, o declarante foi convencido, achando que o
pedido que fora feito era razoável e quando instado pelo Banco
Rural a prorrogar o prazo de entrega concordou com o adiamento
pelas as razões que foram apresentadas ao declarante pelas
pessoas antes mendonadas; QUE, foi com surpresa que o
declarante percebeu, a receber as respostas, que o lempo fora
utilizado para maquiar os dados que recebera do Banco Rural;
QUE, ficou sabendo que os dados eram maquiados porque isso
lhe fora relatado por Eduardo Paes e o próptio Aécio Neves;
QUE, os dados atingiriam em cheio as pessoas de Aécio Neves e
Clésio Andrade, governador e vice-governador de Minas Gerais;
QUE, o declarante compreendeu a existência da maquiagem pelo
fato de que a gênese do mensalão teria ocorrido em Minas
Gerais; QUE, o declaranre não tomou nenhuma providência ao
saber que os dados estavam maquiados, ou seja, "segurou a
bronca"; QUE, essa terminologia "segurar a bronca" foi utilizada
pelo Ministro Aloisio Mercadante na gravação que já foi objeto
e termo próprio, no bojo da presenre colaboração premiada;
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QUE, a maquiagem consistiria em apagar dados ./ancáríos
comprometedores que envolviam Aécio Neves, Clésii"Àndrade,
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Marq>l Valéria "e
companhia"; QUE, o relatório final da CPMI cto·s Correios foi
feito com base nestes dados maquiados; QUE, o declarante foi
infonnado que os dados estavam maquiados antes da aprovação
do relatório final; QUE, essa informação foi dada ao declarante
logo após ter concordado com a prorrogação do prazo; QUE, o
declarante entende que o Banco Central possui os dados corretos
e teria condições de apontar a maquiagem; QUE, o declarante
não sabe dizer quais foram os responsáveis, no Banco Rural, pela
maquiagem dos dados; QUE, não obstante, à vista da lista dos
diretores à época, poderia apontar quais seriam essas pessoas;
QUE, outros parlamentares também sabiam que esses dados
estavam maquíados, podendo citar os Deputados Carlos Sampaio
e Eduardo Paes, já mencionado, dentre outros que não se recorda;
QUE, esses fatos ocorreram em 2005/2006; QUE, esse tema foi
tratado com Aécio Neves em Belo Horizonte, no palácio do
governo; QUE, após essa reunião, Aécio Neves franqueou o
avião do Governo de Minas Gerais para que o declarante viajasse
para o Rio de Janeiro; QUE, o declarante ouviu do Deputado
José Janene que Aécio Neves era beneficiário de uma fundação
sediada em um paraíso fiscal, da qual ele seria dono ou
controlador de fato; QUE, essa fundação seria sediada em
Liecbtenstein; QUE, o declarante não sabe precisar, mas ao que
parece, a fundação estaria em nome da mãe ou do próprio Aécio
Neves; QUE, essa operação financeira teria sido estruturada por
um doleiro do Rio de Janeiro; QUE, não sabe afirmar se há
relação entre essa fundação e o meosalão mineiro ou a
maquiagem do Banco Rural; QUE, essa história foi re!a(ada por
Janeoe numa conversa entre o depoente e o deputado sobre a CP!
dos Correios; QUE, não sabe dizer se a maquiagem feita nas
contas do Banco Rural teve participação dos então donos dessa
instituição financeira; QUE, porém, os donos do Banco Rural
sabiam da maquiagem realizada; QUE, Marcos Valéria não
chegou a comentar com o declarante sobre essa rnaquiagem nas
comas; QUE, Marcos Valéria comentou com o declarante que "a
tecnologia do mensalão" foi desenvolvida no Estado de Minas
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Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77.507

MEMBROS DO MINJSTÉRIO PÚBLICO
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral dn Rc:púhlicn

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 19
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ

Às 22h07 min de 14 de fevereiro de 2016, na sede do Ministério
Público Militar- Procuradoria-Geral de Justiça Militar- Setor de
Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400,
presentes a Procuradora da República Anna Carolina Resende
Maia Garda, o Procurador da República Marcello Paranhos de
Oliveira Miller, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado e os Promotores de Justiça Wilton Queiroz de Lima e
Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de
Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através
da Portaria PGRJMPU 11° 3, de 19/01/2015, bem como o
Delegado da Polícia Federal Thiago Machado Delabary, foi
realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições
da Lei 12.850/2013, na presença da advogada Maria Francisca
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77.507, a oitiva do colaborador
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural
de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão Senador da República,
RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores, ao direito ao silêncio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu
defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro
audiovisual do presenLe ato de colaboração em mídia digital,
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),
nos termos do § 13° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais
serão, o final do ato, custodiados pelos representantes do
Mini ' c · úblico ora presentes, que ficarão responsáveis pela
lhÚ>.J~M11&uar i, ustódia e preservação do sigilo das informações, a
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serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal.
Indagado em relação aos fatos tratados no Anexo 11!- Propina
na aquisição de sondas e plataformas na gestão ~e Joel Renó,
afirmou o seguinte: QUE, o tema veiculado no/ presente anexo
trata de ilegalidades praticadas no âmbito da P€trobras, na gestão
de Joel Renó; QUE o depoente tomou conhecimento dos fatos
contidos nesse anexo quando era Diretor da Petrobras (19992001); QUE, a intenção do depoente com este anexo é
demonstrar que as ilegalidades nas contratações da Petrobras não
são novidades, ou seja, ocorrem há muito tempo; QUE já na
época de Joel Renó ocorriam casos de ilicirudes, em alguns casos
para enriquecimento pessoal como também para financiamento
de campanhas políticas; QUE um dos empresários envolvido nas
irregularidades na época era German Efromovich, dono da
empresa Marítima; QUE essa empresa fornecia sondas e
plataformas para a Petrobras; QUE Joel Renó ocupou cargos na
Petrobras nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique
Cardoso; QUE há vários exemplos de ilegalidades ocorridas
nessa época que são muito semelhantes aos que se viu hoje na
Lavajato; QUE esses exemplos estão descritos no anexo com
detalhes, ora reproduzidas:
"1. PLATAFORMAS
DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento de ilícitos
MAIÚTIMA,
de
GERMAN
perpetrados
entre
a
ERFROMOVITCH, e a PETROBRAS, quando era presidida por
JOEL RENNÓ (1992-1999), envolvendo o fornecimento de
sondas e plataformas de petróleo. No início dos anos 1990, a
MARÍTIMA era apenas uma pequena empresa que certificava a
funcionalidade de equipamentos submersos fornecidos à
PETROBRAS para a produção de petróleo na Bacia de Campos.
Em um curto espaço de tempo, a empresa MARITIMA teve um
crescimento vertiginoso e passou a fornecer sondas e plataformas
para a PETROBRAS. 1.1. PLATAFORMA P-36 O primeiro
ilícito ocorreu na aquisição da plataforma P-36 que seria utilizada
no Campo de Marlin e depois deslocada para o Campo de
Roncador, tal plataforma deveria ser entregue em 1998, porém,
somente chegou ao Rio de Janeiro no final de 1999 e ainda
incompleta. Pelo contrato entre a MARITIMA e a
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PETROBRAS,
a
aquisição
da
plataforma( custaria
aproximadameme US$ 400 milhões à PETROBRA , contudo,
depois de tantos atrasos injustificados da MAIÚTlMA, em
entregar a plataforma, inclusive fazendo a Sonda P-36 passar
pelo Canadá e por Singapura antes de aportar no Rio de Jane)ro,
o custo da compra da Sonda atingiu mais de US$ 500 milhões,
em nítido prejuízo para a PETROBRAS.l.2. PLATAFORMA P370utra aquisição que também seguiu o mesmo "modus
operandi" é a da plataforma P-37, contratada através de um
processo licitatório no qual os dois proponentes, entre eles a
MARÍTIMA, foram, a princípio, desclassificados. Todavia. sem
maiores explicações, a diretoria da PETROBRAS, na ocasião,
surpreendentemente, reabiliwu a MARÍTIMA, viabilizando, com
isso, a construção da plataforma P-37 pela empresa de GERMAN
ERFROMOVITCH, sendo a data de previsão de conclusão de
plataforma no ano de 1998, mas, a entrega teve um atraso de
quase dois anos eno·e a entrada em operação e o prazo
contratado, tal plataforma que inicialmente custaria US$ 280
milhões acabou custando aos cofres da PETROBRAS a quantia
de US$ 350 milhões, mais uma vez em nítido prejtúzo à estatal.
1.3. PLATAFORMA P-40: DELCIDIO DO AMARAL sabe
situação similar às narradas anteriormente, ocorreu com a
contratação, sem licitação, da plataforma P-40, a qual seria
instalada no Campo de Marlin, tal plataforma deveria operar em
1999, todavia, somente foi entregue dois anos depois. O valor
inidal da plataforma P-40 era de US$ 300 milhões, mas acabou
custando US$ 400 milhões para os cofres da PETROBRAS. 2.
SONDAS DELCIDIO DO AMARAL também tem conhecimento
das ílicitudes na aquisição, pela PETROBRAS, das 06 sondas de
perfuração "Ametistas" junto à empresa MARÍTIMA. Estava
previsto contratualmente que tais sondas seriam projetadas para
perfurar a plataforma continental em até 1.200 metros de
profundidade, a um custo de aluguel de US$ 80 mil por dia de
uso. O procedimento de licitação para a compra das seis sondas
exigia que estas fossem entregues em aré 18 meses após a
contratação. Com exceção da MARÍTIMA, todos os concorrentes
se negaram a atender esse prazo, por entenderem que seria I
absolutamente inexequível. Nesse contexto, tendo oferecido a f
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única p~oposta que afirmava atender o exíguo prazo de }8 meses,
a MARJTIMA venceu a licitação. Entretanto, prevalecéu o que o
mercado afirmava, confirmando-se a absoluta impossibilidade de
cumprimento do prazo estipulado.Para se ter uma ideia, as duas
primeiras sondas, fornecidas pela MARíTIMA, tiveram seus
prazos de entrega dilatados em quase um ano. Tal elastecimento
privilegiou a MARITIMA em detrimento das demais
concorrentes e causou notáveis prejuízos para a PETROBRAS. A
MARlTIMA, em verdade, não cumpriu com o estipuJado no
processo licitatório. DELCIDIO tem conhecimento de que a
PETROBRAS, a fim de ampliar o prazo, firmou "change orders"
com a MARITIMA, alterando o projeto das sondas para
aumentar o potencial de perfurações para até 1.500 meu·os de
profundidade. Tratou-se de uma pretensa justificativa para os
atrasos. Outrossim, a altetação, não prevlsra no processo
licitatório, deu azo para a aplicação de sobrepreços em prejuízo
da estatal. DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento que
esses sucessivos atrasos e sobrepreços custaram milhões de reais
para a PETROBRAS e consequentemente para o Pais. Tais
irregularidades levaram DELCIDIO DO AMARAL, como um
dos diretores da PETROBRAS após a gestão de JOEL RENNÓ,
a promover o cancelamento de vários contratos com a
MARÍTIMA, gerando diversos processos bilionários de
arbitragem nas Cortes de Londres e de Nova Iorque. JOEL
RENNÓ, à época, gozava de apoio político que nenhum
presidente da companhia teve ao longo da sua história, o que se
atesta pela sua longevidade à frente da PETROBRAS." Nada
mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse
encerrado o presente termo às 22h35 que, lido e achado
conforme, vai por todos assinado.

ADVOGADA
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MINJSTÉRJO

Púnuco

FEDERAL

ProcurAdorin-Gcrol da República

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 20
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ
I

Mé v;Schl

•

~~ ~
Oel>.r-'7v

Fontes

As 22h43 min de 14 de fevereiro de 2016, na sede doM. ·sfério Público Militar- Procuradoria-Geral de Justiça Militar.- Setor de
Emhnixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400,
presentes o Procurador da República Marcello Paranhos de
Oliveira Miller, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado e os Promotores de Justiça Wilton Queiroz de Lima e
Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrames do Grupo de
Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através
da Portaria PGR!MPU D0 3, de 19/01/2015, bem como o
Delegado da Polícia Federal Thiago Machado Delabary, foi
realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições
da Lei 12.850/2013, na presença da advogada Maria Francisca
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77.507, a oitiva do colaborador
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural
de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão Senador da República,
RG n° 4690013, CPF no 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores, ao direito ao silêncio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do §14° do art. 4° da Lei no 12.850/2013; QUE o declarante e seu ~
defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro
audiovisuaJ do presente ato de colaboração em midia digital, ~
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),
nos termos do §13° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais
serão, ao final do ato, custodiados pelos representantes do
Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a

serem ulteriormente

apresentai~
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Indagado em relação aos fatos tratados no Anexo 29 - C D
1 não foi
CACHOEIRA, afirmou o seguinte: QUE, o declar-ante
integranre da CPI DO CACHOEIRA, instalad~por volta de
2012, mas acompanhou os trabalhos de perro_yl~UE, a CPI foi
muito incentivada pelo ex-presidente Lula Gom o objetivo de
atingir o governador do Estado de Goiás, ~rconi Períllo; QUE,
a CPI foi instalada, houve uma celeuma muito grande na época
com a aprovação de vários requerimentos, dentre esses
requerimentos muitas quebras de sigilos bancário e fiscal; QUE,
essa CPI foi criada sem se avaliar muito bem as consequências
políticas, ou seja, quem poderia ser atingido em função das
empresas que acabaram sendo envolvidas nessas investigações;
QUE, dentre essas empresas recorda-se daquelas v~nculadas a um
empresário de São Paulo, chamado Adir Assad; QUE, as
empresas de Adir Assad eram empresas de prestação de serviços;
QUE, no decorrer dos trabalhos da CPI se constatou que o
financiamento de campanha de 2010, especialmente do PT, teria
sido realizado por meio de caixa 2, utilizando-se das empresas de
Adir Assad; QUE, se recorda do nome de ao menos uma empresa
de Adir Assad, empresa essa que se chamava Rock Star; QUE,
quando a investigação da CPI chegou a essas empresas,
verificando-se o risco que isso poderia representar,
imediatamente a CPI se arrefeceu e terminou melancolicamente;
QUE, os próprios componentes da base do governo quando
perceberam os riscos envolvidos se articularam para acabar com
a CPI; QUE, quando o governo se apercebeu dos riscos
envolvidos o mesmo se movimentou para por fim à CPI; QUE,
quando se refere ao governo se refere à articulação política que
cuidava das relações do governo com o Congresso; QUE, no
momento não se recorda quem era o responsável pela articuJação
política, mas esse fato pode ser verificado facilmente; QUE, não
se recorda dos membros da CPI que participaram dessa postura,
mas se recorda que houve reunião com as bancadas de apoio ao ~
governo que orientaram aqueles parlamentares que pertenciam à
CPT do Cachoeira quanto ao encerramento dos trabalhos; QUE,
José de Filippi era o tesoureiro da campanha da presidente Dilma
Roussef à época e era quem orientava as empresas doadoras no
sentido de atender eventualmente a campanha presidencial ou as
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ

·~

•

Às 23h15 min de 14 de fevereiro de 2016, na sede do Ministério
Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de
Embaixadas None. lote 41, Brasília (DF), CEP 70800-400,
presentes o Procurador da República Marcello Paranhos de
Oliveira Miller, o Procurador da República Daniel de Resende
Salgado e os Promotores de Justiça Wilton Queiroz de Lima e
Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de
Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através
da Portaria PGRJMPU 0° 3, de 19/0112015, bem como o
Delegado da Policia Federal Thiago Machado Delabary, foi
realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições
da Lei 12.850/2013, na presença da advogada Maria Francisca
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77.507, a oiúva do colaborador
DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural
de Corumbá/MS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissão Senador da República,
RG 11° 4690013, CPF no 01127982842, o qual declarou: QUE
renuncia, na presença de seus defensores, ao direito ao silêncio,
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos
do §14° do are. 4° da Lei a0 12.850/2013; QUE o declarante e seu
defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro
audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital,
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),
nos termos do §13° do art. 4° da Lei na 12.850/2013, os quais
serão, ao final do alo, custodiados pelos representantes do
Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a
J~ ~e~eft~t
· rmeme apresentados ao Suprem~ Trib~al Federal.
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Coordenadoria de Processamento Inicial
Seção de Recebimento e Distribuição de Originários

Pet n° 5.952

CERTIDÃO

•

Certifico, para os devidos rins, que, nesta data, os presentes autos foram
recebidos nas dependências do gabinete do Ministro Relator contendo um
envelope com mídia

à fi. 227. Certifico, ainda, que procedi à autuação e

d•stribulçao do feito com as cautelas de sigilo previstas no art. 230·C, §2",
do AISTF (oculto).

Brasília, 22 de fevereiro de 2016.

~.g

Lessana Dias do Carmo - Mal. 1974

,
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~m-r.lmn4- ~</ú;rd/ltt~"f

~M'-ic?uldo?'fft ale ~(l();'Jdt111tenlo Q)i;,,(,,(:;/
Termo de recebimento e autuação
Estes autos foram recebidos e autuados nas datas e com as observações abaixo:
Petn°5952
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
ORIGEM. : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NÚMERO DO PROCESSO NA ORIGEM : 5952
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
QTD.FOLHAS: 228 QTD.VOLUME: 1 QTD.APENSOS: O
•

ASSUNTO: Investigação Penal
DATA DE PROTOCOLO: 22/02/2016-00:00:00
DATA DE AUTUAÇÃO: 22/02/2016- 15:26:1 5

Certidão de distribuição
Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distrtbutdos ao Senhor MIN. TEORI
ZAVASCKI, com a adoção dos seguintes parametros:
- Tipo:DISTRIBUIÇÃO COMUM
- Característica da distribuição:PREVENÇÃO DO RELA TORISUCESSOR
- Processo que Justifica a prevenção Relator/Sucessor: INQUÉRITO n° 4170
- Justificativa: RISTF, art. 69, caput
DATA DE DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 - 15:35:00
Brasília, 22 de Fevereiro de 2016.

Coordenadoria de Processamento Inicial
(documento eletrônico)
TERMO DE CONCLUSÃO

Faço estes auto
ExceJeottSs•mo(a
s condusos ao(a)
Relator, (I}JJ}
~/ Senhor(a) Monlstro(a)
~
?~~e(s)_
Brasolia, ~
e
""-Y de 2016
Lessana

as do

LESSANA, em 22/0212016 às 15:36.

cafmo- 1974
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Supremo 'fn5rma(<Eeáera{

Petição 5952
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(AJS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

•

DESPACHO: Delego ao Juiz Márcio Schiefler Fontes,
magistrado convocado para atuar neste Gabtnete, a condução da audiência
prevista no art. 4°, §?O, da Lei 12.850/2013, nos termos do art. 21, 11 e XIII, do
RISTF.
Intime-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2016

Ministro

Tbl
Relator
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Petíção 5952
RELATOR: MIN. TEOR! ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(AJS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

)
DESPACHO: 1. Designo a audiência prevista no art. 4°, § 70,
da Lei 12.850/2013 para 24 de fevereiro, às 1Oh. a ser realizada pessoalmente
pelo subscritor nas dependências do Supremo Tribunal Federal.

2. Providencie a Secretaria os meios materiais de realização do
ato.
Cumpra-se com urgência e prioridade.
Intime-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2016

::f;::f
/
/

Juiz Auxiliar
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CONFIDENCIAl

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Extraído da Petição no 5952,
para
intimação
do
Ministério
Público Federal, na pessoa do
Procurador- Geral
da
República,
Doutor Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, na forma abaixo:--------

O DR. MÁRCIO SCHIEFLER FONTES, JUIZ AUXILIAA, DE ORDEM DO EXMO.
SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL--------

MA N D A

que o Oficial de Justiça .intime o Ministério Público Federal, na
pessoa do Procurador-Geral da República, Doutor Rodrigo Janot
Monteiro de Barros, ou na de quem as vezes deste fizer, de
designação da audiência prevista no art.
co,
§70,
da Lei
12 . 850/2013, para o dia 24 de fevereiro de 2016, nas dependências
do Supremo Tribunal Federal.--------------------------------------DAOO E PASSADO na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, em 23 de
fevereiro de 2016.-------------~------------------

cio Schiefler Fontes
Juiz Auxiliar

-,.
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JUNTADA

Junto

a

estes
de

Qualif~cação

audiência

autos Termo de Assentada, Termo de
Depoente e midia di9ital relativa à

realizada

nes~a

data,

Brasilia, 24 de

•

•

nas

dependênc~as

~-;

Tribunal.
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de 2016.
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Analista Judiciário - mat. 2535
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Supremo 'l'rióuM[ tfdera(

Petição 5.952
RELATOR: MIN. TEOR! ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

•

TERMO DE ASSENTADA

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis,
na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, presente se encontrava o MM. Juiz
Auxiliar Márcio Schiener Fontes. comigo Analista Judiciário adiante declarado, às
1OhOO, foi aberta a audiência para depoimento de Delcídio do Amaral Gomez. nos
tennos do art. 4°, §7°, da Lei 12.850/2013.
Apregoadas as partes, constatou-se a presença dos Advogados Tracy
Joseph Reinalde t (OAB/PR 56.300) e Maria rrancisca Santos (OAB/PR 77507),
defensores constituídos por Delcídio do Amaral Gomez. igualmente presente.
Identificado e qualificado o Depoente em termo anexo, o magistrado
esclareceu que atua por delegação do Exmo. Min. Tcori Lavascki, do Supremo fribunal
Federal, conforme decisão proferida nos autos da Petição. em trâmite perante o
Supremo Tribunal Federal; em seguida a cientificou que esta audiência concorre para a
homologação do acordo, por parte do Poder Judiciario, ao qual incumbe neste momento
apenas a verificação de sua regularidade, legalidade e vol untariedadc, e que,
independente dos tem1os que tenha subscrito, juntamente com seus Defensores, com o
Ministério Público, os beneficios da colaboração premiada (a exemplo do perdão
judicial, da redução da pena privativa de liberdade ou sua substituição por res tritiva de
direitos) serão definidos apenas no momento da sentença, pelo magistrado competente,
e dependerão de colaboração efetiva e volun tária com a investigação e com o processo
criminal, considerando a relevância da colaboração prestada e desde que dessa
colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados, tudo conforme o art. 4'',
capul , da Lei J2.8SOi2013: I -a identificação dos demais coautores e partícipes da
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; rt - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tareras da organi7.ação criminosa; Til -a prevenção
de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a
recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas
pela organização criminosa; V - a localização de eventual vitima com a sua integridade
física preservada. Alertou também que, ainda assim, a concessão do beneficio deverá
levar em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a
gravidade e 11 repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

Sexta-feira 18

Em seguida foi tomado o depoimento, diante do qual foi proferido o
seguinte despacho: ··Proceda-se à juntada do presente termo e da mídia que o instrui
aos autos correspondentes. em trámile perante o e. Supremo Tribunal Federal.
conclusos ao Exmo. Sr. Ministro-Relator. Cumpra-se com urgência e prioridade ··

devidamente

E, para~nstar, determinou-se a lavratura do presente, que vai
p la Autoridade Judiciária, pelos Defensores Constituídos e pelo

assin;z

~~~:~~).E",

• _ (f-abi'"o deP } o a \ i s < a J"dki;,io, o digitd c

M;<do[e, Fomos
iuiz Auxiliar

//

/
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Maria Francisca Santos
(OAB/PR 77.507)
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Requerente: Ministério Público Federal
Procurador: Procurador-Geral da República

TERMO OE QlJALlFlCAÇÃO DO DEPOENTE

•

Depoente: Delcídio do Amaral Gomez
RG: 46900134 - SSP/SP
CPF: OJ 1.279.&28-42
Naturalidade: Corumbá/MS
Data de nascimento: 08/0211955
Pn.llls:>ão; Senador da República
Estado ci'<il: Casado
Endereço residencial: Rua Rodolfo José Pinho, 1330, Campo Gra11de. MS.
Endereço profissional: Senado Federal, anexo I, 25° andar.

O registro do depoimento toi leito por meio de sistema de gravação digital
audiovisual, conforme o art. 405, § 1°, do Cbdtgo de Processo Penal (alteração
promovida pela Lei 11 .71912008). tendo sido detem1iuada gravação de cópia em midia
do Lipo CD, a ser juntada aos autos coJTespondentes.

LlFab·

Nada mais. 1:::, para constar detenninou-se a lavratura do presente, que vai
devidamente assinado pela A~t
~9 de Judiciária presente, pelos Defensorc~
Constituídos e pelo Depoente. Eu
no de Azevedo Moreira, Analista
Judiciário, o digitei e subscrevi).

Márci Schiefl

-=~;;;~~~~""''ld"
/

Fontes

JuizAu>ili"âJ

u ÀJL- -- _

=i>eldd;u do

56.300)

,-~
~

Depoente

.~1'\~s~
Maria Francisca Santos
(OAB/PR 77.507)
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Q~,?tem(). dT?<ibt(/;1-Cl,/ çfj:"e<fe~
PÇt .

.s.s s:c

TERMO OE CONCLUSÃO
F~ço este.' autos condusos ao (à) Excclentls$illlo(a) Senhor{ a)

Ministro(a) Relator (a).
dc2016.

Brasília,~~ der-'6-\N.I"(ki-..J

FABIANO DE AZEVEDO MOREIRA
Matrfcuh1 2535

•

.

/

I

•• •

S T F 102.002

i

Março de 2016

Março de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Sexta-feira 18

Supremo 'fn6uua{'Felera{

Petição 5.952
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKJ
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

•

DESPACHO: 1. Trata-se de requerimento do Procurador-Geral
da República, de "homologação de acordo de colaboração premiada" firmado
com Delcídio do Amaral Gomez. "nos termos do § 7° do art. 4° da Lei
12.850/2013" (fi. 2).
2. Dos documentos juntados com o pedido pode-se constatar
que, efetivamente, há nos autos elementos indicativos de possível
envolvimento de várias autoridades detentoras de prerrogativa de foro perante
tribunais superiores. inclusive com atração da competência do Supremo
Tribunal Federal, a teor do art. 102, I, b, da Constituição.

•

3. Segundo prevê o art. 4° da Lei 12.850/2013, a colaboração
se dá a partir de um acordo celebrado entre o Ministério Público ou o Delegado
de Polícia e o colaborador e seu defensor, sem qualquer participação, nesse
momento, da autoridade judiciária (§ 6°). Assim realizado o acordo. o
respectivo termo, acompanhado dos documentos que a lei indica (a começar
pelas "declarações do colaborador"), é submetido à homologação do juiz, "o
qual deverá verificar a sua regularidade, legalidade e voluntariedade" (art. 4°, §
7°), podendo "recusar homologação á proposta que não atender aos requisitos
legais, ou adequá-la ao caso concreto" (art. 4°, § 8°).
4. A cogn1ção judicial na decisão que homologa o acordo de
colaboração premiada é limitada à higidez jurídica desse ato original, nos
termos da normativa de regência. Não cabe ao Judiciário, nesse momento,
examinar aspectos relacionados à conveniência ou à oportunidade do acordo
celebrado ou as condições nele estabelecidas, muito menos Investigar ou
atestar a veracidade ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados pelo
colaborador ou das informações trazidas a respeito de delitos por ele
revelados. Essas são questões, que logicamente dependem do resultado das
investigações e provas que vierem a ser promovidas no âmbito inquérito e da
ação penal, compõem o juízo de eficácia da colaboração, a ser proferido no
momento da sentença (art. 4°, § 11 da Lei 12.850/2013).
•

~
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5. O "tenno de acordo de colaboração prem;ada'' ora submeMo
a homologação (fls. 10-24), secundado por "termo de confidencialidade" (fi. 25),
apensos (fls. 26·27), anexos (fls. 28·1 09) e termos de colaboração (fls. 110226), demanda, para evitar juízo negativo de legalidade, que os acordantes
adequam aos termos da lei a cláusula relativa ao regime de sigilo (Cláusula
3
10 , parte final). É que a publicidade dos atos processuais decorre de principio
de expllcita extração constitucional (arts. 5°, LX, e 93, IX), somente podendo
ser restringido nas situações especiais indicadas, razão pela qual é insuscetível
de disposição por ato de vontade.

•

6. Ora, a restrição à publicidade de que trata a Lei 12.850/2013
foi estabelecida visando, precipuamente, a dois objetivos básicos: (a) preservar
os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de ter nome,
qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados (art. 5°, H) e
o de não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado. sem sua prévia autorização por escrito (art. 5°, V, da
Lei 12.850/2013); e (b) garantir o êxito das investigações (art. 7°, §~.e art. 8,
§ 3°). Por outro lado, é indispensável considerar o enunciado da Súmula
Vinculante 14, que, segundo enfatiza a jurisprudência do STF, assegura ao
defensor legalmente constitufdo o direito de acesso "às provas já produzidas e
formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas,
consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em
curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito
ou processo judiciaf' (HC 93.767, Relator(a) : Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, DJe de 01·04·2014).
7. Em suma, é indispensável ficar claro no acordo de
colaboração que o regime de sigilo nele previsto de modo algum compromete
ou contraria o regime próprio da Lei 12.850/2013, notadamente no que se
refere ao normal desenvolvimento da atividade estatal investigatória e aos
direitos de terceiros assegurados pela referida Lei e pela Súmula Vinculante
14/STF.

.

8. Por outro lado, embora não se trate de questão relacionada

à legalidade do que foi acordado, cumpre aos acordantes ajustar o disposto na
Cláusula 133 do Acordo de Colaboração à superveniente decisão proferida na

AC 4.039.

9. Ante o exposto, intime-se o Procurador-Geral da República
para, em até 1o (dez) dias, promover, com participação do colaborador e seu
defensor, os esclarecimentos e ajustes referidos nos itens 7 e 8, supra.
Bras !lia, 25 de fevereiro de 2016.

Min;strob
Relator

Março de 2016
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Faço vislll dcslCs autos ao Ex mo. Sr. Procurador·Gcral da República
Br.tsflia, l i de <Fé~C"U-,~ de 2016.
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Malrícula 2535
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MlNISTÉRlO PúBLICO FEDERAl.
Procuradoria-Geral da República

N° 43686/2016 GTLJIPGR
Petição no 5952
Relator:
Ministro Teori Zavascki

•

O Procurador-Geral da República, em atenção ao despacho
exarado em 25 de fevereiro do corrente ano, encaminha cópia de
petição conjunta por meio da qual as partes signatárias do presente Acordo esclarecem o escopo da redação original da Cláusula 10a, a questão referente às condições a serem cumpridas pelo
colaborador e, por fim, requerem seja aditada aquela Cláusula
para fazer constar que as partes concordam com o levantamento
do sigilo tão logo seja homologado o acordo.
A via original da petição será oporrunameme apresentada,

•

vez que o colaborador encontra-se em São Paulo e o documento
original enviado por ele ainda não fora recebido na ProcuradoriaGeral da República.

1 teiro de Barros
Rodrigo Janot
Procurador-Geral da República

~

I
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Procuradoria-Geral

d;~

República

JJ! 4~g~11f6 - GTLJ/PGR
Petição 5952
Relator:
Ministro Teori Zavascki
Autor:
Ministério Público Federal

•

PROCEDIMENTO OCULTO E EM SEGREDO DE JUSTIÇA

Os signatários do acordo que é objeto dos presentes autos vêm
expor, esclarecer e requerer o seguinte.

O prazo previsto na Cláusula 10°, do acordo em questão, não se
contrapõe ao regime de sigilo previsto no art. 7°, § 3°, da lei 12.850/2013, na medida
•

em que incide sobre o período anterior ao recebimento de denúncia que tenha
respaldo nos Termos de Colaboração.
No que conceme à atividade investigatória decorrente dos fatos
tratados nos Termos de Colaboração, a redação da Cláusula I oa impõe, na realidade,
que eventuais medidas investigatórias sejam adotadas em caráter oculto (sigiloso),
caso sejam implementadas nos 180 dias segutntes ao acordo, prazo este definido em
analogia ao previsto no art. 4°, § 3~, da Lei n° 12.850/20 13, respeitado o enunciado da
Súmula Vinculante 14.

k

Ressolta-se que a Cláusula IO' não foi pactuada com o escopo

"'~lhl

t

~

Março de 2016
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Procuradoria-Geral da República

impedir atividade investigatória, nem de obstar o compartilhamento das provas com
outras inslâncias responsáveis pelo esclarecimentos dos fatos durante o prazo nela
pactuado. O objetivo foi, apenas, evitar, no interesse da investigação e para segurança
do colaborador, que os fatos por ele tratados no acordo fossem tomados públicos.
Contudo, em face da recente modificação do contexto fático, com
o v;v..amento parcial de parte dos anexos dos acordos que serviram de base para os

•

tennos prestados pelo colaborador, os signatários, em homenagem ao princípio da
transparência, concordam em abrir mão do sigilo antes do prazo pactuado.
Com efeito, as partes signatárias entendem que deixou de haver
sentido em se manter o sigilo dos depoimentos prestados, uma vez que, a um só
tempo, tanto o interesse da investigação quanto a preservação da segurança do
colaborador foram pre~udicados com a divulgação dos anexos pela imprensa.
Por fim, no que tange às condições estabelecidas na Cláusula 13",
não há conflito entre elas e as dispostas na decisão de Vossa Excelência nos autos da
Cautelar 4.039, porque a decisão de homologação do acordo, por ser superveniente e
de mesma hierarquia, deve prevalecer em relação àquela, autorizando, assim, a

•

hannonização das condições anterionnente aplicadas ao colaborador na AC 4.039
com aquelas previstas no acordo agora homologado.
Com efeito, a manifestação do Procurador-Geral da República,
nos autos da Cautelar 4.039, apenas não explicitou tais condições para não deixar
evidente a celebração do acordo, dentro do esforço de manter o máximo sigilo em
relação à própria existência do ajuste, conforme pactuado inicialmente no acordo.
Feitos tais esclarecimentos, as partes requerem a Vossa
Excelência a homologação do Acordo, com o aditamento ora apresentado em
relação à Cláusula

to•, a fim de que conste que as partes

l

rI

1

rdam que o sigilo dos /

~"'tY'
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Procuradoria-Geral da República

termos de depoimento prestados pelo colaborador perdure apenas até a
homologação do acordo.

Após a homologação requerem o levanlamento do sigilo em
relação aos termos de depoimento, permanecendo em sigi]o apenas o instrumento do

acordo de colaboração premiada.

•

Brasflia (DF), 4

d~--,_

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

jJid~-GL]:ública

•

Luís Gustavo Rodrigues Flores
OABIPR 27.865

Maria Francisca Sofia N. Santos
OAB/PR 77.507

Março de 2016
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Ministro(a)-Rdator(a).
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• FERREIRA

Matrrcufn 190
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Junto a estes autos o protocolado de n° !I~~ ~~ bquc:
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Procuradoria-Geral da República

N°4~3J/20 16 -

GTLJIPGR

Petição 5952
Relator:
Ministro Teori Zavascki
Autor:
Ministério Público Federal

•

Supremo Tribunal Federal

10/03/2016 16:01 0011181
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PROCEDIMENTO OCULTO E EM SEGREDO DÊ JUSTIÇA

Os signatários do acordo que é objeto dos presentes autos vêm
expor, esclarecer e requerer o seguinte.
O prazo previsto na Cláusula 1011, do acordo em questão, não se
•

contrapõe ao regime de sigilo previsto no art. 7°, § 3°, da Lei 12.850/2013, na medida
em que incide sobre o período anterior ao recebimento de denúncia que tenha
respaldo nos Termos de Colaboração.
No que conceme à atividade investigatória decorrente dos fatos
tratados nos Termos de Colaboração, a redação da Cláusula 1on impõe, na realidade,
que eventuais medidas investigatórias sejam adotadas em caráter oculto (sigiloso),
caso sejam implementadas nos 180 dias seguintes ao acordo, prazo este definido em
analogia ao previsto no art. 4°, § 3°, da Lei n° 12.850/2013, respeitado o enunciado da

Súmula Vinculante 14.

J
1

Ressalta-se que a Cláusula lO' não foi pactuada com o escopo~
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Procuradoria-Geral da República

outras instâncias responsáveis pelo esclarecimentos dos fatos durante o prazo nela
pactuado. O objetivo foi, apenas, evitar, no interesse da investigação e para segurança
do colaborador, que os fatos por ele tratados no acordo fossem tomados públicos.
Contudo, em face da recente modificação do contexto fático, com

•

o vazamento parcial de parte dos anexos dos acordos que serviram de base para os
termos prestados pelo colaborador, os signatários, em homenagem ao princípio da
transparência, concordam em abrir mão do sigilo antes do prazo pactuado.
Com efeito, as partes signatárias entendem que deixou de haver
sentido em se manter o sigilo dos depoimentos prestados, uma vez que, a um só
tempo, tanto o interesse da investigação quanto a preservação da segurança do
colaborador foram prejudicados com a divulgação dos anexos pela imprensa.
Por fim, no que tange às condições estabelecidas na Cláusula 133 ,
não há conflito entre elas e as dispostas na decisão de Vossa Excelência nos autos da

•

Cautelar 4.039, porque a decisão de homologação do acordo, por ser superveniente e
de mesma hierarquia, deve prevalecer em relação àquela, autorizando, assim, a
harmonização das condições anteriormente aplicadas ao colaborador na AC 4.039
com aquelas previstas no acordo agora homologado.
Com efeito, a manifestação do Procurador-Geral da República,
nos autos da Cautelar 4.039, apenas não explicitou tais condições para não deixar
evidente a celebração do acordo, dentro do esforço de manter o máximo sigilo em
relação à própria existência do ajuste, conforme pactuado inicialmente no acordo.
Peitos tais esclarecimentos, as partes requerem a Vossa
Excelência a homologação do Acordo, com o aditamento ora apresentado em

rI
~

1

relaçio à Cláusula 10', a fim de que conste que as partes concordam que;~ d /
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Procuradoria-Geral da República
termos de depoimento prestados pelo colaborador perdure apenas até a
homologação do acordo.
Após a homologação requerem o levantamento do sigilo em
relação aos tennos de depoimento, pennanecendo em sigilo apenas o instrumento do
acordo de colaboração premiada.

•

irrrr:rública

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

~~~

•

j

Luís Gustavo Rodrigues Flores
OAB/PR 27.865

Maria Francisca Sofia N. Santos
OAB/PR 77.507
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

DECISÃO

Os
junt ando

DENUCIANTES

aos

autos

protocolizararn

novos

petição

documentos

que

se

relacionam com os fatos narrados na denúncia , mas ,
que

não

existiam

ou

não

eram

de

conhecimento

público naquele momento , constituindo , assim , corno
documentos novos .
Entretanto ,
em tese ,

esta

Presidênc i a ,

ao menos

já esgotou sua atribuição nesse processo

ao deferir o processamento da DENÚNCIA oferecida
contra

a

Presidente

Responsabilidade ,

da

República

cabendo

por

agora

Crime

de

Comissão

à

Especial a ser eleita pelo Plenário da Câmara dos
Deputados , e posteriormente ao próprio Plenár io , a
se man i festar sobre a admissibilidade da DENÚNCIA
em sua totalidade e autorizar ou não a instauração
do processo pelo Senado Federal .

Por outro lado ,
art .

218 ,

Câmara

parágrafo

dos

processo

de

Deputados ,

4 °1

a teor do que dispõe o
do

que

impeachment

Regimento
continua

diante

do

Interno

da

ap li cável

ao

que

restou

' Do recebimento da denóncia serâ notificado o denunciado para manifestar-se , quere ndo,
no prazo de dez sessões

24.579 (JUN/13)
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DEPUTADOS

decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n .
378-DF,

e

em

constitucionais
defesa ,

observância
do

aos

contraditório

princípios

e

da

ampla

mister a notificação da DENUNCIADA a

fim

de que se manifeste sobre esses novos documentos e
sobre toda a

denúncia ,

caso queira ,

no prazo de

dez sessões .
Defiro ,
aos

autos ,

notificação

portanto ,

a

determinando ,
da

DENUNCIADA

juntada da petição
ainda ,

imediata

a

para

que

tome

conhecimento novamente da denúncia e desses novos
documentos ,
queira ,

no

determino

para

que

prazo

de

também

o

dez

apresente
sessões .

defesa,

Paralelamente ,

encaminhamento

processo à Comissão Especial

caso

de

todo

(a ser eleita)

para

apreciação de seu conteúdo , como determina a lei .
Brasília , 17 de março de 2016 .

~r

c;;:>
EDUARDO
C
President

......

24.579 (JUN/13)
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Data
17/03/2016
Hora:
16:32
Número:
58

Lista de Votantes Por Partido

55 g LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

Presidente da Casa:
Eduardo Cunha- PMDB/RJ

Sessão:

Presidiram a Sessão:
Eduardo Cunha -15:02
Beto Mansur - 15:54
Carlos Manato -15:58

EXTRAORDINÁRIA N° 043 - 17/03/2016
Abertura Painel:

17/03/2016 15:02

Sexta-feira 18

Proposição:
ELEIÇÃO - COMISSÃO ESPECIAL

Início Votação: 17/03/2016 15:24
Fim Votação:

17/03/2016 15:47

Resu ltado da Votação
Sim
433
Não
1
Total da Votação 434

Art. 17
Total Quorum

435

Obstrução

o

Parlamentar

Presidiram a Votação:
Eduardo Cunha

Orientação
PpPtbPscPhs - Sim
PrPsdPros -Sim
PmdbPen -Sim
PT -Sim
PSDB- Sim
PrbPtnPtdobPsl -Sim
PSB -Sim
DEM -Sim
PDT -Sim
Solídaried - Sim
PCdoB -Sim
PPS -Sim
PV - Sim
PSOL-Sím
REDE -Sim
Minoria - Sim
UF

Voto

Roraima
Distrito Federal
São Paulo
Minas Gerais
Bahia
Paraíba
São Paulo
Bahia
Rio Grande do Norte

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

DEM
Abel Mesquita Jr.
Alberto Fraga
Alexandre Leite
Carlos Melles
Claudio Cajado
Efraim Filho
Eli Corrêa Filho
Elmar Nascimento
Felipe Maia
CENIN/COSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação

Página: 1 de12

5321

5322

Sexta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

L=s::z

Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Data
17/03/2016
Hora :
16:32
Número:
58

Lista de Votantes Por Partido

UF

Voto

Pará
São Paulo
Bahia
Maranhão
Mato Grosso do Sul
São Paulo
Rondonia
Pernambuco
Minas Gerais
Ceará
Rio Grande do Sul
Amazonas
Bahia
Tocantins
Rio de Janeiro

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PCdoB
Alice Portugal
Angela Albino
Carlos Eduardo Cadoca
Chico Lopes
Daniel Almeida
Davidson Magalhães
Jandira Feghali
Jô Moraes
Luciana Santos
Orlando Silva
Rubens Pereira Júnior
Wadson Ribeiro
Total : 12

Bahia
Santa Catarina
Pernambuco
Ceará
Bahia
Bahia
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Pernambuco
São Paulo
Maranhão
Minas Gerais

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PDT
Afonso Motta
Ariosto Holanda
Assis do Couto
Dagoberto
Damião Feliciano
Flávia Morais
Giovani Cherini
Leônidas Cristino
Mário Heringer
Pompeo de Mattos
Sergio Vidigal
Subtenente Gonzaga
Weverton Rocha
Tota1: 13

Rio Grande do Sul
Ceará
Paraná
Mato Grosso do Sul
Paraíba
Goiás
Rio Grande do Sul
Ceará
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Espírito Santo
Minas Gerais
Maranhão

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Parlamentar
DEM
Hélio Leite
Jorge Tadeu Mudalen
José Carlos Aleluia
Juscelino Filho
Mandetta
Marcelo Aguiar
Marcos Rogério
Mendonça Filho
Misael Varella
Moroni Torgan
Onyx Lorenzoni
Pauderney Avelino
PauloAzi
Professora Dorinha Seabra Rezende
Rodrigo Maia
Total: 24

Março de 2016

PEN
CENIN/COSEV- Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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17/03/2016
Data
Hora:
16:32
Número:
58

UF

Voto

Maranhão

Sim

PHS
Carlos Andrade
Diego Garcia
Dr. Jorge Silva
Givaldo Carimbão
Kaio Maniçoba
Marcelo Aro
Marcelo Matos
Pastor Eurico
Totai:S

Roraima
Paraná
Espírito Santo
Alagoas
Pernambuco
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Pernambuco

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMB
Weliton Prado
Total: 1

Minas Gerais

Sim

Maranhão
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
São Paulo
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Rio de Janeiro
Santa Catarina
Goiás
Rio Grande do Sul
São Paulo
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Acre
Paraná
Maranhão
Paraíba
Acre
Paraná
Maranhão
Pará
Tocantins
Espírito Santo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Rondonia
Bahia
Paraíba
Amazonas

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PEN
Junior Marreca
Total: 1

P MDB
Alberto Filho
Alceu Moreira
Altineu Côrtes
Baleia Rossi
Carlos Bezerra
Carlos Marun
Celso Jacob
Celso Maldaner
Daniel Vilela
Darcísio Perondi
Edinho Araújo
Edinho Bez
Eduardo Cunha
Fernando Jordão
Flaviano Melo
Hermes Parcianello
Hildo Rocha
Hugo Motta
Jéssica Sales
João Arruda
João Marcelo Souza
José Priante
Josi Nunes
Leio Coimbra
Leonardo Picciani
Leonardo Quíntão
Lucio Mosquini
Lucio Vieira Lima
Manoel Junior
Marcos Rotta
CENIN/COSEV -Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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Data

Hora:
Número:

Lista de Votantes Por Partido

Parlamentar

Março de 2016

UF

Voto

Rio de Janeiro
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
Goiás
Minas Gerais
Santa Catarina
Distrito Federal
Minas Gerais
Paraná
Minas Gerais
Santa Catarina
Mato Grosso
Ceará
Rio Grande do Norte
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Rio Grande do Sul
Paralba
Amapá
Maranhão
Alagoas
Rio Grande do Norte
Pará
Amazonas
Rio Grande do Sul
Paraná
Minas Gerais
Santa Catarina
São Paulo
Pernambuco
São Paulo
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Tocantins
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Ceará
Paraná
Espírito Santo
Bahia
São Paulo
Ceará

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

17/03/2016
16:32
58

PMDB
Marquinho Mendes
Mauro Mariani
Mauro Pereira
Newton Cardoso Jr
Osmar Serraglio
Osmar Terra
Pedro Chaves
Rodrigo Pacheco
Rogério Peninha Mendonça
Rôney Nemer
Saraiva Felipe
Sergio Souza
Silas Brasileiro
Valdir Colatto
Valtenir Pereira
VítorValim
Walter Alves
Washington Reis
Zé Augusto Nalin
Total: 49

pp
Afonso Hamm
Aguinaldo Ribeiro
André Abdon
André Fufuca
Arthur Lira
Beto Rosado
Beto Saiam e
Conceição Sampaio
Covatti Filho
Dílceu Sperafico
Dimas Fabiano
Esperidião Amín
Fausto Pinato
Fernando Monteiro
Guilherme Mussi
Jerônimo Goergen
Jorge Boeira
Julio Lopes
Lázaro Botelho
Luís Carlos Heinze
Luiz Fernando Faria
Macedo
Marcelo Belinati
Marcus Vicente
Mário Negromonte Jr.
Missionário José Olímpio
Paulo Henrique Lustosa
CENIN/COSEV ·Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Data

Hora:
Número:

Lista de Votantes Por Partido

Parlamentar

UF

Voto

São Paulo
Minas Gerais
Paraná
Bahia
Bahia
Goiás
Minas Gerais
São Paulo

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

São Paulo
Pará
Santa Catarina
Amazonas
Ceará
Pernambuco
São Paulo
Paraná
Paraná

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Minas Gerais
Rio de Janeiro
Amazonas
Pernambuco
Minas Gerais
Minas Gerais
Ceará
São Paulo
Paraná
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Goiás
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Bahia
Bahia
Bahia
Distrito Federal
Pará
Rondonia
Minas Gerais
São Paulo
Rio de Janeiro
Alagoas
São Paulo
São Paulo

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

17/0312016
16:32
58

pp
Paulo Maluf
Renzo Braz
Ricardo Barros
Roberto Britto
Ronaldo Carletto
Sandes Júnior
Toninha Pinheiro
Wllliam Woo
Total: 35

PPS
Alex Manente
Arnaldo Jordy
Carmen Zanotto
Hissa Abrahão
Moses Rodrigues
Raul Jungmann
Roberto Freire
Rubens Bueno
Sandro Alex
Total: 9

PR
Aelton Freitas
Alexandre Valle
Alfredo Nascimento
Anderson Ferreira
Bilac Pinto
Brunny
Cabo Sabino
Capitão Augusto
Christiane de Souza Yared
Clarissa Garotínho
Delegado Edson Moreira
Delegado Waldir
Dr. João
Francisco Floriano
João Carlos Bacelar
José Carlos Araújo
José Rocha
Laerte Bessa
Lúcío Vale
Luiz Cláudio
Marcelo Álvaro Antônio
Mareio Alvino
Marcos Soares
Maurício Quintella Lessa
Miguellombardi
Milton Monti
CENIN/COSEV -Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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Camara. dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Data
17/0312016
Hora:
16:32
Número:
58

Lista de Votantes Por Partido

Parlamentar

Março de 2016

UF

Voto

São Paulo
Roraima
Piauí
São Paulo
Tocantins
Paraíba
Rio Grande do Norte

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Acre
São Paulo
São Paulo
Rio Grande do Sul
São Paulo
Tocantins
Maranhão
Roraima
Sergipe
Minas Gerais
Rondonia
São Paulo
Bahia
São Paulo
Rio de Janeiro
Ceará
Rio de Janeiro
Amazonas
São Paulo

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Minas Gerais
Rio de Janeiro
Distrito Federal
Paraná

Sim
Sim
Sim
Sim

Piauí
Bahia
Ceará
Mato Grosso
Pernambuco
São Paulo
Pernambuco
Rio Grande do Sul
Piaui
Alagoas

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PR
Paulo Freire
Remídio Monai
Sitas Freire
Tiriríca
Vicentinho Júnior
Wellington Roberto
Zenaide Maia
Total: 33

PRB
Alan Rick
Antonio Bulhões
Belo Mansur
Carlos Gomes
Celso Russomanno
César Halum
Cleber Verde
Jhonatan de Jesus
Jony Marcos
Lincoln Portela
Lindomar Garçon
Marcelo Squassoni
Márcio Marinho
Roberto Alves
Roberto Sales
Ronaldo Martins
Rosangela Gomes
Silas Câmara
Vinicius Carvalho
Total: 19

PROS
Eros Biondlni
Hugo Leal
Ronaldo Fonseca
Toninha Wandscheer
Total: 4

PSB
Átila Lira
Bebeto
Danilo Forte
Fabio Garcia
Fernando Coelho Filho
Flavlnho
Gonzaga Patriota
Heitor Schuch
Heráclito Fortes
JHC
CENIN/COSEV- Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

17/03/2016
Data
Hora:
16:32
Número:
58

lista de Votantes Por Partido

Parlamentar
PSB
João Fernando Coutinho
José Reinaldo
Jose Stédile
Júlio Delgado
Keiko Ota
Leopoldo Meyer
Luciano Duccl
Luiz Lauro Filho
Marinaldo Rosendo
Paulo Foletto
Rafael Motta
Rodrigo Martins
Tadeu Alencar
Tenente Lúcio
Te reza Cristina
Valadares Filho
Total: 26
PSC
Andre Moura
Eduardo Bolsonaro
Erivelton Santana
Gilberto Nascimento
Irmão Lazaro
Jair Bolsonaro
Júlia Marinho
Marcondes Gadelha
Marcos Reategul
Nelson Padovani
Pr. Marco Feliclano
Professor Victórlo Galli
Takayama
Total: 13
PSD
Antonio Brito
Átila Lins
Danrlei de Deus Hinterholz
Delegado Éder Mauro
Diego Andrade
Evandro Roman
Expedito Netto
Fábio Mitidieri
Fernando Torres
Goulart
Herculano Passos
Heuler Cruvinel
lndio da Costa
Jaime Martins
CENIN/COSEV -Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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UF

Voto

Pernambuco
Maranhão
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
São Paulo
Paraná
Paraná
São Paulo
Pernambuco
Espírito Santo
Rio Grande do Norte
Piaul
Pernambuco
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Sergipe

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sergipe
São Paulo
Bahia
São Paulo
Bahia
Rio de Janeiro
Pará
Paraíba
Amapá
Paraná
São Paulo
Mato Grosso
Paraná

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Bahia
Amazonas
Rio Grande do Sul
Pará
Minas Gerais
Paraná
Rondonia
Sergipe
Bahia
São Paulo
São Paulo
Goiás
Rio de Janeiro
Minas Gerais

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Data
17/03/2016
Hora:
16:32
Número:
58

Lista de Votantes Por Partido

Parlamentar
PSD
Joaquim Passarinho
José Augusto Curvo
José Nunes
Júlio Cesar
Marcos Montes
Paulo Magalhães
Ricardo Izar
Rogério Rosso
Rômulo Gouveia
Sérgio Brito
Sóstenes Cavalcante
Victor Mendes
Total: 26
PSDB
Alexandre Baldy
Antonio lmbassahy
Arthur Virgllio Bisneto
Betinho Gomes
Bonifácio de Andrada
Bruna Furlan
Bruno Araújo
Bruno Covas
Caio Narcio
Carlos Sampaio
Célio Silveira
Daniel Coelho
Domingos Sávio
Eduardo Barbosa
Eduardo Cury
Elizeu Dionizio
Fábio Sousa
Geovania de Sá
Giuseppe Vecci
lzalci
João Campos
João Castelo
João Gualberto
João Paulo Papa
Jutahy Junior
Lobbe Neto
Luiz Carlos Hauly
Mara Gabrllli
Marco Tebaldi
Marcus Pestana
Max Filho
Miguel Haddad
Nelson Marchezan Junior
Nilson Leitão
CENIN/COSEV -Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação

Março de 2016

UF

Voto

Pará
Mato Grosso
Bahia
Piaui
Minas Gerais
Bahia
São Paulo
Distrito Federal
Paraíba
Bahia
Rio de Janeiro
Maranhão

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Goiás
Bahia
Amazonas
Pernambuco
Minas Gerais
São Paulo
Pernambuco
São Paulo
Minas Gerais
São Paulo
Goiás
Pernambuco
Minas Gerais
Minas Gerais
São Paulo
Mato Grosso do Sul
Goiás
Santa Catarina
Goiás
Distrito Federal
Goiás
Maranhão
Bahia
São Paulo
Bahia
São Paulo
Paraná
São Paulo
Santa Catarina
Minas Gerais
Espírito Santo
São Paulo
Rio Grande do Sul
Mato Grosso

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Página: 8 de12

Março de 2016

Ls;;Z

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Data
17/03/2016
Hora:
16:32
Número:
58

Lista de Votantes Por Partido

UF

Voto

Para
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Ceará
São Paulo
Acre
Minas Gerais
Rio Grande do Norte
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSL
Alfredo Kaefer
Total: 1

Paraná

Sim

PSOL
Chico Alencar
Edmilson Rodrigues
Glauber Braga
Ivan Valente
Jean Wyllys
Luiza Erundina
Total: 6

Rio de Janeiro
Pará
Rio de Janeiro
São Paulo
Rio de Janeiro
São Paulo

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Minas Gerais
Bahia
São Paulo
São Paulo
Acre
São Paulo
Piaui
Rio de Janeiro
Pará
Rio Grande do Sul
Bahia
São Paulo
Rio de Janeiro
Santa Catarina
Paraná
Distrito Federal
Minas Gerais
Espírito Santo
Espírito Santo
Rio Grande do Sul
Sergipe

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Parlamentar
PSDB
Nilson Pinto
Otavio Leite
Paulo Abi-Ackel
Raimundo Gomes de Matos
Ricardo Trípoli
Rocha
Rodrigo de Castro
Rogério Marinho
Samuel Moreira
Silvio Torres
Vanderlei Macris
Vitor Lippi
Total: 46

PT
Adelmo Carneiro Leão
Afonso Florence
Ana Perugini
Andres Sanchez
Angelim
Arlindo Chinaglia
Assis Carvalho
Benedita da Silva
Beto Faro
Bohn Gass
Caetano
Carlos Zarattini
Chico D Angelo
Décio Lima
Enio Verri
Erika Kokay
Gabriel Guimarães
Givaldo Vieira
Helder Salomão
Henrique Fontana
João Daniel
CENIN/COSEV -Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Data
17/03/2016
Hora:
16:32
Número:
58

Lista de Votantes Por Partido

Parlamentar
PT
José Airton Cirilo
José Guimarães
José Mentor
Leo de Brito
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Luiz Sérgio
Luizianne Lins
Marco Maia
Marcon
Margarida Salomão
Moema Gramacho
Nilto Tatto
Padre João
Paulão
Paulo Pimenta
Paulo Teixeira
Pedro Uczai
Pepe Vargas
Professora Marcivania
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
Ságuas Moraes
Sibá Machado
Valmir Assunção
Valmir Prascidelli
Vander Loubet
Vicente Candido
Vicentinho
Wadih Damous
Waldenor Pereira
Zé Carlos
Zé Geraldo
Zeca Dirceu
Zeca do Pt
Total: 56
PTB
Adelson Barreto
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra
Benito Gama
Deley
Jorge Côrte Real
Jovalr Arantes
Luiz Carlos Busato
Nelson Marquezelll
Nllton Capixaba
CENIN/COSEV- Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação

Março de 2016

UF

Voto

Ceará
Ceará
São Paulo
Acre
Minas Gerais
Paraíba
Rio de Janeiro
Ceará
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Bahia
São Paulo
Minas Gerais
Alagoas
Rio Grande do Sul
São Paulo
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Amapá
Minas Gerais
Goiás
Mato Grosso
Acre
Bahia
São Paulo
Mato Grosso do Sul
São Paulo
São Paulo
Rio de Janeiro
Bahia
Maranhão
Pará
Paraná
Mato Grosso do Sul

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sergipe
Paraná
São Paulo
Ceará
Bahia
Rio de Janeiro
Pernambuco
Goiás
Rio Grande do Sul
São Paulo
Rondonia

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Página: 10 de12
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

17/0312016
Data
Hora:
16:32
Número:
58

Lista de Votantes Por Partido

Parlamentar
PTB
Paes Landim
Pedro Fernandes
Ronaldo Nogueira
Wilson Filho
Zeca Cavalcanti
Total: 16

Sexta-feira 18

UF

Voto

Piauí
Maranhão
Rio Grande do Sul
Paraíba
Pernambuco

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PTdoB
Franklin Lima
Luis Tibé
Silvio Costa
Total: 3

Minas Gerais
Minas Gerais
Pernambuco

Sim
Sim
Sim

PTN
Ademir Camilo
Aluisio Mendes
Bacelar
Carlos Henrique Gaguim
Ezequiel Teixeira
Francisco Chapadinha
Luiz Carlos Ramos
Renata Abreu
Ricardo Teobaldo
Total: 9

Minas Gerais
Maranhão
Bahia
Tocantins
Rio de Janeiro
Pará
Rio de Janeiro
São Paulo
Pernambuco

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PV
Evaír de Meio
Evandro Gussi
Sarney Filho
Uldurico Junior
Total: 4

Espírito Santo
São Paulo
Maranhão
Bahia

Sim
Sim
Sim
Sim

Rio de Janeiro
Paraná
Maranhão
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Bahia
Distrito Federal
Pernambuco
Rio de Janeiro
Paraíba
Espírito Santo
Paraná
Ceará
Sergipe

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

REDE
Alessandro Molon
Aliei Machado
Eliziane Gama
João Derly
Miro Teixeira
Total: 5
Solidaried
Arthur Oliveira Maia
Augusto Carvalho
Augusto Coutinho
Aureo
Benjamin Maranhão
Carlos Manato
Fernando Francischini
Genecias Noronha
Laercio Oliveira
CENIN/COSEV -Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Data

Hora:
Número:

Lista de Votantes Por Partido

Parlamentar
Solidaried
Laudivio Carvalho
Mainha
Major Olímpio
Paulo Pereira da Silva
Zé Silva
Total: 14
S .Part.
Cabo Daciolo
Hiran Gonçalves
Total: 2

CENIN/COSEV · Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação

Março de 2016

UF

Voto

Minas Gerais
Piauf
São Paulo
São Paulo
Minas Gerais

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Rio de Janeiro
Roraima

Sim
Sim

17/03/2016
16:32

58
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

SECRETARIA-GERAL DA MESA
RELATÓRIO DE VOTAÇÃO
Eleição da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade
contra a Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale Júnior e Janalna Conceição Paschoal.
CHAPA ÚNICA:
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB: Titulares: Aguinaldo Ribeiro
(PP), Bacelar (PTN), Benito Gama (PTB), Eduardo Bolsonaro (PSC), Elmar Nascimento (DEM), Fernando
Francischini (SD), Jerônimo Goergen (PP), Jhonatan de Jesus (PRB), João Marcelo Souza (PMDB),
Jovair Arantes (PTB), Julio Lopes (PP), Junior Marreca (PEN), Leonardo Picciani (PMDB), Leonardo
Quintão (PMDB), Lucio Vieira Lima (PMDB), Luiz Carlos Busato (PTB), Marcelo Aro (PHS), Marcelo
Squassoni (PRB), Mauro Mariani (PMDB), Mendonça Filho (DEM), Osmar Terra (PMDB), Paulo Maluf
(PP), Paulo Pereira da Silva (SD), Pr. Marco Feliciano (PSC), Roberto Britto (PP), Rodrigo Maia (DEM),
Valtenir Pereira (PMDB), Washington Reis (PMDB). Suplentes: Alberto Filho (PMDB), Aluisio Mendes
(PTN), André Fufuca (PP). Arnaldo Faria de Sá (PTB), Carlos Marun (PMDB), Cleber Verde (PRB),
Elcione Barbalho (PMDB), Erivelton Sante:t.lla (PSC), Fernando Monteiro (PP), Genecias Noronha (SD),
Hildo Rocha (PMDB), Irmão Lazaro (PSC), Laudivio Carvalho (SD), Leio Coimbra (PMDB), Luis Carlos
Heinze (PP), Macedo (PP), Mandetta (DEM), Manoel Junior (PMDB), Marx Beltrão (PMDB). Moroni
Torgan (DEM). Odelmo Leão (PP). Paes Landim (PTB), Pastor Eurico (PHS), Pedro Fernandes (PTB),
Professor Victório Galli (PSC), Ronaldo Martins (PRB), Vitor Valim (PMDB). (Deputado do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa vaga).
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB: Titulares: Arlindo Chinaglia (PT), Edio Lopes (PR), Eros Biondini (PROS),
Henrique Fontana (PT), Jandira Feghali (PCdoB), José Mentor (PT), José Rocha (PR), Júlio Cesar (PSD),
Marcos Montes (PSD), Mauricio Quintella Lessa (PR), Paulo Magalhães (PSD), Paulo Teixeira (PT), Pepe
Vargas (PT), Rogério Rosso (PSD), Ronaldo Fonseca (PROS), Vicente Candldo (PT), Wadih Damous
(PT), Zé Geraldo (PT), Zenaide Maia (PR). Suplentes: Aelton Freitas (PR), Assis Carvalho (PT), Benedita
da Silva (PT), Bohn Gass {PT), Carlos Zarattini (PT), Evandro Roman (PSD), Fernando Torres (PSD),
Francisco Floriano (PR - ocupa vaga do PMDB /PP /PTB IDEM /PRB /SD /PSC /PHS /PTN /PMN /PRP
/PSDC/PEN/PRTB), Gorete Pereira {PR), Goulart (PSD), Irajá Abreu (PSD), João Carlos Bacelar (PR),
Luiz Sérgio (PT), Odorico Monteiro {PROS), Orlando Silva (PCdoB), Padre João (PT), Paulo Pimenta
(PT), Toninha Wandscheer (PROS}, Valmir Assunção (PT), Wellington Roberto (PR).
PSDB/PSB/PPS/PV: Titulares: Alex Manente (PPS), Bebeto (PSB). Bruno Covas {PSDB), Carlos
Sampaio (PSDB}, Danilo Forte (PSB}, Evair de Melo (PV), Fernando Coelho Filho (PSB), Jutahy Junior
(PSDB), Nilson Leitão {PSDB), Paulo Abi-Ackel (PSDB}, Shéridan (PSDB), Tadeu Alencar (PSB).
Suplentes: Bruno Araújo (PSDB}, Fábio Sousa (PSDB), lzalci (PSDB}, JHC (PSB), João Fernando
Coutinho (PSB), Jose Stédile (PSB), Leandre (PV), Mariana Carvalho (PSDB), Paulo Foletto (PSB),
Rocha (PSDB), Rogério Marinho (PSDB), Sandro Alex (PPS).
PDT: Titulares: Flavio Nogueira (PDT}, Weverton Rocha (PDT). Suplentes: Flávia Morais (PDT), Roberto
Góes (PDT).
PSOL: Titular: Chico Alencar {PSOL). Suplente: Glauber Braga (PSOL)
PTdoB: Titular: Silvio Costa (PTdoB). Suplente: Franklín Lima (PTdoB)
REDE: Titular: Aliei Machado (REDE). Suplente: Alessandro Molon (REDE)
PMB: Titular: Weliton Prado (PMB). Suplente: Fábio Ramalho (PMB)
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Eleitos os Deputados que Irão compor a Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre a denúncia
em desfavor da Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, por Crime de Responsabilidade.
SIM:
433 votos
NÃO:
1 voto
TOTAL: 434 votos

RESULTADO:
CHAPA ELEITA: CHAPA ÚNICA.

Em 17/03/2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPL.

Março de 2016

C ÂM A RA

DO S

Sexta-feira 18

DE PU TA DOS

ATO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência da Câmara dos Deputados resolve
convocar os membros da "Comissão Especial destinada a dar
parecer sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da
República por crime de responsabilidade, oferecida pelos
Senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina
Conceição Paschoal", ora eleita, para a reunião destinada à
instalação dos trabalhos e eleição do Presidente, Vice-Presidentes
e Relator, a realizar-se hoje, às 1~ horas, no Plenário 01 do Anexo
11.
'.

Brasília, 17 de março de 2016.

24.579 (JUN/13)
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CÂMARA
AVISO N°

4

DOS

DEPUTAD OS

/2016

Brasília, 17 de março de 2016.
A Sua Excelência o Senhor
RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da
República
Secretaria de Governo da Presidência da República
Palácio do Planalto

Senhor Ministro,
Encaminho a V. Ex.a Mensagem do Senhor Deputado EDUARDO
CUNHA. Presidente da Câmara dos Deputados, na qual comunica a
Excelentíssima Senhora Presidente da República a eleição da Comissão
Especial destinada a emitir parecer à Denúncia por Crime de
Responsabilidade n. 1, de 2015, formulada pelos senhores cidadãos
Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição
Paschoal, bem como a abertura do prazo de 10 (dez) sessões, para
manifestação da acerca do seu teor e dos documentos que a compõem .
Por essa comunicação é também remetida cópia da documentação
anexada à referida denúncia, a pedido dos seus autores, consistente na
"integra da colaboração (delação) premiada, firmada entre a Justiça
Pública Federal e o Senhor Delcídio do Amaral, ex-/fder do Governo no
Senado Federaf'.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. 8 protesto de
consideração e a-11"1'!"......._
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EXCELENTISSIMA SENHORA PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
DILMA VANA ROUSSEFF

Reportando-me à Mensagem n. 45, de 2015, dirigida a Vossa
Excelência em 3 de dezembro de 2015 por esta Presidência,
comunico que no dia 17 de março de 2016 , nesta Câmara dos
Deputados, foi eleita a Comissão Especial destinada a emitir
parecer à Denúncia por Crime de Responsabilidade n. 1, de 2015,
formulada contra Vossa Excelência, pelos senhores cidadãos Hélio
Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal.

Informo, ainda, que nesta

mesm~ d~ta,

foi deferido o pedido

dos autores da mencionada denúncia de que "seja anexada aos
autos a íntegra da colaboração (delação) premiada, firmada entre a
Justiça Pública Federal e o Senhor Delcídio do Amaral, ex-líder do
Governo no Senado Federar , cuja cópia também remetemos anexa

a Vossa Excelência.

Dessa forma , fica Vossa Excelência notificada para se
manifestar acerca do alegado na aludida denúncia e documentos
que a compõem, no prazo de dez sessões da Câmara dos
Deputados, contando-se como primeira sessão a do dia 18 de
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março de 2016, findando o prazo às dezenove horas do dia em que
ocorrer a décima sessão.

Lembro, por fim, que a realização das sessões plenárias desta
Casa será publicada diariamente em suplemento no Diário da
Câmara dos Deputados, disponível em meio físico e em meio

eletrônico, neste caso acessível por meio da página oficial desta
Casa na rede mundial de computadores, internet.
Câmara dos Deputados, 17 de março de 2016.

'" EDUÁRDOCU~
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OCR 1/2015
Autor:

HÉLIO PEREIRA BICUDO

Data da
Apresentação:

02/12/2015

Ementa:

Denúncia por Crime de Responsabilidade em desfavor da
Presidente da República Sra. DILMA VANA ROUSSEFF.

Forma de
Apreciação:
Texto
Despacho:

Encaminhe-se à Comissão Especial destinada a dar parecer
sobre a denúncia contra a Senhora Presidente da República por
crime de responsabilidade, conforme artigo 218, § 2°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Regime de
tramitação:
Em

17/03/2016

EDUARDO #
Presidente

--
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DENÚNC IA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 15

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, em Brasília,
Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos
Deputados. certifico, para os devidos fins, que este volume de número 15
(quinze), com folhas numeradas de 4932 a 5313, pertencente à Denúncia por
Crime de Responsabilidade n. 1/2015 apresentada por Hélio Pereira Bicudo,
Miguel Reale

Júnior e Janaína Conceição
res1

~nte

Paschoal, em desfavor da

da República, Dilma Vana Rousseff, foi
eu,
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